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TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

TLC Klima olarak tedarikçi ve iş ortaklarımız ile birlikte büyürken; “Her Müşteri, Mutlu Müşteri” 
anlayışımızdan ödün vermeden her hanede, her iş yerinde klima konforunu yaşatabilen bir firma 
olmayı amaçlıyoruz.

İş ortaklarımız ve müşterilerimizle uzun vadeli, güvene dayalı ilişkiler kurmak.
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek, doğru ürün ve hizmeti 
sunmak. 
Tüm paydaşların kazanabildiği kalite/fiyat dengesini oluşturmak.
Şe�af ve paylaşımcı bir iş anlayışını sürdürmek.

YAKLAŞIMIMIZ;

TLC Klima ailesi olarak 30 yılı aşkın sektör deneyimimizi, Ocak 2016’da dünyanın en büyük klima 
üreticisi olan Gree Klima Sistemleri ile birleştirdik. Bu alanda genç ve dinamik bir alternatif olmak 
üzere yola çıktık. Hedefimiz; her biri kendi konusunda uzman kadromuzla iş ortaklarımızın, 
müşterilerimizin beklentilerini karşılamak, kalite ve optimizasyon odaklı ürün ve hizmet sunmak, 
sürekli gelişerek büyümektir.

Klima, günümüz mevsim şartlarında evde aile bireylerimizin, iş yerinde çalışanlarımızın sağlıklı ve 
konforlu şartlarda günlerini geçirebilmeleri için olmazsa olmaz bir ürün haline gelmiştir. Bu konfor 
şartlarına isteyen herkesin sahip olabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Amacımız, profesyonel satış 
ve servis anlayışımızla her noktada maksimum müşteri memnuniyeti sağlayarak tüketicilerimiz 
için yüksek kaliteyi ulaşılabilir kılmaktır.

www.tlcklima.com



BİR DÜNYA MARKASI GREE

RAKAMLARLA GREE

Gree Electric Appliances Inc., Zhuhai’de (Çin) 1991 yılında kurulmuştur. Ar-Ge, üretim, pazarlama ve servis 
hizmetlerinin entegre olduğu uluslararası bir iklimlendirme firmasıdır.

İş anlayışı “Temel Teknolojinin Ustalığı”na dayanır. Gelişim hedefi olarak ‘yüzyıllık bir sanayi kuruluşu olmak’ fikrini 
benimsemiştir. Mükemmel ürün kalitesi, gelişmiş teknolojileri ve benzersiz satış yöntemi ile kendi alanındaki 
sanayiye öncülük etmektedir. Bireysel klimalar, merkezi klimalar, hava kaynaklı su ısıtıcıları, ev aletleri, buzdolabı gibi 
geniş bir ürün yelpazesine sahip olan firma GREE, TOSOT ve KINGHOME adında üç marka geliştirmiştir.

GREE KLİMA SİSTEMLERİ

2012 yılında, Gree 100 milyar yuan (yaklaşık 16 milyar ABD doları) üzerinde satış geliri ile Çin'de borsada kote 
olan ilk elektrikli ev aletleri girişimi haline gelmiştir. 27 Nisan 2015 tarihinde, Gree 14.155 milyar yuan (yaklaşık 
2.32 milyar dolar) net kar artışı ve 140.005 milyar yuan (yaklaşık 22,9 milyar dolar) satış geliri elde ettiğini 
gösteren 2014 yılı performans raporunu yayınlamıştır. 2013 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında karda 
%30.22, satış gelirinde ise % 16.63’lük artış gerçekleştirmiştir. Gree, küresel olarak tüm kullanıcılara yüksek 
teknoloji ve yüksek kaliteli ürünler vermeyi taahhüt eder. Günümüzde, Gree 7 ‘si Çin, biri Brezilya, biri 
Pakistan’da olmak üzere 9 üretim merkezine, 70.000'den fazla çalışana sahiptir.

Gree, Çin HVAC sektöründe ‘Dünya Markası’ olarak onurlandırılan tek üreticidir.  160'dan fazla ülke ve bölgeye 
yayılan iş hacmine sahiptir. Bugün Gree yıllık olarak RAC’da (bireysel klimalar) 60 milyon takım ve merkezi 
klimalarda 5,5 milyon takım üretim kapasitesine sahiptir. Gree 2005 yılından bu yana, dünya genelinde 300 
milyondan fazla kullanıcısı ile üretim ve satış hacminde 10 yıl üst üste birinci olmuştur. Mayıs 2015 yılında 
Gree; ev aletleri sektörü bölümünde Forbes Global 2000’de 1. sırada ve dünyanın en büyük 500 halka açık 
şirketleri bölümünde 385. sırada yer almıştır.

Zhuhai Gree Genel Müdürlük Binası

Zhuhai Lamda Kompresör Fabrikası
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Tüm pazar segmentlerinin taleplerini karşılamak üzere, Gree’nin bireysel klima 
(RAC) ve merkezi klima ürünleri 20 kategoride, 400 seri halinde ve 127,000’den 
fazla modelle sınıflandırılmaktadır. 

Gree 2008’de Pekin Olimpiyat Oyunları, Güney Afrika’da 2010 FIFA Dünya Kupası, 
Guangzhou’da 2010 Asya Oyunları ve 2014’de Rusya’da Soçi Kış Olimpiyat 
Oyunları gibi pek çok uluslararası projeyi kazanarak dünya üzerinde bilinirliğini 
önemli ölçüde artırmıştır. Gree; ‘Çin’de Üretildi’ kavramını ‘Çin’de İcat Edildi’ye 
dönüştürmüştür. Dünya çapında pek çok ödüle sahip olan Gree  2011 ve 2014’de 
olmak üzere Çin Ulusal Bilim ve Teknoloji Gelişim Ödülü’nü 2 kez kazanmıştır.

