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Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας
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Ξενοδοχεία
Εστιατόρια
Cafe Bar
Εργοστάσια
Κλινικές

Δημόσιες Υπηρεσίες
Ιδιωτικές Υπηρεσίες
Εταιρείες Catering
Βιομηχανίες Τροφίμων
Χώροι Δεξιώσεων

Που απευθυνόμαστε



 

Το 1999 στην Exoplismos Ltd ξεκινήσαμε τη δραστηριότητα μας με σκοπό την 
άμεση και άριστη εξυπηρέτηση όλων των επιχειρήσεων στον κλάδο της μαζικής 
εστίασης!

Σήμερα , με εμπειρία πάνω από 20 χρόνια η πορεία μας είναι σταθερά 
αναπτυξιακή. Έχουμε καταφέρει να εκπροσωπούμε και να εισάγουμε προϊόντα 
από κορυφαίους οίκους της Ευρώπης!

Προσφέρουμε μια τεράστια συλλογή, κατάλληλη για κάθε είδους επιχείρηση και 
καλύπτουμε όλο το φάσμα των προτιμήσεων με δεδομένη την υψηλή αισθητική 
και ποιότητα.

Η ματιά μας βρίσκεται πάντα στο μέλλον! Στόχος μας είναι η ανανέωση και η 
συνεχής αναβάθμιση του κλάδου της εστίασης , της φιλοξενίας αλλά και της 
καθημερινής χρήσης!

Με σύμμαχο την αξιοπιστία των προϊόντων, τις ασυναγώνιστες τιμές αλλά και την 
εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες και οι συνεργάτες μας όλα αυτά τα 
χρόνια, συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας με πρωτοποριακές ιδέες και να 
εξελίσσουμε την αγορά.

 

Σχετικά με εμάς

23 7,5002000cm²

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΙΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ



Απλότητα και εξαιρετική καθαριστική 
δύναμη !
Η σειρά Hotel Amenities της Exoplismos Ltd 
σχεδιάστηκε για να ταιριάζει σε οποιοδήποτε 
δωμάτιο ξενοδοχείου, ανεξαρτήτως 
διακόσμησης και στυλ! Η σειρά διαθέτει 
κλασικά και σύγχρονα κομμάτια με ουδέτερη 
εμφάνιση που προσδίδουν φρεσκάδα και 
αίσθηση καθαριότητας στο χώρο! 

 Απλότητα και 

Οικονομία!



Μια απο τις πιο πρακτικές λύσεις για κάθε 
δωμάτιο ξενοδοχείου . Διαθέτει ένα 
διακριτικό άρωμα γιασεμί και πορτοκάλι, 
με ουδέτερο PH που το καθιστά 
κατάλληλο για όλους τους τύπους 
μαλλιών.

Δεν διαθέτει Parabens!

Μπουκάλι 25ml e 0,87fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : 30021

Η σειρά Sense χαρίζει απαλότητα και μια 
διακριτική αίσθηση με νότες ροδάκινου. Είναι 
απαλό με το δέρμα και χάρη στο ουδέτερο PH του, 
ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες!

Δεν διαθέτει Parabens!

Μπουκάλι 25ml e 0,87fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : 30031

Αφρόλουτρο Sense 25ml

Σαμπουάν Sense 25ml

Σαπούνι Sense 15gr

Έχει μεγάλη καθαριστική δύναμη και 
ένα λεπτό διακριτικό άρωμα , εύκολα 
αποδεκτό απο όλους και για το λόγο 
αυτό συνιστάται για οποιοδήποτε 
χώρο μπάνιου!

Δεν διαθέτει Parabens!

Συσκευασία 15gr 
Κωδ. Προϊόντος : 30014

Σειρά
Sense

Τιμή...0,17€

Τιμή...0,17€

Τιμή...0,09€





Βελτιώνει την όψη του δέρματος αφήνοντας μια απαλή 
αίσθηση κι ένα άρωμα μετά απο κάθε χρήση του. Το 
εκχύλισμα απο Πράσινο τσάι είναι εξαιρετικά ωφέλιμο 
και χάρη στις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες μπορεί να 
επιλύσει πολλά δερματικά θέματα!

Δεν διαθέτει Parabens!

Μπουκάλι 30ml e 1,01fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : 12000

Αφρόλουτρο Holiday Care 30ml

Σειρά
Holiday Care

To σαμπουάν αυτό περιποιείται  τα μαλλιά, 
ανεξάρτητα από το προφίλ τους. Απο λιπαρά έως 
ξηρά, είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους 
καθώς ενυδατώνει το τριχωτό της κεφαλής, 
αφήνοντας μια αίσθηση καθαρότητας, 
χαρίζοντας όγκο και φυσική υγιή όψη.

