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Σύνοψη Παρουσίασης

Ø Ενεργειακά κουφώματα
Ø Ανοιγόμενα κουφώματα και Υαλοστάσια
Ø Συρόμενα Επάλληλα

Ø Προσόψεις Κτιρίων

Ø Πιστοποίηση κατά LEED



Σύστημα Ε-45 για ανοιγόμενα κουφώματα

 Πλεονεκτήματα :

Ø Λόγω της χρήσης πολυαμιδίων 24mm, των πολυθάλαμων ελαστικών και 
του βελτιστοποιημένου βάρους έχουμε πετύχει βέλτιστες θερμομονωτικές 
ιδιότητες για ανοιγόμενο σύστημα στην κατηγορία των 60mm. 

Ø Δυνατότητα κατασκευής όλων των τυπολογιών ακόμα και τον πιο 
εξεζητημένων, όπως περιστρεφόμενο σε οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα.

 

Ø Δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων με κρυφό φύλλο, μονόφυλλο και 
δίφυλλο, με συνολικό ύψος της σύνθετης διατομής κάσας – φύλλου 69mm. 
Παρέχονται όλες οι αναγκαίες πιστοποιήσεις.  



Σύστημα Ε-45 για ανοιγόμενα κουφώματα

 Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 
Ø Μορφή προφίλ : Ορθογωνικά & καμπύλα 

Ø Ονομαστικό πλάτος συστήματος: 60 mm 

Ø Ελάχιστο πλάτος καμπύλης  κάσας: 67 mm 

Ø Ύψος κάσας: 45mm

Ø Ελάχιστο ύψος σύνθετης διατομής – κάσας και φύλλο 82,5 mm

Ø Πλάτος υαλοπίνακα: 10mm - 49mm



Σύστημα Ε-45 για ανοιγόμενα κουφώματα

 

Επιδόσεις
Αεροπερατότητα 4
Υδατοστεγανότητα Ε1500

Αντίσταση στην 
ανεμοπίεση

C4

Uf από 1,9W/m2*Κ



Σύστημα Ε-68 για ανοιγόμενα κουφώματα

 Πλεονεκτήματα :

Ø Δυνατότητα αύξησης των θερμομονωτικών επιδόσεων με την κατ’ επιλογή 
τοποθέτηση θερμομονωτικών προσθηκών. Πιστοποιημένες επιδόσεις. 

Ø Τα τοιχώματα των διατομών έχουν πάχος από 1,7mm έως 2mm δίνοντας την 
δυνατότητα να κατασκευάζονται κουφώματα μεγάλων διαστάσεων.

Ø Ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά που τοποθετούνται στην κάσα και στο φύλλο, 
προσφέροντας άριστη υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα αλλά και 
βελτιωμένη θερμομονωτική συμπεριφορά.



Σύστημα Ε-68 για ανοιγόμενα κουφώματα

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 
Ø Μορφή προφίλ : Ορθογωνικά

Ø Ονομαστικό πλάτος συστήματος: 68mm 

Ø Πλάτος Πολυαμιδίων : 32mm

Ø Ύψος κάσας: 59mm

Ø Ελάχιστο ύψος σύνθετης διατομής – κάσας και φύλλο: 
106 mm

Ø Πλάτος υαλοπίνακα: 18mm - 57mm

Ø Κεντρικά ελαστικά: από EPDM   Co- extruded «διπλής 
διέλασης»

Ø Θερμομονωτικές προσθήκες για αύξηση των 
θερμομονωτικών χαρακτηριστικών



Σύστημα Ε-68 για ανοιγόμενα κουφώματα

 Τυπολογία Μηχανισμός Version Διαστάσεις 
δείγματος 

Πλάτος 
Χ 

Ύψος

Αεροπερατότητα Υδατοστεγανότητα Αντίσταση 
στην 

ανεμοπίεση 

Μονόφυλλο 
ανοιγόμενο 

Camera 
Eurorea High+

1240mm 
X 

1480mm
4 E1500 C5

Δίφυλλο ανοιγόμενο Camera 
PVC Standard +

1420mm 
 X 

2200mm
4 9Α C5



Σύστημα Ε-75 για ανοιγόμενα κουφώματα

 Πλεονεκτήματα :

Ø Άριστη θερμομόνωση λόγω των ειδικά σχεδιασμένων θαλαμωτών 
πολυαμιδίων και της δυνατότητας τοποθέτησης ειδικών θερμομονωτικών 
μπαρών. 

