




Όταν επιλέγουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα λειτουργεί για χρόνια, 
αναρωτιόμαστε για το προσεχές μέλλον. Για παράδειγμα πώς θα μοιάζει 
το σπίτι μας στα χρόνια που θα έρθουν; Πώς θα αλλάξουν οι προτιμήσεις 
και οι ανάγκες των μελών του νοικοκυριού; Σε τι αξίζει να επενδύσουμε 

ακριβώς; 
Σαφώς, δεν μπορούμε να προβλέψουμε όλες αυτές τις παραμέτρους.

Την στιγμή που 
βρίσκεσαι μέσα

Ωστόσο, η τεχνολογία  προσαρμόζεται συνεχώς στις προσδο-
κίες μας, στο παρόν και στο συνεχές μέλλον. Σας παρουσιά-
ζουμε το Grenton Smart Home, ένα έξυπνο σύστημα διαχεί-
ρισης σπιτιού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μελών 
του νοικοκυριού - ακόμη και στα άτομα που μπορεί να μην 
το έχουν γνωρίσει ακόμη.

Το Grenton δημιουργήθηκε για να βελτιώσει το περιβάλλον 
που ζούμε με σκοπό να αυξήσει την άνεση και την ασφάλεια 
του σπιτιού, ελαχιστοποιώντας το κόστος διαβίωσης. Το 
Grenton είναι ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον και συμβαίνει 
εδώ και τώρα.



Τ ο  G r e n t o n  S m a r t  H o m e  ε ί ν α ι  π ά ν τ α  έ τ ο ι μ ο ,  π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ α ς  τ ι ς  ε ν τ ο λ έ ς  

σ α ς .  Ε λ έ γ ξ τ ε  ό λ ε ς  τ ι ς  σ υ σ κ ε υ έ ς  μ έ σ α  κ α ι  έ ξ ω  α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  σ α ς  μ ε  μ ί α  

ε φ α ρ μ ο γ ή .  Μ ε  έ ν α  α π λ ό  κ λ ι κ  σ τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  ή  μ ε  έ ν α  α π λ ό  ά γ γ ι γ μ α  τ ο υ  

χ ε ρ ι ο ύ  σ α ς  α ρ κ ε ί  γ ι α  ν α  ε ν ε ρ γ ο π ο ι η θ ε ί  έ ν α  μ ό ν ο  σ τ ο ι χ ε ί ο  η  μ ι α  ο λ ό κ λ η ρ η  

α κ ο λ ο υ θ ί α  γ ε γ ο ν ό τ ω ν .  

Διαχείριση κουφωμάτων

              
κλείσιμο και άνοιγμα
ρολά
τέντες
περσίδες
κουρτίνες
αισθητήρες κουφωμάτων

Ενσωμάτωση θέρμανσης, ψύξης, εξαερισμού 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

εξαερισμός HVAC
λέβητες
αντλίες θερμότητας 
κλιματιστικά
θερμαντήρες
φωτοβολταϊκά

Ελεγχος εξωτερικού χώρου

γκαραζόπορτες
ενδοεπικοινωνία
βίντεο
συναγερμός
παρακολούθηση 
ψεκαστήρες κήπου

Το σπίτι σας στα χέρια σας με μία εφαρμογή

Το Grenton Smart Home είναι πάντα έτοιμο, περιμένοντας τις εντολές σας. 
Ελέγξτε όλες τις συσκευές μέσα και έξω από το σπίτι σας με μία εφαρμογή. 

Με ένα απλό κλικ στην εφαρμογή ή με ένα απλό άγγιγμα του χεριού σας 
αρκεί για να ενεργοποιηθεί ένα μόνο στοιχείο ή μια ολόκληρη ακολουθία 

σεναρίων ρουτίνας.



