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σχεδιάζουμε την αρμονία
εφαρμόζουμε το μέλλον
στην άνεση & την ηρεμία σας

Εταιρικό Προφίλ
NOISE CONTROL Ε.Π.Ε.
Η NOISE CONTROL Ε.Π.Ε. είναι μια νέα, δυναμική εταιρία που δραστηροποιείται στο χώρο της
Ακουστικής, της Ηχομόνωσης, του Κλιματισμού
– Εξαερισμού, των Μονώσεων και γενικότερα
αναλαμβάνει Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Επισκευές-Αναπαλεώσεις Κτηρίων.
Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στις ανάγκες
των πελατών, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες
κάθε μεγέθους.
Βασικός άξονας δράσης της εταιρίας είναι η
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ακουστικήςηχομόνωσης, εξαερισμού - κλιματισμού, καθαρισμού αέρα, επισκευές διαβρωμένου
οπλισμού σε υποστυλώματα και δοκούς. Οι
υπηρεσίες αυτές παρέχονται τόσο ως μελέτη,
σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων
έργων, όσο και υπό τη μορφή υποστήριξης υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Η NOISE CONTROL
Ε.Π.Ε. εμπορεύεται κάθε είδους υλικό σχετικό με
το αντικέιμενο της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα μελέτης, επίβλεψης
και κατασκευής ολοκληρωμένων έργων, σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους,
καθώς απασχολεί πτυχιούχους Μηχανολόγους
Μηχανικούς, Αεροναυπηγούς Μηχανικούς και
Μηχανικούς Ακουστικής. Για την κάλυψη των
αναγκών των έργων αυτής της κατεύθυνσης,
εμπορεύεται και εγκαθιστά υλικά υψηλής ποιότητας και όλων των ειδών.
Κύριος μοχλός ανάπτυξης της εταιρίας είναι η
ποιότητα των κατασκεύων της και οι καινοτόμες
λύσεις, ώστε να καλύπτουν τις σημερινές, αλλά
και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών της.
Η επένδυση της εταιρίας στο έμψυχο δυναμικό της,
για εκπαίδευση και πιστοποιήσεις, έχει σαν στόχο
τη συνεχή επέκταση των δυνατοτήτων της, καθώς
και την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών
υψηλής αξίας.
Η NOISE CONTROL Ε.Π.Ε. έχει ως όραμα τη
συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας εργασίας και
ζωής του επιχειρηματία και του τελικού χρήστη,
μέσω της παροχής άριστης ποιότητας συνολικής
συνεργασίας.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ
• Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
• Πλοία
• Νοσοκομεία
• Ξενοδοχειακές μονάδες

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ &
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Συστήματα Κλιματισμού
• Πολυζωνικά (VRV-VRF)
• Multi units
• Κεντρικά - Ημικεντρικά με δίκτυα
αεραγωγών
• Ψύκτες νερού (Chillers)
• Οικιακά Κλιματιστικά (Split units)

• Studio ηχογραφήσεων
• Θέατρα
• Συνεδριακά κέντρα (πολυχώροι)
• Club
• Κέντρα διασκέδασης
• Χώροι συνεστιάσεων
• Οικίες
• Προσωπικοί χώροι ακρόασης (home cinema)

Συστήματα Ψύξης
• Ψυχροστάσια
• Πύργοι ψύξης
• Ψυκτικοί θάλαμοι
Συστήματα Εξαερισμού
• Ανεμιστήρες άμεσης κίνησης
• Ανεμιστήρες ιμαντοκίνητοι
• Ανεμιστήρες φυγόκεντροι και αξονικοί
• Ανεμιστήρες ειδικών εφαρμογών
(ΑΤΕΧ, υψηλής στατικής πίεσης, κ.α.)

KITCHEN UV-tech

(UV-C) υπέρ-υψηλής απόδοσης και μεγάλης
διάρκειας ζωής.

