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Ζεσταθείτε εναλλακτικά  
...με ηλεκτρικές θερμαινόμενες κουβέρτες 

Οικονομικός τρόπος θέρμανσης τη στιγμή που το πετρέλαιο είναι απαγορευτικό

Καθώς ο χειμώνας έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία 
του σε όλη τη χώρα και η τιμή του πετρελαίου παραμένει 
σε δυσβάσταχτα ύψη για τις περισσότερες οικογένειες, 
είναι ευκαιρία να ζεσταθούμε με εναλλακτικούς και οι-
κονομικούς τρόπους και ταυτόχρονα να χαλαρώσουμε 
και να γεμίσουμε ευεξία. Ειδικά για τα κρύα χειμωνιάτι-
κα βράδια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρικές 

θερμαινόμενες κουβέρτες που θα σας εξασφαλίσουν 
έναν βαθύ και ζεστό ύπνο. Ιδιαίτερα για τους ανθρώ-
πους που έχουν ενοχλήσεις και οι οποίοι υποφέρουν 
από αρθριτικά, ρευματισμούς, ισχιαλγίες, ημικρανίες, 
σπαστικές νόσους στομάχου, αλλά ακόμη και από τις 
ενοχλήσεις της περιόδου, ανακουφίζουν υποβοηθώντας 
τη θεραπεία τους. 

Ισόγεια προκατασκευασμένη κατοικία 
110τ.μ. με δυνατότητα κατασκευής της 
σε όλη την Ελλάδα. Είναι κατασκευασμένη 
από οπλισμένο μπετόν μονομπλόκ, με κο-
λόνες και δοκάρια σύμφωνα με τους νέους 
κτηριοδομικούς κανονισμούς. 
Η κατασκευή πληρεί τις αρχές και τις προ-
διαγραφές του Νέου Ενεργειακού Κανο-
νισμού - ΚΕΝΑΚ - με χρήση εξωτερικής 

θερμομόνωσης - θερμοπρόσοψης σε όλη 
την εξωτερική επιφάνεια, κουφωμάτων με 
θερμοδιακοπή και διπλά ενεργειακά τζάμια. 
Η κατοικία έχει τις προδιαγραφές μελλοντι-
κά για την προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου 
προκειμένου να εξελιχθεί από ισόγεια σε δι-
όροφη κατοικία.

Τιμή 89.000 €

Το πρωί για το μαγείρεμα βάζετε σε λειτουρ-
γία την κουζίνα για δύο ώρες, το απόγευμα 
παρακολουθείτε τηλεόραση τρεις ώρες, ενώ 
το βράδυ ανάβετε τον θερμοσίφωνα για μία 
ώρα και ταυτόχρονα κάνετε χρήση του κλι-
ματιστικού. Αλήθεια, γνωρίζετε πόσο ρεύμα 
καταναλώνετε σε καθημερινή βάση και ποιες 
συσκευές σας κάνουν να βάζετε το χέρι βαθιά 
στην τσέπη; Το πιθανότερο είναι ότι δεν είστε 
σε θέση να απαντήσετε με ακρίβεια. Αν όμως 
προμηθευτείτε μετρητές ενέργειας θα μπορεί-
τε να έχετε τον πλήρη έλεγχο της ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώνετε. Κάναμε έρευνα 
αγοράς και σας παρουσιάζουμε λεπτομέρειες 
για την εγκατάσταση, την εφαρμογή και τη 
λειτουργία τους. 

Οι μετρητές ενέργειας δίνουν τη δυνα-
τότητα στον καταναλωτή να ενημερώνε-
ται για τις ενεργειακές του δαπάνες σε 
πραγματικό χρόνο. Με άλλα λόγια, πλη-
ροφορούν τον χρήστη για την τρέχουσα 
κατανάλωση ενέργειας του χώρου (π.χ. 
του φωτισμού, των ηλεκτρικών συσκευών 
κτλ.), για το κόστος αυτής, αλλά και για 
τις εκπομπές ρύπων (CO2). Ετσι ο κατα-
ναλωτής μπορεί να εκτιμήσει άμεσα το 
κόστος λειτουργίας των συσκευών του 
και να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές, 
ώστε να εξοικονομήσει ενέργεια και κατ’ 
επέκταση να μειώσει τον λογαριασμό του 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

Οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές 

διαθέτουν ενσωματωμένη μνήμη, η οποία 
επιτρέπει στον χρήστη να πληροφορείται 
για το ιστορικό κατανάλωσης ενέργειας ανά 
ημέρα, εβδομάδα ή μήνα. Επίσης, έχουν τη 
δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ για τη μετα-
φορά των καταγεγραμμένων δεδομένων. 
Ορισμένες από αυτές παρέχουν και πρό-
σθετες λειτουργίες, όπως οριοθέτηση μέ-
γιστου ορίου κατανάλωσης ρεύματος με 
δυνατότητα ηχητικής ειδοποίησης σε περί-
πτωση υπέρβασης, ένδειξη θερμοκρασίας 
και υγρασίας του χώρου κτλ. Στα συν της 
χρήσης των μετρητών ενέργειας ανήκει και 
το γεγονός ότι δεν απαιτούν μόνιμη εγκατά-
σταση. Ετσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και από ενοικιαστές. 

Βρείτε πού καταναλώνετε το ρεύμα  
με μετρητές ενέργειας 

Ρεπορτάζ σελ. 6

Ανεξάρτητη κατοικία 60τμ σε κήπο, πλη-
σίον Αρσάκειου, πλήρως ανακαινισμένη, 
χώρος υποδοχής, open plan κουζίνα εξο-
πλισμένη, υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, a/c, 
ηλ. ρολά, ελάχιστα κοινόχρηστα. Μεγάλη 
ευκαιρία €155.000 διαπραγματεύσιμη, 
ευκολίες πληρωμής (ιδιοκτήτης). 

παλαιο ψυχικο

Τηλ.: 6946 683.925 

Πωλείται μονοκατοικία 450 τ.μ., με κή-
πο 600 τ.μ., πισίνα εξωτερική, θερμομό-
νωση, κεντρικό κλιματισμό, ασανσέρ. 

παλαια πεντελη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Τηλ. 6946 500.354 & 6944 557.557

Μοναδική μεζονέτα  στον Λόφο 220 τ.μ.,  
3 επιπέδων συν σοφίτα, πλησίον προαστια-
κού, θέα, ήσυχη περιοχή, 5 υ/δ, 170 τ.μ. κή-
πος, παράδοση σε 60 ημέρες.  Χωρίς ΦΠΑ

καντζα

Τηλ.: 210 9512.805 & 6973 040.441  

Υπό  κατασκευή  διαμερίσματα 70 τ.μ. 
και 105 τ.μ., μεγάλες βεράντες, 
αυτόνομος λέβητας φυσικού αερίου, 
υπόγειο πάρκινγκ, αποθήκη. 

χαλανδρι

Τηλ. 210 8047.339 & 6973 435.453
www.antonakopoulos.gr                      

(Φιλίππου Λίτσα 22)
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ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
Σύγχρονες Ενεργειακές  
Κατοικίες 

Eκθεση: 33ο χλμ. Ν. Εθνικής Οδού 
Αθηνών-Κορίνθου, Νέα Πέραμος
Τ. 22960-82100 & 22960 34800
www.kallergis.gr,  
info@kallergis.gr



Λ ένε ότι η καθαριότητα είναι μι-
σή αρχοντιά και δεν είναι κα-
θόλου υπερβολικό. Δεν είναι 

μόνο τα ρούχα μας που θα πρέπει να 
προσέχουμε για να είμαστε καθαροί. 
Στίγμα για την προσωπικότητά μας – και 
όχι μόνο –δίνει και το περιβάλλον στο 
οποίο ζούμε ή εργαζόμαστε. Ωστόσο, 
παρ’ όλο που παίζει καθοριστικό ρόλο 
τόσο στην αισθητική όσο και στην υγεία 
μας, εξαιτίας των αυξημένων υποχρε-
ώσεων η καθαριότητα της κατοικίας ή 
του εργασιακού χώρου έρχεται σε δεύ-
τερη μοίρα. Και όμως, ακόμη και υπό 
αυτές τις συνθήκες υπάρχει τρόπος να 
φρεσκάρετε τον χώρο σας χωρίς να επι-
βαρύνετε περαιτέρω την καθημερινό-
τητά σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε 
είναι να απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο 
καθαρισμού. Αυτό  που πρέπει να προ-

σέξετε είναι να επιλέξετε τη σωστή εται-
ρεία, εκείνη δηλαδή που θα διαθέτει 
έμπειρο προσωπικό, προηγμένο τεχνο-
λογικό εξοπλισμό και θα πληροί τις διε-
θνείς προδιαγραφές διασφάλισης ποι-
ότητας, υγείας, προστασίας του περι-
βάλλοντος και ασφάλειας στην εργασία. 
Οσο για την τσέπη σας, δεν θα χρειαστεί 
να πληρώσετε μια περιουσία. Αντιθέτως, 
από τα περισσότερα συνεργεία παρέ-
χονται μειωμένες τιμές ειδικά αν πρό-
κειται για καθαρισμό μεγάλων επιφα-
νειών ή για τη σύναψη ετήσιας συμφω-
νίας, καθώς και πολλές προσφορές (π.χ. 
δωρεάν απολύμανση). Αλλωστε μπο-
ρείτε να τους ζητήσετε να επισκεφθούν 
τον χώρο σας εντελώς δωρεάν και να 
σας καταθέσουν την προσφορά τους.

