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SMART ENERGYTECH

1) INFOKIOSK BENCH FULLPACK

2) INFOKIOSK BENCH FULL PACK HYBRID

3) SMART BENCH EASY PACK

4) EXCLUSIVE SMART BENCH(ΑΜΕΑ)

5) EXCLUSIVE SMART BENCH HYBRID
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Γενικές πληροφορίες

Η Smart Energytech είναι μια νεοφυής επιχείρηση που χαρακτηρίζεται από τις
καινοτόμες της κατασκευές.

Με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καλύπτουμε καθημερινές ανάγκες σε
δημόσιους χώρους και χώρους συνάθροισης κοινού.

Με αυτή την φιλοδοξία η Smart Energytech περήφανη σας παρουσιάζει το infokiοsk
bench καθώς και το έξυπνο ενεργειακό παγκάκι

Η εισαγωγή μας στον τομέα της επιχειρηματικότητας ξεκινά δυναμικά. Είμαστε η πρώτη
εταιρεία πανελλαδικά που σχεδιάζει και κατασκευάζει έξυπνα ενεργειακά παγκάκια,
εκμεταλλευόμενοι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτόνομες κατασκευές που
παρέχουν στο κοινό σημεία φόρτισης συσκευών και wifi

Το 1ο μοντέλο μας είναι το INFOKIOSK BENCH FULL PACK με παγκάκι 6 θέσεων,
στιβαρής μεταλλικής κατασκευής, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στους
βανδαλισμούς. Χρησιμοποιεί και αποθηκεύει ηλιακή ενέργεια για όλες τις λειτουργιές
του.

Το 2ο μοντέλο μας είναι η υβριδική έκδοση του INFOKIOSK BENCH FULL PACK,
διαθέτει ειδική μεταλλική πρίζα σούκο με κλειδί, για φόρτιση αμαξιδίων, ποδηλάτων
κλπ.

Το 3ο μοντέλο μας πολυχρηστικό παγκάκι 6 θέσεων, στιβαρής μεταλλικής κατασκευής,
ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιεί και αποθηκεύει ηλιακή ενέργεια για
όλες τις λειτουργιές του.

Το 4ο μοντέλο μας είναι ένα πολυχρηστικό παγκάκι 5 θέσεων, στιβαρής μεταλλικής
κατασκευής, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες με υποστήριξη για ΑΜΕΑ μέσω του
ειδικού καθίσματος με πλευρικό πτυσσόμενο στήριγμα (Οι προτάσεις και οι
παρεμβάσεις στην κατασκευή έγιναν από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών).
Χρησιμοποιεί και αποθηκεύει ηλιακή ενέργεια για όλες τις λειτουργιές του.

Το 5ο μοντέλο είναι η υβριδική έκδοση του  EXCLUSIVE SMART  BENCH (ΑΜΕΑ),
διαθέτει ειδική μεταλλική πρίζα σούκο με κλειδί, για φόρτιση αμαξιδίων, ποδηλάτων
κλπ.



Σύγχρονος καλαίσθητος και πρωτότυπος σχεδιασμός.

Στιβαρές αντιβανδαλιστικές κατασκευές από μέταλλο και

ξύλο που προσθέτουν αξία στον χώρο τοποθέτησης τους.

Χρησιμοποιούν καιαποθηκεύουν ηλιακή ενέργεια για όλες

τις λειτουργιές τους με αποτέλεσμα την μη παράγωγη

ρύπων.

Σταθμός φόρτισης κινητών tablets και gadgets, ενσύρματα

μέσω θυρώνUSB.

