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1. Η Εταιρεία 

Η ATOM ENERGY δραστηριοποιείται στους τομείς της παροχής λύσεων φωτισμού με 

την χρήση της τεχνολογίας LED.  

 

Η ATOM ENERGY αξιοποιεί την 20ετή πείρα των στελεχών της στην περιφέρεια της 

Ελλάδας και της Κύπρου με στόχο να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.  

Από τον Οκτώβριο του 2015 στην μετοχική σύνθεση της ATOM ENERGY συμμετέχει η 

τεχνική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στους παρακάτω 

τομείς: 

 Γενικές Κατασκευές 

 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 Ενεργειακές Κατασκευές 

 Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Φ/Β Συστημάτων 

 Net Metering 

 Επενδύσεις 

Από τον Δεκέμβρη του 2015 η ΑΤΟΜ ΕΝΕRGY διαθέτει μόνιμη έκθεση προϊόντων 

έκτασης 300τ.μ. στην Καλλιθέα επί της Λεωφόρου Συγγρού. 
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2. Οι Υπηρεσίες 

Τα στελέχη της εταιρείας μας μπορούν να παρέχουν: 

 

 Ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις 

στην μελέτη και τον σχεδιασμό 

ακολουθώντας πάντα τις απαιτήσεις και 

το concept του κάθε έργου.  

 

 

 Πλήρη εικόνα του έργου μέσα από 

μια σειρά αναλυτικών 

φωτορεαλιστικών απεικονίσεων, 

κατασκευαστικών και τεχνικών 

πληροφοριών καθώς και γραφημάτων 

εξοικονόμησης και απόσβεσης 

επένδυσης.  

 

 

 Οικονομοτεχνική μελέτη του έργου, 

με αναλυτικές προμετρήσεις τεχνικές 

προδιαγραφές και περιγραφές, όλων 

των εργασιών που θα 

πραγματοποιηθούν και των υλικών που 

θα χρησιμοποιηθούν.  

 

 

Η εταιρεία μπορεί να παρέχει ασφάλεια, αξιοπιστία και εγγύηση προϊόντων έως και 5 

χρόνια.   
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3. Πλεονεκτήματα Τεχνολογίας LED 

Τα φωτιστικά LED είναι συστήματα χαμηλής κατανάλωσης και έχουν διάρκεια ζωής άνω 
των 50.000 ωρών. 

Με την χρήση φωτιστικών LED είναι εφικτή η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος  που ξεπερνά το 70%, με αποτέλεσμα τη μείωση του λογαριασμού του 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

Παράγουν υψηλής ποιότητας φωτισμό με μεγάλο συντελεστή απόδοσης χρωμάτων και 
χωρίς στιγμιαίες διακοπές ροής φωτισμού (τρεμόπαιγμα). 

Δεν εκπέμπουν ακτινοβολία UV. 

Είναι 100% φιλικά προς το περιβάλλον κατά τη χρήση και κατά την ανακύκλωση. Τα LED 
δεν παράγουν θερμότητα με αποτέλεσμα τη μέγιστη διάρκεια χρόνου λειτουργίας τους 
καθώς και τη μειωμένη ανάγκη ψύξης των εσωτερικών χώρων εγκατάστασης κατά τους 
θερινούς μήνες. 

Η αξιοπιστία, το ποιοτικό και αισθητικό αποτέλεσμα, η προσιτή τιμή και η εγγύηση που 
παρέχουν τα προϊόντα της εταιρείας μας, τα καθιστούν την ιδανική λύση για κάθε είδους 
εγκατάσταση. 

Αντικαθιστούν κάθε συμβατικό τύπο φωτιστικού χωρίς καμία τροποποίηση στην 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση. 

Διαθέτουν μεγάλη ποικιλία στην απόχρωση (θερμοκρασία) φωτισμού (θερμό λευκό, φως 
ημέρας, ψυχρό λευκό). 

 

3.1. Λύσεις Φωτισμού 

Η ATOM ENERGY αποτελείται από στελέχη με 

εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην εγκατάσταση 

ηλεκτρολογικού υλικού, μελέτη και εμπορία φωτισμού. 

