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HomeReengineering
Επανασχεδιασμός Κατοικίας

ανάμεσα σε δύο
ευέλικτα πακέτα
ποιοτικής και ενεργειακής

αναβάθμισης
της κατοικίας σας

BASIC ECONOMY l ADVANCEDENERGY

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 KrimatoglouGroupreengineering, 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 στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής που μπορεί να μας προσφέρει μια κατοικία.
Στο πλαίσιο αυτό η KGreen έχει σχεδιάσει και προσφέρει για τις κατοικίες δύο πακέτα λύσεων περιβαλλοντικού επανασχεδιασμού που σκοπό έχουν:
ό Tην ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων
ό Τη μείωση του λειτουργικού κόστους

BASICECONOMY
Το πακέτο BASIC ECONOMY προσφέρει τις βασικές υπηρεσίες ποιοτικής και ενεργειακής αναβάθμισης
της κατοικίας σας:

ό KGreenpathology Έλεγχος & γνωμάτευση της παθολογίας της κατοικίας
ό KGreenrenovation Εργασίες δομικής αποκατάστασης και επισκευής της κατοικίας
ό KGreeninsulation Εργασίες θερμομόνωσης και στεγανοποίησης
ό KGreenframe Διάθεση ενεργειακών κουφωμάτων νέας τεχνολογίας

ADVANCEDENERGY
Το πακέτο ADVANCED ENERGY προσφέρει τις προηγμένες υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας και
μείωσης λειτουργικού κόστους της κατοικίας σας:

ό KGreenenergy Παροχή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας
ό KGreenaerion Μελέτη, εγκατάσταση και πιστοποίηση δικτύου Φυσικού Αεριού
ό KGreenled Τεχνολογικές λύσεις οικονομικού φωτισμού
ό KGreenclima Μελέτη και εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
ό KGreencell Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών – net metering

Μεμονωμένες λύσεις ή και συνδυασμός λύσεων από τα δύο πακέτα
μπορεί να επιλεχθούν ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες σας,
όπως και να ενταχθούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον»
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BASICECONOMY
Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε μια υφιστάμενη κατοικία, με την τοποθέτηση θερμομόνωσης και
την αλλαγή κουφωμάτων, δεν αποτελεί εργασία αποκομμένη από την υποχρεωτική κατ' αρχήν δομική
αποκατάσταση και εξάλειψη των προβλημάτων υγρασίας, που πιθανόν να απαιτείται για την
κατοικία αυτή. Κατά συνέπεια ο ενδελεχής και επαγγελματικός έλεγχος της κατοικίας από εξειδικευμένο
μηχανικό της KGreen είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία της ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε να
αποφευχθούν δυσάρεστα αποτελέσματα σε θέματα αρχιτεκτονικού τελειώματος, λειτουργικότητας,
απόδοσης της μόνωσης, αλλά και ασφάλειας της κατασκευής σε βάθος χρόνου. Η επιλογή ενός
«φθηνού» κατασκευαστή σήμερα, πιθανόν να στοιχήσει πολύ ακριβότερα αύριο, καθώς οι όποιοι
συμβιβασμοί σε επίπεδο τεχνικών λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων, ενδεχομένως να μειώνουν το
αρχικό κόστος, όμως είναι βέβαιο ότι οδηγούν σε αποτυχία, ενώ συχνά είναι επικίνδυνοι. Λαμβάνοντας
όλα αυτά τα δεδομένα υπόψη, σχεδιάστηκε το πακέτο BASIC ECONOMY που περιλαμβάνει το σύνολο των
απαιτούμενων υπηρεσιών που μπορούν να σας εξασφαλίσουν την επιτυχία της ενεργειακής
αναβάθμισης:

Διάγνωση
της παθολογίας της κατασκευής, με μεθόδους μη καταστρεπτικού ελέγχου, για την απόλυτη γνώση των προβλημάτων
και των απαιτήσεων αποκατάστασης από την υπηρεσία
KGreenpathology

Δομική αποκατάσταση
με φαρμογή τεχνολογιών αιχμής και ειδικευμένων
συστημάτων δομικής αποκατάστασης, για την
επισκευή του φέροντα οργανισμού από «ύπουλες»
βλάβες λόγω σεισμού, πυρκαγιάς, γήρανσης,
υπερφόρτωσης, κτλ.από την υπηρεσία
KGreenrenovation

Συνολική επίλυση υγρασιών
από κατασκευαστικές ατέλειες και γήρανση των
υλικών, όπως: ανερχόμενη υγρασία σε τοίχους,
υγρασίες σε ταράτσες, σκεπές, μπαλκόνια, υπόγεια,
από την υπηρεσία KGreeninsulation

