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Στην Ελλάδα η δροσιά το καλοκαίρι είναι το ίδιο επιβεβλημένη όσο και η θέρμανση το χειμώνα. Τα τελευταία χρόνια 
εκτός από την κλασσική επιλογή κλιματισμού έχει μπει στη ζωή μας μια καινούργια μορφή «δροσισμού» του χώρου μας, 
ο ενδοδαπέδιος δροσισμός κερδίζοντας συνεχώς έδαφος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς τρόπους ψύξης χώρων. 
Το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα του είναι, πως σε συνδυασμό με την ενδοδαπέδια θέρμανση, μας προσφέρει το πιο 
ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης- δροσισμού με το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Ο ενδοδαπέδιος δροσισμός λειτουργεί αθόρυβα, υγιεινά και λειτουργικά μιας και λόγω έλλειψης ρευμάτων αέρα δεν 
προκαλούνται μαυρίσματα στους τοίχους (όπως συμβαίνει εκεί όπου τοποθετούνται τα κλιματιστικά σώματα) και δεν 
καταλαμβάνουν χώρο παρεμβαίνοντας στην αισθητική μας με περιττούς όγκους.
ΗΗ άμεση ανταπόκριση των κλιματιστικών σωμάτων και το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης τους είναι κάτι που σίγουρα 

επηρεάζει την επιλογή μας. Το γεγονός όμως  ότι η απόσβεση του συστήματος ενδοδαπέδιου δροσισμού - θέρμανσης, 
λόγω χαμηλού κόστους λειτουργίας, πραγματοποιείτε σε λιγότερο από 2 χρόνια σε συνδυασμό με την άνεση και το υγιεινό 
περιβάλλον που προσφέρει μάλλον το αναδεικνύει στον ιδανικό σύντροφο για τα καλοκαίρια σας.

Η τελική επιλογή δική σας...

 Όταν αναφερόμαστε στην έννοια του ενδοδαπέδιου δροσισμού , εννοούμε την 
μετατροπή του  δαπέδου σε μια τεράστια ψυχρή επιφάνεια. Αυτό επιτυγχάνεται με 
τη διανομή ψυχρού νερού μέσα από τις σωληνώσεις της ενδοδαπέδιας θέρμανσης 
και αποτελεί ένα λειτουργικό σύστημα που προσφέρει άνεση απορροφώντας  
ομοιόμορφα τη θερμότητα από όλες τις κατευθύνσεις. 
ΗΗ λειτουργία του κλιματισμού αντίθετα στηρίζεται στην απορρόφηση ενέργειας 

από ένα σημείο και στην απελευθέρωση της σε άλλο, με τη βοήθεια του ανεμιστήρα 
και του ψυκτικού υγρού.

Ποιο από τα δύο όμως είναι το ιδανικό;
ΟΟ ενδοδαπέδιος δροσισμός προσφέρει ομοιόμορφη θερμοκρασία στο 

χώρο χαρίζοντας «μια αίσθηση σπηλιάς», σε αντίθεση με τον κλιματισμό που η 
θερμοκρασία του χώρου περιορίζεται στο χώρο εγκατάστασης του κλιματιστικού 
σώματος, προκαλώντας την ύπαρξη ρευμάτων αέρα.   
Η λειτουργία των κλιματιστικών σωμάτων απαιτεί αρκετά μεγάλη κατανάλωση 

ενέργειας άρα και το κόστος λειτουργίας τους ανεβαίνει αισθητά σε αντίθεση με τον 
ενδοδαπέδιο δροσισμό που το κόστος λειτουργίας του είναι κατά 50% οικονομικότερο.

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ Ή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ;
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Ζητήστε μας το νέο ενημερωτικό έντυπο και ενημερωθείτε 
από τους μηχανολόγους του τμήματος ενεργειακών εφαρμογών 
για τις εναλλακτικές δυνατότητες που σας προσφέρονται!

γίνονται γύρω μας» , περιγράφει προϊόντα που  έχουν ως μέγιστη αξία την ποιότητα ζωής σε συνδυασμό με την προστασία 
του περιβάλλοντος .
Στόχος της νέας σειράς «πράσινων προϊόντων» είναι να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και να 

αποδείξει πως η εταιρία δεν έχει κερδίσει τυχαία τη θέση της στον επίσημο κατάλογο της Greenpeace, ως η μοναδική 
ελληνική «πράσινη» εταιρία του κλάδου.
ΣΣτο τέλος της συνάντησης παρουσιάστηκε το καινούργιο φυλλάδιο της σειράς Interplast Green Line και μοιράστηκε 

στους συμμετέχοντες δημοσιογράφους συμβολικό εταιρικό δώρο ως ένδειξη ευχαριστίας για την παρουσία τους για μια 
ακόμη φορά σε όλες τις σημαντικές στιγμές μας.

