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Η Τεχνολογία Proximity επιτρέπει τη δημιουργία ενός ει-
κονικού, ασύρματου δικτύου στο ξενοδοχείο, με όλα τα 
πλεονεκτήματα ενός Οn-Line συστήματος και το χαμηλό 
κόστος του αυτόνομου συστήματος. Δεν υπάρχει επαφή 
κάρτας του πελάτη, έτσι αποφεύγεται η πρόκληση φθοράς 
τόσο στην κάρτα όσο και στον αναγνώστη της κλειδαριάς. 
Η αμετάβλητη μνήμη της κάθε κλειδαριάς μένει ανέπαφη 
ακόμα και όταν η μπαταρία θέλει αλλαγή. Υπάρχουν διά-
φοροι τρόποι για να γίνει η πιστοποίηση και να ανοίξει η 
πόρτα όπως: κάρτα, ρολόι, βραχιόλι καρπού κτλ.  Έτσι λύ-
νονται τα συνήθη προβλήματα που προκύπτουν από τα 
παραδοσιακά contact chips συστήματα. Οι κλειδαριές Spy 
είναι κατάλληλες για μεγάλες μονάδες έως 1500 πόρτες 
και έως 1000 χειριστές. Επίσης υπάρχει και η έκδοση των 
αυτοπρογραμματιζόμενων κλειδαριών, που είναι  ιδανικές 
για μικρές εγκαταστάσεις και  δεν απαιτούνται συσκευές 
διαχείρισης (κωδικοποιητής, φορητός προγραμματιστής, 
λογισμικό κτλ.)

Διαφορετικές τεχνολογίες σε ένα και μόνο σύστημα.
Η TESA δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην παρα-
δοσιακή mag-stripe τεχνολογία και στην εξελιγμένη ανέπα-
φη έξυπνη τεχνολογία SmartAir, ή τον συνδυασμό και των 
δύο χάρη στα πλεονεκτήματα της διπλής τεχνολογίας της 
TESA. Δεν χρειάζεται πλέον να επιλέξεις ανάμεσα στο ένα ή 
στο άλλο. Τώρα μπορείς να έχεις και τα δύο.

Είναι ειδικά σχεδιασμένη για  εξωτερική χρήση, η 
κλειδαριά  Donna Extreme   είναι κατάλληλη  για 
εξωτερικές  εγκαταστάσεις: μπορεί να αντέξει τις πιο 
αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, σε θερμοκρασίες που 
κυμαίνονται από –40° έως +75°, την άμεση έκθεση στη 
βροχή και την αλμύρα. Οι χειρολαβές είναι ανοξείδωτες.  

Ξενοδοχειακά Ηλεκτρονικά Συστήματα Ελέγχου
Πρόσβασης

Χειρολαβές

Φινιρίσματα

Spy Design
με τεχνολογία RFID

Donna Dual

Donna Extreme
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Όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας RFID proximity 
+ δυνατότητα χρήσης οικονομικών μαγνητικών καρτών

Η τεχνολογία Proximity της Inhova, έχει μόνο πλεονεκτήματα. Δεν
υπάρχουν σφάλματα στην ανάγνωση της κάρτας, δεν υπάρχει

πρόβλημα να τοποθετηθεί εξωτερικά, δεν υπάρχει πρόσβαση για
βανδαλισμό - πρόκληση βλαβών. Η κλειδαριά Spy Design είναι ένα από τα κορυ-

φαία μοντέλα της εταιρείας TESA. Λειτουργεί με τεχνολογία – RFID - Proximity. 
Δεν υπάρχει επαφή της κάρτας του πελάτη , 

έτσι αποφεύγεται η πρόκληση φθοράς τόσο στη κάρτα 
όσο και στον αναγνώστη της κλειδαριάς.

RFID proximity - Τεχνολογία εξακρίβωσης στοιχείων - READ & WRITE

Κλειδαριές ανάγνωσης και γραφής: συγκέντρωση των γεγονότων, ακύρωση καρτών, ενημέ-
ρωση του πλάνου κλειδώματος, επίπεδο φόρτισης κτλ. Δεν είναι αναγκαία η χρήση φορητού 
προγραμματιστή, απαιτείται μονάχα η κάρτα ή η πιστοποίηση.
Συνδυασμένο με τον SmartAir Updating Reader, δημιουργεί ένα εικονικό online δίκτυο μέσα 
στο ξενοδοχείο, χωρίς να υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης καλωδίων στις πόρτες.
Αυτοπρογραμματιζόμενες κλειδαριές, ιδανικές για μικρές εγκαταστάσεις, δεν απαιτούνται 
συσκευές διαχείρισης (κωδικοποιητής, φορητός προγραμματιστής, λογισμικό κτλ.) 
Μπορεί να ενσωματωθεί με άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία RFID 
proximity σύμφωνα με το ISO - 15693 και το ISO - 14443  standards mifare.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει η πιστοποίηση και να ανοίξει η πόρτα όπως: κάρτα, 
ρολόι, βραχιόλι καρπού κτλ. 
Έτσι λύνονται τα συνήθη προβλήματα που προκύπτουν από τα παραδοσιακά contact chip 
συστήματα
Extreme (προαιρετικό): αδιάβροχο μοντέλο κατάλληλο να αντέχει σε όλες τις κλιματολογικές 
συνθήκες.
Η κλειδαριά προστατεύεται με τα μονωτικά προφίλ, τα μέρη της κλειδαριάς, τα τελειώματα 
είναι αντιδιαβρωτικά, στεγανοί αγωγοί καλωδίων από χρώμιο, PVC κτλ.

Ηλεκτρονική και μηχανική ασφάλεια

Αντικλεπτικά σχέδια: Το χερούλι γυρνάει ελεύθερα όταν δεν υπάρχει άδεια εισόδου. Όλο το  
ηλεκτρονικό κύκλωμα, η λαβή και οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες μέσα στην πόρτα.
Μοντέλα: Spy SmartAir: RFID proximity lock. Spy Design SmartAir:  Ο αναγνώστης είναι αυτό-
νομος από το  χερούλι
Η είσοδος στα δεδομένα είναι κωδικοποιημένη για απόλυτη ασφάλεια. Επιλογή: Σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης
 υπάρχει κρυμμένος 

κύλινδρος

ΞύλοΓυαλί Αλουμίνιο

Spy και Spy Design, με τεχνολογία RFID proximity
Σύγχρονος και μοντέρνος σχεδιασμός!

Spy Design Smart Air Dual Τεχνολογία RFID
Η Διαφορά με τη Spy Design Smart Air είναι 

ότι είναι  Dual
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Ενημέρωση τη  στιγμή που οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στη 
βάση δεδομένων του λογισμικού:

• Αποδοχή/άρνηση πρόσβασης στους χρήστες και 
επισκέπτες.
• Επέκταση διαμονής πελατών.
• Απομακρυσμένο άνοιγμα της πόρτας από το λογισμικό.
• Απομακρυσμένη ενεργοποίηση της λειτουργίας.
• Αποκλεισμός/απεμπλοκή των πορτών.
• Ρύθμιση ώρας.

Οι κλειδαριές Cabinet, είναι η ιδανική λύση για το 
γυμναστήριο του ξενοδοχείου, τη σάουνα, την πισίνα, το spa 
και τα ντουλάπια του σκι. 
Μία πιστοποίηση που επιτρέπει στον πελάτη να κινείται 
ελεύθερα γύρω από το ξενοδοχείο: υπνοδωμάτια, 
κοινόχρηστους χώρους, να έχει πρόσβαση σε χρηματοκιβώτια, 
energy savers και κλειδαριές. Τα πάντα διαχειρίζονται από μία 
πλατφόρμα διαχείρισης. Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης  
της κλειδαριάς Cabinet χωρίς συσκευές διαχείρισης. 
Διαθέσιμο με τεχνολογία RFID ( σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO-14443) 

Δύο τρόποι λειτουργίας:

-Καθορισμένη λειτουργία: Οι πελάτες του ξενοδοχείου 
χρησιμοποιούν για τις κλειδαριές Cabinet, την ίδια κάρτα που 
χρησιμοποιούν και για το δωμάτιο τους.

-Ελεύθερη λειτουργία: Μία κάρτα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε κλειδαρια Cabinet, 
αρκεί να είναι ελεύθερη.
Μπορεί να προγραμματιστεί για αυτόματο άνοιγμα σε 
συγκεκριμένη ώρα.

Λειτουργικότητα
Ο proximity knob cylinder της TESA είναι εύκολος στη 
χρήση, αποτελεσματικός και εύκολος στην εγκατάσταση, 
ιδανικός για νέες κατασκευές ή για αντικατάσταση των 
ήδη υπαρχουσών. Τα χαρακτηριστικά του proximity knob 
cylinder είναι: 
• Ξεκλείδωμα της πόρτας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
proximity.
• Αυτόνομη λειτουργία, εγκατάσταση, χωρίς καλώδια. - 
Λειτουργεί με τις κλασσικές μπαταρίες.
Όταν ο κύλινδρος είναι κλειστός, η εξωτερική λαβή μπορεί 
να περιστρέφεται ελεύθερα αποφεύγοντας την ανάγκη 
να χρησιμοποιήσεις δύναμη.
• Μελετημένος σχεδιασμός  έτσι ώστε να επιτρέπεται 
η εγκατάσταση σε όλα τα είδη των πορτών και των 
υφιστάμενων χωνευτών κλειδαριών με το Ευρωπαϊκό 
προφίλ κυλίνδρου. 
• Συμβατό με τεχνολογία NFC (Near Field Communica-
tion) για κινητά τηλέφωνα.

