
Η νέα αντίληψη στην κατασκευή κατοικίας

Μια επιλογή για εσάς.
Μια ανάσα για το περιβάλλον.
Ένα ονειρεμένο σπίτι.
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Για αρκετά χρόνια επικρατούσε η 
αντίληψη οτι οι κατασκευές που ολο- 
κληρώνονταν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και με μικρό κόστος δεν 
παρέχoυν τόσο μεγάλη ασφάλεια και 
δεν πληρούν τις απαραίτητες τεχνι-
κές προδιαγραφές. Αυτή η αντίληψη 
επικράτησε κυρίως από το γεγονός 
ότι πολλοί είχαν ταυτίσει τα προκα-
τασκευασμένα κτίρια με τα λυόμενα, 
παρόλο που μεταξύ των δύο υπάρ-
χουν πολύ μεγάλες διαφορές. Διαφο-
ρές τόσο ως προς τον τρόπο κατα-
σκευής και τον χρόνο ζωής, όσο και 
ως προς τα υλικά επένδυσης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές.

Η φιλοσοφία μας, στην ΜΕΤ.ΚΑΤ 
στοχεύει σε αυτά ακριβώς τα ση-
μεία. Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό 
μας και οι εξιδεικευμένοι συνεργά-
τες μας είναι πάντα δίπλα σας, με τις 
γνώσεις και την εμπειρία που είναι 
απαραίτητες, για να λύσουν κάθε 
σας απορία και να σας βοηθήσουν 
να βρείτε την καταλληλότερη λύση, 
έτσι ώστε να πραγματοποιήσετε τα 
δικά σας σχέδια, με την μεγαλύτε-
ρη ακρίβεια. Σας προσφέρουμε την 
δυνατότητα για οποιαδήποτε κατα-
σκευή, χωρίς τυποποιημένα σχέδια 
και με μεγάλη ποικιλία πρωτοπορια-
κών λύσεων και υλικών. 

Εμείς στην  ΜΕΤ.ΚΑΤ εξασφαλί-
ζουμε κατασκευές με προδιαγραφές, 
υγρομόνωσης και θερμομόνωσης, 
ανώτερες των συμβατικών κατα-
σκευών. Με αντοχή στον χρόνο και 
κυρίως μεγάλη αντισεισμικότητα.
Ακούμε τις ανάγκες σας και σας παρέ-
χουμε την  πιο σύγχρονη και οικονο-
μική λήση για να αποκτήσετε το δικό 
σας σπίτι ή την εξοχική σας κατοικία.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο οτι σας παραδίδουμε το σπίτι των ονείρων 
σας με το κλειδί στο χέρι αλλά και 

με γραπτή εγγύηση.



Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνουμε ένα τέλειο θωρακισμένο 
θερμοηχομονωτικό, στεγανό, αντισεισμικό, ενεργειακό τοίχο με 

δυνατότητα πλήρωσης, ακόμα και συμβατικών οικοδομών.  
Ιδανικό για πανωσηκώματα.

Η κατασκευή ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΙ-
ΤΙΩΝ  γίνεται με φέροντα οργανισμό 
από μεταλλικούς δοκούς οι οποίοι 
μπορεί να είναι ΗΕΒ ή ΗΕΑ ή κοιλοδο-
κούς αναλόγως της στατικής μελέτης, 
με μόνιμη συγκόληση, αντικαθιστώ-
ντας το μπετόν με αποτέλεσμα την 
μείωση του βάρους της κατασκευής 
και αύξηση της αντοχής στις καταπο-
νήσεις.

Η πλήρωση των τοίχων γίνεται από 
γαλβανισμένες λαμαρίνες (διαδοκί-
δες) πάχους 2,5 mm, διαμορφωμένες 
με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί-
ται sandwich από:

1.  Γυψοσανίδα εσωτερικά
2.  Ξύλινη θωράκιση OSB
3.  Ορυκτοβάμβακας 60 cm και 80 kg  
    (Ηχοθερμομόνωση)
4. Γαλβανισμένη λαμαρίνα 2,5mm
5. Γαλβανισμένη τραπεζοειδή 
     λαμαρίνα (Μεταλλότυπο)
6. 3-5 cm πολυστερίνη 
     θερμοπρόσωψης
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ΑΠ:
Αν η Ελλάδα καταφέρει ως το 2020 να πετύχει τον κοινοτικό στόχο 

εξοικονόμησης ενέργειας κατά το 20%, θα γλιτώνει 
750 εκατομύρια ευρώ τον χρόνο.