Διαχείριση οικιακών συσκευών

τηλεόραση
HiFi
οικιακές συσκευές
multimedia
home cinema
βιντεοπροβολέας

Ελεγχος φωτισμού

ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

ομαδοποίηση λαμπτήρων 
επιλογή ανοιχτού χρώματος 
επιλογή ρύθμισης έντασης
προσαρμογή του φωτισμού στην ώρα της ημέρας

Όλα λειτουργούν όπως τα χρειάζεστε. 
Επιπλέον, ανά πάσα στιγμή μπορείτε 
να προσθέσετε νέες λειτουργίες και 
να επεκτείνετε εύκολα το σύστημα. 
Ακούγεται υπέροχο;
Ας μάθουμε πόσο εύκολο είναι!



Η αγαπημένη σας μουσική σας 
ξυπνά και οι περσίδες ανεβαίνουν 
απαλά για να αφήσουν το πρώτο 
φως της ημέρας να εισέλθει στο 
δωμάτιο σας. Το κύκλωμα του 
ζεστού νερού έχει ενεργοποιηθεί, 
θερμαίνοντας  το  πάτωμα , 
κάνοντας το πρωινό σας ξύπνημα 
λίγο πιο ευχάριστο. Το σπίτι σας
εύχεται μια καταπλητική ημέρα!

Πρωινό ξύπνημα

Ενεργοποιείστε τον συναγερμό, κλείστε 
την πόρτα και αφοσιωθείτε πλήρως στα 
καθημερινά σας καθήκοντα. Το Grenton 
θα κάνει τα υπόλοιπα για εσάς: θα σβήσει 
τα φώτα, θα χαμηλώσει τις περσίδες, θα 
χαμηλώσει τη θερμοκρασία. 
Θα τα πούμε σύντομα!

Φεύγοντας από το σπίτι

Το Smart Home είναι το κατάλληλο εργαλείο για την καθημερινή σας ρουτίνα. 
Το σύστημα θα εκτελέσει μια καθορισμένη ακολουθία εκδηλώσεων 

σύμφωνα με τις προσδοκίες σας, τον έλεγχο των λαμπτήρων, των περσίδων, 
τα συστήματα πολυμέσων και θέρμανσης. Αποφασίστε εάν η λειτουργία που θα 

επιλέξτε θα πρέπει να ελέγχεται χειροκίνητα ή να εκτελείται αυτόματα. Το 
μόνο που χρειάζεστε είναι η εφαρμογή του Grenton και όλες οι συσκευές 

στο σπίτι σας θα λειτουργούν μαζί για την δική σας ευκολία.

Κάθε μέρα,
ο τρόπος σου!



Δ ε ν  θ α  έ π ρ ε π ε  ό λ α  ν α  ε ί ν α ι  ε υ κ ο λ ό τ ε ρ α  μ ε τ ά  α π ό  μ ι α  δ ύ σ κ ο λ η  μ έ ρ α  

σ τ η ν  δ ο υ λ ε ι ά ;  Ε ά ν  τ ο  σ π ί τ ι  σ α ς  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  ε ν ε ρ γ ο π ο ι ή σ ε ι  τ η ν  

α γ α π η μ έ ν η  σ α ς  μ ο υ σ ι κ ή ,  ν α  φ ω τ ί σ ε ι  τ ο  τ ρ α π έ ζ ι  σ α ς ,  ν α  ζ ε σ τ ά ν ε ι  τ ο ν  

χ ώ ρ ο  σ α ς ?  

Όταν σηκώνεστε κατά την διάρκεια της νύχτας, και δεν θέλετε να 
τυφλωθείτε από τυχόν αναμμένα φώτα του χώρου σας. Το Grenton 
Smart Home  το αναγνωρίζει ότι είστε υπό την επήρεια ύπνου και 
διαμορφώνει ανάλογα με απαλό φωτισμό τον χώρο σας.  

Όταν σηκώνεστε κατά την διάρκεια της νύχτας, και δεν θέλετε να 
τυφλωθείτε από τυχόν αναμμένα φώτα του χώρου σας. Το Grenton 
Smart Home  το αναγνωρίζει ότι είστε υπό την επήρεια ύπνου και 
διαμορφώνει ανάλογα με απαλό φωτισμό τον χώρο σας.  