Εκτός από τον γενικό ή τακτικό κα-
θαρισμό σε διαμερίσματα/ πολυκατοι-
κίες που λίγο-πολύ όλοι γνωρίζουμε, τα 
συνεργεία καθαρισμών προσφέρουν 
υπηρεσίες σε πολύ απαιτητικούς και 
πολυσύχναστους χώρους, όπου πρέ-
πει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες 
υγιεινής. Είναι γεγονός εξάλλου ότι ένα 
καθαρό εργασιακό περιβάλλον αφε-
νός αυξάνει την αποδοτικότητα και τη 
διάθεση των εργαζομένων και αφε-
τέρου κερδίζει την εμπιστοσύνη των 
πελατών. Τα συνεργεία αναλαμβάνουν 
την καθαριότητα σε επαγγελματικούς 
χώρους (γραφεία, καταστήματα, ερ-
γοστάσια, αποθήκες), δημόσιες υπη-
ρεσίες, νοσοκομεία - ιατρικά κέντρα, 
σχολικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές 
μονάδες, τράπεζες, εμπορικά κέντρα 
και εκθεσιακούς χώρους, εστιατόρια, 

θέατρα - κινηματογράφους, γυμναστή-
ρια και εκκλησίες. Επίσης, προσφέ-
ρουν υπηρεσίες για τον καθαρισμό σε 
μέσα μαζικής μεταφοράς, πλοία και 
σκάφη αναψυχής, ακόμη και σε φω-
τοβολταϊκούς υαλοπίνακες για μέγιστη 
απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Καθαρισμοί κτιρίων ύστερα από οικο-
δομικές εργασίες, απορρύπανση εξω-
τερικών επιφανειών (υδροβολή), καθα-
ρισμός υαλοπετασμάτων και περσίδων, 
απολύμανση/ απεντόμωση/ μυοκτονία, 
κρυσταλλοποίηση μαρμάρινων δαπέ-
δων, καθαρισμός ψευδοροφών και 
αεραγωγών, πλύσιμο μοκετών - χα-
λιών και σαλονιών είναι κάποιες από 
τις συνηθέστερες εργασίες που ανα-
λαμβάνουν τα συνεργεία καθαρισμού. 
Στην περίπτωση της κατοικίας, το 
συνεργείο ολοκληρώνει τις εργασίες, 

ώστε να μετακομίσετε αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
οποία περιλαμβάνει τον καθαρισμό 
σε όλους τους εσωτερικούς χώρους 
(κουζίνα, πάγκοι, ντουλάπια, μπάνιο, 
είδη υγιεινής, υπνοδωμάτια, πόρτες, 
καλοριφέρ), στα δάπεδα, σε τοίχους, 
τζάμια - παντζούρια, αλλά και στους 
εξωτερικούς (μπαλκόνια - κάγκελα). 

Οταν πρόκειται για πολυκατοικία, 
καθαρίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι 
(διάδρομοι, σκάλες, κάγκελα, κουπα-
στές, ασανσέρ, κλιμακοστάσιο, ταρά-
τσα, πόρτα εισόδου, γραμματοκιβώτια), 
η πυλωτή, ο ακάλυπτος και το γκαράζ. 
Ο καθαρισμός σε επαγγελματικούς χώ-
ρους είναι πιο απαιτητικός όχι μόνο 
γιατί περιλαμβάνει μια σειρά από εξει-
δικευμένες εργασίες, αλλά και γιατί οι 
διαδικασίες πρέπει να γίνονται σε ώρες 

κατά τις οποίες δεν δραστηριοποιείται 
η υπηρεσία/ επιχείρηση. Εκτός από 
σχολαστικό καθάρισμα σε δάπεδα, γρα-
φεία, ντουλάπες και τουαλέτες, ιδιαί-
τερη βαρύτητα δίνεται και στον ηλε-
κτρονικό εξοπλισμό. Στα καταστήματα 
πέραν των άλλων καθαρίζονται και τα 
εμπορεύματα, ενώ στην περίπτωση των 
σχολείων/ φροντιστηρίων εκτός από τις 
αίθουσες διδασκαλίας απολυμαίνονται 
οι διάδρομοι, τα εργαστήρια, τα γραφεία 
καθώς και οι προαύλιοι χώροι.

Για να αντιμετωπιστούν ακόμη 
και οι πιο δύσκολοι ρύποι και για να 
διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, χρη-
σιμοποιείται άρτιος και τελευταίας 
τεχνολογίας εξοπλισμός. Στον απα-
ραίτητο εξοπλισμό ανήκουν οι απορ-
ροφητικές μηχανές στερεών - υγρών 
παντός τύπου, τα πλυστικά μηχανή-
ματα ζεστού - κρύου νερού, οι πε-
ριστροφικές μηχανές πλύσεως και 
περιποίησης δαπέδων (γυάλισμα), 
οι ατμοκαθαριστές για οικολογικό 
καθάρισμα και άοσμη απολύμανση, 
τα μηχανικά σάρωθρα, οι μηχανές 
πλύσεως χαλιών/ μοκετών και υφα-
σμάτινων επιφανειών, τα ανυψωτικά 
μηχανήματα (κινητές σκαλωσιές, γε-
ρανοί εδάφους) για τον καθαρισμό 
υαλοπινάκων και προσόψεων κτιρίων 
ανεξαρτήτως ύψους, αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού ή πρόσβασης, καθώς και 
όλα τα αναλώσιμα εργαλεία (καρότσια 
σφουγγαρίσματος, κουβάδες κ.ά.). Τα 
απορρυπαντικά είναι οικολογικά και 
βιοδιασπώμενα, ώστε να είναι 100% 
φιλικά προς το περιβάλλον.

Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά
Συνεργεία με προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό προσφέρουν υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος

emπορικοσ διευθυντησ:
π. γεωργοπουλοσ

διευθυντησ διαφημισησ:
δ. κεφαλοπουλοσ
(dkef@dolnet.gr)

yπευθυνοσ διαφημισησ:
στ. κεφαλοπουλοσ
(τηλ. 211 3659.935, stakef@dolnet.gr)

yποδοχη αγγελιων:
κωνσταντινα κουβαριωτου
(τηλ. 211 3659.943, 
nkouvariotou@dolnet.gr)
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Υπάρχουν εταιρείες κα-
θαρισμού που διαθέτουν 
έμπειρο προσωπικό, προ-
ηγμένο τεχνολογικό εξο-
πλισμό και πληρούν τις 
διεθνείς προδιαγραφές

Η εταιρεία ALL EXPERTS FACILITIES SERVICES 
AE είναι εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία παρο-
χής ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Διαχείρισης, 
Λειτουργίας, Συντήρησης, Ασφαλείας και Δια-
χείρισης Ενέργειας  Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(Facility Management). Είναι πιστοποιημένοι συ-
νεργάτες της εταιρείας Siemens AE.

Στις παλαιές πολυκατοικίες με δισωλήνιο σύ-
στημα θέρμανσης η θέρμανση ανάβει κάποιες 
ώρες της ημέρας που αποφασίζουν όλοι μαζί οι 
ένοικοι με αποτέλεσμα μεγάλες διακυμάνσεις 
της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Επιπρόσθετα, η κακή μελέτη και η ανύπαρκτη 
εξισορρόπηση του δικτύου έχουν ως αποτέλεσμα 
την ανισοκατανομή της ενέργειας στο κτίριο. Οι 
ένοικοι των χαμηλών ορόφων ζεσταίνονται ενώ 
αυτοί στους ψηλότερους ορόφους κρυώνουν. 
Εν ολίγοις, η πραγματικότητα στην Ελλάδα εί-
ναι: ανυπαρξία άνεσης, συνεχείς διαξιφισμοί, 
σπατάλη ενέργειας.

Με την τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών 
στα σώματα και ηλεκτρονικού κυκλοφορητή 
inverter στο λεβητοστάσιο επιτυγχάνεται η εξι-
σορρόπηση του δικτύου και επομένως η εξισορ-
ρόπηση των θερμοκρασιών στο κτίριο. Επιπλέον, 
ο κάθε ένοικος έχει αυτονομία ανά σώμα και 
μπορεί να ρυθμίζει τη θερμοκρασία που επιθυ-
μεί σε κάθε χώρο του σπιτίου του. Το σύστημα 
αυτό αποκτά και χαρακτήρα εξοικονόμησης με 
την εγκατάσταση ελεγκτή αντιστάθμισης στο 
λεβητοστάσιο.

Για να έχουμε δίκαιη κατανομή δαπανών, σύμ-
φωνα και με τον νέο κανονισμό ενεργειακής από-
δοσης των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), γίνεται θερμιδομέ-
τρηση. Σε κάθε σώμα τοποθετείται κατανεμητής 
δαπανών ενώ ανά δύο ορόφους τοποθετείται η 
μονάδα δικτύου για τη συλλογή των μετρήσεων. 

Με το σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-
κατανομής δαπανών επιτυγχάνεται: εξοικονό-
μηση ενέργειας ως 40% και απόσβεση δαπάνης 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, άνεση (πλέον 

έχετε όση θέρμανση θέλετε όποτε θέλετε), δίκαιη 
κατανομή δαπανών, πλέον πληρώνετε όσο κατα-
ναλώνετε και παύση των διαξιφισμών.

 
Ιδιωτ. Επιχείρηση ΠΥ Διαχείρισης,  
Συντήρησης & Ασφάλειας ΑΕ.
Γρ. Λαμπράκη & Λυκόβρυσης 6, 14123  
Λυκόβρυση
Τηλ. 210 2850150 (εσωτ. 0129),  
Fax: 210 2847100
M: kvoutyras@all-experts.gr,  
S: www.all-experts.gr

Ο κ. Κωνσταντίνος Βουτυράς είναι εμπο-
ρικός διευθυντής Τμήματος «Energy & 
Automation».

all experts
Αυτονομία θέρμανσης και κατανομή δαπανών 
σε παλαιές πολυκατοικίες με το Siemens SET

Τ ο υ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν ο υ  Β ο υ Τ υ Ρ Α 

 

 

Έκδοση Κοινοχρήστων 

            Διαχείριση Κτιρίων 

                  Καθαρισμοί Κτιρίων 

Κατανοητά με Σεβασμό & Διαφάνεια! 

Γραφεία: 

 Σαλαμίνος 4, Παλλήνη 
Τηλ. 210 666 9674 

 Μωσαίου 31, Νέα Μάκρη  
Τηλ. 22940 93451 

Email: info@golden-fs.com 

www.Golden-FS.com 
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τ./f. 210 8003784

 e: information@aidengineering.gr

http://www.aidengineering.gr
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Γεωθερµικά Συστήµατα Κλιµατισµού



Πολλοί, από άγνοια, ωθούμενοι από ανεξέλε-
γκτη διαφήμιση, επέλεξαν  προσωρινές φθη-
νές λύσεις (σόμπες, αερόθερμα κ.ά.) και άλλοι 
τροποποιημένες μεθόδους των προγόνων μας 
(λέβητες ξύλου, pellet), με υψηλό κόστος, 
αμφίβολη απόδοση και έντονη προσωπική 
ενασχόληση που σύντομα θα τους κουράσει.