Το σύστημα καθαρισμού και
απολύμανσης αέρα KITCHEN UV-tech,
χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία,
καθαρίζει και απολυμαίνει τον αέρα
απο τους ρύπους και τις οσμές (χωρίς
την τοποθέτηση φίλτρων ενεργού
άνθρακα-αλουμίνας), με ειδικούς
λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβολίας

Εφαρμόζεται σε:
• Επαγγελματικές κουζίνες εστιατορίων,
ξενοδοχείων, πλοίων κλπ.
• Ψησταριές
• Βιολογικούς καθαρισμούς επεξεργασίας
λυμάτων
• Βιομηχανία τροφίμων, Χημικών, Φαρμάκων
• Νοσοκομεία κ.α

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

• Επισκευές - Αναπαλαιώσεις κτιρίων
Η εταιρία μας με συνεχή ενημέρωση
στην εξέλιξη νέας τεχνολογίας
υλικών, εφαρμόζει με εξειδικευμένο
προσωπικό πιστοποιημένα συστήματα
και υλικά υψηλών προδιαγραφών.

• Αποκαταστάσεις οπλισμένου
σκυροδέματος
• Θερμομόνωση
• Υγρομόνωση

Πελατολόγιο NOISE CONTROL Ε.Π.Ε.
Το διαρκώς αναπτυσσόμενο πελατολόγιο της
NOISE CONTROL Ε.Π.Ε., απαρτίζεται από μεγάλες
εταιρίες του εμπορικού τομέα, βιομηχανίες, ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δημόσιες υπηρεσίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων (πλυντήρια
αυτοκινήτων, studios ηχογραφήσεων – τηλεοπτικά
κ.α.), καθώς και ιδιώτες.
Μερικοί από τους σημαντικότερους πελάτες
μας είναι οι:
• Carrefour – Μαρινόπουλος ΑΕ
• ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ
• Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ
• ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ
• ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΤΣΗ
• ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
• ANTYMET PLUS ΑΕ
• ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ
• WEIDENHAMMER HELLAS SA
• COSMOS PROFIL ΑΕ
• POWER GENERATORS
• ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ
• TABOLT MARITIME LTD (Όμιλος Λαλιώτη)
• ΜΕΝΤΡΑΝΣ ΕΠΕ
• PERMAFROST SA
• ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
• ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
• MASTER CAR WASH (ΑΘΗΝΑ)
• BLOOM CAR WASH (ΑΘΗΝΑ)

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ akto
• JUST VOICE STUDIO (ΑΘΗΝΑ)
• NEKYIA GROUP STUDIO (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
• ΚΟΛΛΙΑΣ RECORDING STUDIO (ΑΘΗΝΑ)
• ΔΗΜΑΣ RECORDING & REHEARSAL (ΒΑΡΗ)
• ΘΕΑΤΡΟ ΦΟΥΡΝΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
• PURE CAFÉ – BAR (Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ)
• SUNSET CAFÉ – BAR (ΛΗΜΝΟΣ)
• CAFÉ – BAR GONIA (ΥΔΡΑ)
• ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
• METROPOLITAN HOSPITAL
• ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL
• ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
• ΣΕΙΡΗΝΑ ΑΕ
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
• AQUARIUS ΑΞΕΤΕ
• HOTEL 4 ΕΠΟΧΕΣ (ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ)
• HOTEL OCHRE & BROWN (ΑΘΗΝΑ)
• HOTEL VRITOMARTIS (ΚΡΗΤΗ)
• PANASGROUP
• CLUB ΕΝΑΣΤΡΟΝ (ΑΘΗΝΑ)
• LA TASSE CAFÉ (ΚΟΛΩΝΑΚΙ)
• BIG APPLE CAFÉ (ΚΟΛΩΝΑΚΙ)
• THINK POSITIVE CAFÉ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
• DECK CAFÉ – BAR (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ)
• BARROCK CAFÉ – BAR (ΑΘΗΝΑ)
• BERLIN CAFÉ – BAR (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
• ΕΚΕΠ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΑΝΗ - ΜΑΝΗ (ΑΘΗΝΑ)
• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 4 BROTHERS (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ PIZZOTECA (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ AL BACIO (ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ)
• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ DOME (ΠΟΛΙΤΕΙΑ)
• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΒΕΓΓΕΡΑ (ΑΚΡΑΤΑ)
• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ PASTA WAY (ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
• ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ
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