Όταν σηκώνεστε κατά την διάρκεια της νύχτας, και δεν θέλετε να 
τυφλωθείτε από τυχόν αναμμένα φώτα του χώρου σας. Το Grenton 
Smart Home  το αναγνωρίζει ότι είστε υπό την επήρεια ύπνου και 
διαμορφώνει ανάλογα με απαλό φωτισμό τον χώρο σας.  

Ο μεταφορέας φτάνει στο σπίτι σας. 
Μπορείτε να παραλάβετε το πακέτο 
ακόμη και όταν λείπετε από την οικία 
σας. Χάρη στην ενδοσυνεννόηση με 
βίντεο από το τηλέφωνο σας, μπορείτε 
να παραλάβετε το δέμα σας σαν να 
ήσασταν εκεί.

Δεν θα έπρεπε όλα να είναι 
ευκολότερα μετά από μια δύσκολη 
μέρα στην δουλειά; Μακάρι το σπίτι 
σας να μπορούσε να ενεργοποιήσει 
την αγαπημένη σας μουσική, να 
φωτίσει το τραπέζι σας, να ζεστάνει 
τον χώρο σας...
Η ευχή σας πραγματοποιήθηκε!

Όταν σηκώνεστε κατά την διάρκεια της 
νύχτας δεν θέλετε να τυφλωθείτε 
από τυχόν αναμμένα φώτα του χώρου σας. 
Το Grenton Smart Home αναγνωρίζει 
ότι είστε υπό την επήρεια ύπνου και 
διαμορφώνει ανάλογα με απαλό φωτισμό 
τον χώρο σας. 

Το δέμα στην πόρτα σας Βραδυνό Νύχτα



Το Grenton Smart Home κατανοεί ότι κάθε μέλος του σπιτιού έχει 
διαφορετικές ανάγκες, και τις ικανοποιεί όλες! Πώς είναι αυτό δυνατόν; 
Το έξυπνο σπίτι λοιπόν προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες του κάθε 
κατοίκου και προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις 

απαιτούμενες εργασίες.

Λύσεις προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες σας



Μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο τον έλεγχο όσο και την 
λειτουργία του για τις ατομικές σας ανάγκες και τις ανάγκες 
των άλλων μελών του σπιτιού. Το σύστημα κάνει ακριβώς 
αυτό που θέλετε, όταν το θέλετε.

Πλήρης συντονισμός

Μια εφαρμογή πολλαπλών δυνατοτήτων

Η εφαρμογή προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σας. 
Δημιουργήστε μια ατομική εμφάνιση, και επιλέξτε 
τις λειτουργίες που σας ενδιαφέρουν, τακτοποιώντας 
τα εικονίδια και τα κουμπιά ανάλογα. Είναι το σπίτι 
σας και οι δικοί σας κανόνες.

Ο τρόπος λειτουργίας του πάνελ αφής ρυθμίζεται 
ξεχωριστά για κάθε σπίτι και για κάθε δωμάτιο. 
Μόνο τα πράγματα που χρειάζεστε εμφανίζονται 
στην οθόνη.

Έξυπνο πάνελ για τις ατομικές 
σας ανάγκες



Πρώτα η ασφάλεια

Το Grenton Smart Home παρακολουθεί και αντιδρά όταν είναι 
απαραίτητο. Για παράδειγμα απενεργοποιεί την παροχή νερού, 
του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ενεργοποιεί 
τον συναγερμό σε περίπτωση που το ξεχάσατε φεύγοντας το 
πρωί. Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε με ασφάλεια τις 
δουλειές στην καθημερινότητά σας χωρίς άγχος.

Μήπως υπάρχει διαρροή στο μπάνιο σας; Χτύπησε ο συναγερμός από κάποιον 
εισβολέα; Διάφορα εξωτερικά στοιχεία απειλούν την ασφάλεια του σπιτιού σας; 
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που απαιτεί να επιστρέψετε στο σπίτι σας; 
Μη φοβάστε πια.



