
 

 

 

 

Με σταθερό μας κίνητρο την ποιοτική εξέλιξη, τον 

εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των νέων τάσεων 

κατασκευής στα ελληνικά δεδομένα, η εταιρία μας έχει 

από το 2010 εισάγει την ιδέα των «αόρατων 

εφαρμογών» σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

με καλύμματα φρεατίων και κανάλια επιφανειακής 

αποστράγγισης υδάτων που συνδυάζονται απολύτως 

με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα 

χώρο, καθώς μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, 

πλακίδια, κυβόλιθους, χλοοτάπητα, μάρμαρο, ξύλο, ή 

οποιοδήποτε άλλο υλικό ώστε μετά την εγκατάσταση 

τους να μοιάζουν αόρατα.  

 

 

Μια ιδέα που βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από ιδιοκτήτες, αρχιτέκτονες και κατασκευαστές τόσο σε 

ανακαινίσεις όσο και νέες κατασκευές και σύντομα υιοθετήθηκε από τον αρχιτεκτονικό κόσμο ως την 

κορυφαία επιλογή. 

 

   

 
  

 

 

Το νέο εγχείρημα της εταιρίας μας είναι η ιδέα των αόρατων εφαρμογών να επεκταθεί και σε δημόσια 

έργα αναπλάσεων, όπως πλατείες, ιστορικοί πεζόδρομοι κλπ, διατηρώντας το παραδοσιακό στοιχείο 

και ενισχύοντας την αρχιτεκτονική του χώρου. 



 

 

 
“ΑΟΡΑΤΑ” ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ 

 
Τα καλύμματα αλουμινίου σας παρέχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξετε την τελική επιφάνειά τους, 

ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον 

περιβάλλοντα χώρο που θέλετε να τα τοποθετήσετε. 
 
Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση, ιδιαίτερα 

ανθεκτικά στους εξωτερικούς παράγοντες και στο 

χρόνο, αποτελούν αναμφισβήτητα την κορυφαία 

επιλογή! 
 

 

 

 
 
Μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια, 

κυβόλιθους, χλοοτάπητα σε εξωτερικούς 

χώρους, αλλά και με μάρμαρο, ξύλο και όποιο 

άλλο υλικό επιθυμείτε, σε εσωτερικούς 

χώρους, καθιστώντας τα πραγματικά αόρατα! 

 
 
  

 

 
Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα νερού, 

αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου, 

κ.α., σε κατοικίες, οικιστικά συγκροτήματα, 

κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, γκαράζ, 

πεζοδρόμια, ξενοδοχεία, πισίνες κλπ 

Έχουν μικρό βάρος και τοποθετούνται εύκολα, 

ενώ χάρη στο μοναδικό σχεδιασμό τους είναι 

πολύ εύκολο να ανοίξουν οποιαδήποτε στιγμή 

και μετά από πολύ καιρό. 

 

 

Χρησιμοποιούνται σε φρεάτια εσωτερικού και 

εξωτερικού χώρου, για περιοχές πεζών και περιοχές 

ήπιας και μεσαίας κυκλοφορίας. 
 

 

 

 
- Κράμα αλουμινίου AIMgSI 0.5 

- Γαλβανισμένο πλέγμα οπλισμού 

- Ανοξείδωτες βίδες 

- Παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM 

- Κλειδιά ανύψωσης 

 
 



 

 
 

Y1 

 

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  “DC-60 LIGHT”   
 
Περιγραφή: 
 
Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της 

τελικής επιφάνειας (γεμίσματος), που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς 

και με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών και ήπιας κυκλοφορίας. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Φορτίο δοκιμής: 20 kΝ - 2 τόνοι.  

 Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124. 
 
Υλικά κατασκευής: 

- Αλουμίνιο AIMgSi0.5. 

- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

- Ανοξείδωτες βίδες 304. 

- Παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM. 

- Κλειδιά ανύψωσης  
 

 

1. Πλαίσιο 

2. Κάλυμμα 

3. Παρέμ. Στεγανοποίησης (EPDM) 

4. Παρέμβυσμα T-profile (EPDM) 

5. Βάση από αλουμίνιο 

6. Ανοξείδωτες βίδες Μ8x20mm 

7. Γαλβ. κλειδιά ανύψωσης 

8. Γαλβ. πλέγμα οπλισμού 

 
Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:  
Το καπάκι έχει προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, διαθέτει ειδικές υποδοχές για 

άνοιγμα, οι οποίες καλύπτονται με 4 ανοξείδωτες βίδες και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά 

ανύψωσης. 

Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, 

λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε 

στιγμή. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΡΟΣ 

(KG) ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

YUL06-30/30 300Χ300 240Χ240 50 60 2.40 

YUL06-30/40 300Χ400 240Χ340 50 60 3.00 

YUL06-40/40 400Χ400 340Χ340 50 60 3.70 

YUL06-40/50 400Χ500 340Χ440 50 60 4.50 

YUL06-50/50 500X500 440X440 50 60 5.50 

YUL06-50/60 500X600 440X540 50 60 6.50 

YUL06-60/60 600X600 540X540 50 60 7.40 

YUL06-70/70 700Χ700 640X640 50 60 9.50 

YUL06-60/80 600X800 540X740 50 60 10.00 

YUL06-80/80 800Χ800 740X740 50 60 12.00 
 
*Φορτίο Δοκιμής: Τα καλύμματα DC-60 LIGHT έχουν υποβληθεί σε φορτίο δοκιμής 20kN με υλικό γεμίσματος τσιμέντο C30/37 και ύψος 

γεμίσματος 4cm. Τοποθετούνται σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από πεζούς, ποδηλάτες πρασιές – ΟΜΑΔΑ Α15 (15kn)  



 

 
 

Y2 

 

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  “DC-60 PRO”   
 
Περιγραφή: 
 
Τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής 

επιφάνειας (γεμίσματος), που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με 

τον περιβάλλοντα χώρο. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών, ήπιας και μεσαίας  κυκλοφορίας. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Φορτίο δοκιμής: 40 kΝ - 4 τόνοι.  

 Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124. 
 
Υλικά κατασκευής: 

- Αλουμίνιο AIMgSi0.5. 

- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

- Ανοξείδωτες βίδες 304. 

- Διπλό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM. 

- Κλειδιά ανύψωσης 
  

 

 
1. Πλαίσιο 

2. Κάλυμμα 

3. Διπλό παρέμ. στεγανοποίησης (EPDM) 

4. Παρέμβυσμα T-profile (EPDM) 

5. Βάση από αλουμίνιο  

6. Ανοξείδωτες βίδες Μ8x45mm 

7. Γαλβ. κλειδιά ανύψωσης 

8. Γαλβ. πλέγμα οπλισμού 

9. Ανοξείδωτες ενώσεις 

10. Πλαστικά καπάκια βιδών 
 
Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:  
Το καπάκι ασφαλίζει στο πλαίσιο του με 4 ανοξείδωτες βίδες και έχει διπλό προσαρμοσμένο 

παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, στοιχεία που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα και 

προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης. 

Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, 

λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε 

στιγμή. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΡΟΣ 

(KG) ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

YUA06-30/30 300Χ300 210Χ210 50 60 4.44 

YUA06-40/40 400Χ400 310Χ310 50 60 6.16 

YUA06-50/50 500X500 410X410 50 60 8.27 

YUA06-60/60 600X600 510X510 50 60 10.52 

YUA06-70/70 700Χ700 610X610 50 60 13.01 

YUA06-80/80 800Χ800 710X710 50 60 15.78 

YUA06-90/90 900Χ900 810X810 50 60 21.26 

YUA06-100/100 1000X1000 910X910 50 60 26.35 

 

*Φορτίο Δοκιμής: Τα καλύμματα DC-60 PRO έχουν υποβληθεί σε φορτίο δοκιμής 40kN με υλικό γεμίσματος τσιμέντο C30/37 και ύψος 

γεμίσματος 4cm. Τοποθετούνται σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας π.χ. πεζόδρομοι, σταθμοί αυτοκινήτων  – ΟΜΑΔΑ B125 (125kn) 



 

 

“ΑΟΡΑΤΑ” ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 
Τα επιγεμιζόμμενα καλύμματα από ανοξείδωτο 

χάλυβα, απλά ή με μηχανισμό ανύψωσης, σας 

παρέχουν τη δυνατότητα να επιλέξετε την τελική 

επιφάνειά τους, ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με 

όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον 

περιβάλλοντα χώρο που θα τοποθετηθούν. 
 
Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση, 

εξαιρετικά ανθεκτικά  σε αυξημένες απαιτήσεις 

διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής 

φθοράς, για χώρους υγειονομικών 

προδιαγραφών αποτελούν αναμφισβήτητα την 

κορυφαία επιλογή! 
 

 

 

Μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια, 

κυβόλιθους, χλοοτάπητα, μάρμαρο, ξύλο, ή όποιο 

άλλο υλικό επιθυμείτε, σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους, ώστε μετά την εγκατάσταση 

τους να είναι πραγματικά αόρατα! 
 
Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα νερού, 

αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου, 

κ.α., σε κατοικίες, οικιστικά συγκροτήματα, 

κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, πεζοδρόμια, 

ξενοδοχεία, πισίνες κλπ 
 

 

Ιδανικά για εφαρμογή σε χώρους στους οποίους 

απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές βάσει των  

διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP), όπως 

βιοτεχνίες και βιομηχανίες, τυροκομεία, 

ζυθοποιίες και οινοποιεία, μονάδες επεξεργασίας 

κρέατος, ελιάς, αλιευμάτων, κρεοπωλεία, 

κουζίνες μαζικής εστίασης, αποθήκες, χημικά 

εργοστάσια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α. 
 
Τοποθετούνται εύκολα και είναι πολύ εύκολο να 

ανοίξουν οποιαδήποτε στιγμή και μετά από πολύ 

καιρό. 

 
 

 
 
Χρησιμοποιούνται σε φρεάτια εσωτερικού και 

εξωτερικού χώρου, για περιοχές πεζών και περιοχές 

ήπιας κυκλοφορίας. 