Ø Ο συνδυασμός του πάχους του τοιχώματος των προφίλ που κυμαίνεται από 
1,7mm έως 2mm και το πλάτος του φύλλου (84,5mm) εγγυάται την 
κατασκευή κουφωμάτων μεγάλων διαστάσεων με ιδιαίτερη στιβαρότητα 
και ανθεκτικότητα στην χρήση.

Ø Κεντρικά ελαστικά από EPDM   Co- extruded «διπλής διέλασης».



Σύστημα Ε-75 για ανοιγόμενα κουφώματα

 

Πρόσθετο 
κεντρικό ελαστικό

Μονωτικά
PEX 

Κεντρικό 
ελαστικό δύο 
σκληροτήτων

Πολυαμίδιο 39 mm 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 
Ø Μορφή προφίλ : Ορθογωνικά

Ø Ονομαστικό πλάτος συστήματος: 75 mm 

Ø Πλάτος πολυαμιδίων: 39mm (θαλαμωτής μορφής)

Ø Ύψος κάσας: 59mm

Ø Ελάχιστο ύψος σύνθετης διατομής – κάσας και 
φύλλο: 106 mm

Ø Πλάτος υαλοπίνακα: 9mm - 64mm



Σύστημα Ε-75 για ανοιγόμενα κουφώματα

 



Σύστημα Ε-32 για συρόμενα και επάλληλα κουφώματα

 Πλεονεκτήματα :

Ø Ειδικά σχεδιασμένο για αντικαταστάσεις και ανακαινίσεις κτιρίων.

Ø Υψηλές επιδόσεις αεροπερατότητας και υδατοστεγανότητας. 

Ø Πολύ χαμηλοί συντελεστές θερμοπερατότητας.

Ø Στενοί οδηγοί με μικρές απαιτήσεις στο πλάτος του «τούνελ» στα χωνευτά 
κουφώματα.

Ø Χαμηλό ύψος οδηγών που ενδείκνυται για αντικατάσταση παλαιών 
κουφωμάτων χωρίς να απαιτούνται  συμπληρωματικές εργασίες. 



Σύστημα Ε-32 για συρόμενα και επάλληλα κουφώματα

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 
Ø Μορφή προφίλ : Ορθογωνικά 

Ø Πλάτος δίφυλλου οδηγού επαλλήλου : 85,5 mm

Ø Πλάτος τριπλού οδηγού Τ-Σ-Π: 97mm

Ø Ύψος οδηγών: 31mm

Ø Πλάτος φύλλου : 32mm

Ø Ύψος φυλλου: 82mm

Ø Ύψος σύνθετης διατομή οδηγού – φύλλου: 104mm 

Ø Πλάτος υαλοπίνακα: 22mm - 24mm

Ø Μέγιστο βάρος φύλλου: 90kg



Σύστημα Ε-32 για συρόμενα και επάλληλα κουφώματα

Τυπολογία
Διαστάσεις 

σε mm Αεροπερατότητα Υδατοστεγανότητα
Αντίσταση στην 
ανεμοπίεση

Μονόφυλλο χωνευτό 1500 X 2300 4 7Α C3

2φυλλο Επάλληλο 2600 X 2400 4 2Α Β1
         

2φυλλο Επάλληλο με βαλβίδες 2600 X 2400 4 5Α Β1
2φυλλο Επάλληλο με ενισχυτική 
διατομή και βαλβίδες 2600 X 2400 4 5Α C3



Σύστημα Ε-52 και ES-38 για συρόμενα και επάλληλα κουφώματα

 Πλεονεκτήματα :

Ø Προφίλ ιδανικά για την κατασκευή κουφωμάτων μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων.
• Οδηγοί σωληνωτοί 
• Φύλλα συρομένου με κυψελωτό πολυαμίδιο 34mm.

Ø Δυνατότητα κατασκευής όλων των συνήθων τυπολογιών.
• Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης στενού γάντζου στο σημείο επαλληλίας. 