Eylem geleceği, inovasyon başarıyı yaratır. İleriye yönelik olarak da, Gree iş felsefesini dayandırdığı tutku, inovasyon 
ve hayata geçirme yolundaki yürüyüşüne kararlılıkla devam edecektir. İnsanların yararına daha iyi bir yaşam 
yaratmak için, ‘yüzyıldır ayakta duran bir sanayi kuruluşu’ hedefini sürdürmeyi amaçlamaktadır.

5000 buluş (icat) patenti dahil 5.600’den fazla teknoloji patentinin altında Gree imzası bulunmaktadır. Dünyanın 
önde gelen ürünleriyle iklimlendirme sektörünün gelişimini şekillendiren Gree teknolojisinden bazı satır başları:

Manyetik süspansiyonlu santrifüj kompresör ve soğutma grubu (chiller)
Fotovoltaik doğrudan tahrikli inverter santrifüj soğutma grubu
2 kademeli Inverter kompresör
Azaltılmıș manyetik dirençli inverter kompresör
R290 çevre dostu klima
1 Hz İnverter klima
Multi-fonksiyonel yerden ısıtma merkezi klima
Sabit mıknatıslı senkron inverter santrifüj soğutma grubu
Ultra düşük sıcaklıkta çalışan dijital VRF
Gree tarafından üretilen ana klima komponentleri
Kalite güvencesini sağlamak amacı ile % 100’ü Gree tarafından üretilen PCBler, Serpantinler, 
Kalıplar, Metal ve Plastik  parçalar.

Zhuhai Kaibang Motor Fabrikası 

TEKNOLOJİSİ İLE GREE

ÜRÜN YELPAZESİ İLE GREE

ATILIMLARIYLA GREE

GELECEĞE BAKIŞI İLE GREE

www.tlcklima.com



Bir Dünya Markasıdır:
Gree 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılan iş hacmine sahiptir. Gree dünyanın en büyük klima üreticisi olup, dünyada 
satılan 3 klimadan biri Gree tarafından üretilmektedir. Mayıs 2015 yılında Gree; ev aletleri sektörü bölümünde Forbes 
Global 2000’de 1. sırada ve dünyanın en büyük 500 halka açık şirketleri bölümünde 385. sırada yer almıştır.

Tecrübeli ama Geleneksel Değiliz:
TLC Klima San ve Tic. A.Ş.  olarak hedefimiz her biri kendi konusunda uzman ve dinamik kadromuzla 
müşterilerimizin sadece beklentilerini karşılamak değil yeni beklentiler yaratmaktır. Geçmişten gelen klima 
tecrübemiz ile genç ve dinamik bir alternatif olmak üzere yola çıktık.

Önceliğimiz Müşteri Memnuniyeti:
İş faaliyetimizi sürdürürken ilk önceliğimiz müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede sağlamaktır. Profesyonel 
satış ve servis anlayışımızla her noktada, yaptığımız işe değer katmak için çalışıyoruz. Tüketicilerimiz için yüksek 
kaliteyi ulaşılabilir kılıyoruz.

Şe�af ve Paylaşımcıyız :
Ürün ve hizmet sunarken kalite/fiyat dengesini “kazan-kazan” ilkesi çerçevesinde oluşturuyoruz. TLC Klima olarak 
tedarikçi ve iş ortaklarımız ile birlikte büyürken; “Her Müşteri, Mutlu Müşteri” anlayışımızdan ödün vermeden her 
hanede, her iş yerinde klima konforunu yaşatabilen bir firma olmayı amaçlıyoruz.

Kendi Teknolojisini Geliştirir:
Gree 52 araştırma merkezi , 570’in üzerinde test laboratuarı, 8000’i geçen AR-GE mühendisi ve yıllık cirosunun      % 
5’ini oluşturan AR-GE bütçesi ile kendi teknolojisini geliştirip , dünyaya sunar. 5000 buluş (icat) patenti dahil 
5.600’den fazla teknoloji patentinin altında Gree imzası bulunmaktadır.

Kaliteden Ödün Vermez :
Gree klima tasarımını ve üretimini yaparken hiçbir aşamada kaliteden ödün vermez.  Altı Sigma uygulayan Gree  (6 
Sigma operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, 
analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir) 
kalite güvencesini sağlamak amacı ile klima ana komponentlerini, PCBleri, Serpantinleri, metal ve plastik parçaları, 
kompresörleri %100 kendi üretir. Dışarıdan temin edilen malzemeler de büyük bir titizlik ile 3000’den fazla çalışanın 
bulunduğu tedarik fabrikasında test edip incelendikten sonra üretime dahil edilir.

NEDEN GREE?

NEDEN TLC?
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ÖDÜL VE SERTİFİKALAR

ISO 9001 Kalite Yönetimi
Sertifikası

Avrupa Birliği CE Sertifikası

Almanya GS Sertifikası

Avustralya Uygunluk Sertifikası CQC Sertifikası ETL Sertifikası Avustralya SAA Sertifikası Tayland TIS Sertifikası

Avrupa EMC Sertifikası Arjantin Uygunluk Sertifikası Çin EMC Sertifikası Hongkong Enerji
Tasarrufu Sertifikası

Hongkong Uygunluk
Sertifikası

Amerika UL Sertifikası Rusya Uygunluk Sertifikası SASO Sertifikası Meksika NOM
Uygunluk Sertifikası

EQM

ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi Sertifikası

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi Sertifikası

Kanada CSA Sertifikası Almanya TÜV Sertifikası 3C Sertifikası
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