Αντίο πλαστικό!
έκδοση 13, φθινόπωρο-χειμώνας 2019-20

Περιεχόμενα
Στο καφέ / εστιατόριο
Για έξω
Στο gift shop
Στην κουζίνα
Φωτιστικά
Aνεμιστήρες οροφής
Στο μπάνιο
Στο δωμάτιο

4
18
22
26
32
34
36
42

Mη χάσετε τα
Top Products
στις σελίδες του
οδηγού μας!

Θυμηθείτε τα "Top Products" του
προηγούμενου τεύχους μας:
Ελληνικό goji berry Goji & Health
Ελληνικοί ξηροί καρποί Ελληνικός Καρπός

Προς μια τουριστική σεζόν χωρίς πλαστικό!
To πλαστικό βρίσκεται παντού στις ζωές μας, από τα ποτήρια και τις
οδοντόβουρτσες έως τα δοχεία σαπουνιών και τα εργαλεία μαγειρικής.
Οι ωκεανοί, αλλά και το φαγητό, ακόμα και το νερό που πίνουμε, έχουν
πλέον γεμίσει πλαστικό. Στον τουριστικό τομέα, είναι χρέος μας να
καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο.
Mπορεί το πλαστικό να είναι φτηνό, ελαφρύ και χρήσιμο… το
περιβαλλοντικό του κόστος είναι όμως τεράστιο! Σύμφωνα με μελέτη
«Ευρωβαρόμετρο» της Ε.Ε., 3 στους 4 Ευρωπαίους ανησυχούν για τις
επιπτώσεις της καθημερινής χρήσης πλαστικών στην υγεία τους, ενώ 9
στους 10 για την επίδραση που τα πλαστικά έχουν στο περιβάλλον.
Η Ε.Ε., με πολύ πρόσφατο κανονισμό του Μαρτίου 2019, έβαλε στο
στόχαστρο τα 10 πλαστικά που μολύνουν συχνότερα τις ευρωπαϊκές
θάλασσες και ακτές, τα οποία αποτελούν το 70% των αποβλήτων στη
θάλασσα. Μεταξύ αυτών είναι τα πλαστικά πιάτα, μαχαιροπήρουνα,
αναδευτήρες, καλαμάκια, υλικά δηλαδή που συναντάμε στους
περισσότερους χώρους εστίασης και καφετέριες.
Σε αυτή την κατεύθυνση, επιλέξαμε να αφιερώσουμε το τεύχος αυτό στη
μάχη εναντίον του πλαστικού, προτείνοντας προϊόντα, ιδέες και λύσεις,
που μπορούν και να προστατέψουν το περιβάλλον, αλλά και να φέρουν
εξοικονόμηση χρημάτων σε μια επιχείρηση.

Πείτε όχι στα πλαστικά, μπείτε στο κύμα zero waste!
To πόσιμο νερό, ειδικά σε χώρες με τόσο ζεστά καλοκαίρια
όσο η Ελλάδα, αποτελεί ένα από τα βασικότερα είδη
ανάγκης τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επισκέπτες.
Αν αναλογιστούμε πόσα μπουκαλάκια μιας χρήσης
καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση και με πόση ευκολία,
θα καταλάβουμε τον όγκο απορριμμάτων που παράγουμε
χωρίς να είναι απαραίτητο. Ευτυχώς, η φιλοσοφία μηδενικών
απορριμμάτων “zero waste” κερδίζει όλο και περισσότερους
υποστηρικτές στη χώρα μας. Πρόκειται στην ουσία για
πρακτικές πρόβλεψης για την μείωση της δημιουργίας
αποβλήτων, μέσω της υπεύθυνης παραγωγής, κατανάλωσης
και επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων και συσκευασιών.

Νερό μόνο σε γυάλινα μπουκάλια.

Ξεφορτωθείτε τα πλαστικά μπουκάλια και αντικαταστήστε
τα με γυάλινες φιάλες. Το Ζαγόρι διαθέτει μια κομψή και
μοντέρνα επιλογή του ενός λίτρου, με φυσικό νερό από τις
πηγές των Ζαγοροχωρίων.
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Το νερό Ανδανία προέρχεται από τους πρόποδες των
Αρκαδικών βουνών και είναι αρτεσιανό, δηλαδή έχει
καθαρή υπόγεια προέλευση και μεταφέρεται αυτούσιο στο
εργοστάσιο. Επιλέξτε τη γυάλινη φιάλη 750 ml.

Μια εξαιρετική κίνηση για ένα ξενοδοχείο
είναι να συμμετέχει στην ανεξάρτητη
πρωτοβουλία πολιτών Refill Greece. Ένα
κατάλυμα μπορεί πανεύκολα να δηλωθεί
ως «σταθμός επαναγέμισης» νερού
βρύσης, κολλώντας το αυτοκόλλητο στην
είσοδο και στέλνοντας μια φωτογραφία
στους υπευθύνους. Έτσι μια επιχείρηση
μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της
αγοράς εμφιαλωμένων νερών σε
πλαστικά μπουκάλια και συνεπώς στον
περιορισμό των σχετικών αποβλήτων,
αλλά και να προβληθεί δωρεάν στην
εφαρμογή και τα μέσα κοινωνική
δικτύωσης του RefillGR.

Η Αγροδομή διαθέτει μια σειρά συσκευών παροχής
φιλτραρισμένου νερού για γέμισμα μπουκαλιών, η οποία
μπορεί να τοποθετηθεί στους εσωτερικούς και εξωτερικούς
κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων.
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Χρησιμοποιήστε
οικολογικά καλαμάκια!
Πλέον κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά
πολλές επιλογές από βιοδιασπώμενα
καλαμάκια από μπαμπού ή χαρτί έως
επαναχρησιμοποιούμενα από γυαλί και
ανοξείδωτο ατσάλι. Τα καλαμάκια αυτά
μπορούν να δώσουν ένα οικολογικό
μήνυμα στους πελάτες και ταυτόχρονα να
αποτελέσουν και από αισθητική άποψη
μια μοντέρνα πρόταση industrial ύφους.
Μη ξεχνάμε και την επιλογή των δικών
μας μακαρονιών για παστίτσιο αντί για
πλαστικό καλαμάκι!

Παραγγείλτε οικολογικά, βιοδιασπώμενα καλαμάκια από
PLA από το SKGECOSHOP, σε ατομική χάρτινη συσκευασία
από 100% ανανεώσιμες πρώτες ύλες ή επιλέξτε ανάμεσα
στη μεγάλη ποικιλία άλλων επιλογών που διαθέτει.

Πολλά καταλύματα, εστιατόρια και
καφετέριες έχουν ήδη κάνει το βήμα αυτό.
Μη μένετε πίσω!

Στο κατάστημα οικολογικών προϊόντων Sillage στο
Χαλάνδρι θα βρείτε oικολογικά, βιοδιασπώμενα καλαμάκια
μιας χρήσης, ίσια με διάμετρο 6mm ή για smoothie με
διάμετρο 8mm.
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Προμηθευτείτε χάρτινα καλαμάκια από τη MatrixPack, σε
διάφορες επιλογές χρώματος (λευκό, μάυρο, kraft/grass,
συνεστραμμένο), σε σχήμα ίσιο ή κουτάλι, με δυνατότητα
συσκευασίας σε χαρτί.