Μήπως όμως λείπει η σωστή ενημέρωση  
για τις αντλίες θερμότητας; Ο,τι γνωρίζαμε ως 
τώρα ήταν ότι επιτυγχάνουν μεν τη μεγαλύ-
τερη οικονομία, αλλά δεν συνεργάζονται με 
κοινά σώματα και είναι πολύ ακριβές. 

Η αλήθεια είναι ότι δεν συνεργάζονται με 
κοινά σώματα όσες προέρχονται από κλιμα-
τιστικά ή ψύκτες.

Οι αντλίες New Energy συνεργάζονται από-
λυτα με κοινά σώματα γιατί είναι σχεδιασμέ-
νες εξ αρχής για θέρμανση αντί ψύξης και 
παράγουν ζεστό νερό αντίστοιχο με λέβητα 
ρυθμισμένο στους 65ο-75οC. 

Ακριβές είναι οι επώνυμες «αντλίες», που 
είναι υπερτιμημένες λόγω ονόματος (κόστος 
δαπανηρής διαφήμισης ενσωματωμένο στην 
τιμή).                         

Το κόστος της αντλίας New Energy για 
κατοικία ως 120 τ.μ. είναι μόλις 2.800 ευ-
ρώ+ΦΠΑ, παρ’ όλο που διαθέτει τα πλέον 
επώνυμα μηχανήματα παγκοσμίως (Copeland 
– Emerson – Wilo) και γι’ αυτό συνοδεύεται 
από γραπτή εγγύηση πέντε ετών. Και είναι η 
μόνη ανοξείδωτη της αγοράς!

Και συνοδεύεται από μετρητή κατανάλω-
σης.

Οσο για την οικονομία που προσφέρει ισο-
δυναμεί με κατανάλωση πετρελαίου ως 2.000 
λίτρα, αλλά το κόστος λειτουργίας της δεν 
ξεπερνά τα 700 ευρώ για όλο τον χειμώνα.

Δηλαδή, μπορεί να αποσβεστεί μέσα στον 
δεύτερο χρόνο λειτουργίας. Μήπως να το ξα-
νασκεφτόσασταν; 

Σε προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας 

«Το Βήμα» στο ένθετο ΒΗΜΑReal Estate (ΒΗ-
ΜΑ 16/12 http://flic.kr/p/dKCUUh), γνωστή 
εταιρεία σχολιάζει προηγούμενο άρθρο μας 
με τίτλο «Αλήθειες και ψέματα για τις αντλί-
ες θερμότητας» («Το Βήμα» 18/11 http://
flic.kr/p/dKiMmD) και αναφέρει ότι περιέ-
χει «σημαντικότατες ανακρίβειες», οι οποίες 
«παραπλανούν τους αναγνώστες».

Παρακαλούμε οιονδήποτε βρίσκεται προ 
της επιλογής αντλίας θερμότητας να απευ-
θυνθεί σε μηχανολόγο της εμπιστοσύνης του, 
ο οποίος θα κρίνει την ειλικρίνεια και τη σο-
βαρότητα των θέσεών μας και οιουδήποτε 
τις αμφισβητεί. 

Biochem Αρβανιτίδης ΑΕ
Tηλ.: 2310 755.200 
info@new-energy.com.gr

Η σωστή επιλογή για  
τις αντλίες θερμότητας     

Παλιές ξεχασμένες συνήθειες που εξοικονομούν χρήματα
Τι έκαναν οι γονείς μας τα παλαι-
ότερα χρόνια όταν χάλαγε κάτι 
στο σπίτι; Το επισκεύαζαν… και 
ούτε που τους πέρναγε από το 
μυαλό να το πετάξουν! 

Αυτή η καλή, οικονομική και 
οικολογική συνήθεια, που θυσι-
άστηκε άδοξα στον βωμό της 
υπερκατανάλωσης και της τάχα 
καλύτερης ζωής, επανέρχεται 
για να δώσει λύσεις οικονομίας. 

Μιλάμε με την Ασημίνα Κουρ-
λαμπά, ιδιοκτήτρια της εταιρείας 
ανταλλακτικών ηλεκτρικών συ-
σκευών Εco Μarket. «Λίγα χρό-
νια πριν ο κόσμος αντικαθιστού-
σε με μεγαλύτερη προθυμία μια 
ηλεκτρική συσκευή που χάλαγε, 
ακόμα και αν αυτή μπορούσε να 
επισκευαστεί. Σήμερα όμως που 
λεφτά ΔΕΝ υπάρχουν, οι κατα-
ναλωτές ψάχνουν να βρουν τρό-
πους για να επισκευάσουν ακόμα 
και τις πιο φθηνές συσκευές».

«Είναι μύθος ότι δεν αξίζει να 
επισκευάσει κανείς τη χαλασμέ-
νη του συσκευή! Αλλωστε ποιος 
εγγυάται ότι και μια καινούργια 
δεν θα παρουσιάσει βλάβη μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα 
από οποιαδήποτε αιτία;» επιση-
μαίνει η κυρία Κουρλαμπά. Πλυ-
ντήρια, ψυγεία, κουζίνες, απορ-
ροφητήρες, θερμοσίφωνες, 
ακόμα και μικρές ηλεκτρικές συ-
σκευές όπως τοστιέρες, σκούπες, 
σίδερα, φούρνοι μικροκυμάτων, 
φουρνάκια, θερμάστρες και κα-
φετιέρες μπορούν να ξαναπά-
ρουν ζωή πολύ οικονομικά με 

την αγορά του σωστού ανταλ-
λακτικού. 

Με το σύνθημα «Σκέψου οι-
κονομικά, Σκέψου οικολογικά, 
Σκέψου... ανταλλακτικά!» η Εco 
Μarket έχει αναλάβει εκστρατεία 
ενημέρωσης ώστε να επανέλθει 
η παλιά καλή συνήθεια της επι-
διόρθωσης. 

Η εταιρεία Εco Μarket βρί-
σκεται στο κέντρο της Αθήνας 
και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι 
συνεχίζει δυναμικά παρά την κρί-
ση, αφού  εδώ και 40 χρόνια εί-
ναι συνώνυμη με τα ανταλλακτι-
κά για την επισκευή ηλεκτρικών 
συσκευών.

Βγάλτε το χαλασμένο 
ανταλλακτικό της συσκευής 
σας, πάρτε το μετρό και ελάτε 
στον... γιατρό! 

Στην εταιρεία Εco Μarket θα 
βρείτε περισσότερα από 20.000 
ανταλλακτικά για λευκές ηλε-
κτρικές συσκευές από όλες τις 
μάρκες που κυκλοφορούν στην 
ελληνική αγορά, όπως Pitsos, 
Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Ariston, Candy, Aeg, Rhilco, 
Indesit, Zanussi, Neff, Miele, 
Electrolux, General Electric και 
πολλές άλλες, αλλά και ανταλ-
λακτικά μικροσυσκευών για 
μάρκες όπως Fissler, Seb, Tefal, 
Lagostina, Sitram, Moulinex, 
Stirella, Delonghi, Juro pro, 
Braun, Philips, Singer κ.ά. 

Ακόμα, αναζητήστε αναλώσι-
μα όπως σακούλες για ηλεκτρι-

κές σκούπες και καθαριστικά που 
θα σας λύσουν τα χέρια και θα 
κάνουν τις ηλεκτρικές σας συ-
σκευές σαν καινούργιες. 

Και φυσικά, υπεύθυνο service 
μικροσυσκευών από εξειδικευ-
μένους τεχνίτες που σας δίνουν 
οικονομικές λύσεις. 

Αξίζει τον κόπο! 
Στις περισσότερες περιπτώ-

σεις η αξία του ελαττωματι-
κού ανταλλακτικού κυμαίνε-
ται το πολύ στο 5%-10% της 
συνολικής αξίας της συσκευ-
ής. Κι αν αυτό δεν σας λέει κάτι, 
σκεφτείτε οικολογικά. Περισσό-
τεροι από 160.000 τόνοι οικιακών 
συσκευών πετιούνται κάθε χρό-
νο μόνο στη χώρα μας και στη 
συντριπτική τους πλειονότητα 
τα υλικά τους θα παραμείνουν 
ανέπαφα για εκατοντάδες χρόνια 
μολύνοντας τον πλανήτη.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:
Εκτός από την προμήθεια 

όλων των ανταλλακτικών για 
τις οικιακές και τις επαγγελμα-
τικές σας συσκευές, η εταιρεία 
μας προσφέρει και τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:
l Ειδικές κατασκευές αντιστά-
σεων

Σε περιπτώσεις εξειδικευμέ-
νων αντιστάσεων που είτε λόγω 
παλαιότητας έχουν καταργηθεί 
είτε η παραγγελία τους από τον 
επίσημο αντιπρόσωπο δεν συμ-
φέρει οικονομικά, υπάρχει η δυ-
νατότητα με το δείγμα της παλιάς 
αντίστασης να κατασκευάσουμε 
πανομοιότυπη. 

Ετσι, θερμοπλαστικές μηχα-
νές, μπόιλερ, ψυγεία και κάθε 
είδους συσκευές επαγγελματικού 
και ξενοδοχειακού εξοπλισμού 
που χρησιμοποιούν αντιστάσεις 
ειδικού τύπου, μπορούν να επι-

σκευαστούν με χαμηλό συγκρι-
τικά κόστος.
l Service μικροσυσκευών

Φέρτε τις χαλασμένες μικρο-
συσκευές σας όπως σίδερα, 
σκούπες, καφετιέρες, κατσαρό-
λες, τοστιέρες και όποια άλλη 
μικροσυσκευή παρουσιάζει πρό-
βλημα για επιδιόρθωση ή απλή 
συντήρηση. 

