SILVER
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ

SILVER – ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Tηλ 0030 2310 - 780770 Fax 0030 2310 – 784730
www.mini-kitchen.gr
info@mini-kitchen.gr , paraskevasilver@in.gr

Information
ΠΟΛΥΚTechnology
ΟΥΖΙΝΑΚΙ KSolutions
S1 0 5
40% λιγότερη
κατανάλωση
ρεύματος έναντι
της Ενεργειακής
κλάσης Α

Κωδικός
KS 105

Πλάτος
105 cm

Ύψος
204 cm

Επιπλέον επιλογές:
Κεραμική εστία
Εστία αερίου
Πιτσιλωτός νεροχύτης
Φουρνάκι μικροκυμάτων
Επιπλέον προσθήκες
Πατάρι στο επάνω μέρος

45
55
65

Βάθος
65 cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με PVC.
 Πάγκος ανθυγρός HPL, P5
Περιλαμβάνει :
 Ψυγείο 4*, Ενεργειακή κλάση
Α++’ 109lit. με αυτόματη
απόψυξη.
 Ολόκληρο ΙΝΟΧ
Απορροφητήρα με φίλτρο
ενεργού άνθρακα. (Δεν
χρειάζεται έξοδο ) με
πλενόμενα φίλτρα αλουμινίου.
 Εστίες με 2 μάτια (αυτόματα
με θερμοστάτη) 1500Watt &
2000Watt ταχείας
πυρακτώσεως.
 Νεροχύτης ανοξείδωτος.
 Βρύση ζεστού – κρύου.
(μεικτική )
 Πιατοθήκες Inοx με
νεροσυλλέκτη.
 Πετσετοθήκη - Κουταλοθήκη
Inοx.
 Kαλάθι απορριμμάτων
 Πρίζα ηλεκτρική.
 Φύλλο προστασίας ανοξείδωτο
περιμετρικά του πάγκου σε
ύψος 33 cm.
 Βαλβίδες.
 Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπίρουνα
 Φύλλο αλουμινίου στη βάση
του πάγκου για απόλυτη
προστασία.
 Κλείνει με στόρι που την κάνει
αθέατη, πανέμορφη, ικανή να
δέσει με οποιονδήποτε χώρο.

Information
ΠΟΛΥΚTechnology
ΟΥΖΙΝΑΚΙ KSolutions
S1 2 5

40% λιγότερη
κατανάλωση
ρεύματος έναντι
της Ενεργειακής
κλάσης Α

Κωδικός
KS 125

Πλάτος
125 cm

Ύψος
204 cm

Επιπλέον επιλογές:
Κεραμική εστία
Εστία αερίου
Πιτσιλωτός νεροχύτης
Φουρνάκι μικροκυμάτων
Επιπλέον προσθήκες
Πατάρι στο επάνω μέρος

45
55
65

Βάθος
65 cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με PVC.
 Πάγκος ανθυγρός HPL, P5
Περιλαμβάνει :
 Ψυγείο 4*, Ενεργειακή κλάση
Α++’ 109lit. με αυτόματη
απόψυξη.
 Ολόκληρο ΙΝΟΧ
Απορροφητήρα με φίλτρο
ενεργού άνθρακα. (Δεν
χρειάζεται έξοδο ) με
πλενόμενα φίλτρα αλουμινίου.
 Εστίες με 2 μάτια (αυτόματα
με θερμοστάτη) 1500Watt &
2000Watt ταχείας
πυρακτώσεως.
 Νεροχύτης ανοξείδωτος με
γούρνα και μαξιλάρι.
 Βρύση ζεστού – κρύου.
(μεικτική )
 Πιατοθήκες Inοx με
νεροσυλλέκτη.
 Πετσετοθήκη - Κουταλοθήκη
Inοx.
 Kαλάθι απορριμμάτων
 Πρίζα ηλεκτρική.
 Φύλλο προστασίας ανοξείδωτο
περιμετρικά του πάγκου σε
ύψος 33 cm.
 Βαλβίδες.
 Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπίρουνα
 Φύλλο αλουμινίου στη βάση
του πάγκου για απόλυτη
προστασία.
 Κλείνει με στόρι που την
κάνει αθέατη, πανέμορφη,
ικανή
να
δέσει
με
οποιονδήποτε χώρο.

