
Τώρα υπάρχουν λύσεις για 
τους χώρους που 
συμβιώνουν καπνιστές 
και μη καπνιστές.

¸	 λύσεις	που	ανταποκρίνονται	
στους	διεθνείς	κανονισμούς

¸	 ευέλικτες	λύσεις	για	
	 κάθε	χώρο
¸	 υψηλή	απόδοση	και	
	 αποτελεσματικότητα
¸	 εκλεπτυσμένος	σχεδιασμός	
	 και	προηγμένα	
	 χαρακτηριστικά
¸	 πλήρης	σειρά	προϊόντων	που	

καλύπτουν	κάθε	ανάγκη

Κάπνισμα χωρίς ενόχληση!

Αναπνεύστε ελεύθερα 

Αναπνεύστε με



ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
(Το	κάπνισμα	επιτρέπεται	μόνο	
σε	ενδεδειγμένες	περιοχές)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
(γενική	απαγόρευση	εντός	κτηρίου)

Σήμανση	για	κάπνισμα	σε	
συγκεκριμένα	σημεία	χαρακτηρισμένα	

ως	“Χώροι	Καπνίσματος”

VisionAir/Grace
Ashtray	(Σταχτοδοχεία	Εξωτερικών	Χώρων)
Smoke	table	(Τραπεζάκια	Καπνίσματος)

Πληροφοριακή	σήμανση	απαγόρευσης	
καπνίσματος	εντός	κτηρίου

Δωμάτια	καπνίσματος
Smoking	Rooms

Σύστημα	εξαερισμού	
Φίλτρο	αέρα	VisionAir

Σταχτοδοχεία
Τραπεζάκια	Καπνίσματος

Αυτόνομοι	χώροι	καπνίσματος

Καμπίνα	καπνίσματος
Smoke	‘n	Go

ΚΤΗΡΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ	ΚΤΗΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ,	κ.ά.

Πολιτική Καπνίσματος 
κατά τη Νομοθεσία

Σταχτοδοχεία	εξωτερικών	χώρων
με	σήμανση	πληροφόρησης



	 Στιβαρής	κατασκευής

	 Κατάλληλα	για	εσωτερικούς	και	για	εξωτερικούς	χώρους

	 Ανοξείδωτα	εξ	ολοκλήρου

	 Υψηλής	αισθητικής

	 Με	σύστημα	αντεπιστροφής	οσμών

	 Μοντέλα	με	υποδοχή	στήριξης	σήμανσης	ή	διαφημιστικής	προβολής

	 Μοντέλα	με	ενσωματωμένο	δοχείο	απορριμμάτων

	 Με	πιστοποιητικό	πυρασφάλειας	(TÜV)

	 Εύκολο	στον	καθαρισμό

	 Τοποθέτηση	σε:

	 -	 Τοίχο

	 -	 Τραπέζι

	 -	 Αυτοστήριχτα

Άοσμα Σταχτοδοχεία

�

•		Η χωρητικότητα του 

σταχτοδοχείου είναι 

για εκατοντάδες 

 αποτσίγαρα.

•		Χωρητικότητα δοχείου 

απορριμάτων 30 lt.

•		Τα μοντέλα τοίχου και 

εξωτερικών χώρων 

έχουν τη δυνατότητα 

να ανοίγουν μόνο με 

ειδικό κλειδί.



Τραπέζια Καπνίσματος

Τραπέζι από γρανίτη.	Με	άοσμο	σταχτοδοχείο	

και	ενσωματωμένο	δοχείο	απορριμμάτων	�0	lt.

Ύψος:	1.09�	mm

Διαστάσεις:	800	mm	X	475	mm

Τραπέζι από γρανίτη.	Με	δοχείο	μεγάλης	χωρητι-

κότητας	αποτσίγαρων	�0	lt.

Ύψος:	1.09�	mm

Διαστάσεις:	800	mm	X	475	mm

Τραπέζι από βακελίτη.	Με	άοσμο	σταχτοδοχείο	

και	ενσωματωμένο	δοχείο	απορριμμάτων	�0	lt.

Ύψος:	1.09�	mm

Διάμετρος	τραπεζιού:	 	700	mm

Τραπέζι από βακελίτη.	Με	δοχείο	μεγάλης	χωρη-

τικότητας	αποτσίγαρων	�0	lt.

