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Η Xenia 2019 στράφηκε προς
τα πράσινα προϊόντα!
Φέτος στην Xenia ενθουσιαστήκαμε, μιας και τα οικολογικά
προϊόντα και οι πράσινες λύσεις έχουν αυξηθεί! Βρήκαμε μια
μεγάλη ποικιλία φρέσκων ιδεών, από ηλεκτρικά οχήματα
έως διάφορες εναλλακτικές για τη μείωση του πλαστικού στα
ξενοδοχεία... Ακόμα και στην εστίαση, τα τρόφιμα και τα ποτά
ακολουθούν τις πράσινες τάσεις, όπως ο βιώσιμος καφές taf που
βραβεύσαμε ως "Top Product".
Στη δόμηση εντοπίσαμε μια τάση επιστροφής στα φυσικά και
φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, όπως το ξύλο από ανανεώσιμα
δάση (FSC) και βραβεύσαμε ως "Top Products" τα συστήματα
κάθετων κήπων της Landco και τα φυτεμένα δώματα της
Πράσινης Στέγης. Η ίδια τάση επικρατεί και στα μπάνια, όπου
κυριαρχούν τα φυσικά συστατικά και τα ελληνικά αρώματα. Η
επερχόμενη κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης οδηγεί σε
περισσότερες επιλογές για χύμα προϊόντα περιποίησης και γι΄αυτό
το λόγο ξεχωρίσαμε τα dispensers που φέρνει στην ελληνική
αγορά η Vario.
Παρατηρήσαμε ακόμα πως ο επαγγελματικός εξοπλισμός γίνεται
πιο αποδοτικός ενεργειακά και οι τεχνολογίες εξοικονόμησης
ενέργειας όλο και εξελίσσονται. Στον τομέα της καθαριότητας,
βραβεύσαμε τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού χωρίς ρεύμα
Biorock® και τα οικολογικά καθαριστικά Ecoforce της Premiere με
πιστοποίηση Ecolabel που διαθέτει στη χώρα μας η T&T Clean.
Χαιρόμαστε πολύ για όλα τα προϊόντα που συγκεντρώσαμε, με
στόχο να βοηθήσουν τον ξενοδοχειακό κλάδο να κινηθεί ακόμα
περισσότερο προς την αειφορία!
Είμαστε μέλη του Παγκόσμιου
Συμβουλίου για την Αειφορία
στον Τουρισμό (Global
Sustainable Tourism Council)

Eγγραφείτε στο επόμενο Go Green! Hotel Seminar

23-24 Ιανουαρίου 2020
Ξενοδοχείο Αμαλία, Αθήνα

Mη χάσετε τα
Top Products
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H Νοto mobili Contract by Tzikas δημιουργεί
ολοκληρωμένες λύσεις για ξενοδοχειακές μονάδες, με
πολυτελή λιτότητα, νέα οικολογικά υλικά και απαιτητικές
κατασκευές. Θα φέρει εις πέρας με ακρίβεια και υψηλή
αισθητική τα πιο απαιτητικά project!
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Δώστε τέλος στην άσκοπη
κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύματος στα δωμάτια
του ξενοδοχείου σας με
καρτοδιακόπτες από την εταιρεία
Habakis. Επιτοίχειοι ή για
εγκατάσταση σε ηλεκτρολογικό
κουτί.

Η επιστροφή στη φύση είναι η
νέα πολυτέλεια! Το διαβάσαμε
στα Xenia News και συμφωνούμε
απόλυτα. Με φυσικά υλικά
επιμελώς ακατέργαστα,
ενταγμένα σε οικολογικούς
σχεδιασμούς, να διηγούνται
μια ιστορία του τόπου τους.
Η υπέρτατη πολυτέλεια με
απλότητα...

H εταιρεία Onirome παρουσίασε στην έκθεση έπιπλα
στα οποία το ξύλο κυριαρχεί. Ξεχωρίσαμε τις βάσεις
κρεβατιών της φτιάχνονται από φυσικά υλικά, ξύλο,
ελαστικοποιημένο κοκκοφοίνικα, φυσικό καουτσούκ,
υφάσματα από 100% υφαντικές ίνες φυτικής
προέλευσης κ.α.

H εταιρεία Electra παρουσίασε την ξενοδοχειακή της
σειρά. Ξεχωρίσαμε ένα από τα νέα της κρεβάτια, από ξύλο
με πλέξη στο κεφαλάρι και το φιλικό προς το περιβάλλον
Compact HPL στη βάση.
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Βάλτε τη φύση στους εσωτερικούς σας χώρους!
H Ferma Furniture προτείνει στα ξενοδοχεία φυσικές,
μοντέρνες συνθέσεις με έπιπλα και διακοσμητικά στοιχεία
από ξύλο, καλάμια, μπαμπού και μέταλλο.