Κύλινδρος -  RFID κάρτας
Wireless on-line proximity τεχνολογία για κλειδαριές, χωρίς την 

ανάγκη χρήσης καλωδίων

Ασύρματο Wireless
Ο proximity knob cylinder λειτουργεί όπως όλες οι συσκευές 
RFID, αλλά με κλασσικές μπαταρίες. Ο κύλινδρος και το 
λογισμικό λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, συλλέγοντας 
όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη 
του.
• Πρόσβαση του προσωπικού.
• Προσπάθειες ανοίγματος από μη εξουσιοδοτημένους 
χρήστες.
•Προσπάθειες ανοίγματος εκτός βάρδιας, πρόσβαση 
επισκεπτών σε υπηρεσίες του ξενοδοχείου 
• Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Μηχανοκίνητες κλειδαριές Cabinet Spa - Gym
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Spy και Spy Design Wireless
Οι κλειδαριές  On-line proximity έχουν όλα 
τα πλεονεκτήματα ενός πραγματικού on-line 
συστήματος αλλά χωρίς το κόστος της καλωδιακής 
εγκατάστασης.
Οι κλειδαριές και το λογισμικό επικοινωνούν σε 
πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας αυτομάτως όλες 
τις αποθηκευμένες πληροφορίες  και ενημερώνουν  
τη βάση δεδομένων του λογισμικού για οποιαδήποτε 
αλλαγή.

Συνδυάζουν  το  χαμηλό  κόστος  και  την αποτελεσματικότητα 
των magnetic stripes (κάρτες πελατών) με τη δυναμική της 
τεχνολογίας των RFID Proximity, καθιστώντας δυνατή τη 
βελτίωση της διαχείρισης δραστηριότητας του προσωπικού. 
Με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Wireless.

Η νέα  Κλειδαριά SMARTair™ KeyPad  με πληκτρολόγιο 
είναι η ιδανική λύση για πόρτες που απαιτούν πολλαπλές
πιστοποιήσεις. Οι κλειδαριές της σειράς  SmartAir ™
είναι έυκολες στην εγκατάσταση, χωρίς καλώδια και 
λειτουργούν χωρίς μπαταρίες

Spy Design Magnetic Wireless

Magnetic stripe: Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως 
και είναι πιο λειτουργική.
Αποτελεσματική (παρέχει βασικό έλεγχο πρόσβασης για 
όλο το ξενοδοχείο) και αποδοτική από πλευράς κόστους 
(λόγω του χαμηλού κόστους των καρτών). 
Με τα πλεονεκτήματα της Wireless τεχνολογίας.
Δυνατότητα να αναβαθμίσετε εύκολα τη μαγνητική 
τεχνολογία με τεχνολογία Dual (RFID + Magnetic Stripe), 
χωρίς να πρέπει να αποσυναρμολογηθεί η κλειδαριά από 
την πόρτα.

Wireless on-line proximity τεχνολογία για κλειδαριές, χωρίς την 
ανάγκη χρήσης καλωδίων

Κλειδαριά Keypad

Spy Design Dual Wireless
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Ασύρματος  Προγραμματισμός 
και αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα.

ON-LINE energy savers
Οι Online ασύρματοι διακόπτες οικονομίας μεταδίδουν στο λογισμικό του υπο-
λογιστή σε πραγματικό χρόνο, την παρουσία πελατών και προσωπικού που βρί-
σκεται στα δωμάτια. Εμφανίζουν τη θερμοκρασία των δωματίων έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση των επισκεπτών. 

Πλεονεκτήματα
• Εξοικονόμηση ενέργειας: Μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας στα κατειλημμένα δωμάτια και διαβεβαιώνει ότι δεν 
υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, όταν τα δωμάτια είναι 
άδεια.
• Άνεση: Φωτεινό σημείο LED για να βοηθήσει την εισαγωγή κάρτας 
στο σκοτάδι, όταν ο επισκέπτης φύγει από το δωμάτιο και αφαιρέσει 
την κάρτα, η ηλεκτρική ενέργεια απενεργοποιείται αυτόματα. 
• Χρονοκαθυστέρηση: Επιτρέπει μια «Χρονοκαθυστέρηση» από τη 
στιγμή που ο πελάτης αφαιρέσει την κάρτα. Προαιρετικά χωρίς χρο-
νόμετρο.
• Έξυπνο: Λειτουργεί μόνο με τις κάρτες του ξενοδοχείου σας, δεν 
λειτουργεί με οποιουδήποτε άλλου τύπου κάρτα που βρίσκεται 
εκτός του συστήματος του ξενοδοχείου
• Επεκτασιμότητα και ευελιξία: Προσαρμόζεται με τις απαιτήσεις 
του  ξενοδοχείου και είναι συμβατό με διαφορετικά λειτουργικά συ-
στήματα υποδοχής.
• Διαχείριση των γεγονότων: Δημιουργεί μια βάση δεδομένων με 
γεγονότα  που είναι εγγεγραμμένα.

Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού όταν το δωμάτιο δεν είναι 
κατειλημμένο, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομία. Υπάρχει φωτι-
σμός Led  που κάνει την υποδοχή της κάρτας ευκολότερη στο σκοτά-
δι και χρονοκαθυστέρηση μετά την αφαίρεση της κάρτας.

Υπάρχουν 3 Διαθέσιμα μοντέλα
-Το βασικό και όχι-Έξυπνο
-Το έξυπνο για κάρτες με μαγνητική ταινία
-Έξυπνο για κάρτες RFID 

Τα έξυπνα μοντέλα διαβάζουν τις πληροφορίες των καρτών και επι-
τρέπουν την διαφοροποίηση των καρτών μεταξύ των πελατών και 
του προσωπικού. Προσφέροντας ένα διαφορετικό επίπεδο ελέγχου 
πρόσβασης

Κατάλληλο ακόμα και για 
ξενοδοχεία που δε χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικές κλειδαριές

Energy Savers 
Διακόπτες οικονομίας
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Ολοκληρωμένο  Σύστημα Διαχείρισης & Εξοικονόμησης 
Ενέργειας Η/Μ Εγκαταστάσεων Ξενοδοχείου

Wall readers
Η TESA προσφέρει μεγάλη ποικιλία από αναγνώστες τοίχων για εσωτερική και εξωτερική χρήση, προσαρμοσμένους στις ανάγκες 
της κάθε εισόδου, δίνοντας στο ξενοδοχείο μεγαλύτερη ασφάλεια.  Οι αναγνώστες τοίχων είναι ειδικά σχεδιασμένοι να ελέγχουν 
περιμετρικά τις εισόδους και τις πύλες, το πάρκινγκ, τους ανελκυστήρες, τα σπα, τα κένρα αισθητικής, τις πισίνες κτλ. Η εσωτε-
ρική τους μνήμη επιτρέπει την καταγραφή μέχρι 1000 γεγονότων και σε σχέση με το μοντέλο τους παρέχουν τη δυνατότητα να 
είναι on-line μέσω δικτύου με τον updater (rfid)



8        Ξενοδοχειακός εξοπλισμός |  www.nal.gr

Μηχανισμοί εξόδων κινδύνου

Εγκατάσταση - Με μεγάλη ευκολία

Οι νέοι μηχανισμοί εξόδου πανικού QUICK & LITE
Πλεονεκτήματα απο την αρχή έως το τέλος

Τοποθετείται εύκολα στην πόρτα

Για να εγκαταστήσετε τον μηχανισμό εξόδου πανι-
κού, κάποιες βάσεις στήριξης τοποθετούνται στην 
πόρτα, έτσι ώστε το κατσαβίδι να μπορεί να μπει 
σε διαφορετικές θέσεις ανάλογα με την κατασκευή 
της πόρτας.
Επόμενη ενέργεια είναι η τοποθέτηση μηχανισμού 
στη βάση.
Γρήγορα και εύκολα

Λύσεις για όλους τους τύπους πόρτας

Αλουμινένιες, PVC, ξύλινες και πυράντοχες πόρτες.
Οι διαφορετικοί συνδυασμοί εξαρτιούνται από τα 
σημεία κλειδώματος επιτρέποντας τη χρήση των 
μηχανισμών εξόδου πανικού, σε μονόφυλλες ή δί-
φυλλες πόρτες.

Οι μηχανισμοί εξόδου κινδύνου Touch type 
λειτουργούν σύροντας το χέρι κατα μήκος του 

μηχανισμού. 

Quick Panic

Top Panic

Οι νέοι μηχανισμοί εξοδου παντικού από την TESA προσθέτουν ένα 
νέου σχεδιασμού μοντέλο
 που βασίζεται στην ίδια ποιοτική πλατφόρμα, δίνοντας σας πολλά πλε-
ονεκτήματα από τη στιγμή που το αγοράζετε.

