
Εξοικονόμηση ενέργειας 
με πράσινες οικολογικές κατασκευές.

Θερμομόνωση με σύστημα πολυουρεθάνης
Η καλύτερη θερμομόνωση (λ=0,0241 W/m*K)
Δεν αφήνει θερμογέφυρες, διότι διαστρώνεται ενιαία παντού

Στεγανοποίηση
Τοποθέτηση συστημάτων στεγανοποίησης, με όλα τα είδη μεμβρανών για κάθε επιλογή.

ΜONOTIKI
ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΕΒΕ
Μονωτικά & Δομικά Προϊόντα - Μονώσεις

Ζωντανές Παρουσιάσεις Συστημάτων 
Θερμομόνωσης & Ανακαίνισης Κατοικιών

Καρδίτσα: 07|04, 03|05, 02|06
Λάρισα: 12|04, 05|05, 07|06

Η εταιρεία MONOTIKI 
ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΕΒΕ, 
σε συνεργασία με τον Όμιλο Knauf 
σας προσκαλεί στις παρουσιάσεις 
Συστημάτων Θερμομόνωσης, Στεγανοποίησης Ταρατσών 
και Ανακαίνισης Κατοικιών.

Θα παρουσιαστούν όλες οι σύγχρονες 
τεχνολογικές λύσεις για την Θερμομόνωση, Ανακαίνιση 
και Ενεργειακή Πιστοποίηση κατοικιών από το υπόγειο 
έως και την ταράτσα, καθώς και πληροφορίες για την εφαρμογή 
του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
και του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις 
της MONOTIKI - ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΕΒΕ 
στην Καρδίτσα στο εργοστάσιο 1ο χλμ Εθνικής Οδού Καρδίτσας-Αθηνών
Πέμπτη 7 Απριλίου, Τρίτη 3 Μαΐου και Πέμπτη 2 Ιουνίου  
και στην Λάρισα, Ανθίμου Γαζή & Παλαιστίνης 
Τρίτη 12 Απριλίου, Πέμπτη 5 Μαΐου και Τρίτη 7 Ιουνίου
από πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό, στις 6 το απόγευμα.

Για να δηλώσετε την συμμετοχή σας, επικοινωνήστε μαζί μας 
τηλεφωνικά στο 24410 26590 (Καρδίτσα), 
και στο 2410 537537 (Λάρισα),
ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@monotiki.gr

Εργοστάσιο: 1ο χλμ Εθνικής οδού Καρδίτσας - Αθηνών. Τηλ: 24410 27690, 75192-3
Καρδίτσα: Μπλατσούκα 17. Τηλ: 24410 26590 - 41250. FAX: 24410 26850
Λάρισα: Ανθίμου Γαζή & Παλαιστίνης διασταύρωση Βόλου & Ασπροκλησιάς. Τηλ:2410 537537-8 & 571511
Θεσσαλονίκη: Κ. Καραμανλή 22 & Τροίας 5. Τηλ: 2310 839313. FAX: 2310 837045
Αθήνα: Ηφαίστου 8, Βάρη. Τηλ: 210 8979479 - 80. FAX: 210 9653191

