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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ...
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Στήν EliteTherm θέλουμε να συμμετέχουμε στην προσπάθεια με τον εθνικό φορέα να
πετύχουμε στο ακέραιο τους στόχους για την ενεργειακή μετάβαση, και όπου μπορούμε
να τους ξεπεράσουμε!
Στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης του
παλαιού ενεργοβόρου συστήματος με τις γνωστές
επιπτώσεις (περιβαλλοντικές, οικονομικές).
Ο νέος ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων που
προσφέρεται μέσο του επιδοτούμενου
προγράμματος “Εξοικονομώ - αυτονομώ έχει ως
στόχο την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των
συνθηκών χρήσης ενέργειας για τη βέλτιστη
λειτουργία των κτιρίων και την κάλυψη των
αναγκών θέρμανσης, ψύξης, ενεργειακών
κουφωμάτων, μονώσεων, φωτισμού και ζεστού
νερού χρήσης. Με αντίστοιχα ενεργειακά οφέλη
σε εξοικονόμηση ενέργειας και εξασφάλιση
συνθηκών άνεσης.

Η μεγαλύτερη
ευκαιρία
για την
ενεργειακή
αναβάθμιση
της κατοικίας
σας

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΈΩΣ 85%
Γενναία επιδότηση που αγγίζει το 85% του κόστους των εργασιών και με
χρηματοδότηση που φτάνει τα 50.000 ευρώ, προβλέπει το νέο πρόγραμμα
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ».
Επιδότηση έως 85%
Δυνατότητα συμμετοχής στο σύνολο
των ιδιοκτητών
Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε
οικογένειες με εισόδημα έως 120.000 ευρώ
Επιλεξιμότητα του είδους της ιδιοκτησίας
Ύψος επιδότησης 50,000 ευρώ
Δυνατότητα επιπλέον επιδότησης 50.000
ίδιου Α.Φ.Μ
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Το πρόγραμμα παρέχει επιδοτήσεις που μπορεί να
φτάσουν ακόμα και στο 85% επί των δαπανών για
συγκεκριμένες οικοδομικές παρεμβάσεις.
Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σχεδόν στο
σύνολο των ιδιοκτητών κατοικιών καθώς χαλαρώνουν τα
εισοδηματικά κριτήρια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορούν να υποβάλουν
αιτήσεις ακόμα και οι οικογένειες με εισόδημα 120.000
ευρώ.
Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία
καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα.
Το ανώτατο ύψος των δαπανών που μπορεί να
επιδοτηθεί έχει αυξηθεί στις 50.000 από 25.000 ευρώ
που ήταν στα προηγούμενα προγράμματα “ Εξοικονομώ
Κατ΄ Οίκον “ ενώ δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτη με
περισσότερες από μια κατοικίες να υποβάλει παραπάνω
αιτήσεις.

ΤΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας είναι:

Αντικατάσταση κουφωμάτων με υποχρεωτική
ανακύκλωση των παλιών.
Τοποθέτηση θερμοκάλυψης κελύφους
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, ψύξης.
Καταργείται η επιλεξιμότητα για λέβητες πετρελαίου
Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια
σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ.
Σύστημα ηλεκτροπαραγωγής απο ΑΠΕ:
Είναι επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμιζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β
Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης
(net metering)
Οι επιλέξιμές παρεμβάσεις Έξυπνων συστημάτων
(Smart Home) είναι:
Έξυπνος φωτισμός (π.χ έξυπνες πρίζες, φωτισμός
χαμηλής κατανάλωσης Led)

Επιλέξιμες είναι μόνο οι παρεμβάσεις που:
προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση
ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση,
ζεστό νερό κλπ) στα επίπεδα που επιλέγουν οι
χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ή
/ και καταγράφουν και επεξεργάζονται στοιχεία
κατανάλωσης ενέργειας ή / και προσαρμόζουν
και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και
εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης. Για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος (ατομικό
εισόδημα ως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό ως 20.000 ευρώ) το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 65%, στο
οποίο προστίθεται 10% ως «ρήτρα κορονοϊού» για τη διετία 2020-2021 και επιπλέον 10% για κτίρια χαμηλής
ενεργειακής κατάταξης (Ζ/Η). Για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης
προστίθεται επιπλέον 10 % οπότε στις περιοχές αυτές η επιχορήγηση φθάνει μέχρι 95 %.
Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ premium ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 2020-2021 ΚΤΙΡΙΩΝ Ζ/Η ΣΕ Β(min) ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ

