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Αμηόηηκνη/εο θύξηνη/εο, 
  
Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ε εηαηξεία καο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 
ΔΛΛΑΓΟ»  πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο γηα ζαο. 

  
Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπκε είλαη νη εμήο: 

πληήξεζε θιηκαηηζηηθώλ 18,60€ (αξρηθή ηηκή 30,00€) 
 

 Καζαξηζκόο ησλ αλεκηζηήξσλ ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ 
κνλάδσλ 

 Έιεγρνο πξνζηαηεπηηθώλ δηαθνπηώλ ζπκπηεζηή. 
 Καζαξηζκόο θίιηξσλ αέξα-πεξζίδαο. 
 ύζθημε θαισδίσλ παξνρήο ζηηο ζπλδέζεηο ηνπο κε ηα κεραλήκαηα, 

θαζώο θαη θαισδίσλ εληνιώλ. 
 Καζαξηζκόο θηεξσηώλ θαη θαιύκκαηνο ησλ αλεκηζηήξσλ. 
 Καζαξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ κνλάδσλ. 
 Αλίρλεπζε δηαξξνήο ςπθηηθνύ πγξνύ. 
 Ακπεξνκέηξεζε ξεύκαηνο ιεηηνπξγίαο. 

  
Απνιύκαλζε 31,00€ (αξρηθή ηηκή 55,00€) 

Γηα ην ζρεδηαζκό ελόο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο απεληνκώζεσλ, 
απνιπκάλζεσλ θαη ειέγρνπ εληνκνινγηθώλ πξνζβνιώλ όπσο ε θαηζαξίδα, ν 
θνξηόο, ν ςύιινο, ηα θνπλνύπηα, ησλ κπξκεγθηώλ, αθάξεσλ, ηζηκπνπξηώλ, 
κπγώλ θαη ινηπώλ εληόκσλ, επηζεσξεί θαη εληνπίδεη ηηο πηζαλέο εζηίεο 
αλάπηπμεο, παξαθνινπζεί θαη ηαπηνπνηεί ηα έληνκα θαη επηιέγεη ηελ 
θαηάιιειε. 
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   Βηνινγηθόο Καζαξηζκόο 

 Υαιηά                     6,20€ η.κ. 
 αιόλη                 18,60€ ε ζέζε 
 ηξώκα  κνλό     31,00€ 
 ηξώκα δηπιό     43,40€ 

 

Παθέην 2 Δξγαζηώλ 43€ (αξρηθή ηηκή 62€) 

 

ΟΙΚΙΑΚΔ ΤΚΔΤΔ  

1. Αιιαγή ιάζηηρνπ παξνρήο λεξνύ 

2. Καζαξηζκόο εζσηεξηθνύ θίιηξνπ 

3. Αιιαγή ιάζηηρνπ ςπγείνπ  

4. Αιιαγή θνξάο πόξηαο ςπγείνπ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΑ 

1. ύλδεζε θνπδίλαο 

2. Αιιαγή πξίδαο 

3. Αιιαγή δηαθόπηε 

4. Αιιαγή αζθάιεηαο 

5. Αιιαγή ιπρλίαο 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ 

1. Αιιαγή θινηέξ ή ιαζηηράθηα θαδαλαθίνπ (εθηόο εληνηρηζκέλνπ) 

2. Αιιαγή ζηα ιαζηηράθηα ηεο βξύζεο  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ 

1. πληνληζκόο TV  

 

 ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 24% 

 Σν θόζηνο πιηθώλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη  

 Ο πειάηεο επηιέγεη 2 από 12 εξγαζίεο θαη κπνξεί λα ηηο 

πξαγκαηνπνηήζεη ζε έλα έηνο 

 

 

 

 

 

 



 

1. Πξόγξακκα « Μεηαθνκίδσ- αιιάδσ ζπίηη» 

 Γσξεάλ επίζθεςε εμεηδηθεπκέλνπ ζπλεξγείνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 
θόζηνπο ηεο κεηαθόκηζεο 

 Μειέηε feng shui ηνπ ζπηηηνύ 

 Παθεηάξηζκα 

 Μεηαθνξά 

 Καζάξηζκα πξηλ θαη κεηά 

 Απεγθαηάζηαζε θαη εγθαηάζηαζε όισλ ησλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ 
(ςπγείν, θνπδίλα, πι. ξνύρσλ, πι. πηάησλ, ζηεγλσηεξίνπ θ.ι.π.) 

 Απνζύλδεζε θαη επαλαζύλδεζε δνξπθνξηθήο θεξαίαο 

 Απνζύλδεζε θαη επαλαζύλδεζε TV, DVD, απνθσδηθνπνηεηή θ.ι.π. 

 Απεγθαηάζηαζε θαη εγθαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ 

 Απεγθαηάζηαζε θαη εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ 

 Απνζύλδεζε θαη επαλαζύλδεζε θσηηζηηθώλ 

 πλαξκνιόγεζε ληνπιαπηώλ, βηβιηνζεθώλ, γξαθείσλ θ.ι.π. 

 Σνπνζέηεζε πηλάθσλ, ξαθηώλ, θνπξηηλόμπισλ, θαζξεθηώλ, θνπξηηλώλ 
θ.ι.π. 

