




C O M PA N Y  P R O F I L EΠ Ρ Ο Φ Ι Λ  Τ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

H GEMAK - ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ,
ιδρύθηκε το 1970 έχοντας ως αντικείµενο
το σχεδιασµό και κατασκευή εξαρτηµάτων
για τον εξοπλισµό και την προστασία δικτύων
ύδρευσης, άρδευσης, λυµάτων και αντλιοστασίων.
Έχει πιστοποιηθεί από το έτος 1986 µε το ΙSO 9002
και στη συνέχεια µε το ΙSO 9001.
Σήµερα είναι πιστοποιηµένη µε το ∆ιεθνές Πιστοποιητικό
∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000 από την
DAS Certification Ltd / UKAS, U.K. για την ποιότητα των
προϊόντων της, το σύνολο των διαδικασιών ποιότητας
καθώς και για τον σχεδιασµό νέων προϊόντων,
για µερικά από τα οποία κατέχει δίπλωµα ευρεσιτεχνίας,
όπως ο αεροεξαγωγός, η διαφραγµατική υδροληψία κλπ.

Τα εργοστάσια της καλύπτουν λειτουργικό χώρο
5000 τ.µ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
∆ιαθέτει τµήµα έρευνας και µελέτης,
σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό,
πλήρες δοκιµαστήριο µε ηλεκτρονικό έλεγχο
καθώς και άρτια εξοπλισµένο τµήµα service
και ανταλλακτικών. 

Τα προϊόντα της κατασκευάζονται σύµφωνα µε
τα διεθνή standards ISO - DIN –ΕΝ.
Τα εξαρτήµατα από ελατό χυτοσίδηρο για πόσιµο νερό
κατασκευάζονται κατά ΒS EN 545 και για λύµατα
κατά BS EN 598. Οι διαστάσεις των φλαντζών σύνδεσης
είναι σύµφωνες µε το ΙSO 7005-2/ EN 1092-2. 

H GEMAK διαγράφοντας µια αξιόλογη ανοδική πορεία
καθιερώθηκε στην ελληνική αγορά,
ενώ παρουσιάζει έντονη και αυξανόµενη εξαγωγική
δραστηριότητα σε χώρες όπως Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία,
Ισπανία, Συρία, Λίβανο, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα,
Τουρκία, Αίγυπτο, Βιετνάµ, Μαλαισία, Αλγερία, Μαρόκο,
κλπ.

GEMAK - ANGELOS SOTIRAS
was established in 1970 as a company
designing and manufacturing equipment for
the control and protection of water supply, irrigation,
sewage networks and pump stations.
It was certified in 1986 with ISO 9002
and afterwards with ISO 9001.
Today GEMAK is certified with the International
Quality Certificate ISO 9001:2000
by DAS Certification Ltd / UKAS, U.K. for the quality
of its products, the manufacturing processes and
the design of new products, many of which are
registered patents, such as the: 
Air Relief Valve, Diaphragmatic Hydrant, e.t.c.

GEMAK factories cover a surface of 5000 m2

both in Greece and abroad, which are equipped
with machinery of the latest technology,
a research and quality improvement department,
a modern electronic testing facility,
along with a fully equipped spare parts
and service department.

All products  are constructed according to the
international standards  ISO - DIN –EN.
Ductile iron fittings for potable water conform to
BS EN 545 and for sewerage application conform
to BS EN 598. Dimensions of flange connection
conform to ΙSO 7005-2/ EN 1092-2.

After being established in the Greek market
Gemak is expanding dynamically worldwide
by exporting its products to France, Germany,
Italy, Spain, Syria, Lebanon, United Arab Emirates,
Egypt, Vietnam, Malaysia, Algeria, Morocco, etc.
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