
...για απαιτητικούς πελάτες...
στο κατάστημά μας θα βρείτε σο-
κολάτες πολυτελείας Laurence και
τσάι με Στέβια “Sweet Stevia” σε
εξαιρετικές γεύσεις και αρώματα

ôïõ ÁëìõñïýËáüò
Τις επόμενες εβδομάδες
θα κυκλοφορήσουν με τον
“Λαό” αφίσες με τα ρόστερ των
ομάδων του Αλμυρού
και ο καθιερωμένος οδηγός
χειμωνιάτικης διασκέδασης...
...almyros by night!

Συμμετοχές στα 6972 455 190
και 24220 24666

για 5η συνεχή χρονιά... ένθετο Θέρμανσης
Λύσεις από τον Αλμυρό για τον Αλμυρό

Διαφημίζονται με σειρά συμμετοχής οι: Τσιαπράζης Απόστολος,
Μάγγας Άγγελος - ecoclimatherm, Παρίσης Δημήτριος, Παρίσης
Αθανάσιος, Σαρρής Νίκος, Ελαιουργία Μαγνησίας Μιχαήλ Κουφά-
κης Α.Ε., βενζινάδικο Κοντοστάθη
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άδεια εγκαταστάσεων φυσικού αερίου - υδραυλικός - εργοδηγός

Âáó. Êùí/íïõ 161, ÁËÌÕÑÏÓ, 24220 26123, 6972 661 381, idrotexniki@hotmail.com

ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÓÐ. ÔÓÉÁÐÑÁÆÇÓ
ÕÄÑÅÕÓÇ - ÈÅÑÌÁÍÓÇ - ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ - ÅÉÄÇ ÕÃÉÅÉÍÇÓ

Ç ìá êñü ÷ñï íç å ìðåé ñß á êáé ç óõ íå ÷é -

æü ìå íç å îåé äß êåõ óç ðá ñÝ ÷ïõí óôïõò

ðå ëÜ ôåò ìáò ìå ãÜ ëç ãêÜ ìá ðñï ú ü íôùí

ãý ñù á ðü ôç èÝñ ìáí óç, õ äñáõ ëé êÝò å -

ãêá ôá óôÜ óåéò êáé êëé ìá ôé óìü.

Å ðé óêÝ öèåß ôå ìáò, óôï êá ôÜ óôç ìÜ ìáò
ãéá íá âñïý ìå ìá æß ôçí é äá íé êÞ ëý óç óôéò
á íÜ ãêåò ôïõ óðé ôéïý óáò Þ ôïõ å ðáã ãåë -
ìá ôé êïý óáò ÷þ ñïõ.

Äéá èÝ ôïõ ìå ðëÞ ñç ãêÜ ìá óå:
- επώνυμους λέβητες αερίου,
- ëÝ âç ôåò στερεών καυσίμων,
- á íôëß åò èåñ ìü ôç ôáò,
- κëé ìá ôé óìό
- çëéáêïýò èåñìïóßöùíåò
- φίλτρα πόσιμου νερού

Η καλύτερη προσαρμογή και απόδοση της
επένδυσής σας στηρίζεται στην επιλογή
επώνυμων προϊόντων και τη σωστή τοπο-
θέτηση και συντήρηση από έμπειρα και
εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Με ευθύνη απέναντι
στους πελάτες μας, προ-
ετοιμαστήκαμε για τις
εγκαταστάσεις αερίου,
αποκτώντας την σχετική
άδεια και τεχνογνωσία
και σε συνεργασία με
έμπειρους μηχανολόγους
και συντηρητές καυστή-
ρων.

ένθετο - θέρμανση
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Με την αύξηση του ει-
δικού φόρου κατανά-
λωσης στο πετρέλαιο
θέρμανσης ήρθαν τα
πάνω κάτω στον τομέα
της οικιακής θέρμαν-
σης.
Κατά την 3ετή εφαρ-
μογή του νέου τιμολο-
γίου όλοι στραφήκαμε
σε διάφορες μορφές
θέρμανσης. Σε περι-
πτώσεις που ο κατανα-
λωτής είχε σωστή ενη-
μέρωση ο νέος τρόπος
που επέλεξε να ζεστά-
νει το σπίτι του, του
εξοικονόμησε χρήμα-
τα. Σε άλλες περιπτώ-
σεις, βέβαια, πλήρωσε
πολύ ακριβότερα το τί-
μημα του "εναλλακτι-
κού" τρόπου θέρμαν-
σης πολλές φορές και
χωρίς αποτέλεσμα
(π.χ. θερμοπομποί,
υπέρυθρα πάνελ, ηλε-
κτρικοί λέβητες κ.α.)
ακούγοντας υποσχέ-
σεις με υψηλά ποσοστά
εξοικονόμησης τα οποία
δεν ίσχυαν. Τα ποσο-
στά εξοικονόμησης
ανεξαρτήτως της μορ-
φής θέρμανσης που
χρησιμοποιούμε διαφέ-
ρουν από εγκατάσταση
σε εγκατάσταση και
εξατομικεύονται σύμ-

