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SILEX HELLAS

LG ELECTRONICS

Red dot award

Συστήματα Waffel

Ολοκληρωμένο σύστημα Infotainment

Τα γερμανικά συστήμα τα waf fel SILE X
της εταιρίας SILE X
HELL A S – ΑΦΟΙ
ΚΟΤΣΕΡΙΔΗ Ο.Ε. διακρίνονται εδώ και 30
χρόνια για την υψηλή
ποιότητα κατασκευής τους, τη μεγάλη
απόδοση λειτουργίας
τους και την αντοχή
τους στο χρόνο. Ξεχωρίζουν για τη μοναδική ποιότητα ψησίματος,
τις ξεχωριστές γεύσεις, τις πρωτοποριακές λύσεις και τους απίστευτους χρόνους, εξασφαλίζοντας τεράστια οικονομία ρεύματος, χρόνου
εργασίας και εξυπηρέτησης πελατών καθώς και
άνεση στην καθαριότητα.
Διατίθενται σε διάφορους τύπους (μαργαρίτα,
βρυξελλών, αμερικάνικη, παγωτού) καλύπτοντας κάθε ανάγκη του επαγγελματία σε σχήμα
και σε πάχος βάφλας ενώ συνοδεύονται και από
ξεχωριστές προτάσεις σερβιρίσματος.
Όλα τα συστήματα waffel διαθέτουν ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη.
Παράλληλα η εταιρία διαθέτει 3 διαφορετικούς
τύπους έτοιμων μειγμάτων για βάφλα με την
προσθήκη μόνο νερού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.silex-hellas.com.gr

H LG Electronics, ηγέτιδα εταιρεία στον
τομέα της τεχνολογίας και της παροχής
ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων, παρουσιάζει τη λύση Pro:Centric,
ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου,
το οποίο απευθύνεται στα ξενοδοχεία και
στοχεύει στην καλύτερη παροχή πληροφοριών και υποστήριξης των πελατών
τους. Πιο συγκεκριμένα, το Pro:Centric
της LG παρέχει τη δυνατότητα στους
ξενοδόχους να προσαρμόσουν το περιεχόμενο της τηλεόρασης σύμφωνα με
τις προτιμήσεις τους, προσφέροντας με
εύκολο τρόπο στους επισκέπτες διασύνδεση με πηγές πληροφοριών. Μέσω του
Pro:Centric, ένα μήνυμα υποδοχής καλωσορίζει τον επισκέπτη στο δωμάτιο, ενώ
οι ξενοδόχοι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους φιλοξενούμενους σημαντικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα αξιοθέατα της περιοχής. Επιπλέον, οι
επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες για τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, όπως το μενού υπηρεσιών δωματίου, οι υπηρεσίες spa και οι οδηγοί διασκέδασης. Παράλληλα, ο Pro:Centric server με σύνδεση στο Διαδίκτυο επιτρέπει
τη διαμόρφωση και την ενημέρωση του περιεχομένου εξ αποστάσεως, ενώ είναι
δυνατός ο προγραμματισμός όλων των τηλεοράσεων, η αναβάθμιση του λογισμικού και η αντιστοίχιση των καναλιών. Επιπλέον, το Pro:Centric διαθέτει υποστήριξη των εφαρμογών σε πολλές γλώσσες, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ξενοδόχους να εξασφαλίσουν στους επισκέπτες τους υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
εντός του δωματίου. Από την κεντρική οθόνη υποδοχής της τηλεόρασης, οι φιλοξενούμενοι έχουν πρόσβαση μεταξύ άλλων στον Οδηγό Καναλιών, στις Πληροφορίες -για το ξενοδοχείο, τις υπηρεσίες και τα αξιοθέατα- στις Επιλογές Γλώσσας
και στην υπηρεσία Αφύπνισης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.lg.com/gr

