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Σε μια περίοδο όπου τα πάντα αλλάζουν 
στη χώρα μας, υπάρχουν κάποιες σταθερές 
αξίες στις οποίες όλοι θα πρέπει και 
πάλι να προστρέξουμε. Σκληρή δουλειά, 
δημιουργικότητα, φιλότιμο, επικέντρωση 
στη γνώση, αγάπη για το σπίτι μας & 
την εργασία μας…αυτά με τα οποία μας 
μεγάλωσαν οι δικοί μας.

Είμαι υπερήφανος γιατί η Climatism έχει επιτύχει πράγματα 
σε δύο δεκαετίες που άλλες εταιρείες δεν έχουν καταφέρει 
σε πέντε ή και περισσότερες δεκαετίες. Όμως, αυτά που 
κρατάω είναι τρία βασικά πράγματα:

Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι στρατηγικοί • 
συνεργάτες μας, οι οποίοι αποτελούν την αφρόκρεμα της 
παγκόσμιας αγοράς κλιματισμού-θέρμανσης και ηλιακών 

συστημάτων…εταιρείες που είναι κορυφαίες η καθεμιά 
στο ενεργειακό πεδίο στο οποίο εξειδικεύονται.
Η πρωτοπόρα ομάδα των 40 ανθρώπων της Climatism • 
με τα συμπληρωματικά γνωστικά υπόβαθρα, δεξιότητες 
& εμπειρίες που συνθέτουν ένα εξαιρετικό παζλ και μια 
αρμονική ορχήστρα που καθημερινά πασχίζει να παίζει 
τις καλύτερες μελωδίες
Η τιμή που μας κάνουν χιλιάδες φίλοι και συνεργάτες • 
να μας εμπιστεύονται την περιουσία τους και να μας 
καλοδέχονται στις επιχειρήσεις τους και τα σπίτια τους.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την διαρκή εμπιστοσύνη σας. 
Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίζουμε να την τιμούμε γιατί αγαπάμε 
αυτό που κάνουμε. 

Νίκος Χαλακατεβάκης
Διευθύνων Σύμβουλος

Εισαγωγικό σημείωμα

Η πορεία της Climatism
H Climatism γεννήθηκε το 1995 στη Γλυφάδα, όπου 
δραστηριοποιήθηκε στο σχεδιασμό, τη μελέτη, εγκατάσταση 
& υποστήριξη συστημάτων κλιματισμού, υδρόψυκτων 
συστημάτων & εξαερισμού. Η ακόρεστη διάθεση για μάθηση 
και η συνεχής επένδυση σε νέες δεξιότητες οδήγησαν 
την Climatism στη διαχείριση ολόκληρων κτιριακών 
συγκροτημάτων και σε μεγάλα εταιρικά & οικιστικά έργα.

Παράλληλα, η τεχνολογική εξέλιξη στην παγκόσμια αγορά 
και η άνοδος της τιμής των συμβατικών μορφών ενέργειας 
διαμόρφωσαν ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο η Climatism 
δεν έμεινε αδιάφορη. Διεύρυνε το χαρτοφυλάκιό της με 
όλα τα συστήματα συμβατικής & ενδοδαπέδιας θέρμανσης, 
καθώς και με ηλιακές εφαρμογές, ενώ τα τελευταία χρόνια 

διείσδυσε στον κλάδο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 
και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σήμερα, η Climatism παρέχει την πληρέστερη βεντάλια 
ενεργειακών λύσεων στην Ελλάδα, με τις πλέον αξιόπιστες 
στρατηγικές συμμαχίες και με την επίβλεψη μιας ομάδας 
40 επαγγελματιών με διαφορετικές εξειδικεύσεις. Στο 
ενεργητικό της καταγράφονται περισσότεροι από 5.000 
πελάτες με 20.000 εγκατεστημένα μηχανήματα, ενώ η 
εταιρεία μπορεί να υπερηφανεύεται ότι διαχειρίζεται 
και υποστηρίζει τεχνολογικά τα έργα ενός σημαντικού 
κομματιού του εμπορικού, βιομηχανικού, τουριστικού, 
κατασκευαστικού και οικιστικού ιστού της χώρας.
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Η ομάδα της Climatism

Είναι σημαντικό να διαθέτεις μια ετοιμοπόλεμη & έμπειρη 
ομάδα που ξέρει να κερδίζει. Μια ομάδα επαγγελματιών 
που μπορεί αξιόπιστα να υποστηρίξει έγκαιρα κάθε σύνθετη 
ανάγκη ενεργειακής υποδομής και να συμπληρώσει 
ολιστικά το παζλ της παροχής σύγχρονων τεχνολογικά 
λύσεων.

Η ομάδα της Climatism αριθμεί 40 στελέχη 
διαφορετικών εξειδικεύσεων, όπως μηχανικούς 
ψυκτικούς, εφαρμοστές ψυκτικούς, ηλεκτρολόγους, 
υδραυλικούς, θερμοϋδραυλικούς, τεχνίτες αεραγωγών, 
μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, 
πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και εφαρμοστές. Το 
σημαντικότερο όλων είναι ότι η ομάδα αυτή είναι δεμένη 
για μεγάλο αριθμό ετών κι έχει συνεργαστεί σε πολλά 
διαφορετικά ιδιωτικά έργα, ενώ υποστηρίζει παράλληλα 
πολύ σημαντικά projects συντήρησης.

Όμως, η ομάδα της Climatism δεν αποτελείται μόνο από 
τα στελέχη της. Κομμάτι της Climatism είναι οι στρατηγικοί 
της συνεργάτες, οι κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο του 
κλιματισμού, της ψύξης, της συμβατικής & ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης, των ηλιακών συστημάτων, των ΑΠΕ και των 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

40μελής•  ομάδα διαφορετικών 

εξειδικεύσεων & δεξιοτήτων

12•  συνεργεία

5.000•  πελάτες

20.000•  εγκαταστάσεις

9.000•  service σε ετήσια βάση

2.200•  επιχειρήσεις πελάτες

180•  αλυσίδες καταστημάτων & 

πολυκαταστήματα

2.800•  κατοικίες

Climatism… οι αριθμοί λένε πάντα 
την αλήθεια 

Μας εμπιστεύονται...

Notos Com•	

I.S.T. Studies•	

Inform	Λυκος•	

Εθνική	Ασφαλιστική•	

Motor Oil•	

Όμιλος	Ρέστη•	

Ίδρυμα	Θεοχαράκη•	

Global Finance•	

Elmec Sports•	

Τηλέτυπος	(Mega	•	
Channel)

Autolease•	

ΜΙΝΕΤΤΑ	Ασφάλειες•	

Ίδρυμα	Μείζονος	•	
Ελληνισμού

Αρχαιολογικό	Μουσείο•	

Αστήρ	Παλλάς	Spa•	

Prince Oliver•	

ΤΕΟΔΟΜΗ•	

Praktiker•	

Folli Follie•	

Asprofos	Engineering•	

Sotris•	

Κτίριο	Γραφείων	•	
Οικονόμου

Lynne•	

Notos Com•	

Vardas•	

Αβαξ	Έπιπλα•	

Nike•	

Pet City•	

BSB•	

Factory Outlet•	

Mothercare•	

Rossi•	

Apivita•	

LIDL•	

Δούκας•	

Plus•	

Piraeus Bank•	

Geniki•	

Eurobank•	

Electroworld•	

Ακρωτήρι•	

Ostria•	

Santa Pasta•	

Select•	

Vive Mar•	

Beer Academy•	

Café-Café•	

Mensa•	

Moonshine•	

Pata	Negra•	

Cruiser•	

Entryfish•	

Babylon•	

Dakos•	

Εν	Πλω•	

Terina•	

Παραλία	Αλίμου•	

Bosqueto•	

Cosi•	

Ferrari Club•	

Big	Apple•	

Metropolitan•	

Kinetta Beach•	

Congo	Palace•	

Cinepolis•	

Χαϊδεμένος•	

Πήγασος•	

Ελληνική	Εκτυπωτική•	



Ι  4  Ι Κλιματισμός

Η στρατηγική συνεργασία της Climatism με τις κορυφαίες 
εταιρείες κλιματισμού για οικιακές εφαρμογές, όπως η 
Daikin (η Climatism είναι ένας από τους παλαιότερους & 
μεγαλύτερους εξουσιοδοτημένους Blue Dealers της Daikin 
σε κλιματισμό & θέρμανση), η Fujitsu και η Samsung τής 
παρέχει πλειάδα λύσεων για αστικές & εξοχικές κατοικίες.