Ακόμα και στην περίπτωση 
που δεν συμφέρει η επισκευή ο 
τεχνικός μας θα σας ενημερώσει 
και το μόνο που θα χρεωθείτε εί-
ναι ο ελάχιστος έλεγχος. Αξίζει 
τον κόπο!
l Ανακύκλωση μικροσυσκευών

Με ανεπτυγμένη την ευαισθη-
σία για την προστασία του περι-
βάλλοντος, η εταιρεία μας εν-
θαρρύνει τους πελάτες της να 
σκεφτούν οικολογικά και να φέ-
ρουν για ανακύκλωση τις μικρο-
συσκευές και τις μπαταρίες των 
συσκευών τους. Σε συνεργασία 
με τις εταιρείες ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ και ΑΦΗΣ συμ-
μετέχουμε ενεργά στο συλλογι-
κό σύστημα εναλλακτικής δια-
χείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού 
εξοπλισμού, συμβάλλοντας έτσι 
στην εξοικονόμηση ενέργειας 
και στη μείωση του όγκου των 
απορριμμάτων.  

ECO MARKET ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ
Β. Ουγκώ 23, Αθήνα  
(σταθμός Μετρό Μεταξουργείο).
Τηλ. κέντρο 210 5246.661
www.ecomarketparts.gr

Από τότε που οι Ευάγγελος Βαβουλιώτης, 
Δημήτριος Μητάκης και Χαράλαμπος Γού-
ναρης ίδρυσαν την Ε. Βαβουλιώτης - Δ. 
Μητάκης - Χ. Γούναρης ΟΕ για την παρα-
γωγή τούβλων το 1952, αυτή η δυναμική 
εταιρεία μεγάλωσε και προσαρμόστηκε 
στις ανάγκες των καιρών για να γίνει ένας 
σημαντικός παραγωγός στον κλάδο της 
κεραμοποιίας. 

Με βάσεις εκκίνησης το Βασιλικό Ευβοί-
ας και το Σχηματάρι Βοιωτίας διαθέτει τρεις 
μονάδες παραγωγής κεραμιδιών όλων των 
τύπων και τούβλων όλων των διαστάσεων. 

Με παραγωγική δυναμικότητα 900 τό-
νων τούβλων και 150.000 τεμ. κεραμιδιών 
ημερησίως, μό-
νιμα απασχολού-
μενο προσωπικό 
184 άτομα, σύγ-
χρονο παραγω-
γικό εξοπλισμό 
και μεγάλο στό-
λο μεταφορικών 
φορτηγών αυτοκινήτων, κατέχει την πρώ-
τη θέση μεταξύ των εταιρειών του κλάδου 
στην ελληνική αγορά.

Οι προσπάθειες για καλύτερη ποιότητα 
προϊόντων δεν σταμάτησαν από την ίδρυση 
της εταιρείας. Η διαρκής αναζήτηση της 
απόλυτης ποιότητας οδήγησε  την εται-
ρεία στην εγκατάσταση υπερσύγχρονων 
μηχανημάτων, που εγγυώνται απόλυτα τον 
ηλεκτρονικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας: στη μορφοποί-
ηση, στην ξήρανση, στο ψήσιμο και στη 
συσκευασία. 

Εφαρμόζοντας τους κανόνες ελέγχου 
προδιαγραφών ποιότητας της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, τα προϊόντα ελέγχονται εργαστη-
ριακά προκειμένου να φθάσουν στα δικά 
σας χέρια ως προϊόντα υψηλών προδιαγρα-

φών με απόλυτη χρωματική ομοιομορφία 
και τέλεια αισθητική εμφάνιση. 

Κυρίαρχο μέλημα της ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ 
είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης της 
εταιρείας στον κλάδο της κεραμοποιί-
ας. Η προσπάθεια προς την κατεύθυνση 
αυτή ανταμείφθηκε τον Φεβρουάριο του 
2000, καθώς η εταιρεία πιστοποιήθηκε 
με ISO:9001 για τον σχεδιασμό και την 
παραγωγή των προϊόντων της, το οποίο 
και ανανεώθηκε τον Ιούλιο του 2003. Τον 
Δεκέμβριο του 2005 έλαβε και την πιστο-
ποίηση για το περιβαλλοντικό της σύστημα 
κατά το πρότυπο ISO:14001.

Η κύρια δύναμή της βρίσκεται στην ελ-
ληνική αγορά, 
όπου και διοχε-
τεύεται το μεγα-
λύτερο μέρος 
της παραγωγής 
της με επίκε-
ντρο το λεκα-
νοπέδιο της Ατ-

τικής, τη Στερεά και Κεντρική Ελλάδα, τα 
νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, την Κρήτη 
και την Πελοπόννησο. 

Λόγω της φύσης των προϊόντων αλλά 
και της μεγάλης απορρόφησής τους στην 
ελληνική αγορά οι εξαγωγές της εταιρείας 
επικεντρώθηκαν κυρίως στις χώρες της 
Μεσογείου. Ως σήμερα έχει πραγματοποιή-
σει εξαγωγές σε Αίγυπτο, Ισραήλ, Λίβανο, 
ΗΠΑ, Κύπρο και Αλβανία. 

Επιδίωξή της για το μέλλον είναι να ενι-
σχύσει παράλληλα με τη θέση της στην 
ελληνική αγορά και εκείνη στο εξωτερικό 
με την είσοδό της και σε νέες αγορές. 

ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ, 
τηλ.: 22210 55080-2,  
www.xalkis-sa.com   

keραμοποιια χαλκισ αβεεβiochem αρβανιτίδης αε
Εμπειρία στην παραγωγή κεραμιδιών 
όλων των τύπων και τούβλων ποιότητας    

εco market kουρλαμπα
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

H Αθήνα Κέντρο
ΑΘΗΝΑ Πειραιώς 68Β, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 32τμ, 1ου ορόφου %210-
6008.391 %6977-135713
ΠΑΤΗΣΙΑ (Κάτω) πλησίον ηλεκτρικού 
σταθμού, διαμέρισμα 56τμ 5ου ορόφου, 
πλήρως ανακαινισμένο, κατάλληλο για 
φοιτητές %6977-361627
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ διαμέρισμα ενός δωματίου, 
χ ω λ , κ ο υ ζ ί ν α , λ ο υ τ ρ ό , σ ε  ή σ υ χ η 
πολυκατοικία, 2ου ορόφου, εξωτερικό με 
μπαλκόνι, πλήρως ανακαινισμένο %6944-
051081

H Βόρεια Προάστια
Κ Η Φ Ι Σ Ι Α  δ ι α μ έ ρ ι σ μ α  1 6 0 τ μ  2 ο υ ,  3 
υπνοδωμάτια, άριστη κατάσταση, αυτονομία 
(φυσικό αέριο), πόρτα ασφαλείας, απεριόριστη 
θέα, πάρκιν, 1.000€. ID 1024-224. REMAX 
ΑΘΜΟΝΟΝ %210-6122.064 Ραμπαούνη 
Κατερίνα
ΠΕΝΤΕΛΗ (ΝΕΑ) κοντά στην πλατεία, μεζονέτα 
3ων επιπέδων, 210τμ, με ανελκυστήρα, 
καθιστικό με τζάκι, ανοιχτή κουζίνα, 3 
υ π νο δ ω μ άτ ι α  ( 1  m a s t e r ) ,  ( p l ay - ro o m 
ανεξάρτητο διαμέρισμα) 1.200€, ID 1024-230. 
R E M A X  ΑΘ Μ Ο Ν Ο Ν  % 2 1 0 - 6 1 2 2 . 0 6 4 
Ραμπαούνη Κατερίνα

H Πειραιάς και Δήμοι
ΝΙΚΑΙΑ Περιβολάκι οροφοδιαμέρισμα 100τμ, 
γωνιακό, διαμπερές, με τζάκι, πόρτα ασφαλείας, 
τέντες, απεριόριστη θέα, 480€ %6972-297165 
%6976-138946

H Πελοπόννησος Κρήτη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ θέση Καμαράκι, κέντρο, διαμέρισμα 
100τμ (περίπου), ανακαινισμένο, air condition, 
διπλά τζάμια, πόρτες ασφαλείας, πάρκιν, Λ. 
Καλοκαιρινού, στάση Μητρόπολις Αγ. Μηνά. 
%210-8015.282 %6984-700600 %2810-
257618 %2810-213573

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

H Αθήνα Κέντρο
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λεωφ. Κηφισίας, διαμέρισμα 
190τμ 5ου, κατασκευή 1970, φρεσκοβαμμένο, 3 
υπνοδωμάτια, μεγάλο σαλόνι και τραπεζαρία, 2 
μπάνια, 2 πόρτες ασφαλείας, μεγάλη βεράντα, 
κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, 195.000€ 
%6974-914437
ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ όρια Νέου Ψυχικού, νεόδμητο 
οροφοδιαμέρισμα 123τμ 2ου, 3 υπνοδωμάτια, 
αποθήκη, ηλιακός, τζάκι, 2.000/τμ %210-
3826.784 %6970-095718
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ετοιμοπάδοτο διαμέρισμα 42τμ 5ου, 
με θέση στάθμευσης υπογείου, 95.000€ %210-
6854.317 %6936-041680  
ΚΥΨΕΛΗ Φ.Νέγρη διαμέρισμα 120 2ου, 2 
υπνοδωμάτια, μεγάλη σαλοτραπεζαρία, πόρτα 
ασφαλείας, παρκέ, θέα πλατεία, φρεσκοβαμμένο, 
κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, 
105.000€ %6974-914437

