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Προμηθευτές
STANDOOR HELLAS AE

LANDCO ΕΠΕ

Αυτόματες
πόρτες

Αρχιτεκτονική τοπίου και εξοπλισμός γηπέδων

Η Standoor Hellas A.E. ιδρύθηκε
το 1980 από τον κ. Κωνσταντίνο
Κατσούλη και δραστηριοποιήθηκε στην αντιπροσωπία αυτό-

ματων θυρών γενικά. Από τότε,
έχει εγκαταστήσει περισσότερες
από 65.000 πόρτες και αυτοματισμούς σε όλη την Ελλάδα, τόσο
σε ξενοδοχεία, όσο και σε βιομηχανικά κτήρια, αεροδρόμια,
super markets, κατοικίες κ.α.
Σήμερα πλέον είναι η πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο της.
Η εταιρεία παρέχει υποστήριξη,
τόσο στη μελέτη και εγκατάσταση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει, όσο και στην παροχή
ανταλλακτικών και συντήρησης.
H Standoor Hellas A.E. απασχολεί μόνιμα 40 υπάλληλους και
τεχνικό προσωπικό, με μεγάλη
πείρα και συνεχή εκπαίδευση
σε νέες τεχνικές και καινοτομίες, ενώ διαθέτει 30 ιδιόκτητα
οχήματα, κατάλληλα εξοπλισμένα για τη σωστή υλοποίηση των
έργων της. Στα ιδιόκτητα κτήρια
γραφείων, έκθεσης, service και
αποθηκών, υπάρχουν εγκατεστημένοι και σε λειτουργία όλοι
οι τύποι από αυτόματες πόρτες
γενικά, υδραυλικές ράμπες,
πυράντοχες πόρτες, συστήματα parking κ.ά. Τα προϊόντα της
παράγονται με τα αυστηρότερα
κριτήρια ποιότητας, φέρουν CE
σήμανση και πιστοποιητικά ISO.
Την αξιόλογη πείρα της εταιρείας στη μελέτη και τον εξοπλισμό ξενοδοχείων, επαγγελματικών και βιομηχανικών
κτηρίων έχουν εμπιστευθεί
πολλοί σημαντικοί πελάτες της,
όπως: Hilton, Μεγάλη Βρεταννία,
Ledra Marriott, Astir Palace,
Elounda Beach, s/m Α - Β Βασιλόπουλος, Carrefour, ikea, Lidl,
Praktiker, Coca-Cola, Amstel,
BMW, Vodafone, Schenker,
ΟΤΕ, αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος,
Ηρακλείου, Ζακύνθου, τράπεζες
Alpha Bank, Εθνική, πρεσβείες
Αυστραλίας, Αγγλίας κ.ά.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 210 6250203
e-mail: standoor@ath.forthnet.gr
www.standoor.gr

Η LANDCO ΕΠΕ, μετά την επιτυχημένη
πορεία της και τις νέες συμβάσεις τις
οποίες ανέλαβε εντός του 2009, έχει
πολλαπλασιάσει τις πωλήσεις της και
ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών.
Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η
μεγαλύτερη προσπάθεια για την εξασφάλιση ακόμη πιο ποιοτικών και οικονομικών λύσεων.
Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία επενδύει
σε τεχνογνωσία και σε νέες δυναμικές
και συμφέρουσες συνεργασίες με προμηθευτικούς οίκους του εξωτερικού.
Εντός των διευρυμένων παρεχόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών της LANDCO
περιλαμβάνονται:
Α. Αρχιτεκτονική τοπίου και έργα πρασίνου.
Φυτεύσεις.
Εγκατάσταση Αρδευτικών Δικτύων.
Σπορά και τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα.
Χωματουργικές διευθετήσεις - Shaping.

Τοπιακές Κατασκευές (Πέργολες, Λίμνες, Βραχόκηποι, Παιδότοποι, Φωτισμός, Δάπεδα Εξωτερικού Χώρου, Roof
gardens).
Β. Κατασκευή και εξοπλισμός αθλητικών χώρων.
Γήπεδα Ποδοσφαίρου (Ετοιμος χλοοτάπητας και αρδευτικό δίκτυο).
Γήπεδα Τένις, Μπάσκετ, Βόλεϊ (ελαστικός αντικραδασμικός τάπητας, εξοπλισμός).
Γήπεδα Μίνι Ποδοσφαίρου 5Χ5, 7Χ7
(συνθετικός τάπητας, εξοπλισμός).