MIA COLLECTION

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Nέο showroom

Κομψή και διακριτική σχεδίαση

Στον νέο ιδιόκτητο εκθεσιακό χώρο, Δελφών 1
στο Κορωπί (λεωφ. Αεροδρομίου-Κορωπίου),
και σε περισσότερα από 2.000 τ.μ.. θα βρείτε
μεγάλη ποικιλία και μοναδικά σχέδια, επίπλων
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Η Mia Collection με 30 χρόνια πείρα, ξεκινώντας
από τη Δανία, κατασκευάζει έπιπλα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ κ.λπ., και καλύπτει την
αγορά σε όλο τον κόσμο, με παραδόσεις από την
Ινδονησία.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.miacollection.gr

Η ευέλικτη σχεδίαση του συστήματος AElement επιτρέπει σε αρχιτέκτονες, διακοσμητές και κατόχους
ξενοδοχείων να διαλέξουν το δικό τους μοναδικό
στυλ. Η μινιμαλιστική σχεδίαση του καρταναγνώστη
RFID είναι κομψή και διακριτική σε κάθε τύπο πόρτας. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής από ένα ευρύτατο φάσμα φινιρισμάτων και σχεδίων πόμολων τόσο
μοντέρνων όσο και κλασικών. Με την παρουσίαση
του συστήματος AElement, η χρησιμότητα οποιασδήποτε off-line κλειδαριάς ξενοδοχείου έχει μόλις
τελειώσει. Τώρα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ελέγχει την
ασφάλεια του ξενοδοχείου, να παρέχει προνόμια πρόσβασης και να συγκεντρώνει
στοιχεία από κάθε πόρτα χωρίς να απομακρυνθεί από το γραφείο του, χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία του οίκου SALTO. Επιπλέον, μέσω της τεχνολογίας
Mifare RFID επιτρέπει να γραφτούν και να διαβαστούν πληροφορίες πάνω σε «έξυπνες» επαγωγικές κάρτες, επιτρέποντας την ενημέρωση τους μέσω της τεχνολογίας του Εικονικού Δικτύου SALTO (SVN). Οι ηλεκτρονικές κλειδαριές AElement
είναι συμβατές και με την τεχνολογία NFC, η οποία επιτρέπει σε κινητά τηλέφωνα
τα οποία είναι εξοπλισμένα με την λειτουργία αυτή, να λειτουργούν ως μεταφορείς δεδομένων και να ανοίγουν σημεία που ελέγχονται από προϊόντα SALTO. Με
απλή, διαισθητική χρήση και με κάρτες-κλειδιά που διατίθενται σε πολλά σχήματα
(κάρτα, άθραυστο μπρελόκ, ειδικό αυτοκόλλητο, βραχιόλι, ρολόι, κινητό τηλέφωνο
NOKIA και άλλα) αυτό το σύστημα είναι ιδανικό για όλες τις εφαρμογές.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.iliopoulos.com.gr

Ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή βραβεία για design, το red
dot award, απονεμήθηκε για το
2011 στις καμπίνες Sweet Spa
& Sweet Sauna της εταιρίας
Starpool, της οποίας η IDOLO
Consulting Beauty & Spa είναι
αποκλειστικός αντιπρόσωπος για
την Ελλάδα και την Κύπρο. Ένα