Ενεργειακή αναβάθμιση
με εφαρμογή θερμομόνωσης και αλλαγής κουφωμάτων όχι μόνο
για την μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης αλλά και για
την επίτευξη υψηλών συνθηκών διαβίωσης και θερμικής άνεσης,
χωρίς μούχλες και υγρασίες στους τοίχους από τις υπηρεσίες
KGreeninsulation & KGreenframe

pathology
Έλεγχος & γνωμάτευση της παθολογίας της κατοικίας
Δομική & στατική αξιολόγηση φέροντος οργανισμού
Η υπηρεσία KGreenpathology πραγματοποιεί διάγνωση της
δομικής και στατικής επάρκειας του σκελετού του κτιρίου. Η
επαναξιολόγηση της συμπεριφοράς του φέροντα οργανισμού και η αποκατάσταση της στατικής επάρκειας είναι
απαραίτητη προϋπόθεση, πριν μια ενδεχόμενη ενεργειακή αναβάθμιση «κρύψει» ένα σοβαρό πρόβλημα. Με τη
χρήση ειδικού εξοπλισμού μη καταστρεπτικών
ελέγχων και ειδικού λογισμικού υπάρχει η
δυνατότητα ορθότερης αξιολόγησης του κόστους
ενίσχυσης των παλαιότερων κτιρίων.

Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς π ρ ο έ λ ε υ σ η ς υ γρ α σ ί α ς
Η ανερχόμενη υγρασία είναι μια από τις
συνηθισμένες αιτίες για τις ζημίες που συναντάμε
στην τοιχοποιία και μία μόνο από τις πολλές δυνατότητες
προσδιορισμού προέλευσης της υγρασίας της
KGreenpathology:
Η υγρασία του υπεδάφους μεταφέρεται προς τα άνω διαμέσου
των τριχοειδών πόρων των τούβλων και ενάντια στη δύναμη της
βαρύτητας. Καθώς το νερό εξατμίζεται στην εξωτερική επιφάνεια
του τοίχου αυξάνεται η συγκέντρωση αλάτων μέσα στους πόρους
του. Η συνεχόμενη και παρατεταμένη συσσώρευση των αλάτων οδηγεί
στην αποσάθρωση των επιχρισμάτων. Με τη χρήση ειδικού διαγνωστικού εξοπλισμού πραγματοποιούμε έλεγχο του ποσοστού και του
είδους των αλάτων και ακολούθως ανάλογα με το πρόβλημα, εφαρμόζει με
ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό τα κατάλληλα υλικά που λειτουργούν ως
χημικά φράγματα εξαλείφοντας το πρόβλημα μια για πάντα.

Θερμογραφικός έλεγχος ενεργειακής συμπεριφοράς

Εντοπισμός θερμογέφυρας

Έλεγχος θερμομόνωσης μετά την αποπεράτωση

Η KGreenpathology είναι πιστοποιημένη στην διενέργεια υπέρυθρης θερμογραφίας με ITC Level I.
Έχει τη δυνατότητα να διενεργεί έλεγχο της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου τόσο στην αρχική
κατάσταση όσο και κατόπιν της ενεργειακής αναβάθμισης, με την ολοκλήρωση της μόνωσης, και πριν
την παράδοση του έργου:

BASICECONOMY
renovation
Εργασίες δομικής αποκατάστασης και επισκευής της κατοικίας
Ο εντοπισμός ενός σκουριασμένου οπλισμού που εξέχει από
την πλάκα του σκυροδέματος, μια ρωγμή οριζόντια ή
κάθετα σε ένα τοίχο, η υποχώρηση ενός δαπέδου, η
αλλαγή της κλίσης ενός τοίχου κτλ., δεν είναι κάποιες
αθώες βλάβες στη κατασκευή. Αντίθετα είναι
σοβαρές ενδείξεις μιας καταπονημένης κατασκευής
που μπορεί να οδηγήσουν στην κατάρρευση του
κτηρίου ακόμη και σε ένα μικρό επερχόμενο
σεισμό.
Η KGreenrenovation εφαρμόζει τεχνολογίες
αιχμής για την επισκευή των δομικών
στοιχείων που έχουν υποστεί «ύπουλες»
βλάβες από διάφορες αιτίες όπως:
Γήρανση, Σεισμός, Υπερφόρτωση,
Πυρκαγιά κτλ.

