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Υπηρεσία

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ
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Εγκατάσταση τελευταίας τεχνολογίας
φωτοβολταϊκών που σας εξασφαλίζουν:

έως 100%
αυτονομία σε
ηλεκτρική ενέργεια

Εξοικονόμηση

Ολιστική προσέγγιση
στις ανάγκες σας

Κατ' Οίκον

Υπηρεσία

ως 100%
οικονομία

για ζεστό νερό

Εγκατάσταση εξελιγμένων
ηλιοθερμικών συστημάτων
που σας εξασφαλίζουν:

Η KGreen ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον πώς:

- έως και 100 % αυτονομία σε ηλεκτρική ενέργεια
- εγγυημένη απόδοση έως 25 χρόνια
- λύσεις υψηλής αισθητικής για στέγη και δώμα

clima

Υπηρεσία

ό Να επιδοτηθείτε και να κερδίσετε χρήματα για
την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας
ό Να μειώσετε τις ετήσιες δαπάνες για θέρμανση
και ψύξη
ό Να αναβαθμίσετε τη θερμική άνεση και τις
συνθήκες διαβίωσής σας
ό Να καταστείτε ενεργειακά αυτόνομοι
ό Να αυξήσετε την άξια του ακινήτου σας

- δωρεάν ζεστό νερό χρήσης
από τον ήλιο για πάντα
- πλήθος επιλογών ανάλογα
με τις οικογενειακές ανάγκες
- δυνατότητα υποβοήθησης
συστήματος θέρμανσης

CARBO

Εφαρμογή ενεργειακών συστημάτων
θερμομόνωσης και στεγανοποίησης
ταρατσών που σας εξασφαλίζουν:
- επιβεβαιωμένη από το ΚΑΠΕ έως
και 40% εξοικονόμηση ενέργειας
για θέρμανση και ψύξη
- εξάλειψη προβλημάτων υγρασίας
- εγγύηση 15ετίας και κάλυψη με
ασφαλιστήριο συμβόλαιο έως
30.000,00 €
πάνω από 40%

εξοικονόμηση
ενέργειας για
θέρμανση και ψύξη

Η KGreen αναλαμβάνει:
ό Να σας ενημερώσει και να διεκπεραιώσει τη διαδικασία ένταξής σας στο πρόγραμμα.
ό Να μελετήσει τις ανάγκες σας με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
ό Να σχεδιάσει μαζί σας το βέλτιστο μίγμα παρεμβάσεων με διαχρονικές και αξιόπιστες λύσεις σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ.
ό Να υλοποιήσει με το εξειδικευμένο προσωπικό της το σύνολο των παρεμβάσεων και να σας παραδώσει
το έργο «με το κλειδί στο χέρι», με όλες τις απαραίτητες
πιστοποιήσεις και εγγυήσεις.

Υπηρεσία

led
Τοποθέτηση
λαμπτήρων led που
σας εξασφαλίζουν:
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- Έως και 95% οικονομία
από τον φωτισμό
- 100% χρηματοδότηση
- Υψηλής ποιότητας
φωτισμό

ÐéóôïðïéÞóåéò:

Εξοικονόμηση

Κατ' Οίκον
Υπηρεσίαn

insulation

Εφαρμογή συστημάτων Θερμοπρόσοψης
που σας εξασφαλίζουν:

Υπηρεσία

-

frame

Συστήματα ενεργειακών κουφωμάτων που σας εξασφαλίζουν:
- έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας
- εξαιρετική αισθητική και λειτουργικότητα
- υψηλή προστασία και ασφάλεια
- υψηλά επίπεδα ηχομόνωσης

έως και 80% εξοικονόμηση ενέργειας
υψηλής ποιότητας συνθήκες διαβίωσης
εξάλειψη προβλημάτων μούχλας
εξαιρετική αρχιτεκτονική αισθητική
έως 80%
οικονομία
από την όψη

έως 70%
οικονομία από
τα κουφώματα

χρόνια
YOU

WE
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Υπηρεσία

επιδοτούμενες
παρεμβάσεις
ε ν ε ργ ε ι α κ ή ς
αναβάθμισης

clima

Εγκατάσταση υψηλής τεχνολογίας συστημάτων
θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης:

YOU

WE

- Αντλίες θερμότητας για εξοικονόμηση έως 70% στη
θέρμανση συγκριτικά με τη χρήση πετρελαίου και
50% εξοικονόμηση στην ψύξη συγκριτικά με τα απλά
κλιματιστικά
- Συστήματα φυσικού αερίου για εξοικονόμηση έως 30%
στη θέρμανση συγκριτικά με τη χρήση πετρελαίου
- Λέβητες pellet για εξοικονόμηση έως 40% στη θέρμανση
συγκριτικά με τη χρήση πετρελαίου

