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Πιστοποιημένη αντοχή 
κάτω απ’ όλες τις καιρικές συνθήκες
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Η Τεχνολογία Proximity επιτρέπει τη δημιουργία ενός εικονικού, ασύρματου δικτύου στο 
ξενοδοχείο, με όλα τα πλεονεκτήματα ενός on-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 μή 
ευμετάβλητη μνήμη της κάθε κλειδαριάς μένει ανέπαφη ακόμα και όταν η μπαταρία θέλει 
αλλαγή. 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. Οι κλειδαριές Spy Smartair 
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 INHOVA σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις 
ανάμεσα στην παραδοσιακή mag-stripe  τεχνολογία 
και στην εξελιγμένη ανέπαφη έξυπνη τεχνολογία 
SmartAir, ή να απολαύσεις τον συνδυασμό και των 
δύο χάρη στα πλεονεκτήματα της διπλής τεχνολογίας 
της INHOVA. Δεν χρειάζεται πλέον να επιλέξεις 
ανάμεσα στο ένα ή στο άλλο. Τώρα μπορείς να έχεις 
τα πάντα.

Ειδικά σχεδιασμένη για εξωτερική χρήση, η Donna 
Extreme κλειδαριά είναι κατάλληλη για εξωτερικές 
εγκαταστάσεις: μπορεί να αντέξει τις πιο αντίξοες 
κλιματολογικές συνθήκες, σε θερμοκρασίες που 
κυμαίνονται από – 40° έως + 75° βαθμούς κελσίου, 
σε άμεση έκθεση στη βροχή και την αλμύρα. Οι 
χειρολαβές είναι ανοξείδωτες.  
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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
υπάρχουνε λάθη στην ανάγνωση της κάρτας, δεν υπάρχει

πρόβλημα να τοποθετηθεί εξωτερικά, δεν υπάρχει πρόσβαση για
βανδαλισμό - πρόκληση βλαβών.Η κλειδαριά Spy Smart Air Design είναι ένα από τα κορυφαία 
μοντέλα της εταιρείας Inhova. 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

Κλειδαριές ανάγνωσης και γραφής: συγκέντρωση των γεγονότων, ακύρωση καρτών, ενημέρωση 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 σε 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 αυτόνομος 
από το  χερούλι
Η είσοδος στα δεδομένα είναι κωδικοποιημένη για απόλυτη ασφάλεια.

Επιλογή: Σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης

 υπάρχει κρυμμένος 
κύλινδρος
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Κατάλληλο ακόμα και 
για ξενοδοχεία που δε 

χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές 
κλειδαριές
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Ψυγεία Δωματίων - Ξενοδοχείων

MB23 
mini bar

MB33 
mini bar

Χαρακτηριστικά
Υψηλή απόδοση με ανώτερη τεχνολογία απορρόφησης
Χωρίς συμπιεστή, χωρίς κινητά μέρη, χωρίς κραδασμούς
Αθόρυβη λειτουργία και ικανοποιητική ψύξη ,άνεση χρήσης
Εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής
Συντήρηση-δεν απαιτείται
Αναστρέψιμη πόρτα για ευέλικτη εγκατάσταση σε οποιοδήποτε προσανατολισμό
2-δρόμων τροφοδοσίας - AC ή DC
Εφαρμογές
Η αθόρυβη λειτουργία και μηδενική απαίτηση συντήρησης το καθιστούν
ιδανικό για δωμάτια ξενοδοχείων, γραφεία, νοσοκομεία, το σαλόνι, το  
υπνοδωμάτιο Πρακτικές λεπτομέρειες Ελεγχόμενος Θερμοστάτης

Χαρακτηριστικά
Υψηλή απόδοση με ανώτερη τεχνολογία απορρόφησης

Χωρίς συμπιεστή, χωρίς κινητά μέρη, χωρίς κραδασμούς
Αθόρυβη λειτουργία και ικανοποιητική ψύξη ,άνεση χρήσης

Εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής
Συντήρηση-δεν απαιτείται

Αναστρέψιμη πόρτα για ευέλικτη εγκατάσταση σε οποιοδήποτε προσανατολισμό
2-δρόμων τροφοδοσίας - AC ή DC

Εφαρμογές
Η αθόρυβη λειτουργία και μηδενική απαίτηση συντήρησης το καθιστούν
ιδανικό για δωμάτια ξενοδοχείων, γραφεία, νοσοκομεία, το σαλόνι, το  