Μια κοινωνική επιχείρηση στο Κιλκίς, έχοντας ως έμπνευση την ανησυχία για τα εκατομμύρια πλαστικά καλαμάκια που
καταλήγουν στα σκουπίδια στη χώρα μας και με στόχο τη στήριξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας δημιούργησε το
Staramaki. Είναι ένα καλαμάκι από φυσικό στέλεχος σιταριού, το οποίο δεν πωλείται, αλλά ανταλλάσσεται με υπολείμματα
καφέ, τα οποία μετά μετατρέπονται σε πέλλετ και μπρικέτες. Μια εξαιρετική καινοτόμα ιδέα που αξίζει να στηρίξουμε!
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Πετάξτε τα πλαστικά καλαμάκια, πάρτε χειροποίητα
οικολογικά BAMBOOmakia!
Οι καφετέριες και τα εστιατόρια έχουν αρχίσει να κατακλύζονται από οικολογικές εναλλακτικές στα
καλαμάκια. Εσείς θα μείνετε πίσω;
Ο κόσμος έχει ευτυχώς ευαισθητοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ως προς τις φοβερά αρνητικές επιπτώσεις που έχει η άμετρη
κατανάλωση του πλαστικού στο περιβάλλον. Έτσι, οι πελάτες έχουν αρχίσει να νιώθουν τύψεις όταν χρησιμοποιούν
πλαστικά ποτήρια και καλαμάκια για τους καφέδες και τα ροφήματά τους. Είναι σημαντικό οι τουριστικές επιχειρήσεις να
μη προκαλούν άγχος στους πελάτες τους, αλλά να δημιουργούν όμορφες εμπειρίες και να τους εμπνέουν με τις οικολογικές
επιλογές τους. Με στόχο να προσφέρει στα ξενοδοχεία μια πράσινη λύση στο πρόβλημα των πλαστικών καλαμακίων, το
Green Guide για Τουριστικές Επιχειρήσεις έψαξε και βρήκε μια ελληνική, κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, το BAMBOOmaki από
την Κρήτη που προσφέρει χειροποίητα καλαμάκια από μπαμπού σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο.
Τα καλαμάκια προέρχονται από μπαμπού που καλλιεργείται στο Μπαλί με βάση τις αρχές
της αειφορίας και είναι 100% οργανικά και βιοαποικοδομήσιμα. Η καλλιέργειά του μπαμπού
είναι μια οικολογική επιλογή, μιας και απελευθερώνει 30% περισσότερο οξυγόνο στην
ατμόσφαιρα και απορροφά περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σύγκριση με άλλα
φυτά. Τα μπαμπού συλλέγονται με φυσικό τρόπο και δεν γίνεται καμία χρήση επιβλαβών
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων. Η διαδικασία παραγωγής στοχεύει στον περιορισμό των
αποβλήτων και στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων στις αγροτικές περιοχές του
Μπαλί.
Επενδύστε στα οικολογικά καλαμάκια από μπαμπού και εντυπωσιάστε τους επισκέπτες σας
με τη χαρακτηριστική και κομψή εμφάνισή τους. Ξεχωρίστε ακόμα περισσότερο, ζητώντας
από την εταιρεία να χαράξει το όνομα του καταλύματός σας πάνω τους. Μια ωραία ιδέα
είναι επίσης να τα προσφέρετε ως δώρα στους πελάτες σας, σε αναμνηστικά οικολογικά
πουγκάκια. Είναι μια επένδυση που αξίζει να κάνετε, μιας και με τη σωστή και εύκολη
συντήρηση θα διατηρηθούν έως ένα χρόνο και μπορούν να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
Φυσικά μετά το τέλος της χρήσης τους μην ξεχάσετε να τα ανακυκλώσετε!

Το Πλαστικουργείο μας δίνει
τις λύσεις για να μειώσουμε
το πλαστικό!
Το Πλαστικουργείο είναι ένα εργαστήριο και κατάστημα που αναζητά χρήσιμες,
προσβάσιμες και δημιουργικές εναλλακτικές, σε αρμονία με τη φύση, από
ανακυκλώσιμα και βιοδιασπώμενα υλικά, για τη μείωση του πλαστικού μιας
χρήσης. Στο εργαστήριο, οι Πλαστικουργοί ανακυκλώνουν πλαστικό (ποτήρια,
συσκευασίες κλπ) που έχουν συλλέξει και το μετατρέπουν σε καλλιτεχνικές
δημιουργίες δίνοντας του εκ νέου ζωή. Στηρίξτε το!
Εκτός από αυτή την προσπάθεια, το Πλαστικουργείο προσφέρει οικολογικά
προϊόντα. Ξεχωρίσαμε εκείνα που μπορούν περισσότερο να βοηθήσουν τα
ξενοδοχεία να εξαφανίσουν το πλαστικό από τη λειτουργία τους, να γίνουν πιο
πράσινα και να προβάλλουν μια πιο οικολογική εικόνα στους επισκέπτες.
Καλαμάκια πολλαπλών χρήσεων BUNKOZA
από ανοξείδωτο ατσάλι από την Αγγλία ή μπαμπού από οικογενειακή
επιχείρηση στην Ινδία. Χύμα για τις λειτουργικές ανάγκες κάθε ξενοδοχείου
και σε θήκες από ρετάλια βαμβακερών υφασμάτων (κατασκευασμένες από
την Evisk στην Αθήνα) για το gift shop. Ειδικές
παραγγελίες για ποσότητες χονδρικής. Και χάρτινα
καλαμάκια για καφέδες και ροφήματα στο χέρι.
Σκεύη μιας χρήσης από φύλλα φοίνικα
ιδανικά για καφετέριες, εστιατόρια και εκδηλώσεις,
είναι 100% βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα,
χωρίς χημικά πρόσθετα, για ζεστό ή κρύο φαγητό. Τα φύλλα προέρχονται από
φοίνικες της ΝΑ Ασίας και συλλέγονται από ντόπιους όταν πέφτουν, 4-7 φορές
το χρόνο. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία από μεγέθη, κατόπιν παραγγελίας.
Ποτήρια πολλαπλών
χρήσεων Huskup
ένα φοβερό δώρο για το
πωλητήριο του καταλύματός
σας! Κατασκευάζονται στην
Ασία από φλοιό ρυζιού,
κατάλληλα για ζεστά και κρύα
ροφήματα και χωρίς καθόλου
μελαμίνη ή πλαστικό. Ένα
οικολογικό αναμνηστικό για
να θυμούνται την πράσινη
εμπειρία διαμονής.

Διώξτε το πλαστικό από τα τραπέζια
σας, επιλέξτε γυαλί ή πορσελάνη!

Στην ιστορική βιομηχανία πορσελάνης Ιωνία θα βρείτε
επαγγελματικό εξοπλισμό εστιατορίου από πορσελάνη,
σε λευκό ή σε γήινες αποχρώσεις. Μια χαρακτηριστική
ελληνική εικόνα, η ελιά, αποτελεί επίσης φοβερή επιλογή.

Το Τhomas porcelain workshop είναι μια ελληνική,
οικογενειακή εταιρεία που ασχολείται με την εμπορία και
μεταποίηση ειδών πορσελάνης, με χειροποίητα προϊόντα,
σερβίτσια, κούπες, ειδικές κατασκευές και πολλά άλλα.

Στο καφέ / εστιατόριο | 10

Τα ποτήρια μπορούν να είναι από οικολογικό κρύσταλλο.
Στο La maison στο Ναύπλιο θα βρείτε τη σειρά ποτηριών
από κρύσταλλο SP Green, το μοναδικό χωρίς μόλυβδο στην
Ελλάδα, σε 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες.

Στολίστε τα τραπέζια σας
με ελληνικά κεραμικά.
Τα χειροποίητα κεραμικά σερβίτσια,
είτε σε παραδοσιακό είτε σε μοντέρνο
ύφος, δημιοργούν μια ιδιαίτερη
ατμόσφαιρα. Ακολουθήστε τη
σύγχρονη τάση: επώνυμες δημιουργίες
Ελλήνων σχεδιαστών έχουν πρόσφατα
διακοσμήσει τα τραπέζια πολλών
καταξιωμένων σεφ στη χώρα μας και το
εξωτερικό.
Προμηθευτείτε γήινα χειροποίητα χρηστικά αντικείμενα
από το εργαστήριο κεραμικών Teny Ceramics της Τένης
Βαλεριάνου. Eίναι κατεργασμένα με ποικίλους τρόπους και
ζωγραφισμένα στο χέρι με έμπνευση από την παράδοση.

