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Εγκαθιστώντας ένα βέλτιστα 
διαστασιολογημένο θερμικό 
ηλιακό σύστημα το 80% της 
ενέργειας αυτής μπορεί να 
καλυφθεί δωρεάν από τον ήλιο. 

ενέργεια για το 
ζεστό νερό χρήσης

 Ήλιος  Πετρέλαιο

Η ετήσια ενεργειακή 
απολαβή ενός τυπικού 
ηλιακού συστήματος  
100 m2 της Calpak είναι 
80.000 kWh. Το συνολικό 
κόστος της ενέργειας που 
μπορεί να εξοικονομηθεί 
στα 25 χρόνια προσδόκιμης 
λειτουργίας ενός τέτοιου 
συστήματος είναι 220.000 
ευρώ! Η επένδυση που 
απαιτείται έχει ετήσια 
απόδοση πάνω από 30% 
και απόσβεση σε 3 το 
πολύ χρόνια, χωρίς να 
συνυπολογίζεται πιθανή 
επιδότηση!

Η καλύτερη επένδυση 
εξοικονόμησης 
ενέργειας που 
μπορείτε να κάνετε!

Η ηλιακή θερμική ενέργεια αποτελεί την 
καθαρότερη και αποτελεσματικότερη 
ανανεώσιμη μορφή ενέργειας (ΑΠΕ) 
μετατρέποντας την ηλιακή ακτινοβολία σε 
θερμότητα σε ποσοστό έως 80%. Ειδικά στην 
Ελλάδα, μια από τις πιο ηλιόλουστες χώρες 
της Ευρώπης, η επένδυση ενός ξενοδοχείου 
σε ένα σύστημα θερμικής ηλιακής ενέργειας 
για ζεστό νερό είναι αποδεδειγμένα η πλέον 
αποδοτική και οικονομική επιλογή!

Σε ένα τυπικό ξενοδοχείο 100 κλινών το 
κόστος του πετρελαίου για τη θέρμανση του 
ζεστού νερού χρήσης έχει ανέλθει σε περίπου 
15.000 ευρώ ετησίως και αποτελεί μία από 
τις υψηλότερες δαπάνες που μπορεί να 
αποφευχθεί.

εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
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Eξοικονόμηση ανά 100 τ.μ. ηλιακών συλλεκτών

Έτη



 Η 1η βιομηχανία 
ηλιακών  

στην Ελλάδα Οφέλη
• Μία εταιρεία υπεύθυνη για όλες τις φάσεις του έργου και για όλα 

τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν

• Μία προσφορά & μία τιμή για όλο το έργο (προϊόντα, μελέτη, 
εγκατάσταση και συντήρηση)

• Σταθερή επικοινωνία με έναν υπεύθυνο της εταιρείας από την 
αρχή έως το τέλος του έργου

• Συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και τον μηχανικό σας για 
αισθητικά και τεχνικά άρτια ενσωμάτωση του ηλιακού 
κυκλώματος στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις

• Εγγυημένη απόδοση και υψηλή βαθμολογία στο πιστοποιητικό 
της ενεργειακής επιθεώρησης

• Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και γρήγορη απόσβεση τόσο 
από τα ζεστά νερά χρήσης όσο και από την υποβοήθηση της 
θέρμανσης των χώρων

Περισσότεροι από 300.000 κορυφαίας 
ποιότητας ηλιακά συστήματα έχουν 
εγκατασταθεί στην Ελλάδα από την Calpak

Η Calpak είναι επιλεγμένος προμηθευτής 
ηλιακών των διεθνών αλυσίδων Hilton, 
Accor, Virgin και άλλων

Η Calpak εξάγει τα ηλιακά της συστήματα σε 
περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου

επενδύστε με ασφάλεια σε ένα ηλιακό 
σύστημα Calpak
Η Calpak είναι η πρώτη εταιρία της ευρώπης που 
έφτιαξε με επιτυχία ηλιακούς θερμοσίφωνες τη δεκαετία 
του 1970, δημιουργώντας έκτοτε μία ανταγωνιστική 
αγορά ανανεώσιμης ενέργειας.