COVID 19

2020 ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Premium
1

> 10.000

> 20.000

65%

10%

10%

85%

2

> 10.000 - 20.000

> 20.000 - 30.000

55%

10%

10%

75%

3

> 20.000 - 30.000

> 30.000 - 40.000

50%

10%

10%

70%

4

> 30.000 - 50.000

> 40.000 - 70.000

45%

10%

10%

65%

5

> 50.000 - 90.000

> 70.000 - 120.000

35%

10%

10%

55%

ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ»
ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ:
Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία όπως προκύπτει
από το Ε1
Υφίσταται νόμιμα
Να είναι “τακτοποιημένο” από τυχόν παραβάσεις.
Σε διαφορετική περίπτωση, και προκειμένου να
υπαχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να “τακτοποιηθεί”
και να έχει αποπληρωθεί το σύνολο της αξίας της
τακτοποίησης πρίν την ολοκλήρωση του προγράμματος .
Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την
26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (αντί
για Δ στο προηγούμμενο πρόγραμμα).
Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
Οι παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ΠΕΑ που θα εκδοθούν
πρίν και μετά την υλοποίηση τους θα πρέπει να οδηγούν
στην βελτίωση της κατάταξης κατά 3 τουλάχιστον βαθμίδες
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.
Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Χρήση, Έτος κατασκευής,
Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης
αυθαιρέτου ή βεβαίωση πολεοδομίας για νομίμως
υφιστάμενο κτίσμα
Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας
Εισοδήματος
Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος (Ε1)
Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου
εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία
Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και μελέτη
θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν
Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφόσον υπάρχει
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ELITE THERM
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αναλαμβάνουμε το σύνολο των εργασιών που επιδοτεί το πρόγραμμα
«εξοικονομώ - αυτονομώ» στην Θεσσαλονίκη
Διαδικασία γενικά
Αναλαμβάνουμε το σπίτι σας
Έλεγχος ενεργειακής μελέτης και
παρεμβάσεων που έχουν οριστεί
Επιλογή των καλύτερων υλικών για
την κατασκευή του έργου
Οι μηχανικοί μας επιβλέπουν τις εργασίες σε όλες τις φάσεις της κατασκευής
του σπιτιού σας
Ολοκλήρωση κατασκευής με το 2 ο
Ενεργειακό Πιστοποιητικό και την
παράδοση του έργου
Παραδίδουμε το έργο με όλα τα
πιστοποιητικά
Σας εκπαιδεύουμε για την σωστή
χρήση του εξοπλισμού

“Επιχειρείν” στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων
σημαίνει να προσφέρεις τεχνογνωσία σε καθημερινές
προκλήσεις και ευέλικτες λύσεις, ακόμα και στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός έργου
Η επιλογή των προϊόντων εφοδιασμού της εταιρείας έχει
έχει ως στόχο τη μέγιστη ποιότητα και απόδοση με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εξειδικευμένων
επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα.
Η Elite therm προσφέρει αξιόπιστες προτάσεις σύμφωνα
με τις ανάγκες σας με πιστοποιημένα προϊόντα και αδειούχους τεχνικούς για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος.
Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην Θεσσαλονίκη και
στην Περιφέρεια του νομού, παρέχοντας υπηρεσίες
τεχνικού συμβούλου στον τομέα του σχεδιασμού και της
διαχείρισης κτιριακών έργων.