Γήπεδα Beach Volley. Στίβος, σκάμμα,
μονόζυγο, δίζυγο, λοιπός εξοπλισμός.
Προπονητικά Κέντρα (Ολοκληρωμένες
προτάσεις με βάση εμπειρίες σε κέντρα
του εξωτερικού).
Γήπεδα Γκολφ.
Κλειστά γήπεδα (ξύλινα δάπεδα, εξέδρες).
Παιδότοποι, δάπεδα ασφαλείας.
Φωτισμός, περίφραξη, υποδομές.
Γ. Προϊόντα περιβάλλοντος χώρου και
κήπου - αντιπροσωπίες.
Δάπεδα οικολογικά από ανακυκλωμένο
ξύλο και πλαστικό - TERRAFINA.
Συνθετικοί χλοοτάπητες διακοσμητικοί
- FIVESTARGRASS.
Ειδικά υποστρώματα για πράσινες στέγες - DIADEM GREEN ROOF SYSTEMS.
Εξοπλισμός γηπέδων και παιδότοπων.
Φυτώρια.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 210 2515005
e-mail: info@landco.gr
www.landco.gr, www.prasinistegi.gr

XL FURNITURE/ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ-ΚΕΡΜΕΛΙΏΤΗΣ ΑΒΕΕ

NILFISK-ADVANCE AE

Εκσυγχρονισμός και παράδοση

Καθαρισμός μοκετών

Η XL furniture, έχει καθιερωθεί στην τοπική και διεθνή αγορά, ως μία από
τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα παραγωγής ξύλινων καθισμάτων και
τραπεζιών. Δραστηριοποιείται από το 1964 και εδρεύει στο 8οχλμ ΛάρισαςΤρικάλων στη Λάρισα σε ένα χώρο 30.000m2. Με κίνητρο την αγάπη για
το ξύλο, το σεβασμό και την
αφοσίωση προς το υλικό,
η μακροχρόνια και συστηματική επιμονή των οικογενειών ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ και
ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗ, εκφράστηκε
όλα αυτά τα χρόνια με την
συνεχή ανανέωση και αναβάθμιση του μηχανολογικού
εξοπλισμού της εταιρίας όπως και τις επαναλαμβανόμενες επενδύσεις σε
νέες τεχνολογίες και εξειδικευμένο προσωπικό. Η XL furniture, εκμεταλλευόμενη την πολυετή εμπειρία και την πλήρη εξειδίκευση διακρίνεται για
την μεγάλη παραγωγική δυνατότητα που έχει, και μπορεί έτσι να παρουσιάζεται ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά προσφέροντας έναν άριστο
συνδυασμό τιμής και ποιότητας. Η εταιρεία καταφέρνει να ανταποκριθεί
στις ανάγκες της αγοράς διαθέτοντας τα προϊόντα της, σε περισσότερα από
500 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, ενώ τα τελευταία χρονιά διευρύνει
συνεχώς τις εξαγωγικές της δραστηριότητες. Τα προϊόντα της XL-furniture,
κινούμενα σε ένα πλαίσιο εκσυγχρονισμού και παράδοσης, χαρακτηρίζονται από προσεκτική επιλογή πρώτων υλών, την προσοχή στη λεπτομέρεια
και την ποιότητα των φινιρισμάτων, αλλά και την ανθεκτικότητά τους, αφού
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου προτύπου διασφάλισης
ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας (ISO-9001), που η XL κατέχει και
αναβαθμίζει συνεχώς από το 1999 έως σήμερα. Η XL συντάσσει όλες τις
δυνάμεις της με σκοπό να προσφέρει μέσα από μια συνεργασία, ποιότητα,
εξυπηρέτηση και ικανοποίηση για κάθε πελάτη της.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 2410 851174
e-mail: sales@xlf.gr, www.xlf.gr

