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Προμηθευτές
LANDCO ΕΠΕ

ΔΑΠΕΛΙΞΗ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Αρχιτεκτονική
τοπίου

Κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Η LANDCO είναι τεχνική εταιρεία εξειδικευμένη στην αρχιτεκτονική τοπίου και σε έργα
πρασίνου, σε γήπεδα άθλησης,
παιδότοπους, χώρους αναψυχής, δίκτυα άρδευσης, πράσινες στέγες και περιβαλλοντικά
έργα. Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στα παρακάτω
αντικείμενα:
Αρχιτεκτονική Τοπίου, Έργα
Πρασίνου, Αρδευτικά Δίκτυα,
Αυτοματισμοί, Γήπεδα Άθλησης,
Κέντρα Προπόνησης, Γήπεδα
Golf, Παιδότοποι, Θεματικά Πάρκα, Αναπλάσεις, Προστασία από
Διαβρώσεις, Πράσινες Στέγες,
Περιβαλλοντικές Εφαρμογές,
Διαχείριση Νερού, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βιοκλιματική. Τα
στελέχη της διαθέτουν πείρα σε
μεγάλης κλίμακας έργα μεταξύ
αυτών και στα
σ η μ α ν τ ι κό τ ερα Ολυμπιακά
Έργα: Ολυμπιακό Αθλητικό
Κέντρο Αθηνών
(ΟΑΚΑ), Ολυμπιακό Χωριό
Δημοσιογράφων – Ήλιδα,
Ολυμπιακό Κέντρο Κωπηλασίας – Κανό και Καγιάκ, Ολυμπιακή Εγκατάσταση Γηπέδου
Beach-Volley και Λοιπών Αθλημάτων στον Φαληρικό Όρμο,
Βοηθητικά Γήπεδα Ολυμπιακού
Αθλητικού Κέντρου Αθηνών.
Επίσης, σε πλήθος άλλων όπως
ξενοδοχεία, βιομηχανίες, ιδιωτικές οικίες, δήμους, χώρους
αναψυχής αλλά και σε έργα στο
εξωτερικό.
Η LANDCO έχει ένα διακριτό οργανόγραμμα το οποίο της
επιτρέπει τη σωστή διαχείριση
και υλοποίηση κάθε έργου. Διακρίνονται το τμήμα Μελετών
και Σχεδιασμού, και το τμήμα
Κατασκευής και Τεχνικής Υποστήριξης.
Το προσωπικό της εταιρείας
απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και έμπειρους
τεχνίτες οι οποίοι εγγυώνται για
την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα των έργων.
Η εταιρεία αντιπροσωπεύει στην
Ελλάδα διεθνείς οίκους σε προϊόντα όπως:
Συνθετικοί χλοοτάπητες και
δάπεδα γηπέδων, Εξοπλισμός
γηπέδων άθλησης και γκολφ,
Παιδότοποι και Θεματικά Πάρκα, Συστήματα φυτεμένων δωμάτων, Φυτώρια και είδη κηποτεχνίας.
Πελάτες της είναι Κατασκευαστικές εταιρείες, Ξενοδοχεία,
Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς,
Βιομηχανίες,
Αρχιτεκτονικά
Γραφεία, Εταιρείες Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων,
Αθλητικές Ομάδες, Ιδιώτες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 210 2515005
e-mail: info@landco.gr
www.landco.gr

Η εταιρεία Δαπέλιξη έχει στο ενεργητικό της, τη δημιουργία χώρων που
βασίζονται σε ολοκληρωμένες προτάσεις, πλήρως μελετημένες σε κάθε
τους λεπτομέρεια, επειδή ακριβώς είναι σε θέση να υλοποιήσει κάθε είδους
απαιτητική κατασκευή, σε εσωτερικό
και περιβάλλοντα χώρο οποιουδήποτε
κτίσματος. Η πολυετής πείρα και η τεχνική των συνεργείων τοποθέτησης της
εταιρείας μας, επιτρέπουν στον μελετητή να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια του
συμβατικού σχεδιασμού και να πρωτοτυπήσει.
Σε αυτό συμβάλλει επιτυχώς, όσον
αφορά τους εξωτερικούς χώρους, η
συνεργασία μας με το ισπανικό εργοστάσιο Exterpark που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να επιλέξουν
επιπλέον ξύλινα στοιχεία για περιφράξεις, πέργκολες, ζαρντινιέρες, παγκάκια, πλαισιώνοντας έτσι αρμονικά το
ξύλινο δάπεδο εξωτερικού χώρου που
ονειρεύονται και δημιουργώντας ένα

