H NanoDomi στην έκθεση Εξecoνομώ expo 2013
®

Η NanoDomi συμμετέχει στην 3η έκθεση Εξecoνομώ expo που θα λάβει χώρα από 7 έως 9 Νοεμβρίου
2013 στην αίθουσα πολλαπλων χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, Αττικής. Πιστοί στο ραντεβού μας σας
περιμένουμε, για να σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
εξοικονόμησης ενέργειας:
A. Διασυνδεδεμένα φ/β συστήματα: Αναλαμβάνουμε την πλήρη μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού ή και
υλοποίηση του έργου σας επιλέγοντας εξατομικευμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας
τον απαραίτητο εξοπλισμό από ποικιλία διάσημων κατασκευαστών αλλά και σε συνεργασία με τις
αντιπροσωπίες μας ZeverSolar και TBEA.
B. Αυτόνομα συστήματα: Σχεδιάζουμε, συμβουλεύουμε, προμηθεύουμε και υλοποιούμε το αυτόνομο
σύστημά σας με γνώμονα πάντα τις πραγματικές ανάγκες και την κάλυψή τους, προτείνοντας λύσεις και
εναλλακτικές, προσπαθώντας να βελτιστοποίησουμε πάντα την σχέση αναγκαιότητα - ποιότητα – τιμή.
C. Την Βέλτιστη λύση στην θέρμανση: 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
ECO!
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.
D. 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
Hot!
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.
E. Υπέρυθρα πάνελ θέρμανσης: Εμπορικής συμφωνίας με την infraNOMIC, η οποία ειδικεύεται στα
συστήματα της υπέρυθρης θέρμανσης, προσφέρουμε έναν επιπλέον οικονομικό και υγιεινό τρόπο
θέρμανσης. Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης της εταιρίας infraNOMIC, προσφέρονται σε πλήρη γκάμα
Νέο!
με τιμές κατανάλωσης από 200 ως 900W. Διακρίνονται για τον απλό τρόπο λειτουργίας και
τοποθέτησης ενώ μπορούμε να προσαρμόσουμε την εμφάνιση των πάνελ(φωτογραφιές, καθρέφτες)
για τη καλύτερη αισθητική του χώρου.
F. 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
MUST!
ii)
την αντικατάσταση κουφωμάτων με δυνατότητα προμήθειας χονδρικής και
iii)
τη βελτίωση της μόνωσης του κτιρίου –δώματος ή θερμοπρόσοψης,
ενέργειες απαραίτητες ώστε να μειώσετε το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου σας ώστε να το
καταστήσετε Green Building.
Με αφορμή την συμμετοχή μας στην έκθεση η NanoDomi® προσφέρει ειδικές τιμές στα προϊόντα που
αντιπροσωπεύουμε, αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα του καταλόγου μας. Θα χαρούμε να δούμε στο
περίπτερό μας παλαιούς φίλους, αλλά και να γνωρίσουμε νέους συνεργάτες, που να διέπονται από την ίδια
φιλοσοφία.
®

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την NanoDomi και τα προϊόντα της, επισκεφθείτε την
ηλεκτρονική διεύθυνση www.nanodomi.com.
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