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΚΣ160
40% λιγότερη
κατανάλωση
ρεύματος έναντι
της Ενεργειακής
κλάσης Α
















Κωδικός
ΚΣ160

Πλάτος
160cm

Ύψος
204 cm

Βάθος
65 cm





Επιπλέον επιλογές:
Κεραμική εστία
Εστία αερίου
Πιτσιλωτός νεροχύτης
Φουρνάκι μικροκυμάτων
Επιπλέον προσθήκες
Πατάρι στο επάνω μέρος


45
55
65

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με PVC.
Πάγκος ανθυγρός HPL, P5
Περιλαμβάνει :
Ψυγείο 4*, Ενεργειακή κλάση
Α++’ 109lit. με αυτόματη
απόψυξη.
Ολόκληρο ΙΝΟΧ
Απορροφητήρα με φίλτρο
ενεργού άνθρακα. (Δεν
χρειάζεται έξοδο ) με
πλενόμενα φίλτρα αλουμινίου.
INOX Εστίες με 2 μάτια
(αυτόματα με θερμοστάτη)
1500Watt & 2000Watt ταχείας
πυρακτώσεως.
Νεροχύτης ανοξείδωτος με
γούρνα και μαξιλάρι.
Βρύση ζεστού – κρύου.
(μεικτική )
Πιατοθήκες Inοx με
νεροσυλλέκτη.
Πετσετοθήκη - Κουταλοθήκη
Inοx.
Kαλάθι απορριμμάτων
Πρίζα ηλεκτρική.
Φύλλο προστασίας ανοξείδωτο
περιμετρικά του πάγκου σε
ύψος 33 cm.
Βαλβίδες.
Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπίρουνα
Φύλλο αλουμινίου στη βάση
του πάγκου για απόλυτη
προστασία.
Κλείνει με στόρι που την
κάνει αθέατη, πανέμορφη,
ικανή
να
δέσει
με
οποιονδήποτε χώρο.

ΠΟInformation
ΛΥΚΟΥΖΙΝΑTechnology
ΚΙ KS125 ΜSolutions
Ε Π ΟΡ Τ Ε Σ

40% λιγότερη
κατανάλωση
ρεύματος έναντι
της Ενεργειακής
κλάσης Α

Κωδικός
KS 125
doors

Πλάτος
125 cm

Ύψος
204 cm

Επιπλέον επιλογές:
Κεραμική εστία
Εστία αερίου
Πιτσιλωτός νεροχύτης
Φουρνάκι μικροκυμάτων
Επιπλέον προσθήκες
Πατάρι στο επάνω μέρος

45
55
65

Βάθος
65 cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με PVC.
 Πάγκος ανθυγρός HPL, P5
Περιλαμβάνει :
 Ψυγείο 4*, Ενεργειακή κλάση
Α++’ 109lit. με αυτόματη
απόψυξη.
 Ολόκληρο ΙΝΟΧ
Απορροφητήρα με φίλτρο
ενεργού άνθρακα. (Δεν
χρειάζεται έξοδο ) με
πλενόμενα φίλτρα αλουμινίου.
 Εστίες με 2 μάτια (αυτόματα
με θερμοστάτη) 1500Watt &
2000Watt ταχείας
πυρακτώσεως.
 Νεροχύτης ανοξείδωτος με
γούρνα και μαξιλάρι.
 Βρύση ζεστού – κρύου.
(μεικτική )
 Πιατοθήκες Inοx με
νεροσυλλέκτη.
 Πετσετοθήκη - Κουταλοθήκη
Inοx.
 Kαλάθι απορριμμάτων
 Πρίζα ηλεκτρική.
 Φύλλο προστασίας ανοξείδωτο
περιμετρικά του πάγκου σε
ύψος 33 cm.
 Βαλβίδες.
 Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπίρουνα
 Φύλλο αλουμινίου στη βάση
του πάγκου για απόλυτη
προστασία.
 Κλείνει με πόρτες που την
κάνουν να μοιάζει σαν
ντουλάπα.

Information
ΠΟΛΥΚΟΥΖTechnology
ΙΝΑΚΙ KS12Solutions
5 ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ

40% λιγότερη
κατανάλωση
ρεύματος έναντι
της Ενεργειακής
κλάσης Α

Κωδικός
Πολυκουζινάκι
ΚΣ125 με
πατάρι

Πλάτος

Ύψος

Βάθος

125 cm

264 cm

65cm

Επιπλέον επιλογές:
Κεραμική εστία
Εστία αερίου
Πιτσιλωτός νεροχύτης
Φουρνάκι μικροκυμάτων
Επιπλέον προσθήκες
Πατάρι στο επάνω μέρος