ξεχωριστό περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από συνοχή
και ομοιογένεια.
Ανάλογα με τις απαιτήσεις
του μελετητή, οι κατασκευές αυτές συμβαδίζουν είτε
με τις δεδομένες διαστάσεις ευρύτερης παραγωγής
του εργοστασίου είτε με
διαστάσεις ειδικής παραγγελίας για το κάθε έργο. Συγκεκριμένα για τις πέργκολες και τις περιφράξεις, τα
σκίαστρα, μπιζουταρισμένα
ή όχι, τοποθετούνται με την
κλίση που απαιτεί το κάθε
έργο και με τη συνδεσμολογία που επιλέγει ο μελετητής ανάμεσα
στους προτεινόμενους τρόπους του εργοστασίου. Η απόχρωση του ξύλου, σε
όλες τις κατασκευές, παραμένει η ίδια
με αυτή του δαπέδου καθώς και η συμπεριφορά του, στις ίδιες πάντοτε καιρικές συνθήκες. Όπως αποδεικνύεται,

το ξύλο είναι ένα υλικό με πολλές δυνατότητες και η Δαπέλιξη, αναγνωρίζοντας την αξία του, μπορεί να το προσαρμόσει στις απαιτήσεις του χώρου σας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 210 2587024
e-mail: dapelixi@hol.gr
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ALUMINOX ΑΒΕΕ

Ειδικές εκδόσεις

80 χρόνια στην επαγγελματική κουζίνα

Με μια ειδική έκδοση για τον τουρισμό
και τις επενδύσεις (Ελληνικός Τουρισμός
- Big Deals) αλλά και τα δύο έντυπά της
(The Tourism Report και Εξοπλισμός και
Υπηρεσίες), η D&D COMMUNICATION
συμμετέχει με δικό της περίπτερο στην
39η xenia. Παράλληλα, διοργανώνει σε
συνεργασία με την SMART MEDIA, ημερίδα με θέμα «Η ελληνική γαστρονομία
ως στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς
και τουριστικής ανάπτυξης». Η ημερίδα διοργανώνεται υπό την αιγίδα του
Ο.Π.Ε., τη συνεργασία της xenia ΑΕ και
τη στήριξη της EUROTOQUE ΕΛΛΑΣ. Η
εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο των
εκδόσεων και της επικοινωνίας από το
2003. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της
χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα
και επαγγελματισμό και έχουν συνεργαστεί στο πλαίσιο ειδικών εκδόσεων
και εκδηλώσεων με φορείς εθνικής
εμβέλειας όπως ο ΗΑΤΤΑ, το ΞΕΕ, το
Κυπριακό εμπορικό Κέντρο Αθηνών και
το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και
Τουρισμού της Κύπρου, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικές εταιρείες, τράπεζες κ.λπ., ενώ, παράλληλα, η
παρουσία της σε εκθέσεις Ελληνικές και
διεθνείς, συνέδρια κ.λπ. είναι έντονη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 210 8846136-7
e-mail: info@ttr.gr