Θερμοηλεκτρικά mini
bar για τα δωμάτια
του ξενοδοχείου σας,
ενεργειακής κλάσης
Α+, χωρίς κραδασμούς
και χωρίς θόρυβο,
με ρυθμιζόμενο
θερμοστάτη και εσωτερικό
φωτισμό LED. Θα τα βρείτε στην
εταιρεία NAL.

Horizon Beach Resort KOS
Marbella Corfu Hotel
Marbella Nido Corfu Hotel
Mykonos No5 Luxury Living
Delfinia Hotel Corfu
Εμπιστεύτηκαν την Axtida Lighting για
τον φωτισμό των χώρων τους!

Mykonos No5 Luxury Living

Στα δωμάτια | 6

Στην Kirpoglou Premium Textiles βρήκαμε πάπλωμα με
γέμισμα από μικροΐνες και 100% βαμβακερό ύφασμα,
με πιστοποίηση υφασμάτων Οekotex Standard 100 που
εγγυάται ότι δεν υπάρχει καμία ουσία βλαβερή για τον
άνθρωπο.

Τέλεια για αίθουσες γυμναστικής και παιχνιδιού, τα
οικολογικά δάπεδα από φελλό Wicanders που θα βρείτε
στην Parkhellas με πραγματική όψη φελλού, προσφέρουν
φυσική θερμομόνωση, ηχομόνωση και ζεστό πάτημα.

Επενδύστε σε μια φυσική, οικολογική και υγιεινή εμπειρία ύπνου για τους επισκέπτες σας! H Tailrobed κατασκευάζει
στρώματα από φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, φυσικό καουτσούκ και κοκοφοίνικα. Δεν τοποθετεί ελατήρια
στα στρώματα, αλλά διαθέτει κατ' αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά ένα νέο, πρωτοποριακό ευρωπαϊκό υλικό, την
νηματόστρωση Tailorbed, 100% ανακυκλώσιμο και εντελώς υποαλλεργικό.
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Βρήκαμε ένα πρωτότυπο προϊόν στην εταιρία
Mariolas: χάρτινα καπάκια ποτηριών για έξτρα υγιεινή,
ανακυκλώσιμα, 100% ελληνικής παραγωγής με δυνατότητα
εκτύπωσης και τρύπας για καλαμάκι.

Ξύλινες επιφάνειες κοπής της εταιρείας Rozos, οικολογικές,
ασφαλείς, πιστοποιημένες για επαφή με τρόφιμα. Για
εντυπωσιακό σερβίρισμα μια εξαιρετική ιδέα είναι οι
μαύρες χειροποίητες σέσουλες!

Rizes Wood:
Σπάτουλες
Κουτάλες
Πηρούνες
Σετ σαλάτας
Γουδιά
Επιφάνεις κοπής
Πιάτα
Πιατέλες
Μπωλ
Φρουτιέρες
Σετ αλατοπίπερου
Ψαλίδια
...και πολλά άλλα ξύλινα
χειροποίητα αντικείμενα
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Και οικολογικά
καλαμάκια από
μπαμπού!

Μαζική εστίαση;
Για όσα τουριστικά
καταλύματα δεν έχουν τις
απαραίτητες εγκαταστάσεις
για να ετοιμάσουν μαγειρευτά
γεύματα και φουρνιστά για
τον πρωινό μπουφέ, μια
λύση είναι να στραφούν σε
ελληνικές εταιρείες μαζικής
εστίασης που τιμούν τις
παραδοσιακές γεύσεις.

H ελληνική εταιρεία Potpan από την Αυλίδα διαθέτει μια μεγάλη
γκάμα από ποιοτικά και νόστιμα Ελληνικά και Μεσογειακά φαγητά
για το εστιατόριο και το πρωινό του ξενοδοχείου σας. Με το να
κάνετε κάποιες επιλογές έτοιμων γευμάτων, με προσοχή πάντα στην
ποιότητα και την τοπική προέλευση των συστατικών, μπορείτε να
πετύχετε εξοικονόμηση έως και 20%.

Μια ελληνική, ποιοτική εταιρεία η
Bake Hellas φτιάχνει προψημμένα
μπισκότα, κέικ, σουφλέ σοκολάτας,
μάφινς, σου και βάφλες, όπως και
έτοιμο μείγμα για βάφλες και ζύμες για
σουφλέ, μπραόυνις, κέικ σε κορνέ για
παρασκευή απευθείας στην κουζίνα
σας. Kαι πολλά άλλα!
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Κεράστε καφέ taf και στηρίξτε υπεύθυνους
παραγωγούς σε όλο τον κόσμο!
Bιώσιμος καφές από την εταιρεία taf
που καλλιεργείται με σεβασμό στο
περιβάλλον και τον άνθρωπο. Oι
καλύτεροι κόκκοι καφέ από μικρές,
ξεχωριστές φάρμες σε όλο τον κόσμο.
Μοναδικά γευστικά προφίλ καφέ
που θα εντυπωθούν στη μνήμη των
επισκεπτών.