Επισκεφθείτε τους Συμβούλους Εξυπηρέτησης της Climatism 
στις δύο εκθέσεις της Γλυφάδας & της Κηφισιάς για να 
μελετήσουν τα σχέδια & τη διαρρύθμιση των χώρων ώστε να 
σας συντάξουν εξατομικευμένη μελέτη και να προτείνουν 

έγκαιρα & έγκυρα τη βέλτιστη λύση από πλευράς ευελιξίας, 
αξιοποίησης χώρου, αισθητικής, κατανομής θερμοκρασίας 
& αέρα, λειτουργικότητας και σχέσης ποιότητας- κόστους.

Επιπλέον, η Climatism διαθέτει όλη τη γκάμα των ιονιστών 
καθαρισμού αέρα της Daikin σε καλαίσθητες χρωματικές 
αποχρώσεις, οι οποίοι είναι ιδανικοί για τους κοινόχρηστους 
χώρους μιας κατοικίας (όπως το σαλόνι ή η τραπεζαρία), 
τους χώρους όπου έχουμε κατοικίδια αλλά και για γραφεία 
ιατρών, παιδικούς σταθμούς, σχολεία κ.α. 

Η Climatism έχει διαχειριστεί επιτυχώς τη μελέτη, το 
σχεδιασμό & την υλοποίηση σύνθετων εγκαταστάσεων 
κλιματισμού & ψύξης για συγκροτήματα κατοικιών, 
πολυκατοικίες, μεζονέτες, μονοκατοικίες και διαμερίσματα 

σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Αττικής, στις Κυκλάδες, τις 
Σποράδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τη Στερεά Ελλάδα 
και την Πελοπόννησο.

Climatism…φτιάχνει κλίμα σε κάθε σπίτι
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Οικιακές Εφαρμογές

Μονάδες τοίχου

Μονάδες δαπέδου

Multi

Μονάδες δαπέδου- οροφής

Κρυφές μονάδες οροφής

VRV
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Επικοινωνήστε με ένα Σύμβουλο Εξυπηρέτησης της 
Climatism για να κάνει επιτόπια διάγνωση & μελέτη του 
χώρου και των ιδιαίτερων αναγκών της επιχείρησης για 
να συντάξει οικονομικοτεχνική μελέτη και τη βέλτιστη 
πρόταση ειδικά για εσάς. Παράλληλα, η Climatism 

παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο 
χέρι» καθώς διαθέτει στην ομάδα της πολιτικούς & 
μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς 
& θερμοϋδραυλικούς και εφαρμοστές.

Η Climatism διαθέτει πλούσια εμπειρία στο σχεδιασμό 
& την υποστήριξη εγκαταστάσεων τόσο για εμπορικές 
μονάδες (καταστήματα, εκθέσεις) και γραφεία όσο και 
για βιομηχανικούς χώρους και τουριστικές/ επισιτιστικές 
μονάδες.

Η γκάμα των λύσεων είναι τεράστια, καθώς ποικίλει 
ανάλογα με την αξιοποίηση του ωφέλιμου χώρου, την 

αισθητική και την κατανομή θερμοκρασίας σε μια εμπορική 
έκθεση, τη στάθμη θορύβου και το κόστος λειτουργίας & 
συντήρησης σε μια παραγωγική μονάδα, τα νερά χρήσης 
& το κόστος λειτουργίας μιας τουριστικής μονάδας, την 
κατανομή θερμοκρασίας & αέρα, το κόστος συντήρησης 
και τον εξαερισμό μιας επισιτιστικής μονάδας και την άνεση 
και ισορροπημένη ατμόσφαιρα & θερμοκρασία σε ένα 
γραφειακό χώρο.

Climatism…λύσεις που αποδίδουν για 
κάθε επιχείρηση
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Επαγγελματικές Εφαρμογές 

Κρυφές μονάδες οροφής• 

Μονάδες οροφής 4 κατευθύνσεων• 

Μονάδες τύπου δαπέδου• 

Μονάδες τύπου εμφανούς δαπέδου• 

Βιομηχανικές Εφαρμογές 

Εξωτερικά ψυκτικά συγκροτήματα• 

Εσωτερικά ψυκτικά συγκροτήματα• 

Κλιματιστικές μονάδες• 

Τερματικές μονάδες νερού• 

Αυτόνομες μονάδες (packaged)• 

Κεντρικές Μονάδες Κλιματισμού (VRV) 

Μονάδες οροφής τύπου κασέτας 4 κατευθύνσεων• 

Μονάδες οροφής τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων• 

Κρυφές μονάδες οροφής• 

Κρυφές λεπτές μονάδες οροφής• 

Κρυφές μονάδες οροφής• 

Μονάδες τοίχου• 

Κρυφές μονάδες δαπέδου• 

Μονάδες δαπέδου• 

Μονάδες εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας• 

Μονάδες Multi 

Μονάδες τοίχου• 

Μονάδες τύπου δαπέδου- οροφής• 

Μονάδες τύπου δαπέδου• 

Κρυφές μονάδες οροφής• 

Μονάδες οροφής 4 κατευθύνσεων τύπου κασέτας• 

Αναρτώμενες μονάδες οροφής• 
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Η Climatism εδώ και μια δεκαετία περίπου διεύρυνε 
το πεδίο δραστηριοποίησης που επικεντρωνόταν στο 
τρίπολο κλιματισμός-εξαερισμός-ψύξη και συνέδεσε τις 
παρεχόμενες λύσεις με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία 
θέρμανσης χώρων και νερών χρήσης τόσο για κατοικίες όσο 
και για επαγγελματικούς χώρους.

Η γκάμα των λύσεων εκτείνεται από συμβατικούς λέβητες 
& καυστήρες και φτάνει μέχρι αντλίες θερμότητας (Daikin 
Altherma) για νεόκτιστους ή υφιστάμενους χώρους, 
συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης (Interplast) και 
συστήματα ηλιακής ενέργειας & υποβοήθησης (Calpak).

Climatism… σύγχρονες λύσεις 
θέρμανσης & ηλιακών συστημάτων

Η Buderus ιδρύθηκε το 1731 και αποκτήθηκε από τον 
όμιλο Bosch το 2003. Η Buderus είναι παραδοσιακά 
γνωστή για τους επιδαπέδιους χυτοσιδηρούς λέβητες. 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, η Buderus βρέθηκε 
επιπλέον στην κορυφή της τεχνολογίας λεβήτων 
συμπύκνωσης αερίου και συγκαταλέγεται στις μάρκες 
με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη στον τομέα 
της θέρμανσης. 
 
Η Junkers αποκτήθηκε από τη Βosch το 1932. Η 
Junkers έθεσε τα θεμέλια για την επιτυχία της 
Robert Bosch GmbH στον τομέα της θέρμανσης και 
ανήκει σήμερα στις κορυφαίες επώνυμες μάρκες για 
επίτοιχες συσκευές αερίου, ταχυθερμαντήρες νερού 
και αυτόνομους θερμοσίφωνες στην Ευρώπη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ολόκληρη η γκάμα 
προϊόντων της Buderus και της Junkers παράγεται 
εξολοκλήρου σε εργοστάσια της Γερμανίας και της 
Ολλανδίας. 