Δεν διαθέτει Parabens!

Μπουκάλι 30ml e 1,01fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : 12010

Σαμπουάν Holiday Care 30ml

Σχεδιάστηκε για να καλύψει την ανάγκη των 
ιδιοκτητών του ξενοδοχείου για ένα μικρό 
σαπούνι ξενοδοχείου, που συνιστάται για 
σύντομες τουριστικές διαμονές. Οι ιδιότητες του 
μικρού ξενοδοχειακού σαπουνιού Sense είναι η 
μεγάλη καθαριστική του δύναμη και το
ευχάριστο άρωμα, λεπτό και ουδέτερο, εύκολα 
αποδεκτό από κάθε πελάτη.

Δεν διαθέτει Parabens!

Συσκευασία 15gr 
Κωδ. Προϊόντος : 30012

Σαπούνι 15gr

Η σειρά Holiday Care  απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες ,όσο 
και σε ιδιώτες με ενοικιαζόμενους χώρους! 
Ξεχωρίζει για την εμφάνιση και το διακριτικό της άρωμα . Έχει 
βάση το εκχύλισμα και το άρωμα απο πράσινο τσάι , το οποίο 
είναι κοινώς αποδεκτό χάρη στην απλότητα και το διακριτικό του 
άρωμα. Τα μπουκαλάκια των 30ml είναι αρκετά για μια πλήρη 
εμπειρία ντους, εκτοξεύοντας την αίσθηση φρεσκάδας . Το 
διάφανο φιαλίδιο με τα μαύρα έντονα γράμματα , εναρμονίζεται 
απόλυτα τόσο με ένα μινιμαλιστικό δωμάτιο ξενοδοχείου όσο και 
με μια έντονη διακόσμηση , εμπνέοντας καθαρίοτητα!

Τιμή...0,09€

Τιμή...0,16€

Τιμή...0,16€



Με υπέροχο άρωμα λεβάντα είναι ιδανικό 
για επαγγελματική χρήση σε ξενοδοχεία , 
χώρους airbnb και ενοικιαζόμενα! Είναι 
δερματολογικά ελεγμένο και αφήνει 
απαλή αίσθηση στο δέρμα! Το καπάκι του 
είναι βιδωτό , ώστε να αποφεύγονται οι 
διαρροές .

Σωληνάριο 30ml e 1,01fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : SKU34010

Αφρόλουτρο Σωληνάριο 

Artisti Italiani 30ml

Αναζωογονεί τα μαλλιά , αφήνοντάς τα 
απαλά με ένα υπέροχο άρωμα λεβάντας.
Είναι κατάλληλο για κάθε τύπο μαλλιών. Ο 
minimal σχεδιασμός του το καθιστά 
κατάλληλο για κάθε διακόσμηση χώρου!

Σωληνάριο 30ml e 1,01fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : SKU34007

Σαμπουάν Σωληνάριο 

Artisti Italiani 30ml

Χαρίζει υπέροχο άρωμα Aloe Vera και μια 
απαλότητα στο δέρμα! Είναι ιδανικό για 
επαγγελματική χρήση σε ξενοδοχεία , 
χώρους airbnb και ενοικιαζόμενα. Το 
μικρό αυτό μαύρο μπουκαλάκι διαχέει ένα 
απίστευτο άρωμα σε κάθε χρήση του! 

Μπουκάλι 30ml e 1,01fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : SKU34008

Αφρόλουτρο Μπουκάλι

Artisti Italiani 30ml

Το εκχύλισμα Aloe Vera συμβάλει στην 
απαλότητα του τριχωτού της κεφαλής 
αλλά διαχέει κι ένα υπέροχο άρωμα αλόης 
!Αφήνει απαλή αίσθηση στα μαλλιά και 
είναι ιδανικό για όλους τους τύπους 
μαλλιών!

Μπουκάλι 30ml e 1,01fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : SKU34011

Σαμπουάν Μπουκάλι 

Artisti Italiani 30ml

Με υπέροχο άρωμα lemongrass, χαρίζει 
μια αίσθηση καθαριότητας και αφήνει 
απαλή την επιδερμίδα. Είναι 
δερματολογικά ελεγμένο και 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα!