Touch type 
Μηχανισμός εξόδου κινδύνου  
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Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών για κάθε τύπο 
πόρτας, καλύπτουν κάθε ανάγκη
Γωνιακό μπράτσο

Κρυφοί (χωνευτοί μηχανισμοί)

Συρρόμενο μπράτσο

Μηχανισμοί δαπέδων
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Επισκέπτης

Προσωπικό

Ολο το ξενοδοχείο σας
στην παλάμη

του χεριού σας

Όταν το design και η τεχνολογία
δημιουργούν κάτι μοναδικό

La 
tecnología 

más 

Amplia 
variedad de 

acabados

Cuidado diseño 
minimalista

Apertura 
con 

Comunicacio
nes 

encriptadas y 

Control total 
Wireless 

online

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 - Προηγμένη τεχνολογία. 
 - Άνοιγμα με smartphone
 - Μινιμαλ σχεδίασμός
 - Ασφαλής κρυπτογραφημένη επικοινωνία.
 - Πλήρης απομακρυσμένος έλεγχος
 - Μεγάλη ποικιλία χερουλιών και φινιρι-
σμάτων. Μια πλατφόρμα, Tesa Hotel, και 
δύο συστήματα: Read & Write ή ασύρματη 
σύνδεση. Εύκολη αναβάθμιση σε ασύρματο 
online μοντέλο. 
 - Συλλογή γεγονότων που αποθηκεύονται 
στις κλειδαριές.
 - Παρακολούθηση κατάστασης μπαταρίας.
 - Τροποποίηση πρόσβασης χωρίς ενημέρω-
ση κλειδαριάς.
 - Νέα εγγραφή χρήστη χωρίς ενημέρωση 
κλειδαριάς.
 - Εύκολη ακύρωση κάρτας

ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
 - Τρεις αλκαλικές μπαταρίες AAA LR03 1.5V
- Εκτιμώμενη αυτονομία: 105.000 (ασύρ-
ματο μοντέλο) και 80.000 κύκλοι (μοντέλο 
Read&Write) ή περίπου 3 έτη σε κατάστα-
ση αναμονής 
 - Οι μπαταρίες αλλάζουν εύκολα, μόνο 
από το εσωτερικό του δωματίου, χωρίς 
να χρειάζεται να αποσυναρμολογείτε την 
κλειδαριά.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
- Αυτόματο κλείδωμα: σύρτης μήκους 
2,54cm 
 -ΑΑΑ norm.
- To clutch λειτουργεί με μοτέρ στην 
κλειδαριά και ενεργοποιεί την εξωτερική 
λαβή. Όταν η κλειδαριά είναι κλειστή, η 
εξωτερική λαβή στρέφεται ελεύθερα για να 
αποφευχθεί η είσοδος.
- Λειτουργία πανικού: Όταν γυρίζετε την 
εσωτερική λαβή, η πόρτα ανοίγει ακόμα 
και όταν  είναι κλειδωμένη και έχει ενεργο-
ποιηθει το ηλεκτρικό privacy
 - Μπορεί να τοποθετηθεί σε πόρτα με 
πλάτος μεταξύ 30 και 110mm. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 - Υγρασία: Έως 85% χωρίς συμπύκνωση.
 - Εξωτερική θερμοκρασία μεταξύ -20ºC και 
70ºC.
 - Εσωτερική μεταξύ 0ºC και 50ºC
- Πυρκαγιά: Η κλειδαριά αντέχει στην πυρ-
καγιά για 60 λεπτά  και είναι πυράντοχη με 
πιστοποίηση (RF60 - EN1634).
 - Πιστοποιητικά: CE (EMC, R & TTE) / ROHS, 
REACH, WEE / IP56 / EN 14846 / EN12209 
/ RF60

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
- Τεχνολογία ταυτοποίησης: ασύρ-
ματο Mifare Classic ή ultralight τσιπ 
RFID 13.56MHz. Μπλε και κόκκινη LED 
λειτουργία. Βομβητής για επιβεβαίωση 
σήματος.
 - Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (σε πραγ-
ματικό χρόνο μέσω ασύρματου συστή-
ματος). 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- Μη πτητική μνήμη (1000 ανοίγματα).
- 30 χρονικές μετατοπίσεις 
- 20 αλλαγές κατάστασης στον τρόπο 
λειτουργίας (μπλοκ, ελεύθερη πρόσβα-
ση κ.λπ.).
- 255 ημερολόγια, αυτόματο DST.
 - 1500 χρήστες. 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΟΡΤΩΝ
Εσωτερικοί αισθητήρες που 
ελέγχουν αν οι πόρτες έχουν 
μείνει ανοικτές, 
παρακολούθηση εισβολής και 
εσφαλμένου κλεισίματος. 
Καταγραφή των ανοιγμάτων  
έκτακτης ανάγκης. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ RFID: 
MIFARE 14443A. Ασφάλεια: 
Προστατευμένες και κρυπτο-
γραφημένες πληροφορίες 
κάρτας. 

Άνοιγμα κλειδαριών  με 
Smartphone (τεχνολογία BLE): 
Openow  app. 

Απομακρυσμένο άνοιγμα 
μεσω Smartphone internet):  
TESA HOTEL  app

Όταν ο σχεδιασμός και η τεχνολογία δημιουργούν κάτι μοναδικό
ΜΙΝΙΜΑΛ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
Η  εταιρεία TESA ASSA ABLOY προσφέρει  καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάκγες της σύγχρονης αγοράς. 
Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας και εργασίας είναι η ηλεκτρονική κλειδαριά i-volution, η οποία έχει δημιουργηθεί 
για τα πιο απαιτητικά έργα, όπου προτεραιότητα είναι η μινιμαλιστική σχεδίαση και η τεχνολογία αιχμής.
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Safe TKL
Χρηματοκιβώτιο

Χαρακτηριστικά 
• Οθόνη αφής
• Εσωτερικός τάπητας 
• Μηχανοκίνητο κλείδωμα
• Δύο πείροι από χάλυβα
• Ανθεκτικό φινίρισμα
• Προαιρετικά Ρύθμιση 3-6 ψηφίων 
• Προαιρετικά μόνιμος κωδικός
• Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη 
• Ένδειξη χαμηλής κατανάλωσης 
• Οθόνη εμφάνισης της κατάστασης του μοτέρ
• Χειροκίνητο άνοιγμα με κλειδί σε περίπτωση 

ανάγκης
• Αυτόματη απενεργοποίηση
• Μη - Πτητική Μνήμη
• Audit Trail των τελευταίων 100 συμβάντων
• Προαιρετικά Λειτουργία ενοικίασης
• Αναφορά δραστηριότητας ενοικίασης

Εξωτερικές  διαστάσεις
διαστάσεις (Υ x Π x Β) 

19,0 × 36,0× 41,0 cm 

Εσωτερικές  διαστάσεις
διαστάσεις (Υ x Π x Β) 

18,5 × 35,5× 36,0  cm

Καθαρό βάρος 8 kg

Μεικτό βάρος 9 kg

Διατίθεται
φορητή συσκευή προγραμματισμού - 

ελέγχου (προαιρετικά) 

Φωτισμός LED
(προαιρετικά) 

Universal Socket 
220V  +  2 USB (προαιρετικά)

Συμβατό με το: 
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Χαρακτηριστικά 
• Πληκτρολόγιο ADA, τηλεφωνικού τύπου
• 4~9 ψήφιο κωδικό επισκεπτών
• Επαναστατικό σύστημα κλειδώματος με μηχανισμό 

διπλού σύρτη
• Οθόνη LED για ορατούς αριθμούς
• Τροφοδοτείται με 4 μπαταρίες ΑΑ
• Εύκολο μηχανικό κλειδί
• Ελατήριο πόρτας
• Συγχρονισμός δεδομένων από την SmartButtonKey 

(DS1996)
• Εσωτερικός τάπητας γύρω από το σώμα
• Προαιρετικά εσωτερικός φωτισμός για την εξυπηρέτηση 

των επισκεπτών
• Προαιρετικό τροφοδοτικό AC / DC

Χαρακτηριστικά 
• Ηλεκτρονικό led φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
• Ξενοδοχειακό menu – Απλούστατες 0δηγίες 

χρήσης στο πληκτρολόγιο
• Αυτόματη Λειτουργία κλειδώματος- 

ξεκλειδώματος
• 3 τρόποι να ανοίξετε το Safe
       - Προσωπικός κωδικός
       - Master κωδικός
       - Κλειδί
• Το safe ειδοποιεί για 1-5 λεπτά εάν γίνουν 3 

λάθος εισαγωγές κωδικού.
• Τρυπημένο για εύκολη στερέωση με βίδωμα.
• Ειδική επεξεργασία και βαφή κατά της 

οξείδωσης.

• Δυνατότητα ανάκτησης ιστορικού- Προαιρετικά.
• Υποδοχή εξωτερικής μπαταρίας σε περίπτωση 

ανάγκης.