Ύψος:	1.09�	mm

Διάμετρος	τραπεζιού:	 	700	mm

Τραπεζάκι με επιφάνεια από γρανίτη ή βακελίτη 

και άοσμο σταχτοδοχείο

Ύψος:	500	mm

Διάμετρος	τραπεζιού:	 	700	mm

	 Τα	Σταχτοδοχεία	και	τα	Δοχεία	απορριμμάτων	

είναι	στιβαρής	κατασκευής	από	ανοξείδωτο	

ατσάλι	υψηλής	σκληρότητας	και	αντοχής	με	

σατινέ	φινίρισμα.

	 Η	επιφάνεια	των	τραπεζιών	είναι	από	γρανίτη	

ή	από	συνθετικό	υλικό	(βακελίτη).

	 Με	πιστοποίηση	πυρασφάλειας

	 Εύκολα	στον	καθαρισμό	τους

	 Με	σύστημα	συγκράτησης	των	οσμών



VisionAir
Το τέλειο φίλτρο καθαρισμού αέρα 

Αναπνεύστε Υγιεινό Αέρα

Η	υγεία	μας	απειλείται	καθημερινά	από	τον	απίστευτα	τεράστιο	αριθμό	ατμοσφαιρικών	ρύπων	που	

αναπνέουμε	καθημερινά	και	εγκλωβίζονται	και	αναπαράγονται	στους	εσωτερικούς	χώρους	με	ιλιγ-

γιώδεις	ρυθμούς.	Οι	μετρήσεις	δείχνουν	ότι	ο	εσωτερικός	αέρας	είναι	περισσότερο	μολυσμένος	από	

τον	εξωτερικό	και	δυστυχώς	το	90%	του	χρόνου	μας	τον	περνάμε	σε	κλειστούς	κλιματιζόμενους	χώ-

ρους.	Το	φιλτράρισμα	του	εσωτερικού	αέρα	είναι	επιτακτική	ανάγκη,	αν	θέλουμε	να	προστατεύσουμε	

την	υγεία	μας	από	τους	αόρατους	εχθρούς	που	την	απειλούν.
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Vision Air 
Η λύση για το Δωμάτιο Καπνίσματος

 	4	τεχνικές	φιλτραρίσματος	σε	1	μηχάνημα!!!

 	Υψηλής	αισθητικής

 	Μοντέλα	οροφής,	τοίχου	και	δαπέδου	για	πλήρη	ευελιξία	τοποθέτησης

 	Μηδενικές	απώλειες	θέρμανσης	-	ψύξης	καθώς	ο	αέρας	ανακυκλοφορεί	και	

	 φιλτράρεται	διαρκώς

Στάδια φιλτραρίσματος

VisionAir ElectroMax
Το	προφίλτρο	αιχμαλωτίζει	σωματίδια	σκόνης,	στάχτης,	χνούδια	κ.ά.

Το	ηλεκτροστατικό φίλτρο	εκπέμπει	ηλεκτρικά	φορτία	και	φορτίζει	θετικά	τα	μικροσωματίδια	που	το	διαπερνούν.

Ο	συλλέκτης	παγιδεύει	στις	αρνητικά	φορτισμένες	πλάκες	του	τα	φορτισμένα	σωματίδια	σαν	ρινίσματα	σιδήρου	πάνω	σε	μαγνήτη.

VisionAir MediaMax με απόλυτο φίλτρο Ηepa
Εναλλακτικά,	στη	θέση	του	ηλεκτροστατικού	φίλτρου	Electromax	μπορεί	να	επιλεγεί	ο	τύπος	MediaMax	με	αντιβακτηριακή	προστασία	
που	αδρανοποιεί	τα	μικρόβια.

Τέλος,	το φίλτρο ενεργού άνθρακα	που	υπάρχει	απορροφά	κάθε	δυσοσμία	από	το	χώρο.

Συγκρατούνται	σωματίδια	μικρότερα	του	0,01	micron	(=0,00001mm)



 Λόγοι Υγείας
Καθαρός	αέρας	σημαίνει	υγεία	και	φυσική	κατά-
σταση.	 Λιγότεροι	 επιβαρυντικοί	 παράγοντες	 για	
την	 υγεία,	 καθώς	 το	 40%	 των	ανθρώπων	 είναι	
υποψήφιοι	 ανάπτυξης	 αλλεργιών.	 Ήδη	 το	 10-
15%	του	πληθυσμού	υποφέρει	από	αλλεργίες.