φωνα με τις ανάγκες
και τον τρόπο λειτουρ-
γίας της θέρμανσης
κάθε οικίας. Με λίγα
λόγια κανείς δεν ξο-
δεύει όσα ο γείτονάς
του.
Κάθε οικία  έχει τα δικά
της δεδομένα που
πάνω σ' αυτά θα βασι-
στούμε για να επιλέ-
ξουμε την κατάλληλη
μορφή θέρμανσης χω-
ρίς ποτέ να μπορούμε
να απαντήσουμε στην
ερώτηση “πόσα θα ξο-
δέψω;”
Μπορούμε όμως να
απαντήσουμε πόσο οι-
κονομικότερη είναι η
μια μορφή θέρμανσης
από την άλλη.

Θα γράψω λίγα λόγια
για τα συστήματα θέρ-
μανσης που γνωρίσαμε
ως τώρα για να κατα-
λήξω στο φυσικό αέριο
που είναι της παρού-
σης.
• Ενεργειακές σό-
μπες ξύλου: δεν
υπάρχουν ενεργειακές
σόμπες . -
• Λέβητες ξύλου: το
ξύλο σαν καύσιμη ύλη
αποτελεί λύση η οποία
ανήκει στο παρελθόν.
Στην πλειοψηφία τους

οι εγκαταστάσεις ξυλο-
λέβητα είναι λανθα-
σμένες και κατά συνέ-
πεια επικίνδυνες. Απ'
την άλλη βέβαια υπάρ-
χουν λέβητες ξύλου
νέας τεχνολογίας (πυ-
ρόλυσης) με οικονο-
μία στο καύσιμο κα-
θώς και αυξημένο βαθ-
μό απόδοσης για τους
οποίους πιθανόν να
μην έχετε ακούσει. Τέ-
λος φανταστείτε μια
ωραία μέρα να παίρνα-
με όλοι την απόφαση
να κάψουμε ξύλο.....
• Πελλετ: Σας υπο-
σχέθηκαν εξοικονόμη-
ση χρημάτων της τάξης
του 50% και άνω με
λέβητες βιομάζας τα
οποία ποσοστά καμία
σχέση δεν έχουν με
την πραγματικότητα.
Σίγουρα αγοράζοντας
ένα καλό μηχάνημα σε
συνδυασμό με καλής
ποιότητας πέλλετ υπάρ-
χει εξοικονόμηση όχι
όμως η υποσχόμενη
του 50%. Φέτος, αν η
τιμή του πετρελαίου
κυμανθεί  0,80-0,85€/lt
δε θα συμφέρει η καύ-
ση πέλλετ.
• Πετρέλαιο: Ακόμη
και με την αυξημένη
τιμή του πετρελαίου

υπήρχε και υπάρχει η
δυνατότητα επιλογής
ενός λέβητα πετρελαί-
ου συμπύκνωσης νέας
τεχνολογίας. Οι λέβη-
τες αυτοί βρίσκονται
στην αγορά εδώ και
πολλά χρόνια προσφέ-
ροντας αυξημένο βαθ-
μό απόδοσης που κατ'
επέκταση σημαίνει  οι-
κονομία στο καύσιμο.
• Αντλία θερμότη-
τας: Δεν ανακαλύφθη-
κε ο τροχός εν έτει
2012 όταν την ακού-
σατε για πρώτη φορά.
Χρησιμοποιείται εδώ και
πολλά χρόνια σε όλη
την Ευρώπη ως κύρια
πηγή θέρμανσης ακόμη
και σε χώρες με πιο
βαρύ κλίμα από το δικό
μας. Στην παραφιλο-
λογία  “δεν πρόκειται
να ζεσταθείς” καλύτερα
να απαντήσουν όσοι
γνωρίζουν. Είναι ένα
πολύ αποδοτικό σύ-
στημα θέρμανσης κα-
θώς και πολύ αξιόπιστο.
Σίγουρα  έχει κόστος
εγκατάστασης  αλλά
είναι η πιο συμφέρου-
σα λύση κατά τη χρή-
ση της , παραμένοντας
και η πιο οικονομική
λύση θέρμανσης  συ-
γκριτικά με τις υπόλοι-