Σήμερα, η τεχνολογική εξέλιξη των προϊόντων της 
εταιρίας μας, η ανταγωνιστικότητα των τιμών τους, η 
πολύ υψηλή απόδοση των ηλιακών συλλεκτών μας 
και οι σύγχρονες δυνατότητες στη διαχείριση της 
ενέργειας καθιστούν την επένδυση ενός ξενοδοχείου 
σε ένα σύστημα θερμικής ηλιακής ενέργειας της Calpak 
απολύτως ασφαλή και αποδοτική!

Τα βήματα της συνεργασίας μας για μία 
ολοκληρωμένη λύση με το κλειδί στο χέρι!
1. εκδήλωση ενδιαφέροντος με συμπλήρωση ειδικής φόρμας

2. Εκπόνηση προμελέτης με ακριβή πρόβλεψη ενεργειακών 
απολαβών

3. Οικονομική προσφορά και αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη 
με ακριβή χρόνο απόσβεσης

4. Παροχή συμβουλών σε θέματα χρηματοδότησης και ένταξης σε 
επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα

5. εκπόνηση μελέτης εφαρμογής

6. εγκατάσταση ηλιακού συστήματος με εξειδικευμένους 
συνεργάτες του δικτύου της Calpak

7. Έλεγχος λειτουργίας & παράδοση έργου

8. συντήρηση

μηχανολογικό σχέδιο εγκατάστασης 
ηλιακού σε ξενοδοχείο



ςυλλέκτες σωλήνων 
κενού Calpak VTS
Υψηλή τεχνολογία για 
maximum απόδοση

Βάσεις αλουμινίου 
Οι πλέον ευέλικτες
& καινοτόμες βάσεις στην
ευρώπη

δεξαμενές 
αποθήκευσης ζεστού 
νερού Calpak CL 
μεγάλη αντοχή στο  
χρόνο και ελαχιστοποίηση 
απωλειών

Μονάδες  
αυτόματου ελέγχου 
Calpak-Resol 
αποκλειστικά από την
Calpak για τη βέλτιστη
διαχείριση της ενέργειας

Έδρα
Λεωφ. Συγγρού 9, 11743 Αθήνα, 
Τηλ: 210 9247250, Fax: 210 9231616

www.calpak.gr/hotel
Email: info@calpak.gr

εργοστάσιο
Οικισμός αρίων
Κυρά Βρύση Κορινθίας, 20100
Τηλ: 27410 38077, Fax: 27410 38379

Έρευνα & ανάπτυξη 
Η συνεχής επένδυση στη γνώση χαρακτηρίζει τον τρόπο με το οποίο 
αναζητούμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. σε μια ανταγωνιστική 
αγορά, τα προϊόντα ηλιακής θερμικής ενέργειας αντιπροσωπεύουν 
μία βέλτιστη λύση μόνον εφόσον έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα καλύτερα τεχνολογικά πρότυπα και είναι 
οικονομικά προσιτά για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.

εργοστάσιο / Προϊόντα 
Οικοδομούμε το μέλλον μας με συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονα 
μέσα παραγωγής και νέους εργοστασιακούς χώρους στον τόπο από 
όπου ξεκινήσαμε το 1976, το Λουτράκι Κορινθίας. Το νέο εργοστάσιο 
της Calpak έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην παραγωγή μας και μας 
δίνει τη δυνατότητα να βάζουμε σε παραγωγή, χωρίς περιορισμούς, 
προϊόντα πραγματικά υψηλής αισθητικής, απόδοσης και αντοχής, 
όπως δηλαδή τα σχεδιάσαμε!

Βραβευμένος με το ευρωπαϊκό 
βραβείο Red Dot Design Award

επιλεκτικοί 
συλλέκτες 
Calpak M4
Ο καλύτερος 
επίπεδος συλλέκτης 
που φτιάξαμε ποτέ

Η κορυφαία ομάδα στη ευρώπη έχει όνομα!

έως 10°


