υποδοχή - όροφοι - service
τρόλλεϋ βαλιτσών

075.05.124
τρόλλεϋ μεταφοράς βαλιτσών «καμπάνα»
χρυσό, 105x61x186 cm

075.05.128
τρόλλεϋ μεταφοράς βαλιτσών «καμπάνα»
rose gold, 110x65x193 cm

075.05.123
τρόλλεϋ μεταφοράς βαλιτσών «καμπάνα»
inox, 105x46x190 cm

075.05.127
τρόλλεϋ μεταφοράς βαλιτσών «καμπάνα»
χρυσό, 110x65x193 cm

075.05.151
τρόλλεϋ μεταφοράς βαλιτσών
χρυσό

075.05.129
τρόλλεϋ μεταφοράς βαλιτσών «καμπάνα»
inox ματ, 110x65x193 cm

κολωνάκια διαδρόμου
075.05.171
κολωνάκι διαδρόμου
μαύρο, για κορδόνι EKO

075.05.180
κορδόνι διαδρόμου
βελούδινο, μπλε

κολωνάκια
διαδρόμου inox
με ταινία

075.05.181
κορδόνι διαδρόμου
βελούδινο κόκκινο

075.05.160
μπλε ταινία
075.05.161
κόκκινη ταινία

κολωνάκια
διαδρόμου
με μαύρη
075.05.172
κολωνάκι διαδρόμου
χρυσό, για κορδόνι EKO
075.05.170
κολωνάκι διαδρόμου
inox, για κορδόνι EKO
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075.05.162
inox, μαύρη ταινία
075.05.163
μαύρο, μαύρη ταινία
075.05.164
μαύρο, κόκκινη ταινία

κορδόνια διαδρόμου
με χρυσό άγκιστρο
075.05.183 βελούδινο μαύρο
075.05.186 «σχοινί» μπλε
075.05.187 «σχοινί» βανιλί
075.05.188 «σχοινί» κόκκινο

υποδοχή - όροφοι - service
017.05.366
αδιάβροχο φωτιστικό led
με κλιπ, προσαρμόζεται
σε όλους τους πίνακες
και τα σταντ.
Φορτίζεται
από μπαταρία
λιθίου
(8-12 ώρες
λειτουργίας)

017.05.367
μπαταρία
λιθίου
με προστασία
από το νερό

017.05.350
πίνακας «Dulpo»
rubberwood, ανθεκτικός
εξωτερικού χώρου
55x85x48 cm
(διατίθεται και σε άλλα μεγέθη
κατόπιν παταγγελίας)

017.05.352
πίνακας «Rustic»
φωτιζόμενος με βάση και
ξύλινη επένδυση ανθεκτική
σε όλες τις καιρικές συνθήκες,
με 5m καλώδιο και κλειδαριά,
διατίθεται και επιτοίχιο
52χ40χ128 cm

μαρκαδόροι κιμωλίας
017.05.333
καθαριστικό
για ανεξίτηλους
μαρκαδόρους
017.05.331
σπόγγος καθαρισμού

017.05.365
σετ 2 ρόδες για πίνακες
προσαρμόζονται
σε όλα τα σταντ

μαύρος λεπτή γραφή
λευκός λεπτή γραφή
λευκός μεσαία γραφή
λευκός χοντρή γραφή
λευκός αδιάβροχος
μεσαία γραφή
017.05.324 μαύρος αδιάβροχος
μεσαία γραφή
017.05.325 λευκός αδιάβροχος
χοντρή γραφή
017.05.319
017.05.320
017.05.321
017.05.322
017.05.323

μπογιά ακρυλική
για πίνακα, 2,5kg
017.05.337 μαύρη
017.05.338 γκρι

017.05.356
πίνακας ξύλινος,
laminated
με inox σταντ
114x54x35x128 cm

017.05.353
πίνακας επιτοίχιος, inox
φωτιζόμενος,
προσαρμόζεται και σε inox βάση
72χ37 cm - 3A4
διατίθεται και σε 6 A4
017.05.355
βάση-σταντ inox, 1,35 m
(διατίθεται και βάση 0,95 m)

πίνακες ανακοινώσεων ξύλινοι

πίνακες ανακοινώσεων

σε διάφορους τύπους,
διαστάσεις και χρώματα

πίνακες ανακοινώσεων
ασημί χρώμα
δέχονται και κορδόνι
017.05.062
33χ22χ125 cm
017.05.061
43χ30χ135 cm

017.05.031
πινακίδα βέλος
χρυσό
55χ20χ110 cm
017.05.030
πινακίδα βέλος
55χ20χ110 cm
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υποδοχή - όροφοι - service
τρόλλεϋ ορόφων