H Βόρεια Προάστια
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλαταιών 11, Α ζώνη, πολυτελές 
οροφοδιαμέρισμα 78τμ 2ου, δυόροφης 
οικοδομής με ιδιόχρηση ταράτσας, σαλόνι με 
τζάκι, κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια, μπάνιο, 
δρύινα πατώματα σε σαλόνι και υπνοδωμάτια, 
δορυφορική τηλεόραση παντού, αποθήκη, 
γκαράζ, πλησίον μετρό και προαστιακού, 
195.000€ %210-8045.420 %210-8045.751 
%6944-572528
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Ολυμπιονικών και Σωκράτους, 
καινούριο οροφοδιαμέρισμα 100τμ 1ου, 
πολυτελούς κατασκευής, διαμπερές, μεγάλο 
σαλόνι, τζάκι, κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια, 
λουτρό, wc, άνετες βεράντες, θέα Πεντέλη, 
υπόγεια πάρκιν, αποθήκη, 300.000€ %210-
8045.420 %210-8045.751 %6944-572528
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλαταιών 11, Α ζώνη, πολυτελές 
διαμέρισμα 102τμ 1ου, σαλόνι με τζάκι, 
κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια, μπάνιο, wc 
δορυφορική τηλεόραση παντού, δρύινα 
πατώματα, υπόγειο γκαράζ και αποθήκη, 
πλησίον μετρό και προαστιακού, 320.000€ 
%210-8045.420 %210-8045.751 %6944-
572528
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλαταιών 11, Α ζώνη, πολυτελές 
διαμέρισμα 109τμ 1ου, σαλόνι με τζάκι, 
κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια, μπάνιο, wc, 
δορυφορική τηλεόραση παντού, δρύινα 
πατώματα, υπόγειο πάρκιν και αποθήκη, 
πλησίον μετρό και προαστιακού, 335.000€ 
%210-8045.420 %210-8045.751 %6944-
572528
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλαταιών 11, Α ζώνη, πολυτελές 
διαμέρισμα 109τμ 4ου, με ιδιόχρηση 
ταράτσας, σαλόνι με τζάκι, κουζίνα, 3 
υπνοδωμάτια, μπάνιο, wc, δορυφορική 
τηλεόραση παντού, δρύινα πατώματα, 
υπόγειο γκαράζ και αποθήκη, πλησίον μετρό 
και προαστιακού, 420.000€ %210-8045.420 
%210-8045.751 %6944-572528
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Ολυμπιονικών και Σωκράτους, 
καινούρια γωνιακή ανεξάρτητη μεζονέτα 
ανατολικομεσημβρινή με περιμετρικό κήπο, 
ισόγειο μεγάλο σαλόνι με μεγάλη βεράντα, 3 
υπνοδωμάτια με μπαλκόνι, σοφίτα, υπόγειο 
γκαράζ, αποθήκη, playroom, 490.000€ %210-
8045.420 %210-8045.751 %6944-572528
ΓΕΡΑΚΑΣ Ικάρου και Θέτιδος μπροστά σε 
πάρκο, με θέα Πεντέλη, πολυτελούς 
κατασκευής ισόγειο διαμέρισμα 65τμ, 
υπόγειο γκαράζ και αποθήκη, διαμπερές, με 
κήπο μπρός-πίσω, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι 
με τζάκι, κουζίνα, λουτρό, ηλιακός τριπλής 
ενέργειας, 150.000€.  %210-8045.420 %210-
8045.751 %6944-572528

ΓΕΡΑΚΑΣ Ικάρου και Θέτιδος, καινούρια 
γ ω ν ι α κ ή  α ν ε ξ ά ρ τ η τ η  μ ε ζ ο ν έ τ α 
ανατολικομεσημβρινή, μπροστά σε πάρκο, 
απεριόριστη θέα Πεντέλη, 4άρων επιπέδων, 
275τμ, μεγάλο περιμετρικό κήπο, γκαράζ, 
αποθήκη, playroom στο υπόγειο, μεγάλο 
σ α λ όν ι , π ε ρ ι μ ετ ρ ι κ έ ς  β ε ρ άν τ ε ς , 3 
υπνοδωμάτια, σοφίτα, 470.000€ %210-
8045.420 %210-8045.751 %6944-572528
ΚΗΦΙΣΙΑ σε έναν απο τους πιο όμορφους 
δρόμους, πολύ κοντά στο ΚΑΤ, τρίφατσο 
διαμέρισμα 130τμ 1ου, 2 υπνοδωμάτια, γραφείο, 
τζάκι, υπόγεια θέση στάθμευσης, αποθήκη, θέα 
σε κήπο, πολύ καλή κατάσταση, 190.000 ID 1024-
2 3 2 .  Γ ι α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς 
επικοινωνήσατε REMAX ΑΘΜΟΝΟΝ %210-
6122.064 Ραμπαούνη Κατερίνα
ΜΑΡΟΥΣΙ Άγιος Νικόλαος, διαμέρισμα 75τμ 2ου, 
2 υπνοδωμάτια, αποθήκη, πάρκιν, ιδιαίτερα 
επιλεγμένα υλικά, άριστη ποιότητα, σύγχρονες 
προδιαγραφές, 180.000€. ID.1024-203. REMAX 
ΑΘΜΟΝΟΝ  %210-6122.064 Ραμπαούνη 
Κατερίνα
ΜΑΡΟΥΣΙ διαμέρισμα 92τμ 3ου, μπροστά σε 
μεγάλη πλατεία με δέντρα, γωνιακό, διαμπερές, 
115.000€. ID.1024-227. REMAX ΑΘΜΟΝΟΝ 
%210-6122.064 Ραμπαούνη Κατερίνα
ΜΕΛΙΣΣΙΑ διαμέρισμα 100τμ κατασκευής 2002, 
ισόγειο, κοντά στο Σισμανόγλειο, ήσυχος 
καταπράσινος πεζόδρομος, διαθέτει πρόσβαση σε 
κήπο 100τμ αποκλειστικής χρήσης, 200.000€. ID 
1024-226. REMAX ΑΘΜΟΝΟΝ %210-6122.064 
Ραμπαούνη Κατερίνα
ΠΕΥΚΗ  (Κάτω) διαμέρισμα 123τμ 1ου, 2 
υπνοδωμάτια, βεράντες, ωραία και πράσινη 
περιοχή, 125.000€, χωρίς μεσιτική αμοιβή. 
ID.1024-153. REMAX ΑΘΜΟΝΟΝ %210-
6122.064 Ραμπαούνη Κατερίνα

H Νότια Προάστια
ΓΛΥΦΑ Δ Α  δ ι α μ έ ρ ι σ μ α  1 7 0 τ μ  4 ο υ ,  3 
υπνοδωμάτια, κατασκευή 1997, wc, αποθήκη, 
ασανσέρ, αυτόνομη θέρμανση, διαμπερές, 
ηλιακός, θέα, κλειστό γκαράζ, πόρτα ασφαλείας, 
συναγερμός, τζάκι, πλησίον πάρκου, 540.000€ 
%6932-906061 %6981-644752

H Υπόλοιπη Αττική
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ μεζονέτες 190τμ έκαστη, υπό 
κατασκευή, απεριόριστη θέα θάλασσα βουνό, 
πάρκιν, κήπος, τριών επιπέδων, με δυνατότητα 
αυτονομίας ενός επιπέδου %6934-621996

H Μακεδονία-Θράκη
Ε Δ Ε Σ Σ Α  Λ ο υ τ ρ ά  Π ό ζ α ρ , δ ι ώ ρ ο φ η 
π ο λ υ τ ε λ ή ς  μ ο ν ο κ α τ ο ι κ ί α  2 2 0 τ μ , 
κατασκευασμένη με γούστο απο τον 
ιδοκτήτη-μηχανικό, προ 3ετίας, σε 
γεωτεμάχιο (αμπελώνα) 2στρ., σε τιμή 
ευκαιρίας. KOKKALIS REAL ESTATE %2310-
228342 %6977-262633 www.kokkali.gr
Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η  Ν . Ρ ύ σ ι ο , δ ι ώ ρ ο φ η 
μονοκατοικία 200τμ, υπο κατασκευή, σε 
γεωτεμάχιο 2300τμ, 220.000€ συζητήσιμη. 
KOKKALIS REAL ESTATE %2310-228342 
%6977-262633 www.kokkali.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σχολάρι (Λόφος) σύγχρονη 
διώροφη μονοκατοικία 220τμ, σε λειτουργικό 
υπόγειο 115τμ, σε προνομιούχο αγροτεμάχιο 
5στρ. με καταπληκτική θέα, 260.000€ 
KOKKALIS REAL ESTATE %2310-228342 
%6977-262633 www.kokkali.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ προνομιούχο αγροτεμάχιο 
4.100τμ στην άκρη του χωριού, ανάμεσα σε 
μονοκατοικίες, με νερό και ρεύμα, σε τιμή 
ευκαιρίας. KOKKALIS REAL ESTATE %2310-
228342 %6977-262633 www.kokkali.gr
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Πόρτο Καρά, οικία πρώτη στη 
θάλασσα, σε γεωτεμάχιο 5στρ, σε τιμή 
ευκαιρίας. KOKKALIS REAL ESTATE %2310-
228342 %6977-262633 www.kokkali.gr