Ø Τα φύλλα δέχονται κλειδαριές πολλαπλών σημείων και το σύστημα  έχει 
πιστοποιηθεί ως προς τις αντιδιαρρηκτικές του επιδόσεις και έχει καταταγεί στην 
κατηγορία WK2.

Ø Η αθόρυβη και εύκολη λειτουργία πετυχαίνεται με την δυνατότητα τοποθέτησης 
inox στους οδηγούς.

Ø Τα ράουλα που χρησιμοποιούνται έχουν δοκιμαστεί σε 10.000 και 25.000 ανοιγο-
κλεισίματα.  



Σύστημα Ε-52 και ES-38 για συρόμενα και επάλληλα κουφώματα

 Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ø Μορφή προφίλ : Ορθογωνικά & καμπύλα 

Ø Πλάτος δίφυλλου οδηγού επαλλήλου: 93mm

Ø Πλάτος χωνευτού οδηγού Τ-Σ-Π: 119mm

Ø Ύψος οδηγών: 43,7mm

Ø Πλάτος φύλλου : 38mm

Ø Ύψος φύλλου : 79mm, 82mm και 100mm

Ø Πλάτος υαλοπίνακα: έως 26mm

Ø Μέγιστο βάρος φύλλου: 120 και 200 κιλά 



Σύστημα Ε-52 και ES-38 για συρόμενα και επάλληλα κουφώματα

 
Πιστοποιητικό θερμομόνωσης από IFT
 
• Πιστοποιημένες σύνθετες διατομές: 78

• Επιδόσεις από 2,9 έως 3,9 W/(m2*K)



Σύστημα Ε-50 για συρόμενα και επάλληλα κουφώματα

 Πλεονεκτήματα :

Ø Καλύπτονται τυπολογίες μεγάλων διαστάσεων και ειδικού τύπου λύσεις
όπως

• Τυπολογίες τύπου «Hotel». 
• Γωνιακές κατασκευές χωρίς κολώνα.
• Τυπολογίες επαλλήλου με στενό γάντζο στο σημείο της επαλληλίας. 

 

Ø Λειτουργία του φύλλου με την χρήση μηχανισμού ανύψωσης ή με την χρήση απλών ράουλων.
Ø Επιδόσεις uf εως: 2,07 W/m2K σε τυπολογίες τύπου “Hotel”



Σύστημα Ε-50 για συρόμενα και επάλληλα κουφώματα

 Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ø Μορφή προφίλ : Ορθογωνικά & καμπύλα 

Ø Μηχανισμός ανύψωσης φύλλων : έως 300kg

Ø Πλάτος δίφυλλου οδηγού επαλλήλου: 124,8mm

Ø Πλάτος τριπλού οδηγού : 189,8mm

Ø Ύψος οδηγών: 45mm

Ø Πλάτος φύλλου : 50mm

Ø Ύψος φύλλου : 91,5mm

Ø Πλάτος υαλοπίνακα: έως 41mm

Ø Ελαστικά από EPDM



    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ - VFSVFS

BRAVOBRAVO VARIOVARIO FORTEFORTE



    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

Βασικές αρχές αεριζόμενων συστημάτων Βασικές αρχές αεριζόμενων συστημάτων 

Αναπτύχθηκαν Αναπτύχθηκαν για για να να εξασφαλίσουν εξασφαλίσουν την την ασφαλή ασφαλή στήριξη στήριξη διαφόρων διαφόρων 
υλικών επικάλυψης στην βάση κατασκευής του κτηρίου.υλικών επικάλυψης στην βάση κατασκευής του κτηρίου.

