Όλα είχαν
και έχουν

σχέση με
το νερό!
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

…τεχνολογίες μπροστά!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

04

Το όραμα
& ο σκοπός μας
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Οι συνεργασίες
μας
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Το πρόγραμμα
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Το ηλεκτρονικό
κατάστημα μας
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Μοναδικά πλεονεκτήματα
του προγράμματος
Συστήματα του
προγράμματος AquaBIOS

Ξεκινήσαμε το 1987 στη Ρόδο με
υδραυλικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές
κλασικής θέρμανσης, συνεχίσαμε με τους
τομείς θέρμανσης δαπέδου, τοίχου και
οροφής, μετά διευρυνθήκαμε στο χώρο
επεξεργασίας νερού και ακολούθησε η
ανάπτυξη εφαρμογών ηλιακών θερμικών
συστημάτων και συστημάτων γεωθερμίας.
Έτσι, με μέσο όρο ρυθμών ανάπτυξης
20% το χρόνο, φτάσαμε στο 2012 να
παρουσιάζουμε το Πρόγραμμα Προηγμένης
Ενεργειακής Απόδοσης AquaBIOS ένα υψηλής τεχνολογίας Πρόγραμμα
εξοικονόμησης ενέργειας με φιλικές στον
άνθρωπο ευέλικτες εφαρμογές - και
συνεχίζουμε πάντα να αναπτυσσόμαστε
Πανελλήνια.
Οι κεντρικές μας εγκαταστάσεις βρίσκονται
στο 6ο χλμ Ρόδου – Λίνδου στο
Εμπορικό Κέντρο Χρυσοβέργη (όπισθεν ΑΒ
Βασιλόπουλου) όπου στεγάζουμε

τα γραφεία και τις αποθήκες μας, ενώ ένα
ειδικό κατάστημά μας για το Πρόγραμμα
AquaBIOS και ένα για τα Συστήματα
Επεξεργασίας Νερού είναι στη διάθεση
των ιδιωτών και των επαγγελματιών του
κλάδου στην ίδια διεύθυνση στο επίπεδο
του ΑΒ Βασιλόπουλου.
Το δε τεράστιο και μοναδικό του τομέα
στην Ελλάδα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό
μας κατάστημα βρίσκεται πάντα σε
πανελλήνια διάθεση στη διεύθυνση
www.water-solutions.gr: μια καινοτομία
της εταιρίας και στον τομέα του
e-marketing, που επιβεβαιώνει την
υπογραφή μας “...τεχνολογίες μπροστά!”.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε μια
περιληπτική ενημέρωση για την εταιρία μας.

…τεχνολογίες μπροστά!

…τεχνολογίες μπροστά!

Τα προϊόντα & οι
τομείς εφαρμογών
μας

Τα έργα
μας

ΤΟ ΟΡΑΜΑ
& O ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΑΣ
Για την πραγματοποίηση του οράματος και την επίτευξη των στόχων μας,
στρατηγική επιλογή μας είναι η συνεργασία μόνο με κορυφαία εργοστάσια
του χώρου όπως:
Υδραυλικά Αποχετευτικά
VIEGA
REHAU
INTERPLAST
MAINCOR
RBM
TACONOVA
BRASS FORM
WILO
ΤΙΕΜΜΕ
MAGNA PLAST
NICOLL

Όραμά μας ήταν και είναι η συνεχής
βελτίωση της ποιότητας ζωής στο
χώρο που ζούμε ή εργαζόμαστε,
με έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων
υψηλής τεχνογνωσίας και “πράσινων”
κατασκευαστικών τεχνολογιών.
Με εφαρμογές που εξασφαλίζουν
τη μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών
του πελάτη, καθιστώντας ταυτόχρονα και
την αειφόρο ανάπτυξη προσιτή.
Γι’αυτό και αδιαπραγμάτευτος σκοπός μας
είναι η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων, πάντα μέσω
της μεγιστοποίησης της εξοικονόμησης
ενέργειας και - άρα - της ελαχιστοποίησης
των εξόδων για θέρμανση, ψύξη και ζεστά
νερά χρήσης.
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Και πετυχαίνουμε αυτόν το σκοπό χάρη:
στην υψηλή τεχνογνωσία, εμπειρία
ετών, συνεχή έρευνα και μετεκπαίδευση
των ειδικευμένων στελεχών μας,
στην αυστηρή επιλογή των παγκόσμια
κορυφαίων προϊόντων που διαθέτουμε
ή χρησιμοποιούμε,
στην άρτια εξειδίκευση των μηχανικών
και ιδιόκτητων μόνιμων συνεργείων
μας που επιμελούνται και υλοποιούν
τις εφαρμογές που σχεδιάζουμε.