Pianeta blends

Φανταστικός καφές espresso Pianeta Blue και
Pianeta Light Blue, αλεσμένος ή σε κόκκους, σε
χάρτινες συσκευασίες. Βιώσιμος καφές, καλλιεργείται
με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, με βιολογικά
λιπάσματα, σε φάρμες που χρησιμοποιούν ακριβώς
όσα χρειάζονται και εφαρμόζουν φυσικές πρακτικές
όπως η καλλιέργεια υπό τη σκιά άλλων δέντρων.
Επίσης, οι φάρμες λειτουργούν υπεύθυνα προς
τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία, με
περίθαλψη, δίκαιη μισθοδοσία και καλές συνθήκες
εργασίας.

Espresso competition organic

Άλλος ένας φοβερός καφέ αλεσμένος ή σε
κόκκους, για espresso αλλά και καφέ φίλτρου. Ένα
blend από προσεκτικά επιλεγμένους καφέδες
από πιστοποιημένες οργανικές φάρμες του
Περού. Το Περού είναι μία από τις κύριες χώρες
παραγωγής οργανικού καφέ ανώτερης ποιότητας.
Χρησιμοποιείται από δεξιοτέχνες επαγγελματίες
barista καθημερινά, αλλά και σε πρωταθλήματα.
Μια εξαιρετική, ποιοτική επιλογή!
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Ποιοτικά τοπικά προϊόντα Eriza από την Καλαμάτα για
τo gift shop, τις σουίτες και τα premium δωμάτια!
Στην Xenia 2019 γνωρίσαμε τα premium προϊόντα της
Eriza από την Καλαμάτα! Ελιές, ελαιόλαδο, πιπεριές,
βότανα, chutney και μαρμελάδες, αλλά και σαπούνια,
όλα βιολογικά, με σεβασμό στην παράδοση και
σύγχρονη εμφάνιση.
Ελιές Καλαμών

Μαζεμένες με το χέρι,
επεξεργασμένες με
φυσική άλμη, αλάτι
και βιολογικό ξίδι, με
πλούσια, πικάντικη και
φρουτώδη γεύση.

Στόχος της εταιρείας είναι
να προωθήσει την ελληνική
γαστρονομία στη χώρα
μας και στο εξωτερικό με
ποιοτικά τοπικά προϊόντα.

Ελιές Χαλκιδικής
Μαζεμένες και
ξεπικρισμένες με
φυσικό τρόπο,
διατηρημένες σε
φυσική άλμη, με
σφικτή, φρουτώδη
σάρκας ενδεικτική
της συγκομιδής τους.

Ελαιόλαδο
Βότανα

Chutneys

Μαρμελάδες
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Mη ξεχνάτε να ρωτάτε αν οι εταιρείες
διαθέτουν τα προϊόντα τους χύμα για να
αποφύγουμε το πλαστικό μιας χρήσης!

Προϊόντα περιποίησης OLIVE ERA™ με αποκλειστικά
βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τους
ελαιώνες της Κρήτης. Σε οικολογικές 100% ανακυκλώσιμες
συσκευασίες από ζαχαροκάλαμο!

Από τα ξενοδοχειακά προϊόντα της NV Cosmetics
ξεχωρίσαμε τη σειρά Mesogeios Fruits με οργανικό
ελαιόλαδο και φυσικά εκχυλίσματα μεσογειακών φρούτων,
ροδιού, σύκου, βερύκοκου και κυδωνιού.

Η Κοrres παρουσίασε στην Xenia 2019 την
ανανεωμένη συλλογή ξενοδοχειακών προϊόντων
της. Οι σειρές Greek Culture και Original φτιάχνονται
με φυσικά θρεπτικά συστατικά, ελληνικά βότανα,
επιλεγμένα εκχυλίσματα βιολογικής καλλιέργειας,
τοπικά φρούτα και αυθεντικά ελληνικά αρώματα.
Πολύ σημαντικό, η
εταιρεία στηρίζει την
τοπική οικονομία κάνοντας
ηθικές συνεργασίες
με συνεταιρισμούς,
βιοκαλλιεργητές, ιδρύματα
κλπ. και διαθέτει Zero-Waste
Μονάδα Εκχυλίσεως.
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«Σκεφτείτε οικολογικά»
με τη σειρά BOTANIKA:
οδοντόβουρτες και
χτένες από εκχύλισμα
αχύρου, μπατονέτες
από βιοδιασπώμενο
ξύλο, σκουφάκια
μπάνιου από εκχύλισμα
καλαμποκιού, όλα με
βιοδιασπώμενη σύνθεση.
Προϊόντα περιποίησης σε
μπουκαλάκια από 100%
ανακυκλώσιμο υλικό
με ετικέτα από ειδικό
οικολογικό χαρτί, και σε
μεγαλύτερες συσκευασίες
για διάθεση στο gift shop
του ξενοδοχείου, για να
πάρουν οι επισκέπτες την

Η Zealots of Nature παρουσίασε μεταξύ άλλων τη σειρά
Eco Line με προϊόντα μπάνιου από ανακυκλωμένο χαρτί,
ξύλο από μπαμπού και καθόλου πλαστικό. Το ίδιο και οι
συσκευασίες τους.