Safe DOT
Χρηματοκιβώτιο

Safe KL ECO
Χρηματοκιβώτιο

Εξωτερικές  διαστάσεις
  (Υ x Π x Β)  DOT Tablet

16,9 x 30,0 x 23,0 cm

Όγκος DOT Tablet 8,87 lt

Βάρος DOT Tablet 5,8 kg

Εξωτερικές  διαστάσεις 
 (Υ x Π x Β)  DOT Laptop

22,0 x 43,0 x 35,0 cm

Όγκος DOT Laptop 27,8 lt

Βάρος DOT Laptop 12,7 kg

Εξωτερικές  διαστάσεις  
 (Υ x Π x Β)  

20,0 x 42,0 x 37,0 cm

Πάχος Πόρτας 4,0 cm

Πάχος Σώματος 1,2 cm

Βάρος 9,1 kg
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Χαρακτηριστικά 
• Συμπαγής κατασκευή, διπλούς πείρους κλειδώματος
• Πληκτρολόγιο αφής με λεπτή μεμβράνη και οθόνη LED
• Αφήστε το 15 λεπτά σε περίπτωση που γίνει 3 φορές 

λάθος δοκιμή
• Κλειδί παράκαμψης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης/

κωδικός master
• Οι οδηγίες αναγράφονται στο γυαλί
• Πάχος(mm): Porta 5 σώματος 2
• Σύστημα κλειδώματος: Μηχανοκίνητος ηλεκτρονικός 

έλεγχος
• Σύστημα ανοίγματος: Ελατήριο
• Αλφαριθμητικός κωδικός πρόσβασης κλειδώματος: 4 

ψηφία
• Οπίσθιος φωτισμός οθόνης: 6 ψηφία
• Παράκαμψη έκτακτης ανάγκης: Μηχανικό κλειδί
• Beeper: Ναι
• Εσωτερικές μπαταρίες περιλαμβάνονται: 4 AA μπαταρίες 

1,5 V
• Universal Plug: Όχι

Χαρακτηριστικά 
• Πληκτρολόγιο αφής και η μυστική οθόνη LED που 

ενεργοποιείται με ένα πλήκτρο
• Κομψή μαύρη γυάλινη πόρτα με  καμπυλωτό 

σώμα.
• Τέλεια ενσωμάτωση με τα έπιπλα και τη 

διακόσμηση του δωματίου
• Εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο χάρη στο νέο 

σύστημα συρταριού

Safe Drawer 19QN
Χρηματοκιβώτιο

Safe 30 Box
Χρηματοκιβώτιο

Εξωτερικές  διαστάσεις
(Υ x Π x Β) 

20,0 × 45,0× 40,0 cm 

Κλάση Προϊόντος 19 lt

Βάρος 17 kg

Εξωτερικές  διαστάσεις
 (Υ x Π x Β) 

19,5 × 43,0× 37,0 cm 

Χωρητικότητα 30 lt

Βάρος 14kg
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Safe KL18
Χρηματοκιβώτιο

Χαρακτηριστικά
• Εσωτερικός τάπητας 
• Μηχανοκίνητο κλείδωμα
• Δύο μπουλόνια από χάλυβα
• Μονόχρωμη θήκη 
• Ανθεκτικό φινίρισμα
• Ρύθμιση 3-6 ψηφίων 
• Ρύθμιση Ημερομηνίας και ώρας 
• Προαιρετικός μόνιμος κωδικός
• Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη 

• Μοτέρ χαμηλής κατανάλωσης
• Οθόνη εμφάνισης της κατάστασης του κινητήρα
• Χειροκίνητη παράκαμψη κλειδιού σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης
• Αυτόματη απενεργοποίηση
• Audit Trail των τελευταίων 100 συμβάντων
• Προβολή του Audit Trail σε ασφαλή προβολή - 

Προαιρετικό
• Λειτουργία ενοικίασης
• Προαιρετική αναφορά δραστηριότητας ενοικίασης 
• Μη Πτητική Μνήμη 
• Ηλεκτρονική μονάδα έκτακτης ανάγκης 
• Προαιρετικός φωτισμός στο εσωτερικό
• Περιστρεφόμενες βίδες κατά της διάτρησης

Εξωτερικές  Διαστάσεις 
(Υ x Π x Β) 

20,0 × 43,5 ×  37,0 cm

Εσωτερικές Διαστάσεις
 (Υ x Π x Β) 

19,5 × 43,1 × 32,0 cm

Άνοιγμα πόρτας (Υ x Π ) 19,5 × 33,8 cm

Σώμα 1,5 mm

Πόρτα 5 mm

Καθαρό βάρος 11 kg

Μεικτό βάρος 12 kg

Ράφι (PC) Χωρίς, διπλό μπουλόνι 
ασφάλισης

Διαθέσιμα Χρώματα Μαύρο

Τα χρηματοκιβώτια NSKEY έχουν απλές οδηγίες και είναι εύκολα στη λειτουργία. Τα διπλά μπουλόνια 
ασφάλισης, o μηχανισμός που αντικαθιστάται και η εύκολη εισαγωγή μπαταρίας μειώνει τα προβλήματα 
λειτουργίας και συντήρησης.

Επιλογή να μην εμφανιστεί 
το PIN στην οθόνη

Συμβατό με το: 
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Το RentYourSafe είναι ένα επαγγελματικό σύστημα ενοικίασης ειδικά σχεδιασμένο για ξενοδοχεία που ενοικιάζουν τα χρημα-
τοκιβώτια στους πελάτες τους, αλλάζοντας εντελώς την επιχείρηση. Το σύστημα απλουστεύει σημαντικά τις διαδικασίες υπο-
δοχής και διαχείρισης, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εμπειρία του πελάτη με ένα μοντέρνο σχεδιαστικά εισιτήριο που μπορεί 
να προσαρμοστεί με σαφείς οδηγίες στη γλώσσα του πελάτη (19 διαθέσιμες σήμερα) και το λογότυπο του ξενοδοχείου. Με το 
RentYourSafe θα έχετε μία πηγή εσόδων για πολλά χρόνια.

                     ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ RENTYOURSAFE

• Γρηγορότερο check-in
• Η διαχείρηση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Online 
αναφορές διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο. Σταμα-
τήστε να μετράτε εισιτήρια!
• Απλοποιεί τη δουλειά της υποδοχής. Δημιουργήστε 
ενοίκια σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, σε ένα απλό δι-
αχειριστικό περιβάλλον.
• Επαγγελματική παρουσίαση για τον επισκέπτη του ξενοδο-
χείου.
• Εισιτήρια Ενοικίασης / Ασφάλειας  σε οποιαδήποτε γλώσσα 
(19 διαθέσιμες τώρα).
• Προσαρμόσιμο εισιτήριο με το λογότυπο ξενοδοχείων, δια-
φημίσεις κλπ.
• Πλήρης έλεγχος των ενοικίων
• Cloud αποθήκευση, χωρίς εγκαταστάσεις. 100% online με 
ελεγχόμενη πρόσβαση.
• 100% εγγυημένο – αυτόματο backup
• Προαιρετικά, το σύστημα μπορεί να επικοινωνήσει με το 
PMS του ξενοδοχείου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εκτός από τα πλεονεκτήματα του RentYourSafe, υπάρχει επίσης η δυνατότητα επι-
κοινωνίας ανάμεσα στο  Σύστημα Διαχείρισης Ιδιοκτησίας ή το PMS με το διακομιστή 
του RentYourSafe. 

Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς η reception θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
το PMS, διαχειρίζοντας τα ενοίκια και  χρησιμοποιώντας μόνο μία πλατφόρμα. Έτσι 
με αυτό το  ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης, αποφεύγεται οι αλ-
ληλοεπικάλυψεις και άλλα λάθη και ταυτόχρονα υπάρχει απόλυτος έλεγχος του ει-
σοδήματος.
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H Indel Β είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο 
που σχεδίασε και εξόπλισε  ένα minibar με 
ένα καινοτόμο και αθορυβο  σύστημα ψύ-
ξης, χάρη στην ευτηκτική πλάκα (ένα κρύο 
αποθεματικό) και έναν  αποτελεσματικό 
συμπιεστή που ελέγχεται  από ένα ηλε-
κτρονικό χρονόμετρο.

Το Smart System ελέγχει την ενεργοποίη-
ση και απενεργοποίηση του συμπιεστή με 
βάση την παρουσία ή απουσία του επισκέ-
πτη σε ένα δωμάτιο. Για να λειτουργήσει το  
Smart System χρειάζεται ένα energy saver, 
με σκοπό την εξοικονομηση ενέργειας. Για 
να λειτουργήσει, το Smart System δεν χρει-
άζεται κάποιο ηλεκτρονικό χρονόμετρο ή 
τηλεχειριστήριο.
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Flyingbar
Compressor Minibar

Award for 
Design 

Excelence 

KD50 Drawer
Compressor Minibar

Χαρακτηριστικά
• Κλάση προϊόντος: 20 lt
• Τάση: 230 V
• Ενεργειακής απόδοσης: A+
• Ισχύς: 50 W
• Τεχνολογία: Compressor
• Φινίρισμα: Γυάλινη πόρτα
• Κατανάλωση: 0,260 kWh/24h (230 V 50/60 Hz)
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 50,0 x 50,0 x 20,0 cm

Χαρακτηριστικά
• Τάση: 115 or 230 V
• Ενεργειακής απόδοσης: ClassA++
• Ισχύς: 65 W
• Τεχνολογία: Compressor
• Φινίρισμα: Συμπαγής πόρτα
• Κατανάλωση: 0,226 kWh/24h (230 V 50/60 Hz)
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 42,0 x 55,0 x 51,0 cm

Το νέο minibar Flyingbar συνδυάζει την έξυπνη τεχνολογία 
της εταιρείας Indel B και το πρωτοποριακό ιταλικό design, 
με τη χρήση του συστήματος ψύξης και εξοικονόμησης ενέρ-
γειας.
Το  Flyingbar είναι προϊόν συνεργασίας της εταιρείας Indel 
Β και του αρχιτέκτονα Massimo Mussapi (στο πλαίσιο του 
project Flyingbar), ο οποίος έχει επαναπροσδιορίσει την ιδέα 
του δωματίου του ξενοδοχείου και την ευελιξία, σύμφωνα 
με τις αρχές της λειτουργικότητας της αισθητικής και της ποι-
ότητας, βασιζόμενες στην πρωτοποριακήτεχνολογία.