Ενώ εσείς ξεκουράζεστε με την οικογένεια σας σε μια παραλία, το σπίτι σας 
διασφαλίζει ότι τίποτα δεν θα χαλάσει τις διακοπές σας. Έχει την δυνατότητα 
να ενεργοποιήσει και να σβήσει τα φώτα, να παίξει μουσική, να βάλει την 
αγαπημένη σας εκπομπή αυτόματα, όλα δίνοντας την εντύπωση ότι το σπίτι 
κατοικείται. Τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει την χαλάρωση των διακοπών.

Το σπίτι σας σάς εύχεται 
ευχάριστες διακοπές

Αν θέλετε να δείτε τι συμβαίνει στην οικία σας, μπορείτε 
να το επισκευτείτε εικονικά. Το Grenton Smart House 
«βλέπει» από τις κάμερες καθώς προσφέρει 
πρόσβαση και έλεγχο από οπουδήποτε βρίσκεστε στον 
κόσμο. Εάν το σπίτι σας εντοπίσει κάτι που πρέπει να 
ξέρετε, θα σας στείλει μήνυμα.



Εσείς έχετε τον έλεγχο εδώ!

Μπορείτε να ελέγξετε το έξυπνο σπίτι σας με ποικίλους τρόπους. Μπορείτε 
να δώσετε μια εντολή με μία κίνηση του χεριού σας, με το άγγιγμα ενός κουμπιού 

ή απλά πείτε στο σύστημα τί θέλετε να κάνει. Έχοντας πάντα την smartphone 
εφαρμογή στη διάθεσή σας.

Φανταστείτε ένα σύστημα που ανοίγει την 
γκαραζόπορτα ενώ εσείς βάζετε τα παπού-
τσια για να πάτε στην δουλειά σας, και στην 
συνέχεια σας εμφανίζει στην οθόνη το χρόνο 
μετακίνησης μέχρι το γραφείο και σας εύχεται 
να έχετε μια καλή μέρα.

Έξυπνο Πάνελ
και πάνελ αφής



Grenton
Έξυπνος διακόπτης

Οι εντολές του Grenton Smart Home 
μπορούν να εντοπίσουν έως και 
τέσσερις διαφορετικούς τρόπους 
πατώντας τους κλασικούς διακόπτες 
ταιριάζοντας τον καθένα από αυτούς 
με διαφορετική λειτουργία

Φωνητικός 
έλεγχος

IR έλεγχος

Τα παραδοσιακά τηλεχειριστήρια 
με  υπέρυθρες δεν είναι πλέον 
απαραίτητα. Με το Grenton Smart 
Home επιλέγετε εσείς τις οικιακές  
συσκευές που θέλετε να δουλεύουν 
όπως Hi-Fi, κλιματισμός, αυτόματα 
θα παίξει η αγαπημένη σας μουσική 
μόλις εσείς σηκωθείτε από το κρεβάτι.

Δεν χρειάζεται να σηκωθείτε από τον 
καναπέ για να φτάσετε το τηλέφωνο. 
Απλά πείτε τι θέλετε να κάνει το σπίτι 
για εσάς.

Μπορείτε να μάθετε για οποιοδήποτε 
σημαντικό γεγονός συμβαίνει στο σπίτι 
σας σε πραγματικό χρόνο, οπουδήποτε 
και αν βρίσκεστε στον κόσμο.

myGrenton
εφαρμογή
Ελέγξτε το σπίτι σας από οπουδήποτε 
στον κόσμο χρησιμοποιώντας κινητό
smartphone ή tablet με λειτουργικό 
Android ή iOS.

