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Πριν από περισότερα από 160 χρόνια, ο Elisha Graves Otis 
επινόησε το σύγχρονο ανελκυστήρα και άλλαξε για πάντα το 
αστικό τοπίο. Σήμερα, η εταιρεία που φέρει το όνομά του είναι ο 
κορυφαίος προμηθευτής ανελκυστήρων, κυλιομένων κλιμάκων 
και διαδρόμων παγκοσμίως, μετακινώντας πάνω από 2 δις 
ανθρώπους, μέσα σε έναν κόσμο με ολοένα και υψηλότερα 
κτίρια, πολύβουα αεροδρόμια και πολυσύχναστα μετρό, κάθε 
μέρα.

Η Otis είναι παρούσα σε κτίρια σε όλο τον κόσμο, δίνοντας ζωή 
στην καθημερινότητα σε μερικά από τα πιο σύγχρονα θαύματα 
της μηχανικής.

Κατακτώντας νέα ύψη

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 100 ετών, η Otis έχει
εξοπλίσει πολλά υψηλά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων και 8
από τα 10 που κατείχαν τον τίτλο «Υψηλότερο του Κόσμου».

Με μια ματιά

Η Otis Elevator Company είναι ο 
μεγαλύτερος κατασκευαστής και 
συντηρητής μηχανημάτων μεταφοράς 
ανθρώπων, όπως ανελκυστήρες, 
κυλιόμενες κλίμακες και διάδρομοι. 
Ιδρύθηκε πριν από 160 χρόνια, έχει 
60.000 εργαζομένους, προσφέρει 
προϊόντα και υπηρεσίες σε πάνω από 
200 χώρες και συντηρεί πάνω από 
1,7 εκατομμύρια ανελκυστήρες και 
κυλιόμενες κλίμακες παγκοσμίως.

Η Otis Elevator Co. είναι θυγατρική 
της United Technologies Corporation, 
κορυφαίου παρόχου παγκοσμίως στις 
αεροδιαστημικές και κατασκευαστικές 
βιομηχανίες.

Η Otis Ελλάδας & Κύπρου είναι μια 
ηγετική εταιρεία παροχής προϊόντων 
και υπηρεσιών κάθετης μετακίνησης 
ατόμων στις αγορές Ελλάδος και 
Κύπρου:

•  Απασχολεί 220 άτομα, 150 εκ των 
οποίων είναι εξειδικευμένοι τεχνικοί

•  Συντηρεί πάνω από 15.000 
ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες 
και διαδρόμους

•  Έχει υποκαταστήματα στην Αθήνα, 
Θεσαλονίκη, Κοζάνη, Κω, Κατερίνη, 
Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα, Ιωάννινα, 
Κέρκυρα, την Κόρινθο και Λεμεσό

•  Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι 
€20 εκ.

Σαγκάη, Κίνα

η Otis σε κίνηση
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι προηγμένες τεχνολογίες μας έχουν ένα πλήρες φάσμα εφαρμογών. 
Έτσι, μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας 
με εξατομικευμένες λύσεις, ωθώντας τον κόσμο να κινείται προς τα 
εμπρός.

Οι ανελκυστήρες Gen2® παρέχουν αειφορία, αρχιτεκτονική ευελιξία και εξαιρετική άνεση 
στη μεταφορά. Οι επιλογές περιλαμβάνουν μηδενικό ή μικρό μηχανοστάσιο, βαρέως τύπου 
και υψηλής ταχύτητας.

Το σύστημα διαχείρισης προορισμού CompassPlus® παρέχει γρήγορη, εξατομικευμένη 
υπηρεσία ανελκυστήρα με παράλληλη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος.

Ο ανελκυστήρας ουρανοξύστη Otis Skyrise® έχει σχεδιαστεί για τα υψηλότερα, πλέον 
περίβλεπτα κτίρια στον κόσμο και είναι διαθέσιμος σε μοντέλα μονού, διπλού και 
υπέρδιπλου καταστρώματος.