Θερμομονώσεις 
και Στεγανοποιήσεις Ταρατσών



Εξωτερική θερμομόνωση 
με Knauf THERMOPROSOPSIS

Με το ολοκληρωμένο σύστημα Knauf THERMOPROSOPSIS σοβατίζετε 
και θερμομονώνετε εξωτερικά το σπίτι σας. Αποτελεί το σύγχρονο τρόπο θερμομόνωσης 
προσόψεων, νέων αλλά και παλαιών κτιρίων. Εξασφαλίζετε εξοικονόμηση πολύτιμης ενέργειας
χειμώνα – καλοκαίρι ενώ οι εξαιρετικής ποιότητας σοβάδες που χρησιμοποιούνται, δεν ρηγ-
ματώνουν και προσφέρουν πλήρη προστασία από την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία και 
το νερό της βροχής. Παράλληλα προστατεύετε τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου από τις 
θερμικές καταπονήσεις και τη συμπύκνωση των υδρατμών αυξάνοντας τον χρόνο ζωής του. 
Το μονωτικό υλικό του συστήματος (διογκωμένο πολυστυρένιο) είναι το πλέον κατάλληλο 
θερμομονωτικό  υλικό για Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης και είναι σε παγκόσμιο 
επίπεδο απόλυτα αποδεκτό στα πεδία εφαρμογής του. Είναι κατάλληλο για όλες τις κλιμα-
τικές ζώνες ενώ οι εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες του γραφιτούχου EPS 80 το καθι-
στούν κορυφαίο σε σχέση με τα υπόλοιπα θερμομονωτικά υλικά. Λόγω των λεπτών σω-
ματιδίων γραφίτη που περιέχει στην μάζα του αποδίδει έως και 20% περισσότερο από 
τα συμβατικά μονωτικά υλικά. 
Το σύστημα Knauf THERMOPROSOPSIS είναι πιστοποιημένο σαν μια ολοκληρωμένη λύση, 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικών Εγκρίσεων (ΕΟΤΑ) και διαθέτει σή-
μανση CE. Πέρασε με άνεση όλες τις εργαστηριακές δοκιμές που προσομοιάζουν εξαιρετι-
κά δυσμενείς συνθήκες και μεγάλες αυξομοιώσεις θερμοκρασίας και υγρασίας.
Είτε σκοπεύετε να χτίσετε είτε ν’ανακαινίσετε προσθέστε αξία στην περιουσία σας εφαρ-
μόζοντας το σύστημα Knauf THERMOPROSOPSIS.

Εσωτερική θερμομόνωση 
με πανέλα Knauf InTherm / γυψοσανίδες AluTherm

Η εσωτερική θερμομόνωση Knauf είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για παλαιές 
κατοικίες όπου γρήγορα, καθαρά και με χαμηλό κόστος μπορεί να βελτιωθεί καθορι-
στικά η θερμομονωτική αξία του κτιρίου. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και την επιφάνεια 
του υφιστάμενου αμόνωτου τοίχου μπορεί η επένδυση  να γίνει είτε με έτοιμα θερμο-
μονωτικά πάνελς Knauf InTherm που επικολλούνται με γυψόκολλα είτε με την κατα-
σκευή μεταλλικού σκελετού όπου στερεώνεται το μονωτικό υλικό ορυκτοβάμβακας 
και βιδώνεται η γυψοσανίδα Knauf AluTherm. Μπορείτε να θερμομονώσετε εσωτε-
ρικά αμόνωτες εξωτερικές τοιχοποιίες όλων των ειδών, όπως από τούβλα, σκυρό-
δεμα, πέτρα ή τσιμεντόλιθους. 
Η θερμομονωτική επένδυση των εξωτερικών τοίχων σε συνδυασμό με την κατα-
σκευή όλου του εσωτερικού του κτιρίου, με χωρίσματα και οροφές με γυψοσα-
νίδες, δίνουν μια ολοκληρωμένη κατασκευαστική λύση, που απαλλάσσει την οικο-
δομή από λάσπες, μπάζα και γκρεμίσματα. 
Η εσωτερική θερμομόνωση Knauf, μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη θερμομόνωση, 
χωρίς θερμογέφυρες καθώς υπάρχουν λύσεις για όλα τα στοιχεία των κτιρίων 
(τοιχοποιία, οροφή, δάπεδο) με άριστα χαρακτηριστικά συντελεστών θερμοπε-
ρατότητας, που υπερκαλύπτουν και τις πιο αυστηρές απαιτήσεις του νέου  κανονι-
σμού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Προσφέρει εύκολη εφαρμογή, ταχύτητα 
δόμησης, άριστη τελική επιφάνεια και προ πάντων κορυφαία θερμομόνωση σε 
νεόδμητα ή παλαιά κτίρια. 

και την υποστήριξη
της MONOTIKI
ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΕΒΕ

Αναβαθμ-ISO με τους Ειδικούς
Θερμομόνωση & Ανακαίνιση Κατοικιών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Ολοκληρωμένα Συστήματα Ανακαίνισης 
& Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών

Επιλέξτε μια λύση Knauf