H  Κυκλάδες 
ΤΗΝΟΣ ΧΩΡΑ  40μ από θάλασσα, 500μ από 
παραλία Αγίου Φωκά, νεόδμητο ισόγειο 
διαμέρισμα 50τμ, καθιστικό-κουζίνα, 
υπνοδωμάτιο, πόρτα ασφαλείας, κουφώματα 
PVC, διπλά τζάμια, εξώφυλλα κόντρα πλακέ 
θαλάσσης, ιταλικά πλακάκια-είδη υγιεινής, 
ανεξάρτητη κεντρική θέρμανση, ντουλάπα, 
κουζίνα, άνετη βεράντα, θέα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ %22830-25668 
%6932-980390 www.tinosproperties.gr
ΤΗΝΟΣ Βωλάξ στο πιο ιδιαίτερο χωριό του 
νησιού, παλαιά παραδοσιακή κατοικία 67τμ, 
σάλα, κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, αποθήκη, 
δυνατότητα προσθήκης δωματίου και 
βεράντας με ευρεία θέα, στον όροφο. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ 
%22830-25668 %6932-980390 www.
tinosproperties.gr
ΤΗΝΟΣ σε έναν από τους ωραιότερους 
παραδοσιακούς οικισμούς, πετρόκτιστη 
παλαιά κατοικία 67τμ, αποτελούμενη από 
καθιστικό, 2 υπνοδωμάτια, τραπεζαρία και 
κουζίνα, διαθέτει μαρμαρόπλακες στο 
δάπεδο, ξύλινα κουφώματα, κεντρική 
θέρμανση και βεράντα με σπάνια θέα στο 
κατάφυτο περιβάλλον του χωριού και το 
μοναδικό Τηνιακό περιβάλλον. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ %22830-25668 
%6932-980390 www.tinosproperties.gr
ΤΗΝΟΣ 5χλμ από το λιμάνι, 2χλμ από παραλία, 
μεζονέτα 82τμ, ισόγειο: 2 υπνοδωμάτια, χωλ, 
μπάνιο, μεγάλη τραπεζαρία-κουζίνα, αυλή με 
θέα θάλασσα, όροφος: υπνοδωμάτιο, μπάνιο, 
κουζίνα, καθιστικό, βεράντα με θέα πέλαγο, 
κεντρική θέρμανση, γεώτρηση, δεξαμενή 
νερού, μαρμάρινα υπέρθυρα, αποθήκη, κήπο. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ 
%22830-25668 %6932-980390 www.
tinosproperties.gr
ΤΗΝΟΣ σε εκλεκτή θέση επί του λιμανιού, 
διαμέρισμα ορόφου 86τμ, άριστης 
κατάστασης, αποτελείται από ενιαίο χώρο 
τραπεζαρίας-καθιστικού, δύο υπνοδωμάτια, 
μπάνιο και ανεξάρτητη κουζίνα, διαθέτει 
αυτόνομη κεντρική θέρμανση, δύο 
κλιματιστικά, πατάρι, κουφώματα pvc-
αλουμινίου με διπλά τζάμια, αυλή εισόδου, 
μεγάλη βεράντα με πέργκολα και μοναδική 
θέα στο λιμάνι, τη Σύρο και το πέλαγος. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ 
%22830-25668 %6932-980390 www.
tinosproperties.gr

ΤΗΝΟΣ Τριπόταμος, άριστης κατάστασης 
κατοικία κάθετη ιδιοκτησία 15ετίας, 96τμ, 
σε οικόπεδο 356τμ με υπόλοιπο συντελεστή 
54τμ, καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο, 
υπνοδωμάτιο στον όροφο και στο ισόγειο 
αντίστοιχα, κατάφυτο κήπο, αποθήκη, θέα 
χωριά και θάλασσα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ %22830-25668 %6932-
980390 www.tinosproperties.gr
ΤΗΝΟΣ 15χλμ νοτιοδυτικά του λιμανιού, 
νεόδμητη μεζονέτα 120τμ, αποτελούμενη 
απο 2 ανεξάρτητα επίπεδα, εφαπτόμενη 
επαρχιακής οδού, με αναλογία οικόπεδου 
1.500τμ και πανοραμική θέα στο πέλαγος. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ 
%22830-25668 %6932-980390 www.
tinosproperties.gr
ΤΗΝΟΣ ενδοχώρα, 12χλμ απο το λιμάνι, 
υ π ο δ ε ι γ μ α τ ι κ ά  α ν α σ τ η λ ω μ έ ν η 
παραδοσιακή οικία 132τμ, 2 επιπέδων, 
επιπλωμένη, εξοπλισμένη, κουζίνα, 
καθιστικό, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, 
βοηθητικό χώρο στο ανώγειο, φυσικά 
φωτιζόμενο κατώγειο, 2 αποθήκες, βεράντα 
με θέα σε 5 οικισμούς. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ %22830-25668 %6932-
980390 www.tinosproperties.gr
ΤΗΝΟΣ ενδοχώρα, παραδοσιακή κατοικία 
160τμ, μερικώς επισκευασμένη, κατώγειο 
3ων δωματίων και ανώγειο με άνετη σάλα, 
ανεξάρτητη κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια, 
μπάνιο, βεράντα με ανοιχτή θέα, λογική 
τιμή. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ 
%22830-25668 %6932-980390 www.
tinosproperties.gr
ΤΗΝΟΣ περιφέρεια Τριαντάρου, 5χλμ απο 
παραλίες, νεόδμητη κατοικία 170τμ, 
όροφος: καθιστικό-τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, 
μπάνιο, ισόγειο: κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, 2 
μπάνια, 2 αποθήκες, βεράντα, πλήρως 
εξοπλισμένη, διαθέτει κεντρική θέρμανση, 
α ν ε μ ι σ τ ή ρ ε ς  ο ρ ο φ ή ς ,  2  γ κ α ρ ά ζ , 
πλακόστρωτη βεράντα, πέργκολα, θέα. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ 
%22830-25668 %6932-980390 www.
tinosproperties.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ

F Αθήνα Κέντρο
ΚΟΛΩΝΑΚΙ ιατρείο δίπλα στην κεντρική κλινική, 
επιπλωμένο, 80τμ, με πολύ καλή διαρρύθμιση 
(μεγάλο σαλόνι, γραφείο, εξεταστήριο, βοηθητικό 
χώρο, μπάνιο) Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήσατε%6944-626945 %210-3617.465

F Βόρεια Προάστια
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ κατάστημα 73τμ, με πατάρι 35τμ 
και μεγάλη πρασιά, νεόκτιστο %210-8045.420 
%6945-857639 %6944-572528
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ νεόδμητο κατάστημα 73τμ, με 
35τμ πατάρι και μεγάλη πρασιά, νεόκτιστο 
%210-8045.420 %6945-857639 %6944-572528
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Κύπρου 27, κατάστημα γωνιακό 
75τμ, με μεγάλη πρασιά, ψηλοτάβανο, με 
άδεια για πατάρι 35τμ, νεόκτιστο %210-
8045.420 %6945-857639 %6944-572528
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 130τμ, ανακαινισμένο, 2ου 
ορόφου, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, 
μόνο ιδιώτες %6938-226973

F Νότια Προάστια
ΑΛΙΜΟΣ Ποσειδώνος 83, δίπλα στο πρώην 
αεροδρόμιο, 2 διόροφοι επαγγελματικοί χώροι 
440τμ περίπου, μαζί ή τμηματικά, προσόψεις 
14μ και 21μ, θέσεις στάθμευσης 7 και 14 
αυτοκινήτων αντίστοιχα, μεγάλης προβολής 
%6932-347152

F Υπόλοιπη Αττική
ΠΑΙΑΝΙΑ κτίριο 4.000τμ στην βιομηχανική 
ζώνη, επι της Λ.Μαρκοπούλου, σε οικόπεδο 
4στρ., 14.000€, ενοικιάζεται και τμηματικά Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσατε 
%210-6996.775 %6974-110000

F Μακεδονία 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ πλησίον Αριστοτέλους 
γραφείο 50τμ, βλέπει Τσιμισκή, 2ος όροφος, 
200€. KOKKALIS REAL ESTATE %2310-
228342 %6977-262633 www.kokkali.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ

F Αθήνα Κέντρο
ΑΘΗΝΑ  100μ απο το μετρό Κατεχάκη, 
κατάστημα γωνιακό 260τμ, με υπόγειο 330τμ 
και πατάρι 180τμ, θέσεις στάθμευσης στην 
πρασιά και το υπόγειο 500.000€  %210-
6996.775 %6974-110000
ΑΘΗΝΑ αυτοτελές κτίριο 500τμ στο κέντρο, 
υπόγειο, κατάστημα, πατάρι, 1ος 2ος 3ος 
όροφος, 550.000€ (κάτω της αντικειμενικής) 
%210-6996.775 %6974-110000
ΓΚΥΖΗ ημιυπόγειο 150τμ με βιομηχανικό 
ρεύμα, 35.000€ Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήσατε%210-6996.775 %6974-
110000
ΓΚΥΖΗ πρώην θέατρο, αίθουσα 485τμ και 
150τμ εξώστης, 350.000€ Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήσατε%210-6996.775 
%6974-110000
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ισόγειο γωνιακό κατάστημα 
42τμ, σε κεντρικό δρόμο, μισθωμένο 450τμ 
σε αξιόπιστο επιχειρηματία, 80.000€ 
KOKKALIS REAL ESTATE %2310-228342 
%6977-262633 www.kokkali.gr

F Βόρεια Προάστια
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ φωτεινό ημιυπόγειο 80τμ με 
παράθυρα τριγύρω, υπερυψωμένο κατά 1 μέτρο 
απο τη στάθμη του πεζοδρομίου, 45.000€ 
%210-6996.775 %6974-110000

F Νότια Προάστια
Ν Ε Α  Σ Μ Υ Ρ Ν Η  λ .  Σ υ γ γ ρ ο ύ  2 0 1  κ α ι 
Κατακουζηνού 3, ρετιρέ 5ου 188τμ, 2 μεζονέτες 
ισογείου 60τμ και 50τμ, 2 θέσεις στάθμευσης 
σε κλειστό γκαράζ, 2 αποθήκες 40τμ και 25τμ, 
όλα μαζί 265.000€ (700€/τμ), κατασκευσή 
1972, χρήζουν ανακαίνισης, ιδανικά για γραφεία 
%6944-380488

F Μακεδονία
Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η  Ε ρ μ ο ύ  2 ο  ό ρ ο φ ο ς 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  κ τ ι ρ ί ο υ  2 2 0 τ μ , 
κατασκευασμένος για λειτουργία 4 
γραφείων, σε καλή κατάσταση και σε τιμή 
ευκαιρίας. KOKKALIS REAL ESTATE %2310-
228342 %6977-262633 www.kokkali.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Χαριλάου) 4ος όροφος 
επαγγελματικού κτιρίου 450τμ, για όλες τις 
χ ρήσεις  (β ιοτεχνία, γυμναστήριο, 
εκπαιδευτήριο, γραφεία κλπ) σε κομβικό 
σημείο προβολής, σε τιμή μεγάλης 
ευκαιρίας. KOKKALIS REAL ESTATE %2310-
228342 %6977-262633 www.kokkali.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Ιπποκράτειος) πωλείται ή 
ε ν ο ι κ ι ά ζ ε τ α ι  α υ τ ό ν ο μ ο  4 ό ρ ο φ ο 
επαγγελματικό κτίριο, γωνιακό, εξαιρετικής 
πρόσβασης 800τμ, κατάλληλο και για 
ιατρικό κέντρο, χαμηλή τιμή. KOKKALIS 
REAL ESTATE %2310-228342 %6977-262633 
www.kokkali.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θ. Σοφούλη προνομιούχος 
ισόγειος επαγγελματικός χώρος (με 
διαρρύθμιση ιατρικού κέντρου), συνολικού 
εμβαδού 900τμ, σε άριστη κατάσταση, με 
πολλές κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και 
εξοπλισμό. KOKKALIS REAL ESTATE %2310-
228342 %6977-262633 www.kokkali.gr