Διασύνδεση στο Internet , 4G Wi-fi Hot-Spot

Ενημέρωση και διαφήμιση. (Social Wi-Fi, οθόνη, ηχεία)

Τι προσφέρουν τα έξυπνα ενεργειακά

παγκάκια της Smart Energytech;

Σύγχρονο αστικό περιβάλλον και προκλήσεις

Οι πόλεις εξελίσσονται, οι ανάγκες αυξάνονται το ίδιο και οι απαιτήσεις,
το μόνο που μένει ίδιο είναι η ανάγκη του ανθρώπου για κοινωνικοποίηση
και χαλάρωση. Γιατί να μην εξελιχτεί και το αστικό περιβάλλον που
ζούμε, προστατεύοντας το ταυτόχρονα;



Πάνω απ’ όλα

Δημιουργούν ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για τους

χρήστες, ιδιαίτερα προς στις ευπαθείς ομάδες, ένα χώρο

κοινωνικοποίησης, χαλάρωσης, εργασίας, ενημέρωσης, ένα

νέο σημείο συνάντησης.

Περιβάλλον - Μηδενικοί ρύποι! Ελληνικές κατασκευές και ιδέες!

Σημεία τοποθετήσεις

Σε πλατείες, πάρκα, κεντρικά σημεία πόλεων, αθλητικά
κέντρα, πολιτιστικά κέντρα, μουσεία, πανεπιστημιακούς
χώρους και σχολές, σχολεία και εκπαιδευτήρια,
ξενοδοχεία, κάμπινγκ, χώρους συνάθροισης εργοστασίων
και εταιρειών, ζωολογικούς κήπους, πεζόδρομους,
εμπορικά κέντρα, μαρίνες, λιμάνια, κ.α.



4 θέσεις φόρτισης κινητών. 2 κανονικής και 2 ταχείας.

6 θέσεις με χωρίσματα inox ανά 2 άτομα ή πλάτη με ξύλινο κάθισμα.

Wi-Fi internet, η σύνδεση είναι ασύρματη μέσω κάρτας sim, router LTE 

Όλη η κατασκευή είναι anti-graffiti.

Οθόνη ένδειξης ώρας, ημερομηνίας και θερμοκρασίας (εσωτερική πλευρά).

Μεγάλη οθόνη 32’’ ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο, διαφημίσεων με χρήση

ασύρματης σύνδεσης (Προαιρετική παροχή υπηρεσιών για την χρήση και

διαχείριση της οθόνης, αποκλειστικά από το προσωπικό μας).

Μικρουπολογιστής 

Λογισμικό διαχείρισης μέσω κινητού 

2 Ηχεία.

Νυχτερινό φωτισμό με αισθητήρα.

Συναγερμός 

2 έως 3 μέρες αυτονομία χειμώνα καλοκαίρι.

Δυνατότητα τροποποιήσεων κατόπιν εντολής του πελάτη.

Προσαρμογή της κατασκευής ανάλογα με την γεωγραφική θέση. 

Χαρακτηριστικά

INFOKIOSK BENCH FULL PACK
 

Διαστάσεις :
Μήκος = 2,06 μέτρα,
Πλάτος = 0,755 μέτρα
Ολικό ύψος = 3 μέτρα
Απόσταση από έδαφος = 0,45 μέτρα



·Ειδική μεταλλική πρίζα φόρτισης αμαξιδίων.

4 θέσεις φόρτισης κινητών. 2 κανονικής και 2 ταχείας.

6 θέσεις με χωρίσματα inox ανά 2 άτομα ή πλάτη με ξύλινο κάθισμα.

Wi-Fi internet, η σύνδεση είναι ασύρματη μέσω κάρτας sim, router LTE 

Όλη η κατασκευή είναι anti-graffiti.

Οθόνη ένδειξης ώρας, ημερομηνίας και θερμοκρασίας (εσωτερική πλευρά).

Μεγάλη οθόνη 32’’ ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο, διαφημίσεων με χρήση

ασύρματης σύνδεσης (Προαιρετική παροχή υπηρεσιών για την χρήση και

διαχείριση της οθόνης, αποκλειστικά από το προσωπικό μας).

Μικρουπολογιστής 

Λογισμικό διαχείρισης μέσω κινητού 

2 Ηχεία.

Νυχτερινό φωτισμό με αισθητήρα.

Συναγερμός 

2 έως 3 μέρες αυτονομία χειμώνα καλοκαίρι.

