
ECO   

THERMO   

HOUSE 



ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΦΡΗΕΙ 

• Κυβερνητικά κτήρια 

• Σχολεία 

• Βιομηχανίες 

• Στρατιωτικά κτήρια 

• Θρησκευτικά κτήρια 

• Κτίρια συγκοινωνιών 

• Υποδομές 

ΟΙΚΙΣΙΚΕ ΑΝΑΠΣΤΞΕΙ 

• Βίλες 

• Μονοκατοικίες 

• Διαμερίσματα 

• Bungalows  

• Επεκτάσεις   

• Επιπλέον ορόφους 

• Υπόστεγα 

ΕΙΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΕΩΝ 
Το κατασκευαστικό σύστημα πλαισίων (EPS) έχει εφαρμογή σε κτήρια 

εμπορικών χρήσεων καθώς και σε οικιστικές αναπτύξεις. 
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Παραλλαγές τεχνολογικής εφαρμογής 

Διαφορετικοί τύποι 

πλαισίων μπορούν να 

κατασκευαστούν 
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χωρίς περιορισμούς 

στο σχεδιασμό και  

στο κτίσιμο. 



Κατασκευή σε  

τοποθεσίες  

δύσκολα προσεγγίσιμες. 
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Παραλλαγές τεχνολογικής εφαρμογής 



Παραλλαγές τεχνολογικής εφαρμογής 

Κατασκευές πάνω 

και κοντά στο νερό. 
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Παραλλαγές τεχνολογικής εφαρμογής 

Εύκολη 

αποσυναρμολόγηση 

του κτιρίου  
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και 

μετεγκατάστασή 

του σε νέα 

τοποθεσία. 



Παραλλαγές τεχνολογικής εφαρμογής

Η προσθήκη επιπλέον  

ορόφων σε υφιστάμενα  

κτήρια 

ή οι επεκτάσεις γίνονται  

πολύ εύκολα και  

Οικονομικά. 
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Παραλλαγές τεχνολογικής εφαρμογής 

Φρησιμοποίηση  

των πλαισίων ως  

μονωτικοί τοίχοι. 
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Σιμές και παραδείγματα 

ECO   

THERMO   

HOUSE 



EcoThermoHouse™ technology  

Τιμέρ και 

παπαδείγμαηα 

δεν έχει σχεδιαστικούς περιορισμούς με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ευελιξία για τους αρχιτέκτονες. Οι τοξωτές 

στέγες, τα τοξωτά παράθυρα, οι καμπυλωτοί τοίχοι και άλλοι περίπλοκοι σχεδιασμοί δεν ήταν ποτέ πιο εύκολοι 

και πιο αποδοτικοί. 

Οι τιμές υπολογίζονται ανά τετραγωνικό μέτρο των υλικών για τους τοίχους, τα δάπεδα και τα πάνελ οροφής. 

Εφόσον οι εφαρμογές των έργων και οι δομικές απαιτήσεις φορτίου συχνά υπαγορεύουν το μέγεθος και τον 

τύπο των πάνελ που απαιτούνται, η συνήθης πολιτική μας είναι να παρέχουμε τιμές από τα αρχιτεκτονικά 

σχέδια. 

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλές μηχανικού σύμφωνα με την κάθε περίπτωση. 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του τοίχου μπορεί να διαφέρει μεταξύ των διαφόρων τύπων πάνελ. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, προσαρμόζουμε τα σχέδια του πελάτη στο σύστημά μας, αλλά μπορούμε επίσης 

να προσφέρουμε προσχεδιασμένα παραδείγματα που έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη των 

πάνελ.  

Η τεχνολογία EcoThermoHouse™ 
technology  
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EcoThermoHouse™ technology  

Τιμέρ και παπαδείγμαηα 

Villa A 
 
 2 Υπνοδωμάτια 
84m² (εσωτερικοί χώροι) 

2 επίπεδα, μπαλκόνι, πέργολα, 
χώρος στάθμευσης. 

 

 

12.565 € 

Σετ πλαισίων 
Τοίχοι, πάτωμα, 

οροφή 
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EcoThermoHouse™ technology  

Examples and Prices 

Villa C   
 
3 Υπνοδωμάτια 

150 m² (εσωτερικοί χώροι) 
2 επίπεδα, μπαλκόνι, πέργολα, 
χώρος στάθμευσης. 