Ψύξη – Θέρμανση

Κλιματισμός

RHOSS
SYMPOR
OLIMPIA SPLENDID
ΚERMI
GALLANT
DELONGHI
BUDERUS
ISOPIPE
AQUAPRESS

LG
INVENTOR

Στηρίγματα

Είδη πισίνας
AQUASOURCE

Κεντρικό Σύστημα
Καθαρισμού
ELECTROLUX

Επεξεργασία νερού
PENTEK
JUDO
COSMETAL

BARTOLUGGI
Εργαλεία
HILTI
AEG
HAUPA
KNIPEX
RIDGIG

Οικοδομικά υλικά

Είδη υγιεινής
και κρουνοποιίας

DUROSTICK
ΟΤΤΟ
NOVAMIX
Ηλιακά Συστήματα
CALPAK

REMER
WIMTEC
IDEAL STANDARD
BAKLATSIDIS
KOLOSSOS

Δίνοντας έτσι, πάντα προηγμένες
“υδάτινες” λύσεις από το μέλλον
…τεχνολογίες μπροστά!

…τεχνολογίες μπροστά!

…τεχνολογίες μπροστά!
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ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
AquaBIOS

Χάρη στην δυναμική εξέλιξή που
πραγματοποιήσαμε κατά τη διάρκεια
της πολυετούς εμπειρίας μας στο
χώρο, είμαστε σήμερα στη διάθεσή
σας με την πιο ολοκληρωμένη γκάμα
ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών
για το κτίριο και με το μοναδικό
ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) μέσω
του οποίου μπορείτε να παραγγείλετε κάθε
είδους προϊόντα και εξαρτήματα του τομέα.

Υψηλή τεχνολογία εξοικονόμησης
ενέργειας με φιλικές στον άνθρωπο
ευέλικτες εφαρμογές.

Οι τομείς και τα τεχνολογικά προηγμένα
συστήματα στα οποία ειδικευόμαστε
καλύπτουν το ευρύτατο φάσμα
ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών
σε κτίρια και οικοδομές.
Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας

Συστήματα Θέρμανσης & Ψύξης
Κρυφή Θέρμανση & Ψύξη
Θέρμανση με Σώματα
Θέρμανση Πισίνας
Υδραυλικές εγκαταστάσεις
& είδη υγιεινής
Πισίνες & αρδευτικά
Εφαρμογές ποιότητας ζωής
Επεξεργασία νερού
Κεντρικό σύστημα σκούπας
Κλιματιστικά inverter & ιονιστικά

Το Πρόγραμμα Προηγμένης Ενεργειακής
της Water Solutions
Απόδοσης
έρχεται να υλοποιήσει αυτήν ακριβώς τη
λύση, με συνδυασμένες ή μεμονωμένες
καινοτόμες εφαρμογές συστημάτων
Σήμερα που η ανάγκη μείωσης του κόστους
παραγωγής ενέργειας, θέρμανσης & ψύξης,
λειτουργίας συμβατικών τρόπων θέρμανσης
αυτοματισμών και τηλεχειρισμού ανάλογα
& ψύξης των κτιρίων, η απεξάρτηση από
με τα δεδομένα κάθε περίπτωσης (όπως νέα
τα ορυκτά καύσιμα και η προστασία του
οικοδομή ή ανακατασκευή ή ανακαίνιση
περιβάλλοντος έγιναν κύρια ζητούμενα,
με δεδομένα κάποια υπάρχοντα συστήματα,
η μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης
τοποθεσία, απαιτήσεις και ανάγκες,
των εγκαταστάσεων μέσω εφαρμογών
διαθέσιμο κονδύλι κ.α).
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί
πλέον τη μοναδική λύση.

Συστήματα Αυτοματισμών
& Τηλεδιαχείρισης

Συστήματα Γεωθερμίας
Συστήματα Αεροθερμίας
Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
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…τεχνολογίες μπροστά!