μπορεί να εξοικονομή-
σει μια μονοκατοικία 
στην Ελλάδα, αν έχουν 
γίνει οι κατάλληλες 
παρεμβάσεις στο 
εξωτερικό και στο 
εσωτερικό του;

1. 20 % 
από τοποθέτηση κουφωμάτων με 
διπλά τζάμια ενεργειακής 
αποδοτικότητας.

2. 40% - 50% 
από την τοποθέτηση θερμομόνωσης 
σε οροφή και εξωτερικούς τοίχους.

3. 20% - 30% 
από την αντικατάσταση του παλαιού 
λέβητα με έναν νέας τεχνολογίας.

Πόση 
 ενέργεια

1

     ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

                 ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 

50%

3

20%



Η εξωτερική θερμομόνωση είναι μια 
μορφή θερμομόνωσης, που συνδυάζει 
εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομονω-
τικές πλάκες) και προστασία κτιρίων 
(σύστημα επιχρισμάτων προστασίας). 
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του συ-
στήματος που προστατεύει το εξωτε-
ρικό περίβλημα του κτιρίου, είναι στην 
περίπτωση αυτή επιβεβλημένη, ώστε 
να εξασφαλισθεί η σωστή θερμομόνω-
ση με την απαιτούμενη αξιοπιστία και 
αντοχή στο χρόνο. 

Με την εφαρμογή ενός συστήματος 
θερμομόνωσης εξασφαλίζεται:

- Άριστη θερμομόνωση εξωτερικών    
  τοίχων χωρίς θερμογέφυρες.
- Πλήρη προστασία του κτιρίου από  
   ζέστη, κρύο και υγρασία.
- Ταχύτητα και οικονομία κατά την 
   κατασκευή.
- Ιδανική μέθοδος ανακαίνησης
  κτιρίων.
- Εξοικονόμηση ενέργειας (ψύξη -  
  θέρμανση) έως 60% σε αμόνωτα 
  κτίρια.
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 30%   
  σε νέα κτίρια σε σχέση με συμβατικές  
  μεθόδους μόνωσης.
- Αύξηση της αξίας του κτιρίου.

Τεχνική Περιγραφή:
1. Υπόστρωμα
2. Συγκόληση
3. Θερμομονωτική πλάκα διογκομένης       
  πολυστερίνης ειδικών προδιαγραφών
4. Στρώση ενίσχυσης και προστασίας   
  από ρηγματώσεις
5. Υαλόπλεγμα
6. Τελική επικάλυψη 

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΕΙΣ

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης είναι 
η πλήρης εξάλειψη των θερμογεφυρών και η πλήρης προστασία

 του κτιρίου από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος.

Τοποθέτηση σε προκατασκευασμένο

Τοποθέτηση σε συμβατικό

     ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

                 ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αν η Ελλάδα καταφέρει ως το 2020 να πετύχει τον κοινοτικό στόχο 
εξοικονόμησης ενέργειας κατά το 20%, θα γλιτώνει 

750 εκατομύρια ευρώ τον χρόνο.

Η χώρα μας είναι από τις ιδανι-
κότερες γεωγραφικά περιοχές για 
την αξιοποίηση των φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων, μία από τις πολλά 
υποσχόμενες τεχνολογίες της νέας 
εποχής που ανατέλλει στο χώρο της 
ενέργειας. 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα εκμε-
ταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία, 
τροφοδοτούν αξιόπιστα, με πράσινη 
καθαρή ηλιακή ενέργεια οποιαδήπο-
τε απαίτηση σε ηλεκτρισμό. 