45
55
65

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με PVC.
 Πάγκος ανθυγρός HPL, P5
Περιλαμβάνει :
 Ψυγείο 4*, Ενεργειακή κλάση
Α++’ 109lit. με αυτόματη
απόψυξη.
 Πατάρι ύψους 60cm πάνω από
το πολυκουζινάκι για επιπλέον
αποθηκευτικό χώρο
 Ολόκληρο ΙΝΟΧ
Απορροφητήρα με φίλτρο
ενεργού άνθρακα. (Δεν
χρειάζεται έξοδο ) με πλενόμενα
φίλτρα αλουμινίου.
 Εστίες με 2 μάτια (αυτόματα με
θερμοστάτη) 1500Watt &
2000Watt ταχείας
πυρακτώσεως.
 Νεροχύτης ανοξείδωτος με
γούρνα και μαξιλάρι.
 Βρύση ζεστού – κρύου.
(μεικτική )
 Πιατοθήκες Inοx με
νεροσυλλέκτη.
 Πετσετοθήκη - Κουταλοθήκη
Inοx.
 Kαλάθι απορριμμάτων
 Πρίζα ηλεκτρική.
 Φύλλο προστασίας ανοξείδωτο
περιμετρικά του πάγκου σε
ύψος 33 cm.
 Βαλβίδες.
 Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπίρουνα
 Φύλλο αλουμινίου στη βάση του
πάγκου για απόλυτη προστασία.
 Κλείνει με στόρι που την κάνει
αθέατη, πανέμορφη, ικανή να
δέσει με οποιονδήποτε χώρο.

ΠΟΛInformation
ΥΚΟΥΖΙΝΑΚTechnology
Ι KS125 + ΠΡSolutions
ΟΣ ΘΗ Κ Η 6 5 +
ΜΙΚΡΟ ΨΥΓΕΙΟ & ΦΟΥΡΝΑΚΙ

40% λιγότερη
κατανάλωση
ρεύματος έναντι
της Ενεργειακής
κλάσης Α

Κωδικός
πολυκουζινά
κι KS125+
προσθήκη
65+
μικρό ψυγείο
& φουρνάκι

Πλάτος

Ύψος

Βάθος

190
cm

204
cm

65
cm

Επιπλέον επιλογές:
Κεραμική εστία
Εστία αερίου
Πιτσιλωτός νεροχύτης
Φουρνάκι μικροκυμάτων
Επιπλέον προσθήκες
Πατάρι στο επάνω μέρος

45
55
65

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με PVC.
 Πάγκος ανθυγρός HPL, P5
Περιλαμβάνει :
 Μεγάλο Ψυγείο 4*, Ενεργειακή
κλάση Α++’, 109lit με
αυτόματη απόψυξη.
 Προσθήκη 65cm δίπλα στο
πολυκουζινάκι
 Φούρνακι 28lit
 Ολόκληρο ΙΝΟΧ
Απορροφητήρα με φίλτρο
ενεργού άνθρακα. (Δεν
χρειάζεται έξοδο ) με πλενόμενα
φίλτρα αλουμινίου.
 Εστίες με 2 μάτια (αυτόματα με
θερμοστάτη) 1500Watt &
2000Watt ταχείας
πυρακτώσεως.
 Νεροχύτης ανοξείδωτος με
γούρνα και μαξιλάρι.
 Βρύση ζεστού – κρύου.
(μεικτική )
 Πιατοθήκες Inοx με
νεροσυλλέκτη.
 Πετσετοθήκη - Κουταλοθήκη
Inοx.
 Kαλάθι απορριμμάτων
 Πρίζα ηλεκτρική.
 Φύλλο προστασίας ανοξείδωτο
περιμετρικά του πάγκου σε
ύψος 33 cm.
 Βαλβίδες.
 Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπίρουνα
 Φύλλο αλουμινίου στη βάση του
πάγκου για απόλυτη προστασία.
 Κλείνει με στόρι που την κάνει
αθέατη, πανέμορφη, ικανή να
δέσει με οποιονδήποτε χώρο.

