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Η εταιρεία Μονώσεις Αβραμίδης ιδρύθηκε το 1969 στη 
Θεσσαλονίκη με πρωταρχικό σκοπό τις μηχανολογικές μονώσεις. 
Αντιλαμβανόμενη όμως γρήγορα τις σύγχρονες ανάγκες της 
μόνωσης επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς όπως στεγανοποιήσεις, 
θερμομονώσεις, εφαρμογές πολυουρεθάνης και εμπορία 
μονωτικών υλικών. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία καλύπτει όλους τους 
τομείς της μόνωσης που έχουν σχέση με τη θερμότητα, τηv ψύξη 
και την υγρασία. Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόλογες βιομηχανίες 
παραγωγής μονωτικών υλικών και εκπαιδευόμαστε συνεχώς σε 
νέες μεθόδους εφαρμογής και υλικά.
Στο κατάστημά μας μπορείτε να προμηθευτείτε υλικά, να δείτε 
δείγματα παλαιότερων έργων μας και να συζητήσουμε τα 
προβλήματα μόνωσης που αντιμετωπίζετε. Επικοινωνήστε μαζί 
μας για να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και να σας 
παρέχουμε τεχνικές οδηγίες και συμβουλές όποτε το χρειαστείτε 
κατευθείαν στον χώρο σας. Πιστεύουμε πως προσφέρουμε ό,τι 
είναι δυνατόν σε έναν πελάτη με απαιτήσεις. 
Απευθυνόμαστε σε όλη την Ελλάδα. 

Με εκτίμηση
Μονώσεις Αβραμίδης

Η μoνωσΗ δεν εiναι eξοδο
εiναι 
εΠενδΥσΗ  για το σΠiτι σασ...
                                   αναβαθμιστε το ενεργειακα

ΥΠΗρετοΥμε 
τισ αναγκεσ
τΗσ μονωσΗσ 
45 χρονια...
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
   
                     ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΑΣ

Οι ΠΕΛΑΤΕΣ μας είναι η καλύτερη διαφήμιση μας.
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Συνηθισμένα προβλήματα
απο έλλειψη στεγανοποίησης

Στεγανοποίηση δώματος με 
ασφαλτόπανα με επικάλυψη 
αλουμινίου

Στεγανοποίηση δώματος με ασφαλτόπανα 
με επικάλυψη ψηφίδας
στη Ζυθοποιία Μύθο

Στεγανοποίηση δώματος με 
επαλειφόμενα υλικά

Συντήρηση στεγανοποίησης

Στεγανοποίηση δώματος με 
μεμβράνες PVC ή TPO
στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟIHΣΗ

Στεγανοποίηση 
υδρορροής

Στεγανοποίηση 
μαρκίζας

aποχρώσεις 
υλικού

Στεγανοποίηση θεμελίων
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Θερμομόνωση δώματος με 
θερμομονωτικό πλακίδιο

Εσωτερική θερμομόνωση 
τοίχων με πλάκες 
N-THERMON πάχους 9 mm

Θερμομόνωση δώματος με 
εξηλασμένη πολυστερίνη

Συνηθισμένα προβλήματα
απο έλλειψη θερμομόνωσης

Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων με θερμομονωτικές πλάκες

εξηλασμένη 
πολυστερίνη

διογκωμένη 
πολυστερίνη

γραφιτούχα 
διογκωμένη 
πολυστερίνη πετροβάμβακας

ΘΕΡΜΟΜOΝΩΣΗ
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Συνηθισμένα προβλήματα
απο έλλειψη θερμομόνωσης

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ
ΨΕΚΑΣΜΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘAΝΗΣ

Θερμομόνωση container

Θερμομόνωση πολυκατοικίας Θερμομόνωση πυλωτής

Θερμομόνωση εκκλησίας
Θερμομόνωση ψυκτικών θαλάμων (κτίρια, σκάφη, φορτηγά) 

Θερμομόνωση στεγών

Θερμομόνωση δωμάτων και διάστρωση τσιμεντοκονίας



ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ12. 13.

Μόνωση ειδικών τεμαχίων

Μόνωση σωληνώσεων με Armaflex

Μόνωση καμινάδας

Μόνωση δεξαμενώνΜόνωση δοχείων

Μόνωση διυλιστηρίων Motor Oil

Μόνωση δεξαμενής

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μόνωση δικτύου σωληνώσεων 
και δεξαμενών

Μόνωση αεραγωγών
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Εμπόριο μονωτικών υλικών 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ με τις ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Τ.Κ.:                
ΠΟΛΗ:           

ΤΗΛ:            
FAX:       
ΚΙΝ:    
email:       
website: 

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 13
54638
Θεσσαλονίκη

2310211010, 2310207378
2310207378
6976655450
info@monosis-avramidis.gr
www.monosis-avramidis.gr