Προσαρμόζονται σε ειδικό πλαίσιο 
υψηλής ποιότητας αλουμίνιο. Μει-
ώνεται ο χρόνος τοποθέτησης κατά 
30% και απαιτείται για τη τοποθέτη-
σή του ένα μόνο εργαλείο. Χρησιμο-
ποιείται, τόσο σε στέγες με κλίσεις 
όσο και σε ταράτσες. 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 
αυτή η μορφή ενέργειας είναι η μη-
δενική ρύπανση, η αθόρυβη λει-
τουργία, η αξιοπιστία και η μεγάλη 
διάρκεια ζωής που μπορεί να φτάσει 
μέχρι και τα 30 χρόνια,  η απεξάρτη-
ση από τη τροφοδοσία καυσίμων για 
τις απομακρυσμένες περιοχές, η δυ-
νατότητα επέκτασης ανάλογα με τις 
ανάγκες και η ελάχιστη συντήρηση.
Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολ-
ταϊκών συστημάτων έχει οποιοσδή-
ποτε ιδιώτης, φυσικό πρόσωπο, μη 
επιτηδευματίας ή μικρή επιχείρηση 
με προσωπικό μέχρι 10 άτομα και 
τζίρο έως 2 εκατομμύρια ευρώ, αρκεί 
να έχει σύνδεση με τη ΔΕΗ.

Τα κριτήρια εγκατάστασης είναι να 
υπάρχει επαρκής ελεύθερος και ασκί-
αστος  χώρος, να έχουν νότιο  προσα-
νατολισμό για μέγιστη απόδοση και 
να βρίσκονται σε σωστή κλίση.

Στη σύγχρονη δόμηση μπορούμε να 
συνδυάσουμε θέρμανση από τον ήλιο 
με τα ηλιακά θερμικά συστήματα.
Η ηλιακή ενέργεια είναι η βασική υπο-
δομή μιας ενεργειακής κατοικίας που 
σε συνδυασμό με σύστημα ενδοδαπέ-
διας θέρμανσης εξασφαλίζει ιδανικό 
συνδυασμό άνεσης και οικονομίας μέ-
χρι και 50%. Τα ηλιακά θερμικά συστή-
ματα μπορούν να παράγουν ταυτόχρο-
να ενέργεια για θέρμανση εσωτερικών 
χώρων, θέρμανση πισίνας και ζεστού 
νερού χρήσης.

Επίσης το ενδοδαπέδιο σύστημα εξα-
σφαλίζει οικονομία μέχρι και 25% ανε-
ξάρτητα από την πηγή θέρμανσης. 
Σε συνδυασμό με τα ηλιακά θερμικά 
συστήματα μπορούμε να πετύχουμε 
οικονομία καυσίμου που ξεπερνά το 
70% κυρίως στα νότια κλίματα. 
Το ενδοδαπέδιο σύστημα εκτός από 
ευχάριστη θέρμανση που αποδίδει 
είναι κατάλληλο και για δροσισμό του 
χώρου σας.

Εμείς στη ΜΕΤ.ΚΑΤ μελετάμε 
μαζί το κτίριο που θα στεγάσει την οι-
κογένειά σας με γνώμονα την αισθη-
τική, την οικονομία και το σεβασμό 
στο περιβάλλον.



Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνουμε ένα τέλειο θερμοη-
χομονωτικό, στεγανό, αντισεισμικό, ενεργειακό τοίχο με 

δυνατότητα πλήρωσης, ακόμα και συμβατικών.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Οι ειδικοί της ενέργειας, τονίζουν ότι οι ιδιοκτήτες που προμηθεύο-
νται γεωθερμικά συστήματα κάνουν απόσβεση του κόστους σε τρία 

με επτά χρόνια.

Καθώς το κόστος πετρελαίου θέρ-
μανσης και του φυσικού αερίου βρίσκε-
ται στα ψηλότερα επίπεδα τα τελευταία 
χρόνια, πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιών 
αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, για 
να έχουν στα σπίτια τους θέρμανση 
το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. 
Τα γεωθερμικά συστήματα χρησιμο-
ποιούν μεγάλα κυκλωματα σωλήνων 
χαλκού μικρής διαμέτρου για να μετα-
φέρουν την θέρμανση από τα έγκατα 
της γης - όπου το έδαφος παραμένει σε 
μια σχετικά σταθερή θερμοκρασία όλο 
το χρόνο - εντός της οικίας. Για ψύξη η 
διαδικασία αυτή αντιστρέφεται. 
Η παραπανίσια θερμότητα αποβάλ-
λεται από το σπίτι και διαχέεται στο 
έδαφος. Τα γεωθερμικά συστήματα κά-
νουν τη δουλειά δύο οικιακών συσκευ-
ών - του καλοριφέρ και του κλιματιστι-
κού. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον, 
οικονομικά προσιτά, χρειάζονται λίγο 
χώρο και παρέχουν το υψηλότερο επί-
πεδο άνεσης για τον χρήστη. Το μόνο 
ενεργειακό κόστος που χρειάζεται η γε-
ωθερμική διαδικασία είναι το ηλετρκι-
κό ρεύμα που απαιτείται για να κυκλο-
φορήσει η μεταφορά του θερμαντικού 
υγρού μέσω των σωλήνων και να λει-
τουργήσει ο συμπιεστής.

