
ΓΝΩΡΙΜΙΑΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ Υ∆ΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗΥ∆ΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΗ ΥδροκοσµοτεχνικήΥδροκοσµοτεχνική δηµιουργήθηκεδηµιουργήθηκε απόαπό τουςτους µηχανικούςµηχανικούς ∆ηµήτριο∆ηµήτριο ΛάµαρηΛάµαρη καικαι
ΕυάγγελοΕυάγγελο ΜαυροµµάτηΜαυροµµάτη καικαι έχονταςέχοντας έδραέδρα τηςτης τηντην ΑθήναΑθήνα, , απόαπό τοτο 1991 1991 µέχριµέχρι καικαι
σήµερασήµερα, , επεκτάθηκεεπεκτάθηκε σεσε ολόκληρηολόκληρη τηντην ΕλλάδαΕλλάδα. . 
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ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣΠΙΣΙΝΕΣ ΑΠΟΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝΜΠΕΤΟΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣΠΙΣΙΝΕΣ ((MEME ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ήή COMPACTCOMPACT ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ))

ΥΠΕΡΓΕΙΕΣΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣΠΙΣΙΝΕΣ ΚΗΠΟΥΚΗΠΟΥ

ΠΛΗΡΗΠΛΗΡΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΙΣΙΝΑΣΠΙΣΙΝΑΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΕΠΕΝ∆ΥΣΗ LINERLINER –– ΒΟΤΣΑΛΟΒΟΤΣΑΛΟ –– ΨΗΦΙ∆ΑΨΗΦΙ∆Α –– ΠΛΑΚΑΚΙΠΛΑΚΑΚΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ ΜΕΜΕ ΑΛΑΤΙΑΛΑΤΙ

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣΠΙΣΙΝΑΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΘΕΡΜΑΝΣΗ ((ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ –– ΗΛΙΑΚΑΗΛΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛΑΠΑΝΕΛΑ ήή HEAT PUMPHEAT PUMP))

Υ∆ΡΟΜΑΣΑΖΥ∆ΡΟΜΑΣΑΖ ΠΙΣΙΝΑΣΠΙΣΙΝΑΣ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣΠΙΣΙΝΑΣ ((ΑΥΤΟΜΑΤΑΑΥΤΟΜΑΤΑ ήή ΑΠΛΑΑΠΛΑ, , ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ήή ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ))

ΦΡΑΚΤΕΣΦΡΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣΦΩΤΙΣΜΟΣ LED LED & & ΟΠΤΙΚΕΣΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣΙΝΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣΣΚΟΥΠΕΣ –– ΧΗΜΙΚΑΧΗΜΙΚΑ

SPA SPA –– SAUNA SAUNA –– HAMMAMHAMMAM

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ –– ΦΙΛΤΡΑΦΙΛΤΡΑ

ΜΟΝΑ∆ΕΣΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –– SERVICESERVICE

ΘεµέλιοΘεµέλιο γιαγια τηντην επιτυχηµένηεπιτυχηµένη συνεργασίασυνεργασία καικαι έναένα υψηλόυψηλό επίπεδοεπίπεδο υπηρεσιώνυπηρεσιών πουπου προσφέρουµεπροσφέρουµε είναιείναι::
**ΗΗ µακροχρόνιαµακροχρόνια εµπειρίαεµπειρία καικαι εξειδίκευσηεξειδίκευση τωντων ανθρώπωνανθρώπων µαςµας..
**ΗΗ σωστήσωστή συνεργασίασυνεργασία µεµε τιςτις µεγαλύτερεςµεγαλύτερες καικαι τιςτις πλέονπλέον αξιόπιστεςαξιόπιστες εταιρείεςεταιρείες τουτου
εξωτερικούεξωτερικού καικαι τηςτης ΕλληνικήςΕλληνικής αγοράςαγοράς..
**ΗΗ άρτιαάρτια οργάνωσηοργάνωση µαςµας..

ΤοΤο έµπειροέµπειρο επιστηµονικόεπιστηµονικό δυναµικόδυναµικό τηςτης ΥδροκοσµοτεχνικήςΥδροκοσµοτεχνικής µαζίµαζί σαςσας::
ΜελετάΜελετά, , ΣχεδιάζειΣχεδιάζει, , ΣυµβουλεύειΣυµβουλεύει -- προτείνειπροτείνει, , ΠροστατεύειΠροστατεύει, , ΥλοποιείΥλοποιεί

συµφέρουσεςσυµφέρουσες λύσειςλύσεις σύµφωνασύµφωνα µεµε τιςτις δικέςδικές σαςσας ανάγκεςανάγκες καικαι απαιτήσειςαπαιτήσεις..
ΟιΟι κατάλληλακατάλληλα εκπαιδευµένοιεκπαιδευµένοι τεχνικοίτεχνικοί µαςµας ((ServiceService) ) εγκαθιστούνεγκαθιστούν -- υποστηρίζουνυποστηρίζουν καικαι µετάµετά τηντην πώλησηπώληση
τοντον εξοπλισµόεξοπλισµό µαςµας µεµε::

�� ΆµεσηΆµεση παράδοσηπαράδοση �� ∆ιαρκές∆ιαρκές stockstock ανταλλακτικώνανταλλακτικών �� ΤαχύτηταΤαχύτητα -- συνέπειασυνέπεια
ΚάθεΚάθε µηχάνηµαµηχάνηµα -- προϊόνπροϊόν, , προσφέρεταιπροσφέρεται µεµε τεχνικέςτεχνικές προδιαγραφέςπροδιαγραφές σύµφωνασύµφωνα µεµε τατα διεθνήδιεθνή standardsstandards. . 
ΕπίσηςΕπίσης διακρίνεταιδιακρίνεται γιαγια τηντην αξιοπιστίααξιοπιστία στηνστην χρήσηχρήση, , τηντην απλότητααπλότητα καικαι τηντην υψηλήυψηλή ποιότηταποιότητα κατασκευήςκατασκευής..

ΕπιδίωξηΕπιδίωξη µαςµας : : ΤοΤο δικόδικό σαςσας κέρδοςκέρδος
ΟιΟι σύµβουλοισύµβουλοι µηχανικοίµηχανικοί τηςτης ΥδροκοσµοτεχνικήςΥδροκοσµοτεχνικής θαθα βρίσκονταιβρίσκονται πάνταπάντα

κοντάκοντά σαςσας ΥπεύθυναΥπεύθυνα, , ΣωστάΣωστά, , ΑνθρώπιναΑνθρώπινα..

ΜεΜε τηντην εµπειρίαεµπειρία τηςτης στονστον τοµέατοµέα επεξεργασίαςεπεξεργασίας νερούνερού, , δυναµικήδυναµική, , ευέλικτηευέλικτη, , µεµε γνώσηγνώση καικαι υπευθυνότηταυπευθυνότητα, , 
εξειδικεύεταιεξειδικεύεται στουςστους παρακάτωπαρακάτω τοµείςτοµείς, , έχονταςέχοντας νανα επιδείξειεπιδείξει έργαέργα πουπου παρέχουνπαρέχουν υψηλήυψηλή ποιότηταποιότητα, , 
αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα καικαι αισθητικήαισθητική, , εισάγονταςεισάγοντας στηνστην αγοράαγορά επιπλέονεπιπλέον τηντην πράσινηπράσινη ενέργειαενέργεια, , δείχνονταςδείχνοντας
έτσιέτσι έµπρακταέµπρακτα τοτο ενδιαφέρονενδιαφέρον τηςτης γιαγια τοντον άνθρωποάνθρωπο::