 Οικονομικοί Λόγοι
Σύμφωνα	 με	 στατιστική	 που	 έγινε	 στην	 Αγγλία	
σε	 επαγγελματικούς	 χώρους	 που	 τοποθετήθη-
καν	φίλτρα	καθαρισμού	αέρα	τα	αποτελέσματα	
ήταν:

•	αύξηση	πελατών	+86%
•	αύξηση	στις	πωλήσεις	τροφίμων	σε	εστιατό-
ρια	-	καφετέριες	+75%	

•	αύξηση	πωλήσεων	+65%
•	απόσβεση	 εξόδων	 για	 την	 αγορά	 του	 φίλ-
τρου	εντός	4	έως	16	εβδομάδων

•	μείωση	εξόδων	για	τον	καθαρισμό	των	επί-
πλων	και	βάψιμο	των	τοίχων

•	υγιέστερο	προσωπικό,	άρα	καλύτερος	βαθ-

μός	απόδοσης

Γιατί να επιλέξω VisionAir

Πως λειτουργεί

Αρχικά,	ο	αέρας	φιλτράρεται	 από	 ένα	μεταλλικό	πλέγμα	 (προφίλτρο),	

όπου	 εκεί	 κατακρατούνται	 τα	 μεγαλύτερα	 σωματίδια	 σκόνης,	 στάχτης,	

χνούδια	κ.ά.

Στη	συνέχεια,	 τα	 μικρότερα	σωματίδια	 που	διαπερνούν	 το	προφίλτρο,	

οδηγούνται	στην	μονάδα	ιονισμού	όπου	φορτίζονται	με	αποτέλεσμα	να	

προσκολώνται	σαν	ρινίσματα	σιδήρου	στον	συλλέκτη	του	φίλτρου.

Τέλος,	το	φίλτρο	ενεργού	άνθρακα	συγκρατεί	απόλυτα	και	τις	δυσάρε-

στες	οσμές.

Έτσι,	ο	αέρας	βγαίνοντας	από	το	φίλτρο	είναι	απόλυτα	υγιεινός	και	απαλ-

λαγμένος	από	κάθε	είδους	μόλυνση.

Τα φίλτρα καθαρισμού 

αέρα της PLYMOVENT 

απομακρύνουν όλους 

τους παράγοντες μόλυν-

σης από τον αέρα που 

αναπνέουμε.

Είναι υποχρέωσή μας 

και πρέπει να αποτελεί 

πρώτη μας προτεραιό-

τητα η υγιεινή του αέρα 

των χώρων που ζούμε 

και εργαζόμαστε.

 Κοινωνικοί Λόγοι
Προστασία	 της	υγείας	 των	κατοίκων,	 εργαζομέ-

νων	και	επισκεπτών.

Αποφυγή	προστριβών	μεταξύ	καπνιστών	και	μη.

Μετάδοση	 ενός	 καλύτερου	 τρόπου	 διαβίωσης	

24	ώρες	το	24ωρο.

 Εικόνα Επιχείρησης
Ένδειξη	 κοινωνικής	 και	 περιβαλλοντικής	 συνεί-

δησης	της	διεύθυνσης.

 Τήρηση Διεθνών και Τοπικών Κανο-
νισμών
Όπως	όλοι	γνωρίζουμε	και	στην	Ελλάδα	πλέον	

είναι	υποχρεωτική	η	δημιουργία	 ιδιαίτερων	χώ-

ρων	 καπνιζόντων.	 (ΥΙ/Γ.Π/76017/2002	 -	 ΦΕΚ	

1.8.2002).

Στους	χώρους	αυτούς	επιβάλλεται	η	τοποθέτηση	

φίλτρων.

Για ποιούς λόγους επιβάλλεται 
η χρήση φίλτρων καθαρισμού αέρα;
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Ποιον τύπο φίλτρου να διαλέξω;

Vision Air ElectroMax
Ηλεκτροστατικό	φίλτρο	με	φίλτρο	ενεργού	άνθρακα.	Εξουδετερώνει	τον	

καπνό	του	τσιγάρου	και	άλλες	δυσάρεστες	οσμές.

