ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ιδιοκτήτης της εταιρίας είναι ο κ.Μιχάλης Μπρέντας απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.



Το 1990 ξεκίνησε εμπορία αντλιών με 2 συνεταίρους.



Το 1994, μετά την αποχώρησή του από τον συνεταιρισμό, ξεκίνησε ατομική επιχείρηση. Η
επιχείρηση αυτή, με αντικείμενο την εμπορία αντλιών και τη συναρμολόγηση πυροσβεστικών
συγκροτημάτων, παρουσίαζε εντυπωσιακή άνοδο κάθε χρόνο.



Το 1997 η εταιρία με έδρα την Γιαννιτσών 41, γίνεται ΕΠΕ με τίτλο «ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ».



Το 2001 η εταιρία αγοράζει οικόπεδο στην οδό Νέα Μοναστηρίου 35 όπου και χτίζει τις ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις της.



Την 1/10/2003 μεταφέρεται στις νέες σύχγρονες εγκαταστάσεις της και εγκαινιάζει ένα νέο τμήμα,
την επεξεργασία νερού.



Το 2012 η εταιρία γίνεται το Kärcher Center της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η ποιότητα και η αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία όλα τα χρόνια παρουσίας της, συναντάται σε
εξοπλισμό και συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων σε μεγάλες κατασκευές και έργα ανά
την Ελλάδα, όπως τα καταστήματα της LIDL Hellas, του ΑΒ Βασιλόπουλου, της Βουλής των
Ελλήνων και πολλά άλλα με πιο πρόσφατη την πυρασφάλεια των τούνελ στα Τέμπη.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Tα πυροσβεστικά συγκροτήματα της εταιρίας μας παραδίδονται πλήρη, συναρμολογημένα επί
ενιαίου πλαισίου, πάνω σε αντικραδασμικά πέλματα και είναι υδραυλικά και ηλεκτρολογικά έτοιμα
για τοποθέτηση , ώστε από πλευράς πελάτη δεν απαιτείται παρά μόνο η υδραυλική σύνδεση των
συλλεκτών του συγκροτήματος κι η ηλεκτροδότηση του πλήρως αυτοματοποιημένου ηλεκτρικού
πίνακα του συγκροτήματος. Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα επιλέγονται σύμφωνα με τη μελέτη
πυρόσβεσης από τον αρμόδιο μηχανολόγο μηχανικό- μελετητή.



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ EΛΟΤ

Το κλασσικό πυροσβεστικό συγκρότημα που χρησιμοποιεί για χρόνια η Ελληνική αγορά.



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ EN12845

Στα κατασκευαζόμενα πυροσβεστικά συγκροτήματα βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων
ΕΝ12845:2004 προβλέπεται σύστημα αυτόματης πλήρωσης των αντλιών, κατάργηση του κοινού
συλλέκτη αναρρόφησης, χειροκίνητο σύστημα παύσης λειτουργίας των αντλιών, ξεχωριστούς
πίνακες λειτουργίας – ελέγχου των αντλητικών συγκροτημάτων, διπλές μπαταρίες και φορτιστές
μπαταριών για το πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα και πολλές άλλες λειτουργίες στους
αυτοματισμούς λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων.



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ UL/FM APPROVED

Ο νέος τύπος πυροσβεστικού που θα απασχολήσει τα επόμενα χρόνια την αγορά.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι αντλίες επιφανείας του οίκου Foras Ιταλίας είναι κατασκευασμένες με τα ποιοτικότερα υλικά και τις
αυστηρότερες μεθόδους παραγωγής και ελέγχου. Είναι κατάλληλες για άντληση καθαρού νερού
και υγρών μη χημικά διαβρωτικών. Η εταιρία μας παρέχει υποστήριξη σε ανταλλακτικά και πλήρες
service.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

Η εταιρία μας παρέχει πλήρη γκάμα γεννητριών καθώς και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, τόσο
ηλεκτροκίνητων, όσο και πετρελαιοκίνητων. Τα ηελεκτροπαραγωγά ζεύγη επιλέγονται αυστηρά
για τις δικές σας ανάγκες από τον αρμόδιο μηχανολόγο μηχανικό της εταιρίας μας. Παρέχονται
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για περιστασιακή ,όσο και για συνεχή λειτουργία. Όλα τα ηλεκτροπαραγωγά
ζεύγη παραδίδονται πλήρη, συναρμολογημένα και όλα τα όργανα λειτουργίας τος είναι τοποθετημένα
πάνω στη βάση-πλαίσιο του ζεύγους.

AΦΑΛΑΤΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗ

Η μελέτη και ο σχεδιασμός των μονάδων αντίστροφης όσμωσης , έχουν επίκεντρο την αξιοπιστία
και την βέλτιστη λειτουργία τεχνικά αλλά και οικονομικά. Ανάλογα με την κάθε εφαρμογή και τις
απαιτήσεις, μια μονάδα αντίστροφης όσμωσης μπορεί να τοποθετηθεί είτε κεντρικά, εξυπηρετώντας
τις συνολικές ανάγκες μιας οικίας, ενός καταστήματος ή ενός ξενοδοχείου ( πόσιμο νερό, πότισμα ,
ζεστό νερό, νερό χρήσης) είτε για συγκεκριμένη χρήση ( εστιατόριο, bar, πλυντήριο).
Παραδομένες επί ενιαίου πλαισίου AISI 304 , τροποποιημένο με χάραξη laser, με δοκιμασμένες και
αξιόπιστες αντλίες υψηλής πίεσης από επώνυμες εταιρίες.Όλες οι μονάδες που κατασκευάζονται στις
εγκαταστάσεις μας, υποβάλλοντα σε δοκιμές λειτουργίας και αντοχής.Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα
να παραδώσουμε τη μονάδα προρυθμισμένη, ιδιαίτερα σημαντικό για απομακρυσμένες γεωγραφικά
περιοχές όπως τα νησιά.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ Ή UV

