
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2

Καινοτομίες VIEGA
στην CLIMATHERM 2008

Με σημαντικές νέες προτάσεις εμφανίσθηκε η VIEGA στο τεράστιο διπλό περίπτερο της ERGON 
EQUIPMENT στην Climatherm 2008.  

Παράλληλα με τα γνωστά προγράμματα ψυχρής σύνδεσης σωλήνων Profipress, Profipress Gas, 
Sanpress Inox, Prestabo κ.α. με τα οποία πρωτοπορεί παγκόσμια, η VIEGA παρουσίασε τη νέα 
γενιά μηχανημάτων σύσφιξης, τη σειρά καζανακίων Steptec και τις ανοξείδωτες σχάρες, βαλβίδες 
και προσόψεις εντοιχιζόμενων καζανακίων Visign που έχουν κερδίσει βραβεία σχεδίασης
Red-dot Award.

Το μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον προσέλκυσαν τα Συστήματα Θέρμανσης & Ψύξης Δαπέδου 
FONTERRA που παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας και με τα οποία η VIEGA 
εισέρχεται δυναμικά στο χώρο μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου καταστημάτων 
πανελλαδικά. Είναι τα συστήματα Fonterra Base 15 με χρήση διαμορφωμένων πλακών, Fonterra 
Reno με ειδικές πλάκες ινογυψοσανίδων για εφαρμογές ξηρής δόμησης και Fonterra Tacker με 
ειδικά άγκιστρα στήριξης σωλήνα πάνω σε θερμομονωτικές πλάκες.

Όλες οι παραπάνω εξελίξεις δεν μπορούν παρά να επιβεβαιώνουν την πρωτοπορία της
VIEGA, που ξεκινώντας με την εισαγωγή του επαναστατικού Συστήματος Ψυχρής Σύνδεσης 
Σωλήνων στην  Ελλάδα, εξαπλώθηκε στη συνέχεια στο χώρο των συστημάτων αποχέτευσης 
και εντοιχιζόμενων καζανακίων και έρχεται σήμερα να προσφέρει την αξιοπιστία και σιγουριά 
της υψηλής ποιότητας των προιόντων της και στον εμπορικό τομέα της θέρμανσης & ψύξης 
δαπέδου που αναπτύσσεται ραγδαία στη χώρα μας.

Καλώς σας βρήκαμε!

Με το έντυπο αυτό που έχετε μπροστά 
σας συνεχίζουμε «Τα νέα της Viega», τη 
νέα έκδοση η οποία ξεκίνησε με αφορμή 
την Climatherm 2008 και που θα φθάνει 
στα χέρια σας μαζί με το «ERGONews», 
την Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση της 
εταιρίας μας ERGON EQUIPMENT AETE. 

Έτσι, θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να 
πληροφορείστε από πρώτο χέρι τα νέα και 
τις εξελίξεις γύρω από την τεράστια γκάμα 
των προιόντων και συστημάτων VIEGA.

Η εμπιστοσύνη σας που συνέβαλε 
καθοριστικά στη μεγάλη επιτυχία 
της κορυφαίας αυτής εταιρίας που 
εκπροσωπούμε στην Ελλάδα, είναι 
αυτή που μας έδωσε και το έναυσμα να 
δημιουργήσουμε την έκδοση, το δεύτερο 
τεύχος της οποίας διαβάζετε τώρα. 

Σας ευχαριστούμε.
 

Κώστας Αβαρικιώτης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ERGON Equipment A.E.T.E.

Τα νέα της Viega
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Service και δωρεάν τεχνικός έλεγχος μηχανημάτων VIEGΑ και RIDGIT στην Ελλάδα.    

Στην ERGON EQUIPMENT η περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών προς 
τους πελάτες της αποτελεί μία συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία.

Έτσι, οι κάτοχοι των μηχανημάτων σύσφιξης VIEGA και RIDGIT έχουν 
πλέον τη δυνατότητα να προσέρχονται για service και για δωρεάν τεχνικό 
έλεγχό τους στο VIEGA Logistics Center, όπου και θα εξυπηρετούνται 
από ειδικά εκπαιδευμένους στη Γερμανία εξουσιοδοτημένους 
τεχνικούς της εταιρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα μέλη του Club VIEGA εφαρμόζεται ειδικός 
τιμοκατάλογος για αγορές ανταλλακτικών και ότι στο VIEGA Logistics 
Center (Οδός Μπέλλου 16, θέση Παλαιοπαναγιά Παιανίας) μπορεί να 
φθάσει κανείς πανεύκολα από την Έξοδο 17 της Αττικής Οδού.  

ERGON EQUIPMENT ΑΕΤΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Κλεισθένους 102 & Παπαφλέσσα

15344 Γέρακας Αττικής
Τηλ.: 210 6049420 / 6049454-5

Φαξ: 210 6049448
ergon@tee.gr

www.ergon.com.gr
www.viega.gr

LOGISTICS CENTER
Μπέλλου 16, Θέση Παλαιοπαναγιά

19002 Παιανία,
Τηλ.: 210 6668010
Φαξ.: 210 6668170

Viega Fonterra στην επικοινωνία
Παράλληλα με τις επίσημες παρουσιάσεις, συμμετοχές σε εκθέσεις και δημοσιεύσεις άρθρων και 
δελτίων τύπου, για το λανσάρισμα της Θέρμανσης & Ψύξης Δαπέδου Viega Fonterra δημιουργήθηκαν 
και ήδη προκαλούν αίσθηση στην αγορά το ενημερωτικό έντυπο, το κουτί προώθησης δείγματος και η 
καταχώρηση που εμφανίζονται παρακάτω.