 
 



 

 
 

INK.1 

 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ  “STANDARD”   
 
Περιγραφή: 
 
Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της 

τελικής επιφάνειας (γεμίσματος), που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς 

και με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών και ήπιας κυκλοφορίας. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ - 1,5 tn).  

 Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

 Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από 

φύλλα 3mm V2A AISI 304). 

 Διαθέτουν πιστοποιητικό υγιεινής. 

 Διαθέτουν ανοξείδωτο δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

 Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο 

πλαίσιο του. 

 Κλειδιά ανύψωσης   

 
  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΑxB 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
CxD 

ΥΨΟΣ 
ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 

ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
H 

ΙΝK-3X3 300Χ300 160X160 50 70 

ΙΝK-4X4 400Χ400 260X260 50 70 

ΙΝK-5X5 500X500 360X360 50 70 

ΙΝK-5X7 500X700 340X540 50 85 

ΙΝK-6X6 600X600 440X440 50 85 

ΙΝK-6X8 600X800 440X640 50 85 

ΙΝK-7X7 700Χ700 540X540 50 85 

ΙΝK-8X8 800Χ800 620X620 50 100 

ΙΝK-9X9 900X900 720X720 50 100 

ΙΝK-10X10 1000Χ1000 820X820 50 100 

 



 

 
 

INK.2 

 

 

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ  “GAS-TIGHT”   
 
Περιγραφή: 
 
Στεγανά τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα 

επιλογής της τελικής επιφάνειας (γεμίσματος), που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών και ήπιας κυκλοφορίας. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ - 1,5 tn).  

 Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

 Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από 

φύλλα 3mm V2A AISI 304). 

 Διαθέτουν πιστοποιητικό υγιεινής. 

 Διαθέτουν πιστοποιητικό στεγανότητας. 

 Διαθέτουν ειδικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης. 

 Διαθέτουν ανοξείδωτο δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

 Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο 

πλαίσιο του. 

 Κλειδιά ανύψωσης 

 

 

 
  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΑxB 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
CxD 

ΥΨΟΣ 
ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 

ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
H 

ΙΝK-3X3-GT 300Χ300 160X160 50 70 

ΙΝK-4X4-GT 400Χ400 260X260 50 70 

ΙΝK-5X5-GT 500X500 360X360 50 70 

ΙΝK-5X7-GT 500X700 340X540 50 85 

ΙΝK-6X6-GT 600X600 440X440 50 85 

ΙΝK-6X8-GT 600X800 440X640 50 85 

ΙΝK-7X7-GT 700Χ700 540X540 50 85 

ΙΝK-8X8-GT 800Χ800 620X620 50 100 

ΙΝK-9X9-GT 900X900 720X720 50 100 

ΙΝK-10X10-GT 1000Χ1000 820X820 50 100 

 



 

 
 

INK.3 

 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ   
 

Περιγραφή: 
 
Καλύμματα φρεατίων σε ποικίλες διαστάσεις και σχέδια, απλά ή με δυνατότητα επιλογής της 

τελικής επιφάνειας (γεμίσματος). 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε πισίνες ως φρεάτια ελέγχου. (pool 

deck) 

(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και εξειδικευμένων διαστάσεων) 
 

  

 
 

  
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

 Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (AISI 316L). 

 Διαθέτουν πιστοποιητικό υγιεινής. 

 Διαθέτουν ειδικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης. 

 Διαθέτουν ανοξείδωτο δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

 Για την σωστή λειτουργία ανοίγματος και στήριξης διαθέτουν: 

Υδραυλικά αμορτισέρ (2 x 2000N), βοηθητικά κλειδιά ανύψωσης, ράβδους στήριξης και κάθε 

κάλυμμα συνοδεύεται με της ανάλογες βίδες ασφάλισης.  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΥΨΟΣ ΓΕΜ/ΤΟΣ 
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 

INKLIF60X60-GT 770x770 200 600Χ600 100 

INKLIF70X70-GT 870x870 200 700X700 100 

INKLIF80X80-GT 970x970 200 800X800 100 

INKLIF90X90-GT 1070x1070 200 900X900 100 

INKLIF100X100-GT 1170Χ1170 200 1000Χ1000 100 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
*Για  τοποθέτηση σε περιοχές πεζών: 
Προτείνεται η πλήρωση του καλύμματος να γίνεται με ελαφρά υλικά, (π.χ. ελαφρομπετόν).  
**Για  τοποθέτηση σε περιοχές ελαφρών οχημάτων: 
Προτείνεται η πλήρωση του καλύμματος να γίνεται με τσιμέντο C25/30, (για κατηγορία αντοχής του 
καλύμματος >Kn 125 - 12,5 τόνοι).  
***Ακολουθεί το υλικό επίστρωσης της τελικής επιφάνειας, (π.χ. πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθους κλπ).  



 

 

“ΑΟΡΑΤΑ” ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 

 

 
 



 

 

 
 

“ΑΟΡΑΤΑ” ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 
 
Τα επιγεμιζόμμενα καλύμματα από γαλβανισμένο 

χάλυβα σας παρέχουν τη δυνατότητα να επιλέξετε 

την τελική επιφάνειά τους, ώστε να ταιριάζουν 

απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς 

και με τον περιβάλλοντα χώρο που θέλετε να τα 

τοποθετήσετε. 
 
Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση. 

Ανθεκτικά στους εξωτερικούς παράγοντες και στο 

χρόνο. 

 

 

 

 

 
 

Μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια, 

τσιμέντο, ξύλο και όποιο άλλο υλικό 

επιθυμείτε, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους, καθιστώντας τα πραγματικά αόρατα! 

 

 
  

 

 

 

Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα νερού, 

αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου, 

κ.α., σε κατοικίες, οικιστικά συγκροτήματα, 

κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, γκαράζ, 

πεζοδρόμια, ξενοδοχεία, πισίνες κλπ 

Έχουν μικρό βάρος, τοποθετούνται εύκολα και 

είναι εύκολο να ανοίξουν οποιαδήποτε στιγμή 

και μετά από πολύ καιρό. 

 

 

 

Χρησιμοποιούνται σε φρεάτια εσωτερικού και 

εξωτερικού χώρου, για περιοχές πεζών και περιοχές 

ήπιας κυκλοφορίας. 

 
 



 

 
 

R1 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ 

ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 
 

Περιγραφή: 
 
Τετράγωνα καλύμματα με ανάλογο πλαίσιο, με 

δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας τους, 

(ντυσίματος), ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στον 

περιβάλλοντα χώρο.  

Το κάλυμμα διαθέτει προσαρμοσμένο παρέμβυσμα 

στεγανοποίησης και ασφαλίζει στο πλαίσιο με 4 

βίδες ασφάλισης, στοιχεία που διασφαλίζουν 

απόλυτη στεγανότητα.  
 

Μπορούν να επενδυθούν με τσιμέντο, πλακίδια, 

πέτρα κλπ. 

Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα νερού, αποχέτευσης, 

ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου, κ.α. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
 Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα. 
 
Διασφάλιση ποιότητας: 
 
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001. 

 

 

ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΙΔΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΚΑΚΙ

ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΙΓΕΜΙΣΗΣ

 

ΚΩΔIKOΣ 
 

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤ. 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΥΨΟΣ 

ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 
ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 

C X C’ (mm) O X O’ (mm) F (mm) Η (mm) (Kgr) 

R3030G 380x380 300x300 40 60 8 

R4040G 480x480 400x400 40 60 11 

R4545G 530x530 450x450 40 60 12 

R5050G 580x580 500x500 40 60 13 

R6060G 680x680 600x600 40 60 17 

R7575G 830x830 750x750 40 60 22 

 
*Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος.  



 

 

 

“ΑΟΡΑΤΑ” ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

 
 
Τα επιγεμιζόμμενα καλύμματα από ελατό 

χυτοσίδηρο σας παρέχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξετε την τελική επιφάνειά τους, ώστε να 

ταιριάζουν απόλυτα στον εξωτερικό περιβάλλοντα 

χώρο που θα τοποθετηθούν. 
 
Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση, 

παρουσιάζουν εξαιρετική συμπεριφορά σε 

αυξημένες απαιτήσεις φόρτισης και διαβρωτικού 

περιβάλλοντος. 

 
 

 

 

 
 
 
Μπορούν να επενδυθούν με κυβόλιθους, 

πλάκες πεζοδρομίων, μάρμαρο, τσιμέντο, 

άσφαλτο και όποιο άλλο υλικό επιθυμείτε, σε 

εξωτερικούς χώρους, καθιστώντας τα 

πραγματικά αόρατα! 

 

 

 
 
Χρησιμοποιούνται σε έργα αναπλάσεων 

ειδικών αρχιτεκτονικών κατασκευών,  δίκτυα 

νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικού 

ελέγχου, σε δρόμους, γκαράζ, πεζοδρόμια, 

κλπ. 

Τοποθετούνται εύκολα και είναι πολύ εύκολο 

να ανοίξουν οποιαδήποτε στιγμή και μετά από 

πολύ καιρό. 

 

 

 
 
 
Χρησιμοποιούνται σε φρεάτια εξωτερικού χώρου, 

για περιοχές μεσαίας και βαριάς κυκλοφορίας. 

 
 



 

 
 

C5 

 

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΚΩΔIKOΣ 
 

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤ. 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΥΨΟΣ 

ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 
ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 

(mm) (mm) (mm) (mm) (Kgr) ±3 

C4040RC 400x400 300x300 75 90 23 

C5050RC 500x500 400x400 75 90 35 

C6060RC 600x600 500x500 75 90 49 

C7070RC 700x700 600x600 75 90 65 

 

 
 
Περιγραφή: 
 
Τετράγωνα καλύμματα φρεατίων και ανάλογα 

πλαίσια, με δυνατότητα επιλογής της τελικής 

επιφάνειας, ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στον 

εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο που θα 

τοποθετηθούν. Μπορούν να επενδυθούν με 

κυβόλιθους, πλάκες πεζοδρομίων, μάρμαρο, 

άσφαλτο κ.α. 

Παρουσιάζουν εξαιρετική συμπεριφορά σε 

αυξημένες απαιτήσεις φόρτισης και 

διαβρωτικού περιβάλλοντος. 

