ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΟΝΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΗ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Έ

να βήμα βρισκόμαστε από
το χειμώνα με τη θερμοκρασία
να παρουσιάζει καθοδική
τάση. Ενημερωθείτε από το
ένθετο ΘΕΡΜΑΝΣΗ για όλα
όσα θα θέλατε να γνωρίζετε, αν
αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε
φυσικό αέριο, πέλλετ,
αεροπομπούς ή οποιοδήποτε
άλλο θερμαντικό μέσο στο χώρο
σας για το φετινό χειμώνα.
Υπάρχουν λύσεις οικονομικές από
τις οποίες και θα μπορέσετε να
επωφεληθείτε.

ΤΡΙΤΗ

18

ΟΚΤΩBΡΙΟΥ 2016

2 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ / ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩBΡΙΟΥ 2016

Α Κ Ρ Ι Β ΟΤ ΕΡ Ο ΦΕ ΤΟΣ
ΤΟ Π Ε Τ ΡΕ Λ Α Ι Ο Θ ΕΡΜ Α Ν Σ Η Σ

Στα 95 με 96 λεπτά
το λίτρο η μέση τιμή
aΑυξημένη κατά δέκα περίπου λεπτά λόγω της αύξησης σε

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ, τονίζει ο πρόεδρος του
σωματείου βενζινοπωλών, Φώτης Πούλος a«Δεν θα έχει τα
προσδοκώμενα έσοδα το κράτος, δεν το καταλαβαίνουν»

Σ

τα 95-96 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί
η μέση τιμή
του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το
ερχόμενο Σάββατο 15
Οκτωβρίου, με βάση
τα σημερινά δεδομένα των διεθνών τιμών
και της ισοτιμίας ευρώ
/ δολαρίου, όπως ανέφερε χθες με δηλώσεις
του στο «Χ» ο πρόεδρος του σωματείου
βενζινοπωλών Καβάλας, Φώτης Πούλος.
Η τιμή είναι αυξημέ-

νη, σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της
ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ).
Την περασμένη χειμερινή περίοδο η τιμή του
πετρελαίου θέρμανσης
κυμάνθηκε στα 83-85
λεπτά το λίτρο. Η αύξηση εφέτος οφείλεται,
αφενός στην άνοδο του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23 σε 28 λεπτά το λίτρο) και του
ΦΠΑ από 23% σε 24%,
ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι
και οι τιμές διυλιστηρίου.

Στα 95-96 λεπτά /
λίτρο η μέση τιμή

«Οι εκτιμήσεις αυτή
τη στιγμή είναι ότι το
πετρέλαιο θα πωλείται φέτος προς 95-96
λεπτά το λίτρο. Καθημερινά, μετά τις ανακοινώσεις για μείωση παραγωγής πετρελαίου από τις χώρες
του ΟΠΕΚ, βλέπουμε
το αργό πετρέλαιο να
ανεβαίνει και να συμπαρασύρει τις τιμές
και στη λιανική πώληση.
Αυτό θα το δούμε τις
επόμενες ημέρες, όχι
μόνο στο πετρέλαιο
θέρμανσης, αλλά και
στα υπόλοιπα καύσιμα και αργότερα στο

υγραέριο», ανέφερε αρχικά ο κ. Πούλος.

«Το μισό κόστος
είναι φόροι»
Για την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και πόσο θα επιβαρυνθεί ο κ. Πούλος,
σημείωσε:

«Η αύξηση του Ε.Φ.Κ.
θα φτάσει τα 5 λεπτά
στο λίτρο, σε σχέση με
μόλις πριν έναν χρόνο, συν το 1% επιπλέον στον Φ.Π.Α. από το
23% στο 24%. Κατά συνέπεια, ο καταναλωτής
πληρώνει 0,47€/λίτρο.
Με λίγα λόγια, το μισό
κόστος του λίτρου είναι φόροι και επιβαρύνεται ο κόσμος από φόρους και μάλιστα για
ένα προϊόν, που είναι
απαραίτητο για όλα
τα σπίτια. Δεν είναι είδος πολυτέλειας, ώστε
να το «φορτώνουν» διαρκώς με ειδικούς φόρους. Μάλιστα, δε συμβαίνει το ίδιο πράγμα
σε άλλες μορφές θέρμανσης, όπως το φυσικό αέριο, όπως και
στους λογαριασμούς
της ΔΕΗ. Και φυσικά,
δε λέω ότι θα πρέπει
να επιβληθούν φόροι
και σε αυτά. Απλώς, το
κράτος θα μπορούσε
να ελέγξει με διαφορετικούς τρόπους το λαθρεμπόριο, για να βρει
τους πόρους που του

