Υ∆ΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
∆. ΛΑΜΑΡΗΣ – Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ∆ΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
Η Υδροκοσµοτεχνική δηµιουργήθηκε από τους µηχανικούς ∆ηµήτριο Λάµαρη και
Ευάγγελο Μαυροµµάτη και έχοντας έδρα της την Αθήνα,
Αθήνα, από το 1991 µέχρι και
σήµερα,
σήµερα, επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ελλάδα.
Με την εµπειρία της στον τοµέα επεξεργασίας νερού,
νερού, δυναµική,
δυναµική, ευέλικτη,
ευέλικτη, µε γνώση και υπευθυνότητα,
υπευθυνότητα,
εξειδικεύεται στους παρακάτω τοµείς,
τοµείς, έχοντας να επιδείξει έργα που παρέχουν υψηλή ποιότητα,
ποιότητα,
αποτελεσµατικότητα και αισθητική,
αισθητική, εισάγοντας στην αγορά επιπλέον την πράσινη ενέργεια,
ενέργεια, δείχνοντας
έτσι έµπρακτα το ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο:
άνθρωπο:
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ (ME ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ή COMPACT ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ)
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ)
ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΗΠΟΥ
ΠΛΗΡΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ LINER – ΒΟΤΣΑΛΟ – ΨΗΦΙ∆Α – ΠΛΑΚΑΚΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΛΑΤΙ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ή HEAT PUMP)
PUMP)
Υ∆ΡΟΜΑΣΑΖ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΑ ή ΑΠΛΑ,
ΑΠΛΑ, ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ή ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
ΦΡΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED & ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ – ΧΗΜΙΚΑ
SPA – SAUNA – HAMMAM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΦΙΛΤΡΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – SERVICE

Θεµέλιο για την επιτυχηµένη συνεργασία και ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουµε είναι:
είναι:
*Η µακροχρόνια εµπειρία και εξειδίκευση των ανθρώπων µας.
µας.
*Η σωστή συνεργασία µε τις µεγαλύτερες και τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες του
εξωτερικού και της Ελληνικής αγοράς.
αγοράς.
*Η άρτια οργάνωση µας.
µας.
Το έµπειρο επιστηµονικό δυναµικό της Υδροκοσµοτεχνικής µαζί σας:
σας:
Μελετά,
Μελετά, Σχεδιάζει,
Σχεδιάζει, Συµβουλεύει - προτείνει,
προτείνει, Προστατεύει,
Προστατεύει, Υλοποιεί
συµφέρουσες λύσεις σύµφωνα µε τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.
απαιτήσεις.
Οι κατάλληλα εκπαιδευµένοι τεχνικοί µας (Service)
Service) εγκαθιστούν - υποστηρίζουν και µετά την πώληση
τον εξοπλισµό µας µε:
µε:
 Άµεση παράδοση
 ∆ιαρκές stock ανταλλακτικών
 Ταχύτητα - συνέπεια
Κάθε µηχάνηµα - προϊόν,
προϊόν, προσφέρεται µε τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τα διεθνή standards.
standards.
Επίσης διακρίνεται για την αξιοπιστία στην χρήση,
χρήση, την απλότητα και την υψηλή ποιότητα κατασκευής.
κατασκευής.
Επιδίωξη µας : Το δικό σας κέρδος
Οι σύµβουλοι µηχανικοί της Υδροκοσµοτεχνικής θα βρίσκονται πάντα
κοντά σας Υπεύθυνα,
Υπεύθυνα, Σωστά,
Σωστά, Ανθρώπινα.
Ανθρώπινα.
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