PUSH 
ειδοποιήσεις



Η τεχνολογία Grenton δεν προσφέρει μόνο 
ασφάλεια και άνεση όλων των μελών του 
νοικοκυριού, αλλά αποφέρει επίσης και τεράστια 
εξοικονόμηση. Το Smart House Grenton μπορεί 
να μειώσει σημαντικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος και θέρμανσης. Πώς συμβαίνει αυτό;

Το σύστημα μετρά την ενέργεια κατανάλω-
σης διαφόρων στοιχείων του σπιτιού - από 
το φωτισμό έως την τηλεόραση. Ελέγχει 
ότι κανείς δεν έχει ξεχάσει να σβήσει το 
φως και γνωρίζει ότι η θέρμανση πρέπει 
να μειωθεί όταν κάποιος ανοίξει το παρά-
θυρο. Με αυτό τον έξυπνο τρόπο θα παρα-
τηρήσετε και μείωση στους λογαριασμούς 
ενέργειας με γρήγορα κιόλας αποτελέσμα-
τα.

Ας μπούμε στο θέμα



Το Grenton έχει προγραμματιστεί να 
διαχειρίζεται την ενέργεια με τον πιο 
αποτελεσματικό δυνατό τρόπο. 
Μειώνει τη θερμοκρασία όταν δεν 
είστε στο σπίτι, απενεργοποιεί τα 
φώτα αμέσως μετά την αναχώρηση 
για δουλειά, παρακολουθεί τη 
λειτουργία του κλιματιστικού, 
εξαερισμού ή λέβητα.

Το σύστημα Grenton προστατεύει 
από τυχόν κόστη που μπορεί να 
προκύψουν από ένα νοικοκυριό σε 
αστοχία συσκευών. Εάν για παράδειγμα 
το πλυντήριό σας παρουσιάσει βλάβη, 
το Grenton θα κλείσει γρήγορα την 
βαλβίδα παροχής νερού για την 
αποφυγή πλημμύρας.



Το Grenton υλοποιεί ένα τολμηρό όραμα ενός έξυπνου, ακόμη και ενός 
...ιδανικού σπιτιού. Νοιάζεστε  για την άνεση, την ασφάλεια και ταυτόχρονα 
επιθυμείτε να μειώσετε τα λειτουργικά κόστη. Εσείς απλά μπορείτε και 
ελέγχετε εύκολα τις συσκευές σας από οπουδήποτε στον κόσμο.  Μπορεί-
τε να δημιουργήσετε τις αγαπημένες σας ακολουθίες ελέγχου που ενεργο-
ποιούνται αυτόματα ή κάνοντας απλά μία κίνηση με το χέρι σας.  

Μέγιστη λειτουργικοτητα
άνεση & ασφάλεια

δυνατότητα ελεύθερων εισόδων/εξόδων
0-10V analogue 
LAN
1-Wire®
Modbus
DALI
MQTT

Τι περισσότερο θα μπορούσατε να θέλετε; Το Grenton είναι 
ένα πλήρως υβριδικό σύστημα με τα καλύτερα χαρακτηρι-
στικά κατανεμημένων συστημάτων. 

Είναι ένα σύστημα που ελέγχει ολόκληρο το σπίτι σε ένα 
πρωτοφανές επίπεδο προόδου από οποιοδήποτε άλλο σύστημα. 
Λειτουργεί με συσκευές που χρησιμοποιούν διάφορα πρότυπα 
επικοινωνίας. Χάρη στην αξιοσημείωτη ευελιξία, μπορείτε να 
αλλάξετε ή να επεκτείνετε ό,τι θέλετε ανά πάσα στιγμή.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ



Κανονίστε μια συνάντηση με έναν εξουσιο-
δοτημένο αντιπρόσωπο Grenton για την 
εγκατάσταση των συσκευών, την διαμόρφωση 
του συστήματος καθώς και για την εκκίνηση 
όλων των λειτουργιών που καθορίζονται στο 
στάδιο του σχεδιασμού. 

Θέλετε το σπίτι σας 
να γίνει Έξυπνο;

Ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις 
για διαφορετικές λειτουργίες. Αναπτύξτε τη λειτουργία 
του έξυπνου σπιτιού σας τώρα έχοντας την βοήθεια 
ενός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Grenton.