Την Κομοτηνή επέλεξε η διοίκηση του ομίλου για να «συστήσει» στους 
δημοσιογράφους των ΜΜΕ Θράκης τη νέα σειρά προϊόντων της, Interplast 
Green Line, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην ταβέρνα «Κουτί» 
την Τετάρτη 1η Ιουλίου.
ΜΜε την «οικολογική» αυτή πρόταση, τόνισε ο κ. Ριζόπουλος, η εταιρία μας 

συμμετέχει με τον δικό της τρόπο στην παγκόσμια ανάγκη για την προστασία 
του περιβάλλοντος στέλνοντας μήνυμα ευαισθητοποίησης  για  τον πλανήτη 
μας καθώς και για τον σεβασμό στις απαιτήσεις του καταναλωτή.
Το moto της σειράς Interplast Green Line «νοιαζόμαστε για όλα όσα 
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Iberostar «Astir Odysseus» στο Τιγκάκι της Κώ

ΟΟλοκληρώθηκε και λειτουργεί το νέο ξενοδοχείο 5 
αστέρων της  αλυσίδας Iberostar «Astir Odysseus» 
στο Τιγκάκι της Κώ. Η γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων 
εμπιστεύθηκε τους σωλήνες και τα εξαρτήματα Interplast 
εξοπλίζοντας το κτίριο με σωλήνες Aqua-plus για τα 
δίκτυα της υδραυλικής εγκατάστασης και το δίκτυο 
κλιματισμού, με σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης,  
καθώκαθώς και με τα σιφώνια της εταιρίας .
Tην τοποθέτηση και τον έλεγχο του έργου πραγματο-

ποίησε ο κ. Δημήτρης Χρηστίδης, τον οποίο ευχαριστού-
με για την εμπιστοσύνη που δείχνει στα προϊόντα μας.

Νοσοκομείο Ηγουμενίτσας

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η εγκατάσταση των 
δικτύων αποχέτευσης του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας  με 
τους νέους σωλήνες και τα εξαρτήματα Αποχέτευσης 
Πολυπροπυλενίου Atlas plus. Η εταιρία θέλει να 
ευχαριστήσει τον τεχνικό κόσμο για την στήριξη του Atlas 
plus ως μια αξιόπιστη και σίγουρη λύση στις ανάγκες 
κτιρίων με υψηλές απαιτήσεις.
TηTην τοποθέτηση και τον έλεγχο του έργου 

πραγματοποίησαν, οι κ.κ. Βανούσης Β. και           
Καρναβάς Β., τους οποίους και ευχαριστούμε για την 
εμπιστοσύνη που δείχνουν στα προϊόντα μας.

Ενδοδαπέδια θέρμανση 12.000 τ.μ.
στο Βουκουρέστι

ΜΜε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η εγκατάσταση 
συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης Interplast, 
στο μεγαλύτερο συγκρότημα κατοικιών και γραφείων εν 
εξελίξει  αυτή τη στιγμή στο Βουκουρέστι.
ΤΤο συγκρότημα  που συνδυάζει την μοντέρνα 

Ρουμανική και Ισπανική αρχιτεκτονική , του οποίου οι 
εργασίες υπολογίζεται να ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο 
του 2009, αποτελείται από 3 κτίρια  124 υπερπολυτελών 
διαμερισμάτων από 60 έως 320 τ.μ. σε μία από τις 
κεντρικότερες περιοχές της πόλης. Το κάθε κτήριο, 20 , 8 
και 9 ορόφων αντίστοιχα, υποστηρίζεται και από διώροφο  
υπόγειυπόγειο πάρκινγκ  227 θέσεων.

Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης  Interplast 
συνολικής επιφάνειας 12.000 τ.μ., επιλέχθηκαν ως τα 
ιδανικότερα  προκειμένου να καλύψουν  τις ανάγκες ενός 
τέτοιου έργου, σημείου αναφοράς ποιοτικής διαβίωσης 
στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας.