πες, ακόμη και με τη
νέα τιμή του πετρελαί-
ου. Ένα παράδειγμα
για να πάρετε μια ιδέα
για την εξοικονόμηση
που πετυχαίνει: κατοι-
κία στον Αλμυρό 130
τ.μ. κατασκευής 1980
με ελλιπή μόνωση  και
λειτουργία θέρμανσης
απο τις 10 π.μ. εώς τις
2 π.μ (16 ώρες) με
σταθερή εσωτερική
θερμοκρασία 23οC κα-
τανάλωσε 1.000 Eυρώ
συνολικής αξίας ρεύ-
ματος  για την περα-
σμένη χειμερινή σεζόν.
• Φυσικό αέριο: Τέ-
λος  το πολυαναμενό-
μενο φυσικό αέριο είναι
προ των πυλών. Πρό-
κειται για μία σοβαρή,
αξιόπιστη και καθαρή
λύση για τη θέρμανσή
μας με λογικό κόστος
εγκατάστασης.  Εξοι-
κονόμηση θα πετύχου-
με μόνο με χρήση μη-
χανημάτων νέας τε-
χνολογίας. Δεν προ-
τείνεται  η αλλαγή του
καυστήρα στον ήδη
υπάρχοντα λέβητα
αλλά η εγκατάσταση
επιτοίχιων μονάδων
φυσικού αερίου συ-
μπυκνωμάτων και
μόνο. Απαιτείται σω-

στή εγκατάσταση και
ρύθμιση των μονάδων
αυτών για την επίτευ-
ξη της μεγαλύτερης δυ-
νατής εξοικονόμησης
καθώς και της εύρυθ-
μης λειτουργίας του
μηχανήματος, όπως
επίσης και μελέτη Μη-
χανολόγου Μηχανικού
για την εγκατάσταση.

Η θέρμανση  της οικίας
μας στον 21ο αιώνα
θεωρώ πως πρέπει να
γίνεται με μηχανήματα
νέας τεχνολογίας όποια
και αν είναι αυτά καθώς
η συνεχόμενη ανάπτυ-
ξη και βελτίωσή  τους
γίνεται  για να κάνει τη
ζωή μας πιο εύκολη.
Εν κατακλείδι δουλειά
μου δεν είναι η πώλη-
ση ενός μηχανήματος
και μόνον αλλά  να
δώσω υπεύθυνα μια
ενεργειακά αποδεκτή
λύση η οποία θα απο-
φέρει και την ανάλογη
εξοικονόμηση χρημά-
των πάντα σε σχέση με
τις ανάγκες και δυνα-
τότητες κάθε κατανα-
λωτή.

Η θέρμανση αποτελεί
επένδυση και απαιτεί
συζήτηση με ειδικούς.

Στόχος η εξοικονόμηση και ο ευχαριστημένος πελάτης, όχι μόνον η πώληση

Εξοικονόμηση βάσει πραγματικότητας ή βάσει πλασματικών ποσοστών;

Γράφει ο Δημήτρης Παρίσης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Βασ. Γεωργίου 48, Αλμυρός
Βασ. Παύλου 48, Αλμυρός

Ó×ÉÓÔÏËÉÈÏÉ - Åðåíäýóåéò - ÓêÜëåò ÄÜðåäá - ÁããùíÜñé
ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÔÓÉÌÅÍÔÏÕ - ÊáìéíÜäåò - Âñýóåò - Êõâüëéèïé - ØçóôáñéÝò

ÓÁÑÑÇÓ ÍÉÊÏÓ
óôï 287ï ÷ëì. Í.Å.Ï. ôçë. 24220 25518

ÕËÉÊÁ ÐÅÑÉÖÑÁÎÅÙÓ
Óßôåò - ðëÝãìáôá - ðÜóóáëïé -
ÔóéìåíôïðÜóóáëïé - Óýñìáôá
êáé Óõíåñãåßá ôïðïèÝôçóçò

πέλλετ ξύλου
250 ευρώ / τόνος

αγρο-πέλλετ
1η φορά στον Αλμυρό

με βάση την αγριαγκινάρα
200 ευρώ / τόνος

ένθετο - θέρμανση
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ÅëáóôéêÜ - ÆÜíôåò
ÄçìÞôñçò

ÊïíôïóôÜèçò

24220 24394, 6983 516 885
2ï ÷ëì. Ð.Ï. Áëìõñïý - Âüëïõ

ÐñáôÞñéï Êáõóßìùí - ÐëõíôÞñéï áõô/ôùí

Óðýñïò ÊïíôïóôÜèçò

Ôçë.: 24220 23 331 - êéí.: 6934 952 794
2ï ÷ëì Ð.Ï. Áëìõñïý - Âüëïõ
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