•• Σχεδιασμός Σχεδιασμός κατόπιν κατόπιν προσομοίωσης προσομοίωσης επιτρεπόμενων επιτρεπόμενων φορτίων φορτίων & & 
παραμορφώσεων → σταθερότητα κατασκευήςπαραμορφώσεων → σταθερότητα κατασκευής

•• Εξασφάλιση διακένου 4-8Εξασφάλιση διακένου 4-8cmcm μεταξύ υλικού προσόψεως &  μεταξύ υλικού προσόψεως & 
θερμομόνωσης θερμομόνωσης → άριστος αερισμός→ άριστος αερισμός

•• Ελεύθερη μετακίνηση στοιχείων σε συστολές – διαστολέςΕλεύθερη μετακίνηση στοιχείων σε συστολές – διαστολές

•• Παραλαβή δυναμικών φορτίωνΠαραλαβή δυναμικών φορτίων

•• Συνεργασία με συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς η τελική Συνεργασία με συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς η τελική 
όψη μπορεί να είναι έως και 40όψη μπορεί να είναι έως και 40cm cm μπροστά από την τοιχοποιίαμπροστά από την τοιχοποιία



    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα

•• Υψηλή Υψηλή ενεργειακή ενεργειακή αποδοτικότητα αποδοτικότητα καθώς καθώς τόσο τόσο το το διακένο διακένο αέρα αέρα όσο όσο και και το το ίδιο ίδιο 

το το υλικό υλικό επένδυσης επένδυσης προσαυξάνουν προσαυξάνουν την την θερμική θερμική αντίσταση αντίσταση της της εξωτερικής εξωτερικής 

θερμομόνωσης.θερμομόνωσης.

•• Φυσικός αερισμός & Φυσικός αερισμός & υδατοδιαπερατότητα.υδατοδιαπερατότητα.

•• Προστασία της εξωτερικής θερμομόνωσης από καιρικά φαινόμεναΠροστασία της εξωτερικής θερμομόνωσης από καιρικά φαινόμενα

•• Υψηλό επίπεδο ηχομόνωσηςΥψηλό επίπεδο ηχομόνωσης

•• Ταχεία συναρμολόγηση & εύκολη συντήρησηΤαχεία συναρμολόγηση & εύκολη συντήρηση

•• Μεγάλη Μεγάλη ποικιλία υλικών επένδυσηςποικιλία υλικών επένδυσης



    ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΨΕΩΝΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΠιστοποιήσειςΠιστοποιήσεις



    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

BRAVOBRAVO

Το Το σύστημα σύστημα BRAVO BRAVO σχεδιάστηκε σχεδιάστηκε για για την την   εγκατάσταση εγκατάσταση σύνθετων σύνθετων 
υλικών υλικών και και μεταλλικών μεταλλικών φύλλων φύλλων με με την την χρήση χρήση της της αρχής αρχής των των 
κρεμαστών πάνελ.κρεμαστών πάνελ.

1. etalbond1. etalbond®®

2. εξάρτημα ανάρτησης 2. εξάρτημα ανάρτησης 

3. κύριο προφίλ 3. κύριο προφίλ 

4. βάση στήριξης – 75 4. βάση στήριξης – 75 mmmm

5. Θερμομονωτικός 5. Θερμομονωτικός 
αποστάτης (αποστάτης (thermal pad)thermal pad)

9. θερμομόνωση9. θερμομόνωση

10. προφίλ υποστήριξης 10. προφίλ υποστήριξης 



    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

BRAVOBRAVO

•• Στηρίγματα τοίχου σχήματος Στηρίγματα τοίχου σχήματος LL

•• Περισσότεροι Περισσότεροι από από 30 30 τύποι τύποι στηριγμάτων στηριγμάτων τοίχου, τοίχου, 
μήκους 40 – 400μήκους 40 – 400mmmm



    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

VARIOVARIO

Η Η ETEM ETEM μαζί μαζί με με την την κορυφαίες κορυφαίες εταιρίες εταιρίες παραγωγής παραγωγής κεραμικών κεραμικών 
προσόψεων προσόψεων ανέπτυξαν ανέπτυξαν ένα ένα σύστημα σύστημα αεριζόμενων αεριζόμενων προσόψεων προσόψεων για για 
στήριξη των κεραμικών πλακιδίων με πάχη 15 και 18 στήριξη των κεραμικών πλακιδίων με πάχη 15 και 18 mmmm..