λείπουν. Ουσιαστικά,
είναι ένας φαύλος κύκλος, χωρίς να έρχονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για
τον λόγο ότι με τη μείωση της κατανάλωσης
δε θα μπουν στα ταμεία τα έσοδα που ευελπιστεί να πιάσει η
κυβέρνηση. Όσο μειώνεται η κατανάλωση
τόσο λιγότερα θα είναι τα έσοδα. Τα λέμε
εδώ και χρόνια, αλλά
είναι φωνή βοώντος
εν τη ερήμω. Δικαιολογημένα υπάρχει αυτή
η αντίδραση από τους
πρατηριούχους, όπως
και από τους καταναλωτές και δεν ξέρω τι
κατάσταση θα επικρατήσει τον χειμώνα».

Παρά τον ήπιο
χειμώνα πέρυσι,
αύξηση 7%-8%
στην κατανάλωση
Για το αν αυτές οι επιλογές της κυβέρνησης θα φέρουν «βουτιά» στην κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, όπως το 2012
και το 2013, ο πρόεδρος
του σωματείου βενζινοπωλών Καβάλας, απάντησε: «Στην παρούσα φάση, δε φαίνεται
να έχουμε μεγάλη αύξηση στην τιμή του αργού, ώστε να ξεφύγει η
τιμή του λίτρου πολύ
πάνω από το 1 ευρώ.
Είναι ένα μεγάλο λάθος
να προχωρά μια κυβέρνηση σε υψηλούς Ε.Φ.Κ.
Άλλωστε, δεν έχει κάνει
καμιά συμφωνία κανένα κράτος ότι θα παίρνει εφ’ όρου ζωής σε χαμηλές τιμές το αργό πε-

τρέλαιο από τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες και ότι θα κυμαίνεται στα 25-30 δολάρια το βαρέλι. Παρόλο
που είχαμε έναν ήπιο
χειμώνα, πέρυσι, κλείσαμε με αυξητικές τάσεις στην κατανάλωση, σε σύγκριση με το
2014, αύξηση της τάξης
του 7%-8%, έχοντας ως
πλεονέκτημα ότι η τιμή
άνοιξε στα 0,65€/λίτρο
κι έκλεισε στα 0,74€/λίτρο. Ήταν μια τιμή προσιτή...».

Περί επιδόματος
θέρμανσης και
καθυστερήσεων
Για το τι πρόκειται να
ισχύσει με το θέμα του
επιδόματος κατά τη
φετινή σεζόν, ο κ. Πούλος είπε:

«Υπάρχει ακόμη στασιμότητα. Πέρυσι, οι
πρώτες αιτήσεις γίνονταν στις αρχές Νοεμβρίου. Δυστυχώς, πάλι
πάμε σε ευχολόγια.
Ακόμη έως σήμερα δεν
έχουμε νεότερα. Ας ελπίσουμε να μπορέσουν
οι καταναλωτές να κάνουν νωρίτερα τις αιτήσεις τους και να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Είναι άδικο
να κρατάει το κράτος
αυτά τα χρήματα, τα
οποία έχει πληρώσει ο
πολίτης. Άλλωστε, το
επίδομα θέρμανσης δίδεται σε οικογένειες με
πολύ χαμηλό εισόδημα».
Δημήτρης Μπουντάς
φωτο: www.thetoc.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ / ΕΚΔΟΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΝΕΛΗΣ
Ευγενίου Ιορδάνου 15 - 65 302 Καβάλα • Τ. 2510 233002 • F: 2510 226502
e-mail: hartis@otenet.gr • web site: www.xronometro.com

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βίκυ Κυφωνίδου / φώτο εξωφύλλου: www.modusfireplaces.com
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: ΓΙΩΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΑΓΛΑΪΑ ΤΕΡΛΕΛΕ
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Απλές Συμβουλές
Θερμομόνωση

Για να εξοικονομήσετε
ενέργεια μπορείτε να:

Η κατάλληλη μόνωση είναι βασική προϋπόθεση
για την προστασία κάθε
κτιρίου από το κρύο και
τη ζέστη.

