Τεχνολογικές Λύσεις
φωτισμού led

&εξοικονόμηση

ενέργειας έως 95%

Επενδύστε με
χρόνια

YOU

WE

Η KGreen του ΟΜΙΛΟY ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ με ιστορία 50 ετών, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, εστιάζει όχι
μόνο στην περιβαλλοντική και τεχνική επίλυση των προβλημάτων των κατασκευών και των υποδομών, αλλά
πρωτίστως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του χρήστη των κατασκευών, που είναι ο κάθε ένας από
εμάς.
Η KGreen του ΟΜΙΛΟY ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ δεν πουλάει προϊόντα, αλλά παρέχει εξατομικευμένες Λύσεις
Περιβαλλοντικού Επανασχεδιασμού «με το κλειδί στο χέρι». Υπηρετεί τον άνθρωπο και το περιβάλλον του,
με καινοφανείς και συστημικές λύσεις που εξασφαλίζουν ευημερία, άνεση, ασφάλεια και οικονομία
κλίμακας.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ
Χαίρει εμπιστοσύνης, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των σημαντικότερων εθνικών και πολυεθνικών
παραγωγών συστημάτων βιοκλιματικής δόμησης και υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Παράγει τεχνογνωσία σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Επενδύει στους ανθρώπους της και στην εξέλιξή τους.
Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001.
Διαθέτει Πιστοποιημένο Τεχνικό Προσωπικό Μονώσεων κατά ΕΝ ISO 17024.
Παρέχει αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένα με CE προϊόντα και συστήματα.
Προσφέρει προϊόντα με πιστοποίηση ποιότητας από το Βρετανικό Ινστιτούτο Καταγραφής Ποιότητας.
Παρέχει συστήματα μόνωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Παρακολουθεί και συντηρεί όλα τα έργα της μετά την ολοκλήρωσή τους.
Καλύπτει τον ιδιοκτήτη με ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλες τις εργασίες.
Είναι ενεργό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιριών
Μόνωσης, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Βιομηχανικής Μόνωσης, του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιριών Μόνωσης
και του Πανελληνίου Συνδέσμου Εφαρμοστών Προσόψεων Κτηρίων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

χρόνια

YOU

WE

YOU

Υπηρεσίες

WE

Το εξειδικευμένο τμήμα φωτισμού της KGreenled, με τεράστια εμπειρία στον τομέα της μελέτης και εφαρμογής τεχνολογιών ενέργειας, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού που αναβαθμίζουν ποιοτικά το
χώρο σας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλότερη δυνατή εξοικονόμηση στις ενεργειακές δαπάνες
για φωτισμό έως και 95%.

Η KGreenled σας παρέχει:
Προμήθεια λαμπτήρων led για κάθε χρήση.
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led.
Εκπόνηση μελετών φωτισμού για κάθε είδους χώρο, εσωτερικό ή εξωτερικό, δημόσια ή ιδιωτικά κτήρια και
εγκαταστάσεις.
Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών αντικατάστασης φωτισμού παντός είδους και ενεργειακής
εξοικονόμησης.
Χρηματοδότηση 100% έργων αντικατάστασης συμβατικών λαμπτήρων.
Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού για τον έλεγχο του φωτισμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους, την παρακολούθηση της κατανάλωσης, την ευκολία χειρισμού τοπικά ή απομακρυσμένα και την
περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.
Προμήθεια οθονών led για κάθε χρήση.
Παροχή λύσεων με το κλειδί στο χέρι σε έργα φωτισμού.
Γραπτή 5ετή εγγύηση και υψηλού επιπέδου After Sales Service, για όλα τα έργα φωτισμού.

Λύσεις φωτισμού

Σχεδιάζουμε μαζί και χρηματοδοτούμε 100% για σας, ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο σύνολο λύσεων
φωτισμού, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, που βρίσκουν εφαρμογή σε οικιακό & σε επαγγελματικό
επίπεδο:
Ξενοδοχεία
Εστιατόρια και μπαρ
Γραφεία εταιριών
Βιομηχανίες
Καταστήματα λιανικής
Supermarket
Κατοικίες

Επιγραφές
Δρόμους και σήραγγες
Δημόσια κτήρια
Νοσοκομεία
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Πλατείες & Αρχαιολογικούς χώρους
Λιμάνια, μαρίνες και αεροδρόμια