H My Ceramics είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, που
δραστηριοποιείται στην παραγωγή κεραμικών και πήλινων
χειροποίητων κατασκευών. Μεταξύ άλλων, διαθέτει
αναμνηστικά πιάτα και πιατέλες ζωγραφισμένα στο χέρι.

Επενδύστε σε μερικά ξεχωριστά κομμάτια στον επιτραπέζιο
εξοπλισμό σας, όπως κούπες από πηλό από το εργαστήρι
threesome ceramics στην Αθήνα. Παραδίδουν και
μαθήματα, αν θέλετε να προτείνετε στους επισκέπτες σας!
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Αντικαταστήστε
άμεσα τα χάρτινα
τραπεζομάντηλα με
υφασμάτινα, ή μη
βάζετε καθόλου...
Δώστε τέλος στη φθηνή αίσθηση που
προκαλούν τα αντι-οικολογικά χάρτινα
τραπεζομάντηλα με υπόστρωμα
πλαστικού. Αν επιλέξετε να μη βάλετε
τραπεζομάντηλο, προμηθευτείτε
σουπλά από οικολογικά υλικά, όπως
το μπαμπού.

Στο πρώτο ενεργειακά αυτόνομο εργοστάσιο λευκών
ειδών στην Ελλάδα της εταιρείας Crist παράγονται
τραπεζομάντηλα για επαγγελματική χρήση, αποκλειστικά
με πρώτες ύλες υψηλών προδιαγραφών.
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Στην εταιρεία Tricotton Textiles Μηνάς Τριανταφυλλίδης
θα βρείτε μοναδικά τραπεζομάντηλα ζακάρ, με ανάγλυφα
πλεκτά σχέδια, Ελληνικής παραγωγής με δυνατότητα
επιλογής των νημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Στολίστε τα τραπέζια του ξενοδοχείου σας με 100% λινά
τραπεζομάντηλα και πετσέτες φαγητού σε λευκό ή εκρού
χρώμα από την εταιρεία Άνεμος, η οποία σας δίνει τη
δυνατότητα να κεντήσετε πάνω τους το λογότυπό σας.

Απευθυνθείτε στην εταιρεία Σύμβολο που
δραστηριοποιείται στην παραγωγή προσωποποιημένων
ξενοδοχειακών προϊόντων για να παραγγείλετε σουβέρ από
οικολογικό χαρτόνι σε διάφορα σχέδια και σχήματα.

Mια πρωτότυπη, οικολογική ιδέα αποτελούν τα σουπλά
από φελλό που θα βρείτε στο fellos.gr. Υπάρχουν πολλά
μοναδικά σχέδια και σχήματα, αλλά μπορείτε να σχεδιάσετε
και τα προσωποποιημένα δικά σας κομμάτια.

Στην εταιρεία Menu Shop, μεταξύ μιας μεγάλης ποικιλίας προϊόντων εστιατορίων και ξενοδοχείων, κατασκευάζει οικολογικά
σουπλά από ανακυκλωμένα υλικά, με ανακυκλώσιμο δέρμα και οικολογική κατασκευή. Μπορείτε να σχεδιάσετε τα δικά σας
σουπλά, σε μέγεθος και χρώμα που ταιριάζουν στα τραπέζια του εστιατορίου σας, με το λογότυπο του ξενοδοχείου σας είτε
ανάγλυφο είτε με χρυσοτυπία ή ασημοτυπία. Προμηθευτείτε τα και ξεχωρίστε!
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Φροντίστε
τα μενού του
εστιατορίου
σας να είναι
οικολογικά.

Ένα πρωτοποριακό υλικό που παντρεύει την οικολογία με το σύγχρονο design στην κατασκευή καταλόγων εστιατορίων
αποτελούν οι ίνες κυταρρίνης. Πρόκειται για ένα μείγμα ακατέργαστων υλικών από τις δευτερογενείς παραγωγικές
διαδικασίες της βιομηχανίας χαρτιού. Στην εταιρεία Menustyle θα βρείτε καταλόγους από ίνες κυταρρίνης που προέρχονται
από εταιρείες με πιστοποίηση FSC (Forest Stewardship Council). Οι κατάλογοι μπορούν να πλυθούν και να σιδερωθούν!
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Προτιμήστε τις
υφασμάτινες πετσέτες
φαγητού, προσδίδουν και
πολυτέλεια!
Τα υφασμάτινα είδη στην τραπεζαρία
συνδέονται στο μυαλό του πελάτη με την
καλύτερη εξυπηρέτηση και την υψηλή
ποιότητα. Επίσης, δημιουργούν μια
κομψότερη ατμόσφαιρα, προστατεύοντας
ταυτόχρονα το περιβάλλον, μιας και είναι
πλενόμενα και επαναχρησιμοποιούμενα.
Τέλος, τα υφάσματα μειώνουν το θόρυβο
στο εστιατόριο, κάτι το οποίο βελτιώνει
σημαντικά την εμπειρία φαγητού.

Tα πολύχρωμα τραπεζομάντηλα Anesis, εκτός από την
άριστη ποιότητα και τη φρέσκια εμφάνιση, προσφέρουν το
πλεονέκτημα του να μην φαίνονται εύκολα οι λεκέδες και
έτσι να μειώνονται οι πλύσεις και η σπατάλη ενέργειας.

Προτιμήστε Ελληνικές πετσέτες φαγητού από την
Υφαντουργία Κρήτης, σε κομψά σχέδια με έμπνευση από
την παράδοση που θα δώσουν σπιτική αίσθηση στο χώρο
της τραπεζαρίας του ξενοδοχείου σας.

Στολίστε τα τραπέζια του εστιατορίου 100% λινές
πλενόμενες πετσέτες φαγητού Μύρτος, σε λευκό χρώμα. Θα
δώσουν μια φυσική και οικολογική αίσθηση, σε αντίθεση με
τις χαρτοπετσέτες μια χρήσης.
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Ελληνικά αναψυκτικά και μόνο σε
γυάλινες συσκευασίες!

Τα αναψυκτικά Gia..giamas είναι χειροποίητα και
παρασκευάζονται από 100% ελληνικά και φρέσκα
φρούτα, με την μυστική συνταγή της γιαγιάς Μαρίκας.
Σερβίρονται στα χαρακτηριστικά γυάλινα βαζάκια.

Και τα αναψυκτικά Λουξ κυκλοφορούν σε γυάλινες
συσκευασίες των 250 ml. Όλα έχουν ως βάση νερό
Κεφαλόβρυσου στο οποίο προστίθεται φυσικοί χυμοί
φρούτων και αγνές πρώτες ύλες.

Συνδυάστε τη δροσιά με τις φαρμακευτικές ιδιότητες
προσφέροντας στους επισκέπτες σας το τόνικ ΒΑΠ από τη
Ρόδο. Προτιμήστε τα επιστρεφόμενα γυάλινα μπουκάλια
των 250 ml και μειώστε τα απορρίμματα που παράγετε.