υπνοδωμάτιο Πρακτικές λεπτομέρειες Ελεγχόμενος Θερμοστάτης

Καθαρή 
χωρητικότητα 23 Liters

Θερμοκρασία
18°~22°C κάτω από 
τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος 

Τύπος ψύξης Απορρόφησης

Isolation C-pentane, totally CFC 

Input Power 65W

Power Supply AC: 230V/50Hz or 
115V/60Hz

Επιλογή Πόρτας Solid door

Διαστάσεις 
ψυγείου Φ390 x Β424 x Υ435 mm

Βάρος 14kg/net

Πιστοποιητικά CE, RoHs

Καθαρή 
χωρητικότητα 33 Liters

Θερμοκρασία
18°~22°C κάτω από 
τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος 

Τύπος ψύξης Απορρόφησης

Isolation C-pentane, totally CFC 

Input Power 70W

Power Supply AC: 230V/50Hz or 
115V/60Hz

Επιλογή Πόρτας Solid door

Διαστάσεις 
ψυγείου Φ387 x Β438 x Υ520 mm

Βάρος 15,7kg/net

Πιστοποιητικά CE, RoHs
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MB40
mini bar

MB50
mini bar

Ψυγεία Δωματίων - Ξενοδοχείων

Χαρακτηριστικά
Υψηλή απόδοση με ανώτερη τεχνολογία απορρόφησης

Χωρίς συμπιεστή, χωρίς κινητά μέρη, χωρίς κραδασμούς
Αθόρυβη λειτουργία και ικανοποιητική ψύξη ,άνεση χρήσης

Εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής
Συντήρηση-δεν απαιτείται

Αναστρέψιμη πόρτα για ευέλικτη εγκατάσταση σε οποιοδήποτε προσανατολισμό
2-δρόμων τροφοδοσίας - AC ή DC

Εφαρμογές
Η αθόρυβη λειτουργία και μηδενική απαίτηση συντήρησης το καθιστούν
ιδανικό για δωμάτια ξενοδοχείων, γραφεία, νοσοκομεία, το σαλόνι, το  

υπνοδωμάτιο Πρακτικές λεπτομέρειες Ελεγχόμενος Θερμοστάτης

Χαρακτηριστικά
Υψηλή απόδοση με ανώτερη τεχνολογία απορρόφησης
Χωρίς συμπιεστή, χωρίς κινητά μέρη, χωρίς κραδασμούς
Αθόρυβη λειτουργία και ικανοποιητική ψύξη ,άνεση χρήσης
Εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής
Συντήρηση-δεν απαιτείται
Αναστρέψιμη πόρτα για ευέλικτη εγκατάσταση σε οποιοδήποτε προσανατολισμό
2-δρόμων τροφοδοσίας - AC ή DC
Εφαρμογές
Η αθόρυβη λειτουργία και μηδενική απαίτηση συντήρησης το καθιστούν
ιδανικό για δωμάτια ξενοδοχείων, γραφεία, νοσοκομεία, το σαλόνι, το  
υπνοδωμάτιο Πρακτικές λεπτομέρειες Ελεγχόμενος Θερμοστάτης

Καθαρή 
χωρητικότητα 40 Liters

Θερμοκρασία
18°~22°C κάτω από 
τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος 

Τύπος ψύξης Απορρόφησης

Isolation C-pentane, totally CFC 

Input Power 75W

Power Supply AC: 230V/50Hz or 
115V/60Hz

Επιλογή Πόρτας Προαιρετικά γυάλινη 
πόρτα

Διαστάσεις 
ψυγείου Φ402 x Β450 x Υ529 mm

Βάρος 17kg/net

Πιστοποιητικά CE, RoHs

Καθαρή 
χωρητικότητα 50 Liters

Θερμοκρασία
18°~22°C κάτω από 
τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος 

Τύπος ψύξης Απορρόφησης

Isolation C-pentane, totally CFC 

Input Power 75W

Power Supply AC: 230V/50Hz or 
115V/60Hz

Επιλογή Πόρτας Προαιρετικά γυάλινη 
πόρτα

Διαστάσεις 
ψυγείου Φ483 x Β450 x Υ529 mm

Βάρος 22kg/net

Πιστοποιητικά CE, RoHs
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3C00 - COMA

