
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ:

Η ANDRIANOS παρέχει Ενεργειακές Λύσεις 
από το 1994 καλύπτοντας την ανάγκη για 
θερμική άνεση, με υψηλούς βαθμούς 
απόδοσης και τη μέγιστη εξοικονόμηση 
ενέργειας.

Τα κύρια πεδία δραστηριότητας της είναι:

•Εξειδικευμένα Συστήματα Υδρονέφωσης
& Δροσισμού εμπορικού & βιομηχανικού
τομέα.
•Θέρμανση - Κλιματισμός - Αερισμός με
ανάκτηση.
•Συστήματα Ποιότητας και Υγιεινής Νερού
& Υλικά Καθαρισμού και Συντήρησης
Δικτύων Ψύξης-Θέρμανσης.
•Εξαρτήματα για Δίκτυα Υγραερίου και
Φυσικού Αερίου.
•Ηλιοθερμικά Συστήματα.
•Συστήματα Ενδοδαπέδιας θέρμανσης &
δροσισμού.
•Αντλίες Θερμότητας, fan coils, KKM.
•Λέβητες Υψηλών βαθμών απόδοσης.
Υβριδικά Συστήματα Εξοικονόμησης 
Ενέργειας.
•Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας στα
κτήρια - Smart House.

Και γενικά υψηλής απόδοσης συστήματα, 
εξαρτήματα & αναλώσιμα Θέρμανσης 
Ψύξης & Ζεστού Νερού νέων τεχνολογιών 
εξοικονόμησης ενέργειας.

Πλάτωνος 30

 24100 Καλαμάτα 

Τηλ:2721023124 

Φαξ: 2721096522

www.andrianos.gr
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ΛΥΣΕΙΣ HO.RE.CA.

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ:

- HOTELS

- RESTAURANTS

- CAFE - BAR



HO.RE.CA. ΟΙΚΙΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 
Τα καταστήματα μαζικής εστίασης κατά 
την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών 
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 
στους εξωτερικούς χώρους λόγω της 
ζέστης. 

Οι επισκέπτες μένουν για λίγο χρονικό 
διάστημα ή δεν κάθονται καθόλου με 
αποτέλεσμα την αισθητή μείωση των 
εισπράξεων.

Οι εγκαταστάσεις συστημάτων 
υδρονέφωσης στα καταστήματα 
μαζικής εστίασης είναι αποδεδειγμένα  
η βέλτιστη λύση για την ψύξη 
εξωτερικών χώρων & ταυτόχρονα 
αποτελεί μια  επένδυση με άμεση 
απόσβεση κεφαλαίου.

Τι είναι η Υδρονέφωση;

Η Υδρονέφωση είναι το φαινόμενο που 
προκαλείται από μικρά σταγονίδια νερού 
τα οποία αιωρούνται και εξατμίζονται στην 
ατμόσφαιρα.  Δημιουργείται τεχνητά μέσω 
αντλιών υψηλής πίεσης & θεωρείται η 
βέλτιστη λύση για την ψύξη εξωτερικών 
χώρων στα καταστήματα μαζικής εστίασης.

Γιατί να επιλέξω Υδρονέφωση;

Διότι η Υδρονέφωση προσφέρει πολλαπλά 
πλεονεκτήματα όπως:

- Άμεση πτώση της θερμοκρασίας στους
εξωτερικούς χώρους

- Χαμηλό κόστος λειτουργίας &
συντήρησης

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Δυνατότητα συνδυασμού υδρονέφωσης

με ανεμιστήρες
- Ευέλικτο και επεκτάσιμο σύστημα
- Άμεση απόσβεση

Υδρονέφωση
Η βέλτιστη λύση για το 
δροσισμό εξωτερικών χώρων 
στα καταστήματα μαζικής 
εστίασης, γιατί...

... η πτώση της θερμοκρασίας είναι 
   ΑΜΕΣΗ

... η θερμική άνεση των πελατών 
   ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΤΑΙ

... η παραμονή των επισκεπτών στους 
   εξωτερικούς χώρους ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

... ο καθημερινός τζίρος ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ

... η απόσβεση της επένδυσης γίνεται 
   ΤΑΧΙΣΤΑ

..το προτείνει η

οι “ειδικοί στην Υδρονέφωση”




