Париж, 27 Ноември 2013

Airélec, първият производител на
електрически отоплители награден с
отличието „Направено във Франция“!
Пълната гама отоплители на Airélec са наградени с отличието “Origine France Garantie”,
асоциация създадена през 2010, която промотира продукти произведени във Франция.
За да получат отличието, уредите на Airélec трябваше да отговорят на следните критерии:
- Сглобяването на уредите до краен продукт трябва да се извърши във Франция.
- Над 50% от себестойността на уредите да се придобие във Франция.
Топ мениджърският екип на Airélec винаги се е стремял да развива френското производство от
най- високо качество. Това отличие разкри дълбоките производствени корени на Airélec във
Франция. Повече от 50 години, Airélec проектира, развива и произвежда богата гама от
електрически продукти в Esquennoy (60120 France). Продуктите на Airélec Аерлек се продават
във Франция, Европа, Азия и Америка.
Тази година, фирмата стана първият производител на електрически отоплители отличен с
„MADE IN FRANCE“.Пълната гама от продукти, които получиха “Origine France Garantie”, са;
сушилни за кърпи, лъчисти уреди, радиатори, подвижни уреди, конвектори, отоплители за
баня и индустриални уреди.
Относно Airelec :
Airélec е водещ производител на отоплителни системи с повече от 50 години производствен опит в
отоплителната индустрия.
-250 служители, 200 от тях в производството
- Фабриката се намира в Esquennoy (60120) Франция
- Централният офис е в Париж

Контакт : export@airelec.fr

Paris, 27 November 2013

Airélec, the first manufacturer of electric heaters
awarded Made in France label !
The full range of Airélec heaters have been awarded the “Origine France Garantie” label from
France, an association created in 2010 that promotes products made in France.
To obtain this label, Airélec appliances had to meet two criteria:
-The products final assembly has to take place in France.
-The products must acquire over 50% of its unit cost price in France.
Top Management of Airélec always seeks to develop a high quality French manufacturing. This
award highlights the deep manufacturing roots of Airélec in France. From over 50 years, Airélec
designs, develops and manufactures a large range of electric products at Esquennoy (60120
France). Airélec’s heaters are commercialized in France, Europe, Asia and America.
This year, the company become the first manufacturer of electric heaters awarded made in France
label. The full range of Airélec’s heaters received the label “Origine France Garantie”, which
includes: towel dryers, radiant panel, soft heat radiators, mobile heaters, convectors, bathroom
heaters and industrial appliances.
About Airelec :
Airélec is a leading manufacturer of heating comfort systems with over 50 years’ experience in the heating
industry.
-250 employees, 200 of them in production
-The factory is located in Esquennoy (60120) France
-The head office is located in Paris

Contact : export@airelec.fr

