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is importeur van 

 

Pelletech / Camino Design 

 

Met een ferme handdruk wordt het importeurschap 

bekrachtigd! 

 

Foto  van L naar R: Carlo van Ravenstein directeur Ecoportaal, 

Alexandros Samoukatsidis directeur Pelletech/ Camino Design, 

George Bellas project manager Pelletech / Camino Design 

 

Door de jarenlange ervaring met de gecertificeerde 

kwaliteitsproducten van fabrikant Pelletech / Camino Design 

mag Ecoportaal zich sinds 6 juli 2022 officieel importeur voor 

de Nederlandse markt noemen. 

Pelletech / Camino Design is een vooruitstrevende fabrikant 

die gevestigd is in Griekenland en een range aan biomassa 

ketels voor de industriële en particuliere sector produceert. 

Pelletech / Camino Design onderscheid zich in de markt  

doordat zij het verbrandingsproces van hun ketels verder 

hebben geoptimaliseerd  waardoor de emissie uitstoot lager  

 

 

ligt, en het rendement  verder is verbeterd, dan bij hun 

concurrenten.  

Door de betrouwbaarheid en uiterst gebruiksvriendelijke 

ketels heeft Pelletech / Camino Design reeds een grote 

klantenkring in Nederland opgebouwd.  

Wij zijn uitstekend bekend met deze innovatieve ketels en 

kunnen u vertellen dat we erg warm worden van de degelijke 

kwaliteit in combinatie met een interessante prijsstelling. 

U kunt bij ons terecht voor reserveonderdelen maar ook 

complete systemen.  

Ook kunnen wij u gedegen adviseren, dit kan variëren van een 

technische detailvraag tot een totaaloplossing voor uw 

energievraagstuk.   

Maar daar blijft het niet bij, ook na verkoop willen wij dat onze 

klanten naar alle tevredenheid geholpen worden. Ecoportaal 

staat bekend om zijn betrouwbaar en deskundig advies vanaf 

het moment van aankoop tot en met het vakkundig periodiek 

onderhoud. 

 

Kennis, de kracht van succes! 

Daarom werken wij samen met vooraanstaande en 

gerenommeerde bedrijven voor specialistische vraagstukken. 

Kortom wij laten u niet in de kou staan. 

Daar kunt u op vertrouwen! 

 

 

Nieuwsgierig geworden? 

Maak vrijblijvend een afspraak en neem contact met ons op via 

onderstaand telefoonnummer of mailadres: 

  

 

Voor meer informatie kunt u alvast een kijkje nemen op: 

www.ecoportaal.nl/   

www.pelletech.gr/    

www.caminodesign.gr/   

http://www.ecoportaal.nl/
http://www.pelletech.gr/
http://www.caminodesign.gr/