τρόλλεϋ

τρόλλεϋ 3όροφο πλαστικό, μαύρο
075.05.020 97x50x80 cm
075.05.090 80x42x96 cm

075.05.152
τρόλλεϋ ανεφοδιασμού
δωματίων
κλειστό 88χ46χ118 cm

075.05.091 103x50x97 cm

075.05.074 τρόλλεϋ 3όροφο
πλαστικό, γκρι
81χ41χ93 cm

075.05.111
τρόλλεϋ καμαριέρας
3 θέσεων
ανοιχτή κατασκευή
με δύο υφασμάτινους
σάκους
152x46x114 cm

075.05.071 τρόλλεϋ 3όροφο
πλαστικό γκρι
104x50x93 cm

075.05.015 τρόλλεϋ 3όροφο
πλαστικό, μαύρο
κλειστό από 3 πλευρές,
80x50x90 cm

075.05.115
θήκη μικροαντικειμένων
για τρόλλεϋ,
ξύλινη
74x40 cm

075.05.112
τρόλλεϋ καμαριέρας
μεταλλικό
με ένα σάκκο
περιλαμβάνει ράφια και
θήκες μικροαντικειμένων
και υφασμάτινο σάκο
83x42x11,2 cm

075.05.021 τρόλλεϋ 3όροφο
πλαστικό, μαύρο
κλειστό από 3 πλευρές,
97χ50χ85 cm

075.05.073 καλάθι για τρόλλεϋ
33x25x56 cm
075.05.072 καλάθι για τρόλλεϋ
33x23x17 cm

τρόλλεϋ inox

075.05.086 τρόλλεϋ με 3 ράφια,
inox
81χ46χ86 cm
075.05.146 τρόλλεϋ με 3 ράφια,
inox
82χ43χ90 cm
075.05.118
τρόλλεϋ καμαριέρας
ορόφων
με δύο αποσπώμενα
ράφια και δυνατότητα
αλλαγής ύψους
AF08159
112x96 cm

075.05.120
τρόλλεϋ πολλαπλών
χρήσεων από υψηλής
αντοχής polypropyene
με εγκοπή στήριξης,
στρογγυλεμένες γωνίες,
3 ανθεκτικά ράφια,
βάση με περιμετρικό
χείλος για συγκράτηση
του κάδου
113x50x98 cm
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075.05.147 τρόλλεϋ με 3 ράφια,
inox
95χ50χ95 cm

075.05.136 τρόλλεϋ μαζέματος,
με 2 βαθιά ράφια
inox
95x50x95 cm

075.05.137 τρόλλεϋ με 2 ράφια
inox
85χ45χ90 cm

υποδοχή - όροφοι - service
καλάθια λινών

τρόλλεϋ λινών

Καλάθια ιδανικά για την συλλογή
των χρησιμοποιημένων λινών και πετσετών.
Τσάντες για την πισίνα και μεταφορά προσωπικών
αντικειμένων. Από cellulose,
πλένονται σε πλυντήριο στους 30°C.
30x47 cm

075.05.117
τρόλλεϋ λινών (απλύτων), μπλε
97x59x94 cm

40x32x60 cm
Avana grey
30x47 cm
60x57 cm

70x72 cm

40x32x60 cm

075.05.116
τρόλλεϋ λινών (απλύτων), μπλε
65χ45χ84 cm

τσάντα παραλίας
29x43 cm

075.05.119
τρόλλεϋ λινών (απλύτων)

075.05.002
αλλαξιέρα, γκρι
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υποδοχή - όροφοι - service
075.05.130
τρόλλεϋ room service
με θερμοθάλαμο
80χ43χ97 cm
(διατίθεται και χωρίς θερμοθάλαμο)

μπαγκαζιέρες δωματίων
075.05.076 μπαγκαζιέρα δωματίων
με ψηλή πλάτη
60x40 cm
075.05.077 μπαγκαζιέρα δωματίων
μαύρη
60x40 cm
075.82.010 μπαγκαζιέρα δωματίων
από ανοξείδωτο χάλυβα
ύψος πλάτης 12 cm
με 4 ιμάντες 5 cm υψηλής
αντοχής που πλένονται
μέγιστο φορτίο 60-65 Kgr
50x40χ60 cm
075.05.075 μπαγκαζιέρα δωματίων
χρυσό
60χ46χ68 cm

εξοπλισμός δωματίου

κάδοι δωματίων
063.05.043 βραστήρας 1 lt
inox, 1350 W

024.05.014 κάδος δωματίου
μαύρος
23χ25 cm
024.05.013 κάδος δωματίου
inox ματ
23χ25 cm

063.05.056 βραστήρας 1 lt
και γυάλινη κανάτα
borosilicate με φίλτρο
σε βάση

024.05.025 κάδος δωματίου
πλαστικός 26χ17χ30 cm

024.05.027 κάδος δωματίου
καφέ
23χ31 cm

002.05.310 κανάτα θερμός 1 lt

024.05.028 κάδος δωματίου
μαύρος
23χ31 cm

take away
024.05.026 κάδος δωματίου
μαύρος
διάτρητος
27χ28 cm

024.05.015 κάδος δωματίου
μπεζ
22χ27 cm
(διατίθενται και άλλα
χρώματα)