Η σόδα με φυσικό μαστιχέλαιο Χιώ είναι ένα δροσιστικό,
χωνευτικό ρόφημα που οι επισκέπτες από το εξωτερικό θα
εκτιμήσουν σίγουρα για τη γεύση αλλά και τις ευεργετικές
του ιδιότητες! Επιλέξτε το γυάλινο μπουκάλι 250 ml.
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Τα αναψυκτικά ΕΨΑ είναι ταυτισμένα με το ξεχωριστό, γυάλινο μπουκάλι τους, το οποίο μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί πολλές
φορές ως διακοσμητικό σε βιτρίνες. Mια ελληνική εταιρεία με παράδοση ενός αιώνα, πολυβραβευμένη, με ποικίλες δράσεις
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που αξίζει να στηρίζουμε. Δοκιμάστε τη νέα γεύση Pink Lemonade ζουμερά Ελληνικά λεμόνια
και ροζ γκρέιπφρουτ και μην ξεχάσετε να επιστρέφετε τα μπουκάλια.
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Tα βιοδιασπώμενα είδη της Hellas Eco Products
διώχνουν μια για πάντα το πλαστικό!
Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για τις
επιχειρήσεις να παραμένουν στα πλαστικά
ποτήρια και σκεύη μιας χρήσης! Εκτός από
τις αδιαμφισβήτητες βλαβερές επιπτώσεις
στο περιβάλλον και την υγεία, δείχνουν
και μια άσχημη και δυσάρεστη εικόνα
στους ταξιδιώτες. Η οικολογία, αντιθέτως,
ανανεώνει και ομορφαίνει! Μπορεί το
κόστος να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο, αλλά
τα οφέλη για την εικόνα της επιχείρησης
(πράσινο μάρκετινγκ) και το περιβάλλον το
ισοσταθμίζουν.
Τα βιοδιασπώμενα (ή βιοαπεικοδομήσιμα) είδη
προστατεύουν το περιβάλλον, καθώς σε συνθήκες
κομποστοποίησης μπορούν να διασπαστούν πλήρως
σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και βιομάζα. Ακόμα,
όμως, και αν δεν τα ανακυκλώσουμε ή δεν τα
κομποστοποιήσουμε, αυτά θα
διασπαστούν από μόνα τους
στις χωματερές. Η ευρωπαϊκή
πιστοποίηση ΕΝ 13432 εγγυάται
πως τα υλικά θα ενσωματωθούν
πλήρως στο περιβάλλον υπό τη
μορφή οργανικών ουσιών μέσα
σε 90 ημέρες.
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Μια οικολογική λύση για κάθε κατάλυμα,
καφετέρια ή εστιατόριο! Στην Hellas Eco Products
μαχαιροπήρουνα, σακούλες, συσκευασίες,
καλαμάκια, ποτήρια είναι όλα 100% βιοδιασπώμενα.
Από PLA, χαρτόνι craft FSC, ζαχαροκάλαμο,
σιτάρι, φύλλα φοίνικα, καλαμπόκι και από άλλα,
γρήγορα αναπτυσσόμενα φυτά. Φυσικά όλα
πιστοποιημένα, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα
και ανακυκλώσιμα. Για την πισίνα, για το πικνίκ, για
take away, για delivery, για το beach bar, για την
παραλία και για τις δραστηριότητες στη φύση.
Στόχος της Hellas Eco Products από τη Θεσσαλονίκη
είναι να εξαφανίσει το πλαστικό από τις επιχειρήσεις
σε όλη τη χώρα. Διαπνέεται από περιβαλλοντική
ευαισθησία, προωθεί τις οικολογικές εναλλακτικές,
αναζητά καινοτόμα προϊόντα και ενθαρρύνει την
ανακύκλωση.

Προμηθευτείτε οικολογικά ποτήρια μιας
χρήσης, για όπου χρειάζεται.

Στην Ecopacking, ελληνική εταιρεία με οικολογικά είδη
εστίασης, κύπελλα από χαρτόνι με επίστρωση από το
βιοδιασπώμενο PLA και διαφανή ποτήρια από PLA, υλικό
που παράγεται από τη φωτοσύνθεση του καλαμποκιού.

Η Ecocraft μεταξύ πολλών άλλων διαθέτει οικολογικά
ποτήρια μιας χρήσης από μπαμπού, για τα ζεστά ροφήματα
που προσφέρετε στους επισκέπτες σας στις χειμερινές
βόλτες και εξορμήσεις τους.

H Smart Cup διαθέτει οικολογικά ποτήρια από πρωτογενές
χαρτόνι με υλικά επικάλυψης βασίζονται σε πρώτες
ύλες από φυσικές καλλιέργειες ή από ορυκτές πηγές,
διαχειριζόμενες αειφορικά.

Xάρτινα, οικολογικά, διπλότοιχα ποτήρια kraft χωρίς
πλαστικοποίηση μπορείτε να παραγγείλετε και από το
viodiaspomeno.gr. Διατίθενται σε διαστάσεις 8oz, 12oz,
16oz, σε πακέτα των 25 τεμαχίων.
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Φυσικά, έχουμε
τελειώσει πια με τις
πλαστικές σακούλες...!
Η εναλλακτική είναι το φυτικό άμυλο.
Πρόκειται για 100% φυσικό υλικό
που διασπάται εύκολα με το φως,
τη θερμότητα, το νερό, το οξυγόνο
και συνεπώς δεν επιβαρύνει το
περιβάλλον. Αντιθέτως, το πλαστικό
χρειάζεται πολλά χρόνια για να
αποσυντεθεί!

Δοκιμάστε τις πρωτοπόρες οικολογικές σακούλες
απορριμμάτων BioGeo®, οι οποίες προέρχονται από φυτικό
άμυλο και επιστρέφουν στη γη μέσω βιοδιάσπασης και
κομποστοποίησης.
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H εταιρεία Παπαδημητρίου σε συνεργασία με τα "Πλαστικά
Κρήτης" έχει ξεκινήσει την παραγωγή 100% οικολογικών
βιοδιασπώμενων σακουλών και τσαντών από φυτικό
άμυλο. Μπορείτε να εκτυπώσετε και το λογότυπό σας.

Στην εταιρεία Greco Plast θα βρείτε τις νέες βιοδιασπώμενες
και 100% κομποστοποιήσιμες τσάντες. Κατασκευάζονται
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα από άμυλο φυτικής
προέλευσης και μπορείτε να εκτυπώσετε το λογότυπό σας.

GIF

T SH

OP

Η Oikosac διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από οικολογικές,
χάρτινες τσάντες, σακούλες και υλικά συσκευασίας,
από κραφτ ριγέ χαρτί και χαρτί ανακυκλώσιμο και με
δυνατότητα εκτύπωσης του λογότυπού σας.

H εταιρεία ΒΙ.Π.Σ. στη Θεσσαλονίκη παράγει
βιοδιασπώμενες σακούλες από φυτικό άμυλο από
ανανεώσιμους πόρους γεωργικής προέλευσης. Μπορείτε
να τις παραγγείλετε από το ηλεκτρονικό της κατάστημα.
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Χρησιμοποιήστε στο gift shop του καταλύματός σας
αποκλειστικά οικολογικές συσκευασίες και σακούλες. Στην
εταιρεία Τsanis θα βρείτε πολλές επιλογές ανακυκλώσιμων
και βιοδιασπώμενων υλικών για να σχεδιάσετε τις δικές σας.

Στο SKGECOSHOP μπορείτε να παραγγείλετε 100%
βιοδιασπώμενες σακούλες Biocartene από άμυλο. Έτσι
γλιτώνετε και την υποχρέωση υποβολής Περιβαλλοντικού
Τέλους για τις πλαστικές σακούλες.
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Δημιουργήστε ένα gift
shop με πράσινο όραμα!
OP
Ακόμα και το πωλητήριο
T SH
GIF
μπορεί να λειτουργήσει
στην κατεύθυνση της
αειφορίας στον τουρισμό.
Όσα ξενοδοχεία και ξενώνες διαθέτουν
ήδη gift shop ή δικαιούνται να φτιάξουν,
μπορούν να προωθήσουν την οικολογία
μέσα από τα αναμνηστικά προϊόντα
που πουλάνε. Και φυσικά μην ξεχνάμε
να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά
οικολογικά είδη συσκευασίας.

Ένα εξαιρετικά πρωτότυπο δώρο για τα παιδιά αποτελούν
τα Ελληνικά οικολογικά παιχνίδια Solar Toys της εταιρείας
Lagi.Plan. Πρόκειται για εκπαιδευτικά παιχνίδια και
κατασκευές, με έμφαση στα ηλιακά παιχνίδια.
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Η BeMyFlower είναι μια οδοντόβουρτσα από τη Λάρισα,
φτιαγμένη από μπαμπού, ανθεκτική και βιοδιασπώμενη,
με μοντέρνο και εργονομικό σχεδιασμό. Διατίθεται σε δύο
μεγέθη, ενηλίκων και παιδική.