Όλα τα συστήματα χλωρίωσης κατασκευάζονται και παραμετροποιούνται, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε
εφαρμογής. Τα επί μέρους εξαρτήματα (δοσομετρικές αντλίες, ηλεκτρόδια, αισθητήρια, υδρόμετρα με
παλμό, δεξαμενές χημικών, ελεγκτές και ανταλλακτικά) κατασκευάζονται από ευρωπαϊκούς οίκους
με γραμμές παραγωγής στην Ευρώπη.Για τη λειτουργία των συστημάτων δοσομέτρησης και την
επικοινωνία τους με δίκτυο κατασκευάζουμε ηλεκτρολογικούς πίνακες για κάθε περίπτωση.Η χρήση
υπεριώδους ακτινοβολίας UV αποτελεί, ασφαλές, απλό και φθηνό τρόπο σημειακής απολύμανσης του
νερού. Η τοποθέτηση της συσκευής UV γίνεται πάντα λίγο πριν το σημείo χρήσης και όχι στην αρχή του
δικτύου. Η υπεριώδης ακτινοβολία σκοτώνει ακαριαία όλους τους μικροοργανισμούς χωρίς να επηρεάζει τα
λοιπά χαρακτηριστικά του νερού.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΙΔΙΟΙ…
Τα υλικά: Από πλευράς υλικών κατασκευής, η αυτόνομη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της ORM
Ιταλίας είναι κατασκευασμένη από fiberglass εξασφαλίζοντας υψηλά όρια χημικής και μηχανικής αντοχής
(ανω των 30 ετών). Τοποθετείται σε οποιοδήποτε τύπο αποχετευτικού συστήματος αστικών λυμάτων,
ανεξάρτητης κατοικίας ή συγκροτημάτων κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια,
σταθμοί ανάπαυσης αυτοκινητοδρόμων κτλ.
Η τεχνολογία: Το σύστημα βασισμένο στη τεχνολογία SBR μετατρέπει τις οργανικές ουσίες που
υπάρχουν στα λύματα, με τη χρήση μηχανισμών παρόμοιων με αυτών της φύσης δια μέσω αερόβιων
βακτηρίων που η δράση τους είναι ανάλογη με το βαθμό οξυγόνωσης του νερού. Ο Ιαπωνικής κατασκευής
διαφραγματικός φυσητήρας εγγυάται απρόσκοπτη λειτουργία με την ελάχιστη κατανάλωση, η οποία σε
πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα 5 χρόνια αδιάλειπτης 24ωρης λειτουργίας!
Η επιτυχία: Γενικά ο συγκεκριμένος βιολογικός έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να μην έχει συχνές,
επώδυνες και ακριβές βλάβες, αλλά μια απλή και οικονομική συντήρηση.

ΚΑΘAΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
ΝΕΡΟΥ
Αποσκληρυντές νερού, ή αλλιώς αφαλατωτές όπως πολλοί τους ονομάζουν! Πλήρως αυτόματα
συστήματα αποσκλήρυνσης νερού, που προστατεύουν την οικία ή την επιχείρησή σας από τα άλατα.
Τα συστήματα είναι ιδανικά για προστασία ευαίσθητων συσκευών όπως μπόϊλερ, ηλιακοί θερμοσίφωνες,
σωληνώσεις, μπαταρίες μπάνιου, πλυντήρια ρούχων, μηχανές καφέ, παγομηχανές κλπ.
Τα συστήματά μας είναι πλήρως αυτοματοποιημένα, με πολύ απλή εγκατάσταση και ρύθμιση, με υλικά
ασφαλή για τρόφιμα και ιδιαίτερα οικονομικά στην κατανάλωση νερού και αλατιού κατά την αντίστροφη
πλύση τους.Έχουμε την δυνατότητα να σας παραδώσουμε αποσκληρυντές από 4L ρητίνης για τοποθέτηση
κάτω από τον πάγκο της κουζίνας μιας οικίας, μέχρι δίδυμους αποσκληρυντές εκατωντάδων λίτρων ρητίνης
για 24ωρη λειτουργία σε μια απαιτητική βιομηχανική ή ακόμα και νοσοκομειακή μονάδα κατασκευασμένους
από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ρταιρείας ΜΠΡΕΝΤΑΣ Μ. Ε.Π.Ε. ακριβώς πάνω στις ανάγκες σας.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
KARCHER
H εταιρία μας αποτελεί το Karcher Center Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Η αναγνωρισμένη και υψηλή απόδοση, η ευκολία στο χειρισμό και το επαγγελματικό αποτέλεσμα
είναι τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν την Karcher εδώ και πολλά χρόνια. Η βαθιά μελέτη και
γνώση των απαιτήσεών κάθε εφαρμογής, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της Karcher, μας οδηγεί
στην βέλτιστη επιλογή των κατάλληλων συστημάτων. Έτσι λοιπόν, κατανοώντας τις ανάγκες σας,
επιτυγχάνουμε με το ελάχιστο δυνατό κόστος, τη μέγιστη καθαριότητα των χώρων.

