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ποιότητας στο
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Πλήρης Συλλογή Επίπλωσης
Επαγγελματικών Χώρων
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Hotel & Pro

“

Ετοιμάζετε νέα επιχείρηση
ή σκέφτεστε ανακαίνιση;

”

www.modeco-pro.gr

Hotel Collection
Ολοκληρωμένες Προτάσεις Επίπλωσης
για κάθε τουριστική μονάδα φιλοξενίας
Η έμπειρη ομάδα Αρχιτεκτόνων - Διακοσμητών Modeco:
τους χώρους, ακούει τις ανάγκες σας
Villas •&Μελετά
Apartments
• Σχεδιάζει με 3D Autocad τρισδιάστατης απεικόνισης
• Προτείνει λύσεις διαρρύθμισης και διακόσμησης
• Δημιουργεί εξατομικευμένες κατασκευές

Office Solutions

Solutions
• Για συγκεκριμένες ανάγκες σας
σχεδιάζει ειδικές κατασκευές
σε συνεργασία με το Τμήμα
Παραγωγής (πχ Reception,
έπιπλα κουζίνας ή μπάνιου σε
προσαρμοσμένες διαστάσεις).

Σχεδιασμός με πρόγραμμα 3D

• Ειδικευμένη ομάδα από
Αρχιτέκτονα και Σχεδιαστή
- Διακοσμητή της Modeco,
αναλαμβάνει το έργο σας,
επισκέπτεται, μετρά και μελετά
τους χώρους της μονάδας σας.
• Δημιουργεί γραμμικές αρχικά
σχεδιαστικές προτάσεις
διαρρύθμισης των επίπλων,
τις οποίες εξελίσσει σε φωτορεαλιστική τρισδιάστατη
απεικόνιση (με λογισμικό 3D
Autocad) με χρωματικούς
συνδυασμούς.

Hotel & Pro

Hotel Collection

Hotel & Pro

Villas & Apartments

Hotel Collection
Office Solutions
Villas & Apartments

Solutions
Office Solutions

10
Λόγοι για να προτιμήσετε Modeco!
Solutions
40
>
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Παρουσία και
Εμπειρία στο Έπιπλο
χρόνια

Ελληνική εταιρία με παραγωγή
στο εργοστάσιό μας

Προϊόντα αισθητικής
με μοναδικό design και
λειτουργικότητα

Άριστη ποιότητα πρώτων
υλών και κατασκευής

Ειδικές λύσεις σε ιδανική
σχέση ποιότητας - τιμής

Τεράστια ποικιλία και απεριόριστοι
συνδυασμοί που καλύπτουν τις
ανάγκες κάθε χώρου σας

Παρουσία στο χώρο σας
και Δίκτυο Εξυπηρέτησης

Συνέπεια στην παράδοση και
συναρμολόγηση στη μονάδα σας

Ομάδα ειδικών σχεδιάζει
3D και προτείνει για τις
ανάγκες σας

Εγγύηση ποιότητας
5 χρόνων

Hotel & Pro

8 Πλήρεις σειρές επίπλωσης, σ
Hotel Collection

Minimal

Villas & Apartments

Office Solutions

Solutions

• Κεφαλάρι κρεβατιού με αναρτώμενα κομοδίνα • Υπόστρωμα διπλό
• Έπιπλο καθρέπτη • Καθρέπτης

• Κεφαλάρι κρεβατιού με υφασμάτινη επένδυση • Υπόστρωμα διπλό με υφασμάτινη
επένδυση • Κομοδίνο με 2 συρτάρια • Έπιπλο καθρέπτη με θέση ψυγείου • Καθρέπτης
• Έπιπλο αποσκευών • Ντουλάπα 2φυλλη με 2 εξωτερικά συρτάρια

Medium

ς, σε άριστη σχέση ποιότητας - τιμής
Exclusive

• Κεφαλάρι κρεβατιού με υφασμάτινη επένδυση • Υπόστρωμα διπλό με υφασμάτινη επένδυση
• Κομοδίνο με 2 συρτάρια • Έπιπλο καθρέπτη με ενσωματωμένη συρταριέρα • Καθρέπτης
• Έπιπλο αποσκευών • Ντουλάπα με συρόμενες πόρτες & ενσωματωμένη συρταριέρα

• Κεφαλάρι κρεβατιού • Υπόστρωμα μονό (2 τεμ.) • Κομοδίνο αναρτώμενο με 1 συρτάρι
• Κομοδίνο αναρτώμενο • Έπιπλο καθρέπτη • Καθρέπτης • Έπιπλο με θέση ψυγείου
• Έπιπλο αποσκευών με συρτάρια