 

 

14.278 € 
12 

Σετ πλαισίων 
Τοίχοι, πάτωμα, 

οροφή 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ *καηαζκεςαζηικά οθέλη 

EcoThermoHouse™ προτείνει την πιο προηγμένη κατασκευαστική τεχνολογία όπου παρέχει 
όλα τα πλεονεκτήματα και την οικονομία τόσο στον κατασκευαστή όσο και στον ιδιοκτήτη. 

Τα οφέλη υπερβαίνουν κατά πολύ τον προϋπολογισμό σχεδιασμού και κατασκευής μέσω: 

Προηγμένη τεχνολογία  
 

- Τοποθετείται επί ενιαίου θεμελίου με οπλισμένο 

σκυρόδεμα πάχους 40 cm. 

- Δεν χρειάζονται βαριά μηχανήματα και 

εξοπλισμός για την εγκατάσταση. 

Ελαχιστοποίηση κάθε είδους επηρεασμού της 

περιοχής.  

- Υψηλή ταχύτητα κατασκευής (η κατασκευή ενός 

σκελετού 200 m2 μπορεί να ολοκληρωθεί σε 2 

εβδομάδες). 

- Έτοιμα προκατασκευασμένα πλαίσια τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν προκατασκευασμένες 

πόρτες και παράθυρα, γεγονός το οποίο 

μπορεί να μειώσει τον χρόνο συναρμολόγησης 

κατά τουλάχιστον 50%. 

- Χρήση της πατέντας EPS ως μεθόδου 

συναρμολόγησης η οποία επιτρέπει το κλείσιμο 

της οροφής χωρίς στηρίγματα. 

- Περιβαλλοντικά καθαρό εργοτάξιο μέσω της 

ελαχιστοποίησης των αποβλήτων. 

- Δυνατότητα ανακυκλοποίησης όλων των 

υλικών στο ενδεχόμενο αποσυναρμολόγησης. 

  
 Μείωση κόστους 

 

- Εξαιρετικά συναγωνίσημη τιμή των σετ πλαισίων 

συγκρινόμενη με τα συμβατικά κατασκευαστικά 

υλικά. 

- Λιγότερο εργατικό κόστος: Η απλή διαδικασία 

εγκατάστασης μειώνει σημαντικά το χρόνο και 

το εργατικό κόστος. 

Εξαιρετική μείωση των μεταφορικών κόστων. 

- Δεν υπάρχει ανάγκη για το κλείσιμο ή 

περίφραξη του εργοταξίου. 

- Σημαντική μείωση του κόστους των υλικών στο 

φινίρισμα,΄λόγω του οτι η επιφάνεια των τοίχων 

είναι ίσια και επίπεδη. 

- Τα πλαίσια είναι κατασκευασμένα με διογκωμένη 

πολυστερίνη (EPS) και οι τιμές μόνωσης 

διατηρούνται και μεγιστοποιούνται. Δεν 

χρειάζεται η τοποθέτηση επιπλέον μονωτικών 

υλικών. 

 

- Ελαχιστοποιούνται τα απόβλητα και το κόστος 

του καθαρισμού.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ * οφέλη ιδιοκτήτη 

Εξοικονόμηση 
 

- Μείωση του χρόνου κατασκευής σημαίνει μείωση του 

κόστους του έργου 

 

- Ευκολότερη δανειοδότηση εξαιτίας του μειωμένου 

χρόνου κατασκευής 

 

- Οι μικρότερες ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού 

μειώνουν και τους λογαριασμούς ρεύματος. Μείωση 

μέχρι και 1/3 του κόστους θέρμανσης και ψύξης 

 

- Λιγότερο εργατικό κόστος: Η απλή διαδικασία 

εγκατάστασης μειώνει σημαντικά το χρόνο και το 

εργατικό κόστος. 

 

- Μείωση στα υλικά κατασκευής όπως η σπάτουλα, η 

μόνωση, στα πλαίσια και στους δοκούς.  

 

- Ελαχιστοποιούνται τα απόβλητα και το κόστος του 

καθαρισμού.  

EcoThermoHouse™ προτείνει την πιο προηγμένη κατασκευαστική τεχνολογία όπου παρέχει 
όλα τα πλεονεκτήματα και την οικονομία τόσο στον κατασκευαστή όσο και στον ιδιοκτήτη.  