Ενδεικτικά, μερικοί από τους τομείς
εφαρμογών μας, είναι:
ό Αναστολή οξείδωσης οπλισμού και
ενανθράκωσης σκυροδέματος.
ό Αποκατάσταση μονολιθικότητας
σε ρωγμές με ρητινενέσεις.
ό Δομική ενίσχυση με ανθρακονήματα ή χαλυβοελάσματα.
ό Κατασκευή μανδύα σε κολώνες.
ό Λιθοσυρραφή και αποκατάσταση
σύνδεσης τοιχοποιίας με σκυρόδεμα.
ό Αγκυρώσεις νέου οπλισμού ή
αποκατάσταση διατομής παλαιού
οπλισμού.
ό Προστασία σκυροδέματος σε
διαβρωτικό περιβάλλον.
ό Συγκόλληση παλιού με νέο σκυρόδεμα.

insulation

Εργασίες Στεγανοποίησης

Η υγρασία και η καταπολέμησή της στις κατασκευές αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο μηχανικός. Η
υγρασία από όπου και αν προέρχεται, έχει
σοβαρές καταστρεπτικές επιδράσεις, τόσο στα
δομικά στοιχεία, επηρεάζοντας την στερεότητα
της κατασκευής, όσο και στη φθορά των
διακοσμήσεων, ενώ συχνά, μετατρέπει τους
εσωτερικούς χώρους σε ακατάλληλους για
χρήση και διαβίωση.

Συνδυαστική λύση

Στεγανοποίησης
& Θερμομόνωσης
Δώματος

Ενδεικτικά, μερικοί από τους τομείς κτιριακών
εφαρμογών μας, είναι η στεγανοποίηση:
ό
ό
ό
ό
ό
ό
ό
ό
ό

Παντός τύπου ταρατσών
Ζαρντινιέρων και ταρατσόκηπων
Μπαλκονιών με κεραμικά πλακίδια
Πισινών και δεξαμενών
Κεραμοσκεπών
Τοίχων και δαπέδων με ανερχόμενη υγρασία
Υπογείων και φρεατίων ανελκυστήρων
Δαπέδων και τοίχων W.C
Αρμών μεταξύ κτιρίων καναλιών και υδραυλικών έργων

Η καινοτόμος τεχνολογία CARBOBETON® και
CARBONRG® είναι η μόνη που προστατεύεται
από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, γεγονός
εξαιρετικά σημαντικό για την προστασία των
καταναλωτών από απομιμήσεις που υπόσχονται όμοια λειτουργικά χαρακτηριστικά. Τα
συστήματα παρέχουν επιβεβαιωμένη ενεργειακή
αναβάθμιση των κατασκευών, βάσει μελέτης
ενεργειακής απόδοσης του εθνικού φορέα ΚΑΠΕ
και βραβεύτηκαν από τον εκπρόσωπο του
Βρετανικού Ινστιτούτου Καταγραφής

BASICECONOMY
Εργασίες Θερμομόνωσης

Η ενεργειακή αναβάθμιση είναι το τελικό επιστέγασμα των εργασιών συνολικής αποκατάστασης
μιας κατοικίας. Τα συστήματα θερμομόνωσης
ταρατσών CARBONRG, CARBONRG PLUS και
CARBONRG TRIPLE STAR σε συνδυασμό με τα
συστήματα θερμοπρόσοψης CARBOTHERM, είναι
σχεδιασμένα για να προστατεύουν το κτίριο σας
από κάθε εξωτερική επίδραση για πολλές
δεκαετίες.
Τα συστήματα είναι σε θέση να προσφέρουν
μοναδικά πλεονεκτήματα:
ό Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων για
θέρμανση και ψύξη.
ό Μικρότερη διαστασιολόγηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.
ό Εξάλειψη των θερμογεφυρών και αύξηση της
αποθήκευσης θερμότητας (θερμοχωρητικότητα).
ό Βιοκλιματική άνεση και εξαιρετική αίσθηση
θερμικής άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου.
ό Υψηλή διαπνοή, εξάλειψη της μούχλας και της
υψηλής υγρασίας στο εσωτερικό.
ό Αύξηση της αξίας του κτιρίου, μέγιστη
προστασία από τις καιρικές συνθήκες, κορυφαία αντοχή και διάρκεια ζωής.
ό Μεγάλη γκάμα αρχιτεκτονικών επιλογών στις
όψεις και δυνατότητα ψυχρής οροφής στις
ταράτσες.