Δυνατότητα τροποποιήσεων κατόπιν εντολής του πελάτη.

Προσαρμογή της κατασκευής ανάλογα με την γεωγραφική θέση. 

Χαρακτηριστικά

INFOKIOSK BENCH FULL PACK
HYBRID

 

Διαστάσεις :
Μήκος = 2,06 μέτρα,
Πλάτος = 0,755 μέτρα
Ολικό ύψος = 3 μέτρα
Απόσταση από έδαφος = 0,45 μέτρα

Όλη η κατασκευή είναι Anti-graffiti



6 θέσεις φόρτισης κινητών. 3 κανονικής και 3 ταχείας.

6 θέσεις με ξύλινο κάθισμα.

Wi-Fi internet, η σύνδεση είναι ασύρματη μέσω κάρτας sim, router LTE 

Όλη η κατασκευή είναι anti-graffiti.

Νυχτερινό φωτισμό με αισθητήρα.

Συναγερμός 

2 έως 3 μέρες αυτονομία χειμώνα καλοκαίρι.

Δυνατότητα τροποποιήσεων κατόπιν εντολής του πελάτη.

Προσαρμογή της κατασκευής ανάλογα με την γεωγραφική θέση. 

Χαρακτηριστικά

SMART BENCH EASY PACK

Διαστάσεις :
Μήκος = 2,06 μέτρα,
Πλάτος = 0,755 μέτρα
Ολικό ύψος = 3 μέτρα
Απόσταση από έδαφος = 0,45 μέτρα



6 θέσεις φόρτισης κινητών. 3 κανονικής και 3 ταχείας.

5 θέσεις με ξύλινο κάθισμα.

Wi-Fi internet, η σύνδεση είναι ασύρματη μέσω κάρτας sim, router LTE 

Όλη η κατασκευή είναι anti-graffiti.

Νυχτερινό φωτισμό με αισθητήρα.

Συναγερμός 

2 έως 3 μέρες αυτονομία χειμώνα καλοκαίρι.

Δυνατότητα τροποποιήσεων κατόπιν εντολής του πελάτη.

Υποστήριξη ΑΜΕΑ (Οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις στην κατασκευή έγιναν από

τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών)

Προσαρμογή της κατασκευής ανάλογα με την γεωγραφική θέση. 

Χαρακτηριστικά

EXCLUSIVE SMART BENCH (ΑΜΕΑ)
 
 

Διαστάσεις :
Μήκος = 2,2 μέτρα,
Πλάτος = 0,75 μέτρα
Ολικό ύψος = 2,1 μέτρα
Απόσταση από έδαφος = 0,46 μέτρα

Σεβασμός και υποστήριξη
 Τους θέλουμε στην παρέα μας

 

Δεν θέλουμε το αμαξίδιο να περιορίζει
 



Ειδική μεταλλική πρίζα φόρτισης αμαξιδίων.

6 θέσεις φόρτισης κινητών. 3 κανονικής και 3 ταχείας.

5 θέσεις με ξύλινο κάθισμα.

Wi-Fi internet, η σύνδεση είναι ασύρματη μέσω κάρτας sim, router LTE 

Όλη η κατασκευή είναι anti-graffiti.

Νυχτερινό φωτισμό με αισθητήρα.

Συναγερμός 

2 έως 3 μέρες αυτονομία χειμώνα καλοκαίρι.

Δυνατότητα τροποποιήσεων κατόπιν εντολής του πελάτη.

Υποστήριξη ΑΜΕΑ (Οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις στην κατασκευή έγιναν από

τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών)

Προσαρμογή της κατασκευής ανάλογα με την γεωγραφική θέση. 

Χαρακτηριστικά

EXCLUSIVE SMART BENCH HYBRID
 
 

Διαστάσεις :
Μήκος = 2,2 μέτρα,
Πλάτος = 0,75 μέτρα
Ολικό ύψος = 2,1 μέτρα
Απόσταση από έδαφος = 0,46 μέτρα
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