Για όσους ψάχνουν dispensers, θα τα βρουν στην εταιρεία
Mastic Spa μαζί με προϊόντα περιποίησης σε συσκευασίες
5 λίτρων. Δημιουργήστε και τη δική σας private label σειρά
amenities βασισμένη στης συνταγές της!
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Ξενοδοχειακά προϊόντα περιποίησης Oliva Hotel με ελαιόλαδο και μέλι, πορτοκάλι ή λεβάντα. Χωρίς
συνθετικά χρώματα, σιλικόνες, προπυλενογλυκόλη και συστατικά ζωικής προέλευσης. Και βρεφικό
σαμπουάν-αφρόλουτρο!

Μόνο οικολογικό χαρτί υγείας στα
μπάνια! 100% υδατοδιαλυτό χαρτί
υγείας από 100% καθαρή κυταρρίνη
από την Mani home, αποκλειστικό
αντιπρόσωπο της εταιρείας Tenerella.
Mε πιστοποίηση Ecolabel.

Στην εταιρεία Lunos θα βρείτε τον εξαερισμό μπάνιου
Silvento, ήσυχο, αποτελεσματικό, οικονομικό, ενεργειακά
αποδοτικό και με κομψό σχεδιασμό. Μπορείτε να τον
τοποθετήσετε σε τοίχο ή σε οροφή.
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Tα dispensers της VARIO
μειώνουν το πλαστικό 60%!
Mας χαροποίησε ιδιαίτερα που η εταιρεία VARIO, προμηθευτής επαγγελματικών
προϊόντων και αναλώσιμων για επιχειρήσεις, μέσα και από το 100% eco-friendly
περίπτερό της στην ΧΕΝΙΑ 2019 στηρίζει έμπρακτα το μήνυμά της για τη μείωση
του πλαστικού και την προστασία του περιβάλλοντος.
Χρησιμοποιώντας τις
συσκευές GFL της VARIO
βοηθάτε το περιβάλλον
και ενισχύετε την εικόνα
του ξενοδοχείου σας.
Επιλέξτε τη σειρά που σας
ταιριάζει καλύτερα και
αφήστε τους επισκέπτες
σας να απολαύσουν
προϊόντα υψηλής
ποιότητας και αισθητικής.

Πληροφορίες:
Τ 210 341 8230
E info@vario.com.gr
W www.vario.com.gr
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Oικολογική και βιολογική ηχομόνωση! Στο πρότυπο
κέντρο ηχομόνωσης Iselco θα βρείτε οικολογικά και
βιολογικά δομικά υλικά, προηγμένης τεχνολογίας και
υγιεινά για τον άνθρωπο, ιδανικά για να ενισχυθεί ο
βιοκλιματικός χαρακτήρας του κτιρίου σας.

Για κατασκευές στο κατάλυμά
σας χρησιμοποιήστε ξυλεία
Akritas, με πιστοποιήσεις όπως
η FSC που εγγυάται ότι τα
υλικά που χρησιμοποιούνται
προέρχονται από δασικές
εκτάσεις υπεύθυνης διαχείρισης.
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Tα ενεργειακά τζάκια Tsokas με ξύλο ή φυσικό αέριο, εκτός
από εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων προσφέρουν
και ένα ποιοτικό αισθητικό αποτέλεσμα, ζεσταίνοντας τους
χώρους κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Για ανακαινίσεις: η
εταιρεία Panflow
αναβαθμίζει ενεργειακά
υπάρχοντα κτίρια με
εξωτερική θερμομόνωση,
πιστοποιημένα κουφώματα,
συστήματα σκίασης,
ενεργειακά σύστημα και
άλλα βιοκλιματικά στοιχεία.

H Ecopiscines προσφέρει προϊόντα
που ελαχιστοποιούν την επιβάρυνση
στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας
οικονομία και εύκολη συντήρηση.

H εταιρεία Oxylos παρέχει εξειδικευμένες ξύλινες
κατασκευές στον ξενοδοχειακό τομέα: κεφαλάρια
κρεβατιών, κομοδίνα, καθρέφτες, έπιπλα WC, παγκαζιέρες,
πατώματα, πέργκολες κ.α.

Παράγει και ελληνικά προϊόντα: φωτιστικά
για πισίνες, σπα και σιντριβάνια, κουτιά
διακλάδωσης, σχάρες υπερχείλισης κ.α.

Hotel Dreambox Mykonos
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Mια από τις κυριότερες τάσεις
που καταγράφηκαν το 2019 είναι
οι ζωντανοί τοίχοι!

Hotel Ideal, Παρίσι

Στα lobby ή στα εστιατόρια, οι
φυτεμένοι τοίχοι υπογραμμίζουν
τη δέσμευση του ξενοδοχείου
στην προστασία του
περιβάλλοντος.