100% Xρηματοδότηση

Το 100% χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την KGreenled, δίνει τη δυνατότητα σε ξενοδοχεία, αλυσίδες
καταστημάτων, βιομηχανίες, κτήρια γραφείων, επιχειρήσεις, Δήμους, κατοικίες, κλπ., να αναβαθμίσουν ενεργειακά
την εγκατάστασή τους αντικαθιστώντας τoν ενεργοβόρο φωτισμό με νέα τεχνολογικά συστήματα φωτισμού
υψηλής ποιότητας της KGreenled, 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.
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Χρηματοδότηση

Κέρδος

Η KGreenled αναλαμβάνει για σας
Δωρεάν καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας εγκατάστασης.
Δωρεάν εκπόνηση μελέτης 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.
Με το τέλος του προγράμματος, επωφελείστε διαρκώς από τα πλεονεκτήματα του ανανεωμένου
φωτισμού, τόσο στην ποιότητα όσο και στην οικονομία χωρίς να έχετε περεταίρω υποχρεώσεις
πληρωμής!

Συνδυάστε τη χρηματοδότηση της

με φθηνή ηλεκτρική ενέργεια από την

και βγείτε διπλά κερδισμένοι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Η υπηρεσία KGreenenergy αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη του νέου μεγάλου παραγωγού
ενέργειας στην Ελλάδα, του ΗΡΩΝ.
Η KGreenenergy είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής ηλεκτρικού ρεύματος τoυ ΗΡΩΝ στο Νομό
Εύβοιας.
Κάντε σήμερα κιόλας αίτηση σύνδεσης στην KGreenenergy και κερδίστε τα πιο οικονομικά τιμολόγια
ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά.
Εδραιωμένος από το 2000, θυγατρικός τριών ενεργειακών κολοσσών - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
GDF SUEZ και QPI - με γερές τεχνολογικές βάσεις, αλλά και συνεχή εξέλιξη
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, ο ΗΡΩΝ είναι και θα παραμείνει πρωτοπόρος στο χώρο
της ενέργειας. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας είναι πως παράγουμε οι ίδιοι την ηλεκτρική
ενέργεια που προσφέρουμε στους καταναλωτές μας. Έχει ρεύμα!
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Οι σύμβουλοι φωτισμού της KGreenled εστιάζουν στις ανάγκες σας και επιλέγουν τις κατάλληλες λύσεις, μέσα από
ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων, αξιόπιστων και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων τεχνολογίας led.
Με τη μελέτη φωτισμού επιτυγχάνεται n αρμονική ενσωμάτωση του φωτισμού στην αρχιτεκτονική του έργου, n
ιδιαίτερη ανάδειξη του χώρου αλλά και n δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τους χρήστες µε βασικότερο
σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους. Οι μελέτες φωτισμού πραγματοποιούνται σε δύο στάδια:

Καταγραφή και αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης
Ο σύμβουλος της KGreenled ενημερώνεται από τους συντελεστές (ιδιοκτήτη, αρχιτέκτονα, μηχανικό κλπ.) για όλες
τις πληροφορίες του έργου, από την υπάρχουσα κατάσταση (είδος λαμπτήρων, διάρκεια λειτουργίας κτλ.), έως το
αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να επιτευχθεί (ποιότητα φωτισμού, συστήματα ελέγχου κτλ.)

Σχεδιασμός παρεμβάσεων ενεργειακής & ποιοτικής αναβάθμισης
Η ομάδα μελετών της KGreenled λαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες και εκπονεί την ιδανικότερη μελέτη
φωτισμού που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πελάτη καθώς και την τεχνοοικονομική μελέτη υπολογίζοντας
παράλληλα την εξοικονόμηση και τον απαιτούμενο χρόνο απόσβεσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Η ομάδα
μελετών της KGreenled επιλέγει τα κατάλληλα προϊόντα φωτισμού και συστήματα ελέγχου, σχεδιάζει τις θέσεις και
τον αριθμό των προϊόντων και συνθέτει όλα τα λεπτομερή σχέδια που εξυπηρετούν τις ανάγκες του εγκαταστάτη,
ώστε να προβεί στη γρηγορότερη και ασφαλέστερη εγκατάσταση των προϊόντων.

