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H ALESCO είναι μία ελληνική τεχνική 

εταιρεία που αποτελείται από μία 

δυναμική ομάδα διπλωματούχων 

μηχανικών όλων των ειδικοτήτων με 

ενεργή παρουσία σε όλη την Βόρεια 

και Δυτική Ελλάδα.  

 

 

Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να 

προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις 

επιθυμίες των πελατών μας που 

ξεκινούν από τον άρτιο σχεδιασμό και 

ολοκληρώνονται με τη συνεχή τεχνική 
και λειτουργική υποστήριξη. 

www.alesco.gr 

alesco_ioannina 

 

https://www.instagram.com/alesco_ioannina/
https://www.alesco.gr/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

PORTFOLIO ΕΡΓΩΝ 

a 

b 

c 

d 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 



4,5εκ. € 
Προϋπολογισμός 
έργων προς 
υλοποίηση για το  

2020 

 

 

 

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ a 

 

 H ALESCO συμμετέχει στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, με την αδειοδότηση και την κατασκευή φωτοβολταικών 

σταθμών εγκαταστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 50 MW σε 

Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα, καθώς και με επενδύσεις που αφορούν 

στην ενεργειακή αναβάθμιση πλέον των 300 κατοικιών μέχρι το 

τέλος του 2022.  

  
 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

 



ΜΕΛΕΤΕΣ 

 
 Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση 

μελετών έχοντας ως γνώμονα την 

αρτιότητα των κατασκευών καθώς 

και την ενσωμάτωση των πλέον 

σύγχρονων συστημάτων 

 
 

 

 

 

 

 

Με πολυετή εμπειρία στα 

ενεργειακά έργα, σας 

προτείνουμε τα πιο σύγχρονα 

συστήματα θέρμανσης – ψύξης 

– κλιματισμού, που θα καλύψουν 

απόλυτα τις ανάγκες σας 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ B 

 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
 
Με την δυναμική που μας 

δίνουν περισσότερα από 220 

εγκαταστημένα φωτοβολταικά 

επί στεγών και επί εδάφους, 

ανταποκρινόμαστε στις 

ανάγκες κάθε έργου 

ΔΟΜΗΣΗ 

 
Φιλοσοφία μας είναι η παροχή 

ολοκληρωμένων προτάσεων και 

υπηρεσιών προς όφελός των 

πελατών μας, αξιοποιώντας τις 

πιο σύγχρονες  τεχνολογίες με 

στόχο τη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης 

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΨΥΞΗ / ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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H ALESCO έχει δημιουργήσει ένα δυναμικό δίκτυο συνεργατών,  παρέχοντας 

στους  πελάτες της τα πιο σύγχρονα υλικά με άριστη ποιότητα κατασκευής. 
 

C 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 



διασυνδεδεμένα 
συστήματα επί  
εδάφους και  
επί στέγης 

 

D 

 

 

Μελετούμε, 
αδειοδοτούμε, 
εγκαθιστούμε 

  

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚA ΕΡΓA 



D 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Ενεργειακή αναβάθμιση 

κτιρίων με πιστοποιημένα 

συστήματα θερμο-

υγρομόνωσης σε κελύφη , 

δώματα και στέγες.  

 

 

 

 

 

Εξοικονόμηση στις δαπάνες 

θέρμανσης – ψύξης που φτάνει 

έως και 60%. 

 

 



           

ETEM / EXALCO 
 

d 

 

 
Αποτελεσματική θερμομόνωση, ηχομόνωση, στεγανότητα, ασφάλεια 

και αισθητική αναβάθμιση της κατοικίας ή της επαγγελματικής στέγης. 

Αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα συνθετικά, 

αλουμινίου ή ξύλινα υψηλής ποιότητας και αισθητικής από 

πιστοποιημένους κατασκευαστές. 