Στην έκθεση είδαμε την πρόταση της Camelino για παιδική
χαρά με παιχνίδια σχεδόν εξ'ολοκλήρου από ξύλο και
σκεφτήκαμε ότι είναι μια τέλεια ιδέα για τον εξωτερικό
χώρο ενός ξενοδοχείου που θέλει να προσελκύσει
οικογένειες με παιδιά!

Στη Landco θα βρείτε επιλογές για οικολογικά παιχνίδια για
την παιδική χαρά του ξενοδοχείου σας, όπως τα ελατήρια
με πάνελ κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας
πολυαιθυλένιο (ΗDPE), 100% ανακυκλώσιμα.
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Ένας κάθετος κήπος φέρνει τη φύση
και τα οφέλη της στο χώρο σας!
Οι πράσινοι τοίχοι είναι η νέα τάση και η εταιρεία Landco είναι εδώ για να
μας τους προσφέρει! Με το VP-modules, ένα σύστημα με σχεδιασμό φιλικό
προς το περιβάλλον που επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη κατασκευή
κάθετων κήπων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Οι βιώσιμοι τοίχοι VP-modules κατασκευάζονται
εύκολα χάρη σε ένα αρθρωτό σύστημα κατακόρυφων
μεταλλικών δοκών που περιέχουν τα φυτοδοχεία.
Συμφέρουν, μιας και με το σύστημα αυτό μειώνεται
το κόστος παραγωγής και εφαρμογής τους. Είναι
ευέλικτοι, αφού τα φυτοδοχεία αντικαθίστανται εύκολα
και προσφέρουν δυνατότητες πολλών
δημιουργικών συνδυασμών. Είναι
οικολογικοί, μιας και τα φυτοδοχεία
φτιάχνονται από ανακυκλωμένο
EPP, ένα φιλικό προς το περιβάλλον
αφρώδες υλικό. Εξοικονομούν νερό για
άρδευση, μιας και έχουν τη δυνατότητα
αποθήκευσης μέρους του νερού.

The Terrace bar-Central hotel, Αθήνα

Κάθετοι κήποι στολίζουν τους χώρους πολλών ξενοδοχείων, όπως το Μεγάλη Βρετανία (στο roof
garden), το Thea Artemis Palace στο Ρέθυμνο, το Canaves Oia epitome στη Σαντορίνη και άλλα.

Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα
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Πράσινη στέγη για μια ανάσα πρασίνου στο κατάλυμά σας!
Στην Xenia 2019 μας εντυπωσίασαν
ιδιαίτερα τα φυτεμένα δώματα DIADEM
που διαθέτει στην ελληνική αγορά η
εταιρεία Πράσινη στέγη.
Ο λόγος; Τα πολλά τους οφέλη:
εξοικονομούν ενέργεια με
μείωση των εξόδων για
θέρμανση και κλιματισμό,
παράγουν οξυγόνο και
δεσμεύουν διοξείδιο του
άνθρακα, βελτιώνουν το μικροκλίμα και
τον αερισμό, μειώνουν την ηχορύπανση,
φιλτράρουν τους ατμοσφαιρικούς
ρύπους, δημιουργούν φυσικό
οικοσύστημα σε αστικές περιοχές,
μειώνουν την απορροή υδάτων στο
αστικό δίκτυο και πολλά άλλα.

ΕλληνοΑμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών
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Canaves Oia Εpitome,
Σαντορίνη

Τα πιστοποιημένα συστήματα της
DIADEM αναγνωρίζονται από τα
διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης κτιρίων, όπως LEED,
DGNB και BREEAM.

Τα φυτεμένα δώματα καλύπτονται με βλάστηση, η οποία
αναπτύσσεται σε ελεγχόμενες συνθήκες και προσφέρει
ενεργειακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Είναι
δηλαδή μια επένδυση που συμφέρει!
Πράσινα δώματα έχουν εγκαταστήσει μεταξύ πολλών
άλλων η Four Seasons Astir Palace, το Eleon Grand
Resort & SPA στη Ζάκυνθο (όμιλος Atlantica), το Olea all
suite hotel και το Costa Navarino Bay στη Μεσσηνία.
Μη μένετε πίσω!