…τεχνολογίες μπροστά!
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ΜΟΝΑΔΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με το Πρόγραμμα
και αντλώντας
πάντα δωρεάν ενέργεια από το εξωτερικό
περιβάλλον (ήλιος, αέρας, νερό, έδαφος):
Αυξάνουμε την ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων στο μέγιστο.
Μειώνουμε έτσι τα έξοδα θέρμανσης,
ψύξης και ζεστών νερών χρήσης
στο ελάχιστο.
Εξασφαλίζουμε ιδανική θερμική άνεση
χειμώνα – καλοκαίρι, δημιουργώντας
ταυτόχρονα υγιεινό περιβάλλον
στο χώρο που ζούμε.
Μειώνουμε τις εκπομπές ρύπων
και προστατεύουμε το περιβάλλον.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
AquaBIOS

Μοναδικότητα όμως του Προγράμματος
αποτελεί το γεγονός ότι ενώ άλλα
παρόμοια προγράμματα λαμβάνουν έως
το 70% της απαιτούμενης ενέργειας από
το περιβάλλον και το 30% από συμβατικές
ενεργοβόρες πηγές, αυτό λαμβάνει έως
και το 80% από το περιβάλλον και μόνο το
20% από τις άλλες!
Κι αυτό χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία
και εμπειρία των ειδικευμένων στελεχών
της Water Solutions που εκπόνησαν το
ολοκληρωμένο αυτό Πρόγραμμα, αλλά
και στην αυστηρή επιλογή των παγκόσμια
κορυφαίων προϊόντων και συστημάτων
που εντάσσονται σ’ αυτό.

…τεχνολογίες μπροστά!

Στο Πρόγραμμα AquaBIOS μόνο τα πιο
τεχνολογικά προηγμένα συστήματα
συνδυάζονται ή εφαρμόζονται μεμονωμένα
για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής
απόδοσης, πάντα ανάλογα με τα δεδομένα
κάθε περίπτωσης.
Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας
Συστήματα Γεωθερμίας
(με αντλίες θερμότητας νερού – νερού
και γεωεναλλάκτες)
Συστήματα Αεροθερμίας
(με αντλίες θερμότητας αέρα – νερού)
Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
(κεντρικά ηλιακά συστήματα, ηλιακοί
θερμοσίφωνες)
Φωτοβολταϊκά Συστήματα

…τεχνολογίες μπροστά!

Συστήματα Θέρμανσης & Ψύξης
Συστήματα Κρυφής Θέρμανσης & Ψύξης
(θέρμανση & ψύξη δαπέδου, τοίχου, 		
οροφής. Αφύγρανση)
Συστήματα Θέρμανσης με Σώματα
(με σώματα καλοριφέρ, με fan-coils)
Θέρμανση Πισίνας
(εξωτερικής πισίνας, εσωτερικής πισίνας
με αφύγρανση)
Συστήματα Αυτοματισμών
& Τηλεδιαχείρισης
Κεντρικό Σύστημα Σκούπας
Έτσι, έχοντας υπόψη τα δεδομένα του
χώρου, τις απαιτήσεις και το διαθέσιμο
κονδύλι του πελάτη, συνδυάζονται
πάντα τα κατάλληλα για την περίπτωση
συστήματα που προκύπτουν από την
ηλεκτρομηχανολογική και οικονομική
μελέτη των ειδικευμένων μηχανικών της
Water Solutions που διαμορφώνουν τη
σχετική προσφορά.
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ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ
ΜΑΣ
Ξενοδοχειακές
μονάδες
RODOS PALACE
(Ρόδος)

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις – Ηλιακά
– Κατασκευή εσωτερικής
πισίνας

COSMOPOLITAN
(mare blue)
(Ρόδος)

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις – Ψύξη

Sheraton Resort
Rhodes (Ρόδος)
Υδραυλικές
εγκαταστάσεις – ψύξη –
Ζεστά νερά χρήσης

Ένα τεράστιο ηλεκτρονικό κατάστημα
βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας
πανελλήνια, στη διεύθυνση
www.water-solutions.gr
Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα
ολοκληρωμένο e-shop του τομέα,
το οποίο “χτίσαμε” για να λύσουμε τα
χέρια των μηχανικών, των αρχιτεκτόνων,
των κατασκευαστών και κυρίως των
εγκαταστατών υδραυλικών και των
καταστημάτων του χώρου, σε όποιο
σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκονται.
Περιλαμβάνει πάνω από 10.000 κωδικούς
οι οποίοι καλύπτουν την ευρύτατη γκάμα
προϊόντων στις κατηγορίες Υδραυλικά
– Αποχετευτικά, Θέρμανση - Ψύξη, Είδη
Υγιεινής, Ηλιακά Θερμικά, Γεωθερμία,
Επεξεργασία νερού, Αρδευτικά, ακόμη και
Πισίνες, Σάουνα, Υδρομασάζ και Χαμάμ,
ενώ περιέχει και Υλικά Γενικής Χρήσης και
Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε
όλο το φάσμα τους.
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Έτσι έχει πια κανείς τη δυνατότητα να
βρει άμεσα και σίγουρα ακόμη και τα πιο
σπάνια υλικά, εξαρτήματα και προϊόντα που
χρειάζεται, να δει τιμές, να προϋπολογίσει
τα κόστη εφαρμογών και μελετών, να
παραγγείλει από τον υπολογιστή του και να
έχει άμεσα στο χώρο του... από μια απλή
βενζινόκολλα μέχρι και την πιο προηγμένη
αντλία θερμότητας!
Με μια περιήγηση στο e-shop της
ιστοσελίδας μας www.water-solutions.
gr θα συνειδητοποιήσετε ότι - εκτός από
ένα πολύτιμο βοήθημα για τις μελέτες
και κοστολογήσεις σας - έχετε αποκτήσει
ξαφνικά μια τεράστια πλήρη αποθήκη…
χωρίς να δεσμεύσετε ούτε 0,5 € για
παρακαταθήκες!
Είναι μια καινοτομία της Water Solutions
και στον τομέα του e-marketing,
επιβεβαίωση του slogan της “...τεχνολογίες
μπροστά!”.

