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Θέρμανση δωματίου
Συσκευές Άνεσης
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Ακριβής θερμοκρασία κάθε μέρα 
Κομψός σχεδιασμός για κάθε δωμάτιο 
Συσκευές άνεσης, η ευέλικτη λύση για γρήγορη θέρμανση όπου ακριβώς τη χρειάζεστε 



Νιώθω το κρύο περισσότερο από τον άντρα μου.

Έτσι, βρίσκω βολικό το να μπορώ να ρυθμίσω τη 

θερμοκρασία του δωματίου στο οποίο βρίσκομαι 

χωρίς να χρειάζεται να ζεσταθεί ολόκληρο το σπίτι. 

Αυτό γίνεται πολύ απλά, εύκολα και οικονομικά με 

τη δική μου θέρμανση άνεσης. 

Τεχνολογία για άνετη καθημερινότητα



Δίνοντας στο μέλλον το 
πράσινο φως

Αλλάζουμε την κατάσταση 
Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, οι πολιτικοί και 
η κοινωνία έχουν αναζητήσει βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων εδώ και πολύ 
καιρό. Τα ορυκτά καύσιμα είναι εξαντλήσιμα και 
μολύνουν το περιβάλλον. Έτσι γιατί να μην 
χρησιμοποιήσουμε την θερμότητα που εμπεριέχεται 
στον ήλιο, τον αέρα, το νερό και το έδαφος, και 
να την βάλουμε στο σπίτι σας; 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βοηθούν στο να προσδιοριστεί η ενέργεια 

του μέλλοντος.  Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν τα οφέλη της 

πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι τους. Εμείς οι ίδιοι, βλέπουμε την 

ηλεκτρική ενέργεια ως την πηγή ενέργειας του μέλλοντος.

Είναι λογικό να έχετε κάποιες ανησυχίες για την 
ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας. Ισώς να
θέλετε να αλλάξετε σε πιο φιλικά προς το 
μέλλον συστήματα θέρμανσης. Σχεδόν το 80% 
της ενέργειας που καταναλώνετε πηγαίνει στη  
θέρμανση και στο ζεστό νερό. Υπάρχει επομένως 
πολύς χώρος για ενεργειακή μετάβαση στο 
σπίτι σας. 
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Οι συσκευές άνεσης ανταποκρίνονται πραγματικά στο όνομά τους. Αυτές οι

ηλεκτρικές συσκευές παραδίδουν τη θερμότητα ακριβώς εκεί που τη χρειάζεστε, 

σε ελάχιστο χρόνο. Είναι δύσκολο να φανταστούμε μεγαλύτερη άνεση από αυτή. 

Και εφόσον καταλαβαίνουμε την σημασία του σχεδιασμού, αυτές οι κομψές

συσκευές συνδυάζονται επίσης τέλεια στο περιβάλλον διαβίωσής σας. 

Ενσωματώστε τη ζεστασιά 
στο περιβάλλον διαβίωσής σας

Καλοί λόγοι για να απολαύσετε τις ανέσεις του σπιτιού σας
 › Κατάλληλες για δωμάτια ή κτίρια που απαιτούν μόνο 
προσωρινή θέρμανση

 › Χαμηλό κόστος εγκατάστασης, οι σωληνώσεις δεν είναι απαραίτητες
 › Ελάχιστη κυκλοφορία σκόνης, επομένως κατάλληλες για άτομα με αλλεργίες



Θέρμανση με φυσική πέτρα
Οι συσκευές θέρμανσης με φυσική πέτρα αποτελούν
έναν υπέροχο συνδυασμό φυσικών υλικών και 
ζεστασιάς. Εσείς, θα απολαύσετε τόσο τη μοναδική τους 
εμφάνιση, όσο και την ευχάριστη θερμότητα που 
εκπέμπουν για εσάς.

Θέρμανση με ακτινοβολία
Πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι η θέρμανση
με ακτινοβολία είναι πολύ ευχάριστη. Διαπιστώστε 
το με τα διακοσμητικά μας συστήματα ακτινοβολίας, που 
παρέχουν θερμότητα ακριβώς όπου είναι απαραίτητο. 

Ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση
Το ζεστό δάπεδο αυξάνει την άνετη διαβίωσή σας, ειδικά 
σε δωμάτια όπου πηγαίνετε συχνά χωρίς παπούτσια. Η 
ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση μπορεί επίσης να 
τοποθετηθεί εκ τον υστέρων χάρη στο χαμηλό ύψος 
εγκατάστασης. Είναι συνεπώς, ιδανική ακόμα και για 
ανακαίνιση. 

Πετσετοκρεμάστρες μπάνιου
Αναπτύχθηκαν ειδικά για το μπάνιο. Τα θερμαντικά 
μας σώματα θα θερμάνουν γρήγορα αυτό το δωμάτιο 
του σπιτιού. Επίσης θα στεγνώσουν ακόμη και τις πετσέτες 
σας, ή θα τις διατηρήσουν ευχάριστα ζεστές για εσάς. 
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Σελίδα 08 Σελίδα 10
Μοντέλο RHB | RHW SPH | MH

Ισχύς

Εγκατάσταση Κάθετη | οριζόντια Κάθετη | οριζόντια

Απαιτείται πρόσθετος ελεγκτής θερμοκρασίας  

Κατάλληλο για ανακαίνιση και νέα κατασκευή  

Με την καλωδίωση 

Σχεδιασμός - εκδόσεις  2 6

Βάρος 

Κατηγορία προϊόντων Premium Premium

Φανταστείτε να μπορούσατε να έχετε μικρές ποσότητες θερμότητας όποτε

σας είναι απαραίτητο καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό ακριβώς 

κάνουν οι συσκευές μας. Ανταποκρίνονται πολύ πιο γρήγορα από τα περισσότερα

συστήματα θέρμανσης και παραδίδουν την θερμότητα σε ακριβείς ποσότητες. 

Για παράδειγμα, η συσκευή θερμαίνει το μπάνιο σας γρήγορα το πρωί, έτσι 

έχετε ένα άνετο περιβάλλον για να ετοιμαστείτε για την ημέρα σας. Εσείς κάνετε 

ταυτόχρονα εξοικονόμηση: όχι μόνο το κόστος εγκατάστασης που είναι σχετικά

χαμηλό, αλλά το και στο κόστος λειτουργίας που είναι επίσης μέτριο, λόγω της 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

1) Can be combined.

Βρείτε την καλύτερη λύση 
για το έργο σας 

Θέρμανση με φυσική πέτραΘέρμανση με ακτινοβολία
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Σελίδα 12 Σελίδα 14
BHE Plus FTB | FTM B

160–1120

Κάθετη Στο δάπεδο 


 



1 2

Plus Plus

Πετσετοκρεμάστρες μπάνιου
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Ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση 



Με την καλωδίωση

Ζήστε την ευχάριστη εμπειρία 
θερμότητας με κομψό σχεδιασμό
RHB  |  RHW θερμαντικά σώματα ακτινοβολίας από γυαλί

Η τέλεια ποσότητα θερμότητας για εσάς, 
αυτό είναι που χαρακτηρίζει τις συσκευές μας.
Η ζέστη εκπέμπεται από τη συσκευή με έναν
ειδικό και πολύ ευχάριστο τρόπο. Ταυτόχρονα
η συσκευή εναρμονίζεται στον σχεδιασμό
του σπιτιού σας χάρη στον πολύ λεπτό και
διακριτικό “minimal” σχεδιασμό από γυαλί.

Σχεδιασμός που μιλάει από μόνος του
Η συσκευή οφείλει εν μέρει την οπτική γοητεία 
της στο πλαίσιο κάλυψης του πίσω μέρους.  
Αυτό κρύβει το στήριγμα τοίχου και την ηλεκτρική
σύνδεση μετά την εγκατάσταση. Το μόνο που 
απομένει για εσάς είναι να επιλέξετε ανάμεσα  
σε λευκή ή μαύρη επιφάνεια. Επιπλέον, όταν 
συνδυάζετε με θερμοστάτες δωματίου, 
αυτή η συσκευή δεν έχει καμία δυσκολία να 
συμμορφωθεί με την Οδηγία Οικολογικού 
Σχεδιασμού. 

