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Ο φωτισμός στο χώρο της reception έχει ταυτόχρονα 

πρακτική & αισθητική λειτουργία. Χρειάζεται ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο φωτισμού για τους χώρους 

εργασίας καθώς & μια άποψη αισθητικής όπου θα 

εντυπωσιάσει από το πρώτο καλωσόρισμα! 

Φωτισμός   Reception
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Φωτισμός   Reception

Κρεμαστό οροφής Led Elliot  
σε χρώμιο ή χρυσό ή χάλκινο ματ

Φωτιστικό οροφής  
Led Kronus μαύρο ματ

Κρεμαστό οροφής 
Marble λευκό μάρμαρο 
γυαλί ανάρτηση χαλκός

Κρεμαστό οροφής 
οπάλ γυαλί σε οξυντέ 
ή χαλκός σκουριά 
ανάρτηση

Κρεμαστό οροφής 
Aspa σε μελί ή 
διάφανο ή μπλε

Κρεμαστό οροφής Zion φιμέ γυαλί 
χρυσό ματ ανάρτηση

Κρεμαστό οροφής  
Led Duct μαύρο 
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Κρεμαστό οροφής 
Freestyle 
σε μαύρο ή λευκό

Φωτισμός   Lobby

design | www.skrekis.gr
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Η πρώτη εντύπωση του πελάτη σχηματίζεται 

από τον πρώτο εσωτερικό χώρο, το lobby. 

Ο φωτισμός έρχεται να ενισχύσει τα πρώτα 

συναισθήματα δημιουργώντας ένα φιλικό, 

ζεστό αλλά & μοντέρνο περιβάλλον.
Κρεμαστό οροφής Led Amy  
πλεκτή μπάλα χρώμιο

Κρεμαστό οροφής Creazione 
χρώμιο δακτύλιοι

 Κρεμαστό οροφής Arra  
χρώμιο ρυθμιζόμενοι δακτύλιοι

Κρεμαστό οροφής Marble 
γυαλί λευκό μάρμαρο 
ανάρτηση χαλκό

Κρεμαστό οροφής Agrigento 
γυαλί οπάλ οξυντέ βάση
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Η προσέγγιση στο φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων γίνεται 

πλέον σύγχρονα με ιδιαίτερη προσοχή στο design καθώς και 

στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα τέτοιο σύστημα προσφέρει 

ευελιξία & ζωντάνια ικανοποιώντας τόσο τις αισθητικές όσο και 

τις λειτουργικές ανάγκες των χώρων.
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Φωτισμός   Κοινόχρηστων χώρων

Οροφής Frini κρύσταλλα  
μαύρη βάση

Οροφής Osfo σε μαύρο χρυσό 
εσωτερικό ή λευκό 

Σποτ χωνευτό Flame 
γύψινο με reflector σε 
χρυσό ή χάλκινο    

Οροφής  Flame με reflector 
σε χρυσό ή χάλκινο 

Σποτ επίτοιχο  
χωνευτό γύψινο

Σποτ χωνευτό Bradley γύψινο 
επιδέχεται βαφή 
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Φωτισμός   Κοινόχρηστων χώρων

Οροφής Frini κρύσταλλα  
μαύρη βάση

Σποτ οροφής Led Marble 

Απλίκα Led Pettine σατινέ χρυσό 

Απλίκα Led Davos σε μαύρο ή 
λευκό μάρμαρο

Απλίκα Sandro γύψινη

Απλίκα Led Zerini τσιμέντο

Απλίκα Ceramic γύψινη 
επιδέχεται βαφή 
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Με τον κατάλληλο φωτισμό ο χώρος του δωματίου είναι ο πλέον 

σημαντικός για την ευχάριστη διαμονή του πελάτη στο ξενοδοχείο. 

Φωτισμός  Δωματίου Ξενοδοχείου

Κρεμαστό οροφής Vition 
οπάλ γυαλί χρυσό με 
λεπτομέρειες

Απλίκα Levic χρυσό-μαύρο 
λεπτομέρεια σε δέρμα

Κρεμαστό μονόφωτο  
σε μαύρο ή γκρι

Δαπέδου Viana 
καπέλο λευκό 
ξύλο βάση

Δαπέδου Led Sicily 
μαύρο

Φωτιστικό κρεμαστό 
Mia φυσικό ρατάν

Δαπέδου Jimmi  
καπέλο γκρι χρώμιο 
βάση 
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Φωτισμός  Δωματίου Ξενοδοχείου

Πορτατιφ Levik χρυσό με 
λεπτομέρεια σε δέρμα

Πορτατιφ Viana καπέλο 
λευκό, λευκό ξύλο βάση

Απλίκα Led Ivor σε  
μαύρο ή λευκό

Πορτατιφ Baltimore 
καπέλο λευκό  
χρώμιο βάση

Πορτατιφ Juliet οπάλ 
γυαλί χρυσή ματ βάση

Πορτατιφ Marion  
καπέλο λευκό  
ραταν βάση
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Ο φωτισμός είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την 