Ιδανικά για χρήση σε έργα αναπλάσεων, ειδικών 

αρχιτεκτονικών κατασκευών κλπ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
 Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ - 25 tn).  

 Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   

ΕΝ124. 

 Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με 

μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή 

μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο   ISO 1083, 

grade 500-7. 

 

Διασφάλιση ποιότητας: 
 
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 
Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα (third 

partly certification), ως προς τη συμμόρφωση 

τους κατά ΕΝ124 

 
 

 



 

 

“ΑΟΡΑΤΑ” ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 
Επιγεμιζόμμενα ανοξείδωτα κανάλια αποστράγγισης 

υδάτων για επίπεδες ντουζιέρες μινιμαλιστικού 

design, που ταιριάζουν απόλυτα στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής και αισθητικής. 
 
Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση, εξαιρετικά 

ανθεκτικά  σε μηχανικές, θερμικές και χημικές 

καταπονήσεις, (απολυμαντικά, καθαριστικά, χλώριο, 

κλπ).  

Αποτελούν αναμφισβήτητα την κορυφαία επιλογή 

τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί 

συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που θα 

τοποθετηθούν.  

 

 

 

Μπορούν να επενδυθούν με πλακίδια, 

μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή όποιο άλλο υλικό 

επιθυμείτε, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους, ώστε μετά την εγκατάσταση τους να 

είναι πραγματικά αόρατα! 
 
Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα  (AISI 304) 
 
Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον 

εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. 
 
 

 

  
 

 

*Προϊόντα υψηλής αντοχής, αισθητικής και ποιότητας για την αποχέτευση στο μπάνιο. 



 

 
ΙΝ9 

 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ 

SET  - ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 

 
Περιγραφή: 
 
Ανοξείδωτα κανάλια αποστράγγισης υδάτων για 

ντουζιέρες, με φλάντζα στεγανοποίησης, σε ματ όψη, με 

αντίστοιχες σχάρες – set. (επιλογή του τελικού σχεδίου 

(επιφάνειας), μεταξύ 6 διαφορετικών ανοξείδωτων 

σχαρών.  
 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα  (AISI 304) 

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. 

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 

Κανάλια: 

• Διαθέτουν φλάντζα στεγανοποίησης πλάτους 20mm περιμετρικά 

 Έχουν πλάτος 67mm και μήκος 500mm έως 900mm (+40mm φλάντζα x μήκος / πλάτος). 

• Με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους από 105-130mm, (διαθέτουν ειδικά στηρίγματα 

για εύκολη εφαρμογή και εγκατάσταση 

 Διαθέτουν εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροή 

 Περιλαμβάνουν αποσπώμενη οσμοπαγίδα  

 Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχει έξοδος  Φ 50  προσαρμοσμένη στο 

κανάλι 

Σχάρες: 

• Σε 6 διαφορετικά σχέδια. Η σειρά “INPSET” καλύπτεται με υλικό της επιλογής σας, 

(επιγεμιζόμμενη)  

 Έχουν πλάτος 60mm και το μήκος είναι 4mm μικρότερο από αυτό του καναλιού  

(πχ. για κανάλι 500mm η σχάρα είναι 496mm, κλπ). 

Το πλάτος της σειράς “INPSET”  είναι 50mm για την σωστή απορροή υδάτων 
 

 

 
 
 

 



 

 
ΙΝ9 

INBSET500M Κανάλι με Σχάρα Β 67x500mm INGSET500M Κανάλι με Σχάρα G 67x500mm 

INBSET600M Κανάλι με Σχάρα Β 67x600mm INGSET600M Κανάλι με Σχάρα G 67x600mm 

INBSET700M Κανάλι με Σχάρα Β 67x700mm INGSET700M Κανάλι με Σχάρα G 67x700mm 

INBSET800M Κανάλι με Σχάρα Β 67x800mm INGSET800M Κανάλι με Σχάρα G 67x800mm 

INBSET900M Κανάλι με Σχάρα Β 67x900mm INGSET900M Κανάλι με Σχάρα G 67x900mm 

  

INKSET500M Κανάλι με Σχάρα K 67x500mm INMSET500M Κανάλι με Σχάρα M 67x500mm 

INKSET600M Κανάλι με Σχάρα K 67x600mm INMSET600M Κανάλι με Σχάρα M 67x600mm 

INKSET700M Κανάλι με Σχάρα K 67x700mm INMSET700M Κανάλι με Σχάρα M 67x700mm 

INKSET800M Κανάλι με Σχάρα K 67x800mm INMSET800M Κανάλι με Σχάρα M 67x800mm 

INKSET900M Κανάλι με Σχάρα K 67x900mm INMSET900M Κανάλι με Σχάρα M 67x900mm 

  

INQSET500M Κανάλι με Σχάρα Q 67x500mm INPSET500M Κανάλι με Σχάρα P 67x500mm 

INQSET600M Κανάλι με Σχάρα Q 67x600mm INPSET600M Κανάλι με Σχάρα P 67x600mm 

INQSET700M Κανάλι με Σχάρα Q 67x700mm INPSET700M Κανάλι με Σχάρα P 67x700mm 

INQSET800M Κανάλι με Σχάρα Q 67x800mm INPSET800M Κανάλι με Σχάρα P 67x800mm 

INQSET900M Κανάλι με Σχάρα Q 67x900mm INPSET900M Κανάλι με Σχάρα P 67x900mm 

  

 

*Η σχάρα της σειράς “INPSET” επενδύεται με υλικό της επιλογής σας, (επιγεμιζόμμενη) 

   
 



 

 

“ΑΟΡΑΤΑ” ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 
Τα επιγεμιζόμμενα ανοξείδωτα σχαράκια 

μινιμαλιστικού design, για επίπεδες ντουζιέρες 

ταιριάζουν απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο ζωής 

και αισθητικής. 
 
Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση, 

εξαιρετικά ανθεκτικά  σε μηχανικές, θερμικές 

και χημικές καταπονήσεις, (απολυμαντικά, 

καθαριστικά, χλώριο, κλπ).  

Αποτελούν αναμφισβήτητα την κορυφαία 

επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και 

ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται απόλυτα με 

όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον 

περιβάλλοντα χώρο που θα τοποθετηθούν.  

 

 

 

Μπορούν να επενδυθούν με πλακίδια, μάρμαρο, 

ξύλο, πέτρα, ή όποιο άλλο υλικό επιθυμείτε, σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ώστε μετά 

την εγκατάσταση τους να είναι πραγματικά 

αόρατα! 
 
Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα  (AISI 304) 
 
Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο 

καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. 
 
 

 

  
 

 

*Προϊόντα υψηλής αντοχής, αισθητικής και ποιότητας για την αποχέτευση στο μπάνιο. 



 

 
ΙΝΜ9 

 

 
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙΑ  
   
 
Περιγραφή: 
 
Τετράγωνες ανοξείδωτες σχάρες σε γυαλιστερή όψη.  

Σε τρία σχέδια: 

- Με τάπα απλή.  

- Με τάπα βιδωτή. 

- Η σειρά PINCH13-06 καλύπτεται με υλικό της επιλογής 

σας, (επιγεμιζόμμενη). 

Χρησιμοποιούνται για την επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων 

και εξασφαλίζουν την εύκολη τοποθέτηση τους σε υπάρχον 

σύστημα αποχέτευσης, (σε πατοσίφωνο Φ110mm).   

  
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (AISI 304). 

 

• Έχουν διάσταση 150x150mm και 200x200mm και 131x131mm η επιγεμιζόμμενη. 

 Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί.  

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠxM 
(mm) 

PINCH15-06 

 

 
Με τάπα απλή 

150Χ150 

PINCH20-06 

 

200Χ200 

PINCH15-07 

  

Με τάπα βιδωτή 150Χ150 

PINCH13-06 

 

 

Επιγεμιζόμενη 131Χ131 

 

 



 

 

 
 

“ΑΟΡΑΤΗ” ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLOT 

 
Οι σχάρες σχισμής από αλουμίνιο σας παρέχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξετε την τελική επιφάνειά τους, 

ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον 

περιβάλλοντα χώρο που θέλετε να τα τοποθετήσετε. 
 
Εύκολες στην εφαρμογή και εγκατάσταση, ιδιαίτερα 

ανθεκτικές στους εξωτερικούς παράγοντες και στο 

χρόνο, αποτελούν αναμφισβήτητα την κορυφαία 

επιλογή! 
 

 

 

 
 
Μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια, 

κυβόλιθους, χλοοτάπητα, μάρμαρο, ξύλο και 

όποιο άλλο υλικό επιθυμείτε, σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους.  

 

Αποτελούν καινοτομία στην επιφανειακή 

αποστράγγιση  υδάτων αφού μετά την 

εγκατάσταση είναι πραγματικά αόρατες! 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

*Το ανοδιωμένο αλουμίνιο εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στην διάβρωση. 

 



 

 
 

Y4 

 

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLOT ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE LINE”  

 
Περιγραφή: 
 
“Αόρατη” σχάρα σχισμής “SLOT” από αλουμίνιο, για κανάλια 

αποστράγγισης καθαρού πλάτους 10 cm και τυπικού μήκους 

ενός μέτρου. 

Η σχάρα παρέχει την δυνατότητα επιλογής της τελικής 

επιφάνειας (γεμίσματος), ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 
 
Υλικά κατασκευής: 

Τα κανάλια και τα φρεάτια ελέγχου κατασκευάζονται από:   

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά) 
 
Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά: 
 
Μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση  υδάτων αφού 

μετά την εγκατάσταση είναι σχεδόν αόρατο. 

Μπορεί να τοποθετηθεί σε κανάλι από πολυμερικό μπετόν, ή 

από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, καθαρού πλάτους 10cm. 

Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να 

χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο) για 

ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού. 
 
*Το ανοδιωμένο αλουμίνιο εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στο 

χρόνο και στην διάβρωση. 
 