Τα Eλληνικά παιχνίδια My Greek Games έχουν ως θέμα
θεούς και ήρωες από την Ελληνική Μυθολογία και ως στόχο
την ψυχαγωγία παιδιών και ενηλίκων, αλλά και την παροχή
γύρω από τη μυθολογία και την ιστορία.

Tα ελληνικά, ξύλινα γυαλιά από τη Σύρο είναι πλέον διάσημα ανά τον κόσμο. Η εταιρεία ZYLO eyewear δημιουργήθηκε
από ένα ζευγάρι που κατοικεί στο Αιγαίο και παράγει γυαλιά ηλίου από ξύλο, ολοκληρωτικά φτιαγμένα στο χέρι με αγάπη
και φροντίδα για την πρώτη ύλη, εξελίσσοντας συνεχώς τα υλικά και τις τεχνικές για να επιτευχθεί ένα άριστο ποιοτικά
αποτέλεσμα. Μια ελληνική προσπάθεια που αξίζει να στηρίξουμε!
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Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα είναι ένα
ξενοδοχείο να γίνει μέλος της καμπάνιας
Plastic Free Drinks (Ροφήματα Χωρίς
Πλαστικό). Με αυτήν την κίνηση το
κατάλυμα θα ενισχύσει την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη του και θα προβληθεί
στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης της καμπάνιας. Ο τρόπος
είναι απλός: η επιχείρηση πρέπει
να συμπληρώσει μια φόρμα με την
οποία υπόσχεται να παρέχει πλαστικό
καλαμάκι μόνο αν ζητηθεί, να διαθέτει
προς πώληση επαναχρησιμοποιούμενες
κούπες και καλαμάκια, να ενθαρρύνει
τους πελάτες να φέρνουν το δικό τους
ποτήρι και να τους επιβραβεύει, και
τέλος να χρησιμοποιεί στη λειτουργία της
μόνο επαναχρησιμοποιούμενα ή χάρτινα
καλαμάκια.
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Τα Proud Dodo straws είναι όμορφα, λειτουργικά και
100% βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα καλαμάκια
από σιτάρι. Παράγονται στην Κίνα και ελέγχονται και
συσκευάζονται στην Ελλάδα.

Ένα αναμνηστικό που θα κάνει τη διαφορά: οικολογικά
καλαμάκια BUNKOZA® από φυσικό καλάμι μπαμπού,
βιώσιμο και μεγάλης αντοχής, ειδικό βουρτσάκι
καθαρισμού με φυτικές ίνες zero waste και vegan friendly.

Η Eco Life-Life Green παράγει οικολογικά μπουκάλια με
μοντέρνο σχεδιασμό, από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς
δισφαινόλη και καρκινογόνες ουσίες, σε ποικιλία μεγεθών,
σχεδίων και χρωμάτων. Προμηθευτείτε τα!

Μέχρι και οικολογικό κουτί αναψυκτικού βρήκαμε, στη
VKF Renzel! Αποτελείται από 100% αποσυντιθέμενο PLA
και διατίθεται σε συσκευασία δώρου. Υπάρχει επίσης η
δυνατότητα εκτύπωσης του λογότυπου σας.

Παραγγείλτε από το κατάστημα Yoki Eco Attitude στην
Αθήνα zero waste kits, με ανοξείδωτα καλαμάκια,
επαναχρησιμοποιούμενες κούπες/θερμός και πλεκτούς
σάκους. Ένα φοβερό δωράκι για το πωλητήριό σας!

Στη Διακάκης Εισαγωγική στη Θεσσαλονίκη θα βρείτε
οικολογικές, 100% βιοδιασπώμενες, επαναγεμιζόμενες
κούπες από μπαμπού σε τέσσερα σχέδια. Διατίθενται σε
συσκευασίες των 12 τεμαχίων και σε κιβώτια των 36.

Στο gift shop | 25

Aποθηκεύστε τα τρόφιμα
σε γυάλινα δοχεία και
βάζα, στα ντουλάπια και
στο ψυγείο.
Παραγγείλτε τις πρώτες ύλες σας (άλευρα,
ζυμαρικά, πίκλες, ελιές, μπαχαρικά,
υλικά ζαχαροπλαστικής, καφές, τσάι,
μαρμελάδες, χυμοί κλπ) χύμα, σε
ποσότητες χονδρικής, και συντηρήστε τις
σε κατάλληλα δοχεία. Έτσι θα μειώσετε
δραστικά τον όγκο απορριμμάτων από τις
συσκευασίες.

Στο πολυκατάστημα proequip.gr θα βρείτε ποικιλία
γυάλινων βάζων και δοχείων, με inox ή γυάλινα καπάκια, σε
διάφορα μεγέθη, από μικρές ποσότητες έως 5 λίτρα ή κιλά,
για να αποθηκεύεται τα τρόφιμα που προμηθεύεστε.
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Παραγγείλτε από την Ecofrost γυάλινα, κυλινδρικά δοχεία
με inox καπάκια, μεγάλης χωρητικότητας για τις ξηρές
πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα του
εστιατορίου του ξενοδοχείου σας.

Στην εταιρεία Amglass Andreas Markakis θα βρείτε γυάλινα
βάζα και βαζάκια σε κομψά σχέδια, τα οποία μπορείτε να
αξιοποιήσετε και ως διακοσμητικά στον πρωινό μπουφέ ή
στην καφετέρια του ξενοδοχείου σας.

Δώστε οριστικό τέλος στα
πλαστικά μπουκάλια νερού!
Ειδικά στη χώρα μας, είναι παράλογο να
καταναλώνουμε εμφιαλωμένο νερό! Το
νερό του δικτύου της Αττικής είναι από τα
καλύτερα της Ευρώπης, τη στιγμή που σε
άλλες χώρες το νερό βρύσης δεν πίνεται καν.
Επίσης, το ελληνικό νερό είναι πιο ελαφρύ
από τα νερά της υπόλοιπης Ευρώπης, καθώς
περιέχει λιγότερα άλατα. Αλλά ακόμα και σε
περιοχές που το νερό δεν είναι τόσο ελαφρύ,
στην αγορά κυκλοφορούν πολλά συστήματα
φιλτραρίσματος νερού που μπορούν τα
καταλύματα να εγκαταστήσουν.
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Στη χώρα μας έχουμε ένα από τα καλύτερα νερά της
Ευρώπης! Κεράστε τους επισκέπτες σας φρέσκο, δροσερό
νερό από τη βρύση ή από πηγή ακόμα καλύτερα, σε
γυάλινα επαναγεμιζόμενα μπουκάλια από το agc.com.gr.

Προτρέψτε τους επισκέπτες σας να προτιμούν το φυσικό
νερό! Στο Octopus θα βρείτε σας ένα κομψό γυάλινο
μπουκάλι νερού, με ανοξείδωτο καπάκι και τρισδιάστατο
χυτό σχέδιο, για το πωλητήριό σας.
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Εξοπλίστε την κουζίνα με
εργαλεία και σκεύη από
οικολογικά υλικά.

Προμηθευτείτε από το cookworld.gr τηγάνια από
ανοξείδωτο ατσάλι KELOmat, σε διαστάσεις 24 εκ., 28
εκ. και 32 εκ. Το ανοξείδωτο ατσάλι αποτελεί εξαιρετική
επιλογή, μιας και είναι 100% ανακυκλώσιμο!

Στην Ecofrost θα βρείτε επαγγελματικές παγοθήκες
αλουμινίου 18 θέσεων, μια οικολογική επιλογή για να
εξαφανιστεί το πλαστικό από την κουζίνα σας. Αξίζουν την
επένδυση, μιας και θα κρατήσουν πολλά χρόνια.
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Φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που
θα συναντήσετε σε είδη κουζίνας είναι
το ανοξείδωτο ατσάλι, ο χυτοσίδηρος,
το γυαλί και τα κεραμικά. Προτιμήστε
την ποιότητα έναντι της ποσότητας και
επιλέξτε με κριτήριο τις ανάγκες της
επαγγελματικής σας κουζίνας και την
προστασία του περιβάλλοντος.