Προηγμένη τεχνολογία  
 

- Συναρμολογούμενο σύστημα κατασκευής το 

οποίο επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση 

και την μετακίνηση του σπιτιού σε άλλη 

τοποθεσία.  

 

- Σταθερή και γερή κατασκευή η οποία το 

προστατεύει από σεισμούς, τυφώνες και άλλες 

φυσικές καταστροφές.  

 

- Η τεχνολογία του EcoThermoHouse αποτρέπει 

την συρρίκνωση του σκυροδέματος και την 

εμφάνιση ρωγμών.  

 

- Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας 

 

- Τεχνολογία ECO στο εσωτερικό περιβάλλον, 

όπως τις ξύλινες κατασκευές με αποτέλεσμα: 

Ζεστό περιβάλλον το χειμώνα, δροσερό το 
καλοκαίρι 

EcoThermoHouse™ : Η επιλογή ενός EcoThermoHouse δεν θα εξοικονομήσει χρήματα μόνο 

κατά την κατασκευή αλλά και για πολλά ακόμα χρόνια.  
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Διαδικασία Κατασκευής 

ECO   

THERMO   

HOUSE 



  

Έτοιμα σχέδια μπορούν να παρουσιαστούν 

αρχικά στην εταιρεία. Προσφέρονται επίσης 

έτοιμα τυποποιημένα σχέδια για επιλογή 

σύμφωνα με τις ανάγκες σας.  

Σο σχεδιαστικό τμήμα μας δημιουργεί σχέδια 

και προδιαγραφές για τα εξής: 

 

- χέδια σύνδεσης των πλαισίων 
- χέδια υδραυλικής εγκατάστασης 

- χέδια ηλεκτρικής εγκατάστασης 
- χέδια μηχανολογικής εγκατάστασης 
- χέδια αποχετευτικού συστήματος 
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2 μέρες 



  

Μεταφορά των πλαισίων στον  

πελάτη. 

Κατασκευή των πλαισίων  

σύμφωνα με τα σχέδια 

Όπου όλα τα πλαίσια, οι φέροντες 

τοιχοποιίες, εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι 

θα συναρμολογηθούν από τα σχέδια 

σύμφωνα με τους αριθμούς που θα έχει 

γραμμένο σε κάθε πλαίσιο.  
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10 μέρες 

35 μέρες 



  

υγχαρητήρια! 

Σελειωμένο project! 

“Επίβλεψη από ειδικούς” 

Επίβλεψη της συναρμολόγησης κάτω 

από τις οδηγίες των ειδικών μας. 

18 

14 μέρες 



Φαρακτηριστικά 

ECO   

THERMO   

HOUSE 



EcoThermoHouse™  
είναι μια μοναδική κατοχυρωμένη διαδικασία η οποία 

χρησιμοποιεί την δύναμη της σύνθετης τεχνολογίας. Δηλαδή ένα 

διπλό μεταλλικό πλαίσιο ανώτερης ποιότητας μαζί με άκαμπτη, 

αντιπυρική διογκωμένη πολυστερίνη EPS η οποία συνδέεται με το 

μεταλλικό πλαίσιο με συγκολλητική θερμότητα που δημιουργεί 

ένα σύνθετο, ελαφρύ πλαίσιο που παρέχει ένα δομικό πλαίσιο, 

μόνωση και παρεμπόδιση των υδρατμών σε ένα καινοτόμο, 
υψηλής τεχνολογίας βήμα.  

Μεταλλικό πλαίσιο + διογκωμένη 

πολυστερίνη EPS  
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Πλαίσια EPS - Σύποι 

τοίχος 

πάτωμα 

οροφή

  

 

παράθυρο        

       

  

 

Χαρακτηριστικά του πλαισίου

21 

πόρτα 



Πλαίσια EPS - Σύποι 

Γωνιακό       Κυκλικό  

  

 

Σα πλαίσια EPS είναι 

σχεδιασμένα 

συγκεκριμένα για κάθε 

project και τα μεγέθη των 

πλαισίων ποικίλουν 

ανάλογα με τα μεγέθη 

των πορτών και των 

παραθύρων. Η πολιτική 

μας είναι να παρέχουμε 

προσφορές από τα 

αρχιτεκτονικά σχέδια. 
 
