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Προμηθευτές
ART STUDIO

Α.Ι. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.

Συστήματα ήχου
και φωτισμού

Εξοπλισμός επαγγελματικής κουζίνας

Η εταιρεία ArtStudio, από τις
μεγαλύτερες στον χώρο του
επαγγελματικού ήχου, φωτι-

σμού και εικόνας, στην έκθεση
xenia θα παρουσιάσει μερικά
από τα προϊόντα που διαθέτει,
όπως συστήματα διαχείρισης
ήχου και φωτισμού, συνεδριακά, προβολικά συστήματα,
animation systems και εξοπλισμό αμφιθεάτρων.
Η πολύχρονη πείρα μας και η
απόλυτη εξειδίκευση, μας ξεχωρίζουν και μας αναδεικνύουν στον χώρο μας.
Ακολουθώντας τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και δημιουργώντας μια ευρεία γκάμα
επώνυμων και ποιοτικών προϊόντων, μπορούμε να ικανοποιήσουμε και τις πιο υψηλές
απαιτήσεις, με τεχνική υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα.
Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά οι περισσότεροι από 500 πελάτες μας
-ανάμεσά τους και οι μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας- είναι η έμπρακτη απόδειξη της
υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που
παρέχουμε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 2810 319885
e-mail: info@astudio.gr
www.astudio.gr

TEXNH & ΦΩΣ

Λειτουργικότητα
και κομψότητα
Οι νέες σειρές σε μαχαιροπίρουνα που έφερε η art et
lumiere – tsagalides για εσάς

Ανάμεσα στα μηχανήματα WHIRLPOOL
PROFESSIONAL, που αποκλειστικά θα
προμηθευτείτε από την Α.Ι. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
ΕΠΕ θα βρείτε πλήρη εξοπλισμό επαγγελματικής κουζίνας (εστίες υγραερίου, κουζίνες ηλεκτρικές, grill, φριτέζες,
βραστήρες, πλατώ, bain-marie, μακαρονιέρες, ανατρεπόμενα τηγάνια), φούρνους
επαγ γελματικούς, φούρνους
μικροκυμάτων,
σαλαμάνδρες,
πλυντήρια πιάτων, ποτηριών και σκευών, πλυντήρια τούνελ, μηχανές παγοκύβων, ψύκτες νερού, ψυκτικούς
θαλάμους, ψυγεία πάγκους, βιτρίνες
συντήρησης, πλυντήρια, στεγνωτήρια
και σιδερωτήρια ρούχων, τραπέζια εργασίας, απορροφητήρες, λάντζες και
διάφορες άλλες ουδέτερες ανοξείδωτες μονάδες.
Στην γκάμα των επαγγελματικών προϊό-

ντων εντάσσονται και οι επαγγελματικές
συσκευές OLYMPIA PROFESSIONAL,
που φέρουν φυσικά την εγγύηση της
επωνυμίας της εταιρείας. Τα OLYMPIA
PROFESSIONAL είναι οικονομικές συσκευές, άριστες σε ποιότητα ωστόσο
που απευθύνονται σε σχετικά πιο μι-

κρές εγκαταστάσεις (τοστιέρες, πλατώ,
φρυγανιέρες, κρεπιέρες, φραπιέρες,
φριτέζες, παγομηχανές, βιτρίνες, μπαούλα, γρανιτομηχανές, ψύκτες χυμών,
σαλαμάνδρες, bain-marie, εστίες).
Νέα γκάμα προϊόντων εντάσσεται στο
χαρτοφυλάκιο της εταιρίας με την ετικέτα OLYMPIA FURNITURE. Πρόκειται
για μια μεγάλη σειρά από έπιπλα δωματίων, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

ξενοδοχείων, άριστα σε ποιότητα και σε
design.
Τέλος, οι σταθερές και χρόνια αναγνωρισμένα στο χώρο συσκευές OLYMPIA,
που απευθύνονται τόσο στον ξενοδοχειακό χώρο όσο και στον οικιακό, και που
συνεχώς αναβαθμίζονται, συνεχίζουν
να πλουτίζουν το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας.
Φιλοσοφία μας: Με τη διαρκή στελέχωσή της σε ανθρώπινο δυναμικό, τη διαρκή αναζήτηση αγορών και λύσεων και
πάνω απ’ όλα την ικανοποίηση του πελάτη σαν κορυφαία επιδίωξη, η Α.Ι. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΠΕ πορεύεται ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, πάντα
στη διάθεση του πελάτη, προσφέροντας
την πιο ολοκληρωμένη πρόταση της
αγοράς και καλύπτοντας κάθε απαίτηση
στον τομέα του εξοπλισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 210 4010600
e-mail: angelako@otenet.gr
www.agelakos.gr