Σκοπός της εταιρείας είναι η εγκατάσταση προϊόντων 

παραγόμενα από την ευρωπαϊκή αγορά που συνδυάζουν 

κορυφαία standards τεχνικών χαρακτηριστικών με 

υψηλά αισθητικά αποτελέσματα. Η εταιρεία διατηρεί την 

ανοδική της πορεία, εφαρμόζοντας διαρκώς νέες 

τεχνολογίες, δίνοντας βαρύτητα στις ανάγκες των 

πελατών μας, στην αισθητική και το ποιοτικό αποτέλεσμα 

στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και στον φωτισμό.  
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3.2. Εφαρμογές Φωτισμού Τεχνολογίας LED – Μελέτες Φωτισμού 

Η ATOM ENERGY αναλαμβάνει μελέτες και εγκαταστάσεις φωτισμού για τις παρακάτω 

εφαρμογές: 

 

Δημόσιος Φωτισμός 

Οδοφωτισμός, Φωτισμός τούνελ, Αθλητικές εγκαταστάσεις , Αντικατάσταση λαμπτήρων 

αλογόνου, φθορισμού, νατρίου. Αντικατάσταση φωτιστικών HQI. Μεγάλη εξοικονόμηση. 

Γρήγορη απόσβεση. 

 

Επαγγελματικός φωτισμός 

Χώροι καταστημάτων, Αντικατάσταση φωτιστικών φθορίου, Αντικατάσταση φωτιστικών 

60x60, Αντικατάσταση φωτιστικών PL, Κύρια κατανάλωση ο φωτισμός, Μεγάλη 

εξοικονόμηση, Γρήγορη απόσβεση. 
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Χώροι γραφείων    

Αντικατάσταση φωτιστικών φθορίου, Αντικατάσταση φωτιστικών 60x60, Αντικατάσταση 

φωτιστικών PL, Κύρια κατανάλωση ο φωτισμός, Μεγάλη εξοικονόμηση, Γρήγορη 

απόσβεση. 

 

Parking  

Αντικατάσταση φωτιστικών/λαμπτήρων φθορισμού, Αντικατάσταση φωτιστικών HQI, 

Μοναδική κατανάλωση ο φωτισμός, Μεγάλη εξοικονόμηση, Γρήγορη απόσβεση. 
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Αποθήκες   

Αντικατάσταση φωτιστικών PL, Αντικατάσταση 

φωτιστικών φθορίου, Αντικατάσταση 

φωτιστικών HQI, Μοναδική κατανάλωση ο 

φωτισμός, Μεγάλη εξοικονόμηση, Γρήγορη 

απόσβεση. 

 

 

 

Πρατήρια καυσίμων  

Υψηλής αντοχής φωτιστικά LED, 

Αντικατάσταση συμβατικού φωτισμού για 

εξοικονόμηση 80% ενέργειας κατά την 24ωρη  

λειτουργία τους. 

 
 
 

 

Φωτισμός ναυτιλίας 

 

Αντικατάσταση φωτιστικών αλογόνου με LED, 

Εξειδικευμένα προϊόντα LED για τις απαιτήσεις 

των μηχανοστασίων των πλοίων. 

Προϊόντα LED συμβατά με την ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση του πλοίου με άψογο αισθητικό 

αποτέλεσμα. Εφαρμογές αρχιτεκτονικού 

φωτισμού σε  σκάφη αναψυχής. 
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Οικιακός Φωτισμός 
 
Αντικατάσταση φωτιστικών οικονομίας, Αντικατάσταση φωτιστικών spot, Αντικατάσταση 
λαμπτήρων πυρακτώσεως, Κύρια κατανάλωση ο φωτισμός, Μεγάλη εξοικονόμηση, 
Γρήγορη απόσβεση. 

 

 

 
 

Αρχιτεκτονικός φωτισμός  

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικού και ατμοσφαιρικού φωτισμού με προϊόντα LED, Ειδικές 

κατασκευές φωτιστικών για κάθε απαίτηση χώρου. 
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4. Χρηματοδοτικά Προγράμματα 

 

 PAY AS YOU SAVE 

 Η ATOM ENERGY αναλαμβάνει πλήρως την χρηματοδότηση της επένδυσης στο   100%, 
αναφορικά με τον εφοδιασμό και την αντικατάσταση του υπάρχοντος  υλικού φωτισμού 
της εταιρείας σας, με προϊόντα φωτισμού LED. Ο πελάτης δεν έχει έξοδα κεφαλαίου 
[CAPEX], καθώς η αποπληρωμή της επένδυσης στην τεχνολογία LED καλύπτεται 
πλήρως από την άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης. Η επένδυση ασφαλίζεται σε ασφαλιστικό ίδρυμα πιστώσεων. 