Costa Navarino Bay, Μεσσηνία

Πολύ σημαντικό, να φυτεύουμε
μεσογειακά είδη που αντέχουν στις υψηλές
θερμοκρασίες και την έλλειψη νερού.
Έτσι ενισχύουμε την τοπική χλωρίδα
και εξοικονομούμε νερό! Ιδανικοί οι
ξηροθερμικοί και ανθοφόροι θάμνοι από
την Interplants.
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BIOROCK®: Bιολογικός καθαρισμός χωρίς καθόλου ρεύμα!
δεξαμενή
πρωτοβάθμιας
καθίζησης

Βιολογικοί αντιδραστήρες ECOROCK
ελεγκτής
ροής

για μικρά καταλύματα και ξενώνες
διανομέας
ροής

μονάδες
ECOROCK

Σύστημα MULTIROCK

Συστήματα MULTIROCK

για μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.
Αποτελούνται από συστοιχίες ECOROCK σε
παράλληλη διάταξη.
Απολύτως μηδενικό κόστος της βιολογικής
επεξεργασίας σε ηλεκτρικό ρεύμα: ο ελεγκτής και
ο διανομέας ροής λειτουργούν με απλό μηχανικό
τρόπο, χωρίς ηλεκτρικά μέρη. Μεταφορά του
λύματος από την δεξαμενή καθίζησης στους
βιολογικούς αντιδραστήρες με φυσική ροή!

Στην Ελλάδα και την Κύπρο διατίθενται από την εταιρεία
ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος.

Δεν καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια
σε κανένα στάδιο της βιολογικής
επεξεργασίας. Χάρη στο επαναστατικό
μέσο απόθεσης BIOROCK® media δεν
απαιτείται προσθήκη υλικών για την
εκκίνηση της διαδικασίας, ούτε μετά
από μεγάλο διάστημα αδράνειας.
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Oικολογικά καθαριστικά Ecoforce της Premiere από την T&T Clean
Στην Xenia 2019 συναντήσαμε και την T&T Clean,
ελληνική εταιρεία - αποκλειστική αντιπρόσωπο των
επαγγελματικών προϊόντων καθαρισμού Premiere
Products στην Ελλάδα.

Η εταιρεία
T&T Clean
ασχολείται με την
εμπορία ειδών
καθαρισμού και
μηχανημάτων,
το service μηχανών καθαρισμού, το
service επαγγελματικών πληντυρίων
πιάτων-ποτηριών και προσφέρει
υπηρεσίες καθαρισμού.

Ecoforce bathroom cleaner

Οικολογικό, συμπυκνωμένο
καθαριστικό για αφαίρεση αλάτων,
με άρωμα κίτρου κατάλληλο για
όλο τον εξοπλισμό των μπάνιων.
Προλαμβάνει τις δυσάρεστες οσμές.

Ecoforce daily toilet cleaner
Ecoforce multi-purpose cleaner

Οικολογικό, ήπιο καθαριστικό για
αφαίρεση αλάτων, για καθημερινή
χρήση και συντήρηση τουαλετών.

Οικολογικό, συμπυκνωμένο,
αποτελεσματικό, ουδέτερο καθαριστικό
πολλαπλών χρήσεων για σκληρές επιφάνειες.

Η Premiere Products είναι αγγλική εταιρεία
με δραστηριότητα σχεδόν εκατό χρόνων
και εξαγωγές σε 35 χώρες στον κόσμο. Στις
εγκαταστάσεις της στο Buxton της Αγγλίας
παράγει μεταξύ άλλων τα οικολογικά
καθαριστικά Ecoforce και Ecoforce Extra, με
πιστοποίηση Ecolabel.
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Δημιουργήστε ένα χώρο πλυντηρίων για τους επισκέπτες σας. H εταιρία Novacleaners διαθέτει τα επαγγελματικά
πλυντηριοστυπτήρια Domus που εξοικονομούν και προστατεύουν το περιβάλλον. Χάρη στο υψηλό στύψιμο μειώνουν την
υπολειπόμενη υγρασία και το χρόνο στεγνώματος, επομένως και τη σπατάλη ενέργειας. Μπορούν να συνδεθούν στο νέο
σύστημα ECOTANK που προσφέρει ανακύκλωση νερού και έτσι εξοικονομεί νερό και ενέργεια.
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Tα Xenia News αναφέρουν πως
σύμφωνα με τις προβλέψεις
για την παγκόσμια βιομηχανία
αγοράς εξοπλισμού εστίασης,
η υψηλή ζήτηση για προϊόντα
υψηλής ενεργειακής απόδοσης
είναι ο κύριος παράγοντας που
ωθεί τους κατασκευαστές να
αναπτύξουν προηγμένα προϊόντα
με ενεργειακές πιστοποιήσεις.

Στην εταιρεία Βαρανάκης θα βρείτε πολλές επιλογές
μηχανημάτων και συσκευών υψηλής τεχνολογίας,
υψηλής ενεργειακής απόδοσης , όπως η σειρά
επαγγελματικών ψυγείων GREEN της AFINOX.

