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Smart
Λειτουργίες

Προηγμένος
Σχεδιασμός

Υγιεινή
Ατμόσφαιρα



Υγ     εινή & 
                 Καθαρός Αέρας

Σύστημα 4 Total Clean

Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C, ο Ιονιστής, 
το Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA και η Αυτόνομη 
Λειτουργία Smart Καθαριστή συνθέτουν  
το Σύστημα 4 Total Clean που αποτελεί εγγύηση ότι 
η συσκευή σας εξασφαλίζει αποδεδειγμένα καθαρό 
αέρα στον χώρο σας.

H προηγμένη Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C εκπέμπει 
υπεριώδες φως που «σπάει» τους μοριακούς δεσμούς 
των μικροοργανισμών, εξουδετερώνοντάς τους. Με 
αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζετε καθαρή ατμόσφαιρα, 
χωρίς ιούς και βακτήρια. Ο Ιονιστής απομακρύνει 
τα βλαβερά σωματίδια, προσφέροντας μία συνεχή 
αίσθηση φρεσκάδας.

Το Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA και η Αυτόνομη 
Λειτουργία Smart Καθαριστή συμπληρώνουν το 
Σύστημα 4 Total Clean και εξασφαλίζουν απόλυτα 
καθαρή ατμόσφαιρα. Το Φίλτρο Αποστείρωσης 

HEPA συγκρατεί το 97,79% των αιωρούμενων 
σωματιδίων. Ο αισθητήρας PM2.5 εντοπίζει τα 
ανεπιθύμητα σωματίδια, σας ενημερώνει άμεσα 
μέσω των φωτεινών ενδείξεων τριών επιπέδων 
για την ποιότητα του αέρα και προσαρμόζει τη 

λειτουργία του καθαριστή αέρα αντίστοιχα. Αυτή η 
smart λειτουργία μετατρέπει τον αφυγραντήρα σας 
σε αυτόνομο καθαριστή αέρα, ενσωματώνοντας 2 
συσκευές σε 1!

4Total
Clean

Στην Inventor γνωρίζουμε τις ανάγκες που υπάρχουν και τις έντονες απαιτήσεις  
της εποχής για υγιεινή και καθαρό αέρα.
Χαρείτε το σπίτι σας και ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες που επιθυμείτε, 
προστατεύοντας συγχρόνως εσάς και τους αγαπημένους σας.
Η Inventor ως πρωτοπόρος στους αφυγραντήρες,  
έχει φροντίσει να έχει όλες τις τεχνολογίες που  
εγγυώνται ένα υγιεινό και άνετο σπίτι, χωρίς υγρασία! 

Φίλτρα Αποστείρωσης  
HEPA & Ενεργού Άνθρακα
Τα Φίλτρα HEPA και  
Ενεργού Άνθρακα καθαρίζουν 
την ατμόσφαιρα του σπιτιού 
σας από τα ανεπιθύμητα 
αιωρούμενα σωματίδια. 
Μειώστε την πιθανότητα 
εμφάνισης αλλεργιών και 
ασθενειών, ενώ εξαλείφετε  
τις δυσάρεστες οσμές.
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Οι αφυγραντήρες Inventor διαθέτουν τεχνολογίες και λειτουργίες  
που διευκολύνουν την καθημερινότητά σας,  
με ευέλικτη και ξέγνοιαστη χρήση για χώρους χωρίς υγρασία. 

H εφαρμογή Inventor Control είναι 
ένα σημαντικό εργαλείο για  
τον απόλυτο έλεγχο της συσκευής σας 
εξ’ αποστάσεως και τη ρύθμιση  
της λειτουργίας της  
σύμφωνα με τις ανάγκες σας  
και το καθημερινό σας πρόγραμμα.

Προηγμένες τεχνολογίες   & Ευελιξία

Απόλυτος έλεγχος
Ελέγξτε απομακρυσμένα μία ή περισσότερες 
συσκευές Inventor οποιαδήποτε στιγμή από 
όπου και να βρίσκεστε μέσω του Inventor 
Control App. Ενημερωθείτε άμεσα για την 
υγρασία τόσο στον χώρο σας όσο και στην 
επιλεγμένη τοποθεσία και ορίστε τις επιθυμητές 
ρυθμίσεις για εσάς εύκολα και γρήγορα μέσω 
της εφαρμογής.

