ΜΕΙΩΣΤΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

Επενδύστε σε ποιότητα και αξιοπιστία
Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες απαιτούν λύσεις ιδιαίτερα αποδοτικές και ασφαλείς. Η ΜΑΛΤΕΖΟΣ
Α.Β.Ε.Ε., με την πολύχρονη πείρα και αξιοπιστία της σας εγγυάται την υψηλή απόδοση και αντοχή των
Ηλιακών της Θερμοσιφώνων για πολλά χρόνια. Η υψηλού επιπέδου τεχνολογία της με τις αυστηρές
ποιοτικές προδιαγραφές και το πλήθος των ικανοποιημένων πελατών της αποτελούν την πληρέστερη
εγγύηση για να προτιμήσετε τα προϊόντα της.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ (BOILER) GLASS
1. Θερμοδοχείo κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα
DIN 1203-St 37-2 2.5mm επισμαλτωμένο κατά DIN 4753
Teil3 enamel.
2. Εναλλάκτης θερμότητας από ειδικό χάλυβα.
3. Μόνωση θερμοδοχείου οικολογικής πολυουρεθάνη
πυνκότητας d≥40kg/m³.
4. Εξωτερικό περίβλημα από αντιμαγνητικό ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 304 satine.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ SAC
1. Πλαίσιο συλλέκτη από ανοδοιωμένο αλουμίνιο.
2. Κρύσταλο ασφαλείας.
3. Συλλεκτική επιφάνεια από φύλλα επιλεκτικού αλουμινίου
συγκολλημένα με τεχνολογία laser.

5. Aκροσωλήνιο εξαέρωσης με τάπα.

4. Υδροσκελετός εξ ολοκλήρου από χαλκό.

6. Ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη ασφαλείας.

5. Μόνωση υαλοβάβακα και πετροβάμβακα.

7. Ανόδιο μαγνησίου για προστασία από τη διάβρωση.
8. Έξοδος ζεστού νερού.
9. Έξοδος κλειστού κυκλώματος.
10. Είσοδος κρύου νερού.
11. Σερπαντίνα επισμαλτωμένη για σύνδεση με τη κεντρική
θέρμανση (μόνο για μπόιλερ τριπλής ενέργειας).
12. Δοχείο διαστολής γαλβανισμένο εν θερμώ.
13. Βαλβίδα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος.
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Λύσεις για κάθε τύπο κατοικίας με ποιότητα
και αισθητική
Πρόσθετα με την ποιότητα απόδοσης ενός Ηλιακού, κάθε κατοικία έχει τις ιδιαιτερότητές της και την ανάγκη
μιας αισθητικής λύσης που να ανταποκρίνεται στην αρχιτεκτονική της. Η βιομηχανία ΜΑΛΤΕΖΟΣ, με την
ποικιλία των διαφόρων τύπων Ηλιακών θερμοσιφώνων που διαθέτει, μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως
και στις δικές σας απαιτήσεις. Κατοικίες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις
εμπιστεύονται στην ΜΑΛΤΕΖΟΣ την επένδυσή τους για ζεστό νερό χρήσης.

Οι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες MALTEZOS GLASS διατίθενται σε χωρητικότητες των 125, 160 και 200 λίτρων.
Όλα τα μεγέθη διαθέτουν ηλεκτρική αντίσταση για υποβοήθηση της θέρμανσης του νερού, σε περίπτωση
περιορισμένης ηλιοφάνειας και διατίθενται σε τύπους με δυνατότητα σύνδεσης με την κεντρική θέρμανση
(τριπλής ενέργειας).

Οι τύποι Ηλιακών κεραμοσκεπής έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκριθούν σε αυξημένες αισθητικές
απαιτήσεις των κατοικιών που έχουν κεραμοσκεπή, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα αισθητικής
του κτιρίου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ποιότητα MALTEZOS
Η ανωτερότητα των Ηλιακών Θερμοσιφώνων MALTEZOS βασίζεται:
• στην σύγχρονη τεχνολογία παραγωγή τους η οποία γίνεται με
μηχανήματα ρομποτικής τεχνολογίας (CNC).
• στον υποδειγματικό έλεγχο που πραγματοποιείται σε κάθε στάδιο
της παραγωγής.
• στην άριστη ποιότητα των υλικών.
Η παραγωγική διαδικασία της εταιρίας έχει πιστοποιηθεί κατά ISO
9001: 2008 και όλα της τα προϊόντα φέρουν το σήμα CE δηλώνοντας
την συμμόρφωσή τους με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας.

Η συνέπεια MALTEZOS
Από την ίδρυσή της η εταιρία διακρίνεται για
την συνέπειά της στην εγγύηση, στην τεχνική
υποστήριξη και στην εξυπηρέτηση, που
αναγνωρίζεται από τις χιλιάδες των πελατών
της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