COVER SYSTEM APPLICATION

SMARTIN Ε. ΜΑΖΑΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ντύστε τον χώρο σας

Ηλεκτρονικές κλειδαριές & χρηματοκιβώτια

Με την πολύχρονη πείρα της στον
χώρο των υφασμάτων η CSA επιλέγει για τους πελάτες της, με μοναδικά
κριτήρια την ποιότητα, τη φινέτσα τη
λειτουργικότητα και το προσιτό κόστος.
Τα μοναδικά καλύμματα της CSA από
ύφασμα 100% Pol non iron, δεν χρειάζονται σιδέρωμα και ράβονται για
κάθε τύπο καθίσματος. Η CSA διαθέτει επίσης τραπεζομάντιλα, ροτόντες,
ναπερόν, διακοσμητικά υφάσματα
και πετσέτες φαγητού, σε μεγάλη
ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων με
δυνατότητα προσθήκης λογότυπου.
Πλαισιωμένη από εξειδικευμένους
συνεργάτες προσφέρει λύσεις για
επιτυχημένες εκδηλώσεις σε χώρους
με φαντασία και καλαισθησία.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 210 9533441-2
e-mail: info@csa.gr
www.csa.gr

H εταιρεία Smartin διαγράφει μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού από το 1994.
Εισάγει επιλεκτικά και κατασκευάζει
προϊόντα αιχμής που ξεχωρίζουν στην
αγορά για την υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό με το
χαμηλό κόστος. Η μακρόχρονη πείρα, η εξελιγμένη
τεχνογνωσία και εξειδίκευση δίνουν τη δυνατότητα
στη Smartin να υπερέχει
στον χώρο σε επίπεδο κατασκευής, διάθεσης αλλά
και τεχνικής υποστήριξης.
Σημαντικό πλεονέκτημα της
εταιρείας είναι η τεχνική
υποστήριξη που προσφέρει
στους πελάτες της μετά την
πώληση (after sales service)
για οποιαδήποτε ανάγκη
προκύψει. Oι ηλεκτρονικές κλειδαριές
SMARTLOCK με υψηλή αντιδιαρρηκτική ασφάλεια, όμορφο σχεδιασμό,
εύκολη εγκατάσταση και απρόσκοπτη
λειτουργία σε βάθος χρόνου, προγραμματίζονται εύκολα στο computer της
reception καταγράφουν τις τελευταίες
864 κινήσεις και έχουν τη δυνατότητα
συνδεσιμότητας λογισμικού με άλλα
προγράμματα software.
Λειτουργούν με κάρτα smart (έξυπνη

κάρτα) ή με RF για ανάγνωση εξ αποστάσεως ειδικά σχεδιασμένη και για
εξωτερικό χώρο με αντοχή σε βροχή,
υγρασία, σκόνη, φωτιά.
Με την ίδια κάρτα ενεργοποιείται με
ηλεκτρονικό τρόπο και
ο εξοικονομητής ρεύματος μέσα στο δωμάτιο έτσι ώστε να μην
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καμιά άλλη κάρτα.
Ηλεκτρονικά και μηχανικά χρηματοκιβώτια
σε διάφορες διαστάσεις.
Το Smartsafe P1E λειτουργεί με ηλεκτρονικό συνδυασμό αλλά και
με μηχανικό κλειδί.
Οπτικά σήματα στην
οθόνη βοηθούν στην
εύκολη χρήση, ειδικά μπουλόνια ασφαλείας το στηρίζουν για πλήρη ασφάλεια.
Ολα τα προϊόντα που προσφέρονται από
τη SMARTin διαθέτουν πιστοποίηση CE
και πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας
9001.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 210 6856943
e-mail: info@smarti.gr
www.smarti.gr

LANDCO ΕΠΕ

Σύγχρονες προτάσεις στην αρχιτεκτονική τοπίου

συνδυάζουν την κομψότητα με
τη λειτουργικότητα και αποδεικνύουν πως έχουν ιδανική
θέση στο τραπέζι σας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 2310 782002
e-mail: tsagalid@otenet.gr
www.art-et-lumiere.gr

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, 5Χ5 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

