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SERVICE CENTER
∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Παππουτσάκης Γ.Ε.Π.Ε.
ΒΙΟ.ΠΑ Χανίων
Κτήριο 6.01
Τηλ: 28210 80005
Fax: 28210 80006
Τηλ. Κεντρικών: 210 9429 993
Fax Κεντρικών: 210 9429 559
e-mail: service@roi.gr

SERVICE  CENTER
ΡΟ∆ΟΥ
Σωτηράκη Ε. & ΣΙΑ ΟΕ
Κολοκοτρώνη 32,
Ρόδος, Τ.Κ. 85100
Τηλ.: 22410 20970
Κιν.: 6944 566 008
Τηλ. Κεντρικών: 210 9429 993
Fax Κεντρικών: 210 9429 559
e-mail: service@roi.gr

SERVICE CENTER
ΚΩΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕCH
Σταµατουλάκης Μιχαήλ
Πλατάνι, Κω, Τ.Κ. 85300
Τηλ.: 22420 25486
Κιν.: 6944 516 412
Τηλ. Κεντρικών: 210 9429 993
Fax Κεντρικών: 210 9429 559
e-mail: service@roi.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ SERVICE ΑΘΗΝΩΝ,
∆ΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ
& ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Πειραιώς 37, 183 46 Μοσχάτο
Τηλ.: 210 4830 335
Τηλ. & Fax: 210 4822 406
e-mail: service@roi.gr

SERVICE CENTER
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Κυρίτσης Γιάννης
Εθν. Αντιστάσεως 12 Ναύπακτος,
Τ.Κ. 30300 ∆ήµος Ναυπάκτου,
Τηλ. & Fax: 26340 28493
Κιν.: 6932 209238
Τηλ. Κεντρικών: 210 9429 993
Fax Κεντρικών: 210 9429 559
e-mail: service@roi.gr 

SERVICE CENTER
KEΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Χριπάτσιος ∆ηµήτριος
Airless Blast Technica
5ο χλµ ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου
Τ.Κ. 41500
Τηλ. & Fax: 2410 571743
Κιν.: 6944 571 076
Τηλ. Κεντρικών: 210 9429 993
Fax Κεντρικών: 210 9429 559
e-mail: service@roi.gr

ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Αρµόδιοι για όλη την Ελλάδα
Ποσειδώνος 17 & Πίνδου 1-3,
183 44 Μοσχάτο, Αθήνα
Τηλ.: 210 9429 993 
Fax: 210 9429 559 
e-mail: info@roi.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Υπεύθυνοι και για την Ανατολική
και ∆υτική Μακεδονία και Θράκη
Αλιάκµονος 10, TK 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 527 531
Fax: 2310 527 533
e-mail: Thessaloniki@roi.gr

ΛΑΡΙΣΑ
Υπεύθυνοι και για όλη τη Θεσσαλία
και τους νοµούς Θεσπρωτίας,
Ιωαννίνων και Γρεβενών
Βόλου 109,
Λάρισα, TK 413 36
Τηλ. & Fax: 24105 71494
e-mail: Larisa@roi.gr

ΚΡΗΤΗ 
Υπεύθυνοι για όλη την Κρήτη
Τηλ. & Fax: 28210 88053
e-mail: Kriti@roi.gr



Εγγυηση
Η ΡΟΗ ΑΕΒΕ καλύπτει όλα της τα 
προϊόντα µε 12-µηνη εγγύηση. Υπο 
συνθήκες η εγγύηση µπορεί να επεκταθεί στους 24-µήνες. 
Ειδικά για τις αντλίες λυµάτων αυτοµάτου αναρροφήσεως 
GORMANRUPP Αµερικής, η εγγύηση µπορεί να επεκταθεί 
µέχρι και στα πέντε (5) χρόνια!

Η εταιρεία
Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1984 µε σκοπό την προµή-
θεια κυρίως αντλιών γεωτρήσεων για άρδευση. Με την 
πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε αποκτώντας την 
εµπειρία και την τεχνογνωσία  να αντιµετώπιζει µε 
επιτυχία ακοµα και τις πιο απαιτητικές εφαρµογές.

∆ιεύρυνοντας συνεχώς την γκάµα της, έχει σήµερα 
σχεδόν όλους τους τύπους αντλιών, ενώ παράλληλα 
κάλυπτει πανελλαδικά το πελατολόγιο της µε ενα ευρύ 
δίκτυο εξυπηρέτησης αποτελούµενο απο υποκαταστή-
µατα και αντιπροσώπους σε µεγάλες πόλεις σ' όλη την 
Ελλάδα.

H ΡΟΗ ΑΕΒΕ βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη 
προσφέροντας την πολυετή εµπειρία της και τα αξιόπι-
στα προϊόντα ποιότητας, για τα οποία είναι ευρέως 
γνωστή, διατηρώντας παράλληλα ίσως το µεγαλύτερο 
στοκ αντλιών στην Ελλάδα ικανό να καλύψει άµεσα τις 
ανάγκες των πελατών της.

Οι κατασκευαστές
Εκτός από τις τεχνολογικά προηγµένες ΡΟΗ PUMPS 
αντλίες µας διαθέτουµε ανοξείδωτες αντλίες Ιαπωνικής / 
Ιταλικής κατασκευής EBARA ή Ολλανδικής τεχνολογίας 
DP, η γκάµα των αντλιών περιλαµβάνει τις αντλίες ROVATTI 
(Ιταλίας) Franklin Pumps (E-Tech), GRINDEX (Σουηδίας), 
ZENIT (Ιταλίας), TOYO (Ιαπωνίας), GORMAN RUPP 
(Αµερικής), SPERONI (Ιταλίας), IDEAL (Ισπανίας), κλπ.