Η KGreeninsulation 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 αξιοπιστία των πιστοποιημένων με CE υλικών,
σε συνδυασμό με την εργασία από πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό κατά ΕΝ 17024, μας
δίνει τη δυνατότητα να σας παρέχουμε δεκαετή
εγγύηση και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την
λειτουργικότητα και την απόδοση της μόνωσης.

BASICECONOMY

insulation

Ενεργειακά κουφώματα

Η K Green frame είναι ο αποκλειστικός
αντιπρόσωπος της μεγαλύτερης εταιρίας
παραγωγής συστημάτων αλουμινίου, EXALCO
και προσφέρει τη νέα γενιά καινοτόμων ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου, καθώς
και συστημάτων δόμησης από χυτό αλουμίνιο που ανταποκρίνεται σε όλες τις σύγχρονες
αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές ανάγκες.
ό Συστήματα αλουμινίου για πόρτες, παράθυρα και προσόψεις κτιρίων, βιτρίνες,
αίθρια και πολλές ακόμα αρχιτεκτονικές
κατασκευές
ό Σύνθετα πάνελ Αλουμινίου ιδανικά για τη
δημιουργία σύγχρονων κατασκευών
ό Συστήματα φυσαρμόνικας και
υαλοπετασμάτων
ό Συστήματα περσίδων παντζουριών και
γυάλινων περσίδων
ό Εξωτερικά Συστήματα Σκίασης
ό Πλήρες σύστημα για κάγκελα αλουμινίου
για εσωτερική και εξωτερική χρήση
ό Σύστημα αλουμινίου για βάσεις στήριξης
και πλαισίων αλουμινίου φωτοβολταϊκών.

Τα προϊόντα παράγονται σε πλήρως
καθετοποιημένες και
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. Kαλύπτονται από όλα τα
πιστοποιητικά που αφορούν τις
διεργασίες παραγωγής, το συστήματα
διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου.
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ADVANCEDENERGY

Η ολιστική επίλυση του θέματος της ενεργειακής αναβάθμισης μιας κατοικίας, εκτός από τις παρεμβάσεις
θερμομόνωσης σε οροφές, τοίχους, πιλοτές και την αλλαγή των κουφωμάτων, που σκοπό έχουν τη
μείωση των θερμικών απωλειών, απαιτεί τη χρήση οικονομικότερων πηγών ενέργειας και χρήση
αποδοτικότερων συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού. Με γνώμονα λοιπόν την
περεταίρω και αποτελεσματικότερη μείωση του λειτουργικού κόστους της κατοικίας σας, σχεδιάστηκε
το πακέτο ADVANCED ENERGY που περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να
εξασφαλίσουν χρήση φθηνότερης ενέργειας και χαμηλότερες καταναλώσεις: Το πακέτο ADVANCED
ENERGY περιλαμβάνει:

Χαμηλά τιμολόγια ενέργειας
Τα οικονομικότερα τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας &
Φυσικού Αεριού της αγοράς, με τις υπηρεσίες KGreenenergy
και KGreenaerion

Οικονομικός και ποιοτικός φωτισμός
Αντικατάσταση ηλεκτρικών λαμπτήρων με νέας
τεχνολογίας λαμπτήρες led για μείωση του κόστους
φωτισμού έως και 95% με την υπηρεσία KGreenled

Θέρμανση - ψύξη και ηλιακά
Προηγμένα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και
παραγωγής ζεστού νερού για οικονομία έως
και 75%, με την υπηρεσία KGreenclima

Φωτοβολταϊκά συστήματα
Φωτοβολταϊκό σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού με
δυνατότητα έως και 100% ενεργειακής αυτονομίας, με την
υπηρεσία KGreencell

energy
Παροχή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας
Η υπηρεσία KGreenenergy, δραστηριοποιείται στην ελληνική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος
για το Ν. Ευβοίας, του μεγαλύτερου ιδιώτη παραγωγού
Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, του ΗΡΩΝΑ. Η
υπηρεσία KGreen energy φέρνει τη νέα εποχή στο
οικονομικό ρεύμα, με σημαντικές εκπτώσεις, στα
τιμολόγια ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές και τις
επιχειρήσεις, μηδενικό πάγιο για πάντα, σαφή και
κατανοητά τιμολόγια. Και όλα αυτά, γρήγορα και
απλά, χωρίς καμιά επιβάρυνση ή κόστος
ενεργοποίησης, χωρίς καμιά αλλαγή στο δίκτυο
και τον μετρητή, χωρίς χρονικές ή άλλες
δεσμεύσεις και πάντα με την εγγύηση του
ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ.

