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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η θέρμανση με θερμαντικά σώματα άμεσης απόδοσης κερδίζει συνε-

χώς έδαφος λόγω της ιδιαιτερότητας της ελληνικής αγοράς (κλιματι-

κές συνθήκες, πολλές εξοχικές κατοικίες, ανάγκες αναπαλαίωσης).

Εξάλλου, με τη χρήση τους εξοικονομούμε ενέργεια, δεν μολύνουμε

το περιβάλλον και μπορούμε άμεσα να αντικαταστήσουμε τη συμβατι-

κή θέρμανση. Επίσης, το ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκεται παντού και η

τιμή του δεν αυξάνεται σημαντικά, καθώς είναι κοινωνικό αγαθό.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν

• Μας απαλλάσσουν από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.               

• Αποτελούν ποιοτικό τρόπο θέρμανσης γιατί έχουμε φυσική 

ανακυκλοφορία του αέρα.

• Έχουν μικρό κόστος αγοράς και οικονομική κατανάλωση.

• Η εγκατάστασή τους είναι εύκολη και λειτουργεί κατευθείαν 

με τη χρήση μιας πρίζας.

• Θερμαίνουν άμεσα το χώρο και

κάθε σώμα λειτουργεί αυτόνομα.

• Εξοικονομείται ο χώρος του

λεβητοστασίου.

• Διακρίνονται για το άψογο design

και την αισθητική τους δημιουρ-

γώντας έτσι μοναδική ατμόσφαιρα 

και θαλπωρή στο χώρο. 

Ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και 

πολυτέλεια δημιουργούν 

τα ηλεκτρικά τζάκια, τα οποία θερ-

μαίνουν το χώρο, ενώ ταυτόχρονα 

αποφεύγουμε την καπνοδόχο, τις στάχτες και τους καπνούς. 

• Έχουμε επιλογές στη διαμόρφωση του χώρου, αφού υπάρχουν

επίτοιχα και επιδαπέδια σώματα.

Kαλύπτουν άριστα τις ανάγκες θέρμανσης:   
• Σε μόνιμες ή εξοχικές κατοικίες.

• Σε ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

• Σε χώρους που χρειάζονται συμπληρωματική θέρμανση 

όταν η υπάρχουσα δεν επαρκεί. 

• Ως προσωρινή και άμεση λύση θέρμανσης  

εάν δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε την κεντρική. 

Τα θερμαντικά σώματα της Dimplex αποτελούν ιδανική λύση 

ηλεκτρικής θέρμανσης με άριστη ποιότητα, λόγω της ευρωπαϊκής

τεχνολογίας και αξιοπιστίας. Η εταιρία μας αξιοποιώντας 

την τεχνογνωσία που διαθέτει 

παρέχει τεχνική υποστήριξη 

στους πελάτες της, καθώς 

και οποιαδήποτε διευκόλυνση 

για την εξυπηρέτησή τους. 
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Ζεστό Νερό Χρήσης, μας προτείνει να εμπιστευθούμε θερμαντικά σώματα άμεσης απόδοσης.