 

           

GEALAN / SALAMANDER  
 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 



d 

 

MONOBLOCK 

 

Αντλία Θερμότητας  

HITACHI Yutaki-M 
 
 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

SPLIT 

 

Αντλία Θερμότητας  

HITACHI Yutaki-S 
 
 

COMBI 

 

Αντλία Θερμότητας  

HITACHI S-Combi 
 
 



ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

 

d 

 

Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις έχουν 

οδηγήσει τις εταιρίες 

σε κατασκευή 

λεβήτων 

υψηλότερης 

απόδοσης, με 

μέγιστη 

εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

χαμηλό κόστος 

λειτουργίας 

 

 

 

 
 
 
 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
 

 

 

Οι λέβητες 

συμπύκνωσης 

προσφέρουν 

εποχιακό βαθμό 

απόδοσης πάνω από 

91% (που αντιστοιχεί 

σε βαθμό απόδοσης 

πάνω από 103%). 

Υπάρχει πληθώρα 

επιλογών λέβητα που 

εξυπηρετεί τις ανάγκες 

για θέρμανση και 

ζεστό νερό χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 



160 lt/ 

2.25 m2 

d 

 

Ανάλογα με τις ενεργειακές πηγές που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες που 

επιλέγουμε για τους πελάτες μας διακρίνονται σε: 

Διπλής ενέργειας: Λειτουργούν είτε με ηλιακή είτε με 

ηλεκτρική ενέργεια, όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια 

Τριπλής ενέργειας: Έχουν όλα τα πλεονεκτήματα του 

ηλιακού διπλής ενέργειας και επιπλέον μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ως θερμαντικό μέσο το ζεστό νερό 

που παράγεται από το σύστημα θέρμανσης. 
 
 
 

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 



d 

 

Διαθέτοντας 

μεγάλη εμπειρία 

σε συστήματα 

κεντρικού κλιματι

σμού, σε 

ημικεντρικά , σε 

υδρόψυκτα και 

σε συστήματα 

αντλιών θερμότη

τας, παρέχουμε 

όλες τις  

υποδομές 

σύγχρονων 

εγκαταστάσεων 

κλιματισμού  

 
 
 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

   ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

 

 

 
  ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ 
 

 

 

ΥΔΡΟΨΥΚΤΑ 

 

 

 

ΣΥΣΤΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

 



d 

 

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Παρέχουμε σύγχρονα συστήματα ενδοδαπέδιας 

θέρμανσης για τη βέλτιστη δυνατή κατανομή και 

απόδοση χωρίς ρεύματα αέρα, καθώς το δάπεδο 

λειτουργεί ως ενιαίος θερμοπομπός για το χώρο 

 

 

 

 

 
 
 

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙ
Α ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΥΨΟΥΣ 

 

 
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ 

ΠΛΑΚΕΣ ΚΟΜΒΩΝ 

 

 

Το σύστημα αφορά θέρμανση με ήπια ακτινοβολία ενέργειας 

εξασφαλίζοντας τη μέγιστη θερμική θαλπωρή ακόμη και σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες χώρου με ομοιομορφία 

θερμοκρασίας σε όλη την έκταση εφαρμογής. 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό κόστος λειτουργίας, 
καθώς λειτουργεί με χαμηλές θερμοκρασίες νερού (25-35°C) 

και συνδυάζεται ιδανικά με συστήματα παραγωγής 

θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών (αντλίες θερμότητας). 

 

 

 

 
 
 



 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

 

d 

   ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων 

 

Αντικαταστάσεις κουφωμάτων 

 

Υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις 

 

Ηλεκτρολογικά δίκτυα 

 

Εσωτερικά δίκτυα ψύξης – θέρμανσης και ζεστού νερού 
 
 



d 

 

 
 
 
 

 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

 
  ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων 

 

Αντικαταστάσεις κουφωμάτων 

 

Υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις 

 

Ηλεκτρολογικά δίκτυα 

 

Εσωτερικά δίκτυα ψύξης – θέρμανσης και ζεστού νερού 
 
 



d 

 

 
 
 
 

 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

 
  ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων 

 

Αντικαταστάσεις κουφωμάτων 

 

Υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις 

 

Ηλεκτρολογικά δίκτυα 

 

Εσωτερικά δίκτυα ψύξης – θέρμανσης και ζεστού νερού 
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