Έξυπνα σενάρια
Διαμορφώστε πολλαπλά έξυπνα σενάρια τα 
οποία ανταποκρίνονται κάθε φορά στις δικές 
σας ανάγκες. Δημιουργήστε τα «προσωπικά» 
σας σενάρια για αυτοματοποιημένη χρήση 
ή με ενεργοποίηση, απλώς με το πάτημα 
ενός κουμπιού και εξασφαλίστε άριστες 
συνθήκες οποιαδήποτε στιγμή, από όπου 
και αν βρίσκεστε. Ρυθμίστε τα σενάρια 
βάσει του καθημερινού ή εβδομαδιαίου 
προγραμματισμού σας, των μετεωρολογικών 
προβλέψεων της περιοχής σας, των ιδιαίτερων 
συνθηκών στον χώρο σας και της λειτουργίας 
των υπόλοιπων συσκευών που διαθέτουν την 
εφαρμογή Inventor Control και απολαύστε 
τέλεια ατμόσφαιρα εύκολα, αποτελεσματικά και 
απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

Ρύθμιση ειδοποίησης  
για δοχείο νερού
Στην περίπτωση του νέου αφυγραντήρα 
Combo, μπορείτε να ορίσετε τόσο μέσω του 
control panel της συσκευής όσο και μέσω της 
εφαρμογής το επίπεδο μέχρι το οποίο μπορεί 
να γεμίσει το δοχείο νερού. Επιλέξτε μεταξύ 
των τεσσάρων επιπέδων και ξεγνοιάστε, αφού 
η συσκευή θα σας ενημερώσει όταν η στάθμη 
του νερού φτάσει στο επίπεδο που έχετε ορίσει 
ώστε να αδειάσετε το δοχείο. 

Τεχνολογία  
Zeo Gen

Zeo
    Gen

Η τεχνολογία Zeo Gen του νέου 
αφυγραντήρα Rise Pro χωρίς συμπιεστή 
- με αποξηραντικό υλικό, συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της υγρασίας σε χώρους με 
ανεπαρκή θέρμανση. Η τεχνολογία Zeo 
Gen προσφέρει την αποτελεσματικότερη 
αφύγρανση σε χώρους που θερμαίνονται 
λίγες ώρες την ημέρα ή με θερμοκρασία 
χαμηλότερη των 15°C.

Σχεδιασμός  
Pick up & turn

Έξυπνος σχεδιασμός με ασύγκριτη ευελιξία 
που προσαρμόζεται σε κάθε σας ανάγκη! Χάρη 
στον σχεδιασμό Pick up & turn, σηκώνετε, 
γυρίζετε και τοποθετείτε τον αφυγραντήρα 
στην ειδική υποδοχή, απολαμβάνοντας το 
μεγάλο δοχείο νερού 12 λίτρων. Ταυτόχρονα, 
μπορείτε να εξοικονομείτε χώρο όταν δεν τον 
χρησιμοποιείτε, αποθηκεύοντας τον μέσα στο 
δοχείο νερού, καθώς και όταν τον συνδέετε με 
σωλήνα για συνεχή αποστράγγιση οπότε δεν 
απαιτείται η χρήση του δοχείου.
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Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη Θορύβου Δοχείο Νερού

AT-IONUV-20L 20 (Λίτρα/24 Ώρες) 265 (W) 38 [dB(A)] 2.9 (Λίτρα)

AT-IONUV-25L 25 (Λίτρα/24 Ώρες) 270 (W) 39 [dB(A)] 2.9 (Λίτρα)

4Total
Clean

 Σύστημα  
4 Total Clean

Αφυγραντήρας 
& Αυτόνομος 
Καθαριστής Αέρα

Ο Atmosphere XL με το Σύστημα 4 Total Clean,  
μετατρέπεται σε αυτόνομο καθαριστή αέρα, 
ενσωματώνοντας 2 συσκευές σε 1! Φροντίζει για τις 
ιδανικές συνθήκες στο σπίτι σας, αφού ως αφυγραντήρας 
μειώνει τα ποσοστά υγρασίας, ενώ ως αυτόνομος 
καθαριστής απομακρύνει αιωρούμενα σωματίδια χάρη 
στη συμβολή του Φίλτρου Αποστείρωσης HEPA με 
δυνατότητα κατακράτησης 97,79%.