Προμήθεια - Εφαρμογή - Επίβλεψη

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Η εταιρεία εισάγει και διακινεί μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες στον τομέα της θέρμανσης
και ενεργειακών συστημάτων σχετικά με το «εξοικονομώ» και προσφέρει βασικές ενεργειακές
κατευθύνσεις βελτίωσης στις εγκαταστάσεις συστημάτων.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

Οικιακό - επαγγελματικό - βιομηχανικό τομέα

Οικιακό - επαγγελματικό - βιομηχανικό τομέα

Λέβητες συμπύκνωσης αερίου - πετρελαίου

Ηλιακά - Ηλιοθερμικά συγκροτήματα

Αντλίες θερμότητας - Υβριδικά συστήματα

Boiler

Λέβητες πυρόλυσης

Ταχυθερμαντήρες συμπύκνωσης αερίου

Αυτοκαθαριζόμενοι λέβητες Pellet

Αντλίες θερμότητας Ζ.Ν.Χ

Ενεργειακά τζάκια & σόμπες Γερμανίας

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Θ. σώματα - Fun Coils

Οικιακό - επαγγελματικό - βιομηχανικό τομέα

Ενδοδαπέδια συστήματα

Καθαρισμός δικτύου θέρμανσης - ψύξης

Ηλεκτρικά θ. σώματα panel με σύστημα
θερμοσυσσώρευσης

Καθαρισμός δικτύου Ζ.Ν.Χ (από άλατα)

Αυτοματισμοί και έξυπνη διαχείρηση

Φίλτρα νερού - Φίλτρα διήθησης - Φίλτρα
αντίστροφης όσμοσης
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Ενεργειακά κουφώματα αλουμινιου
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ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

HITACHI
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ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ RADIANT
Τα προϊόντα της Radiant συγκαταλέγονται στα Premium Quality στην παγκόσμια αγορά, λαμβάνωντας
σημαντικές διακρίσεις και βραβεία για τις καινοτόμες τεχνολογίες που έχει αναπτύξη όπως:
Αυτοκαθαριζόμενος inox aisi 304 εναλλάκτης, συμπύκνωση και στο ζεστό νερό χρήσης, ενσωματωμένο
ερμάριο προστασίας, νέο επαναστατικό σύστημα εκκένωσης καπναερίων (καμινάδα) μόλις 22cm
στον τύπο R2K Rain model, κ.α

R2K RAIN
+
IP X5D
92/42/CEE

Α

ABS
XLA

Ανοξείδωτος αυτοκαθαριζόμενος εναλλάκτης
διατομής Φ 28 Inox Aisi 304 (θέρμανσης)
Ανοξείδωτος αυτοκαθαριζόμενος εναλλάκτης
διατομής Φ 12 Inox Aisi 304 (Ζεστό νερό Χρήσης)
Συμπύκνωση στην θέρμανση και στο
Ζεστό Νερό Χρήσης
Επιλεξιμότητα και υπαγωγή στο πρόγραμμα
με τα πραγματικά Kw
Διαθέτει μονωμένο ερμάριο από ABS για προστασία από βροχή, παγετό και ήλιο, παρέχοντας
παράλληλα ένα εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα.
Οικονομική λειτουργία από 15% - 35% χαμηλότερα σε σχέση με άλλους λέβητες χάρη της
εκπληκτικής διαφόρφωσης ισχύος 1:9

24 - 28 - 34 KW

R2K

Ανοξείδωτος αυτοκαθαριζόμενος εναλλάκτης
διατομής Φ 28 Inox Aisi 304 (θέρμανσης)
Ανοξείδωτος αυτοκαθαριζόμενος εναλλάκτης
διατομής Φ 12 Inox Aisi 304 (Ζεστό νερό Χρήσης)

IP X5D
92/42/CEE

Α

Επαναστατικό σύστημα εκκένωσης καυσαερίων
(καμινάδα) μόλις 22 cm!

XLA

Συμπύκνωση στην θέρμανση και στο
Ζεστό Νερό Χρήσης “Διπλή συμπύκνωση”
Επιλεξιμότητα και υπαγωγή στο πρόγραμμα
με τα πραγματικά Kw
Οικονομική λειτουργία από 15% - 35% χαμηλότερα σε σχέση με άλλους λέβητες χάρη της
εκπληκτικής διαφόρφωσης ισχύος 1:9

24 - 28 - 34 KW

made in Italy
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ RADIANT (HYG Hyibrid system)
Ακολουθώντας τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας νέων προηγμένων τεχνολογικά προϊόντα και με τα
υψηλότερα πρότυπα κατασκευής, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το νέο Υβριδικό
σύστημα άμεσης και αυτόματης εναλλαγής συτημάτων (θέρμανσης, ψύξης, ζεστό νερό χρήσης) της
Radiant HYG.