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Q Αθήνα Κέντρο
ΑΘΗΝΑ όρια Νέου Κόσμου-Μέτς, οικόπεδο 
200τμ, πρόσοψη 9,70μ και ΣΔ 3, 195.000€ 
%6936-041680  

Q Βόρεια Προάστια
ΜΑΡΟΥΣΙ Ανάβρυτα, γωνιακό οικόπεδο 900τμ, 
ΣΔ=1, ευκαιρία επένδυσης, 500.000€. Mεσιτικό 
%6958-350578

Q Υπόλοιπη Αττική
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 1η γειτονιά Νέας Μάκρης, 
οικόπεδο 1000τμ, πρόσοψη 40μ επι της λ.
Μαραθώνος, εφαπτόμενο του νέου Lidl, πολύ 
μεγάλης επαγγελματικής προβολής, προσφορά 
377.000€ %6932-347152
ΣΑΡΩΝΙΔΑ οικόπεδο 620τμ, εντός σχεδίου, 
αυξημένος συντελεστής δόμησης, όχι μεσίτες 
%6977-636581
ΣΑΡΩΝΙΔΑ οικόπεδο 780τμ, Α τομέας, ΣΔ 
0,50, κάλυψη 25%, πρόσοψη 20μ, 480.000€, 
ιδιώτης %6972-973363

Q Μακεδονία
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  Α γ . Α θ α ν ά σ ι ο ς 
(Καϊμακτσαλαν) προνομιούχο αγροτεμάχιο 
6,5στ., στην άκρη του χωριού, μόνο 85.000€ 
λόγω άμεσης ανάγκης, ιδιοκτήτης. 
KOKKALIS REAL ESTATE %2310-228342 
%6977-262633 www.kokkali.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΗ προνομιούχο 
αγροτεμάχιο 2.250τμ εντός ζώνης, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, σε ύψωμα με θέα, πλησίον 
Lidl (όπισθεν Μαντουλίδη), σε χαμηλή τιμή. 
KOKKALIS REAL ESTATE %2310-228342 
%6977-262633 www.kokkali.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μεσημέρι, εξαιρετικό 
αγροτεμάχιο 5στρ., με άδεια ανέγερσης 
διώροφης οικίας, περιφραγμένο, με νερό 
και ρεύμα, μόνο 60.000€. KOKKALIS REAL 
ESTATE %2310-228342 %6977-262633 www.
kokkali.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μεσημέρι (μοναδική 
ευκαιρία) αγροτεμάχιο 13στρ. σε ύψωμα, 
θέα, ασφαλτοστρωμένο δρόμο, ρεύμα, 
νερό, περιφραγμένο, δενδροφυτευμένο, με 
άδειες κατασκευής 4 διώροφων κατοικιών, 
160.000€. KOKKALIS REAL ESTATE %2310-
228342 %6977-262633 www.kokkali.gr
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΙΕΡΙΣΣΟΣ  παραθαλάσσια 
έκταση 120στρ., με φυσικό λιμανάκι, σε 
τιμή ευκαιρίας, κατάλληλη για τουριστικές 
δραστηριότητες. KOKKALIS REAL ESTATE 
%2310-228342 %6977-262633 www.
kokkali.gr

Q Θεσσαλία 
ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αμαλιάπολη (Μιτζέλα), οικοπεδική 
μερίδα 1 στρέμματος, σε παραθαλάσσιο 
συνεταιρισμό %6936-680543 %6945-234101

Q Πελοπόννησος
ΚΟΡΙΝΘΙΑ Κεχριές, οικόπεδα εντός σχεδίου, 
μπροστά στη θάλασσα, 240τμ, 330τμ, 500τμ, 
700τμ, δόμηση 60%, ιδιώτης %6941-404982 
%27410-25366

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

H Στερεά 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Τυμφρηστός, περιοχή Χανίων 
Πανετσού - Πλατανιά, πέτρινη μονοκατοικία 
80τμ, απο γενική ανακαίνιση, εντός κτήματος 
17.000τμ, πρόσοψη 140μ επι της εθνικής οδού, 
λίγο πρίν την σήραγγα Καρπενησίου, κατάλληλο 
και για αγροτοτουριστική επιχείρηση %6932-
347152

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

F Αττική
ΑΤΕΛΙΕ ενδυμάτων, στο Νέο Ψυχικό, 60τμ, 
ανακαινισμένο, με τον εξοπλισμό του, μόνο 
ιδιώτες %6938-226973

F Μακεδονία 
ΑΘΛΗΣΗΣ ψυχαγωγίας κοινωνικών 
εκδηλώσεων υγιής επιχείρηση, (γηπεδάκια 
4x4, πισίνα, εστιατόριο, καφετέρια κλπ), 
σ τ η ν  Ανατ ολ ι κ ή  Θ ε σ σ α λ ον ί κ η , σ ε 
γεωτεμάχιο 4,5στρ., σε πολύ καλή τιμή. 
KOKKALIS REAL ESTATE %2310-228342 
%6977-262633 www.kokkali.gr
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επώνυμη στη Θεσσαλονίκη 
(Χαριλάου), 250τμ, 150τμ πατάρι, 200τμ 
δικό της κήπο, μπροστά σε πάρκο, πλήρως 
εξοπλισμένη, εν λειτουργία, 40.000€ λόγω 
συνταξιοδότησης KOKKALIS REAL ESTATE 
%2310-228342 %6977-262633 www.
kokkali.gr
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Καθώς ο χειμώνας έχει κάνει 
ήδη αισθητή την παρουσία 
του σε όλη τη χώρα και η 

τιμή του πετρελαίου παραμένει σε 
δυσβάσταχτα ύψη για τις περισ-
σότερες οικογένειες, είναι ευκαι-
ρία να ζεσταθούμε με εναλλακτι-
κούς και οικονομικούς τρόπους 
και ταυτόχρονα να χαλαρώσουμε 
και να γεμίσουμε ευεξία.

Ειδικά για τα κρύα χειμωνιάτικα 
βράδια μπορείτε να χρησιμοποιή-
σετε τις ηλεκτρικές θερμαινόμενες 
κουβέρτες που θα σας εξασφαλί-
σουν έναν βαθύ και ζεστό ύπνο. 
Θα μπορέσετε να χαλαρώσετε και 
να ανακουφιστείτε από το άγχος 
και την ένταση της καθημερινό-
τητας που συσσωρεύονται στους 
μυς και στις αρθρώσεις σας και 
δυσκολεύουν την αποφόρτιση πριν 
από τον χαλαρωτικό ύπνο.

Ιδιαίτερα για τους ανθρώπους 
που έχουν ενοχλήσεις και οι οποίοι 
υποφέρουν από αρθριτικά, ρευμα-
τισμούς, ισχιαλγίες, ημικρανίες, 
σπαστικές νόσους στομάχου, αλλά 
ακόμη και από τις ενοχλήσεις της  
περιόδου, ανακουφίζουν υποβοη-
θώντας τη θεραπεία τους. 

Τα χαρακτηριστικά τους είναι 
ανάλογα με την τιμή τους η οποία 
κυμαίνεται από 20 έως 200 ευρώ. 
Το βασικότερο όμως παραμένει το 
γεγονός ότι δεν εκπέμπουν επιβλα-
βή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 
Οσον αφορά την ποιότητα κατα-
σκευής τα περισσότερα μοντέλα 
είναι από  fleece με πολύ απαλό 
ύφασμα, από microfibres, από πο-

λυέστερ, από βαμβάκι ή ακόμη 
και από γούνα. Είναι ελαφριές και 
άνετες, με μέσο βάρος το 1 kg και 
διατίθενται σε μονές ή διπλές ανά-
λογα με τις ανάγκες σας.

Μια ηλεκτρική κουβέρτα ή εναλ-
λακτικά ένα θερμαινόμενο υπό-
στρωμα διαθέτουν πάντα ένα τηλε-
χειριστήριο με το οποίο μπορείτε 
να επιλέγετε τη θερμοκρασία που 
εσείς θέλετε ή την ηλεκτρονική 
ρύθμιση διακοπής λειτουργίας η 
οποία γίνεται ούτως ή άλλως αυ-
τόματα μετά από κάποιες ώρες 
συνεχούς λειτουργίας. Η χρήση 

τους είναι εύκολη ακόμη και στο 
σκοτάδι αφού στις περισσότερες 
τα χειριστήρια είναι φωτιζόμενα 
αλλά και αποσπώμενα για πλύσιμο, 
ανάλογα με την υφή του υφάσμα-
τος,  ακόμη και στο πλυντήριο. 

Σε προηγμένα μοντέλα με συ-
γκεκριμένες τεχνικές προδιαγρα-
φές που μπορούν και μετρούν 
τη θερμοκρασία του σώματος, η 
οποία και μεταβάλλεται κατά τη 
διάρκεια του ύπνου, προσαρμό-
ζονται αυτόματα αυξομειώνοντας 
την ένταση με αποτέλεσμα τη δι-
ατήρηση της άνεσης καθ’ όλη τη 

διάρκεια της νύχτας. Στις διπλές 
κουβέρτες υπάρχει η δυνατότη-
τα η κάθε πλευρά να έχει ρυθμι-
σμένη διαφορετική θερμοκρασία 
προσφέροντας και στους δύο την 
ευεξία που αποζητούν.

Τα θερμαινόμενα καλύμματα 
στρώματος είναι ιδανικά για όσους 
επιθυμούν ένα προθερμασμένο 
στρώμα μετά από μία κρύα ημέρα 
απολαμβάνοντας έναν άνετο χα-
λαρωτικό ύπνο. Με τη δυνατότητα 
που έχουν ορισμένα να λειτουργεί 
ξεχωριστά η ζώνη θερμοκρασίας 
των ποδιών ανακουφίζουν πολύ 

κόσμο που υποφέρει από αυτό 
το σύμπτωμα. 