Tα επαγγελματικά πλυντήρια υψηλών στροφών
FAGOR KARE εξασφαλίζουν πολύ μικρότερη χρήση
στεγνωτηρίου, ακόμα και καθόλου για ορισμένα
είδη, μειώνοντας τα ενεργειακά και εργατικά
κόστη. Θα τα βρείτε στην εταιρεία Simsirikis στην
Αλεξανδρούπολη.
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Η εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ δημιούργησε
ολοκληρωμένες, ενεργειακά
αποδοτικές λύσεις φωτισμού για τα
ξενοδοχεία:
Olympic Palace Ρόδος (λύσεις φωτισμού,
ηλεκτρολογικούς πίνακες)

KYNISKA Palace Πελοπόννησος

(σχεδιασμός φωτισμού σε συνεργασία με την
αρχιτέκτονα Ν. Κόκκαλη, λύσεις φωτισμού,
καλώδια, ηλεκτρολογικοί πίνακες, υλικά
πυρανίχνευσης, διακοπτικό υλικό)

Στην Xenia 2019 μάθαμε
περισσότερα για την
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού
και θερμότητας, μια ιδανική
λύση για τα ξενοδοχεία.
Πρόκειται για μια τεχνολογία
με σημαντικά οικονομικά και
περιβαλλοντικά οφέλη για
μεγάλες εγκαταστάσεις που
καταναλώνουν πολύ ρεύμα.

Dexamenes Seaside Resort (λύσεις

φωτισμού, καλώδια, ηλεκτρολογικοί πίνακες,
διακοπτικό υλικό)

Θα βρείτε και χρηματοκιβώτια, mini
bar, συστήματα εικόνας και ήχου,
στεγνωτήρες μαλλιών, στεγνωτήρες
χεριών κ.α. Κάντε τις πιο αποδοτικές
ενεργειακά επιλογές!
KYNISKA Palace Πελοπόννησος
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Το σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
της Novatech προσφέρει απόσβεση σε λιγότερο από
3 χρόνια και εξαιρετικό ενεργειακό αποτύπωμα στο
ξενοδοχείο. Δεν απαιτεί αδειοδότηση και χαρακτηρίζεται
από εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, όπως και εξαιρετικά
εύκολη λειτουργία και συντήρηση.

NET METERING
σημαίνει συμψηφισμός της
ενέργειας που καταναλώνουμε.
Το net metering επιτρέπει να
καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος της
ιδιοκατανάλωσής μας, κυρίως μέσω
της χρήσης φωτοβολταϊκών.

Σύμφωνα με την εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ το net
metering είναι πια επένδυση με απόσβεση
σε 5.5 χρόνια. Απευθυνθείτε στην εταιρεία
για να μάθετε περισσότερα.

H Ecosun ασχολείται με την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση
φωτοβολταϊκών ή ανεμογεννητριών,
αυτοματισμούς ενεργειακών συστημάτων
κ.α. Θα βρει λύσεις εξοικονόμησης
ενέργειας για κάθε ξενοδοχείο!
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MUVUS: Ηλεκτροκίνηση σε όλες τις λειτουργίες του ξενοδοχείου
Tα ηλεκτρικά οχήματα που θα βρείτε στη
MUVUS είναι ιδανικά για κάθε κατάλυμα...
από έναν μικρό ξενώνα για κοντινές
μετακινήσεις στα τριγύρω χωριά έως ένα
μεγάλο resort για μετακινήσεις από το ένα
κτίριο στο άλλο.
Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ό,τι
καλύτερο! Είναι αθόρυβα, δεν
εκπέμπουν καυσαέρια και αν το
ξενοδοχείο σας συνεργάζεται με
εταιρεία που παρέχει ρεύμα από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα
έχετε μηδενικό
ενεργειακό
αποτύπωμα.

Ηλεκτρικά οχήματα για όλες τις ανάγκες
μετακινήσεων: ιδανικά για μεταφορές αποσκευών των
επισκεπτών, για προμήθειες του ξενοδοχείου, αλλά
και για μεταφορές των ανακυκλώσιμων απορριμάτων
στους κάδους ανακύκλωσης.
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Η ηλεκτροκίνηση είναι μία από τις προτεραιότητές της
ΜUVUS, εισάγοντας οχήματα από τις εταιρείες Goupil
(ηλεκτρικά φορτηγά), Gem (ηλεκτρικά οχήματα μεταφοράς
ατόμων), Marshell & Garia, Yamaha (ηλεκτρικά οχήματα
golf) και NiU (ηλεκτρικά σκούτερ).

Πολλές χώρες έχουν ήδη
ανακοινώσει πως σκοπεύουν
να μειώσουν τη χρήση
βενζινοκίνητων αυτοκινήτων
και οι επισκέπτες από
το εξωτερικό πρέπει να
βρίσκουν ηλεκτρικές
επιλογές στη χώρα μας.

Εξοπλιστείτε με
σταθμούς φόρτισης
ηλεκτρικών
αυτοκινήτων EVBOX
που θα βρείτε
στην Novatech
και ετοιμαστείτε
για τη μετάβαση
στην εποχή της
αυτοκίνησης
μηδενικών ρύπων.

Στην Xenia 2019 γνωρίσαμε και
τα φοβερά ηλεκτρικά πατίνια
Booster V της εταιρείας e-twow.
Φορτίζουν γρήγορα, έχουν
αυτονομία 40-60 χμ. και είναι
πολύ οικονομικά. Εργονομικά,
μιας και διπλώνουν και χωράνε
παντού. Τέλεια για μετακινήσεις
στις εγκαταστάσεις του
ξενοδοχείου σας και για
κοντινές αποστάσεις.