Στη γκάμα των προϊόντων της Buderus 
περιλαμβάνονται: 

Λέβητες πετρελαίου/αερίου από 17 kW-19.200 kW • 

Λέβητες στερεών καυσίμων • 

Βιομηχανικοί λέβητες του οίκου LOOS • 

Καυστήρες πετρελαίου τέλειας καύσεως ΒΕ • 

Eπίτοιχες μονάδες αερίου από 10 kW-100 kW • 

Αυτοματισμοί • 

Θερμαντικά σώματα panel • 

Boiler ζεστού νερού χρήσης, διπλής και τριπλής • 
ενέργειας κάθετα και οριζόντια 

Δοχεία αδρανείας 200-2000 lt • 

Καυστήρες πετρελαίου/ αερίου 15-1.450 kW• 

Λύσεις Φυσικού Αερίου
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Στη γκάμα των προϊόντων της Junkers / Bosch 
περιλαμβάνονται: 

Eπίτοιχες μονάδες αερίου • 

Ταχυθερμαντήρες αερίου • 

Αυτόνομοι θερμοσίφωνες αερίου • 

Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου • 

Οι λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου καλύπτουν 
σχεδόν όλα τα εύρη απόδοσης. Οι επιτοίχιες 
μονάδες παράγουν έως 100 kW. Με τη μεταξύ τους 
σύνδεση σε ένα σύστημα διαδοχής, η απόδοση 
μπορεί να αυξηθεί σε αρκετές εκατοντάδες κιλοβάτ. 
Οι επιδαπέδιες μονάδες μπορούν να παρέχουν 
ονομαστικές αποδόσεις μεγαλύτερες από 10.000 kW.  
Οι λέβητες συμπύκνωσης αερίου της Buderus & 
Junkers είναι προηγμένοι τεχνολογικά τόσο όσον 
αφορά στο βαθμό ευκολίας χρήσης τους αλλά και στα 
επίπεδα θορύβου τους. Επιπροσθέτως, ο σύγχρονος 
σχεδιασμός τους προβλέπει τη διακριτική προσαρμογή 
των συσκευών στο περιβάλλον τους. Δεδομένου 
του εξαιρετικά χαμηλού θορύβου και της άοσμης 
λειτουργίας τους, αυτές οι μονάδες μπορούν να 
εγκατασταθούν χωρίς δυσκολία σε όλους σχεδόν τους 

χώρους ενός κτιρίου. Χρειάζονται λίγο χώρο και τα 
καύσιμα δεν χρειάζεται να αποθηκευτούν κοντά τους. 
Επιπροσθέτως, ακόμη και πολύ ασταθείς απαιτήσεις 
ισχύος για θέρμανση & ζεστό νερό μπορούν να 
επιτευχθούν αποτελεσματικά.

Daikin Altherma

Ειδικότερα στις μέρες μας, όπου το κόστος του 
πετρελαίου έχει εκτοξευθεί, η παροχή λύσεων που 
αξιοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια και την ηλιακή 
θερμική ενέργεια καθίσταται ολοένα και περισσότερο 
επίκαιρη.  

Η αντλία θερμότητας είναι ίσως το πλέον σύγχρονο 
& «έξυπνο» τεχνολογικά σύστημα θέρμανσης.  Η 
Daikin Altherma λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά 
και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια. Πληρώνετε 
μόνο ένα μικρό ποσό ρεύματος, αλλά πρόκειται για 
μία επένδυση που αποδίδει. Από 1 kW ηλεκτρισμού 
η Daikin Altherma παράγει 3 έως 5 kW διαθέσιμη 
θερμότητα.

Μία αντλία θερμότητας δε χρειάζεται παρά μόνο μία 
πηγή θερμότητας (τον αέρα του περιβάλλοντος), δύο 
εναλλάκτες θερμότητας (ένας για απορρόφηση και 
ένας για την έκλυση θερμότητας) και μία σχετικά 
μικρή ποσότητα κινητικής ενέργειας για να συνεχίζει 
το σύστημα τη λειτουργία του. 
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Μία αντλία θερμότητας απορροφά θερμική ενέργεια 
από το περιβάλλον.  Στην περίπτωση της Daikin 
Altherma, η πηγή είναι ο εξωτερικός αέρας. Η αντλία 
απάγει τη θερμότητα σε ορισμένη θερμοκρασία, 
αυξάνει αυτή τη θερμοκρασία και κατόπιν την αποδίδει 
σε ένα μέσον, το οποίο στην περίπτωση του συστήματος 
Daikin Altherma είναι το κυκλοφορούν νερό στα 
σώματα χαμηλής θερμοκρασίας σας, το ενδοδαπέδιο 
σύστημα θέρμανσης ή τις μονάδες fan coil. Ανάμεσα 
στα δύο αυτά μέσα, η θερμότητα διακινείται μέσω 
ενός ρευστού.

Η αντλία θερμότητας Daikin Altherma αποτελεί 
κορυφαία επιλογή τόσο για περιπτώσεις νεόκτιστων 
κατασκευών όσο και για ανακαινίσεις υπαρχόντων.

Α) Νέες κατοικίες

H Daikin Altherma μπορεί να λειτουργήσει με 
σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με σώματα 
χαμηλής θερμοκρασίας, με fan coils ή συνδυασμό των 
παραπάνω.  Η αντλία λειτουργεί είτε με εξωτερική 
μονάδα (Monobloc) μόνο που δεν δεσμεύει χρόνο 
εσωτερικά στην οικία είτε με συνδυασμό εξωτερικής & 
εσωτερικής μονάδας (Split).

Η Daikin Altherma παρέχει σε μια οικία τις ακόλουθες 
δυνατότητες:

Θέρμανση για όλο το σπίτι• 

Ψύξη για το σπίτι (προαιρετικά)• 

Συνδυαστική λειτουργία με ενδοδαπέδια θέρμανση, • 
fan coils ή σώματα χαμηλών θερμοκρασιών

Επιπλέον, η Daikin Altherma για εφαρμογή χαμηλών 
θερμοκρασιών μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με 

ηλιακούς συλλέκτες για την παραγωγή ζεστού νερού.  
Το ηλιακό σύστημα εξασφαλίζει τη μεταφορά 
θερμότητας από τον ήλιο στη δεξαμενή 
ζεστού νερού χρήσης της Daikin Altherma 
μέσω εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας.  
Αυτό το σύστημα επιτρέπει την αποτελεσματική 
θέρμανση του 30% έως 70% του νερού της δεξαμενής 
με ενέργεια από τον ήλιο.
 
Η Climatism επέλεξε δύο από τις κορυφαίες 
ελληνικές βιομηχανίες θέρμανσης, την Interplast 
στους τομείς συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης, 
πράσινου σωλήνα και ηλιακής υποβοήθησης και την 
Calpak στον τομέα ηλιακών θερμοσιφώνων.  Τόσο η 
Interplast όσο και η Calpak αποτελούν κοσμήματα της 
ελληνικής βιομηχανίας με ιδιαίτερα έντονο εξαγωγικό 
προσανατολισμό, καθώς οι τεχνολογίες και των δύο 
διανέμονται σε περισσότερες από 30 χώρες.

Β) Ανακαινίσεις οικιών με αντικατάσταση υπάρχοντος 
συστήματος θέρμανσης

Η εφαρμογή Daikin Altherma High Termperature 
(HT) μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με κοινά σώματα 
υψηλών θερμοκρασιών. Είναι η τέλεια λύση για να 
κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις λιγότερες 
επεμβάσεις στην κατοικία σας!

Η εξωτερική μονάδα απάγει θερμότητα από τον 
εξωτερικό αέρα που στη συνέχεια μεταφέρεται στην 
εσωτερική μονάδα διαμέσων των σωλήνων ψυκτικού 
μέσου (συνεπώς, ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι δεν 
παγώνουν ποτέ οι σωληνώσεις). Η εξωτερική μονάδα 
τοποθετείται πολύ εύκολα. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η 
λειτουργία της μονάδας μέχρι τους -20°C. 
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H Interplast παράγει πλαστικούς σωλήνες και 
εξαρτήματα υψηλών προδιαγραφών που βρίσκουν 
εφαρμογή σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και 
αποχέτευσης καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα στους τομείς 
της οικοδομής, των τεχνικών έργων και των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων. Σκοπός της εταιρείας είναι να 
σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να διαθέτει στην αγορά 
προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν 
τις ανάγκες της σύγχρονης κατασκευής και βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής δημιουργώντας σχέση εμπιστοσύνης 
με τον τεχνικό κόσμο και το καταναλωτικό κοινό.  
 
H κεντρική διοίκηση του ομίλου εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη, όπου συντονίζονται καθημερινά όλες 
οι παραγωγικές δράσεις των βιομηχανικών μονάδων. 