προσθέσετε θερμομόνωση στην οροφή του
κτιρίου

Για να μειώσετε τις
απώλειες θερμότητας
μπορείτε να:

αντικαταστήσετε τα
παράθυρα με μονά τζάμια με νέα θερμομονωτικά με διπλά τζάμια

Äκλείσετε

τυχόν χαραμάδες σε πόρτες και
παράθυρα με μονωτικό
υλικό, αυτοκόλλητες ταινίες του εμπορίου ή σιλικόνη

Äμην
βολικά

αερίζετε υπερ-

Äκλείνετε τα εξώφυλ-

λα (παντζούρια) και τις
κουρτίνες τις κρύες νύχτες του χειμώνα, για να
διατηρείται η ζέστη μέσα
στο χώρο
Τα κτίρια κατασκευής
πριν το 1980 συνήθως
δεν έχουν μόνωση.

Ä
Ä
Ä

προσθέσετε μόνωση
στους τοίχους (εξωτερικά αποδίδει καλύτερα)
Με τον τρόπο αυτό θα
πετύχετε 15-40% εξοικονόμηση ενέργειας
Τα καινούργια κτίρια, κατασκευασμένα μετά το
1980, αν είναι σωστά κατασκευασμένα έχουν την
απαιτούμενη θερμομόνωση.
Προσοχή όμως:
Αν δεν έχουν μονωθεί κάποια δομικά στοιχεία του κτιρίου (πλάκες,
δοκάρια, κολώνες από
μπετόν),
δημιουργούνται οι λεγόμενες «θερ-

μογέφυρες» και μπορεί να παρουσιαστεί
υγρασία στο εσωτερικό
τους λόγω συμπύκνωσης των υδρατμών του
αέρα του χώρου. Το
φαινόμενο αυτό μπορεί να παρατηρηθεί και
σε κουφώματα αλουμινίου που δεν έχουν
μονωτικές ιδιότητες.
Αν έχετε τέτοιο πρόβλημα και δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε κατασκευαστικές λύσεις, πρέπει να
αερίζετε περισσότερο
το χώρο.

Θέρμανση
χώρων
Αξιοποιείστε την ηλιακή
ενέργεια για να θερμάνετε το κτίριό σας. Τις ηλιόλουστες χειμωνιάτικες
μέρες να αφήνετε τον
ήλιο να μπαίνει μέσα από
τα νότια παράθυρα.
Aν έχετε αυτόνομη θέρμανση, μη ρυθμίζετε το
θερμοστάτη πάνω από
τους 20 °C. Για κάθε επι-

πλέον
βαθμό σπαταλάτε μέχρι και 7% περισσότερη ενέργεια. Εάν ο χώρος σας είναι ιδιαίτερα
ζεστός, ελέγξτε το θερμοστάτη και βεβαιωθείτε
ότι το σύστημα θέρμανσης είναι κλειστό, πριν
να ανοίξετε παράθυρα.
Μην καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα με κα-

λύμματα, γιατί μειώνεται
σημαντικά η απόδοσή
τους.
Φροντίστε για τη σωστή
ρύθμιση και συντήρηση
του καυστήρα και τον
καθαρισμό του λέβητα
κάθε καλοκαίρι από ειδικό συντηρητή, ο οποίος
εκδίδει και το πιστοποιη-

τικό συντήρησης βάσει νομοθεσίας με μετρήσεις
του βαθμού απόδοσης
της εγκατάστασης, της
θερμοκρασίας των καυσαερίων και της περιεκτικότητάς τους σε διοξείδιο του άνθρακα και
αιθάλη.
πηγή: www.cres.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
12ο χιλ. ΚΑΒΑΛΑΣ- ΔΡΑΜΑΣ • Τ.Κ. 64003
ΤΗΛ. 2510-392421 • FAX. 2510- 392422
email: pumatherm@gmail.com
www.pumatherm.gr

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
AC 35 - AC 300
Οι λέβητες PUMA
THERM σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα EN303 και
DIN 4702 και είναι
κατάλληλοι για
εγκατασ τάσεις
θέρμανσης νερού.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ COMPACT
AC25 & AC35
COMPACT (25.000
Kcal/h - 35.000 Kcal/h)
Οι λέβητες PUMA
THERM συνδυάζουν:
Τον καλύτερο βαθμό
απόδοσης
Την εύκολη συντήρηση
Τον χαμηλότερο θόρυβο
Την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΛΕΒΗΤΑΣ PELLET
Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - ΞΥΛΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ
ΒΙΟΜΑΖΑ - PELLET - ΞΥΛΟ
Ο Λέβητας της PUMATHERM είναι κατασκευασμένος για να χρησιμοποιεί
πολλαπλά καύσιμα: Pellet - Κουκούτσια
ελιάς - Αμύγδαλα - Φουντούκια - Ροδάκινα - Πυρήνα κ.α. Επίσης μπορεί εξίσου αποδοτικά να λειτουργήσει και με
Ξύλα - Μπριγκέτα - Κάρβουνο.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ
COMPACT ΑΜ 22 & ΑΜ 30
Ο ατομικός λέβητας είναι η ΛΥΣΗ
στο πρόβλημα
της θέρμανσης,
γιατί είναι ολοκληρωμένο συγκρότημα λεβητοστασίου προσαρμοσμένο
στις απαιτήσεις
της σύγχρονης
τεχνολογίας.