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος 
 › Ιδανικό για χώρους με χαμηλές ανάγκες θέρμανσης  
- ως προσωρινή θέρμανση για άνοιξη / φθινόπωρο 
- ως ενισχυτής της υπάρχουσας θέρμανσης 

 › Ευχάριστη ακτινοβολούμενη θερμότητα 
 › Καθαρός σχεδιασμός με γυάλινη επιφάνεια 

 

υψηλής ποιότητας 
 › Μπορεί να εγκατασταθεί κάθετα ή οριζόντια 
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Εξατομικεύστε την  
εμπειρία θέρμανσης

Δύο ελκυστικά χαρακτηριστικά: η φυσική πέτρα δεν
αναβαθμίζει μόνο οπτικά το δωμάτιό σας, του 
προσφέρει και ένα πολύ ευχάριστο είδος θερμότητας 
μέσω της ακτρινοβολίας. Τα μοντέλα μας με 
διαφορετικό χρωματισμό, συμπληρώνουν τον
ιδιαίτερο σχεδιασμό του χώρου σας αρμονικά 
και καλαίσθητα.

Μοναδικές θερμαντικές συσκεύες
Κάθε πάνελ είναι κατασκευασμένο από φυσική 
πέτρα, η οποία κάνει κάθε συσκευή μοναδική σε 
χρώμα και υφή. Αυτό σας επιτρέπει να βελτιώσετε 
οπτικά το μπάνιο ή το καθιστικό σας. Επί πλέον
σε συνδυασμό με έναν θερμοστάτη χώρου
αυτές οι συσκευές δεν έχουν καμία δυσκολία
να συμμορφωθούν με την Οδηγία για τον 
Οικολογικό Σχεδιασμό. 

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος 
 › Ιδανικό για χώρους με χαμηλές ανάγκες θέρμανσης 
-ως προσωρινή θέρμανση για άνοιξη / φθινόπωρο 
-ως ενισχυτής της υπάρχουσας θέρμανσης

 › Ευχάριστη ακτινοβολούμενη θερμότητα 
 › Υψηλής ποιότητας φυσική πέτρα σε 

 

πέντε διαφορετικά σχέδια
 › Μπορεί να εγκατασταθεί κάθετα ή οριζόντια 

SPH | MH   θέρμανση από φυσική πέτρα 
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Με την καλωδίωση

Ζεσταίνουν το μπάνιο σας 
με έναν εύκολο τρόπο

Αυτές οι ηλεκτρικές πετσετοκρεμάστρες μπάνιου 
παρέχουν αποτελεσματικά τη σωστή ποσότητα 
θερμότητας, ακριβώς όπου την χρειάζεστε, όλο το 
χρόνο. Το μείγμα ελκυστικού σχεδιασμού και 
λειτουργικότητας είναι πραγματικά άρτιο. Το 
χειριστήριο λειτουργίας είναι τοποθετημένα στο 
τέλειο ύψος για να μπορείτε να προσαρμόσετε 
την θερμοκρασία με ευκολία. 

Πολλαπλές χρήσεις ζεστασιάς
Χάρη στους λεπτούς στρογγυλούς σωλήνες και 
την ομοιόμορφα κατανεμημένη θερμότητα, 
μπορείτε να κρεμάσετε τις πετσέτες των χεριών ή
του μπάνιου σε  διάφορα σημεία για να στεγνώσουν 
ή να ζεσταθούν. Με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
αυτές οι πετσετοκρεμάστρες είναι ιδανικές για χρήση
ως μόνιμη θέρμανση μπάνιου ή ως ενισχυτική της 
υπάρχουσας θέρμανσης.

BHE Plus πετσετοκρεμάστρες άνεσης

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος 
 › Έτοιμη για ηλεκτρική σύνδεση μέσω
του εργοστασιακού θερμικού φορέα που περιέχει 

 › Μπορεί επίσης να συνδεθεί με το υδραυλικό 
δίκτυο θέρμανσης

 › Έκδοση “Booster” για γρήγορη θέρμανση
 › Εξαιρετική σχεδίαση με στρογγυλούς σωλήνες 
 › Χειριστήριο λειτουργίας με οπίσθιο φωτισμό LCD 
 › Με ηλεκτρονικής ακρίβειας επιλογή θερμοκρασίας 
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Απολαύστε τη ζεστασιά στις 
άκρες των ποδιών σας 

Με την ηλεκτρική μας ενδοδαπέδια θέρμανση, δεν
χρειάζεται να νιώθουν τα πόδια σας κρύα στο μπάνιο.
Τα πρώτα σας  πρωινά βήματα θα γίνουν σε ζεστό 
δάπεδο, δίνοντας στην ημέρα σας το έναυσμα για ένα
υπέροχο και ζεστό ξεκίνημα. 