Στη BI.ΠE. Kομοτηνής, σε έναν χώρο 40.000 τ.μ., 
πραγματοποιείται η παραγωγή πλαστικών σωλήνων 
και εξαρτημάτων και στο Mενίδι Aττικής σε έναν χώρο 
6.000 τ.μ. στεγάζονται η Διεύθυνση Νοτίου Ελλάδας 
της Interplast και η μονάδα παραγωγής οριχάλκινων 
εξαρτημάτων της θυγατρικής της, ELVIOM.
 
Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι μια αξιόπιστη και 
αποτελεσματική μορφή θέρμανσης που συνδυάζει 
συνθήκες θερμικής άνεσης και οικονομικής λειτουργίας. 
Στο σύστημα αυτό, ζεστό νερό θερμοκρασίας 35-45οC 
κυκλοφορεί μέσα σε κύκλωμα σωληνώσεων που είναι 
ενσωματωμένο στο δάπεδο του χώρου, μετατρέποντας 
το ίδιο το δάπεδο σε θερμαντικό σώμα. Η μετάδοση 
της θερμότητας πραγματοποιείται με ακτινοβολία 

Η αναστρέψιμη αντλία θερμότητας αέρος/νερού 
περιέχει συμπιεστή ελεγχόμενο με inverter. Το σύστημα 
inverter διατηρεί συνεχώς την επιθυμητή θερμοκρασία 
χώρου, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά 30% σε σύγκριση με ένα 
κλασικό σύστημα on/off.

Η εσωτερική μονάδα θερμαίνει το νερό, το οποίο 
κυκλοφορεί στα σώματα υψηλών θερμοκρασιών 
και μπορεί να συνδυαστεί  με δοχείο ζεστού νερού 

χρήσης. Χάρη στη μοναδική τεχνολογία cascade (δύο 
inverter συμπιεστές και δύο ψυκτικά κυκλώματα), η 
οποία μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία του νερού 
μέχρι τους 80°C, δεν απαιτείται ηλεκτρική αντίσταση 
προκειμένου να έχετε τις επιθυμητές συνθήκες 
θέρμανσης.

Τόσο η εξωτερική όσο και η εσωτερική μονάδα 
διατίθενται σε μονοφασική και τριφασική έκδοση.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση
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από το δάπεδο προς τον θερμαινόμενο χώρο, από τα 
χαμηλότερα στρώματα προς τα υψηλότερα σε όλη 
την επιφάνεια του χώρου χωρίς ισχυρά ρεύματα. 
Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο η επιθυμητή 
διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας, δηλαδή στο ύψος 
της κεφαλής η θερμοκρασία ανέρχεται στους 18-20οC.  
 
Η θέρμανση μέσω σωληνώσεων που διατρέχουν όλη 
την επιφάνεια του χώρου εξασφαλίζει τις βασικές 
απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής δηλαδή άνετη και 
υγιεινή διαβίωση σε συνθήκες θερμικής θαλπωρής. 
Αισθητική χωρίς περιορισμούς στην σύγχρονη μοντέρνα 
κατοικία και φιλικότητα προς το περιβάλλον, μπορεί 
κανείς να τα απολαμβάνει εύκολα εξοικονομώντας 
ενέργεια και έξοδα, χάρη στην ενδοδαπέδια θέρμανση!  
 
Η Interplast είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα 
που παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υλικών για 
την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με 30 
χρόνια εγγύηση στους πλαστικούς σωλήνες για τη 
θέρμανση δαπέδου και 10 χρόνια σε όλα τα οριχάλκινα 
εξαρτήματα.

Η θέρμανση μέσω σωληνώσεων που διατρέχουν όλη 
την επιφάνεια του χώρου εξασφαλίζει τις βασικές 
απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Τα σημαντικότερα 
πλεονεκτήματα που απολαμβάνει κανείς με την 
εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι: 

Θερμική άνεση και υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης•  
λόγω ομοιόμορφης θέρμανσης και έλλειψης 
ξηρότητας του χώρου.

Εξοικονόμηση ενέργειας•  λόγω μειωμένων θερμικών 
απωλειών και λειτουργίας σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες (35oC – 45oC). Ταυτόχρονα λόγω 
μειωμένου λειτουργικού κόστους και κόστους 
συντήρησης επιτυγχάνεται βραχυπρόθεσμη 
απόσβεση κόστους εγκατάστασης. 

Πλήρης εκμετάλλευση εσωτερικών χώρων•  και 
ελευθερία στη διαμόρφωσή τους με συνέπεια τις 
καλαίσθητες αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις τους.

Ασφαλέστερη θέρμανση•  χωρίς τις καυτές επιφάνειες 
των θερμαντικών σωμάτων.

Δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας•  με χώρους 
περιοδικής θέρμανσης μέσω fan coil ή θερμαντικών 
σωμάτων.

Φιλικότητα προς το περιβάλλον•  με τη δυνατότητα χρήσης 
ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, όπως η 
ηλιακή, η γεωθερμική και η αντλία αέρα – νερού.

Δυνατότητα δροσισμού•  με την προσθήκη μόνο του 
κατάλληλου μηχανισμού παραγωγής ψυχρού νερού 
(ψύκτης, αντλία θερμότητας).
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ INTERPLAST GREEN LINE

Περιμετρική ταινία με αυτοκόλλητο για εύκολη ü	
στήριξη και σωστή εφαρμογή των περιμετρικών 
αρμών διαστολής.

Κυκλώματα σε σχήμα κοχλία για ομοιόμορφη ü	
θερμοκρασία στο χώρο, χαμηλότερη θερμοκρασία 
προσαγωγής και οικονομικότερη λειτουργία του 
συστήματος.

Χρήση τετράοδης βάνας ανάμειξης για προστασία ü	
του λέβητα και τρίοδης βάνας ανάμειξης για ακριβή 
ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής ανάλογα 
με τις ανάγκες κάθε επιπέδου.

Χρησιμοποίηση ηλεκτροκινητήρα βανών ü	
με προρύθμιση θερμοκρασίας για σταθερή 
θερμοκρασία προσαγωγής στην ενδοδαπέδια.

Αξιόπιστη μελέτη. Το Τμήμα Ενεργειακών ü	
Εφαρμογών & Τεχνικής Υποστήριξης της Interplast 
αποτελείται από έμπειρους Μηχανολόγους, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στο 
χώρο Ενεργειακών Εφαρμογών και είναι άρτια 
καταρτισμένοι σε ό,τι αφορά στην εκπόνηση 
μελετών ενδοδαπέδιας θέρμανσης-δροσισμού και 
γεωθερμικών & ηλιακών εφαρμογών.

Σωλήνας Φ17ü	 x2,0 με φραγή οξυγόνου. Η διάρκεια 
ζωής του σωλήνα σε λειτουργία ξεπερνάει τα 50 
χρόνια ζωής, εκ των οποίων η Interplast προσφέρει 
γραπτή εγγύηση 30 χρόνων μέσω Allianz.

Ρυθμιστικοί συλλέκτες 1” και 1ü	 ¼” που φέρουν 
άλεν ή ροόμετρα στην προσαγωγή και δίνουν τη 
δυνατότητα για ακριβή ρύθμιση των παροχών και 
εξισορρόπηση του δικτύου. Οι θερμοστατικές 
βαλβίδες στο συλλέκτη επιστρεφόμενων 
προσφέρουν αυτονομία ανά χώρο μέσω 
ενσύρματων ή ασύρματων θερμοστατών.

Μαστοί προσαγωγής και επιστροφής με θερμόμετρα ü	
για την τέλεια εξισορρόπηση του συστήματος.

Μορφόπλακα 30 ü	 kg/m3 στην οποία εφαρμόζεται 
τέλεια ο πλαστικός σωλήνας και παράλληλα λόγω 
της γεωμετρίας της επιτρέπει την πλήρη κάλυψη του 
σωλήνα από την τσιμεντοκονία και την απαγωγή όλου 
του θερμικού φορτίου που αυτός μεταφέρει.

Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα συστήματα για την ü	
αυτονομία κάθε χώρου (δωματίου).

Ολοκληρωμένη λύση για θέρμανση και δροσισμό με ü	
τη χρησιμοποίηση αντλιών θερμότητας αέρος-νερού.

Ολοκληρωμένη λύση για θέρμανση και δροσισμό ü	
με χρήση αντλιών θερμότητας νερού-νερού 
εκμεταλλευόμενοι τα γεωθερμικά πεδία.