 

Χαρακτηριστικά του πλαισίου
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Τα μεταλλικά πλαίσια 

κατασκευάζονται από 

γαλβανισμένο ατσάλι G-90, 0,7 
mm και είναι τοποθετημένα και 
στις δύο πλευρές του πλαισίου. 
Αυτό το μέταλλο 
χρησιμοποιείται επίσης ως 
μέταλλο ακμής στο πάνω και 

κάτω μέρος κάθε πλαισίου. 

Πάχος: 

  89 mm 
100 mm 
140 mm  
150 mm 
210 mm 
Πλάτος: 

1220 mm max. 
Μήκος: 

3660 mm max. 

Βάρος  

 

30 kg 
Ελαφρύ και εύκολη μετακίνηση. 
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Χαρακτηριστικά του πλαισίου



Φέποςζα ικανόηηηα θοπηίος 

3000 kg 600 kg 9500 kg 

Κάθετη 

 συμπίεση 

 

 

Πλευρική 
συμπίεση 

 

 

Οριζόντια 
συμπίεση 
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Χαρακτηριστικά του πλαισίου



Αλληλοσύνδεση  Όχι θερμικές απώλειες Ηλεκτρική εγκατάσταση 

Το πλαίσιο έχει επίσης 
μια μοναδική οριζόντια 

και κάθετη 

διαμόρφωση για την 
υποδοχή των 

ηλεκτρικών καλωδίων. 
Επιπλέον ανοίγματα για 

καλωδιώσεις και 
υδραυλικές 

σωληνώσεις συνήθως 
ανοίγονται με ζεστό 

μαχαίρι. 

Συνδυάζοντας την 

ανώτερης τεχνολογίας 

διογκωμένη πολυστερίνη 

(EPS), δημιουργείται ένα 

αεροστεγές περίβλημα 

κτιρίου μέγιστης θερμικής 

απόδοσης, παρέχοντας 

μια εξαιρετική 

εγκατάσταση με σχεδόν 

μηδενική διαρροή αέρα 

που μεγιστοποιεί την 

απόδοση του 

περιβλήματος. 

Τα πλαίσια 

αλληλοσυνδέονται στις 

ενώσεις με βίδες 

τεχνολογίας 

αυτοδιάτρητες.  

Η συνιστάμενη μέθοδος 

είναι να 

χρησιμοποιηθούν 

μεταλλικές ράγες για τα 

άνω και κάτω πλαίσια. 
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Χαρακτηριστικά του πλαισίου



Μεταλλικό 
πλαίσιο 

Εξωτερικό 
περίβλημα 

υμβατική  
μόνωση 

Υράξη 
υδρατμού 

Φρήσεις των πλαισίων EPS 
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Διαδικασία κατασκευής 

ECO   

THERMO   

HOUSE 



Ο συνδυασμός των μονωτικών στρωμάτων βιδώνονται μαζί για να 

σχηματίσουν τα μοναδικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

ThermaPanels τα οποία είναι ελαφριά και εξαιρετικά ισχυρά με 

φανταστικές θερμικές ιδιότητες. Σα κουφώματα για τις πόρτες και τα 

παράθυρα σχηματίζονται στη διάρκεια της κατασκευαστικής 

διαδικασίας. Οι συνδέσεις των πλαισίων γίνονται με ελαστικές 

ενώσεις και βίδες τεχνολογίας αυτοκόλλητων. Η ενδεδειγμένη 

μέθοδος για την τοποθέτηση της άνω και κάτω πλάκας είναι με την 

χρήση μεταλλικών ραγών. 

Η ανέγερση των πλαισίων EPS εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και 

εργατικό κόστος. 

 

Απσή ηηρ αλληλοζύνδεζηρ 

Χρησιμοποίηση μεταλλικής ράγας για  

Την κάτω πλευρά του πλαισίου 

Βίδωμα Κόψιμο των ανοιγμάτων για  

παράθυρα και πόρτες 
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EcoThermoHouse™ technology  

Διαδικαζία καηαζκεςήρ 

Κατασκευή θεμελίου 
Τοποθέτηση μεταλλικών ραγών  
για τους τοίχους 

Εκκίνηση κατασκευής από τις γωνιές Κόψιμο παραθύρων και πορτών 
29 



EcoThermoHouse™ technology  

Διαδικαζία καηαζκεςήρ 

Σύστημα στήριξης και δοκοί 

Εγκατάσταση της οροφής Τελειώματα και επενδύσεις 

Συναρμολόγηση των πλαισίων  
χρησιμοποιώντας ειδικές βίδες αυτοδιάτρητες 
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Πέτρα 
Απομίμηση 