 Σαθηνπνίεζε πξαγκάησλ ζε απνζήθεο, ληνπιάπεο, ληνπιάπηα 
θνπδίλαο, βηβιηνζήθεο θ.ι.π. 

 Αιιαγή θιεηδαξηώλ 

 Απνθαηάζηαζε ηνπ παιαηνύ ζπηηηνύ, θξεζθάξηζκα, κηθξνεπηζθεπέο 
θ.ι.π. 

ΓΧΡΟ ζηνπο πειάηεο 

 Πεδνδξόκεζε (επηζθεπή ηνπ πεδνδξνκίνπ, όπνπ ρξεηάδεηαη έσο 2 m2) 

 

2. Πξόγξακκα «Αλαθαηλίδσ-θηηάρλσ ην ζπίηη κνπ» 
 

 Σξηζδηάζηαην ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ 

 Έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ 

 Έθδνζε ελεξγεηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ 

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ειεθηξνιόγνπ 

 Σνπνζεηήζεηο ηθξησκάησλ (ζθαισζηάο) 

 Σνπνζέηεζε θάδσλ γηα ηα κπάδα & ρσληώλ θαηάβαζεο 

 Απνθνκηδή κπαδώλ & ζαζξώλ αληηθεηκέλσλ 

 Πάζεο θύζεσο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Καζαξηζκόο ηνπ ζπηηηνύ (ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ) 

ΓΧΡΟ ζηνπο πειάηεο 

 Πεδνδξόκεζε(επηζθεπή ηνπ πεδνδξνκίνπ, όπνπ ρξεηάδεηαη έσο 2 m2) 
 

 

 



 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΜΑΣΔ 
Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΔΛΛΑΓΟ είλαη ν κεγαιύηεξνο ηερληθόο νξγαληζκόο ηεο 
ρώξαο καο. Ξεθίλεζε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ 
Ηξαθιείνπ Κξήηεο ην 1983. Από ην 1992 ιεηηνπξγεί ζε όιε ηελ Διιάδα. 
Μέρξη ζήκεξα, ηα εθαηνκκύξηα ησλ πειαηώλ ηεο θαη νη ρηιηάδεο επαγγεικαηίεο 
ζπλεξγάηεο ηεο έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΔΛΛΑΓΟ ζεζκό ζηε 
ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ. 
Καιώληαο ην 18 192 ή 18 19 20 (αζηηθή ρξέσζε γηα όιε ηελ Διιάδα) , έλαο 
νινθιεξσκέλνο κεραληζκόο επίιπζεο ηερληθώλ πξνβιεκάησλ θαη πάζεο θύζεσο 
ηερληθώλ ππεξεζηώλ, ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα κε ζηόρν λα ζαο εμαζθαιίζεη ηελ 
πνηνηηθή εμππεξέηεζε πνπ δηθαηνύζηε. 
Η εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ πξαγκαηνπνηείηαη όιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη θαιύπηεη 
όιν ην θάζκα ησλ ηερληθώλ εηδηθνηήησλ θαη ππεξεζηώλ. Σν αλζξώπηλν δπλακηθό 
μεπεξλά ηνπο 3.000 άξηζηα θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνύο ζε όιε ηελ Διιάδα 
θαιύπηνληαο εξγαζίεο 70 ηερληθώλ εηδηθνηήησλ. 
(Γηα επείγνπζεο εξγαζίεο, επηθνηλσλία εληόο 20ιεπηνπ θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
εξγαζίαο εληόο ηεο κέξαο. Γηα πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο εληόο δηεκέξνπ. Γηα ηηο 
εξγαζίεο ηνπ παθέηνπ 2 εξγαζηώλ εληόο πελζεκέξνπ)  
 

Δλδεηθηηθέο Τπεξεζίεο/Δηδηθόηεηεο: 

 Αλαθαηλίζεηο δηακεξηζκάησλ/επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ 
 Απνιύκαλζε - Απεληόκσζε - Μπνθηνλία 
 Απνθξάμεηο 
 Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 
 Μεραλνιόγνο-Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο 
 Γπςνζαλίδεο Υσξίζκαηα Φεπδνξνθέο 
 Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 
 Ηρνκόλσζε 
 Καπζηήξεο Πεηξειάηνπ - Φπζηθνύ Αεξίνπ   Κεληξηθή Θέξκαλζε 
 Κεξακνζθεπέο Πέξγνιεο ηέγεο 
 Κιεηδαξάδεο 
 Κνηλόρξεζηα 
 Μάξκαξα - Μσζατθά 
 Μνθέηεο Σαπεηζαξίεο ηνίρνπ 
 Ξύιηλα Παηώκαηα Παξθέ 
 Πεηξέιαην - Γηαλνκή 
 Πεηξόθηηζηα 
 Πηζίλεο 
 Πιαθάθηα  
 νβάδεο - Μπεηό - Κηηζίκαηα 
 πζηήκαηα Αζθαιείαο 
 Σέληεο Δπηζθεπέο Καηαζθεπέο 
 Σδάθηα Δπηζθεπή - Καηαζθεπή  
 Σδάκηα - Κξύζηαιια 
 Σειεθσληθά Κέληξα 

 
 
Με εθηίκεζε, 
Παπακηραινπνύινπ Γήκεηξα 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΔΛΛΑΓΟ 

 
 