HYG SYSTEM BOILER
AND HEAT PUMP

Το σύστημα HYG είναι ένα ολοκληρωμένο
σύστημα που αποτελείται από μια διαχωρισμένη
αντλία θερμότητας σε συνδυασμό με έναν
λέβητα αερίου συμπύκνωσης, και διαχειρίζετε
αυτόματα τις επιλογές από μια έξυπνη μονάδα
ελέγχου.
Αυτή η συνέργεια επιτρέπει την παροχή
θέρμανσης και ψύξης μεγιστοποιώντας τα
χαρακτηριστικά κάθε πηγής ενέργειας που
χρησιμοποιείται, επιτρέποντας τη βέλτιστη
διαχείριση του συστήματος και ταυτόχρονα,
διασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση κόστους
λειτουργίας.
Υψηλές αποδόσεις για ψύξη/θέρμανση

Hitachi Heat Pump

Με την ολοκληρωμένη γκάμα των αντλιών
θερμότητας all DC Inverter Yutaki, η Hitachi
προσφέρει λύσεις για την αναβάθμιση του
συστήματος Κλιματισμού και την παροχή ζεστού
νερού χρήσης.
Η σειρά προσφέρει:
Υψηλές αποδόσεις για ψύξη/θέρμανση
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας
Χαμηλό κόστος λειτουργίας

Σελ: 8

ΝΕΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ - PELLEΤ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
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ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ - PELLET - ΞΥΛΟΥ PELLET

WOOD GASIFICATION BOILER

Τα προϊόντα βιομάζας που
αναφέρονται, «συμμετέχουν»
στο πρόγραμμα
εξοικονομώ - αυτονομώ
σε όλη την επικράτεια
πλήν Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Wood & Pellet Boiler
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ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET & ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ATTACK
Η εταιρεία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη προηγμένων και καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας, τόσο
στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά. Όλα τα προϊόντα ATTACK έχουν σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές.

Αυτόματη έναυση
Αυτόματος καθαρισμός λέβητα
Αυτόματος καθαρισμός καυστήρα
Αυτόματη συλλογή στάχτης
Ενσωματωμένος βρόγχος ψύξης
Κατασκευή από ατσάλι 5mm
Ενσωματωμένος βρόγχος ψύξης

Υψηλής ενεργειακής απόδοσης λέβητας αυτόματης
μικτής καύσης Ξύλο, μπριγκέτα, Pellet

2 σε 1

Πίνακας toutch screen με Display γραφικών
Λειτουργία με Lambda sensor
Αυτόματου καθαρισμού στροβιλιστές καυσαερίων
Χρόνος καύσης ξύλου στην λειτουργία “πυρόληση”
6 ώρες
Αυτόματη εναλλαγή από την λειτουργία ξύλο στην
λειτουργία καύση pellet με αισθητήρα αναγνώρισης
έλλειψης καυσίμου
Αυτόματη εναλλαγή από την λειτουργία ξύλο στην
λειτουργία καύση pellet
Κατασκευή από ατσάλι 5mm
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Υψηλής ενεργειακής απόδοσης λέβητας μικτής
καύσης ξύλο, μπριγκέτα, Pellet
Πίνακας ηλεκτρονικός ψηφιακός Proﬁ Pid
Λειτουργία πίνακα με επιλογή Pellet ή Ξύλο
Χειροκίνητος καθαρισμός των στροβιλιστών
καυσαερίων (εξωτερικά με χερούλι)
Χρόνος καύσης ξύλου έως και 8 ώρες
Κατασκευή από ατσάλι 5mm
Πλήρως αυτοματοποιημένος καυστήρας
ανοξείδωτου χάλυβα

2 σε 1

Απόδοση 8 - 30kw & 15 - 30kw ρυθμιζόμενη
ανά 2kw αναλόγως των απαιτήσεων
Τρία επίπεδα λειτουργίας
1: 8 - 14 kw 2: 14 - 22 kw 3: 22 - 30 kw
Αυτόματος καθαρισμός σχάρας
Αυτόματη ανάφλεξη
Διάγνωση σφαλμάτων

Υψηλής ενεργειακής απόδοσης λέβητας
αεριοποίησης ξύλου
Πίνακας toutch screen με Display γραφικών
Πίνακας ηλεκτρονικός ψηφιακός Proﬁ Pid
Λειτουργία & με Lambda sensor
Μηχανικού καθαρισμού στροβιλιστές καυσαερίων
Χρόνος καύσης ξύλου 6 - 12 ώρες
Κατασκευή από ατσάλι 5mm
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ “ΑΠΛΑ”
ΚΑΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ...

