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H Εταιρεία "ECOLYSIS" ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2011.

  

Το αντικείμενο της Εταιρείας είναι το εμπόριο και η κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
και ειδών θέρμανσης, με εξειδίκευση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως:

    
    -  Συστήματα παραγωγής ρεύματος με φωτοβολταϊκά διασυνδεδεμένα ή αυτόνομα.  
    -  Συστήματα θέρμανσης με ανανεώσιμες πρώτες ύλες όπως, pellet-ξύλο-μπρικέτα.  
    -  Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σχέδια και βλάβες  
    -  Φωτισμός με λαμπτήρες νέου τύπου LED

  

  

Με βάση την 30ετή εμπειρία των ιδρυτών της, στον χώρο της μελέτης και κατασκευής των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η εταιρεία ανταποκρινόμενη στην απαίτηση της
εποχής για πράσινη ανάπτυξη, δίνει τις πλέον αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις στην
ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας.

  

Πάντα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας είμαστε σε θέση να προτεί
νουμε λύσεις
και να απαντήσουμε στα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο στους τομείς:

    
    -  της θέρμανσης  
    -  του φωτισμού  
    -  των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
    -  των φωτοβολταϊκών  

  

Πόσο θα μου κοστίσει η θέρμανση αυτό τον χειμώνα; Ποια λύση είναι κατάλληλη για τον
δικό μου χώρο; Πως θα ζεσταθώ χωρίς να βλάψω το περιβάλλον; είναι κάποια από τα
σημαντικότερα ερωτήματα που ερχόμαστε να απαντήσουμε.

  

Στον τομέα της θέρμανσης η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην πώληση και παράδοση
κατοίκον βιοκαυσίμων:
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    -  Pellet.  
    -  Μπρικέτες.  

  

Οι προμηθευτές μας είναι εταιρείες με υψηλό κύρος σε παγκόσμια κλίμακα και τα προϊόντα
τους είναι κορυφαίας ποιότητας, προδιαγραφών και αξιοπιστίας και συνοδεύονται από
πιστοποιητικά με πολυετείς εγγυήσεις.

  

Στόχος μας αποτελεί η εδραίωση στην αγορά των προϊόντων που αφορούν την πράσινη
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό της κατοικίας με οικολογικούς και οικονομικούς ρυθμούς μέσα
από μια γκάμα προϊόντων που συνδυάζουν οικονομία, ποιότητα και αξιοπιστία.

  

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δραστηριότητες της
ECOLYSIS.

  

Σε κάθε περίπτωση θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε και σας περιμένουμε να σας
γνωρίσουμε από κοντά και να σας δώσουμε λύσεις με τα προϊόντα μας.
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