Τα προϊόντα Tefal ακολουθούν τις περιβαλλοντικές
προδιαγραφές του προτύπου ISO 14001. Ισχυρίζονται πως
έχουν αποδείξει πως τα αντικολλητικά τηγάνια τους είναι
πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα κεραμικά.

Στην Εξοπλιστική Ελλάδος θα βρείτε την οικολογική σειρά
μαγειρικών σκευών Eco Design με κεραμική επίστρωση,
τα οποία δεν περιέχουν PFOA (χημικό συστατικό που
χρησιμοποιείται σε αντικολλητικά σκεύη αντοχής).

Η βιομηχανία ανοξείδωτων μαγειρικών σκευών Voutsinas
με εργοστάσιο στη Μαγούλα Αττικής, κατασκευάζει εδώ και
50 χρόνια ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Ας αποφύγουμε
τα εισαγώμενα σκέυη και ας στηρίξουμε τα Ελληνικά!

Μαντέμι είναι η κοινή ονομασία για το χυτοσίδηρο, ένα υλικό βαρύ, ανθεκτικό και απίστευτα διαχρονικό. Στο mantemi.gr
θα βρείτε μια ευρεία γκάμα μαντεμένιων σκευών μαγειρικής για να αναβαθμίσετε τον εξοπλισμό της επαγγελματικής σας
κουζίνας. Η αγορά τέτοιων σκευών αποτελεί μια μακροχρόνια επένδυση, μιας και "υπάρχουν μαντεμένια σκεύη που έχουν
κατασκευαστεί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και χρησιμοποιούνται ακόμα έως τις μέρες μας". Μη διστάζετε!
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Mαγειρική και
ζαχαροπλαστική
χωρίς πλαστικό...
Χρησιμοποιείστε ξύλικα ή
μεταλλικά εργαλεία στην
επαγγελματική κουζίνα του
καταλύματός σας. Έχουν άλλωστε
πολύ καλύτερα αποτέλεσμα
από τα πλαστικά. Ακόμα και η
σιλικόνη είναι προτιμότερη από το
πλαστικό, μιας και έχει μεγαλύτερη
αντοχή και είναι φιλικότερη
προς το περιβάλλον, αφού όταν
αποτεφρωθεί μετατρέπεται και
πάλι σε ανόργανα μη-βλαβερά
στοιχεία.

Προσέξτε οι σπάτουλες που προμηθεύεστε να έχουν
μεταλλική ή ξύλινη λαβή και όχι πλαστική. Στην εταιρεία
Frigo Hellas βρείτε μεγάλη ποικιλία από ποιοτικά,
επαγγελματικά εργαλεία από inox ή σιλικόνη.

Η Βιοτεχνία Μετάλλου Γαβρίλης Γεώργιος στο Κερατσίνι Αττικής ασχολείται μεταξύ άλλων με την παραγωγή και κατασκευή
ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, από ταψιά και ταψάκια αλουμινίου έως φόρμες, τσέρκια, κουπάτ κλπ. Μπορείτε
επίσης να κάνετα ειδικές παραγγελίες σε μεγέθη και σχήματα, ανάλογα με τις ανάγκες της επαγγελματικής σας κουζίνας.
Προμηθευτείτε τον εξοπλισμό σας και στηρίξτε την ελληνική παραγωγή.

Στην κουζίνα | 30

Πετάξτε τα πλαστικά μπολ και αντικαταστήστε τα με
επαγγελματικές, inox μπασίνες. Αν το κατάλυμά σας
βρίσκεται κοντά, απευθυνθείτε στο κατάστημα Vienoula's
στη Μύκονο, σε τιμές χονδρικής.

Στο eshop του olivelandshop θα βρείτε χειροποίητα σετ
σερβιρίσματος, κουτάλες, σπάτουλες, ξύλα κοπής, γουδιά,
πιάτα, μπολ, δίσκους σερβιρίσματος και πολλά άλλα,
κατασκευασμένα από ξύλο ελιάς.

Όσο για τα ξύλινα εργαλεία, προτιμήστε ποιοτικές,
ελληνικές επιλογές. Στην elitecrafters θα βρείτε φυσικά,
χειροποίητα εργαλεία, όπως κουτάλες, πιρούνες σκεύη,
μπολ από ξύλο από ελληνικά ελαιόδεντρα υλοτομίας.

Το εργαστήριο ξύλινων σκευών Original Woodwork
Vasiliadis στο Νεοχώρι Πηλίου κατασκευάζει χειροποίητα
σκεύη κουζίνας υψηλής ποιότητας, με ελληνική, κυρίως
τοπική ξυλεία όπως ελιά, κερασία, καρυδιά κ.α.
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Mια επιλογή που θα κάνει τη διαφορά αποτελεί η σειρά
ελληνικών φωτιστικών από πέτρα της εταιρείας Γαλλής.
Τοποθετείστε τα στα μπάνια σας και δώστε μια ελληνική,
γήινη νότα στην εμπειρία διαμονής που προσφέρετε.

Ας υποστηρίξουμε τις ελληνικές εταιρείες! Η LIDO, ελληνική
βιοτεχνία φωτιστικών, διαθέτει ορειχάλκινα φωτιστικά που
θα προσδώσουν μια industrial και vintage αίσθηση και
στους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου σας.
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Στο εργαστήριο χειροποίητων φωτιστικών Γαλαξίας στο
Περιστέρι θα βρείτε μοντέρνα μεταλλικά φωτιστικά σε
ποικιλία σχεδίων και χρωματισμών, που θα ανανεώσουν
τους χώρους του ξενοδοχείου σας.

Φωτίστε τους χώρους
του καταλύματός σας
οικολογικά!
Aντικαταστήστε τα πλαστικές
φωτιστικά με πιο φιλικές προς το
περιβάλλον επιλογές, από υλικά όπως
το χαρτί, το ύφασμα, το μέταλλο και
το ξύλο. Εκτός από την οικολογική
πλευρά τους, θα δώσουν ένα πιο
ιδιαίτερο ύφος στη διακόσμησή σας,
είτε αυτό είναι περισσότερο industrial
είτε πιο σπιτικό και ζεστό. Και φυσικά
μην ξεχνάμε όλοι οι λαμπτήρες να
είναι LED!

Η KOSTIS CONCEPT LIGHTING είναι μια ελληνική εταιρεία
που κατασκευάζει φωτιστικά από το 1967. Εκεί θα βρείτε
φανταστικά σχέδια από ξύλο, με λινά αμπαζούρ για μια
οικολογική και φυσική ατμόσφαιρα στο ξενοδοχείο σας.

Aκολουθήστε τις σύγχρονες τάσεις και διακοσμήστε τους
χώρους σας με φωτιστικά από σχοινί και ύφασμα. Θα τα
βρείτε στην ελληνική εταιρεία Psarrakos, που κατασκευάζει
τα φωτιστικά εξ'ολοκλήρου στο εργοστάσιό της.

Η ελληνική εταιρεία Mavros Lighting κατασκευάζει και
εξάγει φωτιστικά μμε άριστη ποιότητα, πρωτοποριακό
σχεδιασμό και υψηλή αισθητική. Ξεχωρίσαμε τη συλλογή
"Καλώδια" από ανοξείδωτο ατσάλι και ύφασμα.
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Οι ανεμιστήρες
οροφής από μέταλλο
ή ξύλο μειώνουν το
πλαστικό.
Οι ανεμιστήρες οροφής αποτελούν
μια πολύ καλή εναλλακτική στα
κλιματιστικά, που συνήθως
περιέχουν πλαστικό μιας και είναι
φθηνότερο και ελαφρύτερο. Επίσης,
οι ανεμιστήρες δεν ξηραίνουν τον
αέρα και δημιουργούν μια φυσική,
δροσερή ατμόσφαιρα τους ζεστούς
μήνες, εξοικονομώντας ταυτόχρονα
χρήματα και ενέργεια.

