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Προμηθευτές
Skiasis constructions

Σκίαση
και αντοχή
Για ένατη συνεχόμενη
χρονιά παρουσιάζουμε και
φέτος, στην 40ή έκθεση
xenia, τις κατασκευαστικές μας προτάσεις που
διαμορφώνουν τον εξωτερικό υπαίθριο χώρο αλλά
και την παραλία που βρίσκεται η τουριστική σας
επιχείρηση. Η πολυετής
πείρα μας εγγυάται κατασκευές απόλυτης σκίασης
και αντοχής σε ιδιαίτερα
σκληρές καιρικές συνθήκες που ξεπερνούν τα 15
χρόνια ζωής χωρίς ανάγκη
συντήρησης. Ομπρέλες,
λυόμενες μεταλλικές αλλά
και ξύλινες, στρογγυλές
και τετράγωνες, από πυκνό καλάμι THATCH N.
Αφρικής, σε διαστάσεις
από 2,00μ. έως 5,00μ., κιόσκια oval αλλά και τετράγωνα με εξωτερικό μπαρ
και εξωτερικό πάτωμα,
καθώς και είσοδοι με μετώπες που ορίζουν τον
υπαίθριο χώρο και υποστηρίζονται από φράχτες
και ζαρντινιέρες, όλα από
ξυλεία μεγάλης αντοχής
βαθέως εμποτισμού και
στις διαστάσεις που εσείς
επιθυμείτε. Γνωστοί πλέον
στη διακόσμηση επαγγελματικών υπαίθριων χώρων
θα κερδίσουμε και αυτή τη
χρονιά την εμπιστοσύνη
και προτίμηση σας, με το
νέο μας φυσικό υλικό για
σκέπαστρα και ομπρέλες,
ξεχωριστής αισθητικής,
εύκολης τοποθέτησης και
ιδιαίτερα χαμηλού κόστους.
Επαγγελματικός
μας στόχος είναι η προσέγγιση και ικανοποίηση των
σύγχρονων απαιτήσεων
και αναγκών των πελατών
μας έχοντας σαν άξονες:
Λυόμενη κατασκευή για
εύκολη τοποθέτηση. Χαμηλό κόστος αγοράς. Πολυτελές - εξωτικό design.
Αριστα υλικά πολυετούς
αντοχής, χωρίς ανάγκη
συντήρησης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 210 7752536
e-mail:
skiasicon@gmail.com
www.skiasisconstructions.gr

ARXIS HOSPITALITY

Νέα online ηλεκτρονική κλειδαριά
Η εταιρεία Kaba - Saflok, κορυφαία
παγκοσμίως στην ανάπτυξη και κατασκευή ηλεκτρονικών κλειδαριών και λογισμικού, παρουσιάζει τη
νέα γενιά ηλεκτρονικών κλειδαριών
Messenger, οι οποίες βασίζονται στην
τεχνολογία on line και στο διεθνώς
αναγνωρισμένο πρωτόκολλο ZigBee.
Με την πλατφόρμα ZigBee, έχουμε
τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τις
ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά από
το κέντρο ελέγχου του συστήματος
και να εξοικονομήσουμε εργατοώρες
που τώρα, με τα υπάρχοντα συστήματα, πρέπει να δαπανηθούν εφόσον δεν
γίνεται διαφορετικά. Μπορούμε π.χ.
από το κέντρο ελέγχου του συστήματος που βρίσκεται στη reception
να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία στο
επιθυμητό επίπεδο που μας έχει
ζητήσει ο πελάτης, να ανάψουμε τα

φώτα του δωματίου,
να ανοίξουμε την τηλεόραση του δωματίου στο επιθυμητό
πρόγραμμα και να
διαχειριστούμε όλες τις συσκευές
του δωματίου του πελάτη. Ενα από
τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα
του συστήματος είναι οι δυνατότητες
εξοικονόμησης ενέργειας του συστήματος. Μόλις ανοίξει ο πελάτης την
πόρτα του δωματίου του, αμέσως τροφοδοτείται το δωμάτιό του με ρεύμα.
Ο πελάτης δεν χρειάζεται να τοποθετήσει την κάρτα σε ειδικό εξοικονομητή ενέργειας. Από τη ρεσεψιόν
έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε το εύρος της θερμοκρασίας κάθε
δωματίου ξεχωριστά. Οταν ο πελάτης
φεύγει από το δωμάτιο, σβήνουν αυτόματα όλες οι πηγές ενέργειας του

