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INFO KIOSK 
Κιόσκι Πληροφοριών & Ανταλλαγής Βιβλίων,
Φόρτισης Ηλεκτρονικών Συσκευών & Παροχής WiFi

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΟΒΙ (αριθμός διπλώματος 1008993).

Πρόκειται για κιόσκι πολλών χρήσεων με φωτοβολταϊκό σύστημα φωτισμού: 
κιόσκι πληροφοριών, ανταλλαγής βιβλίων, προβολής μηνυμάτων και χορηγών. 
Προαιρετικά μπορεί να λειτουργήσει ως σταθμός WiFi και φόρτισης ηλεκτρονικών 
συσκευών. Το σχήμα του προστατεύει από τη βροχή και τον αέρα το υλικό που 
τοποθετείται στο εσωτερικό του. Το προϊόν καλύπτει σύγχρονες ανάγκες για 
πληροφόρηση και ανάγνωση, κοινωνικότητα και διαφήμιση. Είναι κατάλληλο για 
δημόσιο και ιδιωτικό χώρο και μπορεί να τοποθετηθεί σε ακτές, όπου μπορεί να 
εξυπηρετήσει και τις ανάγκες του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες, όπως επίσης 
πάρκα, ξενοδοχεία, κάμπινγκ, καφέ, εστιατόρια κ.ά. 
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Αποτελείται από τριμερή μεταλλική κατασκευή, που φέρει 2 παγκάκια, και 
πλαστικό κυκλικό κουβούκλιο στο άνω τμήμα. Διαθέτει φωτοβολταϊκό φωτιστικό 
σύστημα.

1) Η μεταλλική κατασκευή, για την εύκολη μεταφορά της, αποτελείται από τρία 
μέρη, τα οποία συναρμολογούνται χωρίς δυσκολία. Στο άνω τμήμα υπάρχουν 
ράφια και στο κάτω 2 παγκάκια.

2) Το πλαστικό κυκλικό κουβούκλιο καλύπτει το άνω τμήμα της μεταλλικής 
κατασκευής με ράφια για την τοποθέτηση πληροφοριακού υλικού, βιβλίων, οθόνη 
υπολογιστή κ.ά.

3) Φωτοβολταϊκό φωτιστικό σύστημα για την κάλυψη της ανάγκης φωτισμού.

Προαιρετικά

1) Προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί φωτοβολταϊκό σύστημα για φόρτιση 
ηλεκτρονικών συσκευών και σταθμό WiFi. Μπορεί μόνος ο κάτοχος του 
INFO KIOSK να τοποθετήσει εύκολα σε προβλεπόμενο χώρο φωτοβολταϊκό 
σύστημα της αρεσκείας του ή να χρησιμοποιήσει πάροχο όπως η ΔΕΗ, 
Protergia κ.λπ.

2) Μπορεί να παραδοθεί χωρίς παγκάκια (οικονομική λύση).
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικά και διαστάσεις

Μεταλλική κατασκευή ύψους 2.30 cm
 Κάτω μέρος, σημείο με παγκάκια: 2.20 χ 1.77 cm
 Μεμονωμένο παγκάκι: 1.77 x 50 cm (2)
 Φάρδος ραφιών: 23 cm
 Στύλοι διαμέτρου 11,5 cm (4)

Κουβούκλιο από pvc διαμέτρου 1.42 cm και ύψους 87 cm

Βάρος: 350 kg (χωρίς παγκάκια 180 kg) 

Διαστάσεις συσκευασίας: 1.50 x 2.00 x 1.20 Y m
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Καμινάρη 14  
Νέοι Επιβάτες  57019  
Θεσσαλονίκη 

T 23920 27003   
F 23920 21107   

E-mail: aae@aae.gr   
Website: www.aae.gr