aerion
Μελέτη, εγκατάσταση και παροχή φθηνού Φυσικού Αεριού
Η υπηρεσία KGreen aerion ως Εξουσιοδοτημένος
Εμπορικός Συνεργάτης του HΡΩΝΑ προμηθεύει φυσικό
αέριο σε οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις και
οργανισμούς στο νέο δίκτυο στην Εύβοια. Το φυσικό αέριο
αποτελεί διαχρονικά την πιο οικονομική επιλογή και τη
καλύτερη ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου προσφέροντας ανταγωνιστικά τιμολόγια ως προς τις συμβατικές μορφές
ενέργειας (πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ.) για αυτονομία στη
θέρμανση, στο ζεστό νερό και στο μαγείρεμα.
Η υπηρεσία KGreenaerion αναλαμβάνει τη μελέτη και την εγκατάσταση με το «κλειδί στο χέρι».

led
Τεχνολογικές λύσεις οικονομικού φωτισμού
Το 100% χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την
KGreenled, σας δίνει τη δυνατότητα να
αναβαθμίσετε ενεργειακά την εγκατάστασή σας
αντικαθιστώντας τoν ενεργοβόρο φωτισμό με νέα
τεχνολογικά συστήματα φωτισμού υψηλής
ποιότητας, με μηδενικό κεφάλαιο και χωρίς
δανεισμό.

ADVANCEDENERGY

clima
Προηγμένα συστήματα θέρμανσης και ψύξης και Ηλιακά
Η υπηρεσία KGreenclima, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης,
ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού για κάθε οικιακό ή επαγγελματικό
χώρο. Η ποιότητα των εγκαταστάσεων σε επίπεδο υλικών και
σχεδιασμού, σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές και τη
συνέπεια, ορίζουν τη βασική φιλοσοφία της
Προσφέρουμε:
Συστήματα θέρμανσης - ζεστού νερού
ό Αντλίες θερμότητας (οικονομία 75%)
ό Φυσικού αερίου (οικονομία 40%)
ό Πετρελαίου
ό Θερμοπομποί
ό Ξυλολέβητες
Συστήματα κλιματισμού
Ηλιακούς θερμοσίφωνες
Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Συστήματα τεχνικού αερισμού
Συστήματα αφύγρανσης

cell
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Η υπηρεσία KGreencell με τον Ενεργειακό Συμψηφισμό (Net
Metering), δίνει τη δυνατότητα στους οικιακούς
καταναλωτές να παράγουν ένα μέρος ή το σύνολο της
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, εγκαθιστώντας
φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη του κτηρίου τους. Με τον
τρόπο αυτό ο καταναλωτής γίνεται σχεδόν ανεξάρτητος
ενεργειακά, δεν τον επηρεάζουν οι μελλοντικές αυξήσεις του
ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να καλύψει της ανάγκες για θέρμανση,
ψύξη ακόμη και τα καύσιμα των μετακινήσεων του με τη χρήση
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη
εξοικονόμηση και ουσιαστικά ένα πολύ σοβαρό προσθετό οικογενειακό
εισόδημα. Η KGreencell αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για τη διεκπεραίωση
του φακέλου δανειοδότησης, την πλήρη εγκατάσταση και την παράδοση του
συστήματος σε λειτουργία με 25 έτη εγγύηση και πιστοποιημένες υπηρεσίες
συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Η KGreen με τα δύο ευέλικτα πακέτα ποιοτικής και ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας,
BASIC ECONOMY & ADVANCED ENERGY, σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για
να μειώσετε το κόστος λειτουργίας του νοικοκυριού σας, εξοικονομώντας τεράστια ποσά
ενέργειας και να βελτιώσετε την καθημερινή ποιότητα διαβίωσής σας.

Η KGreen ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον πώς:
ό Να μειώστε τις ετήσιες δαπάνες για
θέρμανση και ψύξη.
ό Να αναβαθμίσετε τις συνθήκες διαβίωσής
σας και τη θερμική άνεση.
ό Να αυξήσετε την αξία του ακίνητου σας.
ό Να επιδοτηθείτε και να κερδίσετε χρήματα
για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
σας μέσω του προγράμματος
«Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον».

Η KGreen μέσα από μια ολιστική προσέγγιση είναι στη διάθεσή σας προκειμένου:
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 Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων – ΚΕνΑΚ.
ό Να υλοποιήσει με το εξειδικευμένο προσωπικό της το σύνολο των παρεμβάσεων και να σας
παραδώσει «με το κλειδί στο χέρι» και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις μια
αποδοτική και ποιοτική κατοικία.
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