Οι κινητήρες, οι οποίοι είναι ίσως το σηµαντικότερο κοµµάτι 
µίας υποβρύχιας εγκατάστασης, είναι κατασκευασµένοι 
από τους γνωστότερους και µεγαλύτερους κατασκευαστές 
υποβρυχίων κινητήρων στο κόσµο. Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. προµη-
θεύει την Ελληνική αγορά µε τους αξιόπιστους υποβρύχι-
ους κινητήρες γεωτρήσεων, οι οποίοι κατασκευάζονται 
στην Γερµανία, Ιταλία & ΗΠΑ σύµφωνα µε τις διεθνείς 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των Ελλήνων πελατών της 
(FRANKLIN, EBARA, POH MOTORS).

Για να συµπληρώσει την γκάµα των προϊόντων της, αλλά και 
για να παρέχει ολοκληρωµένη υποστήριξη στον πελάτη της, 
έχει αναπτύξει και βελτιώσει µε την πάροδο του χρόνου 
τους ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς πίνακες ελέγχου POH 
Control Panels, οι οποίοι συναρµολογούνται είτε στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας και έχουν όργανα κατασκευα-
σµένα από διεθνώς γνωστούς οίκους κατασκευής ή 
κατασκευάζονται στην Ιταλία για λογαριασµό της ΡΟΗ, µε 
ετικέτα της ΡΟΗ (POH brand). Στην πλειοψηφία τους οι 
εκκινητές της ΡΟΗ AEBE είναι προηγµένης τεχνολογίας, µε 
PLC-αναστροφείς (PLC-inverters) και οµαλούς εκκινητές 
(Soft-Starters), εξασφαλίζοντας ολική (100%) προστασία 
του κινητήρα µε παράλληλη εξοικονόµηση ενέργειας µε 
τεχνολογία αιχµής.

Το έµψυχο δυναµικό
Η επιτυχία της ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. οφείλεται στο συντονισµό των 
διαφόρων ανεξάρτητων λειτουργιών της. Η φιλοσοφία της 
εταιρείας είναι η συγκρότηση µίας ευέλικτης και αποδοτικής 
οµάδας και για αυτό το προσωπικό µας είναι το σηµαντικότε-
ρο κοµµάτι της εταιρείας. Η µοντέρνα µηχανοργάνωση, 
επιτρέπει στη ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. να βελτιστοποιεί το κόστος για 
τους πελάτες της και να είναι σε θέση να αντιδρά ακαριαία 
στις µεταβολές της αγοράς.

Η ραγδαία ανάπτυξη  και η επιτυχία των προϊόντων της ΡΟΗ 
Α.Ε.Β.Ε. δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη πολύτιµη συνεισφορά 
και τις υπηρεσίες ποιότητος των υπαλλήλων της. Έχοντας 
εδραιώσει λοιπόν µια αµοιβάια σχέση εκτίµησης και συνερ-
γασίας µεταξύ  διοίκησης και υπαλλήλων µπορούµε να 
εγγυηθούµε την επιτυχία και το µέλλον της εταιρείας.

Προϊόντα
• Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων, αρδεύσεων
• Μονοβάθµιες & Πολυβάθµιες Οριζόντιες Αντλίες
 Αυτοµάτου Αναρροφήσεως
• Κατακόρυφες Πολυβάθµιες Φυγοκεντρικές Αντλίες
• Αποστραγγιστικές Αντλίες
 & Αντλίες Εργοταξίων (λασπόνερων)
• Αντλίες Λυµάτων επιφανειακές και υποβρύχιες
• Κυκλοφορητές και ΙΝ-LINE.
• Πιεστικά Συγκροτήµατα µε ή χωρίς Inverter
 για εξοικονόµηση ενέργειας
• Πυροσβεστικά Συστήµατα αυτόµατα µε ευρύτατες
  εφαρµογές και πολλαπλών προδιαγραφών
• Αντλίες έργων, µεταλλείων και µεταφοράς
 άµµου και στερεών
• Αντλίες για συγκροτήµατα
 επεξεργασίας νερού (π.χ. αφαλάτωσης)
• Αντλίες αποστραγγιστικές αντιµετωπίσεως
 πληµµύρων / φυσικών καταστροφών
• Αντλίες ναυτιλίας / πλοίων
• Πιεστικά δοχεία
• Ηλεκτρικοί Πίνακες Ελέγχου Αντλιών, παντός τύπου,
 ηλεκτρονικοί ή συµβατικοί
• ∆ιάφορα Παρελκόµενα Αντλιών,
 εξαρτήµατα δικτύων αντλιών κλπ
• Υποβρύχιοι ή επιφανειακοί κινητήρες αντλιών
 υδρολίπαντοι ή ελαιολίπαντοι ή εγκιβωτισµένοι
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ΛΑΡΙΣΑ
Υπεύθυνοι και για όλη τη Θεσσαλία
και τους νοµούς Θεσπρωτίας,
Ιωαννίνων και Γρεβενών
Βόλου 109,
Λάρισα, TK 413 36
Τηλ. & Fax: 24105 71494
e-mail: Larisa@roi.gr

ΚΡΗΤΗ 
Υπεύθυνοι για όλη την Κρήτη
Τηλ. & Fax: 28210 88053
e-mail: Kriti@roi.gr
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