1. 1. Κεραμικό πλακίδιοΚεραμικό πλακίδιο

2. προσαρμογέας2. προσαρμογέας

3. κύριο προφίλ 3. κύριο προφίλ 

4. βάση στήριξης 1004. βάση στήριξης 100mmmm

5. Θερμομονωτικός αποστάτης 5. Θερμομονωτικός αποστάτης 
((thermal pad)thermal pad)

6. αγκύρωση6. αγκύρωση

7. 7. θερμομόνωσηθερμομόνωση



    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

VARIOVARIO

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ 
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΕ ΔΟΜΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 
& ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

FORTEFORTE

Το Το σύστημα σύστημα FORTE FORTE σχεδιάστηκε σχεδιάστηκε για για την την ανάρτηση ανάρτηση βαρέων βαρέων 
υλικών πρόσοψης (πέτρας, μάρμαρου, γρανίτη).υλικών πρόσοψης (πέτρας, μάρμαρου, γρανίτη).

Τρόποι στήριξης:Τρόποι στήριξης:
•• Με πείρους (πάχος > 30Με πείρους (πάχος > 30mmmm))
•• Με χωνευτά αγκύριαΜε χωνευτά αγκύρια

Βάρος υλικού πρόσοψης:Βάρος υλικού πρόσοψης:
•• Έως 90Έως 90kg/mkg/m22



FORTEFORTE

•• Τελική όψη χωρίς εμφανή στοιχεία στήριξηςΤελική όψη χωρίς εμφανή στοιχεία στήριξης

•• Ποικιλία σε μεγέθη και σχέδια των στοιχείων της πρόσοψηςΠοικιλία σε μεγέθη και σχέδια των στοιχείων της πρόσοψης

•• Υψηλότατο επίπεδο ασφαλείας κατά τη στερέωση με τη χρήση χωνευτών Υψηλότατο επίπεδο ασφαλείας κατά τη στερέωση με τη χρήση χωνευτών 
αγκυρίων αγκυρίων FISCHERFISCHER®® & KEIL & KEIL®®

•• Δυνατότητα χρήσης υλικών πρόσοψης έως 35Δυνατότητα χρήσης υλικών πρόσοψης έως 35mmmm  

•• Διατίθεται η παραλλαγή του συστήματος Διατίθεται η παραλλαγή του συστήματος FORTE Light FORTE Light για υλικά για υλικά 
επένδυσης πάχος από 8επένδυσης πάχος από 8mmmm εώς 20 εώς 20mmmm (πχ επενδύσεις επί κυψέλης  (πχ επενδύσεις επί κυψέλης 
αλουμινίου – αλουμινίου – honeycomb, corian honeycomb, corian κα)κα)

    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ
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ΈργαΈργα
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ΈργαΈργα

Silver City - Sofia



  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΨΕΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΈργαΈργα

Azalea – Czech Republic



  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΨΕΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΈργαΈργα

LARGO Shopping Mall - Sofia



•• Η Η     πιο πιο γνωστή γνωστή   ενεργειακή ενεργειακή αξιολόγηση αξιολόγηση ‘’πράσινων’’ ‘’πράσινων’’   κτιρίων κτιρίων   στον στον κόσμο κόσμο , , είναι είναι   το το   
LEEDLEED    certification.certification.

•• Στην Στην Ελλάδα Ελλάδα   , , από από το το 2012 2012 και και μετά μετά   , , πάνω πάνω από από   40 40   κτιριακά κτιριακά projects projects , , έχουν έχουν πάρει πάρει 
LEED certification.LEED certification.

Ποια   πλεονεκτήματα  έχει  το LEED CERIFICATION , για τον ιδιοκτήτη  ή τον developer , ενός 
κτιριακού project ?

1.1. Καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες διαβίωσης –εργασίας  για τους ενοίκους του κτιρίου.Καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες διαβίωσης –εργασίας  για τους ενοίκους του κτιρίου.
2.2. Χαμηλότερες  απαιτήσεις   κατανάλωσης ενέργειας και  ύδρευσης.Χαμηλότερες  απαιτήσεις   κατανάλωσης ενέργειας και  ύδρευσης.
3.3. Άμεση αναγνωρισιμότητα  του κτιρίου , και   ως συνέπεια και του Άμεση αναγνωρισιμότητα  του κτιρίου , και   ως συνέπεια και του brand name , brand name , του ενοίκου –χρήστη.του ενοίκου –χρήστη.
4.4. Μεγαλύτερη  εμπορική αξία.Μεγαλύτερη  εμπορική αξία.
5.5. Υψηλότερες  τιμές μεταπώλησης  , ή εκμίσθωσης.Υψηλότερες  τιμές μεταπώλησης  , ή εκμίσθωσης.