3C00 - COMA

 BLOCK

3L00 - LUNA

3N00 - NEVA

3M00 -MIRA

3M00 -NEVA

Ξύλινες και μεταλλικές πόρτες

Οι ξύλινες και μεταλλικές πόρτες είναι άρτια εξοπλισμένες με δύο απλά προφίλ  μπροστά και στο φύλ-
λο της πόρτας, η συναρμολόγηση  είναι εύκολη. Ακόμη και στις  παλιές μηχανοκίνητες πόρτες, αντικα-
θιστώντας  την παλιά κλειδαριά με την καινούργια είναι αρκετό για να ανανεώσετε τις πόρτες σας.

Οι γυάλινες πόρτες

Ένα κομμάτι μεταλλικού αντάπτορα με ενσωματωμένο μάνταλο, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για  8, 10 και 12 mm πάχους γυάλινες πόρτες. Adaptor, επιτρέποντας 
πιο εύκολο άνοιγμα (ιδανικό για άτομα με ειδικές ανάγκες).
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3C00 - COMA

3C00 - COMA

3L00 - LUNA

3L00 - LUNA

3M00 -MIRA

3M00 -MIRA

3M00 -NEVA

3M00 -NEVA

Οι συρρόμενες πόρτες

Πόρτες που χρειάζονται  κλειδί για το κλείδωμα ή 
απλά ένα μπουτόν προκειμένου να κλειδώσει η  πόρ-
τα του μπάνιου ενώ είναι κατειλημμένο , ή τράβηγμα 
του χερουλιού για να ανοίξουν ή  να κλείσουν. Αυτές 

είναι κάποιες από τις λειτουργίες για αυτού του 
είδους τις πόρτες.

Έξοδος ανάγκης
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ACCESS Collection

Ο τρόπος εισόδου έχει αλλάξει, έχει εξελιχθεί. Έχει πε-
ράσει διάφορα στάδια...και επέστρεψε. Η TESA λανσάρει 
μία νέα κολεξιόν χερουλιών Access. Μία σειρά σχεδίων 
έργων τέχνης, μεταμορφώνουν την είσοδο με την ποικι-
λία μοντέλων. Απόλυτα αποκλειστική, απόλυτα γνήσια 
και μοναδική. Ένας παραδοσιακός τρόπος εισόδου που 
προσφέρει νέες και θεαματικές εφαρμογές.

Εργονομικός και αποκλειστικός σχεδιασμός.

Η κολεξιόν Access αντιπροσωπεύει το τέλειο ταίρια-
σμα όσον αφορά το σχεδιασμό και τις εφαρμογές.   
Το εργονομικό σχήμα και ο πρωτοποριακός εσω-
τερικός σχεδιασμός επιτρέπουν μαλακό και άνετο 
άνοιγμα κάθε φορά. Επιπροσθέτως  τα αποκλειστι-
κά σχέδια της, μερικά από τα οποία σχεδιάστηκαν 
από τα διάσημα στούντιο (RICARDO BOFILL-MARTA 
VILALLONGA TALLER DESIGN για τα μοντέλα Mira και 
Neva), δίνουν μία αίσθηση αίγλης και καινοτομίας σε 
οποιοδήποτε κτίριο.

Αντικατάσταση

Η Access Collection  μας προσφέρει μία μεγάλη 
γκάμα  μοντέλων, τελειώματα
και λειτουργιών για τις πόρτες που ήταν προηγου-
μένως μηχανοκίνητες και  κάλυπταν τις  υφιστά-
μενες τρύπες, δεν χρειάζεται να αλλάξετε πόρτες 
ή να τις μηχανοποιήσετε ξανά. Είναι αρκεί μία 
απλή αντικατάσταση της παλιάς κλειδαριάς με μία 
καινούρια.
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Μετατρέψτε εύκολα την παλιά σας κλειδαριά σε ηλεκτρονική 
κάρτα, αλλάζοντας μόνο τον κύλινδρο από απλό σε ηλεκτρο-
νικό

mod. i-cyl

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση!
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Ο δίσκος καλωσορίσματος B-tray θα εκπλήξει ευχάριστα και
θα ικανοποιήσει απόλυτα τους πελάτες σας.