Αισθητήρας PM2.5  
& Δείκτης  
Ποιότητας Αέρα

Η smart λειτουργία μετατρέπει τον αφυγραντήρα σας 
σε αυτόνομο καθαριστή αέρα! Ο αισθητήρας PM2.5 
εντοπίζει τα ανεπιθύμητα σωματίδια, σας ενημερώνει 
άμεσα μέσω των φωτεινών ενδείξεων τριών επιπέδων 
για την ποιότητα του αέρα και προσαρμόζει τη 
λειτουργία του καθαριστή αέρα αντίστοιχα.

2 συσκευές σε 1    
Αφυγραντήρας & Αυτόνομος Καθαριστής Αέρα για απόλυτα υγιεινή ατμόσφαιρα!

Τεχνολογία 
Ultraviolet Τύπου C

Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C εξουδετερώνει ιούς 
και βακτήρια, αφού χάρη στο υπεριώδες φως “σπάει” 
τους μοριακούς δεσμούς των μικροοργανισμών 
που μπορεί να υπάρχουν στο εσωτερικό του 
αφυγραντήρα, προσφέροντας απόλυτα υγιεινή 
ατμόσφαιρα στον χώρο σας.

Τεχνολογία 
Ultraviolet 

Τύπου C

Ιονιστής

με Λειτουργία  
Wi-Fi

Αυτόνομη Λειτουργία
Καθαριστή Αέρα

Φίλτρο 
Αποστείρωσης 

HEPA
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Ιονιστής

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη Θορύβου Δοχείο Νερού

EP3-WiFi16L 16 (Λίτρα/24 Ώρες) 240 (W) 37 [dB(A)] 3.0 (Λίτρα)

EP3-WiFi20L 20 (Λίτρα/24 Ώρες) 260 (W) 37 [dB(A)] 3.0 (Λίτρα)

Φίλτρο Ενεργού 
Άνθρακα

Χαμηλή Στάθμη 
Θορύβου

Φίλτρο 
Αποστείρωσης HEPA

Ιονιστής

Ο Ιονιστής απομακρύνει τα επιβλαβή σωματίδια 
από την ατμόσφαιρα του χώρου σας, προσφέροντας 
συνεχή αίσθηση φρεσκάδας. Βελτιώστε την 
ποιότητα της ζωής σας και απολαύστε ένα υγιεινό 
περιβάλλον χωρίς σκόνη και δυσάρεστες οσμές.

Φίλτρα 
Αποστείρωσης HEPA 
& Ενεργού Άνθρακα

Τα Φίλτρα HEPA και Ενεργού Άνθρακα καθαρίζουν 
την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας από τα 
ανεπιθύμητα αιωρούμενα σωματίδια. Εξασφαλίστε 
ότι ο εσωτερικός χώρος του σπιτιού σας παραμένει 
φρέσκος, ενώ μειώνετε την πιθανότητα εμφάνισης 
αλλεργιών και ασθενειών και εξαλείφετε τις 
δυσάρεστες οσμές.

Όλα όσα θέλετε σε έναν αφυγραντήρα    
υγιεινή ατμόσφαιρα με αίσθηση φρεσκάδας και οικονομία!