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΕΙΡΑΣ DL ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ
ΛΕΒΗΤΑΣ
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ
Χαλύβδινος λέβητας στερεών καυσίμων σχεδιασμένος με
την τελευταία τεχνολογία στον τομέα καύσης ξύλου - μπρικέτας - πέλλετ.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΛΕΒΗΤΑ
PELLET PUMATHERM: • Αυτόματη
ανάφλεξη • Αυτόματος έλεγχος δοσολογίας pellet • Λογισμικό ρύθμισης της καύσης για βέλτιστη απόδοση • Ηλεκτρονική ρύθμιση δοσολογίας αέρα • Φιλικό προς τον χρήστη σύστημα με ψηφιακή οθόνη •
Αυτόματος καθαρισμός (κάθετα διαφράγματα) • Εύκολο στην συντήρηση • Υψηλή απόδοση 90%

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ
AC - ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ
Χαλύβδινοι λέβητες υψηλής τεχνολογίας με σχεδιασμό του
θαλάμου καύσης ώστε να μεγιστοποιεί την φόρτωση του
καυσίμου. Οι λέβητες διαθέτουν μεγάλο θάλαμο καύσης
για μεγάλη αυτονομία, αρκεί
2- έως 3 φορές την ημέρα να
βάλετε ξύλα.
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Στο τεχνικό μας γραφείο δραστηριοποιούμαστε στον τομέα των υπηρεσιών μηχανικού και των κατασκευών ιδιωτικών και δημόσιων έργων
από το 2002. Ο Χρυσανίδης Αν. Χαράλαμπος (Διπλωμ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.) και ο αδελφός του Χρυσανίδης Θεόδωρος (Δρ.
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.) έχοντας τη γνώση, την εμπειρία και με σεβασμό απέναντι στον πελάτη, δραστηριοποιούμαστε σε ένα ευρύ
αντικείμενο υπηρεσιών πάνω στον κτιριακό τομέα που ξεκινάει από την εμπεριστατωμένη μελέτη και εκτείνεται έως την προσεγμένη
κατασκευή. Με διαρκή ενημέρωση πάνω στις σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο της κατασκευής και με κατανόηση των αναγκών της νέας
δύσκολης εποχής, στοχεύουμε στην άψογη συνεργασία με τον πελάτη, με γνώμονα τις λογικές τιμές, τη συνέπεια και την ειλικρίνεια.

Στο τεχνικό μας γραφείο παρέχουμε μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών που καλύπτει οποιαδήποτε
περίπτωση πάνω στον κτιριακό τομέα:
• Οικοδομικές άδει ες – Άδει ες δόμησης – Άδει ες λειτουργία ς κα τασ τημά των
• Θερμική α πεικόνιση κτιρίου. Επιθεώρησ η χώρου με χρήσ η θερμικής κά μ ερα ς για τον ε ν τοπισμό
ε υπα θών σ ημείων α πώλειας θερμότητας (θερμογέφυρες ), ε λ λιπούς μόνωσ ης και διαρροών α έρα
• Αρχιτεκτονικές - Στα τικές μ ε λέτες (σε κτίρια α πό σκυρόδεμα , χά λυβ α , ξύλο, λιθοδ ομή)
• Πισ το ποιητικά Ενεργεια κής Απόδοσης (ΠΕΑ) και Ενεργεια κή α να βάθμισ η κτηρίων
• Με λέτες Ενεργεια κής Απόδοσης (ΜΕΑ) και Ενεργεια κή Επιθεώρησ η Κτιρίων
• Περαίωση διαδικασιών σ τα πλαίσια του προγρά μμα τος «Εξοικονόμησ η κα τ’ οίκον»
• Τα κτο ποίηση και νομιμο ποίηση α υθαιρέτων
• Βεβαιώσεις νομιμότητα ς (για σ ύν ταξη σ υμβολαίων)
• Εκτιμήσεις α ξία ς α κινήτων
• Πρα γμα τογ νωμοσ ύνες τεχ νικών έργων
• Επίβλεψη - Κα τασκευή - Ανα καίνιση τεχ νικών έργων
• Το πογραφικές εργασί ες - Σύν ταξη τοπογραφικού δια γρά μμα τος
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Το γραφείο μας, έχοντας εμπειρία δεκαπέντε ετών, δραστηριοποιείται στον τομέα της ΜΟΝΩΣΗΣ των ΚΤΙΡΙΩΝ η οποία αποτελεί
ένα ιδιαιτέρως νευραλγικό τμήμα του συνόλου μιας κατασκευής και της οποίας η πλημμελής εφαρμογή δημιουργεί προβλήματα σε
χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Συγκεκριμένα προτείνουμε και εφαρμόζουμε λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με:

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

(δωμάτων, στεγών, τοιχοποιίας και μέσω του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον) είτε εξωτερικά του
υπάρχοντος κτιριακού κελύφους με χρήση εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης και εφαρμογή τυποποιημένων
συστημάτων (Σ.Ε.Θ.) όπως το Weber.Therm της Weber, Kelyfos της Isomat και Thermoprosopsis της Knauf είτε εσωτερικά με χρήση υλικών ξηράς δόμησης. Μέσω
της ορθής θερμομόνωσης επιτυγχάνουμε μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση – ψύξη, βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος και των
συνθηκών διαβίωσης, αποφυγή σχηματισμού εσωτερικής συμπύκνωσης (και κατ’ επέκταση δημιουργία μούχλας) στις θερμογέφυρες, αποταμίευση θερμότητας με
την εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας των υλικών και προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων.

Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

(δωμάτων, στεγών, υπογείων, τοιχοποιίας, φρεατίων
κλπ.) είτε με επαλειφόμενα υλικά διαφόρων βάσεων
(πολυουρεθανικής, ασφαλτικής, τσιμεντοειδούς, ακρυλικής) είτε με μεμβράνες διαφόρων τύπων (ασφαλτικές, EPDM, PVC). Μέσω της ορθής υγρομόνωσης επιτυγχάνουμε
την αποτροπή εισροής υδάτων στο εσωτερικό του κτιρίου, αποφυγή σχηματισμού κηλίδων στους τοίχους ή στις οροφές, τον αποχρωματισμό των επιφανειών,
αποφλοίωση των χρωμάτων, δημιουργία μυκήτων (σχηματισμό μούχλας) και εξάλειψη των θερμομονωτικών ιδιοτήτων των υλικών.

Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

(τοιχοποιίας, οροφών και δαπέδων) είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά. Αφού προηγηθεί ηχομέτρηση της στάθμης των θορύβων,
προτείνουμε τη βέλτιστη λύση που σχετίζεται είτε με την ηχομόνωση (αερόφερτων ή κτυπογενών ήχων) είτε με την ηχοπροστασία
είτε με την ηχοαπορρόφηση μέσω της χρήσης των κατάλληλων ανά περίπτωση υλικών. Με τη σωστή ηχομόνωση και τη μείωση της ακουστικής ρύπανσης επιτυγχάνουμε
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (ακουστική άνεση) και την προστασία της ψυχικής διάθεσης του ατόμου από τις επιδράσεις των βλαβερών ήχων και τις
αρνητικές συνέπειες των ενοχλητικών θορύβων που παρενοχλούν το μικροπεριβάλλον.
Έχοντας αποκτήσει την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων από το έτος 2010 και διαθέτοντας γνώση των ιδιαιτεροτήτων μιας κατασκευής, των τεχνικών
χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των μονωτικών υλικών και της βελτίωσης που επέρχεται στην Ενεργειακή Ταυτότητα του κτιρίου ανάλογα με την εκάστοτε παρέμβαση, είμαστε
σε θέση να καλύψουμε υπεύθυνα κάθε είδους πρόβλημα ελλιπούς μόνωσης σε κτιριακά ή μη έργα, προτείνοντας τη βέλτιστη λύση σε λογικό κόστος και παρέχοντας
επιπροσθέτως γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας ανάλογης με τον τύπο του προβλήματος και το είδος της παρέμβασης που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 17 - ΚΑΒΑΛΑ • Τ: 2510-227242 • Κ: 6936-227252 • F: 2510-227262 • E-MAIL: chryssanidis@yahoo.gr
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8 Συμβουλές για οικονομική θέρμανση

