ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΑ

Κινητός εξοπλισμός
εκθέσεων , σταθερές
Προθήκες, κατασκευές.
Ειδικός Φωτισμός.
Ενεργητικά & Παθητικά
συστήματα ελέγχου και
σταθεροποίησης μικροκλιματικών συνθηκών
σε εκθεσιακούς χώρους
και προθήκες.
Αδρανή περιβάλλοντα,
Αντιόξινη αποθήκευση.
Εργαστήρια Συντήρησης
εκθεμάτων, Θάλαμοι
απεντόμωσης.
Συστήματα ασφάλειας.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ,
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ,
ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ

Καθίσματα σταθερής
πάκτωσης, ειδικού σχεδιασμού για αίθουσες
σεμιναρίων, διαλέξεων,
συναυλιών .

Σταθερά συστήματα
βιβλιοστασίων (ξύλινα ή
και μεταλλικά) για τη
φύλαξη και έκθεση του
έντυπου υλικού.

Καθίσματα αιθουσών
κινηματογράφου και
Home Cinema.

Κινητά συστήματα
ερμαρίων Αρχειοθέτησης υψηλής συμπύκνωσης.

Κατασκευές βαθμίδων,
υπερυψωμένα δάπεδα,
ειδικές επιστρώσεις.
Grandstands. Μηχανικά
ή αυτοματοποιημένα
συστήματα καθισμάτων
υψηλής συμπύκνωσης.

Συστήματα οπτικής
επαύξησης-ενημέρωσης
κοινού & επικοινωνίας.

Ηχομονωτικά Συστήματα τοίχου, δαπέδου.

ΧΩΡΟΙ 1-3 ΒΑΘΜΙΑΣ

ΓΗΠΕΔΑ,
ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ,
ΠΙΣΤΕΣ ΣΚΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Πάγκοι, θρανία, έδρες
αιθουσών διδασκαλίας,
πακτωμένα καθίσματα
αμφιθεάτρων εκπαίδευσης.
Επίπλωση βρεφικών και
νηπιακών σταθμών.
Εκπαιδευτικά παιχνίδια
για παιδικούς σταθμούς
και νηπιαγωγεία.
Συστήματα A.V.
Ηχομόνωση Αιθουσών.
Online Databases και
πληροφοριακές υποδομές.

Καθίσματα αθλητικών
χώρων, αιθουσών VIP.
Κατασκευές βαθμίδων,
ειδικά δάπεδα, κερκίδες
μεταλλικές.
Grandstands. Μηχανικά
ή αυτοματοποιημένα
συστήματα καθισμάτων
υψηλής συμπύκνωσης
εσωτερικών χώρων.
Διαμόρφωση χώρων
αποδυτηρίων, συστήματα και εξοπλισμός.
Θύρες ελέγχου και περιορισμού πρόσβασης.
Αθλητικά Δάπεδα και
συνθετικοί χλοοτάπητες

Γραφεία Δανεισμού,
Καθίσματα, Επίπλωση
και ειδικός εξοπλισμός
χώρων Βιβλιοθήκης,
αναγνωστηρίων και
χώρων δανεισμού.
Φωτισμός.
Αντιόξινα υλικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΣ,
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Αυτοματοποιημένα,
μηχανικά συστήματα
κάθετης ή οριζόντιας
αποθήκευσης υλικού.
AS/RS Συστήματα υψηλής συμπύκνωσης για
τη διαχείριση υλικού.

CAFÉ, BAR,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ,
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Design επίπλωση για
στεγασμένες και υπαίθριες αίθουσες καφέ,
bar, εστιατορίων και
λοιπών χώρων αναψυχής.
Τραπεζο-καθίσματα
contract.
Επίπλωση βιτρινών
καταστημάτων.
Ειδικές κατασκευές.
Επίπλωση υψηλής σχεδίασης για φουαγιέ και
χώρους συνάθροισης
κοινού.
Φωτισμός.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
- ΓΡΑΦΕΙΑ

Ωρομέτρηση, συστήματα ελέγχου πρόσβασης.
Υποδομές IP data-voice.
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Τηλεπικοινωνίες,
Τηλεφωνικά κέντρα.

Αποθήκευση πολύτιμου
ιστορικού υλικού, ευρημάτων ανασκαφών,
νομισμάτων και έργων
τέχνης.

Επίπλωση υψηλού σχεδιασμού για γραφεία,
χώρους υποδοχής και
budget σειρές ερμαρίων
καθισμάτων, γραφείων.

Κλειστές αποθήκες.

Cubicles και Think Tanks

Σταθερές παλετοραφιέρες, ραφοπάταρα, προβολικά ράφια.

Ηχομονωτικά πάνελ και
πετάσματα, σταθερά ή
κινητά, τυφλά ή υάλινα.

Συστήματα ελέγχου
διακίνησης οχημάτων
και υλικού, Πυρασφά-

Φωτισμός
Εργαλειοθήκες.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ CONTRACT
FURNITURE

Επίπλωση υψηλής σχεδίασης για χώρους
Lounge ξενοδοχείων,
φουαγιέ, και χώρους
συνάθροισης κοινού.
Τραπεζο-καθίσματα
contract.
Ειδικές κατασκευές.
Διαχωριστικά εσωτερικού χώρου.
Φωτισμός.
Έξυπνοι Υαλοπίνακες
οροφής, δαπέδου και
τοίχου με L.E.D. για
κοινόχρηστους χώρους
και Spa.

ΟΙΚΙΑ,
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΥ

«Εξυπνο» Σπίτι.
Έξυπνοι Υαλοπίνακες
οροφής, δαπέδου και
τοίχου με L.E.D.
Design Επίπλωση στεγαζόμενων και υπαίθριων
χώρων.
Καθίσματα Αναμονής.
Υπερυψωμένα δάπεδα,
Ψευδοροφές.
Ηχομονωτικά πάνελ και
πετάσματα.
Φωτισμός.

