H NanoDomi στην έκθεση
Οικονομική Θέρμανση + Εξοικονόμηση Ενέργειας 2013
®

Η NanoDomi συμμετέχει στη 2η Έκθεση Οικονομική Θέρμανση & Εξοικονόμηση Ενέργειας που θα
πραγματοποιηθεί από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 στο Εκθεσιακό Κέντρο Ξιφασκίας (πρώην Δυτικό
Αεροδρόμιο Ελληνικού). Σας περιμένουμε στο περίπτερό μας 107, δίπλα στην έξοδο, για να σας παρουσιάσουμε
τις προτάσεις μας στον τομέα της θέρμανσης και εξοικονόμησης ενέργειας:
Α) Τις πρωτοποριακές ηλιακά υποβοηθούμενες αντλίες θερμότητας της Ισπανικής αντιπροσωπείας μας
EnergyPanel. Οι ηλιακά υποβοηθούμενες αντλίες θερμότητας ή αλλιώς τα «Θερμοδυναμικά
συστήματα» EnergyPanel αποτελούν την λύση με την μέγιστη απόδοση στην αγορά για εφαρμογές
θέρμανσης χώρου- νερού και πισίνας. Με απόδοση έως και 80% σε σχέση με το πετρέλαιο, αποδίδουν
έως και 20% παραπάνω από τις συνηθισμένες αντλίες θερμότητας, παρέχοντας την μέγιστη
εξοικονόμηση.
Β) Την νέα μας αντιπροσωπεία την εταιρία NEW TIMES που ειδικεύεται στην κατασκευή αντλιών
θερμότητας. Μέσω της συμφωνίας, η NanoDomi συμπληρώνει τον κατάλογο προϊόντων στην θέρμανση
χώρου και ζεστού νερού χρήσης με την πλήρη γκάμα προϊόντων της NEW TIMES, προσφέροντας
o
επιπλέον λύσεις ψύξης – θέρμανσης, αλλά και αντλίας υψηλών θερμοκρασιών (έως 80 C). Οι αντλίες
διακρίνονται για την αξιοπιστία τους (χρησιμοποιούν τους ποιοτικότερους συμπιεστές Copeland,
Panasonic & Hitachi), την απόδοσή τους και την τιμή τους. Τώρα η οικονομική θέρμανση είναι για όλους
με αυτές τις τιμές.
Γ) Προτείνουμε λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας με λύσεις εξοικονόμησης, όπως
συνδυασμό των αντλιών θερμότητας με
i) Φωτοβολταικά συστήματα -ώστε να μην χρειαστεί να πληρώσετε ποτέ ξανά ούτε για ρεύμα, ούτε για
θέρμανση!- και ακόμα
ii) την αντικατάσταση κουφωμάτων και
iii) τη βελτίωση της μόνωσης του κτιρίου,
ενέργειες απαραίτητες ώστε να μειώσετε το ενεργειακό σας αποτύπωμα αλλά και να μπορέσετε να
απολαύσατε πραγματικά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ + ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
®

Με αφορμή την συμμετοχή μας στην έκθεση η NanoDomi προσφέρει ειδικές τιμές στα προϊόντα
αντιπροσωπεύουμε, αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα του καταλόγου μας. Θα χαρούμε να δούμε
περίπτερό μας παλαιούς φίλους, αλλά και να γνωρίσουμε νέους συνεργάτες, που να διέπονται από την
φιλοσοφία.
®
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την NanoDomi και τα προϊόντα της, επισκεφθείτε
ηλεκτρονική διεύθυνση www.nanodomi.com.
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