ΠΟΛΥInformation
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙTechnology
KS1 2 5 + ΠΡΟ
Σ ΘΗ Κ Η 6 5 +
Solutions
ΜΕΓΑΛΟ ΨΥΓΕΙΟ & ΦΟΥΡΝΑΚΙ

Κωδικός
Πλάτος
πολυκουζινάκι
KS125+
προσθήκη 65+ 190 cm
μεγάλο ψυγείο
& φουρνάκι

Ύψος

Βάθος

204
cm

65
cm

Επιπλέον επιλογές:
Κεραμική εστία
Εστία αερίου
Πιτσιλωτός νεροχύτης
Φουρνάκι μικροκυμάτων
Επιπλέον προσθήκες
Πατάρι στο επάνω μέρος

45
55
65

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με PVC.
 Πάγκος ανθυγρός HPL, P5
Περιλαμβάνει :
 Μεγάλο Ψυγείο 4*, Ενεργειακή
κλάση Α’, 212lit με αυτόματη
απόψυξη.
 Προσθήκη 65cm δίπλα στο
πολυκουζινάκι
 Φούρνακι 28lit
 Ολόκληρο ΙΝΟΧ Απορροφητήρα
με φίλτρο ενεργού άνθρακα. (Δεν
χρειάζεται έξοδο ) με πλενόμενα
φίλτρα αλουμινίου.
 Εστίες με 2 μάτια (αυτόματα με
θερμοστάτη) 1500Watt &
2000Watt ταχείας πυρακτώσεως.
 Νεροχύτης ανοξείδωτος με
γούρνα και μαξιλάρι.
 Βρύση ζεστού – κρύου.
(μεικτική )
 Πιατοθήκες Inοx με
νεροσυλλέκτη.
 Πετσετοθήκη - Κουταλοθήκη
Inοx.
 Kαλάθι απορριμμάτων
 Πρίζα ηλεκτρική.
 Φύλλο προστασίας ανοξείδωτο
περιμετρικά του πάγκου σε ύψος
33 cm.
 Βαλβίδες.
 Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπίρουνα
 Φύλλο αλουμινίου στη βάση του
πάγκου για απόλυτη προστασία.
 Κλείνει με στόρι που την κάνει
αθέατη, πανέμορφη, ικανή να
δέσει με οποιονδήποτε χώρο.

ΠΟΛΥΚInformation
ΟΥΖΙΝΑΚΙ KTechnology
S125+ ΠΡΟΣSolutions
ΘΗ Κ Η 6 5 +
ΜΕΓΆΛΟ ΨΥΓΕΙΟ & ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ ΦΟΥΡΝΟ












Κωδικός
πολυκουζινάκι
KS125+
προσθήκη 65+
μεγάλο ψυγείο
& ΙΝΟΧ
φούρνο

Πλάτος

Ύψος

Βάθος

190
cm

204 cm

65
cm

Επιπλέον επιλογές:
Κεραμική εστία
Εστία αερίου
Πιτσιλωτός νεροχύτης
Φουρνάκι μικροκυμάτων
Επιπλέον προσθήκες
Πατάρι στο επάνω μέρος











45
55
65

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μελαμίνη 18mm μασιφαρισμένη
με PVC.
Πάγκος ανθυγρός HPL, P5
Μεγάλο Ψυγείο 4*, Ενεργειακή
κλάση Α’, 212lit με αυτόματη
απόψυξη.
Προσθήκη 65cm δίπλα στο
πολυκουζινάκι
Μεγάλο full ΙΝΟΧ φούρνο 56lit
Α’ Ενεργειακής κλάσης, 9
διαφορετικών προγραμμάτων
ψησίματος
Ολόκληρο ΙΝΟΧ Απορροφητήρα
με φίλτρο ενεργού άνθρακα. (Δεν
χρειάζεται έξοδο ) με πλενόμενα
φίλτρα αλουμινίου.
Εστίες με 2 μάτια (αυτόματα με
θερμοστάτη) 1500Watt &
2000Watt ταχείας πυρακτώσεως.
Νεροχύτης ανοξείδωτος με γούρνα
και μαξιλάρι.
Βρύση ζεστού – κρύου. (μεικτική
)
Πιατοθήκες Inοx με νεροσυλλέκτη.
Πετσετοθήκη - Κουταλοθήκη Inοx.
Kαλάθι απορριμμάτων
Πρίζα ηλεκτρική.
Φύλλο προστασίας ανοξείδωτο
περιμετρικά του πάγκου σε ύψος
33 cm.
Βαλβίδες.
Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπίρουνα
Φύλλο αλουμινίου στη βάση του
πάγκου για απόλυτη προστασία.
Κλείνει με στόρι που την κάνει
αθέατη, πανέμορφη, ικανή να δέσει
με οποιονδήποτε χώρο.