Ολοκληρωμένη λύση στο σύστημα της Ηλιακής ü	
Θερμικής Ενέργειας.

Συνδυασμός υψηλής ποιότητας και τεχνικής ü	
υποστήριξης.

Για κάθε έργο θέρμανσης, η Climatism διεξάγει 
ολοκληρωμένη εξατομικευμένη ηλεκτρομηχανολογική 
μελέτη, μελέτη υδραυλικών σωληνώσεων & 
ηλιοστασίου, ενώ παράλληλα συντάσσει πλήρη ανάλυση 
θερμικού ισοζυγίου και της εξοικονόμησης ενέργειας 
με εναλλακτικούς τρόπους και, βέβαια, των οικονομικών 
αποδόσεων & αποσβέσεων. 

Η Calpak είναι η ποιοτικότερη ελληνική βιομηχανία 
ηλιακών θερμοσιφωνικών συστημάτων & ολοκληρωμένων 
κεντρικών θερμικών συστημάτων.  Η Climatism επέλεξε 
την Calpak για να παρέχει τα πλέον σύγχρονα μέσα που 
αξιοποιούν τις ευεργετικές ιδιότητες του ήλιου σε κάθε 
οικία.
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Α) Ηλιακά Θερμοσιφωνικά Συστήματα

Η Γερμανική εταιρία INTERDOMO, ειδικός στο σχεδιασμό 

δεξαμενών ζεστού νερού, έχει σχεδιάσει τις μονωμένες 

ηλιακές δεξαμενές της Calpak (με βάση τα πρότυπα DIN 

και EN).

Η χρήση της επισμάλτωσης (εμαγιέ) ως μεθόδου 

αντιδιαβρωτικής προστασίας, σε συνδυασμό με το τέλειο 

σχήμα της δεξαμενής και την άνετη θυρίδα συντήρησης 

είναι οι καινοτομίες της INTERDOMO.

Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά καθιστούν τις ηλιακές 

δεξαμενές της Calpak μακράν πιο ανθεκτικές και 

οικονομικές από οποιοδήποτε ανταγωνιστικό προϊόν 

κατα σκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα 

καλυμμένο με εποξικές ρητίνες.

Επιπλέον, για τη θερμική μόνωση της δεξαμενής 

επελέγη η πολυουρεθάνη αντί του υαλοβάμβακα ή του 

πετροβάμβακα καθώς το συγκεκριμένο υλικό παρέχει 

σταθερή κάλυψη και διεισδύει σε όλα τα δύσκολα 

σημεία, κρατώντας το νερό ζεστό καθ’ όλη τη διάρκεια 

της νύχτας. Το αλουμίνιο, είτε σαγρέ, είτε βαμμένο λευκό, 

προτιμήθηκε από τον γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα. 

Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα επιλογής μαύρου χρώματος. 

Η επιτυχία αυτής της ηλιακής δεξαμενής ήταν τόσο μεγάλη 

που σήμερα, περισσότερες από εκατόν πενήντα χιλιάδες 

δεξαμενές βρίσκονται εγκατεστημένες και προμηθεύουν 

ισάριθμα νοικοκυριά με δωρεάν ζεστό νερό.

Β) Ολοκληρωμένα Κεντρικά Θερμικά Συστήματα

Τα Κεντρικά Συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας 

Calpak πληρούν τις πιο  αυστηρές προδιαγραφές άνεσης 

και αποτελεσματικότητας.

Η Calpak παράγει τις δικές της δεξαμενές ζεστού νερού 

δαπέδου (150 – 1000 lt) και είναι έτσι σε θέση να 

εγγυηθεί για όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για ένα 

ολοκληρωμένο κεντρικό σύστημα. Ένα τυπικό σύστημα 
Calpak περιλαμβάνει σωλήνες κενού, δεξαμενή εμαγιέ 
ζεστού νερού με διπλό θερμικό εναλλάκτη, ηλιακό 

σταθμό με αυτόματο σύστημα ελέγχου, δοχείο διαστολής, 

στηρίγματα για κεκλιμένη στέγη, ειδικό θερμικό υγρό και 

πλήρες σετ συνδετικών στοιχείων (βίδες κλπ).

Προηγμένα Ηλιακά Συστήματα με το 
Χάδι των Ακτινών του Ήλιου
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Οι δεξαμενές ζεστού νερού δαπέδου διατίθενται σε 

χωρητικότητες από 150L έως και 1000L και μπορούν να 

συνδυαστούν με μια ποικιλία συλλεκτών σωλήνων κενού 
προκειμένου να καλύψουν όλες τις ανάγκες σε όγκο 

νερού και θερμική απόδοση. Το μέγεθος και ο τύπος των 

συλλεκτών καθώς και ο όγκος της δεξαμενής επιλέγονται 

βάσει των ειδικών προδιαγραφών και των απαιτήσεων του 

πελάτη (π.χ. ποσότητα και θερμοκρασία ζεστού νερού 

για οικιακή χρήση, ποσοστό συνεισφοράς της ηλιακής 

ενέργειας στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης).

Μια ευρεία γκάμα συστημάτων είναι διαθέσιμη και 

καλύπτει έως και το 90% των αναγκών σε ζεστό νερό και 

το 30% των απαιτήσεων της κεντρικής θέρμανσης.

Επιπλέον, η Calpak παράγει ηλιακούς συλλέκτες  

σχεδιασμένους με ανοδιωμένα προφίλ αλουμινίου, 

μόνωση από βαριά πολυουρεθάνη καλυμμένη στην 

εσωτερική πλευρά με μια μεμβράνη αλουμινίου, η οποία 

χρησιμεύει ως κάτοπτρο ακτινοβολίας και φράγμα έναντι 

των ατμών και στην εξωτερική (πίσω πλευρά) με ένα παχύ 

φύλλο αλουμινίου το οποίο προσδίδει στους συλλέκτες 

υψηλή αντοχή κατά της διάβρωσης.
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Η διάρθρωση των δεξιοτήτων της ομάδας της Climatism, 
καθώς και οι στρατηγικές συνεργασίες της με την Schüco, 
την Calpak και την Interplast τής παρέχουν εξαιρετικές 
δυνατότητες για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση πράσινων 
λύσεων & εφαρμογών.

Τα φωτοβολταϊκά στέγης αποτελούν εξαιρετική λύση τόσο 
για τη μείωση των ρύπων στο περιβάλλον όσο και για την 
εξοικονόμηση ενέργειας & του κόστους θέρμανσης στην 
οικία του ιδιοκτήτη. Στην πλειοψηφία των προηγμένων 
χωρών του Δυτικού κόσμου, τα φωτοβολταϊκά αποτελούν 
δημοφιλή επιλογή διότι δημιουργούν έναν αξιόπιστο και 
χωρίς ρίσκο κουμπαρά που αποφέρει μηνιαίο εισόδημα 
τόσο στον εργαζόμενο, τον ελεύθερο επαγγελματία ή τον 
αγρότη όσο και στο συνταξιούχο ιδιοκτήτη ενός ακινήτου. Ν. Χαλακατεβάκης ΕΠΕ

Climatism… πρωτοπορεί και στις 
πράσινες ενεργειακές λύσεις

Τα βασικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την 
επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα είναι:

ü  εγγυημένο εισόδημα για 25 χρόνια που φθάνει έως 
και 8.000 ϐ για τον πρώτο χρόνο

ü  επένδυση με μηδενικό ρίσκο

ü  απόσβεση επένδυσης σε 4-5 χρόνια

ü  αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης του κτιρίου

ü  αφορολόγητο πρόσθετο εισόδημα

Η Climatism επέλεξε την κορυφαία εταιρεία στον κόσμο 
με έδρα το Μπίλεφελντ της Γερμανίας κατασκευής 
φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η Schüco, από το 1951 
οπότε και ιδρύθηκε, σχεδιάζει και παράγει προηγμένες 
αξιόπιστες τεχνολογικά λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
τόσο σε πόρτες, παράθυρα και προσόψεις κτιρίων όσο και 
σε φωτοβολταϊκά & ηλιακά συστήματα.
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C	την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης

C	την προετοιμασία του φακέλου με τους όρους 
σύνδεσης στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), 
καθώς και την υποβολή όλων των τεχνικών στοιχείων 
και υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτεί η ΔΕΗ από τον 
εγκαταστάτη