με Λειτουργία  
Wi-Fi

Στέγνωμα
Ρούχων

Έξυπνη  
Αφύγρανση

Δημιουργήστε άριστες συνθήκες στον χώρο σας με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στη λειτουργία 
Έξυπνης Αφύγρανσης. Ο αφυγραντήρας επιλέγει 
αυτόματα το επίπεδο υγρασίας ανάλογα με τη 
θερμοκρασία δωματίου.
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Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη Θορύβου Δοχείο Νερού

CB-WUI-20L 20 (Λίτρα/24 Ώρες) 280 (W) 41 [dB(A)] 12.0 (Λίτρα)

Φωτεινή  
Ένδειξη  

Υγρασίας

Τεχνολογία 
Ultraviolet 

Τύπου C

Ιονιστής Bucketless 
Λειτουργία  

Μεγάλο Δοχείο 
Νερού 12 λίτρων  

με 4 Επίπεδα 
Επιλογής

Pick up & turn

Έξυπνος σχεδιασμός με ασύγκριτη ευελιξία που 
προσαρμόζεται σε κάθε σας ανάγκη! Χάρη στον 
σχεδιασμό Pick up & turn, σηκώνετε, γυρίζετε και 
τοποθετείτε τον αφυγραντήρα στην ειδική υποδοχή, 
απολαμβάνοντας το μεγάλο δοχείο νερού 12 λίτρων. 
Ταυτόχρονα, μπορείτε να εξοικονομείτε χώρο τόσο 
όταν τον αποθηκεύετε μέσα στο δοχείο νερού όσο 
και κατά τη διάρκεια της συνεχούς αποστράγγισης.

Τεχνολογία  
Ultraviolet Τύπου C 
& Ιονιστής

Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C εξουδετερώνει 
ιούς και βακτήρια, αφού χάρη στο υπεριώδες 
φως “σπάει” τους μοριακούς δεσμούς των 
μικροοργανισμών που μπορεί να υπάρχουν στο 
εσωτερικό του αφυγραντήρα. Επιπλέον, ο Combo 
διαθέτει Ιονιστή που συμβάλλει στην καθαρή 
ατμόσφαιρα του χώρου σας, απομακρύνοντας 
τα επιβλαβή σωματίδια.

Μεγάλο Δοχείο Νερού 
12 λίτρων με 4 Επίπεδα 
Επιλογής

Ο Combo διαθέτει εντυπωσιακά μεγάλο δοχείο 
χωρητικότητας 12 λίτρων. Χάρη στη μεγάλη 
χωρητικότητα, περιορίζετε τις φορές που απαιτείται 
να αδειάζετε το δοχείο νερού, ενώ χάρη στη ρύθμιση 
της χωρητικότητας σε 4 επίπεδα γεμίσματος, 
μπορείτε να επιλέγετε κάθε φορά το σημείο μέχρι 
το οποίο θα γεμίσει το δοχείο. Προσαρμόστε το 
δοχείο νερού στις δικές σας ανάγκες και απολαύστε 
μεγαλύτερη ευκολία κατά το άδειασμά του.

Το μεγάλο μικρό    
έξυπνος σχεδιασμός για εξοικονόμηση χώρου, με χωρητικότητα δοχείου 12L!

με Λειτουργία  
Wi-Fi
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Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη Θορύβου Δοχείο Νερού

PWR-WIFI-30L 30 (Λίτρα/24 Ώρες) 290 (W) 48 [dB(A)] 3.0 (Λίτρα)

PWR-WIFI-50L 50 (Λίτρα/24 Ώρες) 550 (W) 48 [dB(A)] 6.0 (Λίτρα)

Λειτουργία
Turbo

Wi-Fi

Απομακρυσμένος έλεγχος της συσκευής σας 
όπου & όποτε θέλετε μέσω του smartphone σας. 
Κατεβάστε την εφαρμογή Invmate II από το App 
Store ή το Play Store και εξοικονομήστε ενέργεια, 
ρυθμίζοντας τα ιδανικά επίπεδα υργασίας και 
εξασφαλίζοντας τον απόλυτο έλεγχο της συσκευής 
χωρίς την παρουσία σας.