…τεχνολογίες μπροστά!

LINDOS MARE
(Βληχά)

Υδραυλικά - Αποχέτευση
- Θέρμανση - Ηλιακά Επεξεργασία νερού

LINDOS BLU
(Βληχά)

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις – Ψύξη –
Ηλιακά

LINDIAN VILLAGE
(Λίνδος)
Υδραυλικές
εγκαταστάσεις –
Θέρμανση – Ψύξη

INTERNATIONAL
(Ρόδος)

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις – Ηλιακά

Amfitriti Hotel
(Πεύκοι)

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις - Ηλιακά

FINAS HOTEL
(Πεύκοι)

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις – Ηλιακά

LIA STUDIOS
(Πεύκοι)

Υδραυλικά Κλιματισμός - Ηλιακά

Atlantica
PRINCESS (Ιαλυσός)

Επεξεργασία νερού

BEL AIR (Ρόδος)

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις –
Θέρμανση – Ψύξη –
Ηλιακά

Athineon (Ρόδος)
Βελτιώσεις Θέρμανσης
& Ψύξης

Athena (Ρόδος)

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις – Ψύξη –
Θέρμανση

Υδραυλικά Κλιματισμός - Ηλιακά Εξοικονόμηση ενέργειας

CARAVEL (Ιαλυσός)

BLUE SKY (Ρόδος)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις

CACTUS (Ρόδος)

Υδραυλικά - Κλιματισμός
- Εγκατάσταση
πλυντηρίων ρούχων

Aquarium
(Ιαλυσός)

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις – Ηλιακά

SUNDAY (Ιαλυσός)

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις – Ηλιακά

Ibiscus (Ρόδος)

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις - Ηλιακά

ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ρόδος)
Υδραυλικά –
Κλιματισμός

MARFIN (Ασγούρου)
Υδραυλικές
εγκαταστάσεις

EUROBANK
(Άννης Μαρίας)
Υδραυλικές
εγκαταστάσεις

ATTIKA (Ρόδος)
Υδραυλικές
εγκαταστάσεις

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CALYPSO PALACE
(Φαληράκι)

ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ
(Πλυντήριο
αυτοκινήτων)

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις – Ψύξη –
Θέρμανση

…τεχνολογίες μπροστά!

ASTRON (Ρόδος)

Toyota 3T ΑΕΒΕ
(Ρόδος)
Υδραυλικά - Ψύξη Θέρμανση

NISSAN/PEUGEOT
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
(Ρόδος)
Υδραυλικά Πυρασφάλεια

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
ΦΡΟΝΑΣ (Ρόδος)

Υδραυλικά Πυρασφάλεια

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
(Ρόδος)

Ύδρευση - Αποχέτευση
- Πυρασφάλεια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΡΟΥΧΩΝ ΚΟΥΦΟΣ
ΦΩΤΗΣ (Πυλώνα)

Ύδρευση - Ατμός Ηλιακά - Εξοικονόμηση
ενέργειας

EXPERT
ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ
Υδραυλικά –
Κλιματισμός

AGGELI PARK
(Κοσκινού)

Ύδρευση - Αποχέτευση
- Κλιματισμός Πυρασφάλεια - Ηλιακά

Εγκατάσταση
πλυντηρίου αυτοκινήτων
- Εξοικονόμηση νερού
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Καραγιαννάκης Ελευθέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.
6ο χλμ. Ρόδου - Λίνδου
Εμπορικό κέντρο Χρυσοβέργη
(όπισθεν ΑΒ Βασιλόπουλος)
Τ +30 22410 69680
Φ +30 22410 69681
Κ +30 694 5 100 441
Ε info@water-solutions.gr
www.water-solutions.gr

…τεχνολογίες μπροστά!

