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Εφελκυόμενες
τέντες

UNEO

ARXIS HOSPITALITY

Μοναδική εμπειρία

Υψηλά επίπεδα ασφάλειας

Η tensis αναλαμβάνει την σχεδίαση και κατασκευή μόνιμων και

εφήμερων εφελκυόμενων δομών.
Οι ‘Εφελκυόμενες Τέντες’ είναι
μια επαναστατική καινοτομία στη
βιομηχανία της εφήμερης σκίασης
χωρίς να απαιτείται πολεοδομική
άδεια! Με το 100% αδιάβροχο ελαστικό ύφασμα τους και χρησιμοποιώντας τις αρχές μιας εφελκυόμενης δομής, δημιουργούν μια
εντυπωσιακή και φουτουριστική
μεταμόρφωση του χώρου που έχει
τη δυνατότητα να αντέχει στα μέγιστα φορτία ανέμου (βάση Ευρωκώδικα) του Ελλαδικού χώρου.
Οι ‘Εφελκυόμενες Τέντες’ μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε επιφάνεια, κάθε μορφής
εδάφους καθώς επίσης και επάνω
σε κτίρια. Μπορούν να προστατεύσουν από τα καιρικά φαινόμενα
πληθώρα εκδηλώσεων όπως δεξιώσεις, συναυλίες, γάμους, πάρτι,
κλπ. αντικαθιστώντας σταδιακά τις
παλαιού τύπου και μέτριας αισθητικής βαριές κατασκευές.
Με δυνατότητα πώλησης, ενοικίασης και μίσθωσης, ανάλογα με τις
απαιτήσεις του πελάτη μπορεί να
καλύψει κάθε είδους ανάγκη.
Η επιφάνειά τους μπορεί να παραχθεί με το σήμα και χρώμα
οποιασδήποτε εταιρείας, μετατρέποντας τες σε ένα ισχυρό εργαλείο
marketing!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.tensis.gr

ΔΟΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε

Ειδική θήκη

H Uneo Spa Solutions είναι μια εξειδικευμένη ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση
κέντρων spa. H Uneo Spa Solutions αναλαμβάνει τη δημιουργία ολοκληρωμένης
ανάπτυξης κέντρων spa υψηλών προδιαγραφών. Με την πολύχρονη εμπειρία της
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον
τομέα του επιχειρηματικού σχεδιασμού business plan, του concept και της στρατηγικής, της οργάνωσης και της μελέτης
σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής & design
σύμφωνα με το ύφος και το προφίλ κάθε
πελάτη. Στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνεται το consulting, ο συντονισμός και
η επιμέλεια σε όλα τα στάδια λειτουργίας της επιχείρησης, από τη δημιουργία
Menu Spa Treatments, Επιλογή Υλικών
και Εξοπλισμού, Επιλογή και Εκπαίδευση
Προσωπικού, Σχεδιασμός Δημιουργικών
Υλικών – Εταιρικής Ταυτότητας, καθώς και
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προβολής κι
Επικοινωνίας εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την επιτυχία της επιχείρησης σας.
Ανακαλύψτε το πνεύμα της ελληνικής φύσης μέσα από το Ιερό Δέντρο της Ελιάς.
Απολαύστε την εμπειρία της αναζωογόνησης μέσα από ένα μαγευτικό ταξίδι ευεξίας και ψυχικής ισορροπίας. Αν το ζητούμενο στη ζωή είναι το ευ ζην, η γνώση και
η αγάπη για ζωή, τότε το Olive Tree Spa
είναι ο ιδανικός χώρος που ψάχνετε, αφού
εδώ θα συναντήσετε την γνώση μαζί με
την εξειδικευμένη εμπειρία των θεραπευτών του Olive Tree Spa. Αφεθείτε στις θεραπείες μας και θ’ ανακαλύψετε τη σοφία
της διαχρονικά αναγνωρισμένης ελληνικής ιατρικής που, σε συνδυασμό με την
παράδοση της Ταϊλάνδης, θα σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία Spa. Παραδοθείτε στο απαλό άγγιγμα των θεραπευτών
μας και θα νιώσετε τις αισθήσεις σας να
τονώνονται από τα αρωματικά βότανα και
τα αιθέρια έλαια. Αφήστε το μυαλό σας
να ταξιδέψει μακριά από τις έγνοιες της
καθημερινότητας και θα νιώσετε μια πρωτόγνωρη εμπειρια και διάθεση για ζωή.
Γευτείτε μια μαγευτική εμπειρία…!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.uneospa.com
www.olivetreespa.gr

Χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία ανάγνωσης-γραφής εξ’ αποστάσεως (Contacless read-write
technology) οι σειρά ηλεκτρονικών κλειδαριών ILCO
SAFLOK E 790 προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας,
εγκαθιστάται εύκολα με η χωρίς μηχανικό κλειδί. Ποιοτική Κατασκευή Η ILCO SAFLOK Ε-790 είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών εμπειρίας στην ανάπτυξη αποτελεσματικών Συστημάτων Πρόσβασης (Access Control) για
την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Δεν παραβλέφθηκε καμιά
λεπτομέρεια και η ποιότητα είναι εγγυημένη. Συνολική
Ασφάλεια και Άνεση Οι επισκέπτες θα αναγνωρίσουν και
θα εκτιμήσουν στην ILCO SAFLOK Ε-790 την προστασία
του αυτόματου μάνδαλου (deadbolt), τον εργονομικό
σχεδιασμό και την εύκολη χρήση της κάρτας ανάγνωσης. Η Τεχνολογία Ανάγνωσης/
Γραφής (Read-write) σημαίνει ότι το προσωπικό ασφαλείας μπορεί να παρακολουθεί
την κίνηση των υπαλλήλων παρακολουθώντας τις κάρτες εισόδου του προσωπικού.
Αυξημένη Λειτουργικότητα και Αποτελεσματικότητα Εύκολη στην εγκατάσταση η
ηλεκτρονική κλειδαριά ξενοδοχείου ILCO SAFLOK Ε-790 απλουστεύει την πρόσβαση
και με τον τρόπο αυτό ο ξενοδόχος εξοικονομεί χρόνο και χρήματα! Εύκολη στη συντήρηση φέρει ερμητικά σφραγισμένο περίβλημα και κατά τον τρόπο αυτό δεν απαιτεί
κανενός είδους καθαρισμό του αναγνώστη κάρτας. Εύκολη και στην παρακολούθηση
των εισόδων, μόνο το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να έχει κάρτα παρακολούθησης
(audit keycard) για να εξάγει τα στοιχεία εισόδων από την κλειδαριά. Εγγύηση 2 έτη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.arxis.gr

LANDCO ΕΠΕ

Αναβάθμιση τουριστικών επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός»
προβλέπει την αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων, κάνοντας τες
πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Αφορά
επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, ανάπτυξης και εφαρμογής
συστημάτων εξοικονόμησης νερού,
διαχείρισης αποβλήτων και ανάπτυξης
περιβαλλοντικών συστημάτων. Το Δεκέμβρη αναμένεται η επίσημη δημοσίευση και η έναρξη υποβολής προτάσεων η οποία θα διαρκέσει μέχρι τέλος
Φεβρουαρίου του 2011. Οι υπηρεσίες της LANDCO οι οποίες εντάσσονται στο
πρόγραμμα είναι: Α. Πράσινες στέγες - Βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Η λύση της
Πράσινης Στέγης είτε μεμονωμένης είτε σε συνδυασμό με άλλες ΑΠΕ ή περιβαλλοντικά συστήματα, παρέχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο,
βελτίωση της αισθητικής ειδικότερα από δωμάτια υψηλότερων ορόφων (το οποίο
συμβαίνει σε μεγάλο εύρος τουριστικών καταλυμάτων), καλύτερο κλίμα, ενώ παράλληλα βοηθάει το περιβάλλον και τα τοπικά οικοσυστήματα. Η Πράσινη στέγη
εκτός από την ενεργειακή εξοικονόμηση αυξάνει και την αξία των καταλυμάτων
και της συνολικής επένδυσης, αυξάνοντας αντίστοιχα και τις τιμές πώλησης ή την
αξία του ακινήτου ενώ παράλληλα προστατεύει την μόνωση στα δώματα από τη
φυσική φθορά. Συνδυάζεται δε άψογα με φωτοβολταϊκά συστήματα, αυξάνοντας
σημαντικά την απόδοσή τους. Β. Έξυπνα συστήματα οικονομίας και διαχείρισης
νερού. «Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος. Συγκέντρωση όμβριων υδάτων για συγκεκριμένες χρήσεις (πχ. πότισμα). Υπόγεια συστήματα άρδευσης. Γ. Αρχιτεκτονική
τοπίου - φυτεύσεις. Φύτευση περιβάλλοντος χώρου και στεγών με είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. Δ. Natural pools. Βιολογικά φίλτρα με υδροχαρή
φυτά. Μετατροπή συμβατικής πισίνας σε natural pool.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.landco.gr, www.prasinistegi.gr