Υποδεχθείτε τους καλεσμένους σας

-Μασίφ ξύλο με ειδική επεξεργασία, αντέχει σε υψηλές 
θερμοκρασίες  και στην υγρασία.
-Αντικλεπτικό σύστημα βραστήρα και βάσης
-Ειδική θέση εντύπου
-Δυνατότητα εκτύπωσης του λογότυπου σας στις κούπες.
-Απόσπωμένος βραστήρτας , χωρίς καλώδια.
-Ειδικά αντιολησθητικά πέλματα.

Επιλέξτε τον συνδυασμό που σας ταιριάζει.
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Obbal Kubika

Η TESA έχει εφαρμόσει μια εντελώς καινοτόμα τεχνολογία όσον αφορά το σχεδιασμό των νέων προϊόντων της. 
Η Kubika και Obbal ανταποκρίνονται άριστα στις απαιτήσεις της αγοράς  και παρέχουν  αντοχή, ασφάλεια, ευελιξία 
με υψηλής ποιότητας υλικά.

Μερικά από αυτά είναι:
Αντίσταση: Ο κινητήριος μηχανισμός της λαβής που καλύπτεται από οξική ρητίνη, εμποδίζει το σπάσιμο του ελατη-
ρίου λόγω διάβρωσης και επίσης, εγγυάται περισσότερες από 500.000 κύκλους εργασίας στη σειρά. Τα ελατήρια δη-
μιουργούν ένα έιδος συμπίεσης (όπως τα αμορτισέρ των αυτοκινήτων) έτσι οι κοιλότητες λειτουργούν ώς αυλάκια. 
Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα εξακολουθεί να δουλεύει ακόμα και στην περίπτωση θραύσης του ελατηρίου λόγω 
κόπωσης. Πολύ υψηλή αντοχή στη θραύση και ελευθερία στην κυκλοφορία.
Δοκιμές: και τα δύο μοντέλα έχουν άριστα αποτελέσματα στις εσωτερικές δοκιμές. 
Ασφάλεια: Ο μηχανισμός έχει τοποθετηθεί στη λαβή και στο θυρεό μέσω μίας βίδας. Έχουμε αφαιρέσει το κλιπ που 
χρησιμοποιείται σε όλες τις λαβές στην αγορά, η πιο συνηθισμένος λόγος που μας οδηγεί να μείνουμε  με τη χειρολα-
βή στο χέρι. Αυτό το σύστημα είναι σαν ένα «σάντουιτς», όλα τα κομμάτια ενώνονται με μία ειδική βίδα (M14x1) που 
εγγυάται ότι Ποτέ δεν θα μείνουμε με τη χειρολαβή στο χέρι.
Ευελιξία: Τα μοντέλα με ροζέτα  έχουν 8 διαφορετικά σημεία διέλευσης για τις βίδες, γεγονός που τα καθιστά συμ-
βατά με τις περισσότερες από τις κλειδαριές στην αγορά. Την ίδια στιγμή η Kubika και η Obbal μπορεί να συναρμο-
λογηθούν με συσκευές εξόδου αντιπανικού Universal, Push και Top.
Υψηλής ποιότητας υλικά
Αυτές οι χειρολαβές κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L, που επίσης είναι γνωστό ως «ατσάλι θαλάσ-
σης« λόγω της εξαιρετικής συμπεριφοράς του στα πιο επιθετικά και αλατούχα περιβάλλοντα. 
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Το Mare είναι μία χειρολαβή υψηλής αποδόσεως κατάλληλη για δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία, αμφιθέατρα, κλπ. 
Εξαιρετικά ανθεκτική, έχει σχεδιαστεί από τον Ricardo Bofill και Marta στο φημισμένο στούντιο Villalonga. Συνδυάζει 
την ομορφιά, τη λειτουργικότητα και τη σταθερότητα.

Το τελείωμα ISD έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
»Παραμένει ανεπηρέαστο από την εφίδρωση.
»Παραμένει ανεπηρέαστο από τους διαλύτες.
»Ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση.
»Τα εξωτερικά στρώματα είναι τρεις φορές ισχυρότερα από το χρώμιο.
»Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το χρώμα του φινιρίσματος δε
φεύγει, γι ‘αυτό και είναι ιδανική για εξωτερικούς χώρους.
Οι κρυφές βίδες που χρησιμοποιούνται βοηθούν ώστε να αποφευχθεί η κλοπή των χειρολαβών.     