SL 2700
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W 4750

W 450

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
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ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Γνωρίστε ότι καλύτερο έχει να προσφέρει ο κόσμος της σύγχρονης μηχανικής σε μια νέα,
εντυπωσιακή μορφή: το αποτέλεσμα της μέγιστης ανωτερότητας της ALUMINCO.

W 4750
Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο
Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλές
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.
Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις, το
καθιστούν ιδανικό για ιδιωτικές κατοικίες
και κτίρια υψηλών ενεργειακών
απαιτήσεων και προδιαγραφών.

W 450
Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο
Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλές
ενεργειακές επιδόσεις.
Το W 450 είναι ένα ολοκληρωμένο
ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα
υψηλών προδιαγραφών που ικανοποιεί
τις σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης, ηχομείωσης, αισθητικής και
ασφάλειας.

Ανασυρόμενο

SL 2700

Θερμομονωτικό Σύστημα με στενά
πλάτη προσόψεων για ανοίγματα
μεγάλου μεγέθους.
Το νέο ανασυρόμενο σύστημα SL 2700
απευθύνεται σε όσους αναζητούν
ανώτερα επίπεδα αισθητικής,
λειτουργικότητας, ασφάλειας και
ενεργειακής απόδοσης.
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ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ALUMINCO
Η ELITE THERM σε συνεργασία με την ALUMINCO προσφέρει σύγχρονες αρχιτεκτονικές
και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Πλήρης σειρά ανοιγόμενων και συρόμενων
συστημάτων αλουμινίου, ψυχρών και
θερμομονωτικών.
Πόρτες ασφαλείας και θωρακισμένες
πόρτες για κύριες εισόδους
επαγγελματικών ή ιδιωτικών κτιρίων.
Συστήματα κάγκελων για μπαλκόνια,
βεράντες και σκάλες. Σε παραδοσιακά και
μοντέρνα σχέδια, από χυτό αλουμίνιο,
προφίλ αλουμινίου ή τύπου inox

Συστήματα εξωτερικών χώρων όπως
πέργκολες, αίθρια, στέγαστρα εισόδων
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ELITE THERM ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
Ανανεώστε την κατοικία σας ώστε να καλύπτει τις νέες σας ανάγκες, βελτιώστε αισθητικά
και λειτουργικά το ακίνητό σας και απολαύστε τα οφέλη μίας εκσυγχρονισμένης κατοικίας.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη είναι από τα πρώτα
και βασικά βήματα που πρέπει να σκεφτούμε όταν
αποφασίσουμε την ανακαίνιση του σπιτιού μας. Ένας από
του βασικούς παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψιν
στην επιλογή μας είναι η εμπειρία που μας προσφέρει η
ομάδα των ειδικών που διαλέγουμε στον σχεδιασμό, την
δυνατότητα υλοποίησης της κάθε ιδέας αλλά και το
χρονοδιάγραμμα του κάθε έργου.

Η EliteTherm σας προτείνει διάφορα «πακέτα»
ανακαίνισης, τα οποία μπορούν να διαμορφώνονται
ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

Ανακαινίστε πλήρως την κατοικία σας και επωφεληθείτε
από την προνομιακή χρηματοδότηση που σας προσφέρει
η Elite Therm με τα προσφερόμενα προγράμματα.

Έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε
κατασκευή, ανακαίνιση και διακόσμηση στο χώρο του
σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου και με τον
συνδυασμό επιλεγμένων υλικών, έμπειρων συνεργατών
και την πολυετή τεχνογνωσία μας, μπορούμε να σας
προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο αναδιαμόρφωσης με το
τελικό αποτέλεσμα να καλύπτει την κάθε προτίμηση.
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Α.Βερβερίδης & Σια Ο.Ε
Γεωργίου Παπανικολάου 22 Πεύκα 57.010 - Θεσσαλονίκη
2310 639013 - 2310 639015
info@elitetherm.gr

www.elitetherm.gr