πέτρας 
Αλουμίνιο Κλασσικός σοβάς 

Stucco italiano Φυσικό τούβλο Ξύλο Βινίλιο 

Εξωτερική και εσωτερική επένδυση 
Οποιοδήποτε είδος επένδυσης μπορεί να εφαρμοστεί στις εσωτερικές και εξωτερικές 
πλευρές των πλαισίων όπως επίσης και παραδοσιακές μέθοδοι. Η επίπεδη επιφάνεια 

των πλαισίων επιτρέπει μείωση χρόνου και κόστους των υλικών επένδυσης. 
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τρώσεις της 

επένδυσης 
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Πεπιβαλλονηική καηαπόνηζη 

-60 C° +50 C° 

Ένα αεροστεγές περίβλημα μέγιστης θερμικής απόδοσης το οποίο παρέχει άνετη, υγιή 
και ασφαλισμένη ποιότητα αέρα. 

Εζωηεπικό θεπμικό κλίμα:  

Ζέζηη ηο σειμώνα και δποζιά ηο καλοκαίπι 

Πλεονεκτήματα και οφέλη
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Ενέπγεια - Εξοικονόμηζη 
EcoThermoHouse™ είναι εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικό  

που οδηγεί στην μείωση των λογαριασμών ρεύματος και 

επιτρέπει ένα άνετο περιβάλλον σε εσάς και την οικογένεια 

σας.  

 

κέψου ένα σπίτι σχεδόν μηδενικής απώλειας ενέργειας 

μαζί με χαμηλές ανάγκες για συντήρηση. Μειωμένες 

ανάγκες για θέρμανση τον χειμώνα και μειωμένες 

ανάγκες για χρήση κλιματιστικού το καλοκαίρι. Μετά την 

θέρμανση του σπιτιού, η θερμοκρασία παραμένει 

σταθερή για σχεδόν 8 ώρες. 

  

Οι εξοικονομήσεις στο κόστος ενέργειας μπορεί να φτάσουν  

μέχρι και 80%: 
 
Παράδειγμα: 200 € (ανά μήνα) x 12 (μήνες) x 5 χρόνια = 12.000 € 
  
Γενικά: Κατανάλωση ενέργειας για κλιματισμό και θέρμανση μπορεί να 
μειωθεί μέχρι και 1/3. 

• Ενεργειακές απώλειες σε συμβατικό σπίτι  

με τούβλα 

Πλεονεκτήματα και οφέλη
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Σςνηελεζηήρ θεπμικήρ αγωγιμόηηηαρ 

Πλαίσιο EPS 

Ξύλο 

Ελαφρομπετόν 

κυρόδεμα - 
Πυλός 

Σούβλο 

κυρόδεμα 

K Value 

0,041 
W/m*K 

Πλαίσιο EPS 0,14 m  

Πλάτος είναι ισοδύναμο με   

Τοίχος με τούβλα  2,4 m,  

Τοίχος σκυροδέματος 4,6 m! 

Οι τιμές K είναι μόνιμες και σταθερές λόγω της κλειστής 

κυψελοειδούς δομής, η οποία περιέχει σταθεροποιημένο 

αέρα. 35 

Πλεονεκτήματα και οφέλη



Ανηοσή ζηη θωηιά 
Τα πλαίσια έχουν το επιβραδυντικό πυρκαγιάς 
ANTIPYRENE HBCD που προστίθεται στο μείγμα 

της διογκωμένης πολυστερίνης EPS κατά τη 
κατασκευή τους, το οποίο αποτρέπει την 
εξάπλωση της φλόγας σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. 
Δεν υπάρχει καύση αερίων, επειδή τα πλαίσια 
δεν περιέχουν CFC ή HCFC, ούτε φορμαλδεΰδη. 

Αυτό εξασφαλίζει τις καλύτερες αξιολογήσεις 
φωτιάς τόσο για τους επίσημους κώδικες όσο 
και για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
Οι δοκιμές πυρκαγιάς έχουν αποδείξει ότι το 
πλαίσιο EPS παράγει λιγότερες τοξίνες από το 
συμβατικό ξύλινο πλαίσιο. 