Mare
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Εξωτερικά 1

Εξωτερικά 2

Εξωτερικά 3

Εξωτερικά 4

Εξωτερικά 5

Εσωτερικά 1

Εσωτερικά 2

Εσωτερικά 3

Εσωτερικά 4

Εσωτερικά 5

Διακόπτης κάρτας κλειδί

Διακόπτης κάρτας κλειδί

Διακόπτης κάρτας κλειδί

 Θερμοστάτης AC

Ενδοδαπέδιος θερμοστάτης

Έλεγχος εισόδου
Έλεγχος φωτισμού
Έξυπνος έλεγχος
Έλεγχος θερμοκρασίας
για ξενοδοχεία / γραφεία / σπίτια
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Χαρακτηριστικά προϊόντος:

-Διαφορετικά χρώματα που δείχνουν το  LED το  DND 
και το Clean up
-Συνδέεται με CAT5 καλώδιο .
-Πρέπει να τοποθετηθεί με τη συσκευή κουδουνιού 

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

-Τα νούμερα δωματίων φαίνονται στην οθόνη αφής
-Διαφορετικά χρώματα που δείχνουν το  LED το  DND 
και το Clean up
-Συνδέεται με CAT5 καλώδιο .
-Πρέπει να τοποθετηθεί με τη συσκευή κουδουνιού 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση: 100-240V AC50-60Hz
Μέγιστη κατανάλωση: 5W 
Διαστάσεις: 86X86X46mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση: 100-240V AC50-60Hz
Μέγιστη κατανάλωση: 5W 
Διαστάσεις: 86X86X46mm

Κουδούνι με οθόνη αφής ξενοδοχείου
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Κουδούνι με οθόνη αφής ξενοδοχείου

Κουδούνι ήχου απλής ηλεκτρικής εγκατάστασης

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

-Με λειτουργία”Please Wait” 
-Διαφορετικά χρώματα που δείχνουν το  LED το  DND και 
το Clean up
-Συνδέεται με CAT5 καλώδιο .
-Πρέπει να τοποθετηθεί με τη συσκευή κουδουνιού 

Technical data:

Τάση: 100-240V AC50-60Hz
Μέγιστη κατανάλωση: 4A 
Διαστάσεις: 86X86X46mm
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Κουδούνι με οθόνη αφής ξενοδοχείου

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

-Με ή χωρίς λειτουργία “Please Wait”
-Διαφορετικά χρώματα που δείχνουν το  LED το  DND 
and και το Clean up
-Συνήθης απλή ηλεκτρική καλωδίωση 
-Οι πελάτες επιλέγουν να χρησιμοποιούν τον εσωτερικό 
διακόπτη εντολών .

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση: 100-240V AC50-60Hz
Μέγιστο φορτίο: 4A 
Διαστάσεις: 86X86X46mm
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Χαρακτηριστικά προϊόντος

-Με λειτουργία “Please Wait”
-Διαφορετικά χρώματα για το  LED και το    
DND Clean Up
-Συνδέεται με CAT5 καλώδιο .
-Πρέπει να τοποθετηθεί με τη συσκευή 
κουδουνιού 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση: 100-240V AC50-60Hz
Μέγιστη κατανάλωση: 5W 
Διαστάσεις: 86X86X46mm

Έξυπνες  οθόνες αφής
 ξενοδοχείου
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Χαρακτηριστικά προϊόντος:

-Τρεις βαθμοί ελέγχου της ταχύτητας των ανεμιστήρων
-Κλειδοθήκη που να κλειδώνει
-Υπέρυθρο τηλεχειριστήριο 
-Ρύθμιση της ώρας και ένδειξη
-Σενάριο power up, όταν ενεργοποιούμε το ρεύμα στο 
δωμάτιο ανάβει ένα φως καλωσορίσματος αυτόματα

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

-6x7 Ρύθμιση  εβδομαδιαίου προγράμματος
-Ένδειξη LCD 
-Κλειδοθήκη που να κλειδώνει
-Υπέρρρυθρο τηλεχειρισμo
-Προστασία από την  υπερθέρμανση και την κατά-
ψυξη
-4 εργάσιμες λειτουργίες
-Ρύθμιση της ώρας και ένδειξη

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση: 100-240V AC50-60Hz
Μέγιστο φορτίο: 4A
Διαστάσεις: 86X86X46mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση: 100-240V AC50-60Hz
Μέγιστο φορτίο: 4A/16A
Διαστάσεις: 86X86X46mm