Η Automotive Solutions ΕΠΕ συστήνεται ως η μόνη
ελληνική εταιρεία ηλεκτροκίνησης. Τα ηλεκτρικά της
οχήματα μπορούν να μεταφέρουν οικολογικά επισκέπτες
και αποσκευές σε μεγάλα καταλύματα και αγροκτήματα.
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Τα ηλεκτρικά ποδήλατα της Ballistic είναι οικολογικά,
οικονομικά και αξιόπιστα. Ένα ξενοδοχείο μπορεί να
δημιουργήσει ένα στόλο ηλεκτρικών ποδηλάτων για
να προσφέρει στους επισκέπτες μοναδικές υπηρεσίες
εναλλακτικού τουρισμού και μετακίνησης.

To υγραέριο είναι φιλικό
προς το περιβάλλον σε σχέση
με τα συμβατικά καύσιμα.
Μπορεί να εξυπηρετήσει
πολλές λειτουργικές
ανάγκες του ξενοδοχείου:
ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση,
κλιματισμό, ζεστό νερό,
μαγείρεμα κ.α. Η Coral Gas
προσφέρει ενεργειακές
λύσεις για επιχειρήσεις που
μπορούν να προσφέρουν
έως και 30% εξοικονόμηση
ενέργειας.
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H Ecotourism Greece και το Green Guide συμμετείχαν στο φεστιβάλ GRBossible στο πάνελ "Νέα
μοντέλα επιχειρηματικότητας / νέα μοντέλα κατανάλωσης" και μίλησαν για τους λόγους που τα
ξενοδοχεία πρέπει να στραφούν στην αειφορία. Μη χάσετε το επόμενο σεμινάριο Go Green!
Hotel Seminar που διοργανώνουμε στις 23-24 Ιανουαρίου 2020!
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Στο φεστιβάλ GRBossible
βρήκαμε το 100% ηλεκτρικό
e-Tuk της tuktukhellas, ηλεκτρικό
όχημα εντελώς αθόρυβο, με
αυτονομία 80 χλμ, χαμηλό
κόστος συντήρησης και
οικονομικό ηλεκτρικό "καύσιμο"
που εξασφαλίζει την άμεση
απόσβεση της επένδυσης.

To 4ο Φεστιβάλ Νεοφυούς
Επιχειρηματικότητας GRBossible
2019 πραγματοποιήθηκε στις 29
και 30 Νοεμβρίου στον Πολυχώρο
Πολιτισμού Αθηναΐς.

Mια ακόμα καινοτόμα ιδέα είναι τα προϊόντα περιποίησης Oinosporos.
Φτιάχνονται με λάδι από το κουκούτσι του σταφυλιού (γιγαρτέλαιο) και
έτσι συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ένα σαπούνι μπορεί έτσι να
εντυπωσιάσει τους επισκέπτες σας!
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Boobam κιτ στοματικής
φροντίδας από μπαμπού:
Οδοντόβουρτσες,
οδοντόκρεμα, οδοντικό
νήμα, βάσεις και θήκες.
100% βιωδιασπόμενα, φιλικά
προς το περιβάλλον, vegan,
bpa free.

Καλαμάκια από σιτάρι Proud Dodo,
η λύση για την κατάργηση του πλαστικού!
Στο φεστιβάλ του GRBossible για την Νεοφυή
Επιχειρηματικότητα, βρήκαμε μια εταιρεία
που μας ενθουσίασε: την Proud Dodo,
ελληνική εταιρεία που διαθέτει 100% φυσικά,
βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα
καλαμάκια από σιτάρι, συμβάλλοντας δραστικά
στη μάχη κατά του πλαστικού! Από το 2021
τα πλαστικά καλαμάκια θα απαγορευτούν, ας
προετοιμαστούμε από τώρα!
Τα καλαμάκια σίτου είναι ανθεκτικά στο νερό και έτοιμα για χρήση. Δεν
περιέχουν πρόσθετα χημικά και έχουν ελεγχθεί πλήρως για την ασφάλεια των
τροφίμων από πιστοποιημένα εργαστήρια.
Αποτελούν την ιδανική λύση για την καφετέρια και το εστιατόριο κάθε
ξενοδοχείου, μιας και οι επισκέπτες ζητάνε πλέον όλο και περισσότερο
οικολογικές εναλλακτικές. Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, όμως,
τα καλαμάκια της Proud Dodo είναι και cool, προσφέροντας μια premium,
φυσική αίσθηση στον καταναλωτή!

Όπως αναφέρει η
εταιρεία, αν ένα
καλαμάκι Proud
Dodo καταλήξει
από λάθος στη
θάλασσα, είναι σαν
να έχει πέσει ένα
φύλλο δέντρου!
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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