VisionAir	EM1	παροχή	1.150	m�/h

VisionAir	EM2	παροχή	2.�00	m�/h

Vision Air MediaMax
Φίλτρο	Hepa	(	απόλυτο	)	για	αντιβακτηριδιακή	προστασία

VisionAir	MM1	παροχή	1.000	m�/h

VisionAir	MM2	παροχή	2.000	m�/h

Vision Air CarbonMax
Ηλεκτροστατικό	φίλτρο	με	ενισχυμένο	φίλτρο	ενεργού	άνθρακα	για	

ισχυρότερη	απόσμιση

VisionAir	CM1	παροχή	1.150	m�/h

VisionAir	CM2	παροχή	2.�00	m�/h

Vision Air Dental
Mε	φίλτρο	Dental,	ιδανικό	για	οδοντιατρεία,	ιατρεία,	κ.ά.

VisionAir	D1	παροχή	1.000	m�/h

VisionAir	D2	παροχή	2.000	m�/h

Vision Air EnzyMax
Mε	φίλτρο	EnzyMax,	φίλτρο	κατάλληλο	για	χειρουργεία,	μονάδες	εντατι-

κής	φροντίδας	και	στείρους	χώρους	εργαστηρίων.

VisionAir	Enzy1	παροχή	1.000	m�/h

VisionAir	Enzy2	παροχή	2.000	m�/h

Αναπνεύστε ελεύθερα με



Δωμάτια καπνίσματος
SMOKING ROOM

Με	εμπειρία	�0	χρόνων	στο	χώρο	του	εξαερισμού	είμαστε	σε	θέση	να	σας	προτείνουμε	την	καλύτερη	

λύση	για	το	χώρο	σας.	Μαζί	σας	και	πάντα	σύμφωνα	με	τις	ανάγκες	σας	σχεδιάζουμε	και	σας	προτεί-

νουμε	την	καλύτερη	εφαρμογή	για	το	χώρο	σας.

Αν	οι	τυποποιημένες	λύσεις	δεν	σας	εξυπηρετούν,	ενημερώστε	μας	επακριβώς	για	το	πρόβλημά	σας	

και	αφήστε	σε	μας	να	σας	σχεδιάσουμε	μία	λύση	«στα	μέτρα	σας».

Μπορούμε	να	εντάξουμε	στο	χώρο	σας		ένα	καλαίσθητο	δώμα	καπνίσματος	σε	ό,τι	διαστάσεις	εσείς	

θέλετε	και	με	αισθητικές	παρεμβάσεις	στο	τελικό	αποτέλεσμα.

Το	Δώμα	καπνίσματος	SMOKING ROOM	έχει	διάφανους	τοίχους	ώστε	ο	καπνιστής	να	μην	αισθάνε-

ται	εγκλωβισμένος	σε	4	τοίχους.	Μπορεί	να	κατασκευαστεί	σε	ότι	διαστάσεις	εξυπηρετεί	με	όλες	τις	

πλευρές	του	από	τζάμι,	από	πάνελ	ή	και	μισό-μισό.	Κατόπιν	απαιτήσεως	μπορούν	να	διαθέτουν	και	

πόρτα.	Επίσης	μπορούμε	να	εντάξουμε	στο	χώρο	τραπεζάκια	καπνίσματος	με	άοσμα	σταχτοδοχεία	

για	πιο	άνετη	παραμονή	των	καπνιστών.

Υπάρχουν	δύο	επιλογές	όσον	αφορά	την	ανανέωση	του	αέρα	στο	δώμα:

1.	Άμεσος	εξαερισμός	με	την	τοποθέτηση	του	κατάλληλου	συστήματος	εξαερισμού.	Αυτή	η	λύση	

απαιτεί	απόρριψη	του	αέρα	στον	εξωτερικό	χώρο	και	εισαγωγή	νωπού	αέρα	απ’έξω.	Η	λύση	αυτή	

είναι	ενεργοβόρα.