 

 

 

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLOT - ΤΥΠΟΣ ALUSIDE LINE 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
ΥΨΟΣ 

ΓΕΜ/ΤΟΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΥΨΟΣ 

ΣΧΙΣΜΗ 
ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΠΛ / Μ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ) 

YASL-1000 130x1000 82 21 / 14 65 
KP10-60 

Κ90 
KP10-100 

 

 

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ -  ΤΥΠΟΣ ALUSIDE LINE 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΥΨΟΣ 

ΓΕΜ/ΤΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ                   

YASLI-250 130x250 82  74 

YASLZ-500 130x500 82  74 

 

   
 



 

 

“ΑΟΡΑΤΑ” ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΧΙΣΜΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ (ΤΥΠΟΥ SLOT) 

 
Ανοξείδωτα κανάλια αποστράγγισης υδάτων 

βιομηχανικών εφαρμογών, τύπου σχισμής χωρίς 

προσθήκη σχάρας. 
 
Κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

πιστοποιημένα κατά ΕΝ, ιδανικά για εφαρμογή σε 

χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές 

προδιαγραφές βάσει των ευρωπαϊκών και διεθνών 

προτύπων και οδηγιών (HACCP).  
 
Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση, εξαιρετικά 

ανθεκτικά  σε μηχανικές, θερμικές και χημικές 

καταπονήσεις, (απολυμαντικά, καθαριστικά, χλώριο, 

κλπ).  

 

 

 

 

Κατάλληλα για χρήση σε βιοτεχνίες και 

βιομηχανίες όπως τυροκομεία, ζυθοποιίες και 

οινοποιεία, μονάδες επεξεργασίας κρέατος, 

ελιάς, αλιευμάτων, κρεοπωλεία, κουζίνες 

μαζικής εστίασης, αποθήκες, χημικά 

εργοστάσια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α. 
 
Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα  (AISI 304) 
 
 
 

 

  
 

 

* Αποχετευτικά συστήματα υψηλής αντοχής, αισθητικής και ποιότητας. 



 

 
ΙΝBCH.2 

 

 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ (SLOT) 
 
Περιγραφή: 
 
Ανοξείδωτα κανάλια αποστράγγισης υδάτων τύπου 

σχισμής βιομηχανικών εφαρμογών, χωρίς προσθήκη 

σχάρας. 

 (Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και 

εξειδικευμένων διαστάσεων) 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από 

φύλλα 2mm AISI 304 ή 316)   
 Με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους, (ειδικά στηρίγματα για εύκολη εγκατάσταση) 

 Διαθέτουν εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροή 
 

ΚΑΝΑΛΙ MAXI SLOT ΚΑΝΑΛΙ MINI SLOT 

 

 

 

Σε 2 τύπους: 
 

- Maxi Slot 20mm 

- Mini Slot 8mm (ιδανικό για πισίνες) 
 
Τα βιομηχανικά κανάλια SLOT διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις πλάτους 60mm, σχισμής 

20mm ή 8mm και μήκους από 1 έως 4 μέτρα. Για μήκος μεγαλύτερο των 4 μέτρων υπάρχουν 

ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ασφαλή και ενιαία τοποθέτηση τους. 
 
 Κατασκευάζονται με ειδικό προφίλ ακμής ώστε να είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους 

δαπέδων. 

 Η επιλογή της εξόδου / των εξόδων για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων γίνεται από τον 

κατάλογο των Βιομηχανικών Σιφωνιών. 

 

 



 

 

“ΑΟΡΑΤΑ” ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΧΙΣΜΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ (ΤΥΠΟΥ SLOT) 

 
 
 

  

  

  
 



 

 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΩΝ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ  ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  
 

 

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο άνοιγμα του φρεατίου, στη σωστή θέση. 

Το τμήμα της κάτω πλευράς του πλαισίου πρέπει να στηρίζεται εξ’ολοκλήρου. Όλα τα φορτία τα 

οποία δέχεται το κάλυμμα, μεταφέρονται στην δομική στήριξη μέσω του πλαισίου. Αν η 

εδράζουσα επιφάνεια του πλαισίου είναι μόνο μερικώς στηριζόμενη, το κάλυμμα δεν θα είναι 

ικανό να δεχτεί τα φορτία για τα οποία είναι σχεδιασμένο και τελικώς θα αστοχήσει. (Βλ. ανάλογο 

σχέδιο). 

 

 
 

Αφού εφαρμόσετε στην περιοχή τοποθέτησης μια στρώση τσιμέντου, στη συνέχεια τοποθετείστε το 

πλαίσιο μαζί με το κάλυμμα σε επίπεδη θέση (αλφάδιασμα) και στο επιθυμητό ύψος, λαμβάνοντας 

υπόψη το υλικό επίστρωσης του περιβάλλοντα χώρου. 

Όταν στεγνώσει το τσιμέντο, αφαιρέστε το κάλυμμα και καθαρίστε καλά το πλαίσιο από τυχόν 

υπολείμματα. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και συνεχίστε το γέμισμα του με το υλικό στερέωσης 

της επένδυσης (τσιμέντο, κόλλα κλπ).  

Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να μην ξεφύγει το υλικό στερέωσης στις οπές ανύψωσης του 

καλύμματος. (Η τοποθέτηση κάποιου είδους αυτοκόλλητης ταινίας στα προαναφερθέντα σημεία 

παρέχει ιδανική προστασία). 
 