Συσκευασία 15gr
Κωδ. Προϊόντος : SKU34022

Σαπούνι 15gr Artisti 

Italiani 

Τιμή...0,17€Τιμή...0,15€

Τιμή...0,19€

Τιμή...0,18€

Τιμή...0,08€



Με γνώμονα την φιλοξενία και την άνεση 
που θέλετε να προσφέρετε στους 
καλεσμένους και φιλοξενούμενούς σας , τα 
προϊόντα αυτά θα σας βοηθήσουν να τους 
χαρίσουν ένα οικείο περιβάλλον. Η 
σύνθεσή του αφήνει μια απαλή αίσθηση 
στα μαλλιά κι ένα άρωμα φρεσκάδας !

Μπουκάλι  30ml e 1,01fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : W2007.F

Σαμπουάν Μπουκάλι 

Light Blue Tulip 30ml

Αποτελεί ιδανική λύση για δωμάτια 
ξενοδοχείων και Airbnb . Το άρωμά του 
είναι διακριτικό ,ωστόσο διαρκεί σε χρόνο 
και ταιριάζει σε όλους τους τύπους 
μαλλιών.

Μπουκάλι 20ml e 0,67fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : W2003.Q

Σαμπουάν Μπουκάλι

Green Daisy 20ml

Με μια minimal συσκευασία , είναι εύκολα 
προσαρμόσιμο σε όλες τις διακοσμήσεις 
ξενοδοχείων ! Χαρίζει απίστευτα απαλή 
αίσθηση στα μαλλιά και είναι ιδανικό για 
όλους τους τύπους.

Μπουκάλι 20ml e 0,67fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : W2003.Y

Σαμπουάν Μπουκάλι

White Daisy 20ml

Σειρά
Bagnodoccia

Η σειρά Bagnodoccia αποτελείται απο σύγχρονα πολύχρωμα 
σαμπουάν με απίστευτο άρωμα ! Η σύνθεσή τους αναζωογονεί τα 
μαλλιά και χαρίζει υπέροχο άρωμα! Συνδυάστε όλα τα χρώματα 
μαζί ή και το κάθε ένα ξεχωριστά και δώστε μια ανανεωμένη 
εικόνα στο μπάνιο του δωματίου σας!

Τιμή...0,23€

Τιμή...0,21€

Τιμή...0,21€



Ένα προϊόν 2 σε 1 , το οποίο θα 
εξυπηρετήσει στην 
εξοικονόμηση χρημάτων αλλά 
και χώρου σε κάθε μπάνιο 
ξενοδοχείου! Διαθέτει ένα 
απαλό άρωμα πορτοκάλι και 
γιασεμί !

Δεν διαθέτει Parabens!

Μπουκάλι 460ml e 15,5fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : 30001

Με κλασική και κομψή 
γραμμή, πολύχρωμο 
σχέδιο μπουκαλιού και 
φρουτώδες άρωμα lime και 
πεπονιού, ζωντανεύει κάθε 
συνηθισμένο ξενοδοχείο 
μπάνιου.

Δεν διαθέτει Parabens!

Μπουκάλι 460ml e 15,5fl. 
oz.
Κωδ. Προϊόντος : 10000

Σαμπουάν & 

Αφρόλουτρο 

460ml Πεπόνι 

Lime

Βάση Για Αφρόλουτρο Και Σαμπουάν 

Πλαστική Λευκή

Είναι ένας έξυπνος και πρωτοποριακός σχεδιασμός που 
εκτιμάται όλο και περισσότερο τόσο από τους πελάτες όσο 
και από τους ξενοδόχους. Ανταποκρίνεται στις οικονομικές 
ανάγκες των ξενοδόχων αλλά και στις οικολογικές ανησυχίες, 
ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
συσκευασιών. Έχει εύκολο σύστημα στερέωσης ,ταινία 
διπλής όψης και είναι πολύ εύκολο στο χειρισμό του. 
Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία που μπορεί να έχει 
ένα μπάνιο !

Κωδ. Προϊόντος : 80100

Σαμπουάν & 

Αφρόλουτρο 

460ml Γιασεμί 

Πορτοκάλι

Σαμπουάν με ουδέτερο PH και προβιταμίνη V5 
κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών. Είναι ένα 
προϊόν που αποδέχεται καθημερινή χρήση ,ανανεώνει 
την τρίχα σε βάθος και αφήνει λαμπερά μαλλιά με 
μεταξένια υφή και υπέροχο άρωμα! Διατίθεται σε 
επαγγελματική συσκευασία , κατάλληλη για χώρους 
κομμωτηρίων , αποδυτήρια, ξενοδοχεία και AirBnb.

