
ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 ΚΟΝTOUSIAS AIR 
Η εταιρεία χονδρικής πώλησης κλιματιστικών ανανέωσε την εταιρική της ταυτότητα.

                               Το σημαντικότερο στοιχείο είναι το νέο της LOGO 

Όλα ξεκίνησαν με αυτή την εικόνα :     

Ήταν το 1986 όταν ο ιδρυτής της εταιρείας, Κοντούσιας Σπύρος, μαθητής τότε αντίκρισε και έμαθε τον 
ψυκτικό κύκλο. Ένας κύκλος, που έμελε να συνοδεύει μέχρι και σήμερα τη κάθε εφαρμογή κλιματισμού και 
για αυτόν και για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου.

Αυτή η εικόνα σε ένα minimal σχεδιασμό, δημιούργησε τον πρώτο κύκλο του logo μας

Με τα χρόνια να περνούν και ψάχνοντας όλοι οικονομικές ενεργειακές λύσεις για θέρμανση κτηρίων, οι 
μελέτες έδειξαν ότι ο κλιματισμός είναι μια οικονομική και μόνιμη λύση θέρμανσης και όχι μια λύση ανάγκης 
όπως παλαιότερα.

Ο ίδιος κύκλος λοιπόν, λειτουργώντας ανάποδα έγινε κομμάτι της ζωής κάθε επαγγελματία του κλάδου

και έτσι ήταν εύκολο να φτάσουμε στο δεύτερο κύκλο 

Η εξάπλωση του κλιματισμού σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια (γραφεία, νοσοκομεία,οικίες κ.λ.π.) μας έφερε 
μπροστά στην ανάγκη διαχείρισης  του αέρα.

Δεν είναι μυστικό, ότι ο καθαρός αέρας είναι ζωτικός για τη διατήρηση της υγείας. Ως εκ τούτου, οι 
κατασκευαστές στον τομέα της κλιματικής τεχνολογίας άρχισαν να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στα 
προβλήματα αερισμού. Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για κάθε ζωντανό πλάσμα, αλλά λόγω του ρυθμού της 
σύγχρονης ζωής, οι άνθρωποι ξεχνούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, γεγονός που οδηγεί σε κακή υγεία και 
ασθένεια. 

Η συνεχής αντικατάσταση αέρα αυξάνει το επίπεδο οξυγόνου σε όλους τους κλειστούς χώρους.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τρίτο μας κύκλο με τον μοριακό τύπο του οξυγόνου  

Μέσα από αυτή την μικρή ιστορία που όμως είναι και ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μας γεννήθηκε το νέο 
μας LOGO (ψύξη - θέρμανση, & διαχείριση αέρα)
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