Σας βοηθάμε να καθορίσετε 
τα πεδία της εφαρμογής 
που χρειάζεστε

Ορίζουμε τις λειτουργίες 
μαζί σας

Γνωρίστε τον σύμβουλό μας

Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε
μία σύγχρονη ηλεκτρική 
εγκατάσταση

Εμείς τ΄ αναλαμβάνουμε όλα

Σκεφτείτε τι είδους και πόσες συσκευές 
θέλετε να έχετε στο δικό σας νοικοκυριό 
(φώτα, συστήματα ψύξης-θέρμανσης, 
στόρια κ.λπ.)

Προσπαθήστε να περιγράψετε τη ζωή 
σας στο σπίτι - πόσα άτομα μένετε μαζί, 
ποιες είναι οι καθημερινές σας 
συνήθειες.

Προετοιμάστε τα σχέδια της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης και επικοινωνήστε με 
έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
Grenton. Θα σας βοηθήσει να ορίσετε 
τις λειτουργίες του συστήματος μαζί και 
στη συνέχεια θα σας δώσει τις κατάλλη-
λες συμβουλές για να επιλέξτε τις σω-
στές συσκευές που χρειάζεστε.

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
Grenton θα κάνει την ετοιμασία των 
οδηγιών εγκατάστασης για τον ηλεκτρο-
λόγο. Μπορεί επίσης να εκτελέσει και 
ολόκληρη την εγκατάσταση εάν αυτό 
απαιτείται.



Επιστροφή της επέδυσης 
μέσα σε λίγα χρόνια
Η τιμή του πλήρους συστήματος θα σας εκπλήξει ευχάριστα. Εξαρτάται κυρίως 
από το μέγεθος του σπιτιού, τον αριθμό των περιοχών ελέγχου και των αναγκών 
σας. Τις περισσότερες φορές δεν υπερβαίνει το 2% του συνολικού κόστους 
επένδυσης της κατασκευής ολόκληρης της κατοικίας. Είναι μικρότερο από το 
κόστος εφαρμογής ενός συστήματος θέρμανσης σπιτιού μεσαίας κατηγορίας.

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

2 x Grenton Smart Panel 
μονάδα ελέγχου για 18 κυκλώματα φωτισμού 
μονάδα ελέγχου για 1 κύκλωμα diming
μονάδα ελέγχου για έγχρωμο φωτισμό LED

Το σύστημα διαχειρίζεται ανεξάρτητα 10 ζώνες θέρμαν-
σης και ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί τις ηλεκτρικές πρί-
ζες. Ελέγχει 8 ρολά και μια γκαραζόπορτα. Ενσωματώ-
νει τον κλιματισμό, το σύστημα συναγερμού και ένα 
μετεωρολογικό σταθμό. Σας επιτρέπει να συνδέσετε 
έως και 28 συμβατούς διακόπτες.

διαμέρισμα 
80 τ.μ. 2-δωματίων

διαμέρισμα 
180 τ.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
GRENTON SMART HOME:
EUR 850

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
GRENTON SMART HOME:
EUR 2.800

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Grenton Smart Panel 
μονάδα ελέγχου για 4 κυκλώματα φωτισμού 
μονάδα ελέγχου για 1 κύκλωμα diming
μονάδα ελέγχου για έγχρωμο φωτισμό LED 

Το σύστημα διαχειρίζεται ανεξάρτητα 3 ζώνες 
θέρμανσης και ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί
τις ηλεκτρικές πρίζες. Σας επιτρέπει να 
συνδέσετε έως 6 συμβατικούς διακόπτες.





Grenton Sp. z o.o.

Na Wierzchowinach 3
30-222 Cracow, Poland

Hometech E.E.

Μακεδονίας 20 & 28ης Οκτωβρίου
546 42, Θεσσαλονίκη

Website
grenton.com

E-mail
grenton@grenton.com

Website
home-tech.gr

E-mail
grenton@home-tech.gr

Γραμματεία
2310 836270

Υποστήριξη
2310 937099

Ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Grenton θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το 
εύρος των λειτουργιών που θα είναι χρήσιμο για το σπίτι σας και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε 
την καλύτερη λύση.

Έχετε ερωτήσεις;
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