H NILFISK παρουσιάζει το AX 310. Είναι ένα
νέο μηχάνημα που μπορεί εύκολα και γρήγορα
να καθαρίσει μοκέτες και χαλιά.
Κατάλληλο για καθαρισμό μικρών και μεσαίων
επιφανειών. Ιδανικό για καθαρισμό
εμπορικών
κέντρων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων,
εστιατορείων κ.λπ.
Διαθέτει εργονομική λαβή η οποία
μπορεί να ρυθμιστεί στο κατάλληλο
για κάθε χειριστή
ύψος και η οποία
μπορεί να αναδιπλωθεί για εύκολη
μεταφορά με αυτοκίνητο σε διαφορετικούς χώρους εργασίας.
Διαθέτει δύο μεγάλες δεξαμενές, μία για το
καθαρό νερό και το απορρυπαντικό και μία για
τη συλλογή του ακάθαρτου νερού. Το διάλυμα
καθαρού νερού και απορρυπαντικού ψεκάζεται (spray) στη μοκέτα, η περιστρεφόμενη
βούρτσα εξασφαλίζει βαθύ καθάρισμα και το
ισχυρό μοτέρ αναρρόφησης τριών σταδίων
επιτυγχάνει πολύ καλό στέγνωμα της μοκέτας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 210 9119600
e-mail: nilfisk@clean.gr
www.nilfisk.gr

SALVINI HOTEL SUPPLIES

Πλήρης γκάμα προϊόντων περιποίησης και είδη ιματισμού
H Salvini Hotel Supplies αποτελεί τμήμα μιας μεγάλης, διεθνούς εταιρείας ξενοδοχειακών εξοπλισμών στα είδη προσωπικής υγιεινής, με πολύχρονη παρουσία και εξαιρετικό πελατολόγιο και
δραστηριοποιείται τόσο στον ελλαδικό, όσο και
στον ευρωπαϊκό χώρο.
Έχοντας την έδρα της στα Ιωάννινα, η Salvini Hotel
Supplies είναι στελεχωμένη με μια εξαιρετική
ομάδα, η οποία λειτουργεί με γνώμονα την πείρα
και την τεχνογνωσία και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης σε όλα τα πεδία, συνιστώντας έτσι μια ολοκληρωμένη εταιρεία παραγωγής εξοπλισμού για μοντέρνα ξενοδοχεία.
Διαθέτει στην αγορά πλήρη γκάμα προϊόντων περιποίησης: σαμπουάν, αφρόλουτρα, σετ φροντίδας,
σετ ραπτικής, παντόφλες κ.λπ.

Είδη ιματισμού όπως: σεντόνια, παπλώματα,
μπουρνούζια κ.λπ.
Καθώς και υφάσματα διακόσμησης (Decoration
Fabrics):
κουρτίνες, υφάσματα επιπλώσεωv κ.λπ.
Η SALVINI αντιπροσωπεύει τον ιταλικό κολοσσό, σε προϊόντα amenities, «LA BOTTEGA DEL
ALBERGO» προωθώντας στην ελληνική αγορά
ξενοδοχειακού εξοπλισμού μια σειρά από brand
names, παγκοσμίως γνωστά και καθιερωμένα:
Etro, Laura Tonatto, Fragonard, και Confort Zone.
Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων κοσμετολογίας,
επώνυμων και ελεγμένων από κάθε αρμόδια αρχή,
φέρουν πιστοποιητικά γνησιότητας και καλής ποιότητας.
Επίσης δεν λείπουν και οι εξαιρετικές συσκευασί-

ες των mini products ως welcome gifts ή συλλεκτικές συσκευασίες για VIP’S.
Επίσης το 2007 άρχισε η αποκλειστική διάθεση στη
Ελλάδα του ιταλικού ομίλου LINEAFLEX.
Ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της ιταλικής
παραγωγής στρωμάτων με οικολογικά υλικά.
Τελευταία θέλοντας να καλύψει πλήρως τον χώρο
των ξενοδοχείων αντιπροσωπεύει τις εξής παγκοσμίως γνωστές εταιρείες για τις πορσελάνες, υαλικά και μαχαιροπίρουνα (Table Ware):
ROYAL PORCELAIN, LANGETHAL, BENEDIKT,
EISCH-GLASS και DALPER.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 26510 83480
e-mail: info@salvini.gr
www.salvini.gr