Δουλεύοντας παράλληλα 
Ο εγκαταστάτης σας απλώς θα τοποθετήσει το στρώμα 
θέρμανσης κάτω από το δάπεδο με πλακάκια. Είναι εύκολο
στην εγκατάσταση - όχι μόνο σε νέες κατασκευές, αλλά 
και σε έργα ανακαίνησης. Η ενδοδαπέδια είναι επίσης -
κατάλληλη και για το δάπεδο του ντους. Συνδυάζοντας 
την ηλεκτρική ενδοδαπέδια με την υπάρχουσα υδραυλική
θέρμανση, επωφελείστε την κεντρική θέρμανση κατά 
την διάρκεια του χειμώνα και την ηλεκτρική ενδοδαπέδια
όλες τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, που μπορεί να
χρειάζεστε λίγο περισσότερη θερμική άνεση.

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος 
 › Ιδανικό για το μπάνιο 
 › Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας  
στο πάτωμα 

 › Ανεξάρτητο από το υπάρχον σύστημα 
θέρμανσης 

 › Κατάλληλο για νέα κατασκευή ή 
 

ανακαίνιση, χάρη στο πολύ χαμηλό 
 

ύψος εγκατάστασης 
 › Απείρως μεταβλητή επιλογή

 

θερμοκρασίας 
 › Απαιτείται πρόσθετος ελεγκτής 
θερμοκρασίας 

FTB |  Ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση



Μοντέλο  RHB 300 RHB 500 RHB 700 RHB 900
 234422 234423 234424 234425

Ισχύς W 280 470 660 850
Παροχή - Σύνδεση  1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Ονομαστική Ισχύ A 1.2 2.0 2.9 3.7
Υψος/πλάτος/βάθος mm 600/600/49 600/1000/49 600/1400/49 600/1800/49
Βάρος kg 7.8 12.9 18.2 23.4
Αξιολόγηση IP  IP24 IP24 IP24 IP24
Χρώμα  μαύρο μαύρο μαύρο μαύρο
Κατηγορία προϊόντος  Premium/Plus/Trend  /–/– /–/– /–/– /–/–

Μοντέλο  RHW 300 RHW 500 RHW 700 RHW 900
 234426 234427 234428 234429

Ισχύς W 280 470 660 850
Παροχή - Σύνδεση  1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Ονομαστική Ισχύ A 1.2 2.0 2.9 3.7
Υψος/πλάτος/βάθος mm 600/600/49 600/1000/49 600/1400/49 600/1800/49
Βάρος kg 7.8 12.9 18.2 23.4
Αξιολόγηση IP  IP24 IP24 IP24 IP24
Χρώμα  λευκό λευκό λευκό λευκό
Κατηγορία προϊόντος Premium/Plus/Trend  /–/– /–/– /–/– /–/–

Μοντέλο  BHE 50 Plus BHE 75 Plus BHE 100 Plus BHE 175 T Plus
 239141 238713 238714 238715
W 367 571 876 571
W 125 194 298 194

Heating output V/R – T (50/40 – 24 °C) W 265 412 633 412
Συνδεδεμένο φορτίο kW 0.5 0.75 1 1.75
Ισχύς μόνο από τους σωλήνες kW 0.5 0.75 1 0.75
Υψος/πλάτος/βάθος mm 1090/500/117 1590/500/117 1830/550/117 1590/500/130
Βάρος kg 12 19 23 20
Χρώμα  

 
εμπορικό λευκό,  
RAL 9016

εμπορικό λευκό,  
RAL 9016

εμπορικό λευκό,  
RAL 9016

εμπορικό λευκό,  
RAL 9016

Κατηγορία προϊόντος  Premium/Plus/Trend  –//– –//– –//– –//–

Μοντέλο  FTB 160
 234834 234548 234549 234550 234551

Ισχύς W 160 150 225 300 375
Παροχή - Σύνδεση  1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V
Συχνότητα Hz 50/60     
Υψος/πλάτος/βάθος mm 3/200/4000 4/500/2000 4/500/3000 4/500/4000 4/500/5000
Επιφάνεια m² 0.8 1 1.5 2 2.5
Κατηγορία προϊόντος  Premium/Plus/Trend  –//– –//– –//– –//– –//–