Η εταιρεία Aluminox μετράει
80 χρόνια πείρας στον χώρο
του εξοπλισμού κουζίνας.
Με έμφαση στην παραγωγή
προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, η Aluminox παρέχει
απόλυτη τεχνική υποστήριξη
και αναλαμβάνει την ορθολογική οργάνωση κάθε τύπου
κουζίνας, έχοντας επενδύσει
πάνω απ’ όλα σε μηχανήματα
τελευταίας τεχνολογίας και στην αυτοματοποίηση της παραγωγής. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας, που βρίσκονται
στη βιομηχανική ζώνη Κορωπίου, καλύπτουν 7.000 τετραγωνικά μέτρα σε έναν
ιδιόκτητο χώρο 14 στρεμμάτων.
Η γκάμα των προϊόντων της Aluminox
περιλαμβάνει εξοπλισμό προετοιμασίας,
ζεστής κουζίνας, πλυντηρίων πιάτων και
ποτηριών, bar, ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και self service. Όλες οι συσκευές
είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς
HACCP και φέρουν σήματα ποιότητας
CE της Ε.Ε., ενώ τηρούν τους πιο αυστηρούς κανόνες υγιεινής όπως, π.χ. του
Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ (U.S.P.H.).
Η παραγωγή είναι πιστοποιημένη κατά
ISO 9001. Η Aluminox έχει την αντιπροσώπευση των οίκων M.K.N. Γερμανίας
και HOBART Γερμανίας καθώς και την
τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων

τους ύστερα από συνεχή εκπαίδευση
στη Γερμανία όλου του Team του τεχνικού τμήματός της.
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για μία
καλύτερη εξυπηρέτηση και αρτιότερο
service, η εταιρεία δημιουργεί ένα δίκτυο εμπόρων -αντιπροσώπων σε κομβικά σημεία της χώρας.
Τον Μάιο του 2007 δημιούργησε την
ALUMINOX SCANDINAVIA με έδρα τη
Νορβηγία και κύριο στόχο δραστηριότητας τη Β. Ευρώπη. Σημειωτέον ότι τα τελευταία 10 χρόνια η ALUMINOX έχει μια
μεγάλη δραστηριότητα στις σκανδιναβικές χώρες (Ξηρά και Ναυτιλία). Ειδικότερα στη Ναυτιλία σε συνεργασίες με τα
μεγαλύτερα ναυπηγεία του κόσμου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 210 6622111
e-mail: mail@aluminox.gr
www.aluminox.gr

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Α.Ε.

Συνεχής και αδιάκοπη βελτίωση των υπηρεσιών
Στις αρχές του 1960 κάπου στην Καλλιθέα o Νίκoς Μωραΐτης, εργάτης μέχρι τότε, άνοιξε το πρώτο καθαριστήριο με 2
οικιακά πλυντήρια και έναν ξύλινο πάγκο για σιδέρωμα ως
εξοπλισμό. Οι γνώσεις του μικρές, η διάθεσή του μεγάλη
και η αναγκαιότητα ακόμα μεγαλύτερη. Στα μέσα της δεκαετίας ταυ 1980 το μικρό πλυντήριο είχε γίνει ένα καλό συνοικιακό καθαριστήριο. Τότε ήταν που ανέλαβε η 2η γενιά, ο
Κώστας Μωραΐτης, με άλλη όρεξη, όνειρα και με μια απορία
που είναι και ο σκοπός μας πλέον:
«Πόσο καλύτερη ποιότητα μπορούμε να προσφέρουμε; Πόσο
καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη διευκόλυνση μπορούν να έχουν σι πελάτες μας; Πόσο υπεύθυνη και επώνυμη
μπορεί να γίνει η υπηρεσία μας, η εξυπηρέτησή μας;».
Τότε ήταν που το παλιό καθαριστήριο «ΓΑΡΔΕΝΙΑ» έγινε

«Καθαριστήρια Μωραΐτης». Αυτό σήμανε μια περίοδο με
πολλά ταξίδια σε Ευρώπη και Αμερική, σε διεθνείς εκθέσεις και σεμινάρια καθώς και επισκέψεις σε εταιρείες και
εργοστάσια άλλων χωρών. Μάθαμε για νέες μεθόδους για
νέα υφάσματα για καλύτερη επεξεργασία με φιλικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Έτσι φτάσαμε στην 2η χιλιετία,
μια εποχή που όλα αλλάζουν γρήγορα και οι απαιτήσεις των
πελατών μας μεγαλώνουν. Μια και μόνη λύση υπάρχει «η
συνεχής και αδιάκοπη βελτίωση της γνώσης μας και η πιστή εφαρμογή της, προς όφελος των πελατών μας και του
κοινωνικού συνόλου. Αυτό είναι το όραμά μας και γι’ αυτό
δουλεύουμε».
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 210 3421111
e-mail: morclean@otenet.gr www.morclean.gr