Αντλία Νερού

Η ενσωματωμένη αντλία νερού* με δυνατότητα 
ανύψωσης 5 μέτρων, σας επιτρέπει να συνδέσετε τη 
συσκευή με το δίκτυο αποχέτευσης. Εξασφαλίστε 
συνεχή αποστράγγιση ακόμα και στις πιο 
απαιτητικές καταστάσεις.

*Η αντλία νερού αφορά μόνο το μοντέλο PWR-WIFI-50L

Ατμόσφαιρα χωρίς υγρασία    
και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, με έξυπνες λειτουργίες και ευέλικτη χρήση!

Έξυπνη Αφύγρανση

Δημιουργήστε άριστες συνθήκες στον χώρο σας με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στη λειτουργία 
Έξυπνης Αφύγρανσης. Ο αφυγραντήρας επιλέγει 
αυτόματα το επίπεδο υγρασίας ανάλογα με τη 
θερμοκρασία δωματίου.

με Λειτουργία  
Wi-Fi

Στέγνωμα
Ρούχων

Χρονοδιακόπτης
24 ωρών

24h

Συνεχής 
Αποστράγγιση

Υπενθύμιση 
Καθαρισμού Φίλτρου
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Έξυπνη  
Αφύγρανση

Λειτουργία  
ECO

Ιονιστής

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη Θορύβου Δοχείο Νερού

RS-WUI-08L 8 (Λίτρα/24 Ώρες) 30/330/650* (W) 38 [dB(A)] 2.5 (Λίτρα)

Τεχνολογία Ultraviolet 
Τύπου C

Ενίσχυση 
Θέρμανσης

Τεχνολογία  
Zeo Gen

Zeo
    Gen

Επωφεληθείτε από την Τεχνολογία Zeo Gen με 
Ζεόλιθο, χωρίς συμπιεστή και αντιμετωπίστε 
προβλήματα υγρασίας σε χώρους που 
θερμαίνονται λίγες ώρες την ημέρα ή με 
θερμοκρασία χαμηλότερη των 15ºC. Με την 
τεχνολογία Zeo Gen και την ενσωματωμένη 
αντίσταση, ενισχύεται η απόδοση της θέρμανσης  
σε υψηλά επίπεδα.

Φωτεινή  
Ένδειξη Υγρασίας

Άμεσος και ακριβής έλεγχος του επιπέδου 
υγρασίας στον χώρο σας χάρη στον ενσωματωμένο 
αισθητήρα. Ενημερωθείτε για τα ποσοστά υγρασίας 
στο σπίτι ή το γραφείο σας και προσαρμόστε τη 
λειτουργία του αφυγραντήρα σας. Μέσω των 
φωτεινών ενδείξεων, γνωρίζετε με μια ματιά αν η 
υγρασία του χώρου σας είναι σε εξαιρετικό, καλό ή 
επιβαρυμένο επίπεδο.

Αφυγραντήρας με τεχνολογία Ζεόλιθου χωρίς συμπιεστή,    
ιδανική λύση για χώρους με ανεπαρκή θέρμανση!

* Κατανάλωση 30W λειτουργία ανεμιστήρα / 330W λειτουργία ECO / 650W λειτουργία TURBO

Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C εξουδετερώνει 
ιούς και βακτήρια, αφού χάρη στο υπεριώδες 
φως “σπάει” τους μοριακούς δεσμούς των 
μικροοργανισμών που μπορεί να υπάρχουν στο 
εσωτερικό του αφυγραντήρα. Επιπλέον, διαθέτει 
Ιονιστή που συμβάλλει στην καθαρή ατμόσφαιρα 
του χώρου σας, απομακρύνοντας τα επιβλαβή 
σωματίδια.