Κεντρικός  θερμοστάτης air-condition

Ενδοδαπέδιoς (ηλεκτρικός) 
θερμοστάτης θέρμανσης
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Σεσουάρ μαλλιών 1000W , 
διαθέτει πρίζα 110v , 220v 
βάση στήριξης και διακόπτη ασφαλείας on/off

Σεσουάρ μαλλιών 1000W 
διαθέτει διακόπτη ασφαλείας on/off

Σεσουάρ μαλλιών 1400W , 
διαθέτει πρίζα 110v , 220v , 

βάση στήριξης και 
διακόπτη ασφαλείας on/off

PPM6 HD
Επιτοίχιο σεσουάρ

PPM5 HD 
Επιτοίχιο σεσουάρ

PPM7 HD
Επιτοίχιο σεσουάρ
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Σεσουάρ μαλλιών 1400W ,
 διαθέτει πρίζα 110v , 220v ,
 βάση στήριξης και
 διακόπτη ασφαλείας on/off

Επίτοιχο σεσουάρ σωλήνα μαλλιών
 800W , διαθέτει πρίζα 110v , 

220v , βάση στήριξης και 
διακόπτη ασφαλείας on/off

Σεσουάρ μαλλιών 1400W , 
διαθέτει πρίζα 110v , 220v ,

 βάση στήριξης και 
διακόπτη ασφαλείας on/off

PPM9 HD
Επιτοίχιο σεσουάρ

PTA5 HD
Επιτοίχιο σεσουάρ 

PPM8 HD
Επιτοίχιο σεσουάρ 

37

269

110

245

214

118

89

15
5

13
5

13
5

13
6

182135

25
3

55
4



38

TELEPACK 70  

Στεγνωτήριο Ρούχων
No 1 Σε πωλήσεις
5mt 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 
απλώστρα 
πτυσσόμενη

TENDER 
απλώστρα  
αλουμινίου τρίφυλλη

JUNIOR
Gimi σιδερωτήριο

Μικρό και πρακτικό σιδερωτήριο
Κλείνει και ασφαλίζει για να κρεμαστεί στην ντουλάπα.
Ιδανικό  για Ξενοδοχεία.
Διαστάσεις: 110 x 33 cm
Ρυθμιζόμενο ύψος. Εξαιρετική σχέση ποιότητας - τιμής
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Ασφάλεια μπάνιου

ασφαλίζει εσωτερικά 
χωρίς κλειδί και ανοίγει 
σε περίπτωση ανάγκης με 
ένα κέρμα εξωτερικά.

Στόπερς θυρών

Αεροφράχτης κρυφός αυτόματος 
draught exluder 1-1000 alum/
st.steel

εμποδίζει τον αέρα, την σκόνη, 
τον θόρυβο και μικροοργανισμούς 
να μπούν στο δωμάτιο χωρίς να 
φαίνεται.

Μηχανισμός επαναφοράς 
κρυφός

για απόλυτη αισθητική , ρυθμίζει 
το σημείο ανοίγματος και 
διαθέτει στόπερ.

Μηχανισμός επαναφοράς συρρόμενο μπράτσο 
ο λεπτότερος και κομψότερος της αγοράς, ρυθμίζει το 
σημείο ανοίγματος και διαθέτει στόπερ.

Ματάκι πόρτας

πεδίο ελέγχου 
180°προσφέρει μεγάλη 
αίσθηση ασφάλειας

Μάνταλο ασφαλείας εισόδου

καλύτερη ασφάλιση κατά τη 
διαμονή , προστασία από τη μη 
επιθυμιτή έξοδο μικρών παιδιών



Key cards 
Κάρτες κλειδιά

Key cards κάρτες κλειδιά ηλεκτρονικών 
κλειδαριών με μαγνητική ταινία loco 
εκτυπωμένες σύμφωνα με τη μακέτα σας 

Key cards κάρτες κλειδιά ηλεκτρονικών 
κλειδαριών RFID εκτυπωμένες σύμφωνα 
με τη μακέτα σας.

Key cards κάρτες κλειδιά ηλεκτρονικών 
κλειδαριών IC εκτυπωμένες σύμφωνα με 
τη μακέτα σας.
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Nal A.E  Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός
be@nal.gr  www.nal.gr