Το KD50 bar είναι έξυπνο και αθόρυβο. Έχει ένα συρτάρι που επι-
τρέπει την εύκολη πρόσβαση από πάνω. Τα προϊόντα είναι ορατά 
εξαιτίας των  δύο ψυκτικών θαλάμων οι οποίες γίνονται εύκολα 
ένας.
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K35 Ecosmart G
Compressor Minibar 

Χαρακτηριστικά 
• Κλάση προϊόντος: 35 lt
• Τάση: 115 ή 230 V
• Ενεργειακής απόδοσης: Α+++
• Ισχύς: 75 W
• Τεχνολογία: Συμπιεστής
• Φινίρισμα: Συμπαγής πόρτα
• Κατανάλωση: 0,134 kWh/24h (230 V 50/60 Hz)
• Κλείδωμα και κλειδί:  Προαιρετικό (απαιτείται 
   ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας)
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 55,3 x 39,9 x 41,7 cm

K40 Ecosmart G
Compressor Minibar 

Χαρακτηριστικά 
• Κλάση προϊόντος: 40 lt
• Τάση: 115 ή 230 V
• Ενεργειακής απόδοσης: Α+++
• Ισχύς: 75 W
• Τεχνολογία: Συμπιεστής
• Φινίρισμα: Συμπαγής πόρτα
• Κατανάλωση: 0,136 kWh/24h (230 V 50/60 Hz)
• Κλείδωμα και κλειδί:  προαιρετικό (απαιτείται 
   ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας)
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 55,3 x 39,9 x 47,0 cm

K60 Ecosmart G
Compressor Minibar 

Χαρακτηριστικά 
• Κλάση προϊόντος: 60 lt
• Τάση: 115 ή 230 V
• Ενεργειακής απόδοσης: A+++
• Ισχύς: 75 W
• Τεχνολογία: Συμπιεστής
• Φινίρισμα: Συμπαγής πόρτα
    Κατανάλωση: 0,138 kWh/24h (230 V 50/60Hz)
• Διαστάσεις  (Υ x Π x Β) : 57,0 x 49,0 x 48,5 cm
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K35 Ecosmart GPV
Compressor Minibar

Χαρακτηριστικά 
• Κλάση προϊόντος: 35 lt
• Τάση: 115 ή 230 V
• Ενεργειακής απόδοσης: Α+++
• Ισχύς: 75 W
• Τεχνολογία: Συμπιεστής
• Φινίρισμα: Γυάλινη πόρτα
• Κατανάλωση: 0,212 kWh/24h (230 V 50/60 Hz)
• Κλείδωμα και κλειδί:  προαιρετικό (εξαρτάται 
από την ποσότητα της παραγγελίας)
• Διαστάσεις  (Υ x Π x Β) : 55,3 x39,9 x 42,7 cm

K40 Ecosmart GPV
Compressor Minibar

Χαρακτηριστικά 
• Κλάση προϊόντος: 40 lt
• Τάση: 115 ή 230 V
• Ενεργειακής απόδοσης: A++
• Ισχύς: 75 W
• Τεχνολογία: Compressor
• Φινίρισμα: Γυάλινη πόρτα
• Κατανάλωση: 0,215 kWh/24h (230 V 50/60 Hz)
• Διαστάσεις  (Υ x Π x Β) : 55,3 x 39,9 x 48,0 cm

K60 Ecosmart GPV
Compressor Minibar

Χαρακτηριστικά 
• Κλάση προϊόντος: 60 lt
• Τάση: 115 ή 230
• Ενεργειακής απόδοσης: Α++
• Ισχύς: 75 W
• Τεχνολογία: Συμπιεστής
• Φινίρισμα: Γυάλινη πόρτα
• Κατανάλωση: 0,217 kWh/24h (230 V 50/60 Hz)
• Κλείδωμα και κλειδί:  προαιρετικό (εξαρτάται   
από την ποσότητα της παραγγελίας)
• Διαστάσεις  (Υ x Π x Β) : 57,0 x 49,0 x 49,5 cm
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Breeze T30
Thermoelectric Minibar 

Χαρακτηριστικά 
• Κατηγορία προϊόντος: 30 lt
• Τάση: 220-240 V / 50-60 Hz
• Κατανάλωση: 0,371 kWh/24h
• Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: Α
• Ισχύς: 65 W
• Τεχνολογία: Θερμοηλεκτρική
• Στερεά πόρτα
• Κλειδαριά και κλειδί : Όχι
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 47,5 x 38,0 x 38,0 cm

Breeze T40
Thermoelectric Minibar 

Χαρακτηριστικά 
• Κατηγορία προϊόντος: 40 lt
• Τάση: 220-240 V / 50-60 Hz
• Κατανάλωση: 0,285 kWh/24h
• Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A+
• Ισχύς: 65 W
• Τεχνολογία: Θερμοηλεκτρική
• Στερεά πόρτα
• Κλειδαριά και κλειδί : Όχι
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 54,5 x 40,5 x 44,3 cm

Υψηλής ποιότητας ρωσική 
θερμοηλεκτρική πλάκα

Αναστρέψιμη πόρτα Χωρίς εσωτερικό ή εξωτερικό 
ανεμιστήρα

Ειδική σφράγιση
με εποξειδική ρητίνη

Πρακτικά ράφια και μπαλκόνια Απόλυτα αθόρυβο
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Χαρακτηριστικά
• Θερμοηλεκτρική τεχνολογία ψύξης + τεχνολογία θερμικής 
σωλήνωσης
• Δυνατότητα ψύξης: 5 ~ 8 ° C (* θερμοκρασία περιβάλλο-
ντος 25 ° C)
• CFC-free,  φιλικό προς το περιβάλλον
• Αυτόματη απόψυξη
• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας
• Διακριτικό εσωτερικό φωτισμό  LED με διακόπτη On/Off
• Αναστρέψιμη πόρτα και ρυθμιζόμενο πόδι
• Ψύκτες ψύξης Ιαπωνικής Εταιρείας
• Χωρίς κραδασμούς και θόρυβο
• Μεταλλικός θάλαμος

Τάση / Συχνότητα 220-240V/50 Hz

Ισχύς 65 W 

Κατανάλωση ενέργειας Class A+ (0.263kWh/24H)

ΤΗ40/ΤΗ30B  - Χωρητικότητα 40L/30L

ΤΗ40/ΤΗ30B  - Διαστάσεις  (Υ x Π x Β) 54,5 x 40,5 x 43,4/ 47,5 x 38,0 x 38,0 cm 

ΤΗ40/ΤΗ30B  - Βάρος 13.2 kg / 9.6kg

0.263kWh/24H 40L - 30L

THERMOELECTRIC  MINIBAR

Εσωτερικός φωτισμός  LED 
με διακόπτη On / Off

Χωρίς κραδασμούς και
 χωρίς θόρυβο

Αναστρέψιμη πόρτα και 
ρυθμιζόμενο πόδι

NS MB TH-40
Thermoelectric Minibar

NS MB TH-30B
Thermoelectric Minibar
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NS-MB TH-45 DRAWER BL EU PL
Drawer Minibar

NS-MB TH-12 WALL BL EU PL
Wall mounted Minibar

Τάση / Συχνότητα 220-240V / 50Hz or 110-120V / 60Hz

Ισχύς 65 W 

Δυνατότητα Ψύξης 8 ° C (θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 ° C)

Χωρητικότητα 12L

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 52,2 x 40,2 x 22,2 cm

Βάρος 11.6kg

Τάση / Συχνότητα 220-240V / 50Hz ή 110-120V / 60Hz

Ισχύς 65 W 

Δυνατότητα Ψύξης 5-8 ° C (θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 ° C)

Χωρητικότητα 29L

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 42,0 x 49,5 x 45,5 cm

Βάρος 12,5kg

Προαιρετικά Κλείδωμα και κλειδί

Χαρακτηριστικά
• Τεχνολογία θερμικής σωλήνωσης
• CFC-free,  φιλικό προς το περιβάλλον
• Αυτόματη απόψυξη
• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας
• Διακριτικό εσωτερικό φωτισμό  LED

Χαρακτηριστικά
• Τεχνολογία θερμικής σωλήνωσης
• CFC-free,  φιλικό προς το περιβάλλον
• Αυτόματη απόψυξη
• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας
• Διακριτικό εσωτερικό φωτισμό  LED
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Τάση / Συχνότητα 220-240V/50Hz 

Ισχύς 130W 

Κατανάλωση ενέργειας Class C

Δυνατότητα Ψύξης 8-18 ° C (θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 ° C)