ως και 70%
οικονομία στη
θέρμανση σε σχέση με
το πετρέλαιο

Πρόσθετες παρεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισης

Επιδοτούμενες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
Εξοικονόμηση

Κατ' Οίκον
Η KGreen του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ αποτελεί το
επιστέγασμα της εξέλιξης της τεχνογνωσίας του ομίλου
και της ηγετικής θέσης του εδώ και 50 χρόνια, στον
κλάδο της αειφόρου ανάπτυξης των κατασκευών και
υποδομών, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον
του.
Η Krimatoglou Group reengineering, ως KGreen,
αποτελεί το «πράσινο οικοδόμημα» κάτω από το οποίο
στεγάζονται και εκσυγχρονίζονται όλες οι υφιστάμενες
υπηρεσίες του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ, που σχετίζονται
με τον κλάδο των κατασκευών, ενώ παράλληλα πλαισιώνονται από νέες μοντέρνες υπηρεσίες, με έμφαση στην
εξοικονόμηση και στη διαχείριση ενέργειας, δημιουργώντας ένα μοναδικό μίγμα από «πράσινες υπηρεσίες και
προϊόντα», που βρίσκουν εφαρμογή στο επιδοτούμενο
πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονόμηση
Κατ' Οίκoν».

insulation

Συστήματα Μόνωσης:
Θερμοπρόσοψης/Πυλωτής/Στεγών

Η υπηρεσία KGreeninsulation του ομίλου
ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ κατέχει ηγετική θέση στον
κλάδο της μόνωσης. Αναγνωρίζεται σήμερα
ως μια από τις ιστορικές εταιρίες του κλάδου,
με την υψηλότερη τεχνογνωσία στην
εφαρμογή προηγμένων συστημάτων θερμομόνωσης και στεγανοποίησης και απολαμβάνει την υπεροχή που της εξασφαλίζουν
τα 50 χρόνια επιτυχημένων εφαρμογών
μόνωσης σε όλη την Ελλάδα.

Η υπηρεσία KGreeninsulation, με την
εφαρμογή προηγμένων συστημάτων
μόνωσης σε:
§ Θερμοπροσόψεις
§ Ταράτσες
§ Κεραμοσκεπές
§ Πυλωτές

Επιλέξιμες παρεμβάσεις
Η KGreen, στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου επιδοτούμενου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης
κτιρίων «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» σας υποστηρίζει στο σύνολο των επιλέξιμων παρεμβάσεων:
ό
ό
ό
ό
ό

Θερμομόνωση με τις υπηρεσίες KGreeninsulation & KGreencarbo
Σύστημα θέρμανσης - Αντλίες θερμότητας με την υπηρεσία KGreenclima
Συστήματα σκίασης - Κουφώματα - Υαλοπίνακες με την υπηρεσία KGreenframe
Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ενεργειακού Συμψηφισμού με την υπηρεσία KGreencell
Λαμπτήρες οικονομίας και συστήματα ελέγχου φωτισμού με την υπηρεσία KGreenled

χρόνια

δίνει λύσεις που εξασφαλίζουν πάνω από
80% μείωση των απαιτήσεων για
θέρμανση και ψύξη και είναι η μόνη που
καλύπτει τις εργασίες της με ασφαλιστήριο
συμβόλαιο ύψους έως και 30.000,00€.

CARBO
Συστήματα Μόνωσης Ταρατσών

Το συστήματα θερμομόνωσης δωμάτων
®
CARBONRG αποτελούν μια συνδυασμένη
λύση θερμομόνωσης με επιβεβαιωμένη ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με σχετική μελέτη
του ΚΑΠΕ. Εντάσσονται στις δράσεις που
προβλέπει το επιδοτούμενο πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση κατ' οίκον», καθώς και στα
προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τη μόνωση των
παλαιών κτιρίων, αφού είναι ικανά να
επιφέρουν πάνω από 40% εξοικονόμηση
ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. Τα συστήματα προστατεύονται από τον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με Δίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας.
Η KGreeninsulation πέρα των αυστηρών
προδιαγραφών που ακολουθεί σε θέματα
επιλογής υλικών και εφαρμογής δεν παύει να
έχει ως στόχο τη μακροχρόνια και φιλική
σχέση με τους πελάτες της. Έτσι, δημιούργησε
το ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ που συνοδεύει κάθε κατασκευή της, παρέχοντας εγγύηση, παρακολούθηση της μόνωσης σε βάθος χρόνου και
τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο.
Σκοπός μας είναι οι πελάτες να νιώθουν
εμπιστοσύνη, ασφάλεια και την βεβαιότητα
ότι η μόνωση τους είναι λειτουργική και
αξιόπιστη, και η αξία του κτιρίου τους υψηλή
όσα χρόνια και αν περάσουν.