ΕΡΓΑ....ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ INTERPLAST

Πολύ σύντομα θα είναι 
διαθέσιμη στο διαδύκτιο η 
ανανεωμένη  ιστοσελίδα της 
Interplast, στην ελληνική 
γλώσσα, καθώς  και σε ακόμη 
4 γλώσσες, τα αγγλικά, τα 
γερμανικά, τα γαλλικά και τα 
ισισπανικά. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση 
του site μας θα παραμείνει η 
ίδια www.interplast.gr 
      
Με χαρά θα δεχθούμε τυχόν 
παρατηρήσεις και σχόλια 
σας στην Υπεύθυνη Mar-
keting Σκόνδρα Βάλια στο 
τηλέφωνο 210-6209909 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
skondra@interplast.gr

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ
INTERPLAST



Τα Νέα μας εκδίδονται κάθε τέσσερις μήνες, περιέχοντας και τις  απόψεις 
των εργαζομένων της Interplast και της θυγατρικής της ELVIOM. Εάν θέλετε 
να λαμβάνετε το έντυπο ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά στο e-mail σας, να μας 
γράψετε τη γνώμη σας ή και να μας στείλετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την κα. Σκόνδρα Βάλια. 

Τηλ. 210 6209910, e-mail skondra@interplast.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
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Με επιτυχία συνεχίζουν να 
πραγματοποιούνται τα ειδικά σεμινάρια 
με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση 
θερμοϋδραυλικών, συμβούλων, 
μελετητών και πλήθος τεχνικού κόσμου 
του τομέα κτιριακής κατασκευής για 
τις νέες μεθόδους, τα εξελισσόμενα 
προϊόνπροϊόντα και την ολοένα αναπτυσσόμενη 
τεχνολογία.
Η θεματολογία των  σεμιναρίων 

αφορά την οργάνωση, την υποδομή και 
την ανάπτυξη της εταιρείας, δίνοντας  
ιδιαίτερη βαρύτητα  στην παρουσίαση 
της πλήρους γκάμας των προϊόντων    
Interplast για εγκαταστάσεις ύδρευσης, 
θέρμανσης και αποχέτευσης, καθώς και  
στστα νέα καινοτόμα προϊόντα της και στην 
επίδειξη τους  διασφαλίζοντας έτσι την  
ποιότητα προϊόντων και  υπηρεσιών.
Δυνατότητα διεξαγωγής των 

σεμιναρίων υπάρχει, είτε στην ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα σεμιναρίων 
στις εγκαταστάσεις της παραγωγικής 
μονάδας στην Κομοτηνή, όπου 
παράλληλα γίνεται και επίδειξη του 
τρόπου παραγωγής των σωλήνων 
κακαι εξαρτημάτων επί των γραμμών 
παραγωγής, είτε στον χώρο εργασίας 
των ενδιαφερομένων. Πολλοί 
επαγγελματίες στην προσπάθεια 
εξοικονόμησης χρόνου και χρήματος 
προτιμούν αυτές οι υπηρεσίες να τους 
παρέχονται, όπου αυτό είναι εφικτό, 
σστον δικό τους  χώρο.     
Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με το πρόγραμμα και 
το περιεχόμενο των σεμιναρίων 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 
κ.Σκόνδρα Βάλια – Υπεύθυνη Marketing 
στο 210-6209909 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση skondra@interplast.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ INTERPLAST

Η ποιότητα αποτελεί στις μέρες 
μας  ένα θέμα  γύρω από το οποίο 
γίνεται πολύ συζήτηση. Πιθανότατα 
αυτό συμβαίνει γιατί  στους ανθρώπους 
αρέσει να συζητούν για πράγματα τα 
οποία δύσκολα συναντούν. 
ΠηγαίνονΠηγαίνοντας κάτι περισσότερο 

από δύο χρόνια πίσω, την ημέρα που 
περνούσα το κατώφλι της ELVIOM, 
κύριο μέλημα μου ήταν η συνεχής 
ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων 
προϊόντων. Αρωγός σε αυτή την 
κατεύθυνση ήταν και είναι οι συνάδελφοί 
μουμου οι οποίοι από την πρώτη μέρα με 
αγκάλιασαν κάνοντας με να νοιώσω ότι 
βρισκόμουν χρόνια στην ELVIOM. 
Πλέον έχοντας μια πολλά 

υποσχόμενη και δεμένη ομάδα 
προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. 
Δίπλα μας βρίσκεται δυναμικά η διοίκηση 
της εταιρίας πραγματοποιώντας τις 
κατάλληλες επενδύσεις σε μηχανήματα 
και συσκευές κάνοντας το έργο μας 
ευευκολότερο.
Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε 

με όλες μας τις δυνάμεις και με τον 
ίδιο ζήλο την παραγωγή προϊόντων με 
υψηλά standards ποιότητας. Προϊόντα 
τα οποία να είμαστε περήφανοι που 
έχουν ελληνική προέλευση.

Δημητρίου Παναγιώτης
Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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