Ο

χειμώνας
πλησιάζει πλέον απειλητικά
και ήρθε ο καιρός να
ανάψουμε την θέρμανση! Μη φοβού! Αυτή
τη χρονιά δεν θα δείτε τους λογαριασμούς
σας να εκτοξεύονται
στα ουράνια και αυτό
χάρη στις 8 συμβουλές
για οικονομική θέρμανση που συγκεντρώσαμε
για εσάς.
Ελέγξτε λοιπόν και συντηρείστε τον σύστημα
θέρμανσης σας, ώστε
να αποδίδει στο μέγιστο και εφαρμόστε τις

8 συμβουλές για οικονομική θέρμανση που
ακολουθούν, για να
απολαύστε τη ζεστασιά και τη θαλπωρή του
σπιτιού σας χωρίς να
ξοδέψετε μια περιουσία!

› Πάρτε

υγραντήρα

O υγρός αέρας έχει
θερμότερη
αίσθηση
και κρατά τη θερμότητα καλύτερα, ακόμη και
όταν ο θερμοστάτης
έχει ρυθμιστεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία.
Χρησιμοποιήστε έναν
υγραντήρα ή καλλιεργήστε φυτά εσωτερι-

κού χώρου για να
παρέχετε στην
α τμόσφαιρα
του χώρου
σας
την
απαραίτητη υγρασία.

› Ξεσκονίστε

Η
σκόνη
που συσσωρεύεται
επάνω
στα καλοριφέρ
και τα θερμαντικά σώματα μειώνει την ποσότητα της
θερμότητας που μπορεί

Σ Τ Ε Γ Α Ν Ω Σ Η
ΤΑ ΡΑΤ Σ Α Σ - Υ Π Ο Γ Ε Ι Ο Υ - Π Ι Σ Ι Ν Α Σ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κ Α ΛΠΑΚΙΔΗ

να
δια νεμ η θ ε ί
στο χώρο,
για αυτό ξεσκονίζετέ τα συχνά, διατηρείτε τα
καθαρά και φροντίστε να μην καλύπτονται από ογκώδη αντικείμενα.

› Λιαστείτε

Ανοίξτε τις κουρτίνες
στα παράθυρα με νότιο
προσανατολισμό κατά
τη διάρκεια των ωρών
ηλιοφάνειας της ημέρας, για να παρέχετε
δωρεάν θερμότητα στο
σπίτι σας. Κλείστε τις
όταν ο ήλιος δύσει για
να κρατήσετε τη θερμότητα στο εσωτερικό.

› Μαγειρέψτε
ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 58 - Κ ΑΒΑ Λ Α
ΤΗΛ. 2510.233723 - Κ ΙΝ. 6932.715015

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
SERVICE ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ

Χρησιμοποιήστε
το
φούρνο και την κουζίνα για να ετοιμάσετε τα
γεύματα της ημέρας και
ταυτόχρονα να προσθέσετε ζεστασιά και

τα πιάτα
σας με χαμηλή ροή.

ωφέλ ι μ η
υγρασία
στο σπίτι σας.

› Ρέγουλα στον

απορροφητήρα

Ο απορροφητήρας της
κουζίνας και ο εξαερισμός της τουαλέτας τραβούν το ζεστό
αέρα έξω από το σπίτι σας για αυτό χρησιμοποιήστε τους με φειδώ, όταν είναι απολύτως αναγκαίο.

› Λιγότερο

ζεστό νερό

Η ενεργειακή δαπάνη
για την θέρμανση του
νερού είναι μεγαλύτερη
από όσο φαντάζεστε.
Μειώστε την κατανάλωση ζεστού νερού κάνοντας ντους αντί για
μπάνιο και πλένοντας

κουρτίνες

Οι βαριές κουρτίνες,
βοηθούν στη μόνωση
του χώρου. Χρησιμοποιήστε κουρτίνες από
μαλλί ή βαμβάκι για να
κρατήσετε την ψύχρα
έξω από το σπίτι σας τα
βράδια.

