
• BMS / KNX Smart House system  
•  Combination of solar and geothermal energy sources 

for maximum energy efficiency.

Η ναυαρχίδα της DAY GROUP στα πλαίσια της Αειφόρου Ανάπτυξης στο οικιστικό τοπίο των νοτίων προαστίων.

The leader of sustainable strategy & development in residential south urban landscape.

Το¨ΟΝΕ SOUTH¨ στη Βούλα, αποτελεί το πρώτο High End οικιστικό Project στην Ελλάδα που θα λάβει την πιστοποίη-
ση LEED  σε επίπεδο  GOLD. Η κατασκευή του αναπτύσσεται με βάση την στρατηγική βιωσιμότητας, ώστε η Αθηναϊκή Ριβιέρα 
στις αρχές του 2024 να διαθέτει το πρώτο ενεργειακά αποδοτικότερο και φιλικότερο προς το περιβάλλον «Πράσινο Κτίριο».  
Η μελέτη και ο σχεδιασμός του ONE SOUTH από την DAY GROUP εστιάζουν στις καινοτόμες τεχνολογίες και το χαμηλό περιβαλ-
λοντικό αποτύπωμα αλλά και την πνευματική ευεξία των ενοίκων προφέροντας τους το απόλυτο well being.

¨ΟΝΕ SOUTH¨complex in Voula, represents the first “LEED GOLD” pre-certification awarded residential development in 
Greece, certified by the US Green Building Council. Regarded for its  fundamental architecture based on sustainable develop-
ment, the compound will represent the first energy efficient and environmentally friendly Green Building by Q1/2024. “ONE 
SOUTH” is  Riviera’s very first residential complex offering a fitness center, health club, 24/7 security, and  comprehensive con-
cierge services.
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The Art of Living… In Athens Riviera!
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