Σο όριο 
έκρηξης της 
φλόγας είναι 

μηδέν     

0 
 

Ενεργειακό 
ποσοστό 

πολυστερίνης 
στη διαδικασία 

καύσης 
μικρότερο από 

2% 
 

υμπεριφορά 
φλόγας- λιώνει 

και στη 
συνέχεια 

υποβαθμίζεται, 

δηλαδή περνά 
σε αέρια 

κατάσταση. 

Σιμή της 

αντοχής 

στη φωτιά 

(ώρες) 

0,75 

Πλεονεκτήματα και οφέλη



Πεπιβαλλονηική καηαπόνηζη 

Συφώνας  

150 km/h 

Πλημμύρα  
Η απορρόφηση νερού 

είναι max.  

2% 

Θόρυβος  

45 dB 
Normal 41 dB 

εισμός 

9 Richter  

 

Τερμίτες          Αρουραίοι            Μούχλα     Διάβρωση           Φθορά  

Τα πλαίσια, σε αντίθεση με το ξύλο, θα αντέξουν για 

δεκαετίες στο αρχικό τους σχήμα. Τα πλαίσια 

προστατεύονται από την υγρασία, τη μούχλα, την 

αποσύνθεση, τους τερμίτες (EPS που έχουν υποστεί 

εμπλουτίζονται με Timbor), τα παράσιτα και τα 

αλλεργιογόνα. 
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Οικολογικό 

EcoThermoHouse™ technology  
 

είναι η χρήση "Κατασκευής οικολογικών δομικών μονωμένων πλαισίων", 

χρησιμοποιώντας επίσης γαλβανισμένο ατσάλι G90 και αποδοτική διογκωμένη 

πολυστερίνη EPS (και τα δύο ανακυκλώσιμα 100%) – που έχει ως αποτέλεσμα 

ένα ελαφρύ προϊόν (φιλικό προς το περιβάλλον για μεταφορά) με 

ελάχιστα κατασκευαστικά απόβλητα.  

• Ελάχιστη διαταραχή της περιοχής (δεν απαιτείται βαρύς εξοπλισμός για την 

εγκατάσταση),  

• Δυνατότητα ανακύκλωσης όλων των πλαισίων σε περίπτωση αποδόμησης 

• Μη τοξικά, χωρίς αποβολή αερίων σε περίπτωση πυρκαγιάς 

• Μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος 

 

ΚΕΥΣΕΙΣΕ τον πλανήτη,  

ειδικά ως προς  

την εξάντληση των δασών 

χρησιμοποιώντας   

"πράσινα προϊόντα".  

 

  

 

***Τα πλαίσια καλύπτουν όλους τους κατασκευαστικούς κώδικες και τα 

κατασκευαστικά οικολογικά standards. 
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School  - Art House 

Σα έργα μας 

Auto Salon  
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Car Wash Station 

Σα έργα μας 

Expo Centre 
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Hotel 24 rooms 

Σα έργα μας 

Mini Market 
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Kindergarten 

Σα έργα μας 

Factory 
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Church 

Σα έργα μας 

Apartments  
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Commercial Bank 

Σα έργα μας 

Hotel 30 rooms 
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Sports Skiing Centre 

Σα έργα μας 

Yacht Club 
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EcoThermoHouse™  

technology  



EcoThermoHouse© technology  

“Wellingtonia Enterprises Ltd.” 
  Exclusive importer 

 

* show-room “Limassol”  

Spyrou Kyprianou Ave, Limassol, 3077 Cyprus 

(near Agip PS)  

** show-room “Lysos – Panorama Hills” 

Meladeia, Pafos, Cyprus 

20, Gianoulli Chalepa Str., 3060, Limassol, CY 

P.O.Box 57338, 3315, Limassol, CY 

 

Tel.:     +357 25 575159 

Fax:     +357 25 575585 

Mob.:  +357 99040077 (RU_EN) 

Mob.:  +357 99642006 (GR_EN) 

 

EML: ecoth@cyprus-property4sale.com 

 

www.cyprus-property4sale.com 

 

FB: EcoThermoHouse 

 

Office in Cyprus 

“Chrysostomou & Theocharous Developers Ltd.” 
  General partner 

Επικοινωνήζηε: 

mailto:ecoth@cyprus-property4sale.com
mailto:ecoth@cyprus-property4sale.com
mailto:ecoth@cyprus-property4sale.com
http://www.cyprus-property4sale.com/
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