Χωρητικότητα 68 L

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 74,0 x 43,0 x 52,0 cm

Βάρος 22kg

Πιστοποίηση CE/CB/ROHS/REACH

NS-WB TH-69 BL EU PL
Beverage cooler

Χαρακτηριστικά
• Τεχνολογία θερμικής σωλήνωσης (Σύστημα Peltier)
• Οθόνη αφής
• Χωρητικότητα αποθήκευσης: 8 μπουκάλια
• Πάνω ζώνη - Ψύκτης κρασιών
• Κάτω ζώνη - Ψύκτης ποτών
• Πλήρης έλεγχος θερμοκρασίας για τον ψύκτη ποτών: 3-12 0C
• Διακριτικός φωτισμός LED με διακόπτη on / off
• Πάνελ πόρτας από γυάλινο καθρέπτη
• Σχεδόν αθόρυβο
• Ρυθμιζόμενο / Αφαιρούμενο ράφι
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Διακόπτης 2 Εντολών
Εσωτερικά του δωματίου

Διακόπτης Οικονομίας + Κουδούνι

Σύστημα Διακοπτών Σύστημα Διακοπτών με αριθμό δωματίου

Διακόπτης 3 Εντολών 
Εσωτερικά του δωματίου

Διακόπτης Εξωτερικά 
του δωματίου με νούμερο

Διακόπτης με μαύρο γυαλί 
Εξωτερικά του δωματίου

Διακόπτης Εξωτερικά
του δωματίου

Διακόπτης 2 Εντολών
Εσωτερικά του δωματίου
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Signum
Δίσκος Καλωσορίσματος 

Υποδεχθείτε τους καλεσμένους σας

Ο δίσκος καλωσορίσματος B-tray θα σας εκπλήξει ευχάριστα και
θα ικανοποιήσει απόλυτα τις ανάγκες των πελατών σας.

Επιλέξτε τον συνδυασμό που σας ταιριάζει.

Χαρακτηριστικά
• Μασίφ ξύλο με ειδική επεξεργασία, ανθεκτικό στις υψηλές 
θερμοκρασίες και στην υγρασία.
• Αντικλεπτικό σύστημα βραστήρα και βάσης
• Ειδική θέση εντύπου
• Δυνατότητα εκτύπωσης του λογότυπου σας στις κούπες.
• Αποσπώμενος βραστήρτας, χωρίς καλώδια.
• Ειδικά αντιολησθητικά πέλματα.
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 3,0 x 35,6 x 24,0 cm

Supreme
Δίσκος Καλωσορίσματος 

Για μια ευχάριστη διαμονή
Ο δίσκος Καλωσορίσματος  B~TRAY εξασφαλίζει στους 
πελάτες μια ευχάριστη διαμονή στο ξενοδοχείο. Με το δίσκο 
Καλωσορίσματος της B~TRAY στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, οι 
επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν διάφορες γεύσεις τσαγιού 
ή φτιάξουν ένα φλιτζάνι καφέ.

Χαρακτηριστικά
• Συμπαγής, φιλικός προς το χρήστη, καινοτόμος σχεδιασμός και 
πολυτελή εμφάνιση
• Υψηλής ποιότητας υλικά
• Αντικλεπτικό σύστημα για τη βάση του βραστήρα
• Υψηλής ποιότητας MDF 
• Αρκετός χώρος για μηχανή Nespresso INISSIA, PIXIE ή CITIZ
• 6 χώρους για φύλαξη των καψουλών καφέ
• Προαιρετικά θήκη φυλλαδίόυ Α5 
• Εύκολο στον καθαρισμό (πλήρως στρογγυλεμένες άκρες)
• Περισσότερους από 300 διαφορετικούς συνδυασμούς
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 4,0 x 46,0 x 37,0 cm
• Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά
• 2 χρόνια εγγύηση
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Star

Slim
Δίσκος Καλωσορίσματος 

Χαρακτηριστικά
• 3 μικρές εγκοπές για να τοποθετούνται τα φακελάκια 
τσαγιού και ένας επιπλέον κενός χώρος
• Αντικλεπτικό σύστημα - το καλώδιο είναι στερεωμένο 
στο δίσκο.
• Ειδικά αντιολισθιτικά πέλματα.
• Ανθεκτική επίστρωση, 3 επιπέδων.
• Ευκολία στο καθάρισμα, εξαιτίας των στρογγυλεμένων 
γωνιών του.
• Ανθεκτικά πορσελάνινα φλιτζάνια.
• Βραστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι, 1 λίτρου με 
ενσωμαωμένο στοιχείο θέρμανσης. Παρέχεται προστασία 
από την υπερθέρμανση.
• CE και πιστοποίηση TUV.
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 25,8 x 25,8 x 3,8 cm

Smart
Βραστήρας 

Χαρακτηριστικά
• Μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου
• Εξοπλισμένο με συρτάρι για να φυλάσσονται τα φακελάκια 
τσαγιού και καφέ καθώς και τα κουταλάκια.
• Διατίθεται με βραστήρα 0,5 lt και 1,0 lt
• Κατάλληλο για τον δικό σας βραστήρα 
(μέγιστη διάμετρος 17,8cm)
• Τα τμήματα μπορούν να ρυθμιστούν με αφαιρούμενα 
διαχωριστικά
• Εύκολος καθαρισμός
• Πολύ ελκυστική τιμή 

Εναλλακτικά βραστήρας
500 ml
για όλα τα μοντέλα της 
B-tray

NEW KETTLE



30        Ξενοδοχειακός εξοπλισμός |  www.nal.gr

Space
Δίσκος Καλωσορίσματος 

Εάν ψάχνετε έναν πολυτελή δίσκο καλωσορίσματος, για τα δωμάτια τους 
ξενοδοχείου σας, για το τσάι ή τον καφέ σας, με αρκετό χώρο για τη μηχανή 
καφέ, ο δίσκος καλωσορίσματος Space αποτελεί ιδανική λύση για σας! Έχει 
μεγάλο συρτάρι, φτιαγμένο από συνθετικό δέρμα (PU), με μαύρες ραφές, που 
προσδίδουν μία πινελιά πολυτέλειας. Έχει αρκετό χώρο για τη μηχανή καφέ, το 
βραστήρα, τις κούπες και τα ανταλλακτικά.

Χαρακτηριστικά
• Συνθετικό δέρμα υψηλής ποιότητας  (PU)
• Αρκετός χώρος για την αποθήκευση μιας μηχανής καφέ, του βραστήρα και 

των φλιτζανιών (ανάλογα με το μέγεθος του καφέ)
• Κατάλληλο για πολλά διαφορετικά είδη μηχανών καφέ, όπως το μοντέλο 

μηχανών NespressoINISSIA, PIXIE, ESSENZAC30 / D30, CITIZ ή ZENIUS
• Επίσης κατάλληλο για τον δικό σας βραστήρα (όλα τα μεγέθη)
• Μεγάλο συρτάρι για την αποθήκευση κάψουλων καφέ, φακελάκια τσαγιού, 

κουτάλια κλπ.
• Διαστάσεις : (Υ x Π x Β) : 7,5 x 31,5 x 41,5 cm
• Πάχος μαζί με τα αντιολισθητικά πέλματα : 7,8 cm
• Εγγύηση 2 ετών

Stay
Δίσκος Καλωσορίσματος 

Ο δίσκος καλωσορίσματος B-tray Stay, αν και πλαστικός 
έχει εξαιρετική εμφάνιση.

 Χαρακτηριστικά 
• Δίσκος 2 τύπων, με υλικά υψηλής ποιότητας ABS
και επιφάνεια απομίμηση ξύλου.
• Αφαιρούμενο δοχείο σταξίματος από ανοξείδωτο 
ατσάλι
• Αντικλεπτικό σύστημα βραστήρα και βάσης
• Ειδικά αντιολησθητικά πέλματα, σιλικόνης
• Μικρό μέγεθος – σε cm  35,6 x 24,0
• Εύκολο στο καθάρισμα
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Υλικά 
υψηλής ποιότητας

Χαρακτηριστικά
• Κατασκευασμένο από ABS υλικό το οποίο είναι         
ανθεκτικό στη θερμότητα, με φινίρισμα απομίμησης   
ξύλου. 
• Μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου
• Διατίθεται με τον βραστήρα νερού STAR (0,5 λίτρα 
/1000W) ή STYLE (1,0 λίτρα/1500W)

• Αντικλεπτικό σύστημα βραστήρα και βάσης
• Εξοπλισμένο με δοχείο σταξίματος από 
    ανοξείδωτο ατσάλι
• 4 προστατευτικά επίπλων
• Εύκολο στον καθαρισμό
• Πολύ ελκυστική τιμή

Square
Δίσκος Καλωσορίσματος 

Κομψό, ανθεκτικό και εξαιρετικά μικρό μέγεθος. Αυτά είναι τα κορυφαία χαρακτηριστικά του δίσκου καλωσορίσματος 
SQUARE της εταιρείας B-TRAY
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Malvern
Βραστήρας από 
ανοξείδωτο ατσάλι