 

 E.M.C. (ENERGY MANAGEMENT CONTRACT) 

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει ΟΛΟΚΛΗΡΗ την επένδυση με ίδια 
κεφάλαια. Η αποπληρωμή μπορεί, κατόπιν συμφωνίας, να φτάσει έως και τα επτά χρόνια. 
Η επένδυση ασφαλίζεται σε ασφαλιστικό ίδρυμα πιστώσεων. Μετά τους 60 μήνες, που 
έχουμε και την λήξη της εγγύησης, η εταιρεία ενεργοποιεί προσυμφωνημένο συμβόλαιο 
συντήρησης διάρκειας ίσης με της λήξη του χρόνου επένδυσης. 

 

 VENDOR LEASING 

Σε συνεργασία με την Τράπεζα Αττικής και την EUROBANK η εταιρεία μας δίνει την 
δυνατότητα αποπληρωμής της επένδυσης σε διάστημα άνω του Pay As You Save με μια 
μορφή Vendor Leasing που φτάνει την αποπληρωμή έως τους 60 μήνες που είναι και το 
όριο της εγγύησης. Η εταιρεία συμβάλλεται απευθείας με την τράπεζα. Στην περίπτωση 
που η τράπεζα ΔΕΝ καλύψει το σύνολο του ποσού, η εταιρεία μας αναλαμβάνει το 
υπόλοιπο της χρηματοδότησης της επένδυσης χωρίς αυτό να ξεπερνά το 50% επί του 
συνόλου. Η επένδυση ασφαλίζεται σε Ασφαλιστικό Ίδρυμα Πιστώσεων. 
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5. Ενδεικτικά Προϊόντα 

Στην εταιρεία μας διαθέτουμε λαμπτήρες και φωτιστικά LED για κάθε εφαρμογή με την 

εγγύηση ποιότητας ATOM ENERGY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulbs E27 

Αντικατάσταση 

Βιδωτών Λαμπτήρων 

Bulbs E14 

Αντικατάσταση 

Βιδωτών Λαμπτήρων 

Tubes T8/T5 

Αντικατάσταση 

Λαμπτήρων Φθορισμού 

Round Panels 

Αντικατάσταση 

Φωτιστικών PL 

Square Panels 

Αντικατάσταση 

Φωτιστικών Φθορισμού 

Spotlights 

Αντικατάσταση Σποτ 

Αλογόνου 

Downlights 

Αντικατάσταση 

Φωτιστικών HQI 

LED Strips 

Για εφαρμογές 

κρυφού φωτισμού 

Flood Lights 

Για αντικατάσταση 

προβολέων ιωδίνης 
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Industrial Lights 

Για αντικατάσταση 

καμπάνας 

βιομηχανικού τύπου  

Street Lights 

Για αντικατάσταση 

φωτιστικών δρόμου  

Antiexplosive Lights 

Φωτιστικά 

αντιεκρηκτικού τύπου  

Waterproof Lights 

Φωτιστικά Στεγανού 

Τύπου  

Φωτιστικά Ναυτιλίας 

Φωτιστικά Σκαφών και 

Πλοίων 

Exterior Lighting 

Φωτιστικά για 

εξωτερικούς χώρους 

Track Lights 

Φωτιστικά Ράγας 

κατάλληλα για βιτρίνες  

Car Lights 

Φωτιστικά LED για 

αυτοκίνητα 

Interior Lights 

Φωτιστικά για 

εσωτερικούς χώρους 
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6. Ενδεικτικά Έργα Φωτισμού 

Η εμπιστοσύνη των πελατών μας ωθεί να φέρουμε εις πέρας κάθε έργο φωτισμού. 
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7. Ενδεικτικό Πελατολόγιο 

Στόχος μας η ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου πελατών και συνεργατών.  
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8. Επικοινωνήστε Μαζί μας 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας επισκεφθείτε τον ιστότοπο 

μας www.atomenergy.com.  

 

Λ. Συγγρού 226, 17672, Καλλιθέα, Αθήνα 

Τηλ. 216 900 1244 

Fax 216 900 1243 

 

 

 

 

 

Ο εκθεσιακός μας χώρος λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-21:00 και 

Σάββατα 10:00-15:00 

 

 

 

 

http://www.atomenergy.com/