C	την προμήθεια & εγκατάσταση των στηρικτικών 
συστημάτων

C	την προμήθεια & εγκατάσταση των καναλιών όδευσης 
των καλωδίων

C	την προμήθεια & εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών 
πλαισίων

C	την προμήθεια & εγκατάσταση των μετατροπέων 
δικτύου

C	την προμήθεια των καλωδίων

C	την εκπόνηση μετρήσεων & δοκιμών

C	την τοποθέτηση & παραμετροποίηση υποσταθμού & 
υποπινάκων

C	την παρουσία έμπειρου μηχανικού κατά τη 
σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο και την παράδοση της 
εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία

Η Climatism αναλαμβάνει για 
κάθε έργο φωτοβολταϊκών…

Επιπλέον, η Climatism σε συνεργασία με την Interplast αξιοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας (ΑΠΕ) σχεδιάζοντας & 
υλοποιώντας γεωθερμικά projects σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
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Τι είναι το Πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε με γνώμονα την 
εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα. 
Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια 
έχουν κατασκευαστεί πριν το 1989 και είναι χαμηλής 
ενεργειακής κατηγορίας. Παρέχει οικονομικά κίνητρα 
στους ωφελούμενους για να πραγματοποιήσουν τις 
πιο σημαντικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την 
ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους:

1. τοποθέτηση θερμομόνωσης

2. αντικατάσταση κουφωμάτων

3. αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

Ποιες κατοικίες μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν;

Δυνατότητα χρηματοδότησης παρέχεται στις 
κατοικίες που πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

Χρησιμοποιούνται ως κύριες ή πρώτες • 
δευτερεύουσες

Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή • 
ίση των 2.100ϐ/ τ.μ.

Έχουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί πριν την • 
31/12/1989 (ή μεταγενέστερα λόγω υπαγωγής 
στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού 
θερμομόνωσης)

Βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης • 
(Π.Ε.Α.) βρίσκονται σε ενεργειακή κατηγορία 
χαμηλότερη ή ίση της Δ.
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Ποιος μπορεί να ενταχθεί και με ποια 
κίνητρα;

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα για την υλοποίηση 
παρεμβάσεων μέχρι του ποσού των 15.000 ϐ ανά 
κατοικία. Σε συνεργασία με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή 
καταλήγετε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι 
οποίες πρέπει να πληρούν και ανώτατα όρια δαπανών 
προκειμένου ο προϋπολογισμός να είναι “επιλέξιμος”. 

Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με βάση την 
οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημα του ιδιοκτήτη 
του ακινήτου.

Ποια τα βήματα για τη συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα;

Ενημέρωση και έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας 1.  
Απευθυνθείτε σε ένα Σύμβουλο Εξυπηρέτησης της 
Climatism για να ενημερωθείτε για το αν μπορείτε να 
ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
Αίτηση για οικονομική προέγκριση από Τράπεζα. 2.  
Το ύψος του αιτούμενου δανείου εξαρτάται 
από τις παρεμβάσεις που εκτιμάτε ότι θα 
πραγματοποιήσετε και την οικονομική σας 
δυνατότητα για την ομαλή αποπληρωμή του δανείου.  
Αφού έλθουμε σε επικοινωνία με την Τράπεζα για 
να σας δώσουν την οικονομική προέγκριση θα σας 
ενημερώσουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται βάσει της διαδικασίας του προγράμματος 
και θα είμαστε κοντά σας για την ορθή συμπλήρωση 
των εντύπων καθώς και για τον έλεγχο της πληρότητας 
του φακέλου σας, “εξοικονομώντας” για σας, κόπο και 
χρόνο. 
Πρώτη επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή3. 
Υποβολή αίτησης και πρωτότυπων δικαιολογητικών 4. 
στην Τράπεζα
Κατ’ αρχήν επιλεξιμότητα αίτησης από κεντρική 5. 
υπηρεσία της Τράπεζας
Απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα από την ΤΕΜΠΜΕ 6. 
ΑΕ
Υπογραφή δανειακής σύμβασης7. 
Δυνατότητα προκαταβολής (εκταμίευση του 30% του 8. 
προϋπολογισμού των εργασιών)
Υλοποίηση παρεμβάσεων9. 
Δεύτερη επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή10. 
Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή 11. 
κινήτρων 
Έλεγχος και έγκριση της επίτευξης των παρεμβάσεων 12. 
από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
Καταβολή κινήτρων13. 

Δικαιολογητικά Προέγκρισης:

Τα συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
στεγαστικό δάνειο και επιπλέον:

το αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς/ • 
προτιμολογίου της εταιρίας εγκατάστασης 
Φωτοβολταϊκού συστήματος

λογαριασμός ΔΕΗ για το ρολόι που θα συνδεθεί το • 
Φ/Β

Για την Οικονομική Προέγκριση

1) Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ

2) Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:

 Για μισθωτούς / συνταξιούχους:

Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους ή σε • 
περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί, φορολογική 
δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού 
έτους

Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας • 
ή επίσημη (όχι χειρόγραφη) βεβαίωση αποδοχών 
από το λογιστήριο της επιχείρησης (θα πρέπει να 
αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία 
-ημερομηνία πρόσληψης μικτές και καθαρές 
αποδοχές, ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)

Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης • 
ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης.

Για ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες :

Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών.• 

Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη, που • 
να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής 
επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ. (Ε3 ή Ε5).

Για Αγρότες-Κτηνοτρόφους:

Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση • 
(έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους.

3)  Εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία: Έντυπο Ε9

4)  Σε περίπτωση που ο σκοπός του δανείου αφορά 
αποπληρωμές/μεταφορές δανείων από άλλη 
Τράπεζα/Οργανισμό, προσκόμιση δανειακής 
σύμβασης.
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Climatism… διαχείριση 
ολοκληρωμένων έργων & διαρκής 
υποστήριξη
Η Climatism για κάθε σύνθετο κατασκευαστικά έργο 
διαμορφώνει ομάδες εργασίας με μηχανικούς & τεχνικούς 
διαφορετικών ειδικοτήτων που μπορούν να το σχεδιάσουν 
και να το φέρουν σε πέρας από την αρχή μέχρι το τέλος.

Γιατί είναι απαραίτητη η προληπτική συντήρηση;

ü  Μακροζωία της κάθε εγκατάστασης
ü  Έγκαιρη πρόληψη δαπανηρών βλαβών
ü  Αποφυγή διακοπών στη λειτουργία του συστήματος
ü  Μέγιστη απόδοση κάθε μηχανήματος
ü  Οικονομικότερη χρήση του κάθε μηχανήματος
ü  Τήρηση κανόνων υγιεινής στο χώρο
ü  Φιλικότητα προς το περιβάλλον
ü  Άνεση & καλύτερη ποιότητα ζωής

Σημαντικός τομέας στην καρδιά της εταιρείας είναι το 
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Το Τμήμα απασχολεί 18 άτομα 
διαφορετικών εξειδικεύσεων, όπως μηχανικούς ψυκτικούς, 
εφαρμοστές ψυκτικούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, 
θερμοϋδραυλικούς, τεχνίτες αεραγωγών, μηχανολόγους 
μηχανικούς, εφαρμοστές. 

Μερικές από τις σημαντικότερες αλυσίδες 
καταστημάτων, τράπεζες, supermarkets & καταστήματα 
ηλεκτρικών, πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία, εργοστάσια 
εμπιστεύονται την Climatism με ετήσιες, εξαμηνιαίες, 

τριμηνιαίες και 24ωρης βάσης συμβάσεις τόσο για 
προληπτικούς ελέγχους & διαγνωστικά service όσο και για 
επισκευές. Η δομή της εταιρείας επιτρέπει την υποστήριξη 
σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ενώ καλύπτει λόγω 
της υλικοτεχνικής & στελεχιακής υποδομής κομμάτια, 
όπως η πυρασφάλεια, τα δίκτυα ύδρευσης/ αποχέτευσης, 
οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.α.
Tέλος, η Climatism είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
της Blygold στην Ελλάδα που της επιτρέπει να αξιοποιεί 
αντιδιαβρωτικά υλικά κορυφαίας ποιότητας για αγωγούς 
και σωληνώσεις.