ΔΑΠΕΛΙΞΗ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Μ. Ε.Π.Ε.
Έχουμε επινοήσει μια ειδική θήκη
φύλαξης προσωπικών αντικειμένων για τον λουόμενο. Προσαρμόζεται σε όλα τα τραπεζάκια παραλίας ή πισίνας, καθώς και στο πλάι
της ξαπλώστρας ή και την ομπρέλα. Τοποθετείται εύκολα με βίδες
ή περτσίνια. Ασφαλίζει με λουκέτο
και ο λουόμενος φορά το κλειδί
με ειδικό βραχιόλι στον καρπό. Το
υλικό είναι από πλαστικό, μέταλλο
ή ξύλο. Δεν αυξάνει τον όγκο κατά
την αποθήκευση των τραπεζιών ή
της ξαπλώστρας. Έχουμε την διεθνή πατέντα του προϊόντος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 2310 615975

Εφαρμογή των υποστυλωμάτων Buzon στο Μουσείο Ακρόπολής
Η ΔΑΠΕΛΙΞΗ, προσπαθώντας πάντοτε
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αισθητικό και πρακτικό, εξασφαλίζει υλικά
μοναδικά στο είδος τους, όπως ακριβώς
είναι τα υποστυλώματα Buzon, του ομώνυμου βελγικού εργοστασίου.
Τα υποστυλώματα Buzon, από πούδρα
πολυπροπυλενίου πολυμερισμένη, ρυθμίζουν το ύψος του δαπέδου διαθέτοντας
όμως το χαρακτηριστικό πλεονέκτημα της
ρύθμισης και της κλίσης του. Ο ρυθμιστής
κλίσης από 0-5% παρέχει την δυνατότητα
κατασκευής μίας απόλυτα επίπεδης επιφάνειας πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο. Όσο
αφορά την ανύψωση του δαπέδου, ξεκινάει από 17mm και καταλήγει έως και 1040

mm, αντέχοντας φορτία έως και 2 τόνων.
Τα Buzon, ευέλικτα στην εφαρμογή τους,
προσαρμόζονται και στις πιο ιδιαίτερες
κατασκευές υπερυψώνοντας ξύλινες επιφάνειες deck, μάρμαρα, γρανίτες, γυαλί
κ.α. Ειδικά για τις γυάλινες επιφάνειες, το
εργοστάσιο προτείνει τα διάφανα πολυανθρακικά υποστυλώματα Buzon, τα οποία

σέβονται απόλυτα την αισθητική του χώρου
χωρίς να υστερούν καθόλου σε τεχνικές
προδιαγραφές. Επιπλέον, εξελίσσοντας
συνεχώς τα προϊόντα του για να ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις του σχεδιασμού
εξωτερικού χώρου, έχει προχωρήσει στην
παραγωγή νέας γενιάς υποστυλωμάτων
που διευκολύνουν για παράδειγμα ακόμα
και την τοποθέτηση πολυγωνικών πλακών
δαπέδου. Η εφαρμογή των υποστυλωμάτων Buzon στη χώρα μας, σε έργα σημαντικά, όπως το Μουσείο Ακρόπολης, είναι
η τρανή απόδειξη ότι η Δαπέλιξη, μπορεί
να στηρίξει έργα απαιτήσεων και υψηλού
σχεδιασμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.dapelixi.com