ειδικό σώμα αποτελούμενο από
35 επαγγελματίες από όλο τον
κόσμο εξέτασε 4.433 ανταγωνιστικά προϊόντα από 60 διαφορετικές χώρες. Η Sweet Sauna 90
έλαβε το βραβείο red dot product
design award για το 2011 για το
υψηλό της design ενώ η Sweet
Spa έλαβε το βραβείο red dot
award “Best of the Best” για την
ανώτερη ποιότητα σχεδιασμού
της, το υψηλότερο βραβείο μεταξύ των βραβευθέντων προϊόντων. Για την Starpool και την
IDOLO Consulting Beauty & Spa
αυτό είναι ένα ιστορικό επίτευγμα που επιτρέπει την είσοδό τους
στην αποκλειστική οικογένεια
βραβευθέντων εταιριών όπως
η Apple, Bose, BMW, LG Group,
Kia Motors, Adidas, Philips,
Mercedes Benz, Nokia, Siemens,
Sony, Guzzini, Pininfarina,
Viessman και Technogym. Η
Sweet Spa & η Sweet Sauna θα
εκτίθενται από την 1η Ιουλίου
2011 έως την 30η Ιουνίου 2012
στο Design Museum του Έσσεν,
ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που κάθε
χρόνο τιμά τους νικητές των βραβείων και προσελκύει χιλιάδες
επισκεπτών από όλο τον κόσμο.
Οι καμπίνες Sweet Spa & Sweet
Sauna κοσμούν ήδη υπερπολυτελή ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο
ενώ στην Ελλάδα βρίσκονται στο
Gran Melia Daios Cove στον Άγιο
Νικόλαο Κρήτης, στο Castello
Boutique Resort & Spa στο Σίσι
Ηρακλείου και στο Alexandra
Golden Boutique Hotel στη Θάσο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.starpool.it
www.idolo.gr

IBC SOLAR A.E

Φωτοβολταϊκά
Η IBC SOLAR A.E., θυγατρική
εταιρεία της IBC SOLAR A.G.,
μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών φωτοβολταϊκών συστημάτων παγκοσμίως ανακοίνωσε
την ενίσχυση του portfolio της με
πλαίσια δικής της ετικέτας.
Τα πλαίσια είναι κρυσταλλικού
τύπου με υψηλές αποδόσεις.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.ibc-solar.gr

LANDCO ΕΠΕ

Ποιότητα και οικονομία στη διαμόρφωση εξωτερικού χώρου
Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
ενός ξενοδοχείου είναι εξίσου σημαντική
με την αρχιτεκτονική του κτιρίου την οποία
και αναδεικνύει εάν έχει γίνει κατόπιν
ολοκληρωμένης μελέτης. Είναι ο συνδετικός κρίκος του με το περιβάλλον στο οποίο
ανήκει, το οποίο θα πρέπει να αναδειχθεί ,
στην περίπτωση της εξοχής ή να δημιουργηθεί, στην περίπτωση που βρίσκεται σε
πόλη, ώστε να μπορεί να προσφέρει στους
πελάτες του χώρους ανάπαυσης, παιχνιδιού και αναψυχής. Η διαμόρφωση του
εξωτερικού χώρου με μικρές παρεμβάσεις
μπορεί να αναβαθμιστεί, να εξοικονομήσει
ενέργεια, να διαχειριστεί καλύτερα τα στερεά και υγρά απόβλητα, κερδίζοντας το
αυξανόμενο ενδιαφέρον των πελατών για

οικολογικές λύσεις και προστατεύοντας το
τοπίο και το περιβάλλον. Η LANDCO σχεδιάζει και υλοποιεί τα έργα της με στόχο την
απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών της
και την μέγιστη αξιοπιστία και οικονομία
στην κατασκευή και την διαχείρισή τους.

Έχει μόνιμες συνεργασίες με ξενοδοχεία,
τεχνικές εταιρείες και αρχιτεκτονικά γραφεία σχεδιάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις.
Στις υπηρεσίες της συμπεριλαμβάνονται:
Αρχιτεκτονική Τοπίου – Έργα Πρασίνου.
Αρδευτικά Δίκτυα – Αυτοματισμοί – Συστήματα οικονομίας και διαχείρισης νερού. Πράσινες Στέγες – Κάθετοι Κήποι.
Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Συστήματα
εξοικονόμησης ενέργειας. Γήπεδα Άθλησης (Τένις, Ποδόσφαιρο, 5Χ5, Μπάσκετ,
Golf, εξοπλισμός, συνθετικοί τάπητες με
μείωση θερμοκρασιών). Παιδότοποι –
Θεματικά Πάρκα – Εξοπλισμός άθλησης
για ΑΜΕΑ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.landco.gr, www.prasinistegi.gr