Ν. Χαλακατεβάκης ΕΠΕ
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Tέλος, η Climatism είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Blygold στην Ελλάδα που της επιτρέπει να αξιοποιεί 
αντιδιαβρωτικά υλικά κορυφαίας ποιότητας για αγωγούς και σωληνώσεις.
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Check lists

Είδος  Τροποποίηση
1. ΣΕΤ		ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	ΙΣΙΑ			Νο		0-6	
2. ΣΕΤ		ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ		ΣΤΑΥΡΟ		Νο		0-6
3. ΣΕΤ		ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	Νο	6-24
4. ΣΕΤ		ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ	ΚΛΕΙΔΙΩΝ		Νο	6-24
5. ΣΕΤ		ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ	ΠΟΛΥΓΩΝΑ		Νο		6-24
6. ΚΑΣΤΑΝΙΑ	ΓΙΑ	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
7. ΣΟΥΒΛΙ
8. ΣΕΤ		ΑLLEN		Νο	3-14
9. ΚΑΣΤΑΝΙΑ		ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ	(ΓΙΑ	ΒΑΛΒΙΔΕΣ)
10. ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ		ΜΕΓΑΛΟΣ
11. ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ			ΜΕΣΑΙΟΣ
12. ΠΕΝΣΑ
13. ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ
14. ΚΟΦΤΑΚΙ
15. ΣΚΥΛΑ
16. ΣΦΥΡΙ		1,5kg
17. ΜΑΤΣΟΛΑ
18. ΚΑΛΕΜΙ
19. ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
20. ΛΙΜΑ		ΜΙΚΡΗ		ΙΣΙΑ
21. ΛΙΜΑ		ΜΕΣΑΙΑ		ΙΣΙΑ	
22. ΛΙΜΑ		ΜΕΣΑΙΑ		ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
23. ΠΡΙΟΝΙ
24. ΨΑΛΙΔΙ		ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
25. ΜΕΤΡΟ		2m
26. METPO  5m
27. ΚΟΡΔΕΛΑ		20m
28. ΦΑΚΟΣ
29. ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ
30. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
31. ΑΛΦΑΔΙ
32. ΕΡΓΑΛΕΙΟ	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ		ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	/	ΚΤΕΝΑ
33. ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ		ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	(ΑΠΟΠΑΓΩΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
34. ΔΡΑΠΑΝΟ		ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ		(chock		13		mm)
35. ΤΡΥΠΑΝΙ		ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ		(	chock		13	mm)
36. ΣΕΤ		ΠΟΤΗΡΙΑ	ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ		ΟΠΩΝ
37. ΣΕΓΑ		ΚΟΠΗΣ	
38. ΣΕΤ		ΤΡΥΠΑΝΙΑ
39. ΣΕΤ		ΛΑΜΕΣ		ΔΙΑΦ.	ΜΗΚΟΥΣ		ΓΙΑ	ΣΕΓΑ
40. ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ	ΜΕΓΑΛΟΣ		Φ35	
41. ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ	ΜΙΚΡΟΣ
42. ΞΥΣΤΡΑ		ΕΣΩΤΕΡ.	ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
43. ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ		ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
44. ΣΕΤ		ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΚΧΕΙΛΩΣΗΣ
45. ΣΕΤ		ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ
46. ΣΕΤ		ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ		ΜΕ		ΜΟΧΛΟ
47. ΒΟΥΡΤΣΕΣ		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ		ΣΩΛΗΝΩΝ
48. ΣΕΤ		ΜΟΥΦΑΔΟΡΩΝ		ΣΩΛΗΝΩΝ	/	EXPANDER
49. ΣΕΤ		MΑΝΟΜΕΤΡΑ		ΓΙΑ		R	22
50. ΣΕΤ		ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ		ΓΙΑ		R	404
51. ΑΝΤΛΙΑ	ΚΕΝΟΥ	2-ΒΑΘΜΙΑ
52. ΖΥΓΑΡΙΑ		max.	80	kg
53. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ		ΛΥΧΝΙΑ		ΑΠΩΛΕΙΩΝ
54. ΛΥΧΝΙΑ	ΑΠΩΛΕΙΩΝ		ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ
55. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ		ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
56. ΤΡΟΜΠΑ	ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΤΟΥ	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΜΕ	ΛΑΔΙ
57. ΜΟΝΑΔΑ		ΟΞΥΓΟΝΟΥ	–	ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
58. ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ		ΑΕΡΙΟΥ	ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ	/	ΜΑΡΡ		GAS
59. ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ		ΓΙΑ		V,	A	,	Ω.
60. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ
61. ΞΕΓΥΜΝΩΤΗΣ	ΚΑΛΩΔΙΩΝ
62. ΜΗΧΑΝΗ	RECOVERY
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Check lists

CHECK LIST ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΨΥΚΤΕΣ
Μηνιαίες Εργασίες

α/α Ανάλυση εργασιών Ημ/νια ελέγχου Παρατηρήσεις Ενέργειες Ημ/νια επόμενου ελέγχου Αποπεράτωση εκκρεμοτήτων
1 Έλεγχος καλής λειτουργίας πιέσεων
2 Έλεγχος στάθμης ελαίου 

3 Έλεγχος θερμοκρασίες εισόδου - εξόδου νερού ψύξεως 
κυκλώματος

4 Έλεγχος ηλεκτρικών (ισχύος - αυτοματισμοί)
5 Αμπερομέτρηση συμπιεστών
6 Έλεγχος αντλιών
7 Ελεγχος και καθαρισμός φίλτρου νερού (εάν απαιτείται)
8 Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων
9 Έλεγχος καλής λειτουργίας αντιστάσεων λαδιού.
10 Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων 

Ετήσιες εργασίες (αρχή της σεζόν, Χειμώνα)

α/α Ανάλυση εργασιών Ημ/νια ελέγχου Παρατηρήσεις Ενέργειες Ημ/νια επόμενου ελέγχου Αποπεράτωση εκκρεμοτήτων
1 Αλλαγή φίλτρων γραμμής υγρού (καρτούτσες) (εάν απαιτείται)
2 Χημικό καθαρισμό condenser
3 Έλεγχο διαρροής ψυκτικού υγρού
4 Έλεγχος και ρύθμιση του δικτύου ψυχρού νερού
5 Ελεγχος και σύσφιξη ακροκιβωτίων συμπιεστών

6 Ελεγχος σε όλα τα ηλεκτρικά μέρη του ψύκτη (ρελέ - 
πιεσοστάτες)

7 Έλεγχος πλακέτας (κεντρικής)

CHECK LIST ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κεντρικά  συστήματα  VRV

Μηνιαίες Εργασίες
α/α Ανάλυση εργασιών Ημ/νια ελέγχου Παρατηρήσεις Ενέργειες Ημ/νια επόμενου ελέγχου Αποπεράτωση εκκρεμοτήτων

Εξωτερικές μονάδες
1 Έλεγχος ανεμιστήρων εξωτερικών μονάδων
2 Έλεγχος αυτοματισμών ψυκτικού μηχανήματος
3 Χημικός καθαρισμός στοιχείου (εάν απαιτείται)
4 Έλεγχος αισθητηρίων ψυκτικού μηχανήματος
5 Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων (μέτρηση ηλεκτρικής ισχύος)
6 Έλεγχος καλής λειτουργίας συμπιεστών (μέτρηση ηλεκτρικής ισχύος)
7 Αμπερομέτρηση συμπιεστή
8 Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού 
α/α Ανάλυση εργασιών Ημ/νια ελέγχου Παρατηρήσεις Ενέργειες Ημ/νια επόμενου ελέγχου Αποπεράτωση εκκρεμοτήτων

Εσωτερικές μονάδες
1 Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων (μέτρηση ηλεκτρικής ισχύος)
2 Έλεγχος ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
3 Έλεγχος αυτοματισμών
4 Έλεγχος ηλεκτρικών μερών (ρελέ, θερμικά,…,κλπ)
6 Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα προσαγωγής - επιστροφής
7 Έλεγχος αποχετεύσεων
8 Καθαρισμός αποχετεύσεων (όχι κεντρικές υδραυλικές στήλες)
9 Καθαρισμός φίλτρων αέρος 
10 Ρυθμίσεις χειριστήριου θερμοστάτη
11 Χημικός καθαρισμός στοιχείου (εάν απαιτείται) 
12 Έλεγχος καλής λειτουργίας μηχανημάτων