Εγκατάσταση, εγγύηση & service
Δοκιμή εγκατάστασης
Η KGreenled είναι παρούσα και στη φάση της εγκατάστασης. Ο σύμβουλος της KGreenled ενδέχεται να οργανώσει
δοκιμές, καταγράφοντας τα στοιχεία που θα τον οδηγήσουν στην τελική επιλογή λαμπτήρων, φωτιστικών και
συστημάτων ελέγχου. Ο σύμβουλος της KGreenled παρέχει τεχνικές συμβουλές στους συντελεστές του έργου και με
την ολοκλήρωσή του, πραγματοποιεί τελικό τεχνικό έλεγχο για την εξασφάλιση της ορθής εγκατάστασης και
λειτουργίας των προϊόντων που έχουν επιλεγεί.

Εγγύηση και After Sales Service
Ο σύμβουλος της KGreenled θα συνεχίσει για τα επόμενα 5 χρόνια της εγγύησης να είναι δίπλα σας σε ότι
χρειαστείτε, από την απλή αντικατάσταση ενός λαμπτήρα, έως την περεταίρω ενημέρωσή σας σε θέματα εξέλιξης
της τεχνολογίας στον τομέα του φωτισμού, που θα μπορούσατε να ενσωματώσετε στην εγκατάστασή σας.

Τεχνολογία

Η εξέλιξη της τεχνολογίας του φωτισμού led, έχει προσφέρει νέες λύσεις στα συστήματα φωτισμού με
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης, μεγάλη διάρκεια ζωής και βελτίωση της οπτικής άνεσης που οι
παλαιότερες πηγές φωτισμού δεν μπορούν να καλύψουν. Οι λαμπτήρες led ανάβουν με την κίνηση ηλεκτρονίων σε υλικό ημιαγωγού. Γι' αυτό δεν καίγονται σε μεταπτώσεις στο δίκτυο, δεν υπερθερμαίνονται
ενώ είναι κατασκευασμένοι από υλικά ακίνδυνα προς το περιβάλλον και τον ανθρώπινο οργανισμό. Η
φωτεινότητά τους είναι καλύτερη σε σχέση με τις άλλες τεχνολογίες, ενώ η τεχνολογία τους εξακολουθεί
να βελτιώνεται με το πέρασμα του χρόνου.

Η KGreenled παρουσιάζει την τελευταία γενιά τεχνολογίας COBLED, κατασκευασμένη με ειδικό θερμοπλαστικό υλικό με την προσθήκη αλουμινίου και υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης, που εξασφαλίζουν μια
σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα:
Έως 95% εξοικονόμηση ενέργειας.
Μεγάλη διάρκεια ζωής,11-13 χρόνια. Με ζωή 50 φορές μεγαλύτερη από συμβατικούς λαμπτήρες και 7
από τους λαμπτήρες φθορισμού, τα έξοδα συντήρησης και αντικατάστασης μειώνονται αισθητά.
Υψηλή ποιότητα φωτισμού και ξεκούραστη όραση, λόγω της σταθερής εκπομπής φωτός που μοιάζει
στο φυσικό φωτισμό.
Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης και χαμηλός δείκτης θάμβωσης.
Μηδενική εκπομπή υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας, που τους καθιστά τους πλέον αβλαβείς
λαμπτήρες για τον ανθρώπινο οργανισμό και ιδιαίτερα για τα παιδιά.
Εξαιρετικά χαμηλή εκπομπή θερμότητας, 90% χαμηλότερη από την εκπομπή των συμβατικών
λαμπτήρων.
Ανθεκτικότητα σε ακραίες συνθήκες ψύχους, ζέστης και κραδασμών.
Φωτίζει άμεσα, αντίθετα με τους κοινούς λαμπτήρες που αποδίδουν σταδιακά το μέγιστο φωτισμό.
Υψηλή αποδοτικότητα μέχρι την τελευταία στιγμή της λειτουργίας τους.
Ανεπηρέαστη λειτουργία όταν υπάρχουν μεταπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Δεν προκαλούν εκρήξεις στις πλακέτες.
Δεν περιέχουν βλαβερά για το περιβάλλον και τον άνθρωπο στοιχεία όπως υδράργυρο, μόλυβδο και
κάδμιο.
Έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλουν σημαντικά στη μείωση εκπομπών CO2.
Προγραμματίζονται εύκολα και προσαρμόζονται σε νέες τεχνολογίες, όπως αισθητήρες κίνησης,
ροοστάτη, τηλεχειριστήριο κλπ.
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Η KGreenled διαθέτει προηγμένα συστήματα φωτισμού led που καλύπτουν με αξιοπιστία όλο το φάσμα
των αναγκών και στο πλέον σύνθετο έργο εγκατάστασης ή αναβάθμισης φωτισμού. Η KGreenled
προσφέρει μόνο πιστοποιημένα προϊόντα τεχνολογίας led, για ομαλή λειτουργία, αυξημένη αποδοτικότητα και υψηλή ποιότητα φωτός σε βάθος χρόνου.
Led Γλόμποι
led Κεράκια
led Σποτ
led Tubes
led Panels οροφής
led Προβολείς