2.	Φιλτράρισμά	του	αέρα	με	ειδικά	φίλτρα	αέρα	και	ανακυκλοφορά	του	αέρα.	Αυτή	η	λύση	δεν	

απαιτεί	 απόρριψη	 του	αέρα	στον	 εξωτερικό	 χώρο.	 Επίσης	με	αυτή	 τη	λύση	δεν	 επηρεάζεται	η	

θερμική	σύσταση	του	κλιματιζόμενου	αέρα	και	δεν	έχουμε	ενεργειακές	απώλειες.

Λύση στα μέτρα σας !
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Καμπίνες Καπνίσματος SnG

Πρωτοποριακή 

καμπίνα καπνίσματος 

εξαιρετικής απόδοσης



Κάπνισμα χωρίς ενόχληση
με τις καμπίνες καπνίσματος Smoke ‘n Go

11

Η PLYMOVENT δημιουργεί ένα ευχάριστο 
περιβάλλον τόσο για τους καπνιστές όσο και 
για τους μη καπνιστές σε κάθε επαγγελματικό 
χώρο. 

Καπνίστε, χωρίς να ενοχλείτε τους γύρω σας 
Πως μπορείτε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον όπου να συνυπάρχουν καπνιστές και μη 
καπνιστές χωρίς προβλήματα;
Η εταιρεία PLYMOVENT προσφέρει μια σειρά πρωτοποριακών προϊόντων που σχεδιάστηκαν 
για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του ενοχλητικού καπνού. Η καμπίνα Smoke ‘n Go 
είναι ιδανική εκεί που, λόγω έλλειψης χώρου, δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ειδικό 
δωμάτιο καπνιστών. 
Ο συνδυασμός του μηχανήματος καθαρισμού αέρα με το άοσμο σταχτοδοχείο εξασφαλίζουν 
ότι ο γύρω χώρος θα παραμείνει απαλλαγμένος από την ενοχλητική οσμή του καπνού.

Διευκολύνει την 
συνύπαρξη καπνιστών 
και μη καπνιστών 
Οι καπνιστές μπορούν άνετα να απο-
λαύσουν το τσιγάρο τους στην καμπίνα 
Smoke ’n Go χωρίς να ενοχλούν τους 
άλλους. Τόσο η οσμή του καπνού, όσο 
και του τσιγάρου εξαλείφονται (κατακρά-
τηση 99,99% των εναέριων βλαβερών μι-
κροσωματιδίων νικοτίνης, φορμαλδεΰδης 
κ.ά βλαβερών ρύπων). Οι καπνιστές δεν 
«κουβαλάνε» πια πάνω τους την μυρωδιά 
του καπνού και αυτό διευκολύνει την 
συνύπαρξή τους με τους μη καπνιστές. 
Οι καμπίνες Smoke ’n Go διατίθενται 
και με συρόμενες πόρτες. Ακόμα και με 
κλειστές πόρτες, δεν υπάρχει η αίσθηση 
του κλειστού χώρου λόγω των διάφανων 
τοιχωμάτων. 
Με τις καμπίνες Smoke ‘n Go οι εργαζό-
μενοι δεν χρειάζεται να απομακρύνονται 
από το χώρο τους για να καπνίσουν και 
η καλή ατμόσφαιρα του εργασιακού 
χώρου αυξάνει την παραγωγικότητα των 
εργαζομένων.
Μια τόσο πρωτοποριακή συσκευή όπως 
είναι η καμπίνα Smoke ’n Go προβάλλει 
την πολιτική καπνίσματος της εταιρείας, 
ενδυναμώνει την εικόνα της και δείχνει 
εμπράκτως το ενδιαφέρον της για όλο το 
προσωπικό της - είτε αυτοί είναι καπνιστές 
είτε όχι.

Η λύση που ταιριάζει σε κάθε επαγγελματικό 
χώρο ή χώρο συνάθροισης.
Ένα γρήγορο κάπνισμα και πίσω στη δουλειά! Αυτή είναι η ιδέα της καμπίνας Smoke ‘n Go. 
Αυτή η καλαίσθητη καμπίνα μπορεί εύκολα να σταθεί αυτόνομα σε οποιοδήποτε χώρο, όπως: 
μέσα σε χώρο γραφείων, σε διαδρόμους ή κοντά στο χώρο εστίασης. Κύριο χαρακτηριστικό των 
καμπίνων είναι η ευελιξία τους να προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε χώρο με επιλογή πολλών 
μοντέλων.