024.05.007 κάδος διάτρητος/
ομπρελοθήκη
μαύρος, 22χ55 cm
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διατίθενται κουτιά Kraft
take away με αντοχή
στα λίπη σε διάφορες
διαστάσεις καθώς και σκεύη
take away service
ισοθερμικά και μη

υποδοχή - όροφοι - service
καλάθια πικ-νικ

054.05.078
καλάθι
κόκκινες ρίγες
47x29x25,5 cm

054.05.079
καλάθι
κόκκινο καρώ
40χ30χ20 cm

054.05.076
καλάθι μπεζ
47χ27χ25,5 cm

Αυθεντικά Γαλλικά χειροποίητα καλάθια
pique-nique για δύο, τέσσερα και έξι άτομα.
Με εσωτερική ισοθερμική επένδυση για
διατήρηση της θερμοκρασίας του ζεστού ή
κρύου φαγητού (πλην του 054.05.079).
Διατίθενται (αναλόγως μοντέλου) είτε κενά ή
συνοδευόμενα από σετ πιάτων,
μαχαιροπίρουνων, ποτηριών και εργαλείων
κρασιού.

054.05.077
καλάθι μπλε ρίγες
47χ29χ25,5 cm

054.05.081
καλάθι πικ-νικ 4 ατόμων «Bel air»

054.05.080
καλάθι πικ-νικ 2 ατόμων «Saint Michel»

054.05.083
καλάθι πικ-νικ 6 ατόμων «Louvre»

054.05.082
καλάθι πικ-νικ 6 ατόμων «Marine»

δίσκοι πρωίνού - σερβιρίσμτος
δίσκος πρωινού bonsai μαύρος

ξύλινος δίσκος
σερβιρίσματος από καρυδιά
018.05.076 30χ20χ3 cm
018.05.077 40χ30χ3 cm
018.05.078 53χ32χ3 cm

δίσκος μελαμίνης μαύρος
018.05.085 42χ29 cm
018.05.086 47χ35 cm
δίσκος-θήκη μεταφοράς
bonsai

021.05.695
ξύλινος δίσκος σερβιρίσματος
50χ30χ4 cm
ξύλινος δίσκος μαύρος
018.05.087 60χ40 cm
018.05.088 54χ35 cm
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υποδοχή - όροφοι - service
σταχτοδοχεία δαπέδου

κάδοι/σταχτοδοχεία δαπέδου
στρογγυλοί
065.05.150 inox
065.05.151 μαύρο

25x60 cm
25x60 cm

065.05.175 inox
065.05.176 μαύρο

25x72 cm
25x72 cm

κάδοι/σταχτοδοχεία δαπέδου
τετράγωνοι
065.05.156 inox
065.05.155 μαύρο

24χ23χ25 cm
24χ23χ25 cm

065.05.173 inox
065.05.172 μαύρο

30χ24χ65 cm
30χ24χ65 cm

κάδος/σταχτοδοχεί δαπέδου
ορθογώνιος, μαύρος/χρυσό ροζέ
065.05.170

065.05.160 σταχτοδοχείο δαπέδου
σωλήνας
inox
22,5x110 cm

065.05.161 σταχτοδοχείο δαπέδου
τετράγωνο
inox
24x24x110 cm

065.05.162 σταχτοδοχείο δαπέδου
τετράγωνο
με κάδο
inox
40χ26χ110 cm

33χ24χ76 cm

σταχτοδοχεία δαπέδου μικρά
065.59.000 χρωμίου
14χ25 cm
065.59.001 μαύρο
14χ25 cm
σταχτοδοχεία δαπέδου μεσαία
065.59.005 χρωμίου
22χ25 cm
065.59.006 μαύρο
22χ25 cm

μοκέτες - ταπέτα

σταχτοδοχεία δαπέδου
στρογγυλά
065.05.177 inox
065.05.178 μαύρο

31χ72 cm
31χ72 cm

πινακίδες «Wet Floor»
ταπέτα Thorax & Prisma σε διαστάσεις
45x60 cm - 50x90 cm - 90x120 cm
διαθέσιμα σε γκρι, μαύρο, μπορντώ,
πράσινο και άλλα χρώματα

068.05.037 πινακίδα «Wet Floor»
28 cm | 66 cm

καουτσούκ δαπέδου
052.50.018 50x100 cm | 2 cm
052.50.019 75x100 cm | 2,3 cm
052.50.020 100x150 cm | 2,3 cm
052.50.017 60x40 cm | 1,7 cm
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κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και αντιμικροβιακά και
αντικραδασμικά δαπέδου

068.05.031 πινακίδα «Wet Floor»
μεταλλική
28 cm | 60 cm