Στο luceHabitat θα βρείτε τον ανεμιστήρα οροφής Artemis
της Minka Aire, σχεδιασμένο από τον διάσημο σχεδιαστή
George Kova, με οικολογικούς λαμπτήρες Ιωδίου. Μια
ιδανική επιλογή για καταλύματα με μίνιμαλ διακόσμηση!
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Στο ηλεκτρονικό κατάστημα papadoniou.gr θα βρείτε τον
κομψό, με ύφος αντίκας ανεμιστήρα οροφής Vintage Primo,
με ενσωματωμένο LED φωτισμό, σε χάλκινο χρώμα, με
τρεις ταχύτητες λειτουργίας.

Αν θέλετε να τονίσετε τον ανεμιστήρα ως διακοσμητικό
και λειτουργικό στοιχείο των χώρων σας, επιλέξτε σκούρα
χρώματα. Στα fotistika-theodoridis.gr θα βρείτε ανεμιστήρα
FARO BARCELONA από σκούρο καφέ ατσάλι.

Οι ανεμιστήρες οροφής της Μorris διαθέτουν μια σειρά από πλεονεκτήματα: αθόρυβο μοτέρ για να αποφεύγετε την
ηχορύπανση, φωτισμό LED με δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος ανάλογα με την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε
στο ξενοδοχείο σας, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη 8 ωρών και πολλά άλλα. Σημαντικό
είναι επίσης πως διαθέτουν χειμερινή λειτουργία, για την κατανομή του ζεστού αέρα.
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Εξοπλίστε τα
μπάνια σας
με μεταλλικά
dispensers και
τελειώστε με
τα πλαστικά
μπουκαλάκια.

Στην inoxdesign θα βρείτε επαγγελματικές σαπουνοθήκες
dispenser Jofel, από ανοξείδωτο ματ ατσάλι, με
χωρητικότητα έως 800 ml. Είναι κατάλληλες και για τους
χώρους εργασίας λόγω του μεγάλου κουμπιού.

Προμηθευτείτε επαγγελματικά διπλά dispensers Karag από
ορείχαλκο, υψηλής αντοχής, ιδανικά για ξενοδοχεία, από το
ηλεκτρονικό κατάστημα flobali.gr της εταιρείας Κοψαχείλη
στα Γρεβενά.

Παραγγείλτε από το ηλεκτρονικό κατάστημα e-dimakis.gr
της εταιρείας Δημάκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, dispensers
από inox της Remer κατασκευασμένα στην Ιταλία, με
μίνιμαλ σχεδιασμό που θα ταιριάξει κομψά στα μπάνια σας.

Απευθυνθείτε στην Aqua Energy για να προμηθευτείτε
τα επαγγελματικά dispensers SILVER Gloria, ιδανικά για
ξενοδοχεία, με κομψό σχεδιασμό και κατασκευασμένα από
άριστα υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον .
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Προμηθευτείτε προϊόντα
περιποίησης σε χύμα
ποσότητες χονδρικής.
Συμφωνήστε με μια εταιρεία προϊόντων
περιποίησης να σας διαθέτει σαπούνια,
σαμπουάν, κρέμες κλπ. σε μεγάλες
επαγγελματικές συσκευασίες ώστε να
γεμίζετε τα dispenser σας. Φροντίστε
επίσης οι συσκευασίες να μην περιέχουν
πλαστικό. Μια καλή ιδέα αποτελούν
οι κλασικοί, μεταλλικοί τενεκέδες που
χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία
ελαιόλαδου.

Η Xenia Hellas διαθέτει ποικιλία προϊόντων περιποίησης,
με επιλογή επαγγελματικής ποσότητας σε συσκευασίες
των 4 λίτρων, καθώς και επαναγεμιζόμενα dispensers.
Επικοινωνήστε μαζί τους για να συζητήσετε τις ανάγκες σας.

Η εταιρεία Candia προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις σε
ξενοδοχεία. Διαθέτει μια σειρά amenities εμπνευσμένη από
Μεσογειακά αρώματα, με αφροντούς, σαμπουάν, σαπούνι
και λοσιόν με εκχυλίσματα εσπεριδοειδών.

Η ελληνική σαπωνοποιΐα Ροδόδερμα παράγει σαμπουάν,
αφρόλουτρα, κρέμες σώματος και κρέμες μαλλιών για
ξενοδοχεία. Διατίθενται σε επαγγελματικές ποσότητες,
ιδανικές για να επαναγεμίζετε τα dispensers σας.
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Mια ακόμα οικολογική
λύση για το μπάνιο είναι
οι πλάκες φυσικών
σαπουνιών, αντί για τα
πλαστικά μπουκαλάκια.

Από το βραβευμένο Olea Juice™ , εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο, παράγονται πλάκες σαπουνιού με φύλλα ελιάς,
μαστίχα Χίου και κανέλα, θυμαρίσιο μέλι και βότανα, Κρόκο
Κοζάνης και Κρητικό Δίκταμο και ρόδι και κράνμπερι.

Στην ελληνική αγορά θα βρείτε μια
πληθώρα από νέες εταιρείες που
παράγουν χειροποίητα σαπούνια σε
μοντέρνες και οικολογικές συσκευασίες.
Σαπούνια με ελληνικά συστατικά όπως
ελαιόλαδο, γάλα γαϊδούρας, αλόη κλπ. θα
προσθέσουν αξία στην εμπειρία μπάνιου
που προσφέρει το κατάλυμά σας.

Το Sapouni-Sou είναι μια ελληνική εταιρεία από τη Λακωνία
που παρασκευάζει χειροποίητα σαπούνια για το πρόσωπο
και το σώμα με ελαιόλαδο, φυτική γλυκερίνη, αλόη και άλλα
θρεπτικά συστατικά.

Τα Cool Soap είναι 100% χειροποίητα σαπούνια με
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Παρασκευάζονται στην
Αίγινα, με αρχές fair trade και έμφαση στην ποιότητα και
στις παραδοσιακές μεθόδους.
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Visolivae: κομψή και πράσινη
καινοτομία από την Καλαμάτα
Για όσους θέλετε να προσθέσετε μια exclusive πινελιά
πολυτελείας στον ξενώνα σας ή στις σουίτες του ξενοδοχείου
σας... χειροποίητα, φυσικά προϊόντα από την Visolivae:
ορθογώνια σαπούνια ελαιόλαδου, σφαιρικά σαμπουάν
και υγρό σαπούνι, όλα διαθέσιμα χύμα και σε ατομικές
συσκευασίες. Και το καλύτερο; Θα στηρίξετε μια καινοτόμα
τοπική επιχείρηση από την Μεσσηνία, με πολύ ισχυρή
πράσινη φιλοσοφία!
Στερεό σαμπουάν

Ένας τέλειος τρόπος να προσφέρετε προϊόντα χωρίς πλαστικά
μπουκαλάκια: στερεό σαμπουάν σε σφαιρικό σχήμα, από ελαιόλαδο,
με μερικές αποκλειστικά vegan επιλογές! Για το ξύρισμα, με μετάξι και
άργιλο, μετάξι και τσουκνίδα, vegan με σπιρουλίνα και λευκή άργιλο...

Σφαιρικό σαπούνι

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα "Sustainable Round Mosaic Soap
Stones", σφαιρικά σαπούνια με εξαιρετικά αρώματα της ελληνική φύσης,
όπως η μαυροδάφνη, η λεβάντα, η τσουκνίδα, το τριαντάφυλλο, η κανέλα,
το φραγκόσυκα με αλόη και πολλά άλλα.

Χύμα bodywash

Όσοι επιλέγουν dispensers ή επαναγεμιζόμενα μπουκάλια για τα μπάνια
τους, θα βρουν αυτό που τους ταιριάζει: υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από
αφρόλουτρα που διατίθενται σε χύμα ποσότητες.