δημιουργία ενός μοναδικού αγοραστικού περιβάλλοντος 

που προσελκύει τον πελάτη για αγορές και ταυτόχρονα 

αναδεικνύει το brand όλου του ξενοδοχείου.
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Φωτισμός   Καταστημάτων

Σποτ οροφής χωνευτό 
5πλο

Σποτ οροφής  
χωνευτό διπλό

Σποτ οροφής χωνευτό κινητό 

Σποτ οροφής Boston 
γύψινο επιδέχεται βάση

Σποτ Trimless 
σε λευκό ή μαύρο

Σποτ Trimless  
σε μαύρο ή λευκό
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Φωτισμός   Καταστημάτων

Σποτ οροφής 
Reeda σε μαύρο 
ή λευκό

Σποτ ράγας Led 
σε λευκό ή γκρι

Σποτ ράγας Led λευκό

Προφίλ Led ταινίας 
χωνευτό Trimless

Οροφής Gozzano σε 
λευκό ή μαύρο

Led ράγας μαύρο
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Φωτισμός   Εστιατορίων -  Bar

Ο σχεδιασμός του φωτισμού σε χώρους εστιατορίων, μπαρ αναλαμβάνει 

πρωταγωνιστικό ρόλο για την απόλαυση και την ικανοποίηση των πελατών.

Κρεμαστό Foggia χρυσό 
ανοξείδωτο

Οροφής Nariet γυαλί οπάλ ανάρτηση 
μαύρη χρυσές λεπτομέρειες

Κρεμαστό οροφής  
μαύρο, χρυσό εσωτερικό

Κρεμαστό οροφής Viola 
γυαλί οπάλ ανάρτηση  
χρυσό ματ ή μαύρη ή ροζ ματ

Κρεμαστό οροφής Juliet 
οπάλ γυαλί χρυσή μαύρη 
ανάρτηση

Κρεμαστό οροφής  
οπάλ γυαλί μαύρη 
ανάρτηση
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Φωτισμός   Εστιατορίων - Bar

elegance | www.skrekis.gr

Επίτοιχο χωνευτό Led 
λευκό

Απλίκα Fancy 
οπάλ γυαλί 
μαύρη βάση

Απλίκα Vitton γυαλί οπάλ 
χρυσή ματ βάση

Απλίκα Flavio οξυντέ 
διάφανο γυαλί

Απλίκα χρυσή 
αλουμίνιο βάση 

Απλίκα τοίχου
Οροφής Aspa  
διάφανο γυαλί
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Φωτισμός   Κήπων

Σποτ καρφωτό Inside 
γραφίτης αλουμίνιο

Δαπέδου Mushroom 
ανθρακί

Δαπέδου αλουμίνιο 
Aspen ανθρακί

Σποτ Led Garden σε γκρι 
αλουμίνιο ή μαύρο

Δαπέδου Led Bollard 
αλουμίνιο

Δαπέδου Vegas 
αλουμίνιο & pvc
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Χαλαρός φωτισμός, σκιές και αλλού ομοιόμορφο διάχυτο φως, 

μπορεί να δημιουργήσει το τέλειο περιβάλλον & ο κήπος να 

μεταμορφωθεί σε χώρο ξεκούρασης & χαλάρωσης.



Φωτισμός   Πισίνας

Ένας επιτυχημένος σχεδιασμός φωτισμού για πισίνα 

περιέχει αρμονία, ασφάλεια & ενεργειακή απόδοση.

dreams | www.skrekis.gr

Δαπέδου χωνευτό Led 
Medium Series αλουμίνιο

Led επιδαπέδιο  
Wall Washer

Σποτ χωνευτό Led 30w 
ανοξείδωτο ατσάλι

Πισίνας Led επίτοιχο ή 
χωνευτό σε λευκό ή RGB 
φωτισμό

Δαπέδου χωνευτό Lotus 
inox ματ

Flex Ligtline IP67 
3000K-4000K
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Φωτισμός   Eξωτερικών χώρων

Ο σωστός φωτισμός σε εξωτερικούς χώρους μπορεί 

να αναδείξει άριστα την αρχιτεκτονική του κτιρίου ή να 

δημιουργήσει μια καινούργια νυκτερινή εικόνα

Απλίκα διπλής 
κατεύθυνσης Twist σε 
λευκή ή ανθρακί 

Σποτ Led Focus γραφίτης 
αλουμίνιο

Οροφής Maroco  
σε γκρι ή λευκό

Απλίκα Led Como σε 
λευκό ή γραφίτη 

Απλίκα Tilos διπλής 
κατεύθυνσης σε ανθρακί, 
γκρι ή λευκό

Απλίκα μονής 
κατεύθυνσης Tilos σε 
ανθρακί, γκρι ή λευκό
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Φωτισμός   Eξωτερικών χώρων
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Xωνευτό επίτοιχο Led 
σε λευκό, ανθρακί 
ή γκρι

Επίτοιχο Led Down 
γραφίτης

Χωνευτό  
επίτοιχο Led

Χωνευτό επίτοιχο Led 
Krypton γραφίτης 

Απλίκα Leros Plus 
σε γκρι ή λευκό

Επίτοιχο Led Down 
γραφίτης
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