› Κλείστε τις

διαρροές αέρα

Οι διαρροές αέρα επιτρέπουν στον αέρα να
γλιστρήσει έξω από το
σπίτι σας, μαζί με τη ζέστη. Με την αντικατάσταση των φθαρμένων
στεγανωτικών
γύρω
από τα παράθυρα και
τις πόρτες σας, και χρησιμοποιώντας
αεροστόπ μπορείτε να εξοικονομήσετε 30% στο
κόστος θέρμανσης σας.
πηγη:
www.paraligo.com

Λάσκαρης
Ελευθέριος
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
διανομές
κατ’ οίκον

Γαλλικής Δημοκρατίας 52 Καβάλα
Τηλ./Fax: 2510 223364 Κιν. 6944589733 E-mail: t.pimen@yahoo.gr

› Βάλτε βαριές

Τηλ. 6946501091
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Η

επιτυχημένη ανακαίνιση του σπιτιού ή του καταστήματός σας που μπορεί να υλοποιήσει η εταιρεία μας, θα σας προσφέρει τα αποτελέσματα
όπως ακριβώς τα φαντάζεστε και τα επιθυμείτε. οι μηχανικοί της εταιρείας μας, μετά από τα ραντεβού που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο
σας και στα γραφεία μας, θα σας κάνουν μία σειρά από έξυπνες, οικονομικές και όμορφες προτάσεις, για την ανακαίνιση που σας ενδιαφέρει.
Κάθε ανακαίνιση για μας είναι ένα ξεχωριστό, μοναδικό έργο και οι μηχανικοί μας και τα συνεργεία μας μελετούν κάθε εργασία που θα κάνουν στο
χώρο σας με μεγάλη προσοχή. Για όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα ενημερώνεστε και θα λαμβάνετε φωτογραφικό υλικό στο email σας
και στο τέλος των εργασιών θα παραλαμβάνετε από μας πλήρη φάκελο με όλες τις εγγυήσεις, τις φωτογραφίες και όλα τα στοιχεία που πρέπει να
έχετε μετά από μια ανακαίνιση στο σπίτι σας.

Οικονομοτεχνική Μελέτη
Κάθε ανακαίνιση συνοδεύεται πάντα από αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη, με την οποία συντάσσεται η συγγραφή υποχρεώσεων της εταιρείας μας για τις
εργασίες που έχετε επιλέξει να κάνετε. Μέλημά μας είναι το κόστος ανακαίνισης του σπιτιού σας να είναι το χαμηλότερο δυνατό χωρίς αυτό να σημαίνει εκπτώσεις
στα υλικά και τις εργασίες. Μπορούμε να πετύχουμε τις καλύτερες τιμές για εσάς, λόγω της πολυετούς συνεργασίας μας με μεγάλους προμηθευτές μας και με την
συνεχή και αδιάκοπη συνεργασία μας με τους τεχνίτες μας.

Εγγύηση Εργασιών
Όλες οι εργασίες όπως καθαιρέσεις, κτισίματα, σοβαντίσματα, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, βάψιμο, τοποθέτηση πλακιδίων, θερμομόνωση, υγρομόνωση
και όποιες άλλες εργασίες γίνουν κατά την ανακαίνιση, υλοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία, αυστηρά επιλεγμένα, από μηχανικούς της εταιρείας μας.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Η τακτοποίηση αυθαιρέτων γίνετε με βάση το νόμο 4178/2013 αλλά και με έκδοση οικοδομικής άδειας ανάλογα την περίπτωση αυθαιρεσίας. Αναλαμβάνουμε την
αποτύπωση του αυθαίρετου χώρου, την σύνταξη του φακέλου που απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή ή για την έκδοση οικοδομικής αδείας, συγκέντρωση
όλων των απαραίτητων εγγράφων και υπολογισμός των εξόδων τακτοποίησης του χώρου σας. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να κάνουν όλοι οι ιδιοκτήτες
αυθαιρέτων χώρων μιας και για την μεταβίβαση τους πρέπει να έχει προηγηθεί η τακτοποίησή τους. Για κάθε μεταβίβαση, απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού, η
οποία βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στον μεταβιβαζόμενο χώρο ή αν υπάρχει ότι έχει τακτοποιηθεί.