Εγγύηση για μια ασύγκριτη οικολογική
εμπειρία μπάνιου για τους επισκέπτες σας!
Για μια έξτρα πινελιά στα μπάνια σας,
βάσεις για το φυσικό σαπούνι από
ξύλο ελιάς.

Διατίθενται σε χύμα ποσότητα

Χρησιμοποιήστε
οικολογικά υλικά
στον εξοπλισμό
των μπάνιων του
καταλύματός σας.

Αντικαταστήστε τα πλαστικά πιγκάλ με το κομψό, χωρίς
καθόλου πλαστικό πιγκάλ από ξύλο οξιάς από βιώσιμους
πόρους, με κεραμικό πιατάκι και βούρτσα με φυτικές ίνες
tampico που θα βρείτε στο sapontina.gr.

Αντικαταστήστε όλα τα πλαστικά εξαρτήματα στις
ντουζιέρες σας με προϊόντα από inox (κώδωνες, ντουζιέρες,
βέργες κλπ). Θα βρείτε μεγάλη ποικιλία στην εταιρεία
Viospiral στον Πειραιά.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα kalymma.com θα βρείτε ξύλινο
κάλυμμα λεκάνης από κόντρα πλακέ θαλάσσης, μασίφ
για μεγάλη αντοχή, σε σκούρο καρυδί χρώμα. Ιδανικό για
φυσική αίσθηση στο μπάνιο και συνεχή χρήση.

Προμηθευτείτε από την Pylarinos Ceramica, εταιρεία
υδραυλικών ειδών, καλύμματα και καπάκια λεκάνης από
μπαμπού, ξύλο που δε φουσκώνει, με στηρίγματα inox που
δε σκουριάζουν.
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Μια φιλική προς το περιβάλλον επιλογή είναι και η
κουρτίνα από μπαμπού που μπορεί να τοποθετηθεί και στη
ντουζιέρα. Παραγγείλτε κουρτίνες από την Velco και δώστε
μια εξωτική αίσθηση στα μπάνια σας.

Οι κουρτίνες μπάνιου μπορούν να είναι οικολογικές!
Στην εταιρεία Texi θα βρείτε κουρτίνες από μη τοξικά,
περιβαλλοντικά φιλικά πλαστικά (βινύλια), 100%
ανακυκλώσιμες, σε διάφορα σχέδια και χρώματα.

Στην Chios Hellas θα βρείτε οικολογικές κουρτίνες μπάνιου,
100% αδιάβροχες, με ανεξίτηλα χρώματα, σε διάφορες
επιλογές σχεδίων. Μπορείτε να παραγγείλετε ποσότητες
χονδρικής σε κιβώτια των 36 τεμαχίων.
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Διακοσμήστε τα δωμάτια
με ξύλινα έπιπλα,
κατασκευασμένα από
τοπικούς ξυλουργούς.
Συζητήστε με τον ξυλουργό της περιοχής
σας για να σας προτείνει λύσεις για
την επίπλωση των δωματίων και των
βεραντών του ξενοδοχείου σας. Ζητήστε
ξυλεία με πιστοποίηση FCS ή FCSC,
οι οποίες αποδεικνύουν ότι το ξύλο
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
(συνήθως τα ξύλα στην Ε.Ε. διαθέτουν
τέτοια πιστοποίηση). Έτσι θα έχετε διπλό
όφελος: οικολογικά, φυσικά έπιπλα και
στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Η ελληνική βιομηχανία επίπλου SIF AΦΟΙ ΣΗΦΑΚΗ ΟΕ είναι
πιστοποιημένη για τις πρώτες ύλες, τα τελικά προϊόντα, την
καινοτομία, την υγιεινή, την ασφάλεια, όπως και για χρήση
βερνικιών και χρωμάτων φιλικών προς το περιβάλλον.
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Προμηθευτείτε ελληνικά, ποιοτικά, ξύλινα έπιπλα από
το εργαστάσιο Παπαθανασίου στην Αθήνα, όπου και αν
βρίσκεται το κατάλυμά σας. Παράγονται από μασίφ ή
ακατέργαστο ξύλο και με οικολογικά βερνίκια.

Το ξυλουργείο Μαγεράκης στην Πάτρα κατασκευάζει
χειροποίητα έπιπλα, πάντα από πιστοποιημένη (FSC,
PEFC) ξυλεία. Επικοινωνείστε μαζί τους για να σχεδιάσετε
μοναδικά έπιπλα για τα δωμάτια του καταλύματός σας.

Αν προτιμάτε το κλασικό ύφος στο κατάλυμά σας,
απευθυνθείτε στα χειροποίητα έπιπλα Βαρελά.
Κατασκευάζονται από φυσικό ξύλο οξυάς φουρνιστής,
ρίζας ελιάς ή καρυδιάς, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Η εταιρεία Παλτόγλου κατασκευάζει έπιπλα εξ ολοκλήρου
στα εργοστάσια της, με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα
και περιβαλλοντική ευαισθησία, με χρήση φυσικών και
ανακυκλωμένων υλικών.

Η εταιρεία MASSIF Furniture των αδερφών Κοντόπουλων με έδρα στην Αττική παράγει από το 1950 χειροποίητα έπιπλα
από μασίφ ξύλο. Η φιλοσοφία σχεδιασμού στηρίζεται στην αειφορία, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του
ανθρώπου. Η εταιρεία εγγυάται ότι σέβεται και προστατεύει το ξύλο ως πόρο σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, για τη
διατήρηση του οικολογικού κύκλου.
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Προτιμήστε κουφώματα
και παντζούρια από
αλουμίνιο ή ξύλο,
αποφύγετε το πλαστικό PVC!

Απευθυνθείται στην εταιρεία Abatzis Aluminium Systems,
με εγκαταστάσεις στηη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου,
για πιστοποιημένα και ενεργειακά ολοκληρωμένα
συστήματα αλουμινίου, με μοντέρνα μίνιμαλ αισθητική.

Στην εταιρεία Fenestral θα βρείτε ενεργειακά κουφώματα
αλουμινίου, αλλά και παντζούρια αλουμινίου που
προσομοιάζουν τα παραδοσιακά ξύλινα, με το πλεονέκτημα
ότι δεν χρειάζονται συντήρηση.
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H Θερμοπλαστική, με έδρα την Καβάλα, κατασκευάζει
ολοκληρωμένα και αξιόπιστα κουφώματα και παντζούρια
αλουμινίου, με διεθνείς πιστοποιήσεις και εξασφάλιση
μέγιστης εξοικονόμησης χρημάτων και ενέργειας.

Η εταιρεία Art Wood με έδρα στην Καστοριά παράγει
από το 1952 ελληνικά ξύλινα κουφώματα, υψηλών
προδιαγραφών, με οικολογικές βαφές, βερνίκια και
προϊόντα εμποτισμού, πιστοποιημένα κατά RAL.

Η interSCALA velko κατασκευάζει θερμομονωτικά
ξύλινα κουφώματα, με ξυλία επεξεργασμένη με απόλυτα
οικολογικές μεθόδους, χωρίς την χρήση χημικών
σκευασμάτων.

Η Ελληνική Βιομηχανία Ξύλινων Κουφωμάτων Τσίγκας
παράγει πιστοποιημένα για την εξοικονόμηση ενέργειας
ξύλινα κουφώματα, με οικολογικές βαφές που επιμηκύνουν
σημαντικά το μέσο όρο ζωής τους.

Αν το κατάλυμά σας βρίσκεται στο Ιόνιο, στην
Ξυλοκατασκευαστική Ξύλον στην Κέρκυρα θα βρείτε
παραδοσιακά, ενεργειακά παντζούρια από ξύλο με
χειροποίητους μεντεσέδες, με πιστοποίηση CE-PLUS.
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Αν επιθυμείτε να προτείνετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία
απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες στην:
MEDVENTURE EΠΕ
www.medventure.eu
info@medventure.eu
τηλ: 215 2151725

