
leiria | lisboa | loulé

222 1

FUNDADA EM 1991, A GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. DE 
ZHUAI É A PRIMEIRA EMPRESA DE AR CONDICIONADO DO 
MUNDO A INTEGRAR TODO O CICLO DE VIDA DO PRODUTO: 
I&D, FABRICO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS.

300 milhões 
de utilizadores  

a nível mundial

Mais de 100 
parceiros 

a nível mundial

Mais de 90.000 
empregados  
à escala mundial.

Os aparelhos da Gree são 
distribuídos em mais de

160  
países e regiões

NÚMEROS-CHAVE

para os setores residencial e 
terciário, e 5,5 milhões de aparelhos 
industriais e centralizados.

60  

milhões
de aparelhos

ares condicionados do mundo 
são fabricados pela GREE

em
cada

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Mais de 929 
LABORATÓRIOS  
de ensaio de produtos.

Mais de 12.000 
ENGENHEIROS

6 departamentos 
INSTITUCIONAIS

51.664  
PATENTES 
TECNOLÓGICAS  
das quais  

24.166  
relacionadas com 
invenções

LABORATÓRIOS 
NACIONAIS DE 
I&D

A GREE PRODUZ  
todos os seus  
COMPONENTES 
CRÍTICOS 

afim de garantir a melhor 
qualidade dos seus 
produtos

Mais de 5%  
da RECEITA  
anual é INVESTIDA 
EM I&D, ou seja cerca 
de mil milhões de euros.

5% 
84  
CENTROS DE I&D

DESDE A SUA FUNDAÇÃO, A EMPRESA TEM ESTADO   
NA VANGUARDA DA TECNOLOGIA.
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A GREE EM PORTUGAL TÉCNICA SAT & SERVICE
UM SERVIÇO COMPLETO

• Gestão de avarias sob garantia 
com o apoio no terreno da nossa 
rede de SAT

• Envio de peças de reposição em 
garantia / fora de garantia

• Atendimento de chamadas 
técnicas para a resolução de 
problemas (código de erro,  
assistência na montagem, 
diagnóstico de avaria, reparação e 
resolução de avarias)

• Receber chamadas técnicas para 
instalação, gestão de documentos 
técnicos (assistência na instalação, 
instruções de montagem, vista 
explodida, guia de resolução de 
problemas, etc) 

• Acompanhamento personalizado 
por técnico de referência para 
comissionamento e arranque dos 
equipamentos (Aerotermia e Gama 
Industrial).

 tecnica@greeproducts.pt

2019
CRIAÇÃO DA GREE PRODUCTS PORTUGAL LDA

A comercialização e os serviços dos produtos Gree Electric Appliances 
Inc. Of Zhuhai são fornecidos pela Gree Products, representante exclusivo 
da marca em Portugal, França, Espanha e Suíça. Sua missão é posicionar 
a Gree como uma das marcas líderes em tecnologia, inovação e eficiência 
energética na Europa.
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Convencida da qualidade dos 
produtos, a Gree Products Portugal 
oferece uma garantia de 5 anos 
para peças e compressores nas 
gamas residencial e comercial, 
com exceção do AC portátil, 
purificadores e desumidificadores, 
nestes a garantia é de 2 anos. 

 contact@greeproducts.pt

Para as Gamas 
Aerotermia e Industrial, 
a Gree Products 
Portugal oferece 2 
anos de garantia, 
acompanhamento,  
start dos 
equipamentos. 

SEDE SOCIAL
Edf. Volvo 1º Dtº 
Estrada nac. 10 Km 138.100
2695-671 São João da Talha
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SMART LIFE

AHRI

O certificado AHRI é a melhor garantia 
de eficiência energética a nível 
mundial. É sinónimo de produtividade 
e eficiência energética, variáveis 
indispensáveis para que o setor do 
ar condicionado possa melhorar a 
sustentabilidade climática e ambiental.

A Gree recebeu a certificação para 
vários dos seus equipamentos: Free 
Match, Scroll Chiller Modular, Screw 
Chiller Ar/Água, Chiller fotovoltaico, etc.

ISO

As 9 fábricas de produção da Gree 
Electric Appliances Inc. possuem 
as certificações ISO 9001, 14001 e 
18001.

O sucesso mundial da Gree deve-
se em parte aos seus esforços 
e determinação em oferecer 
produtos de alta qualidade. Através 
dos seus institutos de I&D e centros 
de desenvolvimento, a Gree 
assegura que cada um dos seus 
utilizadores beneficia de Produtos 
de alta qualidade, altamente fiáveis 
e eficientes.

CERTIFICAÇÕES

EUROVENT

Rótulo europeu para a certificação da 
eficiência energética de equipamentos 
de ar condicionado e refrigeração.

A certificação garante aos 
consumidores que os produtos foram 
verificados e que as suas características 
foram avaliadas sob rigorosos padrões 
de Comando.

A Gree participa no programa 
“Eurovent Certita Certification” para 
vários dos seus equipamentos para 
aplicações residenciais, dos setores 
terciário e industrial.

KEYMARK

A Keymark é uma certificação europeia 
baseada na ISO tipo 5 (lista de 
especificações técnicas normalizadas) 
para todas as bombas de calor:

– Bombas de calor ar-ar (abrangidas 
pelo lote ERP 10),

– Bombas de calor ar-água e 
combinadas e aquecedores de água 
(abrangidas pelo ERP, Regulamentos 
813/2013 e 814/2013 da UE).

NOVO

DESCARREGUE A APLICAÇÃO GREE+ E 
CONTROLE O SEU AR CONDICIONADO 
ONDE QUER QUE ESTEJA.

Através da aplicação pode configurar a 
função Smart Swing, modo hibernação, o 
nível de som do dispositivo, ajustar as suas 
preferências e muito mais.

Para os sistemas operativos iOS 
e Android, pode descarregar a 

aplicação GREE+,  
digitalizando este código QR.

A LIBERDADE PARA CONTROLAR O SEU CONFORTO

FUNÇÃO DE POUPANÇA  
DE ENERGIA 

O aparelho analisa de forma 
inteligente a temperatura e 
a velocidade do ventilador 
selecionadas. Regulará 
automaticamente a frequência 
e a potência do ventilador e 
entrará em função de economia 
de energia uma vez alcançado o 
nível de conforto adequado.

MODO DE HIBERNAÇÃO 
CONFIGURÁVEL

É possível controlar e 
personalizar a temperatura e o 
nível de som durante as horas 
de sono, de uma forma simples 
e intuitiva.

SEMANALMENTE

Esta função permite gerir o 
funcionamento da unidade 
através do temporizador 
semanal e liga-se e desliga-
se automaticamente com as 
configurações selecionadas.

SMART SWING

Com um smartphone ou 
tablet, pode configurar 
a direção de saída de ar 
da unidade a partir de 
onde quer que esteja, para 
qualquer zona à sua escolha.

COMANDO DO NÍVEL 
SONORO

Esta configuração 
permite controlar o 
aparelho, selecionando 
os valores desejados. 
O sistema irá ajustar-se 
de forma inteligente.