Τι  είναι το  LEED  CERTIFICATION?

LEED: Leadership in Energy and Environmental DesignLEED: Leadership in Energy and Environmental Design



•• Παρέχει Παρέχει στοιχεία στοιχεία σχετικά σχετικά με με το το ενεργειακό ενεργειακό 

αποτύπωμα αποτύπωμα κατά κατά τον τον πλήρη πλήρη κύκλο κύκλο ζωής ζωής ενός ενός 

προϊόντοςπροϊόντος

•• Εξετάζει Εξετάζει την την ύπαρξη ύπαρξη ή ή μη, μη, επικίνδυνων επικίνδυνων 

ουσιώνουσιών

•• Την Την προέλευση προέλευση πρώτων πρώτων υλών υλών και και 

απόσταση απόσταση των των πηγών πηγών τους τους από από τις τις 

μονάδες μονάδες παραγωγής παραγωγής (εργαστάσιο) (εργαστάσιο) και και 

εγκατάστασης (εργοτάξιο).εγκατάστασης (εργοτάξιο).

•• Το Το ποσοστό ποσοστό ανακλύκλωμένης ανακλύκλωμένης πρώτης πρώτης 

ύλης ύλης είτε είτε από από ενδιάμεσα ενδιάμεσα στάδια στάδια της της 

παραγωγής παραγωγής ((Pre Pre Consumer) Consumer) και και κυρίως κυρίως 

από από ανάκτηση ανάκτηση προϊόντων προϊόντων μετά μετά το το τέλος τέλος 

της χρήσης τους (της χρήσης τους (Post Consmumer)Post Consmumer)

•• Την Την διαχείριση διαχείριση καταλοίπων καταλοίπων κατά κατά την την 

παραγωγή.παραγωγή.

EPD (Environmental Product Declaration)

EPD: Environmental Product DeclarationEPD: Environmental Product Declaration



•• Οι Οι   ανάδοχες ανάδοχες κατασκευαστικές κατασκευαστικές εταιρείες εταιρείες   ενός ενός project project που που επιδιώκει επιδιώκει   LEED LEED CERTIFICATION CERTIFICATION , , 

συνήθως συνήθως έχουν έχουν στα στα συμβόλαιά συμβόλαιά τους τους , , όρους όρους με με κλιμακωτά κλιμακωτά bonus bonus , , ανάλογα ανάλογα με με την την 

βαθμολογία που θα επιτύχει η κατασκευή τους.βαθμολογία που θα επιτύχει η κατασκευή τους.

•• Η Η   αξιολόγηση αξιολόγηση   γίνεται γίνεται από από ειδικούς ειδικούς   ανεξάρτητους ανεξάρτητους   auditioners auditioners , , με με συγκέντρωση συγκέντρωση 

βαθμολογίας  σε 3  βασικούς  τομείς βαθμολογίας  σε 3  βασικούς  τομείς ::

Πως γινεται η αξιολόγηση  και πιστοποίηση  LEED?

1. Την  ενεργειακή απόδοση ( energy efficiency )του  κτιρίου.
2. Τον  βιοκλιματικό σχεδιασμό του.
3. Την  όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη  χρήση  οικοδομικών υλικών  , που έχουν  πιστοποιήσεις 
τύπου EPD (Environmental Product Declaration) 

H συνολική βαθμολογία  από όλες τις κατηγορίες , μας  δίνει την τελική αξιολόγηση του project.

LEED: Leadership in Energy and Environmental DesignLEED: Leadership in Energy and Environmental Design



Ενεργειακά Κουφώματα 
και  Προσόψεις Κτιρίων

ΕισηγητήςΕισηγητής::
Γιώργος ΦουντήςΓιώργος Φουντής
Υπ. Τμήματος Μεγάλων ΈργωνΥπ. Τμήματος Μεγάλων Έργων

Σας ευχαριστούμε!


