
YOU WE

με την εγγύηση του ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ

Γρήγορα, Αποτελεσματικά, Ολοκληρωμένα

“€ξοικονόμηση κατ' Οίκον II”

Η  του , αποτελεί το επιστέγασμα της εξέλιξης της τεχνογνωσίας του ομίλου K  ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥGreen
και της ηγετικής θέσης του εδώ και στον κλάδο των κατασκευών. H  έχει σχεδιάσει και 50 χρόνια, KGreen
προσφέρει για το επιδοτούμενο πρόγραμμα « » λύσεις «πακέτο». Έξυπνες και Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ
αποδοτικές τεχνολογικές λύσεις που εξασφαλίζουν  της πραγματική ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση
κατοικίας σας - και φυσικά πάντα  με την εγγύηση του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ.
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κάνουμε τις 

ανάγκες σας...

ολοκληρωμένες

 λύσεις !



η  ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον πώς:KGreen
ό Να μειώσετε τις ετήσιες δαπάνες για θέρμανση 

και ψύξη.
ό Να αναβαθμίσετε τις συνθήκες διαβίωσής σας 

και τη θερμική άνεση. 
ό Να αυξήσετε την αξία του ακινήτου σας. 
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insulation
Εφαρμογές θερμομόνωσης 
και στεγανοποίησης

frame
Ενεργειακά κουφώματα
Συστήματα αλουμινίου & Σκίασης

carbo
Θερμομονωτικά ελαφροσκυροδέματα

clima
Λέβητες Αερίου, Aντλίες θερμότητας
& Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Μόνωση δωμάτων και στεγών με 
επιβεβαιωμένη οικονομία από το 
ΚΑΠΕ, για μείωση των αναγκών σε
θέρμανση και ψύξη έως 40%  

Συστήματα θερμοπρόσοψης για ποιοτική 
διαβίωση και μείωση θερμικών απωλείων 
έως και 80%.

με την εγγύηση 
τ ο υ  ο μ ί λ ο υ 
ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ

Λύσεις υψηλής ασφάλειας  και αισθητικής 
για οικονομία έως και 70%.
Συστήματα και τέντες παντώς τύπου.

Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με 
Φυσικό Αέριο και Αντλίες Θερμότητας για 
ενέργεια από το περιβάλλον. Έως 70% 
οικονομία στη θέρμανση και 50% οικονομία 
στην ψύξη. Ηλιακοί θερμοσίφωνες για 
δωρεάν ζεστό νερό από τον ήλιο. 

Η είναι στη διάθεση σας προκειμένου:KGreen 
ό Να σας ενημερώσει για τη διαδικασία ένταξής σας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ».
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 

«με το κλειδί στο χέρι» όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις για μια αποδοτική και 
ποιοτική κατοικία ή επιχείρηση. 

Έχοντας εμπειρία με περισσότερα από 
 του «εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ»300 έργα

YOU WE

πάνω από
έργα


