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Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Η CAREQ International δηµιουργήθηκε µε 
σκοπό να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
και προιόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στον χώρο της εστίασης, φιλοξενίας, 
αρτοζαχαροπλαστικής. Επενδύοντας σε δυνα-
µικές συνεργασίες µε εταιρίες της Ελλάδας και 
του εξωτερικού καθώς και σε µία µονάδα 
παραγωγής µε δυνατότητα custom made προι-
όντων, η CAREQ προσεγγίζει την αγορά καλύ-
τερα, ικανοποιώντας τις ανάγκες στο µέγιστο, 
παρέχοντας ολοκληρωµένες λυσεις.

Η φιλοσοφία µας και το know-how σε συνδυα-
σµό µε το εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπι-
κό παραγωγής και το τµήµα marketing / πωλή-
σεων έχει ως αποτέλεσµα τα προιόντα µας να 
ειναι αξιόπιστα, καινοτόµα, εξαιρετικής αντο-
χής και µε το πιο ελκυστικό design. Ειναι σχεδι-
ασµένα για να κάνουν τη δουλειά των επαγγελ-
µατιών ευκολότερη και αποδοτικότερη. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
Να δηµιουργήσουµε ολοκληρωµένες λύσεις 
στους χώρους µαζικής εστίασης συµβάλλο-
ντας στην ουσιαστική ανάπτυξη του κλάδου 
και το όνοµά µας να ειναι συνώνυµο µε την 
αξιοπιστία και την ολική ποιότητα.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η φιλοσοφία της CAREQ στηρίζεται στις εξής 
αρχές:

• Εξαιρετική ποιότητα και επαγγελµατισµός
• Ολοκληρωµένες υπηρεσίες πριν και µετά
την πώληση
• Value for money λύσεις (πραγµατική αξία για 
την επένδυση του πελάτη)
• Συνεχής βελτίωση της εταιρίας 
 
Μέσα από την ευρεία γκάµα προιόντων που 
παρέχουµε µπορούµε να δώσουµε λύση σε 
κάθε είδους επιχείρηση ανεξαρτήτου µεγέθους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Μελέτη - Σχεδιασµός χώρου µε σκοπό την 
καλύτερη εργονοµία,
• After Sale Service: Άµεση εξυπηρέτηση. Ανταλ-
λακτικά και service από τους πιο έµπειρους 
τεχνικούς

Totally supporting your success…



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ // ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΨΥΞΗ
ΨΥΓΕΙΑ ΟΡΘΙΑ // ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ // ΨΥΓΕΙΑ 
ΘΑΛΑΜΟΙ PANELS // BLAST CHILLERS

ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ // ΦΟΥΡΝΟΙ 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΙ (ΑΕΡΑΣ - ΑΤΜΟΣ) // ΨΗΣΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ, 
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ, ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ) // 
ΜΠΟΥΦΕΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (ΨΥΧΟΜΕΝΟΙ, 
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ, ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ)

ΠΛΥΣΗ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ 
// RACK CONVEYORS

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BAR
ΣΥΣΚΕΥΕΣ BAR // ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ // BAR 
STATIONS

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ // ΜΙΞΕΡ, Κ.Α.

CAFÉ // BAR // 
RESTAURANTS 
HOTELS // CATERING // 
BAKERY // PASTRY // 
FAST FOOD



Gounari 113, Glyfada

Athens, 16561

Tel.: +30 211 2157 561

Fax: +30 211 0124 750

e-mail: info@careq.net

www.careq.net

BAKERY