Το κάλυμμα μπορεί να επενδυθεί με το υλικό επιλογής σας. 
 

 



 

 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΩΝ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ  ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  
 

 

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο άνοιγμα του φρεατίου, στη σωστή θέση. 

Το τμήμα της κάτω πλευράς του πλαισίου πρέπει να στηρίζεται εξ’ολοκλήρου. Όλα τα φορτία τα 

οποία δέχεται το κάλυμμα, μεταφέρονται στην δομική στήριξη μέσω του πλαισίου. Αν η 

εδράζουσα επιφάνεια του πλαισίου είναι μόνο μερικώς στηριζόμενη, το κάλυμμα δεν θα είναι 

ικανό να δεχτεί τα φορτία για τα οποία είναι σχεδιασμένο και τελικώς θα αστοχήσει. (Βλ. ανάλογο 

σχέδιο). 

 

 
 

Αφού εφαρμόσετε στην περιοχή τοποθέτησης μια στρώση τσιμέντου, στη συνέχεια τοποθετείστε το 

πλαίσιο μαζί με το κάλυμμα σε επίπεδη θέση (αλφάδιασμα) και στο επιθυμητό ύψος, λαμβάνοντας 

υπόψη το υλικό επίστρωσης του περιβάλλοντα χώρου. 
 
Αν το σετ κλειδώνει με βίδες ασφάλισης, βιδώστε το καπάκι στην θέση του αλλά χωρίς να σφίξετε 

εντελώς τις βίδες. 
 
Όταν στεγνώσει το τσιμέντο, αφαιρέστε το κάλυμμα και καθαρίστε καλά το πλαίσιο από τυχόν 

υπολείμματα. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και συνεχίστε το γέμισμα του με το υλικό στερέωσης 

της επένδυσης (τσιμέντο, κόλλα κλπ).  
 
Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να μην ξεφύγει το υλικό στερέωσης στα σημεία ασφάλισης καθώς 

και στις οπές ανύψωσης του καλύμματος. (Η τοποθέτηση κάποιου είδους αυτοκόλλητης ταινίας στα 

προαναφερθέντα σημεία παρέχει ιδανική προστασία). 
  
Το κάλυμμα μπορεί να επενδυθεί με το υλικό επιλογής σας. 
 
 
 

 



 

 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ 
 
Τοποθετήστε το κάλυμμα αλουμινίου στο άνοιγμα του φρεατίου, 

στη σωστή θέση. Στη συνέχεια γεμίστε προσεκτικά με τσιμέντο την 

περιοχή περιμετρικά του πλαισίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το 

υλικό (πλακίδια, κυβόλιθοι κλπ) που θα τοποθετήσετε στο 

κάλυμμα. 

Σημείωση 

Πριν να τοποθετήσετε το κάλυμμα αλουμινίου στο άνοιγμα του 

φρεατίου, βεβαιωθείτε πως εφαρμόζει σωστά στο πλαίσιο του. 

(εάν ασφαλίζει με βίδες τότε ασφαλίστε το κάλυμμα στο πλαίσιο)! 

Αφού εφαρμόσετε στην περιοχή μια στρώση τσιμέντου, στη 

συνέχεια τοποθετείστε το πλαίσιο μαζί με το κάλυμμα σε επίπεδη 

θέση (αλφάδιασμα) και στο επιθυμητό ύψος, χρησιμοποιώντας 

προσεκτικά ένα σφυρί. Κατά τη διάρκεια πήξης του τσιμέντου, 

βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα δεν θα μετακινηθεί.  

 

 
Το κάλυμμα το ανοίγετε όταν το τσιμέντο έχει στεγνώσει καλά. 
  

 

 
Όταν το τσιμέντο στεγνώσει, αφαιρέστε το κάλυμμα 
από το πλαίσιο και καθαρίστε προσεκτικά την περιοχή 
του πλαισίου που θα εδράζει το κάλυμμα. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσουν υπολείμματα 
τσιμέντου, λάσπης κλπ στις οπές όπου 
χρησιμοποιούνται οι βίδες καλύπτοντας τες με ταινία. 
 
Το πλέγμα οπλισμού θα πρέπει να τοποθετεί αφού 

πρώτα υπάρχει μια στρώση τσιμέντου στον πάτο του 

καλύμματος. Αφού τοποθετήσετε το πλέγμα, στη 

συνέχεια συνεχίζετε το γέμισμα με τσιμέντο, κόλλα 

πλακιδίων κλπ, (ανάλογα με την επιλογή του υλικού της 

τελικής επιφάνειας), λαμβάνοντας υπόψη το ύψος που 

θα χρειαστείτε για την τοποθέτηση του τελικού υλικού 

επιφάνειας. 
 

Τοποθετήστε το υλικό επιφάνειας (πλακίδια, κυβόλιθους κλπ). Με 
τον οδηγό κοπής κόψτε κατάλληλα τις γωνίες του υλικού που θα 

τοποθετηθεί στις τέσσερις γωνίες του καλύμματος. 

 

Παραδείγματα εφαρμογών 

 
 

 