frame
Ενεργειακά Κουφώματα
& Συστήματα Σκίασης

Η υπηρεσία KGreenframe, προσφέρει μια νέα
γενιά καινοτόμων ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών, καθώς και
συστημάτων δόμησης από χυτό αλουμίνιο
που ανταποκρίνεται σε όλες τις αρχιτεκτονικές
και κατασκευαστικές ανάγκες των σύγχρονων
κατοικιών.

clima
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Συστήματα Θέρμανσης - Ψύξης
Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η υπηρεσία KGreenclima, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης και ψύξης για
κάθε σπίτι, με αντλίες θερμότητας, εγκατα-

§ Ανοιγοανακλινόμενα και συρόμενα θερμομονωτικά κουφώματα
§ Συστήματα φυσαρμόνικας και υαλοπετασμάτων
§ Συστήματα ρολού και παντζουριού
§ Συστήματα περσίδων παντζουριών και
γυάλινων περσίδων
§ Συστήματα εξωτερικών πορτών και πάνελ
αλουμινίου
§ Συστήματα σκίασης και πέργκολας
§ Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών
Τα προϊόντα που προσφέρει KGreenframe
παράγονται σε πλήρως καθετοποιημένες
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που καλύπτουν
όλη την «πορεία» των προϊόντων, από την
πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν, με
ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας,
ηλεκτροστατικής βαφής, μοντάζ, φινιρίσματος,
συσκευασίας και αποθήκευσης.

στάσεις κεντρικών συστημάτων κλιματισμού,
ηλιακούς θερμοσίφωνες, συστήματα τεχνικού

led

Τεχνολογια Οικονομικού Φωτισμού

Η υπηρεσία KGreencell, με τα Συστήματα
Φωτοβολταϊκών και τον Ενεργειακό Συμψηφισμό (Net Metering), δίνει τη δυνατότητα στα
σπίτια να παράγουν ένα μέρος ή το σύνολο
της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν

αερισμού και συστήματα αφύγρανσης.
Η τεχνική υποστήριξη της KGreenclima, σε
επίπεδο μελέτης και εφαρμογής εγκαταστάσεων, καλύπτεται από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς. Η γκάμα και η δυνατότητα επιλογής προϊόντων περιλαμβάνει μόνο
επώνυμα μηχανήματα και υλικά. Μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης παρέχεται
εγγύηση καλής λειτουργίας και το τεχνικό
τμήμα συντήρησης αναλαμβάνει το προγραμματισμένο service μηχανημάτων και συστημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
κατασκευαστών.

- Τα συστήματα φωτοβολταϊκών που
προτείνουμε κατασκευάζονται από τους
μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκο-σμίως
και εγκαθίστανται εδώ και πολλές δεκαετίες
σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο.
- Η ομάδα εγκατάστασης της KGreencell
αποτελείται από εξειδικευμένους ηλεκτροτεχνίτες και τεχνίτες μόνωσης και
καθοδηγείται από έμπειρους μηχανικούς που
επιβλέπουν όλες τις φάσεις κατα-σκευής.
- H KGreencell παρέχει εγγύηση καλής
λειτουργίας και πιστοποιημένες υπηρε-σίες
συντήρησης έργων σύμφωνα με τις
προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Το 100% χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από
την KGreenled, σας δίνει τη δυνατότητα να
μειώσεται έως και 95% το κόστος φωτισμού
αντικαθιστώντας ενεργοβόρους λαμπτήρες
φωτισμό με νέα τεχνολογικά συστήματα
φωτισμού led, µε μηδενικό κεφάλαιο και χωρίς
δανεισμό. Η αποπληρωμή της επένδυσης
πραγματοποιείται σταδιακά σε μηνιαίες δόσεις,
οι οποίες ρυθμίζονται µε βάση την απόσβεση και
το κέρδος που προκύπτει από την εξοικονόμηση
της ενέργειας από τους λογαριασμούς του
ηλεκτρικού ρεύματος.

0%

100%
Κεφάλαιο

Δανεισμός

Ρίσκο

Χρηματοδότηση Κέρδος

Το εξειδικευμένο τμήμα φωτισμού της KGreenled
αναλαμβάνει για σας:
Δωρεάν καταγραφή και αξιολόγηση της
υπάρχουσας εγκατάστασης
Δωρεάν εκπόνηση μελέτης για την παράλληλη
αναβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού
εστιασμένη στις ανάγκες σας
Δωρεάν εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης
για την απόσβεση της προτεινόμενης ενεργειακής
αναβάθμισης
100% χρηματοδότηση αντικατάστασης
συμβατικών λαμπτήρων χωρίς δικά σας
κεφάλαια ή δανεισμό
100% αποπληρωμή μέσα από την οικονομία
από τους λογαριασμούς ρεύματος
5ετής γραπτή εγγύηση αντικατάστασης
λαμπτήρων led και υψηλού επιπέδου after sales
service
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