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Σας παρουσιάζουμε την πρώτη mobile Reception, ιδανική για συνέδρια, με

εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση χωρίς ειδικά εργαλεία, στο οποίο μπορεί να

προσαρμοστεί panel, ύφασμα ή Led οθόνη.

Mobility

Tο πιο ισχυρό, ελαφρύ και
μοναδικό σύστημα στην αγορά.



Phaethon

Tech Specifications

VENUS

Το πρώτο πλαίσιο αλουµινίου, µε εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση χωρίς ειδικά εργαλεία, στο οποίο

µπορεί να προσαρµοστεί panel, ύφασµα ή Led οθόνη.

Τα υλικά γεµισµάτων των πλαισίων αλουµινίου, ποικίλουν µεταξύ των εξής:

γυαλί, Plexiglass, forex, Αxpet, ξύλο, Led skin οθόνη.

Η Reception Venus σας δίνει την δυνατότητα να δηµιουργήσετε εκθεσιακά περίπτερα, γραφεία reception,

επιφάνειες και χάρη στην δυνατότητα χρήσης των Curve - καµπυλωτών πλαισίων, δεν υπάρχει περιορισµός

στο τελικό σχήµα. Η καλύτερη επένδυση που µπορείτε να κάνετε, πιθανώς το ταχύτερο κτιριακό σύστηµα

στον κόσµο, όπως έχει χαρακτηριστεί, το σύστηµα Venus, εγγυάται µια γρήγορη κατασκευή και

συναρµολόγηση εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµα. Επιπλέον, είναι το πιο ισχυρό, ελαφρύ και µοναδικό

σύστηµα στην αγορά.

Το ίδιο προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε

απεριόριστα σχέδια.

Με το Venus Project, µπορείτε να απολαύσετε µια

µοναδική προσέγγιση 360°.

Η Reception Venus δεν είναι µόνο εύκολη και γρήγορη

στη χρήση, αλλά έχει και µακροχρόνια ζωή.

Χρησιµοποιώντας συνεχώς τα ίδια πλαίσια, κάνετε

απόσβεση της επένδυσή σας σε χρόνο µηδέν.

Πλεονεκτήµατα

- Το σύστηµα Venus εγγυάται µια γρήγορη κατασκευή και
συναρµολόγηση.
- Αυτό όχι µόνο εξοικονοµεί χρόνο, αλλά και εργασία.
- Το ίδιο προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε απεριόριστα
σχέδια.
- Με το Venus Project, µπορείτε να απολαύσετε µια
µοναδική προσέγγιση 360°.
- Η ατελείωτη ανάπτυξη προϊόντων διασφαλίζει ότι το
σύστηµα µπορεί να αντιµετωπίσει σχεδόν κάθε σχεδιασµό.
- Η δοµή µας είναι σχεδόν αόρατη, αφήνοντας
περισσότερο χώρο για γραφικά.
- Με επαναχρησιµοποίηση των ίδιων πλαισίων,
η επένδυσή σας κάνει απόσβεση σε χρόνο µηδέν.
- Το ελαφρύ και το εργονοµικό σύστηµα
καθιστά δυνατή την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση µε λιγότερο προσωπικό και
λιγότερη µεταφορά υλικών.
- Τα κουφώµατα αλουµινίου µας
είναι100% ανακυκλώσιµα.
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