CHECK LIST ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μονάδες split
Μηνιαίες Εργασίες
α/α Ανάλυση εργασιών Ημ/νια ελέγχου Παρατηρήσεις Ενέργειες Ημ/νια επόμενου ελέγχου Αποπεράτωση εκκρεμοτήτων

Εξωτερικές μονάδες
1 Έλεγχος ανεμιστήρων εξωτερικών μονάδων
2 Έλεγχος αυτοματισμών ψυκτικού μηχανήματος
3 Χημικός καθαρισμός στοιχείου (εάν απαιτείται)
4 Έλεγχος αισθητηρίων ψυκτικού μηχανήματος
5 Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων (μέτρηση ηλεκτρικής ισχύος)
6 Έλεγχος καλής λειτουργίας συμπιεστών (μέτρηση ηλεκτρικής ισχύος)
7 Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού 
α/α Ανάλυση εργασιών Ημ/νια ελέγχου Παρατηρήσεις Ενέργειες Ημ/νια επόμενου ελέγχου Αποπεράτωση εκκρεμοτήτων

Εσωτερικές μονάδες
1 Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων (μέτρηση ηλεκτρικής ισχύος)
2 Έλεγχος ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
3 Έλεγχος αυτοματισμών
4 Έλεγχος ηλεκτρικών μερών (ρελέ, θερμικά,…,κλπ)
5 Έλεγχος αισθητηρίων και θερμοστατών
6 Έλεγχος θερμοκρασίας
7 Έλεγχος αποχετεύσεων
8 Καθαρισμός αποχετεύσεων (όχι κεντρικές υδραυλικές στήλες)
9 Καθαρισμός φίλτρων αέρος 
10 Χημικός καθαρισμός στοιχείου (εάν απαιτείται) 
11 Έλεγχος καλής λειτουργίας μηχανημάτων

CHECK LIST ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΛΕΒΗΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Μηνιαίες Εργασίες

α/α Ανάλυση εργασιών Ημ/νια ελέγχου Παρατηρήσεις Ενέργειες Ημ/νια επόμενου ελέγχου Αποπεράτωση εκκρεμοτήτων
1 Έλεγχος καλής λειτουργίας των καυστήρων
2 Έλεγχος καλής λειτουργίας των αντλιών
3 Έλεγχος διαρροής νερού και κατάσταασης στυπιοθλιπτών των αντλιών

Ετήσιες εργασίες (αρχή της σεζόν, Χειμώνα)

α/α Ανάλυση εργασιών Ημ/νια ελέγχου Παρατηρήσεις Ενέργειες Ημ/νια επόμενου ελέγχου Αποπεράτωση εκκρεμοτήτων
1 Έλεγχος των καπναγωγών και λεβήτων
2 Έλεγχος των καμινάδων των λεβητών
3 Καθαρισμός των θαλάμων καύσης των λεβητών
4 Συντήρηση, καθαρισμό και ρύθμιση των καυστήρων
5 Έλεγχος της αυτόματης λειτουργίας των αισθητηρίων
6 Παράθεση ετήσιας πιστοποίησης Λεβήτων - Καυστήρων
7 Έλεγχο και ρύθμιση του δικτύου ζεστού νερού

CHECK LIST ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κ.Κ.Μ.
Μηνιαίες Εργασίες
α/α Ανάλυση εργασιών Ημ/νια ελέγχου Παρατηρήσεις Ενέργειες Ημ/νια επόμενου ελέγχου Αποπεράτωση εκκρεμοτήτων
1 Έλεγχο κατάστασης των φίλτρων - καθαρισμό ή αντικατάσταση τους
2 Έλεγχο ρύθμισεις γενικά ότι απαιτείται για ποσοστό φρέσκου αέρα
3 Έλεγχος στεγανότητας των μονάδων
4 Αμπερομέτρηση κινητήρων
5 Έλεγχος κατάστασης δικτύου σωληνώσεων, αυτόματου πληρώσεως
6 Έλεγχος αυτόματου πληρώσεως
7 Έλεγχος δοχείου διαστολής και στεγανότητας αντλιών
8 Έλεγχος στεγανότητας αντλιών
9 Έλεγχος λειτουργίας 3όδων βανών
10 Έλεγχος ιμάντων
11 Έλεγχος και καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων

CHECK LIST ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Fan - Coils
Μηνιαίες Εργασίες
α/α Ανάλυση εργασιών Ημ/νια ελέγχου Παρατηρήσεις Ενέργειες Ημ/νια επόμενου ελέγχου Αποπεράτωση εκκρεμοτήτων
1 Έλεγχος ομαλής λειτουργίας 3όδων βαλβίδων αντιστάθμισης
2 Έλεγχος των φίλτρων και καθαρισμός αυτών εάν απαιτείται

Ετήσιες Εργασίες
α/α Ανάλυση εργασιών Ημ/νια ελέγχου Παρατηρήσεις Ενέργειες Ημ/νια επόμενου ελέγχου Αποπεράτωση εκκρεμοτήτων
1 Έλεγχος ανεμιστήρων και πυκνωτών
2 Χημικός καθαρισμός στοιχείων
3 Έλεγχος διαρροής νερού
4 Έλεγχος μόνωσης σωληνώσεων

CHECK LIST ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ανεμιστήρες Απαγωγής
6μηνιαίες Εργασίες
α/α Ανάλυση εργασιών Ημ/νια ελέγχου Παρατηρήσεις Ενέργειες Ημ/νια επόμενου ελέγχου Αποπεράτωση εκκρεμοτήτων
1 Έλεγχο της τάσης των ιμάντων - τροχαλιών
2 Λίπανση των αξόνων περιστροφής
3 Έλεγχο κινητήρων
4 Αμπερομέτρηση κινητήρων



Ευτυχώς, η εξειδίκευση φυτρώνει εκεί που την... σπέρνεις

Κεντρικό κατάστημα:
Γλυφάδα:	Λ.	Βουλιαγμένης	148,	τηλ:	210	8981130
Φαξ:	210	9680135

Κηφισιά:	Κηφισίας	246,	τηλ:	210	8088	935

Μας εμπιστεύονται...

Notos Com•	
I.S.T. Studies•	
Inform	Λυκος•	
Εθνική	Ασφαλιστική•	
Motor Oil•	
Όμιλος	Ρέστη•	
Ίδρυμα	Θεοχαράκη•	
Global Finance•	
Elmec Sports•	
Τηλέτυπος	(Mega	•	
Channel)
Autolease•	
ΜΙΝΕΤΤΑ	Ασφάλειες•	
Ίδρυμα	Μείζονος	•	
Ελληνισμού
Αρχαιολογικό	Μουσείο•	
Αστήρ	Παλλάς	Spa•	
Prince Oliver•	
ΤΕΟΔΟΜΗ•	
Praktiker•	
Folli Follie•	
Asprofos	Engineering•	
Sotris•	
Κτίριο	Γραφείων	•	
Οικονόμου

Lynne•	

Notos Com•	

Vardas•	

Αβαξ	Έπιπλα•	

Nike•	

Pet City•	

BSB•	

Factory Outlet•	

Mothercare•	

Rossi•	

Apivita•	

LIDL•	

Δούκας•	

Plus•	

Piraeus Bank•	

Geniki•	

Eurobank•	

Electroworld•	

Ακρωτήρι•	

Ostria•	

Santa Pasta•	

Select•	

Vive Mar•	

Beer Academy•	

Café-Café•	

Mensa•	

Moonshine•	

Pata	Negra•	

Cruiser•	

Entryfish•	

Babylon•	

Dakos•	

Εν	Πλω•	

Terina•	

Παραλία	Αλίμου•	

Bosqueto•	

Cosi•	

Ferrari Club•	

Big	Apple•	

Metropolitan•	

Kinetta Beach•	

Congo	Palace•	

Cinepolis•	

Χαϊδεμένος•	

Πήγασος•	

Ελληνική	Εκτυπωτική•	

Ειδικότητες

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ•	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ•	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ•	
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ•	
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΝΕΡΟΥ•	
ΨΥΞΗ•	
ΦΥΣΙΚΟ	ΑΕΡΙΟ•	
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ•	
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ•	
ΗΛΙΑΚΑ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ•	
ΔΙΑΡΚΗΣ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ•	