Εκπληκτικός σχεδιασμός, απαράμιλλη 
αποτελεσματικότητα
Η καμπίνα Smoke ‘n Go αναβαθμίζει αισθητικά κάθε 
χώρο με το εκπληκτικό design της και την εκλεπτυσμένη 
εμφάνισή της. Το πιο εκπληκτικό όμως είναι η εκπληκτική 
απόδοσή της. Η καρδιά του συστήματος είναι ένα 
μοναδικό σύστημα φίλτρων που αποτελείται από ένα 
προφίλτρο, ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο, ένα φίλτρο 
HEPA και δύο διαφορετικούς τύπους φίλτρων ενεργού 
άνθρακα κατακράτησης αερίων και οσμών. Τα πέντε αυτά 
στάδια φιλτραρίσματος καθαρίζουν αποτελεσματικά τον 
εσωτερικό αέρα. 
Το προφίλτρο συγκρατεί σωματίδια σκόνης, τρίχες 
και μεγαλύτερους ρύπους. Το ηλεκτροστατικό φίλτρο 
κατακρατεί μικρότερα σωματίδια όπως καπνό έως 
μέγεθος 0,01 micron. Το φίλτρο ΗΕΡΑ επιπλέον συγκρατεί 
ακόμα και τα πιο μικρά σωματίδια που κατάφεραν να 
περάσουν τα προηγούμενα στάδια φιλτραρίσματος. 
Τέλος, το φίλτρο ενεργού άνθρακα απορροφά κάθε 
δυσάρεστη οσμή. Έτσι, εκμηδενίζονται και η οσμή του 
καπνού και των τσιγάρων. Έτσι, με την ανακυκλοφορία 
η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται. Οι καμπίνες Smoke ‘n 
Go ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το Γερμανικό 
Ινστιτούτο TUV και το Ολλανδικό Ινστιτούτο ECN.

Η “καρδιά” της καμπίνας 
είναι το σύστημα πολλαπλών 
φίλτρων



Επιλογή μοντέλων
Η καμπίνες Smoke ’n Go μπο-
ρούν άνετα να τοποθετηθούν 
σε εσωτερικό ή εξωτερικό 
χώρο. Στην standard έκδοση 

τα τοιχώματα είναι διάφανα. 
Διαφορετικού υλικού-χρώματος τοιχώματα κα-
τασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. Οι καμπίνες 
διαθέτουν αυτόνομο φωτισμό. Επίσης, κατόπιν 
απαιτήσεως  μπορούν να διαθέτουν πόρτες 
απλές ή  και αυτόματες. 

Ποικιλία εξαρτημάτων
Η καμπίνα Smoke ’n Go χρησιμεύει σαν χώρος 
για γρήγορο κάπνισμα, αλλά μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί επίσης και για ενημέρωση καθώς 
και προώθηση νέων προϊόντων της εταιρείας. Για 
αυτό το σκοπό μπορούν να τοποθετηθούν πί-
νακες ανακοινώσεων ή και θήκες για προσπέκτ. 
Έτσι, ο χρόνος παραμονής του καπνιστή γίνεται 
πιο ευχάριστος.

Διάφανα Τοιχώματα

Αποτελεσματικό φιλτράρισμα

Άοσμο σταχτοδοχείο

Ποικιλία μοντέλων

  Χαμηλή στάθμη θορύβου

      Ποικιλία εξαρτημάτων

     Ανακυκλοφορία αέρα

Φιλτράρισμα του αέρα με χαμηλή 
στάθμη θορύβου και αισθητήριο 
παρουσίας
Η καμπίνα Smoke ’n Go είναι πολύ αποτελεσμα-
τική, αλλά τελείως αθόρυβη.
Το αισθητήριο παρουσίας εξασφαλίζει ότι το 
μηχάνημα καθαρισμού λειτουργεί μόνο όταν 
υπάρχει άτομο μέσα και όχι συνεχόμενα. Αυτό 
εξοικονομεί ενέργεια.

