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H Hellas Environment συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ελληνικές 
εταιρείες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, προσφέροντας εξειδικευμένες 
Υδραυλικές και Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηριακών εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αναλαμβάνει τη
συντήρηση και διαχείριση των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

κτηρίων και εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες και εξοπλισμό. Παράλληλα,
εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία τους με συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο.

contact@hellas-environment.com www.hellas-environment.com

  +30 2107209612

Εξειδικευμένες 
Υδραυλικές & Ηλεκτρολογικές 
Εργασίες Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα 11635



Εξειδικευμένες λύσεις στην 
επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

Βιομηχανία 
Τροφίμων & Ποτών
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Έχοντας ως βασικό μέλημα την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών των κτηρίων, η Hellas Environment 

διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των υδραυλικών συστημάτων τους, φροντίζοντας για τη συντήρηση 
και την έγκαιρη επιδιόρθωση σε εγκαταστάσεις:

Παράλληλα, αντιλαμβανόμενη τις μεγάλες απαιτήσεις ενός κτηρίου σε Η/Μ υπηρεσίες,
η εταιρεία αναλαμβάνει την εγκατάσταση, συντήρηση και τον έλεγχο των

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όπως:

• Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων
• Φωτισμού - Κίνησης
• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων

• Έλεγχος και επανέλεγχος ηλεκτρικών 
    εγκαταστάσεων
• Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ)

 
 • Αντλιοστασίων
• Αλεξικέραυνων – Γειώσεων

• Υποσταθμών & πινάκων μέσης & χαμηλής τάσεως 

Η εμπειρία της Hellas Environment και η πολυετής συνεργασία τόσο με δημόσιους φορείς 
όσο και με ιδιώτες, εγγυάται το άρτιο αποτέλεσμα των υπηρεσιών της, προτείνοντας την 

αποδοτικότερη και οικονομικότερη λύση. 

• Ύδρευσης

• Υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων

• Αποχετεύσεων (όμβρια, λύματα)

• Ειδών υγιεινής & κρουνοποιΐας

• Πυρόσβεσης - Πυροσβεστήρες

• Λεβητοστάσια & Εγκαταστάσεις 
   Θέρμανσης

• Πεπιεσμένου αέρα
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Why choose us?
Lorem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl. 

orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.
Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Our Services
•Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt.

•Ut laoreet dolore
 magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

•Quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit.