Zen

Hotel & Pro

Ευελιξία και προσαρμογή σ
Hotel Collection

Urban

Villas & Apartments

Office Solutions

Solutions

• Κεφαλάρι κρεβατιού με υφασμάτινη επένδυση • Υπόστρωμα διπλό με υφασμάτινη
επένδυση • Κομοδίνο με πόρτα / 2 συρτάρια • Έπιπλο καθρέπτη • Καθρέπτης • Έπιπλο
με θέση ψυγείου • Ντουλάπα με 2 συρτάρια • Έπιπλο αποσκευών

• Κεφαλάρι κρεβατιού • Υπόστρωμα μονό (2 τεμ.) • Κομοδίνο με 1 συρτάρι • Έπιπλο
καθρέπτη με θέση ψυγείου • Καθρέπτης • Καναπές • Τραπεζάκι σαλονιού • Ντουλάπα

Combi

ή στις ανάγκες των χώρων σας
Plus

• Κεφαλάρι κρεβατιού • Υπόστρωμα διπλό με υφασμάτινη επένδυση
• Τραπεζάκι • Έπιπλο καθρέπτη με θέση για tv • Καθρέπτης

• Κεφαλάρι κρεβατιού • Υπόστρωμα μονό (2 τεμ.) • Κομοδίνο με 1 συρτάρι • Έπιπλο
καθρέπτη με θέση ψυγείου • Καθρέπτης • Έπιπλο αποσκευών • Ντουλάπα 2φυλλη

Simple

Hotel Collection

Ελκυστική διαμόρφωση σ
Villas & Apartments

Villa Fantasia

Office Solutions

Solutions

“Ευχαριστούμε τη Modeco για την υπέροχη συνεργασία,
την ποιότητα και τις τιμές”
Λ. Γεωργιάδου, LIMANI COMFORT Rooms, Θεσσαλονίκη

Limani Comfort Rooms

η σε Βίλλες, Διαμερίσματα και Δωμάτια
Aris Apartments

“Τρομερή εξυπηρέτηση και παράδοση εντός χρόνου. Πολύ καλές τιμές και οι ποιότητες
απίστευτες. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την εξυπηρέτηση της MODECO και θα τους
προτιμήσω και σε μελλοντικές μου αγορές. Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα.”
K. Parthenopoulou, Wisdom Residence Apartments, Athens

Villa Tranquility

Hotel Collection

Προτάσεις που π
Villas & Apartments

Palairos Coast

Office Solutions

Solutions

“Οι επισκέπτες μας, μας δίνουν κάθε μέρα συγχαρητήρια για
τα έπιπλα της Modeco!”
Ευστράτιος Σαρρής SYNGROU FIX Hotel, Αθήνα

Apollo Apartment

υ προβάλλουν την αξία του χώρου σας
Afrodite Apartment

“Η Modeco μας εντυπωσίασε με την ποιότητα των επίπλων, τη συνέπειά
της στους χρόνους και τις εξειδικευμένες προτάσεις διακόσμησης!”
Χριστίνα Τόμσον, MYRTO Hotel, Μάτι

Paradise Apartments

Office Solutions

Solutions

Επίπλωση καθιστικού & κοινόχρηστων χώρων

Γραφεία διοίκησης, λογιστηρίου

Τραπέζια αιθουσών συσκέψεων, συνεδρίων, σεμιναρίων

Καναπέδες και πολυθρόνες που γίνονται κρεβάτι

Λύσεις για κουζίνα, μπάνιο (ντουλάπια, πάγκοι)

Πλήρης σειρά στρωμάτων

www.modeco-pro.gr • www.modeco.gr
Έδρα-Εργοστάσιο: 3° χλμ Ελασσόνας - Δεσκάτης, Ελασσόνα - Ε mail: info@modeco.gr - Τηλέφωνο - πληρoφ. Franchise: 24930-25301-3
Kαταστήματα Αθήνας (Αγία Παρασκευή): Λ. Μεσογείων 436, τηλ.: 210-6008292
(Άλιμος): Λεωφ. Αλίμου 67 & Κυθηρίων, τηλ.: 210-9917630
Κατάστημα Θεσσαλονίκης (Καλαμαριά): Γ. Παπανδρέου 98 & Ανδριανουπόλεως, τηλ.: 2310-801530-1
Κατάστημα Λάρισας: Ηρώων Πολυτεχνείου 84, τηλ.: 2410-551121