Οι κυλιόμενες σκάλες και οι κυλιόμενοι διάδρομοι Trav-O-Lator® προσφέρουν ανώτερη 
αξιοπιστία σε δημόσιες και εμπορικές εφαρμογές.

Τα χαρακτηριστικά αειφορίας περιλαμβάνουν ReGen™ drives, παρακολούθηση ισχύος και 
συστημάτων λίπανσης υψηλής αποτελεσματικότητας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το Otis Service™ κρατά τους ανελκυστήρες και τις κυλιόμενες 
κλίμακές σας σε λειτουργία, έτσι ώστε η ψυχή της αστικής ζωής 
–οι άνθρωποι–μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται.

Το Otis Service διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο μηχανικών, υποκαταστημάτων και κέντρων 
παροχής υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο.

η ευέλικτη διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης πελατών eService παρέχει σε πραγματικό 
χρόνο πληροφορίες εξοπλισμού και υπηρεσιών προληπτικά, μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, μέσω tablet ή smartphone.

Το σύστημα παρακολούθησης REM® σε συνδυασμό με την ειδική πρόγραμμά μας Elite™ 
Service παρέχει στους πελάτες βέλτιστη αξιοπιστία και ταχύτερo χρόνο απόκρισης.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Οι ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι διάδρομοι 
Otis μπορούν να ενισχύσουν την αξία ενός κτιρίου, προσθέτοντας 
απαράμιλλο στιλ, αξιοπιστία και ενέργειακή απόδοση που ο καθένας 
μπορεί να εκτιμήσει.

Οι καινοτόμες τεχνολογίες εκσυγχρονισμού μας και μια εκτενής σειρά προϊόντων 
μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις, την αισθητική και την αξιοπιστία των συστημάτων 
ανελκυστήρων.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ανελκυστήρα Gen2® μπορούν να εφαρμοστούν στον 
εκσυγχρονισμό κτιρίων, βοηθώντας στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, 
ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την αξιοπιστία και την απόδοση.

Η Otis εγκατέστησε τους πρώτους ανελκυστήρες του Empire 
State Building το 1930. Περισσότερα από 80 χρόνια μετά, 
προσφάτως ανακαινίσαμε τους ανελκυστήρες αυτούς, στα 
πλαίσια της συνολικής εκτεταμένης ανακαίνισης του κτιρίου.
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Ξενοδοχείο Χίλτον
Αθήνα

2002

12 Ανελκυστήρες

Αττικό Μετρό 

1996 - present

350 Escalators

140 Ανελκυστήρες

Διεθνής
Αερολιμένας
Αθηνών

1992

90 Ανελκυστήρες

Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών 

2000

30 Ανελκυστήρες

Μουσείο Ακρόπολης 
Αθήνα

2006

9 Ανελκυστήρες

Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης
(EMΣΤ), Αθήνα

2012

13 Κυλιόμενες

9 Ανελκυστήρες

Καρέλας Α.Ε.
Κτίρια Γραφείων
Αθήνα

2011

21 Ανελκυστήρες

Μαρίνα Λεμεσού 
Κύπρος

2013

18 Ανελκυστήρες

Athens Metro Mall 
Shopping Center 

2009

22 Κυλιόμενες

13 Ανελκυστήρες

Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), 

Αθήνα

2015

33 Ανελκυστήρες
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Κινώντας Ελλάδα & Κύπρο

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Otis Ελλάδας & Κύπρου έχει εξοπλίσει και συνεχίζει να παρέχει 
υπηρεσίες συντήρησης σε μερικά από τα πιο σημαίνοντα κτίρια στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η δέσμευσή μας για την κορυφαία ποιότητα και υψηλή αξία των προϊόντων και υπηρεσιών μας για ιδιωτικά, 
εμπορικά, δημόσια και πολυόροφα κτίρια, μας καθιστά ηγέτες σε Ελλάδα και Κύπρο.