Άοσμο σταχτοδοχείο
Ένα σημαντικό εξάρτημα της καμπίνας Smoke ’n 
Go είναι το άοσμο σταχτοδοχείο. Εξαφανίζει τη 
στάχτη και τα αποτσίγαρα χωρίς να αφήνει ίχνη 
και δυσάρεστες οσμές.
Απομακρύνεται επίσης και ο κίνδυνος πυρκα-
γιάς. Το άοσμο σταχτοδοχείο έχει δυνατότητα 
συλλογής εκατοντάδων αποτσίγαρων.

Σύστημα PUSH/PULL
Η καμπίνα είναι εφοδιασμένη με σύστημα 
εισροής/εκροής (PUSH/PULL) αέρα. Από τη μία 
πλευρά της καμπίνας εισάγεται φρέσκος αέρας 
που ανανεώνει συνεχώς το χώρο. 

Συρόμενες πόρτες με λαβή Υποπόδιο  Σύστημα PUSH/PULL Προσπεκτοθήκη

Καμπίνες Καπνίσματος SnG



Tαιριάζει σε κάθε χώρο. Διατίθενται μοντέλα για 2 έως 14 άτομα. 

Δυνατότητα ανοιχτής ή κλειστής καμπίνας με συρόμενες πόρτες.

Smoke ‘n Go Compact
 για 2-3 άτομα

2200 x 950 x 2165 mm
(Μ x Π x Υ)

Smoke ‘n Go Mezzo
 για 4-5 άτομα

2200 x 1265 x 2165 mm
(Μ x Π x Υ)

Smoke ΄n Go Εspace
 για 6-7 άτομα

2200 x 1765 x 2165 mm
(Μ x Π x Υ)

Smoke ΄n Go Plaza
 για 12-14 άτομα

3525 x 2200 x 2165 mm
(Μ x Π x Υ)

Δυνατότητα φιλτραρίσματος
99,99% όλων των εναέριων βλαβε-
ρών μικροσωματιδίων όπως νικοτίνη 
και φορμαλδεϋδη

Παροχή
230V / 1ph / 50Hz

Ρύθμιση
αυτόματη με αισθητήριο παρουσίας

H εταιρεία PLYMOVENT προσφέρει ολοκληρωμένη λύση για κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με το πρό-

βλημα της ποιότητας του αέρα.

Για περισσότερο από 30 χρόνια η εταιρεία PLYMOVENT έχει εξειδίκευση στον καθαρισμό του αέρα καθώς 

και στο φιλτράρισμα του αέρα από επαγγελματικές εστίες.

Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη σειρά από πρωτοποριακές συσκευές που λύνουν κάθε πρόβλημα του 

εσωτερικού αέρα: μηχανήματα καθαρισμού αέρα, τραπεζάκια καπνιστών και σταχτοδοχεία και τις κα-

μπίνες καπνιστών Smoke ‘n Go. Μια ολοκληρωμένη λύση που ταιριάζει απόλυτα σε μια πολιτική που 

σέβεται καπνίζοντες και μη καπνίζοντες που αναγκάζονται να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο.  

Η εταιρεία μας 

είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της

PLYMOVENT.

Η καμπίνα Smoke ‘n Go μπορεί
να τοποθετηθεί οπουδήποτε

1�

Καμπίνες καπνίσματος SnG



Καμπίνες Καπνίσματος SnG
Η καλύτερη λύση για τα αεροδρόμια
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Πιστοποιημένα Προϊόντα







Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο
Η DQS GmbH

Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen

πιστοποιεί με το παρόν ότι η εταιρεία

Σητείας 6,
14451 Μεταμόρφωση - Αθήνα

ΕΛΛΑΣ

ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Παραγωγή, εμπορία και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων εξαερισμού.