led Καμπάνες
led Φώτα Ράγας
led Ταινίες
led Φωτισμού σηράγγων
led Ναυτιλιακού φωτισμού
led Display

led Safety
led Αδιάβροχα φώτα
led Streetlights
led Solar Streetlights τηλεδιαχείριση
Συστήματα μέτρησης κατανάλωσης
Συστήματα διαχείρισης φωτισμού

Τα προϊόντα της KGreenled κατασκευάζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και πληρούν όλες τις
απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών (υγείας, ασφαλείας) και του περιβάλλοντος.

Συμβούλιο
απαγορεύει την
μόλυβδο, κάδμιο,
αποδεκτό επίπεδο

Οι λαμπτήρες με σήμα ROHS δηλώνουν ότι δεν περιέχουν επικίνδυνα για
την υγεία ή το περιβάλλον υλικά, όπως απαιτεί το Ευρωπαϊκό
και εφαρμόζεται με την Κοινοτική Οδηγία 2002/95 που
διάθεση ηλεκτρολογικού υλικού στην ΕΕ που περιέχει
εξασθενές χρώμιο, PBB και PBDE πάνω από κάποιο μη

Συστήματα ελέγχου

Η χρήση των προϊόντων led θέτει νέα πρότυπα στην ενέργεια που καταναλώνεται. Σε συνδυασμό µε τα
συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας και φωτισμού της KGreenled, επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση
στην κατανάλωση. Η KGreenled προσφέρει 4 υποσυστήματα που μπορούν να τοποθετηθούν, είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους:

Σύστημα διαχείρισης φωτισμού
Η ολοκληρωμένη πρόταση της KGreenled, συνιστά ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού µέσω
ενός φιλικού προς το χρήστη, ευέλικτου και «ευφυούς» συστήματος διαχείρισης ικανού να προσδώσει τον
κατάλληλο φωτισμό την κατάλληλή στιγμή.
Η διαχείριση φωτισμού συμπεριλαμβάνει όλα τα συστήματα φωτισμού, από απλά on/off μέχρι συστήματα που
ελέγχουν και ρυθμίζουν το φως, σύμφωνα µε κάποιο συγκεκριμένο σενάριο. Οι αισθητήρες παρουσίας φωτός
και κίνησης, αξιοποιούν στο μέγιστο το φυσικό φως, ελέγχοντας κάθε συσκευή led ξεχωριστά. Το σύστημα
διαχείρισης φωτισμού σας προσφέρει επιπλέον μείωση10% στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
Σύστημα ανάλυσης και μέτρησης κατανάλωσης
Η KGreenled σας δίνει τη δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και αξιολόγησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, με την εγκατάσταση ειδικού λογισμικού ανάλυσης και μετρητών κατανάλωσης, που σας επιτρέπουν
να εντοπίζετε τα ενεργοβόρα στοιχεία στην εγκατάστασή σας και στη συνέχεια να προβαίνετε σε διορθωτικές
ενέργειες για τη μείωση της κατανάλωσης.

Σύστημα βελτιστοποίησης ηλεκτρικής τάσης
Το σύστημα της KGreenled για τη βελτιστοποίηση εισερχόμενης ηλεκτρικής τάσης (voltage optimisation)
είναι σχεδιασμένο για κατοικίες και επιχειρήσεις. Η μείωση της εισερχόμενης τάσης επιτυγχάνει
επιπρόσθετα 10% εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση στους λογαριασμούς,
μείωση στην εκπομπή ρύπων και παράταση στη ζωή των ηλεκτρικών συσκευών.
Σύστημα διόρθωσης συνημιτόνου
Η τοποθέτηση συστήματος για τη διόρθωση (αύξηση) του συνημιτόνου, με σκοπό την αποφυγή υψηλής
χρέωσης του καταναλισκόμενου ρεύματος, αλλά και τη βελτίωση της απόδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, μπορεί ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης να αποσβέσει το κόστος του ακόμα και μέσα σε
έναν μήνα. Η απουσία του συστήματος διόρθωσης της KGreenled μπορεί να είναι ακόμη μια αιτία
φουσκωμένων λογαριασμών ρεύματος.
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Προτάσεις