δωματίου. Από τη ρεσεψιόν έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε και να
ανάψουμε ή να σβήσουμε τα φώτα του δωματίου. Το σύστημα διαθέτει μια σειρά
από «έξυπνες λειτουργίες»: Από το
κέντρο διοίκησης του συστήματος
μπορούμε να δούμε: εάν μια πόρτα
είναι ανοικτή, να αλλάξουμε δωμάτιο σε πελάτη, να αντικαταστήσουμε
χαμένη κάρτα προσωπικού, να δούμε ποιες κλειδαριές έχουν χαμηλή
μπαταρία, να δούμε όλες τις κινήσεις
των δωματίων, να εκτελέσουμε επιδιόρθωση και τεχνική υποστήριξη του
συστήματος εκ του μακρόθεν - μέσω
internet κ.ά.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 2108846031- 4
e- mail: info@arxis.gr
www.arxis.gr

LANDCO ΕΠΕ

Εξειδικευμένες εργασίες και λύσεις τουριστικών υποδομών
Η LANDCO έχει εισέλθει δυναμικά
στον χώρο των τουριστικών υποδομών υλοποιώντας σημαντικά έργα σε
συνεργασία με ομίλους ξενοδοχείων και επενδυτές. Ως μια μοντέρνα
τεχνική εταιρεία με αντικείμενο τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων
διαμόρφωσης τοπίου, περιβάλλοντος
και αθλητικών χώρων παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τους υπαίθριους χώρους. Σύγχρονες προτάσεις και
υψηλή αισθητική στην Αρχιτεκτονική
Τοπίου συνδυάζονται με εξειδικευμένες εργασίες και λύσεις σε συστήματα
άρδευσης, φωτισμού, βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής και εξοικονόμησης
ενέργειας. Στον αθλητικό τομέα ήδη
έχει κατασκευάσει και εξοπλίσει σε

όλη την Ελλάδα γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, 5x5 υψηλών προδιαγραφών. Θέτοντας ως γνώμονα
την ποιότητα και οικονομία της κατασκευής και δίνοντας μεγάλο βάρος
στο After Sales Service, η LANDCO
παραμένει ένας αξιόπιστος συνεργάτης σε κάθε τουριστική επένδυση.
H πείρα της LANDCO, σε συνδυασμό
με την τεχνογνωσία της εταιρείας

DIADEM Green Roof Systems, οδήγησε στη δημιουργία της «ΠΡΑΣΙΝΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ», μιας εταιρείας με σκοπό την
προώθηση και υλοποίηση φυτεμένων
δωμάτων σε ταράτσες και δώματα.
Ήδη έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί
πλήθος Πράσινων Στεγών σε οικίες,
ξενοδοχεία, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Επίσης, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σύστημα κάθετων φυτεύσεων
(Vertical Gardens). Η πρώτη κάθετη
φύτευση ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο και διακοσμεί την πρόσοψη του
κτιρίου της Γενικής Γραμματείας του
Δήμου Αθηναίων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 210 2515005
e-mail: info@landco.gr
www.landco.gr, www.prasinistegi.gr

ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗ

Καθολική ενίσχυση της μπανιέρας
Η εταιρεία Baklatsidis Bros έχει άρτια οργάνωση και 35ετή πείρα στον
χώρο των Ειδών Υγιεινής. Με έδρα
τη Θεσσαλονίκη (ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 14.500τ.μ.) και έναν Νέο
Μοντέρνο Εκθεσιακό Χώρο στην
Αθήνα (1.500τ.μ.), εγγυάται άμεσο
εφοδιασμό και άψογη εξυπηρέτηση.
Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα
με ISO και καλύπτονται με ανταλλακτικά και service. Η εταιρεία
Baklatsidis Bros εισάγει σε αποκλειστικότητα μπανιέρες απλές και
υδρομασάζ με 25 χρόνια εγγύηση
του αγγλικού εργοστασίου Carron
Bathrooms. Το CARRONITE είναι η

νέα, διεθνώς κατοχυρωμένη τεχνολογική καινοτομία (patented) του
εργοστάσιου Carron Bathrooms,
που εξασφαλίζει την καθολική ενίσχυση της μπανιέρας.

Διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα
των ακρυλικών μπάνιων Carron και
επιπλέον επιτυγχάνει απίστευτη
στιβαρότητα και αντοχή. Μοναδικά
πλεονεκτήματα που προσφέρει μια
μπανιέρα Carronite: Πλήρης ακαμψία και ανθεκτικότητα. Αυξημένη
θερμομόνωση. Αθόρυβη. Αντιολισθητικός πυθμένας. Παντοτινή λάμψη. Βελούδινη επιφάνεια. Καμπύλος
σχεδιασμός για εύκολο καθάρισμα.
Ακρυλικό φύλλο 5mm. Πρακτικές
λαβές στήριξης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 2310 463003
e-mail: sales@ baklatsidis.gr
www.baklatsidis.gr