Χαρακτηριστικά
• Διπλή ασφάλεια - Θερμοστάτης & Τε-
χνολογία Εσωτερικής Ασφάλειας
• ECO Friendly - εξοικονόμηση νερού και 
ενέργειας
• Βάση 360 ° με ενσωματωμένο καλώδιο 
• Κρυφό θερμαντικό στοιχείο  για εύκολο 
καθάρισμα
• Αυτόματο κλείσιμο του ατμού - Αυτό-
ματο σβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας
• 800-950 Watt (220-240 V, 50-60 Hz)
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 
18,5x 15,0 x 19,0 cm
• Συνολικό Ύψος σε cm: 18,5
 - Διάμετρος στομίου σε cm : 9,0
• Διάμετρος βάσης: 143mm - Βάρος: 
750g

Tongwell
Δίσκος Καλωσορίσματος από 
μπαμπού 

Χαρακτηριστικά
• Υλικό από μπαμπού πρώτης ποιότητας
• Κομψό και μικρό μέγεθος
• Μπαμπού φιλικό προς το περιβάλλον 
• Εξοικονόμηση χώρου, αρθρωτή σχεδίαση
• Ευκολία στο καθάρισμα εξαιτίας της καμπυλότητας του
• Διατίθεται σε εκδόσεις plug ΕΕ & BS
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 3,0  x 26,0 x 26,0 cm
• Βάρος: 725g

Natural
Black
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NS-TR WN SOLID 
Δίσκος Καλοσωρίσματος

Χαρακτηριστικά 
• Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 3,3  x 36,3 x 24,0 cm 
• Υλικό: Ξύλινο (ξύλο οξιάς)
• Χρώμα: Φυσικό

NS_TR I COMPACT
Δίσκος Καλοσωρίσματος

• Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 3,3  x 36,3 x 24,0 cm 
• Υλικό: ABS
• Χρωμα μαυρο

NS-KE 263
Βραστήρας

Χαρακτηριστικά
• Χωρητικότητα: 0,6L
• 220-240V 50 / 
• 60HZ 1000-1200W
•  # 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
• Με ένδειξη μέτρησης νερού
• Ματ φινίρισμα
• Αυτόματη απενεργοποίηση

 

NS-KE 265
Βραστήρας

Χαρακτηριστικά 
• Χωρητικότητα: 0,6L
• 220-240V 50 / 
• 60Hz 800-1000W
• # 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
εσωτερικά + πλαστικό PP 
εξωτερικά σε λευκό χρώμα
• Αυτόματη απενεργοποίηση
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NS-IB06B
Σιδερωτήριο

Χαρακτηριστικά
• Βάση μεταλλικό πλέγμα
Αδρώδες υπόστρωμα: 10mm
• Στερεά πόδια: Φ28 / Φ28 / 
Φ32mm
• Υλικό κάλυψης: Βαμβάκι 
• Χρώμα πλαισίου: μαύρο
• Χρώμα πίνακα: μαύρο
• Μέγεθος : 97x33 cm
•  Μέγιστο ύψος : 76 cm
• Ρύθμιση ύψους: 7 επίπεδα

NS-IΗ 04-5Β
Βάση σίδερου

Χαρακτηριστικά
• Βάση σίδερου για να 
κρέμεται στην ντουλάπα
• Χρωμα μαυρο
• Μέγεθος (ΥxΠxΒ) :
16 x 13 x 43,5 cm

NS-IR 05B
Σίδερο ατμού 

Χαρακτηριστικά
• 220-240V 50 / 60Hz, 1800W
• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία για διαφορετικά 
υφάσματα
Ξηρός / Ψεκασμός / Ατμός / Αυτοκαθαρισμός/
Κατά των αλάτων / Anti-drip / 
• Αυτόματη απενεργοποίηση
• Δεξαμενή νερού: 320ml
• Έλεγχος θερμοστάτη
• Λυχνία ελέγχου θερμοκρασίας
• Μαλακή λαβή 
• Πλάκα: Κεραμική
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 13,8  x 12,1 x 29,3 cm
• Πλάκα : 23,9 x 12,1 cm

• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) :
17,0 x 7,4 x 4,0 cm
• Βάρος: 160g

Hyde
Στήριγμα τοίχου
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NS-IB06B
Σιδερωτήριο

Χαρακτηριστικά
• Βάση μεταλλικό πλέγμα
Αδρώδες υπόστρωμα: 10mm
• Στερεά πόδια: Φ28 / Φ28 / 
Φ32mm
• Υλικό κάλυψης: Βαμβάκι 
• Χρώμα πλαισίου: μαύρο
• Χρώμα πίνακα: μαύρο
• Μέγεθος : 97x33 cm
•  Μέγιστο ύψος : 76 cm
• Ρύθμιση ύψους: 7 επίπεδα

Harrow μαύρο
Πτυσσόμενος στεγνωτήρας μαλλιών 

Χαρακτηριστικά
• Διακόπτης ενεργοποίησης ON/OFF για την ασφάλεια την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή κατάχρησης
• Διπλής ασφάλειας - Mε θερμοστάτη και εσωτερική ασφά-
λεια
• Κεραμική επικάλυψη με τουρμαλίνη
• Ολοκληρωμένο  με συμπυκνωτή ροής αέρα για τέλειο 
στέγνωμα και styling
• 2 Ρυθμίσεις ταχύτητας / θερμότητας
• Διακόπτης Cool Shot
• Μονωμένος κινητήρας για τη μείωση του θορύβου
• Μεγάλο καλώδιο 200 cm
• Αφαιρούμενο φίλτρο για εύκολο καθαρισμό
• Εργονομική Αντιολισθητική χειρολαβή για άνετη χρήση 
• 1600 Watt (AC220-240V, 50Hz)
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 14,0x 7,7 x 23,1 cm
• Βάρος: 450g

Harrow λευκό
Πτυσσόμενος στεγνωτήρας μαλλιών 

Χαρακτηριστικά
• Διακόπτης ενεργοποίησης ON/OFF για την ασφάλεια την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή κατάχρησης
• Διπλής ασφάλειας - Mε θερμοστάτη και εσωτερική ασφάλεια
• Κεραμική επικάλυψη με τουρμαλίνη
• Ολοκληρωμένο  με συμπυκνωτή ροής αέρα για τέλειο στέ-
γνωμα και styling
• 2 Ρυθμίσεις ταχύτητας / θερμότητας
• Διακόπτης Cool Shot
• Μονωμένος κινητήρας για τη μείωση του θορύβου
• Μεγάλο καλώδιο 200 cm
• Αφαιρούμενο φίλτρο για εύκολο καθαρισμό
• Εργονομική Αντιολισθητική χειρολαβή για άνετη χρήση 
• 1600 Watt (AC220-240V, 50Hz)
• Διαστάσεις  (Υ x Π x Β) : 14,0x 7,7 x 23,1 cm
• Βάρος: 450g

Mursley Mαύρο και λευκό
Στήριγμα τοίχου για στεγνωτήρες
μαλλιών 
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Salford Deluxe
Με προαιρετική βάση 

Χαρακτηριστικά
• Διακόπτης ενεργοποίησης ON/OFF για την ασφάλεια την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή κατάχρησης
• Διπλής ασφάλειας - Mε θερμοστάτη και εσωτερική 
ασφάλεια
• Μεγάλο καλώδιο 250 cm
• Προαιρετική βάση
• Πλήρες με συγκεντρωτή ροής αέρα για τέλειο φορμάρι-
σμα και στέγνωμα
• Κομψό με μοντέρνο σχεδιασμό
• Εργονομική αντιολισθητική και ανατομική λαβή 
• Απαλό φινίρισμα από καουτσούκ, λαβή από χρώμιο και 
πίσω κάλυμμα
• 1800 Watt (220-240V, 50/60 Hz)
• Διαστάσεις  (Υ x Π x Β) : 20,5 x 9,0 x 23,0 cm
• Βάρος: 495g

Thames
Μαλακή και ελαστική επιφάνεια με 
προαιρετική βάση 

Χαρακτηριστικά
• Διακόπτης ενεργοποίησης ON/OFF για την ασφάλεια την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή κατάχρησης
• Διπλής ασφάλειας - Mε θερμοστάτη και εσωτερική ασφά-
λεια
• Κεραμική επικάλυψη με τουρμαλίνη
• Ολοκληρωμένο  με συμπυκνωτή ροής αέρα για τέλειο 
στέγνωμα και styling
• 2 ρυθμίσεις ταχύτητας / 2 θερμότητας και ψύξης
• Ισχυρός κινητήρας DC 2000 Watt
• Αφαιρούμενο κάλυμμα φίλτρου για εύκολο καθάρισμα
• Θερμοστάτης ασφαλείας  - Κύκλωμα προστασίας από την  
υπερθέρμανση
• Εργονομική λαβή που δε γλιστράει για άνετη χρήση 
• Μονωμένος κινητήρας για μειωμένο θόρυβο
• Μεγάλο καλώδιο 250 cm
• Μαλακή και ελαστική επιφάνεια
• Προαιρετική τσάντα 
• 2000 Watt (220-240 V, 50/60 Hz)
• Διαστάσεις Διαστάσεις  (Υ x Π x Β) : 24,5 x 8,5 x 26,5 cm
• Βάρος: 615g
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Alteo 
Σεσουάρ

