
 Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια παγκοσμίως και 
κατ’ επέκταση και στη χώρα μας για εξοικονόμηση της ενέργειας, 
με νέους νόμους και επιδοτούμενα προγράμματα.

Η προσπάθεια αυτή εστιάζει στο πώς θα καταφέρουμε να κατανα-
λώνουμε λιγότερη ενέργεια, εξοικονομώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
χρήματα και  βοηθώντας παράλληλα το περιβάλλον.

Στην περίπτωση ενός σπιτιού, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ποι-
κίλους τρόπους.
Απλές λύσεις όπως η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα και η 
αντικατάσταση των κουφωμάτων ή και πιο σύνθετες παρεμβά-
σεις στη θερμομόνωση και στο σύστημα θέρμανσης είναι πλέον 
προσιτές σε όλους.
 
Η FotisTsivolas αναλαμβάνει με εξειδικευμένο μηχανικό σε θέμα-
τα ενέργειας τη μελέτη και υλοποίηση των παρεμβάσεων που 
ταιριάζουν στο σπίτι και τον προϋπολογισμό σας, μειώνοντας τις 
ανάγκες σε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης και συνεπώς 
τα αντίστοιχα έξοδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για την ενεργειακή αναβάθμιση 
και του δικού σας ακινήτου. 
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δημητσανασ 40, 115 22 αθηνα
τηλ.: 210 8628780, fax: 210 8629878
www.ftsivolas.gr

• Επιδότηση ως 30% της αρχικής δαπάνης• Άτοκο δάνειο για το υπόλοιπο 70%

Οι δαπάνες που δικαιολογούνται είναι:
-  Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλο-
πίνακες)

-  Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του 
κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/
στέγης και της πιλοτής-  Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και 

παροχής ζεστού νερού χρήσης
Η FT σε κάθε συνεργασία για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση του ακινήτου σας, σας προσφέρει χωρίς 
χρέωση την έκδοση του απαραίτητου πιστοποι-
ητικού και τη σύνταξη του φακέλου επιδότησηςΕπικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε 

υπεύθυνα
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Αποφασίστε σήμερα
την ανακαίνιση

 που ονειρεύεστε!



Επένδυση σοφή,
μακροπρόθεσμη και 
αποδοτική!

Η ανακαίνιση αν και ουσιαστική ανάγκη παλιών και ταλαιπω-
ρημένων από το χρόνο οικημάτων, δύσκολα αποφασίζεται. 
Το υψηλό κόστος, η αναστάτωση της προσωπικής μας ζωής, 
καθώς και ο εκνευρισμός από την ασυνέπεια των τεχνικών 
συνεργείων, είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες αναβολής.

Η εταιρεία FotisTsivolas, έχοντας πολύχρονη εμπειρία στη 
μελέτη και κατασκευή κτιρίων και ανακαινίσεων, μπορεί να 
προσφέρει και σε σας σήμερα, ολοκληρωμένες προτάσεις 
για την ανακαίνιση του δικού σας χώρου, όποιες κι αν είναι οι 
ανάγκες του. Η ομάδα μηχανικών της εταιρείας, αναλαμβάνει 
πλήρως την ανακαίνιση του σπιτιού σας, εξασφαλίζοντας τις 
πιο οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.

Το παράδειγμα της ανακαίνισης που παραθέτουμε, είναι 
ενδεικτικό για τις εργασίες, το χρόνο και το κόστος ενός δια-
μερίσματος/οικίας 80μ2.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ετοιμάσουμε εντελώς 
δωρεάν τη μελέτη της δικής σας ανακαίνισης, με αναλυτική 
περιγραφή, κοστολόγηση και χρονοδιάγραμμα, των εργασιών 
που επιθυμείτε.



Η παρακάτω πρόταση είναι ευέλικτη και θα μπορούσε να εφαρ-
μοστεί σε οποιοδήποτε διαμέρισμα, προσθέτοντας ή αφαιρώντας 
εργασίες και προσαρμόζοντας ανάλογα το κόστος.
ςτην οικονομική πρόταση δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.π.Α.

ολική ανακαίνιση
οικίας/διαμερίσματος 80m2

παράδοση σε 10 ημέρες
από την έναρξη των εργασιών

13.000€
Κουζίνα: Αντικατάσταση της παλιάς κουζίνας με νέα, συνολικού 
μήκους 8 τρεχόντων μέτρων. Τα ντουλάπια θα είναι από μπεζ 
μελαμίνη, ενώ τα πορτάκια ανάγλυφα (MFC).
Μπάνιο: Αντικατάσταση των πλακιδίων και των ειδών υγιεινής. 
περιλαμβάνεται ακρυλική μπανιέρα, μπαταρίες Ideal Standard, 
αξεσουάρ και έπιπλο με καθρέφτη.
Εσωτερικές πόρτες (έως 4 τμχ.): Αντικατάσταση με πόρτες 
μελαμινικής επένδυσης σε απομίμηση ξύλου.
Πόρτα ασφαλείας: Τοποθέτηση θωρακισμένης πόρτας με 
επένδυση επίπεδου καπλαμά.
Ντουλάπες: Τοποθέτηση δύο ντουλαπών επιφανείας 5μ2 η κάθε 
μία, με πόρτες ανάγλυφες και τρία εσωτερικά συρτάρια.
Δάπεδα: Τοποθέτηση δαπέδου τύπου Laminate σε όλους τους 
εσωτερικούς χώρους του διαμερίσματος.
Χρωματισμοί: βάψιμο με πλαστικά χρώματα σε όλους τους 
εσωτερικούς τοίχους του διαμερίσματος.