Επιχειρήσεις
Η μείωση του κόστους ενέργειας έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της επιχείρησης. Η
εξοικονόµηση ενέργειας που προσφέρουν οι λύσεις της KGreenled, βοηθούν στην απόσβεση του κεφαλαίου επένδυσης και ταυτόχρονα παρέχεται µία ποιοτική ενεργειακή αναβάθμιση στην εγκατάσταση,
καθώς αυξάνονται τα κέρδη της επιχείρησης.
Παράλληλα η μελέτη φωτισμού της KGreenled, με βασικό άξονα την αισθητική αρτιότητα και τη λειτουργικότητα, αυξάνει τόσο την απόδοση των εργαζομένων όσο και τις πωλήσεις των προϊόντων µε τη
σωστή ανάδειξή τους.
Για τις επιχειρήσεις υπάρχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων της KGreenled. Ενδεικτικά:
Χωνευτά φωτιστικά γενικά (τύπου PL, σκαφάκια, σποτ, κλπ.)
Φωτιστικά επιφανειακής τοποθέτησης (οροφής, τοίχου, δαπέδου, κλπ.)
Διακοσμητικά φωτιστικά (ταινίες led, κλπ.)
Κρεμαστά φωτιστικά
Ειδικοί φωτισμοί

Προτάσεις

Βιομηχανία
Στις βιομηχανικές μονάδες, λόγω του μεγέθους και της συνεχούς λειτουργίας τους, ο φωτισμός είναι
ιδιαίτερα ενεργοβόρος, ενώ οι πολύ υψηλές οροφές κάνουν την συντήρηση ή την αντικατάσταση των
λαμπτήρων πολύ δαπανηρή.
Η KGreenled με την υλοποίηση των μελετών φωτισμού προσφέρει προϊόντα, εφαρμογές, ολοκληρωμένα συστήματα και αξιόπιστες λύσεις στη βιομηχανία, που εκτός από τη μείωση του ενεργειακού
κόστους, επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των προϊόντων που παράγει η
βιομηχανία και βελτιώνει συνολικά το περιβαλλοντικό προφίλ της έναντι του ανταγωνισμού.

Ενδεικτικά προϊόντα για εσωτερικούς χώρους

led tubes
led panels
led high bay
led αντιεκρηκτικά

Ενδεικτικά προϊόντα για εξωτερικούς χώρους

led προβολείς
led street light
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Χώρος εστίασης και φιλοξενίας
Ο κατάλληλος φωτισμός της KGreenled βοηθάει στη βελτίωση της ατμόσφαιρας στο ξενοδοχείο, στο
μπαρ, στην καφετέρια ή στο εστιατόριο, άρα και στη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών τους. Για
τους χώρους αυτούς ενδείκνυνται προϊόντα led όπως,
Mr16
PAR
16/30

Candies
Tubes
Eξωτερικοί προβολείς, κλπ.

Χώρος υγείας
Ο φωτισμός της KGreenled παίζει καταλυτικό ρόλο στους υγειονομικούς χώρους.
Βελτιώνει την ατμόσφαιρα των δωματίων, τη διάθεση των ασθενών και συμβάλει στη θετική
ψυχολογία και την ικανοποίηση τους.
Προϊόντα της KGreenled για φωτισμό μονάδων υγείας είναι τα led tubes και panels.

Προτάσεις

Εξωτερικοί χώροι
Τα φωτιστικά της KGreenled που συνήθως έχουν εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους είναι:
Φωτιστικά σώματα τύπου προβολέα
Φωτιστικά σώματα τύπου Floodlighting
Φωτιστικά για οδοφωτισμό και φωτισμό πόλης
Διακοσμητικά φωτιστικά (π.χ. σιντριβάνια)
Ειδικά φωτιστικά (π.χ. αθλητικών εγκαταστάσεων)