Τεχνολογία  
Ultraviolet Τύπου C 
& Ιονιστής

με Λειτουργία  
Wi-Fi
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24h

Χρονοδιακόπτης 
24 ωρών

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη Θορύβου Δοχείο Νερού

CF-ION-10L 10 (Λίτρα/24 Ώρες) 160 (W) 35 [dB(A)] 1.6 (Λίτρα)

CF-ION-12L 12 (Λίτρα/24 Ώρες) 175 (W) 36 [dB(A)] 1.6 (Λίτρα)

Ιονιστής Χαμηλή 
Κατανάλωση

Στέγνωμα  
Ρούχων

Λειτουργία 
Turbo

Ιονιστής

Ο Ιονιστής απομακρύνει τα επιβλαβή σωματίδια 
από την ατμόσφαιρα του χώρου σας, προσφέροντας 
συνεχή αίσθηση φρεσκάδας. Βελτιώστε την 
ποιότητα της ζωής σας και απολαύστε ένα υγιεινό 
περιβάλλον χωρίς σκόνη και δυσάρεστες οσμές.

Έξυπνη  
Αφύγρανση

Δημιουργήστε άριστες συνθήκες στον χώρο σας με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στη λειτουργία 
Έξυπνης Αφύγρανσης. Ο αφυγραντήρας επιλέγει 
αυτόματα το επίπεδο υγρασίας ανάλογα με τη 
θερμοκρασία δωματίου.

Στέγνωμα  
Ρούχων 

Τα ρούχα σας στεγνώνουν αποτελεσματικά με τη 
λειτουργία Dryer. Τοποθετήστε την απλώστρα με 
τα ρούχα σε ένα μικρό δωμάτιο (με κλειστή πόρτα) 
και ενεργοποιήστε το πρόγραμμα στεγνώματος 
ρούχων. Ο αέρας που εξέρχεται απο τη συσκευή 
θα στεγνώσει τα ρούχα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, ενισχύοντας την αίσθηση φρεσκάδας και 
διατηρώντας το δωμάτιο απόλυτα στεγνό.

Ιδανικό επίπεδο υγρασίας     
με αίσθηση φρεσκάδας και εξοικονόμηση ενέργειας!
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Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη Θορύβου Δοχείο Νερού

SMR-25L 25 (Λίτρα/24 Ώρες) 247 (W) 39 [dB(A)] 4.0 (Λίτρα)

4D Κίνηση
Περσίδων

8h

Χρονοδιακόπτης  
8 Ωρών

Χαμηλή Στάθμη 
Θορύβου

Παιδικό
Κλείδωμα

Μεγάδο Δοχείο 
Νερού 4L

Αντιβακτηριακή 
Προστασία 

Απολαύστε απόλυτα υγιεινή & καθαρή 
ατμόσφαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού. 
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία στεγνώματος στο 
εσωτερικό του αφυγραντήρα και η συσκευή 
θα είναι έτοιμη για χρήση ξανά, καθαρή από 
βακτήρια και μύκητες, προσφέροντας φρέσκο και 
καθαρό αέρα στον χώρο σας.

Μοναδικός 
Σχεδιασμός

Ιδιαίτερος σχεδιασμός που ξεχωρίζει και αναβαθμίζει 
τον χώρο σας, ενώ συγχρόνως προσφέρει χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας και χρημάτων.   
Ο αφυγραντήρας Smart διαθέτει εναλλάκτη 
θερμότητας υψηλής απόδοσης που φροντίζει τόσο 
για τη μείωση του επιπέδου υγρασίας στον χώρο σας 
όσο και για το αποτελεσματικό στέγνωμα των ρούχων 
σας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την τσέπη σας.

Έξυπνος Αισθητήρας 
Στεγνώματος Ρούχων

Εξασφαλίστε στεγνά ρούχα άμεσα, αποτελεσματικά 
και οικονομικά! Μέσω του έξυπνου αισθητήρα, 
ο αφυγραντήρας εντοπίζει τα βρεγμένα ρούχα, 
υπολογίζει το επίπεδο υγρασίας τους και κατευθύνει 
τον αέρα προς αυτά, μειώνοντας δραστικά 
τον χρόνο στεγνώματος και εξοικονομώντας 
ταυτόχρονα ενέργεια και χρήματα.

Αφυγραντήρας με προηγμένο design    
και έξυπνες λειτουργίες για άνεση & ευελιξία!



INVENTOR A.G. Α.Ε.
24ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας  & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Tηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | www.inventor.ac
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