Ολες οι ηλεκτρικές κουβέρτες 
και τα υποστρώματα έχουν ενσω-
ματωμένη ασφάλεια σε περίπτωση 
διακύμανσης του ρεύματος με προ-
στασία υπερθέρμανσης και χωρίς 
κανέναν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας 
και η ισχύς τους κυμαίνεται από 
20 έως 150 w κατά μέσο όρο. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις παρέχε-
ται εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγο-
νός ότι θερμαίνονται παρά πολύ 
γρήγορα  προσφέροντας άμεση 
ζεστασιά στα πρώτα πέντε λεπτά. 
Στην αγορά μπορείτε να βρείτε 
πολλές προσφορές και διάφορα 
μοντέλα, τα περισσότερα γερμα-
νικής ή ιταλικής κατασκευής, αλ-
λά υπάρχουν και ελληνικής κα-
τασκευής.

Οσον αφορά την εμφάνιση, ει-
δικά για τις κουβέρτες οι περισ-
σότερες πλέον έχουν μοντέρνο 
σχεδιασμό σε διάφορα χρώματα 
και σχέδια. Τα υποστρώματα συ-
νήθως είναι λευκά ή μονόχρωμα 
αφού τοποθετούνται ανάμεσα στο 
στρώμα και στο κάτω σεντόνι και 
δεν είναι άμεσα ορατά.

Η ηλεκτρική κουβέρτα έχει 
σχεδιαστεί για να ανακουφίζει 
και να χαλαρώνει τόσο πριν αλλά 
και κατά τη διάρκεια του ύπνου 
όλους τους ανθρώπους, μικρούς 
και μεγάλους, οι οποίοι μετά από 
μία εξαντλητική και κρύα ημέρα 
αναζητούν ένα ζεστό κρεβάτι για 
τη χαλάρωση και ξεκούρασή τους.

Ζεσταθείτε με εναλλακτικούς και οικονομικούς τρόπους 
Οι ηλεκτρικές θερμαινόμενες κουβέρτες αποτελούν ιδανική λύση για τις κρύες χειμωνιάτικες νύχτες

dream abee
Πολυετής εμπειρία και εγγυημένη  

ποιότητα στις ηλεκτρικές κουβέρτες 
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 
1972, με κύριο σκοπό την 
κατασκευή της ηλεκτρικής 
κουβέρτας και εξαρτημάτων 
αυτής.

Κατασκευάσαμε ένα υπερ-
σύγχρονο εργοστάσιο στην 
ακριτική Λήμνο, λόγω κατα-
γωγής και αγάπης προς τον 
τόπο των φορέων της επιχεί-
ρησης.

Για αρκετά χρόνια πραγμα-
τοποιούσαμε εξαγωγές στην 
Αγγλία κατασκευάζοντας τα 
χειριστήρια των ηλεκτρικών 
κουβερτών των αγγλικών ερ-
γοστασίων κατασκευής ηλε-
κτρικών κουβερτών.

Σήμερα κατασκευάζουμε 
ηλεκτρικές κουβέρτες πολλών 
κατηγοριών, ικανοποιώντας 
τις ανάγκες πολλών καταναλω-
τών, παρέχοντας εγγύηση δύο 
ετών και τεχνική υποστήριξη 
όταν χρειαστεί.

Η πολυετής εμπειρία μας 
στον χώρο της ηλεκτρικής 
κουβέρτας μας έχει αναδείξει 
μεταξύ των καλύτερων εργο-
στασίων κατασκευής ηλεκτρι-
κών κουβερτών. 

Για να βεβαιωθείτε για τα 
πλεονεκτήματα των ηλεκτρι-
κών κουβερτών μας DREAM 
δεν έχετε παρά να ρωτήσετε 
κάποιον που τη χρησιμοποι-
εί ήδη. 

Σήμερα ο καθένας μας, έχο-
ντας τις ανάγκες της σύγχρο-
νης ζωής, τρέχει για να προλά-
βει από το πρωί ως το βράδυ. 

Ζει σε ένα συνεχές άγχος, 
ταλαιπωρείται και γυρνά στο 
σπίτι κατάκοπος και εκνευ-
ρισμένος. Τότε η μόνη του 
επιθυμία είναι ένα ζεστό και 
ξεκούραστο κρεβάτι.

Αυτή την απλή επιθυμία εί-
μαστε σε θέση να την ικανο-
ποιήσουμε εμείς με την ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ DREAM.

Η δική μας ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΚΟΥΒΕΡΤΑ DREAM (όνειρο) 
ανταποκρίνεται πλήρως στην 
ονομασία της, γιατί όπως θα 
διαπιστώσετε κατά τη χρήση 
της θα δυσκολευθείτε να ξε-
χωρίσετε πιο από τα δύο εί-
ναι πιο γλυκό, το όνειρο ή η 
κουβέρτα μας…

Η κατανάλωση του ηλε-
κτρικού ρεύματος είναι 6,26 
ευρώ για όλο τον χρόνο λει-
τουργίας της. Ητοι από 15 
Σεπτεμβρίου ως 15 Απριλίου 
= 212 ημέρες, με μέσο όρο 

λειτουργίας 8 ώρες ανά ημέ-
ρα = 1.696 ώρες. 

Διαθέτει δύο χειριστήρια 
(ρυθμιστή θερμοκρασίας), 
τριών θέσεων το καθένα, για 
να έχει το κάθε άτομο ανεξάρ-
τητη θερμοκρασία.

Διατίθεται για μονό και δι-
πλό κρεβάτι και επιπλέον ανα-
κουφίζει όσους υποφέρουν 
από αρθριτικά, ρευματισμούς 
κτλ.

Και όσο για την τιμή της, 
κοστίζει όσο και μια απλή κου-
βέρτα.

DREAM ΑΒΕΕ 
210 9828.237, 210 
9835.470
 HYPERLINK “http://www.
dream.com.gr” www.
dream.com.gr
HYPERLINK 
“mailto:dream6@otenet.
gr” dream6@otenet.gr 

Οι ηλεκτρικές κουβέρτες θερμαίνονται παρά πολύ γρήγορα προσφέροντας  
άμεση ζεστασιά στα πρώτα πέντε λεπτά

Διάκριση για τις περιβαλ-
λοντικές επιδόσεις της και 
τη συνολική προσφορά 
της στον κλάδο των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργει-
ας έλαβε η AiD Engineering 
στον εφετινό διαγωνισμό 
«Environmental Awards 
2013», που διεξήχθη την 
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία 
μας βραβεύθηκε στην κατη-
γορία: «Energy - Geothermal 
Energy» (Αξιοποίηση γεω-
θερμικής ενέργειας). Η βρά-
βευση αυτή είναι αποτέλε-
σμα των συστηματικών και 
επίμονων προσπαθειών της 
AiD Engineering για τη διά-
δοση της γεωθερμικής ενέρ-
γειας, μιας καθαρά πράσινης 
μορφής ενέργειας που δεν 
επιβαρύνει καθόλου τη βιο-
ποικιλότητα της ευρύτερης 
περιοχής στην οποία εγκα-
θίσταται το εκάστοτε γεω-
θερμικό σύστημα.

 Ανάμεσα στους βραβευ-
θέντες της βραδιάς ήταν 
οι εταιρείες: ΔΕΣΦΑ ΑΕ, 
OTE-COSMOTE, ΕΥΔΑΠ 
ΑΕ και VODAFONE, ΕΛΑ-
ΪΣ - UNILEVER HELLAS, 
Οργανισμός Λιμένος Θεσ-
σαλονίκης ΑΕ, ΑΓΕΤ ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ Εργοστάσιο Βόλου, 
COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙ-
ΛΟΝ, ΑΒ Βασιλόπουλος, 
EUROBANK, Mamidoil Jetoil 
ΑΕ, Mercedes-Benz Ελλάς 
ΑΕΕ. Οι κατηγορίες βρά-

βευσης των επιχειρήσεων 
αφορούσαν τη διαχείριση 
αποβλήτων, τη διαχείριση 
του νερού, τις βιώσιμες με-
ταφορές κτλ.

Ο θεσμός των σχετικών 
βραβείων διοργανώθηκε με 
κύριο σκοπό να αναδείξει 
και να επιβραβεύσει τις βέλ-
τιστες πρακτικές διαδικασι-
ών και πρωτοβουλιών για 
την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την αειφορία από 
επιχειρήσεις, οργανισμούς 
και φορείς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης στην Ελλάδα.    

aid engineering
Τιμητική διάκριση για την προσφορά στον 
κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

Ο μελετητής συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας της  
AΙD Engineering Νικόλαος Ψαρράς
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•ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ KWh/a 0,30
•ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 0,03  

•ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚWh 63,6
•ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣE ΕΥΡΩ 6,26
Μέσο κόστος KWh/a σε ευρώ 0,0984. Αντιλαµβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καµία θέρµανση 
όλον τον χειµώνα µόνο µε 6,26 ευρώ και το κυριότερο ζεστό και υγιεινό κρεβάτι.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ. ΥΠΝΟΣ ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΜΟΝΟ ΜΕ 6,26 ΕΥΡΩ.

Υπάρχουν για µονό και για διπλό κρεβάτι. Διαθέτουν ρυθµιστή θερµοκρασίας τριών θέσεων. Για το διπλό κρεβάτι
η κουβέρτα διαθέτει δύο χειριστήρια, για να έχει το κάθε άτοµο ανεξάρτητη θερµοκρασία. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: DREAM ABEE, ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ & ΝΙΚΗΣ 61, ΑΛΙΜΟΣ, ΤΗΛ. 210 9828.237-210 9835.470, FAX: 210 9819.945
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΜΟΥΔΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΗΛ. 22540-71193

www.dream.com.gr, e-mail: dream6@otenet.gr

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 1.300 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ DREAM

, για να έχει το κάθε άτοµο ανεξάρτητη θερµοκρασία. 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 1.300 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΤΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ 
ΟΠΟΤΕ 

ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ

Κουβέρτα Αδυνατίσµατος

Από το 1972

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 
ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΛΗΜΝΟ.