Χαρακτηριστικά
• Ισχύς: 1,870 W
• Τάση: 230 V ,  Συχνότητα: 50-60 Hz
• 2 ροές αέρα: 70 και 115m3/h
• Ηλεκτρική μόνωση, Class II, ΙΡ 21
• Μπορεί να τοποθετηθεί στο μπάνιο στη ζώνη 3
• Μονός ρευματοδότης ή διπλός ρευματοδότης  
 ξυριστικής μηχανής
• 3 θέσεις θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου και του 
κρύου αέρα.
• Εξοπλισμένο με σύστημα ιονιστή
Διαστάσεις 8221140, 8221143 (Υ x Π x Β) : 23,0 x 24,5 
x 20,5 cm 
Διαστάσεις 8221175, 8221178  (Υ x Π x Β) : 25,8 x  
22,7 x 10,0 cm 
Διαστάσεις 8221177, 8221180  (Υ x Π x Β) : 25,8 x  
22,7 x 10,0 cm 

Alteo
8221140

Alteo Support base
8221175

Alteo Support base
8221177 Alteo Support base

8221180

Alteo Support base
8221178

Alteo
8221143
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Brittony
Σεσουάρ

Χαρακτηριστικά
• 1600 W • 230 V • 50/60 Hz
• 6 ρυθμίσεις στεγνώματος:
• 2 ρυθμίσεις ροής αέρα: 70 & 95 m3/h
• 3 θερμοκρασίες (συμπεριλαμβανομένου και 
του 1 κρύου)
• Ηλεκτρική μόνωση classII • IP21
• Διαστάσεις 8221181, 8221183 (Υ x Π x Β) : 
21,4 x  24,0 x 13,9 cm 
• Διαστάσεις 8221186, 8221189 (Υ x Π x Β) : 
22,0 x  21,0 x 8,6 cm

• Διαστάσεις 8221187, 8221190 (Υ x Π x Β) : 
22,0 x 21,0 x 8,6 cm

• Διαστάσεις 8221185 (Υ x Π x Β) : 22,0 x  21,0 
x 8,6 cm

• Διαστάσεις 8221046 (Υ x Π x Β) : 19,6 x  21,0 
x 12,5 cm

Brittony Support
8221181

Brittony Plug
8221046

Brittony Support
8221183

Brittony Frontal Support
8221185

Brittony Support 
with SV Shaver 
socket
8221186

Brittony Wall Support Double 
Voltage Shaver Socket
8221187

Brittony Wall 
Support Double 
Voltage Shaver 
Socket
8221190

Brittony Support with 
SV Shaver socket
8221189
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Brittony Support
8221183

Brittony Support with 
SV Shaver socket
8221189

Piccolo Βi Voltage
Επιτοίχιο σεσουάρ 

Χαρακτηριστικά
• Ισχύς: 1,200 W
• Τάση: 230 V ,  Συχνότητα: 50-60 Hz
• Ροή αέρα: 45 και 70 m3/h
• Ηλεκτρική μόνωση:  Class II, IP 21
• Μπορεί να τοποθετηθεί στο μπάνιο στη ζώνη 3
• Δύο θέσεις στεγνώματος 
• Μήκος σπιράλ καλωδίου: 250mm

• Διαστάσεις Piccolo (Υ x Π x Β)  : 21,2 x 14,5 x  8,6 cm

Paggio
Επιτοίχιο σεσουάρ

Χαρακτηριστικά
• Ισχύς: 1,250 W
• Τάση: 230 V, Συχνότητα: 50Hz
• Ροή αέρα: 38 και 76m3/h
• Σπιράλ καλώδιο: 25cm
• Επιλογή τοποθέτησης δεξιά ή αριστερά
• Συμπαγές και εύκολο στη χρήση
• Διακόπτης ασφαλείας
• Αρκετά μικρό ώστε να χωράει σε συρτάρι τουαλέτας
• Η μονάδα λειτουργεί μόνο όταν πιέσετε το διακόπτη
• Δύο ρυθμίσεις ροής αέρα 45 m3/h και 70 m3/h

• Διαστάσεις Paggio (Υ x Π x Β)  : 18,0 x 12,0 x 9,0 cm

Clipper
Σεσουάρ

Χαρακτηριστικά
• 1400 W • 230 V • 50/60 Hz
• 6 ρυθμίσεις στεγνώματος:
• 2 ρυθμίσεις ροής αέρα:  70 & 95 m3/h
• 3 θερμοκρασίες (συμπεριλαμβανομένου 
και του 1 κρύου)
• Ηλεκτρική μόνωση classII • IP21
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β)  8221195, 8221201: 
20,5 x 24,5 x 13,9 cm

• Διαστάσεις 8221198 (Υ x Π x Β) : 20,5 x 24,5 
x 13,9 cm

Clipper Support
8221195

Piccolo Bi 
Voltage 822936

Paggio
822248 Paggio

822284

Clipper dual
voltage shaver
8221198

Clipper Support
8221201
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NS-HD 07
Επιτοίχιο σεσουάρ

Χαρακτηριστικά
• Ισχύς: 1,600 W
• Τάση: 220-240V 
• Συχνότητα: 50-60 Hz
• Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρ-
μανσης.
• Επιτοίχιο σεσουάρ για τα μαλλιά, εύκολο στη χρήση
• 2 ταχύτητες
• Με πρίζα για ξυριστική μηχανή

JVD 866303
Καθρέπτης

Χαρακτηριστικά
• Καθρέπτης διπλής όψης:
• 1 κανονική όψη
• 1 μεγεθυντική όψη x 3
• Διάμετρος καθρέφτη: 20 cm
• Μέγιστη επέκταση: 30,5 cm
Εγγύηση 1 έτος

NS-MI 09
Καθρέπτης

Χαρακτηριστικά
• Επιτοίχιος καθρέπτης με φως LED
• Διάσταση διαμέτρου σε cm : 21,5
• 3 Χ μεγέθυνση, μία πλευρά
• Τάση: 110V / 220V
• Υλικό: Χαλκός
• LED: Διάρκεια ζωής: 60.000 ώρες

NS-HS 67
Καθρέπτης

Χαρακτηριστικά
• Στρογγυλός Επιτοίχιος καθρέπτης
• Διάσταση διαμέτρου σε cm : 20,0
• 3 Χ μεγέθυνση, διπλής όψης
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Ashton 
Ψηφιακή ζυγαριά

Χαρακτηριστικά
• Αισθητήρες  υψηλής ακριβείας
• Πάχος 8 χιλιοστά από σκληρό γυαλί για ασφάλεια
• Μοντέρνο. Κομψή σχεδίαση
• Μεγάλη οθόνη LCD 75mm x 31mm
• Ζυγίζει μέχρι 180 κιλά
• Διαστάσεις (Υ x Π)  30,0 x 30,0 cm
• Χρησιμοποιεί 2 μπαταρίες AAA (συμπεριλαμβάνονται)

HS 010
Ζυγαριά Μπάνιου

Χαρακτηριστικά
• Σύστημα υψηλής ακρίβειας.
• Γυάλινη επιφάνεια ζύγισης 6 χιλιοστά
• Αυτόματη ενεργοποίηση / Αυτόματη απενεργοποίηση;
• Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης.
• Μέγιστα κιλά: 200KG
• Μέγεθος οθόνης LCD: 6,1  x  2,5cm
• Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AAA
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 2,5 × 30,5 × 24,5

B-Tray
Ζυγαριά Μπάνιου (λευκό και μαύρο)

Χαρακτηριστικά
• Κατασκευασμένο από γυαλί υψηλής ποιότητας
• Κατάλληλο για μικρά δωμάτια (μπάνια)
• Εξοπλισμένο με μια άνετη λαβή μεταφοράς
• Διατίθεται με προαιρετικό γάντζο για εύκολη αποθήκευση 
στον τοίχο (εξοικονόμηση χώρου)
• Αντιολισθητική επίστρωση για μέγιστη ασφάλεια
• Μεγάλη σταθερότητα και φιλική προς το χρήστη
• Mεγάλη κόκκινη οθόνη LED
• Αυτόματη λειτουργία on / off (εξοικονόμηση ενέργειας)
• Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 2,2 x 32,0 × 32,0 cm

• Βάρος: μόνο 1,98 κιλά, Μέγιστη δυνατότητα βάρους: 180kg
• Εγγύηση 2 ετών



Telepack 70  
Στεγνωτήριο Ρούχων

Χαρακτηριστικά
• No 1 σε πωλήσεις
• Άπλωμα ρούχων - Πετσετών
• Ιδανικό για τοποθέτηση σε μπαλκόνια ξενοδοχείων
• Κομψός σχεδιασμός
• Τηλεσκοπικό για εξοικονόμηση χώρου
• Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και πλαστικό 
μεγάλης αντοχής
• Απόλυτα ασφαλές για μικρά παιδιά
• Εξαιρετική Τιμή
• Μήκος: 70cm Ύψος: 6cm
• Βάθος: κλειστή 14,5cm, ανοικτή 38cm
• Μήκος απλώματος: 5mt

Skatto
Aπλώστρα 
πτυσσόμενη

Tender 
Aπλώστρα  
αλουμινίου τρίφυλλη



Tender 
Aπλώστρα  
αλουμινίου τρίφυλλη

H Εταιρεία ΝΑL δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Κάρτες - Κλειδιά με εκτύπωση
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