Μοντέλο  FTM 750 B
 234552 234553 234554 234555 234556

Ισχύς W 450 600 750 930 1040
Παροχή - Σύνδεση  1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Υψος/πλάτος/βάθος mm 4/500/6000 4/500/8000 4/500/10000 4/500/12000 4/500/14000
Επιφάνεια m² 3 4 5 6 7
Κατηγορία προϊόντος  Premium/Plus/Trend  –//– –//– –//– –//– –//–

Σύγκριση προϊόντων θερμαντικής ακτινοβολίας 

Σύγκριση προϊόντων πετσετοκρεμάστρες μπάνιου 

Απαιτείται πρόσθετος ελεγκτής θερμοκρασίας 

Σύγκριση προϊόντων ηλεκτρική ενδοδαπέδια 



Μοντέλο  SPH 35 E MHG 35 E MHJ 35 E MHS 35 E MHP 35 E
 233666 233642 233648 233654 233660

Ισχύς W 350 350 350 350 350
Σύνδεση  1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Ονομαστική ισχύ A 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Υψος/πλάτος/βάθος mm 400/600/70 400/600/70 400/600/70 400/600/70 400/600/70
Βάρος kg 21 21 21 21 21
IP-  IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
Χρώμα  grey white brown yellow white

Μοντέλο  SPH 65 E MHG 65 E MHJ 65 E MHS 65 E MHP 65 E
 233667 233643 233649 233655 233661

Ισχύς W 650 650 650 650 650
Σύνδεση  1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Ονομαστική ισχύ A 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Υψος/πλάτος/βάθος mm 400/1000/70 400/1000/70 400/1000/70 400/1000/70 400/1000/70
Βάρος kg 35 35 35 35 35
IP-  IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
Χρώμα  grey white brown yellow white

Μοντέλο  SPH 85 E MHG 85 E MHJ 85 E MHS 85 E MHP 85 E
 233668 233644 233650 233656 233662

Ισχύς W 850 850 850 850 850
Σύνδεση  1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Ονομαστική ισχύ A 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Υψος/πλάτος/βάθος mm 500/1000/70 500/1000/70 500/1000/70 500/1000/70 500/1000/70
Βάρος kg 44 44 44 44 44
IP-  IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
Χρώμα  grey white brown yellow white

Μοντέλο  SPH 115 E MHG 115 E MHJ 115 E MHS 115 E MHP 115 E
 233669 233645 233651 233657 233663

Ισχύς W 1150 1150 1150 1150 1150
Σύνδεση  1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Ονομαστική ισχύ A 5 5 5 5 5
Υψος/πλάτος/βάθος mm 600/1000/70 600/1000/70 600/1000/70 600/1000/70 600/1000/70
Βάρος kg 52 52 52 52 52
IP-  IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
Χρώμα  grey white brown yellow white

Μοντέλο  MHG 145 E MHJ 145 E MHS 145 E MHP 145 E SPH 145 E
 233646 233652 233658 233664 233670

Ισχύς W 1450 1450 1450 1450 1450
Σύνδεση  1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Ονομαστική ισχύ A 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Υψος/πλάτος/βάθος mm 600/1250/70 600/1250/70 -/1250/70 600/1250/70 600/1250/70
Βάρος kg 62 62 62 62 62
IP-  IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
Χρώμα  white brown yellow white grey

Μοντέλο  MHG 165 E MHJ 165 E MHS 165 E MHP 165 E SPH 165 E
 233647 233653 233659 233665 233671

Ισχύς W 1650 1650 1650 1650 1650
Σύνδεση  1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Ονομαστική ισχύ A 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
Υψος/πλάτος/βάθος mm 600/1350/70 600/1350/70 600/1350/70 600/1350/70 600/1350/70
Βάρος kg 70 70 70 70 70
IP-  IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
Χρώμα  white brown yellow white grey
Κατηγορία προϊόντων  Premium/Plus/Trend /–/– /–/– /–/– /–/– /–/–

Σύγκριση προϊόντων θέρμανσης με φυσική πέτρα 

Απαιτείται πρόσθετος ελεγκτής θερμοκρασίας 



Από το 1924, η  STIEBEL ELTRON  είναι συνώνυμη
με αξιόπιστες οικιακές λύσεις ζεστού νερού, 
θέρμανσης, εξαερισμού και ψύξης. Διατηρούμε 
μια σαφή εστίαση στη συζήτηση για την ενέργεια: -
η ηλεκτρική ενέργεια, κατά προτίμηση από  
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι η ενέργεια 

περίπου 3900 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο 
για να προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις 
θέρμανσης με πράσινες τεχνολογίες. 