Solutions
ΠΟΛInformation
ΥΚΟΥΖΙΝΑΚTechnology
Ι KS1 2 5 + ΠΡ
ΟΣ ΘΗ Κ Η 4 5

40% λιγότερη
κατανάλωση
ρεύματος έναντι
της Ενεργειακής
κλάσης Α

Κωδικός

Πλάτος

Ύψος

Βάθος

πολυκουζινάκι
KS125+
προσθήκη 45

170 cm

204
cm

65
cm

Επιπλέον επιλογές:
Κεραμική εστία
Εστία αερίου
Πιτσιλωτός νεροχύτης
Φουρνάκι μικροκυμάτων
Επιπλέον προσθήκες
Πατάρι στο επάνω μέρος

45
55
65

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με PVC.
 Πάγκος ανθυγρός HPL, P5
Περιλαμβάνει :
 Ψυγείο 4*, Ενεργειακή κλάση
Α++’ 109lit. με αυτόματη
απόψυξη.
 Προσθήκη 45cm δίπλα στο
πολυκουζινάκι για επιπλέον
αποθηκευτικό χώρο
 Ολόκληρο ΙΝΟΧ Απορροφητήρα
με φίλτρο ενεργού άνθρακα. (Δεν
χρειάζεται έξοδο ) με πλενόμενα
φίλτρα αλουμινίου.
 Εστίες με 2 μάτια (αυτόματα με
θερμοστάτη) 1500Watt &
2000Watt ταχείας πυρακτώσεως.
 Νεροχύτης ανοξείδωτος με
γούρνα και μαξιλάρι.
 Βρύση ζεστού – κρύου.
(μεικτική )
 Πιατοθήκες Inοx με
νεροσυλλέκτη.
 Πετσετοθήκη - Κουταλοθήκη
Inοx.
 Kαλάθι απορριμμάτων
 Πρίζα ηλεκτρική.
 Φύλλο προστασίας ανοξείδωτο
περιμετρικά του πάγκου σε ύψος
33 cm.
 Βαλβίδες.
 Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπίρουνα
 Φύλλο αλουμινίου στη βάση του
πάγκου για απόλυτη προστασία.
 Κλείνει με στόρι που την κάνει
αθέατη, πανέμορφη, ικανή να
δέσει με οποιονδήποτε χώρο.

Ιδανική λύση για
ξενοδοχεία, ξενώνες,
γκαρσονίερες, studios, γραφεία,
φοιτητικές κατοικίες
ΜΙΚΡΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Παρότι μικρά σε μέγεθος, διαθέτουν το εξοπλισμό μιας πλήρους κουζίνας με τις
ηλεκτρικές συσκευές και τα αξεσουάρ που απαιτούνται για να είναι αυτή πλήρη και
λειτουργική.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κάθε πολυκουζινάκι αποτελείται από ανεξάρτητα μέρη τα οποία συναρμολογούνται
επί τόπου, χωρίς να απαιτούν χτισίματα και ειδικές εγκαταστάσεις (πλακάκια
κουζίνας, μπουρί εξόδου για τον απορροφητήρα κ.τ.λ). Κάθε πολυκουζινάκι μπορεί
να συναρμολογηθεί, να αποσυναρμολογηθεί και να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε
σημείο χωρίς δεσμεύει μέρος στο οποίο τοποθετείται.

ΦΤΗΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Φτηνό κόστος μεταφοράς, καθώς ο συνολικός όγκος της
κάθε πολυκουζίνας είναι μόλις 0,72mᶾ (μοντέλο KS125).
Φτηνό κόστος τεχνικής υποστήριξης, καθώς δε χρειάζεται να αντικαταστήσουμε
ολόκληρη την πολυκουζίνα αλλά μόνο το συγκεκριμένο φθαρμένο κομμάτι όπου
αυτό απαιτείται.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αναλυτικές έντυπες οδηγίες συναρμολόγησης και επιπλέον video εγκατάστασης.

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται είναι φτιαγμένα από
Ανοξείδωτο (INOX).
Ανθυγροί πάγκοι κουζίνας προδιαγραφών HPL, P5.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δυνατότητα τροποποίησης του βασικού εξοπλισμού
(Inox/Κεραμικές/αερίου/καθόλου ηλεκτρικές εστίες
κ.τ.λ. Ή τοποθέτησης επιπλέον προσθηκών για
επιπλέον αποθηκευτικό χώρο.
Δυνατότητα
κατασκευής
πολυκουζίνων
κατά
παραγγελία (για παραγγελίες άνω των 20 τεμ).

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜ ΑΤΩΝ
8 διαφορετικοί χρωματισμοί ξύλου - 6 διαφορετικοί χρωματισμοί roll-tp
Δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών χρωμάτων ξύλου και roll-top

ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
20ετή εμπειρία στη κατασκευή εξοπλισμού
ξενοδοχείων
ISO 9001:2008