Μετά από επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης,
διαπιστώθηκε ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου:

DIN EN ISO 9001 : 2000
Έκδοση Δεκεμβρίου 2000

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει έως 2009-08-01

Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού: 279047 QM

Frankfurt am Main 2006-08-02

Ass. iur. Michael Drechsel Dipl.-Ing. S. Heinloth
Γενικοί Διευθυντές

D-60433 Frankfurt am Main, August-Schanz-Strasse 21

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Κάπνισμα σε 

εξωτερικό χώρο
Δωμάτιο 

καπνίσματος
Καμπίνα 

καπνίσμος SnG

Πλήθος	καπνιστών	(εργαζόμενοι) 20 20 20

Κόστος	εργαζόμενου	ανά	ώρα	(€	/	ώρα) 10 10 10

Διαλείμματα	για	κάπνισμα	(ανά	ημέρα) 8 8 8

Χρόνος	μετάβασης	στο	χώρο	καπνίσματος	και	επιστροφή	(λεπτά) � 2 1

Διάρκεια	καπνίσματος	(λεπτά) 10 8 5

Συνολικός	χρόνος	καπνίσματος	(λεπτά/	ημέρα) 104 80 48

Συνολικό κόστος για το σύνολο των 
καπνιστών ανά μήνα (21 ημέρες - € / μήνα)

7.280 5.600 3.360

Δωμάτιο καπνίσματος (ο υπολογισμός είναι πολύ συντηρητικός καθώς η ελληνική νομοθεσία προβλέπει πολύ υψηλότερο 
κόστος)
Κόστος	διαμόρφωσης/κατασκευής	χώρου	(€	) 1.500

Κόστος	εγκατάστασης	ξεχωριστού	κλιματισμού	(€	) 2.000

Κόστος	εγκατάστασης	ξεχωριστού	εξαερισμού	(€	) 1.500

Κόστος	θέρμανσης/ψύξης/φωτισμού	(€	/	μήνα) 200

Καμπίνα καπνίσμος SnG (ο υπολογισμός αφορά μια καμπίνα Εspace)

Κόστος	καμπίνας	και	εγκατάσταση	(€	) 10.000

Φίλτρα	&		γενική	συντήρηση	(€	/	έτος) 2.000

Κατανάλωση	ρεύματος	(€	/	μήνα) 50

Έτη 1 1 1

Συνολικό κόστος 87.360 89.100 52.920
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Κάπνισμα	σε	
εξωτερικό	χώρο

Δωμάτιο	
καπνίσματος

Καμπίνα	καπνίσματος
SnG

Ικανοποιημένοι Πελάτες 
του Συστήματος 
Smoke  ‘n Go



Σητείας 6, 144 51, Μεταμόρφωση Αττικής
Τ. 210 2850573, F. 210 2849028

e-mail: info@kaffe.gr, www.kaffe.gr

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Τα	φίλτρα	PLYMOVENT	είναι	υψηλής	ποιότητας	και	φέρουν	σήμανση	CE	που	σημαίνει	ότι	
πληρούν	όλους	τους	σχετικούς	Ευρωπαϊκούς	κανονισμούς	και	τις	νομικές	απαιτήσεις	που	
αφορούν	την	ασφάλεια	και	την	υγεία	των	χρηστών.	Η	PLYMOVENT	καθώς	και	η	εταιρεία	
ΚΑΦΦΕ	είναι	κάτοχοι	των	Πιστοποιητικών	ISO:9001	&	IQNET	για	όλες	τους	τις	διαδικασίες,	
και	αυτό	πιστοποιεί	την	προσφορά	αξιόπιστων	προϊόντων	και	υπηρεσιών	στους	πελάτες	
τους.

 ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Ρωτήστε	μας	για	το	πρόβλημά	σας	και	εμπιστευτείτε	μας	τη	λύση	του.
Νέα	προϊόντα	με	πρωτοποριακά	χαρακτηριστικά,	υψηλές	δυνατότητες	ενταγμένα	στη	
μοντέρνα	αισθητική	της	εποχής	μας.

 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Άμεση	ανταπόκριση	στις	απαιτήσεις	σας	και	ταχύτατη	αποστολή	προϊόντων.	Παράδοση	
εμπορευμάτων	εντός	Αττικής	ή	σε	πρακτορείο	επιλογής	σας	χωρίς	καμμιά	επιβάρυνση.	Εγ-
γυώμεθα	για	την	ποιότητα	των	προϊόντων	μας	και	τα	υποστηρίζουμε	και	μετά	την	πώληση.

 ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ανταγωνιστικές	τιμές	και	ευέλικτα	προγράμματα	πληρωμών.

Ζητήστε	τον	Γενικό	Kατάλογο	της	εταιρείας	με	όλα	τα	προϊόντα	και	επισκεφτείτε	το	site	μας
www.kaffe.gr