Οι σωληνώσεις χαλκού αποτελούν το 
κλειδί στην αποτελεσματικότητα των 
γεωθερμικων συστημάτων.  Είναι εξαι-
ρετικοί αγωγοί θερμότητας και έτσι 
μεταφέρεται περισσότερη θερμότητα 

από το έδαφος στο υγρό και αντίστρο-
φα στον συμπιεστή. Ανταγωνιστικά πα-
ρόμοια συστήματα εδάφους που χρη-
σιμοποιούν πλαστικές σωληνώσεις και 
νερό, είναι λιγότερα αποτελεσματικά 
και απαιτούν πρόσθετη ηλεκτρική ενέρ-
γεια και ακριβές αντλίες κυκλοφορίας.

Ο χαλκός και ο χυτοσίδηρος, λαμβά-
νουν κορυφαίες διακρίσεις λόγω της 
φιλικότητάς τους προς το περιβάλλον. 
Το συνολικό κόστος ζωής του χαλκού 
και του χυτοσίδηρου είναι το 1/3 από 
εκέινο του πλαστικού και του αλουμι-
νίου. Ο χαλκός και ο χυτοσίδηρος ενώ 
έχει το υψηλότερο κόστος κεφαλαίου, 
το υπερκαλύπτουν στο συνολικό τους 
κόστος το οποίο αντιστοιχεί σε 35% χα-
μηλότερο του αλουμινίου και του PVC.

Οι αντλίες θερμότητας που χρησιμο-
ποιούν εξωτερικό αέρα ως το μέσο 
ανταλλαγής τους, είναι διαβόητες στην 
περίπτωση θέρμανσης κατοικιών σε 
πολύ κρύο καιρό, ενώ τα συστήματα 
εδάφους και συγκεκριμένα τα συστή-
ματα άμεσης ανταλλαγής, προσφέρουν 
αποδεδειγμένη απόδοση σε όποιο κλί-
μα και αν εφαρμοστούν.

Εγκαθιστώντας ή ανακαινίζοντας ένα 
σπίτι με σύστημα θέρμανσης και ψύξης 
εδάφους, απαιτείται μία υψηλή αρχι-
κή επένδυση. Οι ειδικοί της ενέργειας 
όμως, τονίζουν ότι οι ιδιοκτήτες που 
προμηθεύονται γεωθερμικά συστήμα-
τα κάνουν απόσβεση του κόστους σε 
τρία με επτά χρόνια.

Μετά τη  δημοτικότητα που παρου-
σίασε σε Ευρώπη και Αμερική, η γεω-
θερμική ενέργεια σήμερα, αρχίζει να 
εφαρμόζεται και στην Αυστραλία.
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Στάδια Εξέλιξης Δείγματα

Όλο το υλικό είναι εγγυη-
μένο βάσει των Διεθνών 
Προδιαγραφών Ποιότητας 
και καλής λειτουργίας. 
Τα υλικά που χρησιμοποι-
ούνται προσφέρουν 

Στεγανότητα 
και      
Λειτουργικότητα.

Δε θέλει κόπο ούτε στοιχί-
ζει μια περιουσία.  Γιατί το 
καλοκαίρι δε θα χρειάζεστε 
κλιματιστικά, ενω το χειμώ-
να το σπίτι σας θα ζεσταί-
νεται σε ποσοστό 60% με 
70% από τον ήλιο.
 
Πλεονεκτήματα που θα τα 
χαίρεστε όσα χρόνια και αν 
περάσουν.


