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Σημαντικές συμμετοχές στη 3η «DOMICATEC – Δόμηση & Ανακαίνιση»
Για ακόμη μία χρονιά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) παρέχει τη στήριξή του στη 3η διοργάνωση της διεθνούς
έκθεσης «DOMICATEC – Δόμηση & Ανακαίνιση» που θα πραγματοποιηθεί από
την Πέμπτη 18 έως και την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 στο «Metropolitan
Expo», στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Μεγάλα και σημαντικά ονόματα εταιριών του χώρου της δόμησης και της
ανακαίνισης δήλωσαν ήδη συμμετοχή στην έκθεση που αυτή τη φορά θα έχει μια
ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα: Σε διαφορετικές αίθουσες του μεγαλύτερου στην
Αττική εκθεσιακού κέντρου, θα συστεγάζονται μαζί της -τις ίδιες ημέρες- και δύο
ακόμη γνωστές εκθέσεις με συγγενές αντικείμενο:
• η μεγαλύτερη «πράσινη» έκθεση των Βαλκανίων «ECOTEC - Τεχνολογίες
Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήματα», και
• η 11η κλαδική έκθεση «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ».
Η συνύπαρξη των τριών εκθέσεων παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα μιας
ακόμη πιο ολοκληρωμένης ενημέρωσης, ιδιαίτερα πάνω σε οικιστικές λύσεις με
στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας (κουφώματα, μονώσεις κλπ) αφού και η
«DOMICATEC – Δόμηση & Ανακαίνιση» θα εστιάσει αυτή τη φορά σε
προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες της που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση
ενέργειας (όπως μονώσεις, κουφώματα, νέες τεχνολογίες οικολογικής και
οικονομικής θέρμανσης ή κλιματισμού κλπ), σε φιλικά προς το περιβάλλον δομικά
υλικά (όπως οικολογικά χρώματα, κόλλες, επενδύσεις κλπ), σε παρεμβάσεις για
ένα καλύτερο οικιακό περιβάλλον (κήποι, μπαλκόνια, οικονομική διαχείριση
νερού κλπ) διατηρώντας παράλληλα και κάθε πρότασή της για όσους αναζητούν
γενικότερες λύσεις σε θέματα δόμησης, ανακαίνισης, εξοπλισμού αλλά και
διακόσμησης του σπιτιού ή της επαγγελματικής τους στέγης.
Η «DOMICATEC - Δόμηση & Ανακαίνιση» είναι ετήσια, διοργανώνεται από
την «T Expo» και συμμετέχουν σε αυτήν εταιρίες δομικών υλικών και
μηχανημάτων επεξεργασίας τους, σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων
θέρμανσης, κλιματισμού, επικοινωνίας, ασφαλείας και διαχείρισης υδάτων, ειδών
μπάνιου, κήπου και οικιακού εξοπλισμού, κουφωμάτων, μονώσεων, χρωμάτων,

επενδύσεων, προκατασκευών, εργαλείων, λογισμικών, ειδών διακόσμησης κ.ά.
Tην επισκέπτονται έμποροι δομικών υλικών και εξοπλισμού κτιρίων, τεχνικές
εταιρείες, εργολάβοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, γραφεία μελετών,
εγκαταστάτες δικτύων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, ειδικοί
καυστήρων, συστημάτων ασφαλείας και ανελκυστήρων), επαγγελματίες και
τεχνίτες πέτρας, μαρμάρου, ξύλου, αλουμίνιου, και γυαλιού, οικοδόμοι,
ελαιοχρωματιστές και φυσικά ιδιώτες.
Διαρκή ενημέρωση για την πορεία της «DOMICATEC - Δόμηση και Ανακαίνιση» και για τον προγραμματισμό
των παράλληλων με αυτήν εκδηλώσεων, θα βρείτε στην διεύθυνση:
www.domicatec.gr. .
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The 3rd “DOMICATEC - Building & Renovating” attracts great interest
The 3rd international exhibition "DOMICATEC-Building & Renovating" will
be held once again under the auspices of the Ministry of Environment, Energy
and Climate Change from Thursday the 18th to Sunday the 21st of April 2013
in "Metropolitan Expo" which is located next to the international airport
“Eleftherios Venizelos".
Reputable companies of the building and renovating sector have already confirmed
their participation in the exhibition which, this time, will have an interesting
feature: During the same days, different halls of the largest exhibition center in
Athens will house two more known exhibitions with similar interest:
• The largest “green” Balkan exhibition "ECOTEC – Environmental
Technologies & Photovoltaic Systems", and
• The 11th sectorial exhibition “HELLENIC ALUMINIUM”.
The coexistence of the three exhibitions provide guests with the possibility of an
even more comprehensive information, particularly on housing solutions in order
to save energy (framing, insulation, etc.) since "DOMICATEC-Building &

Renovating”, along with the other two exhibitions, will focus this time on
products, systems and services aimed at energy savings (such as insulation,
framing, linings, new technologies of ecological and economic heating or air
conditioning etc.), eco-friendly building materials (such as eco-paints, adhesives,
linings etc.), assistance for a better home environment (gardens, balconies,
economic water management etc.) and at the same time it will still make
suggestions to those who are looking for more general solutions to issues regarding
building, equipment, renovation and decoration of their home or professional
housing.
"DOMICATEC-Building & Renovating" is annual, organized by «T Expo» and
participations include companies with construction materials and processing
machinery, design and installation of heating systems, air conditioning, security,
communication and water management, sanitary, garden and household
equipment, frames, insulation, paints, preconstruction, investment, software tools,
decorative items, etc.
Visitors include traders of building materials and equipment, construction
companies, contractors, engineers, architects, decorators, consultants, network
installers (plumbers, electricians, specialists of refrigeration, boiler, elevators and
security systems), professionals and technicians of stone, marble, wood, aluminum
and glass, painters, builders and of course individuals.
Continuous update on "DOMICATEC-Building & Renovating" and all parallel events is available at:
www.domicatec.gr/en