 Συσκευασία 3.5LT e 118,34fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : 03008

Σαμπουάν 3.5LT με 

Προβιταμίνη V5

Dispenser Τοίχου 600ml Διπλό “Top”

Με εργονομικό σχεδιασμό που μπαίνει σε κάθε τοίχο , σε 
μπάνιο , κουζίνα , νιπτήρα και γεμίζει πολλές φορές. 
Χρησιμοποιήστε το για υγρό κρεμοσάπουνο , αφρόλουτρο 
και σαμπουάν σε μπάνια ξενοδοχείων , airbnb και 
ενοικιαζόμενων δωματίων. Εξοικονομήστε χώρο και χρήματα 
στην επιχείρησή σας με ένα μόνο προϊόν που θα 
χρησιμοποιηθεί έχοντας την εγγύηση της ποιότητας του!

Κωδ. Προϊόντος : E-1098

Τιμή...2,30€ Τιμή...2,30€

Τιμή...3,00€

Τιμή...5,82€

Τιμή...9,00€

Αφρόλουτρο με υπέροχο άρωμα φρεσκάδας. 
Δημιουργεί πλούσιο αφρό που αφήνει ευχάριστα το 
άρωμά του στο δέρμα, διατηρώντας το απαλό ακόμα 
και μετά απο πολλές πλύσεις ,καθώς έχει ουδέτερο PH. 
Πρόκειται για πολύ οικονομική και πρακτική λύση για 
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα και χώρους Airbnb

 Συσκευασία 5LT e 169,07fl. oz.
Κωδ. Προϊόντος : EVS-001

Αφρόλουτρο 5LT Pure 

Touch Λευκό

Τιμή...4,90€



Είναι ιδανικό για ξενοδοχεία και χώρους Airbnb, ώστε 
να δώσετε στους καλεσμένους και πελάτες σας την 
ασφάλεια ενός υγειονομικά σωστού και καθαρού 
χώρου. Η αυτοκόλλητη πλευρά αυτής της υγιεινής 
σφράγισης είναι ειδικά σχεδιασμένη για να αφαιρείται 
εύκολα και να μην αφήνει σημάδια στην καμπίνα ντους 
ή την τουαλέτα. Μπορεί να τοποθετηθεί στην καμπίνα 
ντους, στη μπανιέρα, στην τουαλέτα ή σε οποιοδήποτε 
άλλο εξάρτημα μπάνιου για να διαβεβαιώσει τους 
επισκέπτες ότι το μπάνιο είναι καθαρό και 
απολυμασμένο.

Κωδ. Προϊόντος : 80025

Αυτοκόλλητη Σήμανση 

Απολύμανσης

Είναι ιδανικό για ξενοδοχεία και χώρους Airbnb, ώστε 
να δώσετε στους καλεσμένους και πελάτες σας την 
ασφάλεια ενός υγειονομικά σωστού και καθαρού 
χώρου. Δεν σκίζεται εύκολα και το μήνυμα 
αναγράφεται σε 4 διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά/ 
Αγγλικά/ Γερμανικά/ Ιταλικά).

Κωδ. Προϊόντος : 18740

Ταινίες WC ” 

Απελυμάνθη” 1000τμχ/ 

πακ

Η πλαστική σακούλα για ποτήρια χρησιμοποιείται τόσο 
για την προστασία του γυαλιού όσο και ως εγγύηση 
στους επισκέπτες ότι πληρούνται τα υψηλότερα 
πρότυπα υγιεινής. Είναι ένας σύγχρονος τρόπος για να 
εμπνέετε την εμπιστοσύνη της καθαριότητας στους 
καλεσμένους και πελάτες σας !

Κωδ. Προϊόντος : 80040

Σακούλα Ποτηριών Μιας 

Χρήσης

Τιμή...0,07€

Τιμή...12,00€

Τιμή...0,02€

Είναι ιδανικό για ξενοδοχεία και χώρους Airbnb, ώστε 
να δώσετε στους καλεσμένους και πελάτες σας την 
αίσθηση του οικείου ! Είναι ανθεκτικά και η σόλα τους 
έχει πάχος 3mm.

Κωδ. Προϊόντος : AM-505

Ζευγάρι Παντόφλες Non 

Woven Λευκές Μιας Χρήσης

Τιμή...0,58€



Μπείτε στο www.exoplismosltd.gr

Ενημερωθείτε για όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε σε 
απίστευτα ανταγωνιστικές τιμές και κάντε τις παραγγελίες 

σας ηλεκτρονικά!

Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας

info@exoplismosltd.gr


