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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 εταιρία 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 
απολαύσουν το τσιγάρο τους στην 
καμπίνα Smoke n’ Go χωρίς 
να ενοχλούν τους άλλους. Τόσο 
η οσμή του καπνού, όσο και του 
τσιγάρου εξαλείφονται (κατακράτηση 
99,99% των εναέριων βλαβερών 
μικροσωματιδίων 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 εργαζόμενοι 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 εταιρίας, 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 
του. 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 0,01μικρά. 
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.
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smoke ’n go cabin

                     Επιλογή μοντέλων
Η καμπίνες Smoke n’ Go μπορούν 
άνετα να τοποθετηθούν σε εσωτερικό 
ή εξωτερικό χώρο. Στην standard 
έκδοση τα τοιχώματα είναι διάφανα. 
Διαφορετικού υλικού-χρώματος τοιχώματα 
κατασκευάζονται 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 εταιρίας. Για αυτό το 
σκοπό μπορούν να τοποθετηθούν πίνακες 
ανακοινώσεων ή και θήκες για προσπέκτ. 
Έτσι, ο χρόνος παραμονής του καπνιστή 
γίνεται πιο ευχάριστος.

Φιλτράρισμα του αέρα με χαμηλή 
στάθμη θορύβου και αισθητήριο 
παρουσίας

Διάφανα Τοιχώματα

Αποτελεσματικό φιλτράρισμα

Άοσμο σταχτοδοχείο

Ποικιλία μοντέλων

  Χαμηλή στάθμη θορύβου

      Ποικιλία εξαρτημάτων

     Εισαγωγή φρέσκου αέρα

Η καμπίνα Smoke n’ Go είναι πολύ 
αποτελεσματική, 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 
πυρκαγιάς. 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
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καμπινες καπνισματος

Ç êáìðßíá Smoke ´n Go  ìðïñåß íá 
ôïðïèåôçèåß ïðïõäÞðïôå
Tαιριάζει σε κάθε χώρο. Διατίθενται μοντέλα για 3, 4 έως 14 ατόμων. 

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 
βλαβερών μικροσωματιδίων όπως 
νικοτίνη και φορμαλδεϋδη

Παροχή
230V / 1ph / 50Hz

Λειτουργία
αυτόματο με ανιχνευτή παρουσίας

H εταιρία PLYMOVENT προσφέρει ολοκληρωμένη λύση για κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με το πρόβλημα 

της ποιότητας του αέρα.

Για περισσότερο από 30 χρόνια η εταιρία Εuromate έχει εξειδίκευση στον καθαρισμό του αέρα καθώς και στο 

φιλτράρισμα του αέρα από επαγγελματικές εστίες.

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

αέρα : μηχανήματα καθαρισμού αέρα, τραπεζάκια καπνιστών και σταχτοδοχεία και τις καμπίνες 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 Oλλανδίας.