Εσωτερικοί χώροι
Στο φωτισμό εσωτερικών χώρων υπάρχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων της KGreenled.
Ενδεικτικά:
Χωνευτά φωτιστικά γενικά (τύπου PL, σκαφάκια, σποτ, κλπ.)
Φωτιστικά επιφανειακής τοποθέτησης (οροφής, τοίχου, δαπέδου, κλπ.)
Διακοσμητικά φωτιστικά (ταινίες led, μουσείων, κλπ.)
Κρεμαστά φωτιστικά
Ειδικοί φωτισμοί
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Νέες κατασκευές
Η KGreenled σε νέες κατασκευές μας δίνει τη δυνατότητα επιλογής μέσα από μια μεγάλη ποικιλία
φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων led, που συνεχώς ανανεώνεται, ώστε να απολαύσουμε ένα άρτιο
αισθητικό και φωτιστικά ορθό αποτέλεσμα.

Υφιστάμενες κατασκευές
Σε υπάρχουσες κατασκευές η KGreenled προτείνει την αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων με νέας
τεχνολογίας λαμπτήρες led. Εξετάζουμε κατά περίπτωση την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών
σωμάτων με led καθώς και την επιπλέον εγκατάσταση νέων. Το φωτιστικό αποτέλεσμα πρέπει να συνάδει
με την αισθητική του χώρου και ταυτόχρονα να είναι τεχνικά άρτιο ώστε να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες
ανάγκες.
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Η KGreen ανήκει στον εταιρικό ΟΜΙΛΟ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ και 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.
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 4 ALL».
Η KGreen είναι η εταιρία που: Αναλύει τις Ανάγκες σας,
Επανασχεδιάζει και
Παρέχει λύσεις με γνώμονα ένα πιο πράσινο και οικονομικό Μέλλον.
Το χαρτοφυλάκιο της KGreen προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο φάσμα «πράσινων υπηρεσιών 4 ALL»
στην Ελλάδα, που βρίσκουν εφαρμογή σε οικιακό & σε επαγγελματικό επίπεδο.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
KGreeninsulation Εφαρμογές θερμομόνωσης και στεγανοποίησης
KGreencarbo Τεχνολογία εφαρμογής θερμομονωτικών
ελαφροσκυροδεμάτων CARBOBETON® & CARBONRG®
KGreenmaterials Εμπορία προηγμένων δομικών υλικών
KGreenframe Εμπορία ενεργειακών κουφωμάτων και συστημάτων αλουμινίου
KGreencolor Οικολογικές χρωμοσυνθέσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας
KGreentools Εμπορία και επισκευή εργαλείων επαγγελματικής χρήσης

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤIΡΙΑΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
KGreenpathology Επιθεωρήσεις & πραγματογνωμοσύνες παθολογίας των κατασκευών
KGreenrenovation Δομική ενίσχυση και αποκατάσταση της στατικότητας κατασκευών
KGreengutter Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών
KGreenflooring Κατασκευή βιομηχανικών και σταμπωτών δαπέδων
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
KGreenenergy Παροχή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας
Kgreenaerion Παροχή φθηνού Φυσικού Αερίου
KGreenclima Εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
KGreencell Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών net metering
KGreenled Τεχνολογικές λύσεις φωτισμού και αντικατάστασης λαμπτήρων με χρονομίσθωση
KGreenelectro Εμπορία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συστημάτων αυτοματισμού
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
KGreendesign Ανακαίνιση και διακόσμηση επαγγελματικών χώρων και κατοικιών
KGreenacoustic Ηχομόνωση και ακουστικές μελέτες
TΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
KGreenhotel Ξενοδοχειακός επανασχεδιασμός
KGreencity Τεχνική υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
TΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
KGreenacademy Επαγγελματική κατάρτιση & πιστοποίηση τεχνικού προσωπικού
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Πανελλαδική
κάλυψη

24ωρη
εξυπηρέτηση
πελατών

Σύστημα
Διαχείρισης
Ποιότητας
ISO 9001

Υποστηρίζουμε

Πιστοποιημένο Ενεργό Μέλος
Τεχνικό
Επιστημονικών
Προσωπικό
Οργανισμών
ISO 17024

Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη

2.480

220

180

Μηχανικούς

Τεχνικές Εταιρίες
και Eργολάβους

Συνεργεία
διαφόρων
ειδικοτήτων

Διαθέτουμε

Εξυπηρετούμε
28.000
προϊόντα

120.000
πελάτες
λιανικής
το χρόνο

Το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα με το
μικρότερο χρόνο παράδοσης των προϊόντων στα χέρια σας.
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