Από το σχεδιασμό και την κατασκευή της
συσκευής έως και τη συντήρησή της, εμείς
εφαρμόζουμε συστηματικά την τεχνογνωσία, 
τη δύναμη της καινοτομίας μας και την εμπειρία 
μας - που αποκτήθηκε από συνεργασίες με πελάτες 
με υψηλά πρότυπα, όπως εσείς, και από την 
πώληση περισσότερων από δύο εκατομμύρια 

συσκευών κάθε χρόνο. Έχουμε τη κατάλληλη 
λύση για να ικανοποιήσουμε οποιαδήποτε  
απαίτηση. Λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να 
αυξήσουν το επίπεδο ευκολίας στο σπίτι σας 
σήμερα ενώ θα εξακολουθούν να είναι επίκαιρες
αύριο. 

Μπορείτε να δείτε από πρώτο χέρι τη δέσμευσή 
μας για πράσινη τεχνολογία με μια επίσκεψη 
στην Ενεργειακή Πανεπιστημιούπολη στα 
κεντρικά μας γραφεία στο Holzminden, Γερμανία. 
Αυτό το κέντρο εκπαίδευσης και επικοινωνίας
είναι το εμβληματικό μας έργο για την βιωσιμότητα 
και την κατασκευή με αποδοτικούς πόρους. 
Συνδυάζει τα υψηλότερα πρότυπα αρχιτεκτονικής 
και ποιότητας επικοινωνίας. Ως PlusEnergy κτίριο, 

 

παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που 
καταναλώνει. Ελάτε και ζήστε τι σημαίνει το 
όνομα μας - στη θεωρία και στη πράξη. 

Επαναφορτίστε την ενέργειά σας 
με τη δική μας
Χρειαζόμαστε ενέργεια για να ζήσουμε. Ως οικογενειακή επιχείρηση, προσπαθούμε να

διασφαλίσουμε ότι η ενέργεια θα είναι ακόμα διαθέσιμη στον αυριανό κόσμο. Γι 'αυτό 

προστατεύουν τις επενδύσεις σας. Ενεργούμε για το μέλλον - το δικό σας και το δικό μας.
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εμείς υποστηρίζουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνες και αποτελεσματικές υπηρεσίες που

του μέλλοντος. Για αυτό βασιζόμαστε σε 



Τεχνολογία για άνετη καθημερινότητα

Ο τοπικός εξειδικευμένος συνεργάτης:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

www.stiebel-eltron.com ή από τον τοπικό εξειδικευμένο συνεργάτη μας.

STIEBEL ELTRON International GmbH | Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Germany
info-center@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com
Managing Director Dr. Nicholas Matten | VAT ID number DE811150571 | HRB 119307

Νομική σημείωση | Παρά την προσεκτική δημιουργία του παρόντος φυλλαδίου δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ανυπαρξία λαθών στις περιεχόμενες πληροφορίες. Τα στοιχεία σχετικά 
με τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού είναι μη δεσμευτικά. Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο δεν ισχύουν ως συμφωνημένες
ιδιότητες των προϊόντων μας. Μεμονωμένα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού ενδέχεται κατά την πάροδο του χρόνου να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης
των προϊόντων μας. Για τα τρέχοντα ισχύοντα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού μπορείτε να ενημερώνεστε από τους ειδικούς συμβούλους μας. Οι απεικονίσεις στο φυλλάδιο αποτελούν
μόνο παραδείγματα εφαρμογών. Οι απεικονίσεις περιέχουν επίσης τμήματα εξοπλισμού, αξεσουάρ και ειδικούς εξοπλισμούς που δεν ανήκουν στη βασική συσκευασία παράδοσης. Η 
ανατύπωση, έστω και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη έγκριση του εκδότη.
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HEATOVENT HELLAS | Επίσημος αντιπρόσωπος STIEBEL ELTRON | Ελλάδας και Κύπρου 
Τηλ. 210 5900 260 | Fax 210 5981 518 | Email info@heatovent.com | www.heatovent.com