Ανακαίνιση Μπάνιου
Κατά γενική ομολογία, ο πιο πολύπαθος χώρος μέσα στο σπίτι είναι το μπάνιο. Η υγρασία, η διαρροή στο δίκτυο της ύδρευσης ή της αποχέτευσης, τα σπασμένα
πλακάκια, ένα παράθυρο που δεν σφραγίζει στο κλείσιμό του, η παλαιομοδίτικη αισθητική και η δυσλειτουργικότητα του χώρου, είναι μερικά από τα προβλήματα
που μας υποχρεώνουν να κάνουμε μία ανακαίνιση στο λουτρό μας.
Η εταιρεία μας μπορεί σε λιγότερο από μια εβδομάδα και με μικρό κόστος, να ανακαινίσει το μπάνιο σας, γρήγορα, σωστά, εγγυημένα και με επώνυμα υλικά της
επιλογής σας. Αλλάζουμε όλο το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και τοποθετούμε νέα μπανιέρα ή καμπίνα ντους, έπιπλο μπάνιου σε διάσταση ανάλογη του
λουτρού, νέα πλακάκια, νέα λεκάνη με πίσω καζανάκι ή κρεμαστή με εντοιχισμένο καζανάκι. Νέο παράθυρο και πόρτα λουτρού (αν απαιτείται) και καινούριες
μπαταρίες λουτρού – νιπτήρα καθώς και τα αξεσουάρ μπάνιου που θα ολοκληρώσουν αισθητικά την ανακαίνιση. Και στην ανακατασκευή του λουτρού σας όμορφες
αρχιτεκτονικές λύσεις θα αλλάξουν την αισθητική του. Κρυφοί φωτισμοί, σποτ, καθρέφτες και διχρωμίες θα δώσουν το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Μονώσεις Όλων των Τύπων
Στις μέρες μας η ραγδαία εξέλιξη στα μονωτικά υλικά, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να λύνουμε
εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όλα τα προβλήματα μόνωσης που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά
κτίρια στις μέρας μας. Κάθε είδους πρόβλημα μόνωσης ενός χώρου αντιμετωπίζεται διαφορετικά
και με σωστή μόνο μελέτη. Τα συνηθέστερα προβλήματα είναι, εμφάνιση υγρασιών από την
ταράτσα, από το έδαφος, από τα πλακάκια στο μπαλκόνι, ακόμη και από μία ντουζιέρα. Προβλήματα
που λύνονται με ειδικά μονωτικά υλικά σε κάθε περίπτωση. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την
διεκπεραίωση μονώσεων όλων των τύπων με μεθοδικότητα και συνέπεια έτσι ώστε η ανακαίνιση
του σπιτιού σας να πραγματοποιηθεί με επιτυχία.

Ολοκληρωμένο Μπάνιο
(Ιταλικής Προέλευσης)
με την τοποθέτηση:
Παραδομένο
σε 4 μέρες

μόνο

1.290€

Πρόγραμμα
Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον
Η Δημητριάδης Κ.Ε. σε συνεργασία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την προώθηση των αιτημάτων σας, καθώς επίσης και την επιμέλεια και την συγκέντρωση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, προκειμένου να λάβετε θετική και άμεση απάντηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα. Η Δημητριάδης Κ. Ε. αναλαμβάνει Δωρεάν όλη την γραφειοκρατική διαδικασία ώστε εσείς να μην εμπλακείτε καθόλου με την τράπεζα, καθώς επίσης και το συντονισμό
των εργασιών, ώστε εσείς να μην ασχοληθείτε καθόλου
με κανέναν προμηθευτή – κατασκευαστή!!!!
Είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την
αξία του. Ενδεικτικές εργασίες που επιδοτούνται είναι
οι εξής:
• Αντικατάσταση κουφωμάτων
• Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (π.χ. πατζούρια,
τέντες)
• Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
• Εγκατάσταση ή αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης(π.χ. λέβητας φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας, ενεργειακό τζάκι)
• Προσθήκη θερμομόνωσης τοίχων, δώματος, πυλωτής.
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Κ ΑΥ Σ Ι Μ Α - Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Α
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-Α ΞΕΣΟΥΑΡ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΩΝ

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΜΠΟΡΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΡΑΝΖΙΤΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ
Σε πλοία & σκάφη αναψυχής
Υγραεριοκίνηση στο πρατήριο REVOIL
ΔΩΡΕΑΝ Έκδοση Κοινοχρήστων
με την αγορά πετρελαίου θέρμανσης

Σας
ανταποδίδουμ
ε
την 20ετή σ
ας

εμπιστοσύνη

με τις καλύτε
ρες
τιμές
της αγοράς

Κεντρικό: Τενέδου 52, ΚΑΒΑΛΑ (Πρατήριο EKO),
Τηλ.: 2510 442767, Fax: 2510 442090
Υπο/μα 1: 2o χιλ. Περάμου-Ελευθερών (Πρατήριο Revoil),
Τηλ.: 25940 41000
Υπο/μα 2 : Άγιος Αθανάσιος Δράμας (Πρατήριο Α.Π),
Τηλ.: 25210 69544
Εγκαταστάσεις ΔΑΤΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
EXPRESS OIL 2510 833414, Κινητό : 6932 228206
e-mail: info@express-oil.gr
ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

8001117900

ΚΡΙΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ενέργεια εν κινήσει

