
   Όταν οι σύνθετες ιδέες 
συναντούν απλές εφαρµογές

Ανακαινίζω το Σπίτι





Με σταθερό µας κίνητρο την ποιοτική εξέλιξη και τον εκ- 
συγχρονισµό, εφαρµόζουµε καινοτόµα και σύγχρονα προ- 
ϊόντα, τεχνολογικά προηγµένα, που δηµιουργούν τη νέα 
τάση στην κτηριακή αποχέτευση.
Από το 2010, έχουµε εισαγάγει την ιδέα των "Αόρατων 
Εφαρµογών" σε εγκαταστάσεις εσωτερικών και εξωτε- 
ρικών χώρων, µε καλύµµατα φρεατίων και κανάλια απο- 
στράγγισης επιφανειακών υδάτων.
Συνδυάζονται τέλεια µε όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και 
τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς µπορούν να επενδυθούν 
µε πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθους χλοοτάπητα, µάρµαρο, ξύ- 
λο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε µετά την τοποθέτησή 

"Αόρατες Εφαρµογές"
  Η νέα τάση
 στην κτηριακή αποχέτευση

τους να µοιάζουν αόρατα.
Μια ιδέα, η οποία βρήκε µεγάλη ανταπόκριση από αρχι- 
τέκτονες και κατασκευαστές σε ανακαινίσεις και νέες κα- 
τασκευές και έχει υιοθετηθεί από τον αρχιτεκτονικό κόσµο 
ως * κορυφαία επιλογή.
Οι "αόρατες εφαρµογές" καθιστούν δυνατή την προ- 
σαρµογή σύνθετων λύσεων σε απλές εφαρµογές, τόσο 
σε ιδιωτικές κατασκευές,  νέα έργα κατασκευής ή ανακα- 
τασκευής, όσο και σε δηµόσια όπως πλατείες, ιστορικοί 
δρόµοι, πεζόδροµοι κλπ. ενισχύοντας την αισθητική της 
κατασκευής και προσφέροντας ταυτόχρονα ένα νέο στυλ 
στην αρχιτεκτονική του χώρου.
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Καλύµµατα αλουµινίου



Συνδυάζονται τέλεια µε όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και 
τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς µπορούν να επενδυθούν 
µε πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθους, χλοοτάπητα, µάρµαρο, ξύ- 
λο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε µετά την τοποθέτησή 
τους να µοιάζουν αόρατα.

• Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύµµατα φρεατίων µε ανά-
λογα πλαίσια για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

• Διαστάσεις από 30cm έως 100cm
• Χαµηλό ύψος εγκατάστασης, 4cm και 6cm
• Χρησιµοποιούνται σε δίκτυα νερού, αποχέτευσης,

ηλεκτροµηχανολογικού ελέγχου, κ.α.
• Σε 2 τύπους:
- Light-line, περιοχές που χρησιµοποιούνται από πεζούς, πο-

δηλάτες, πρασιές-(15kn)
- Pro-line, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας π.χ. πεζόδροµοι,

 σταθµοί αυτοκινήτων-(125kn)

*Κατασκευάζονται µε προφίλ αλουµινίου ΕΤΕΜ

Καλύµµατα αλουµινίου 
αρχιτεκτονικού τελειώµατος
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Νέα σειρά καλυμμάτων DC-40/
RENOVATE
Με χαμηλότερο ύψος εγκατάστασης 4cm, παρέχουν την 
δυνατότητα εφαρμογής τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους με χαμηλό διαθέσιμο ύψος, σε ανακαινίσεις ή νέες 
κατασκευές, αλλά και προς αντικατάσταση των χυτοσίδηρων 
καλυμμάτων

Τα «αόρατα» καλύµµατα αλουµινίου έχουν υιοθετηθεί από 
τον αρχιτεκτονικό κόσµο ως *κορυφαία επιλογή.



Γραµµικά κανάλια 
αλουµινίου



Μια καινοτοµία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων 
αφού µπορούν να επενδυθούν µε πλακίδια, κυβόλιθους, 
µάρµαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε 
µετά την εγκατάσταση τους να είναι σχεδόν αόρατα.

Η ανοδίωση του υλικού (15 µικρά), προσφέρει 
εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση 
και έτσι η σχάρα και τα κανάλια σχισµής µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, ακόµα και σε περιοχές µε επιβαρυµένο 
περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).

• Η σχάρα µπορεί να τοποθετηθεί σε κανάλι από πλαστικό,
πολυµερές µπετόν, ή ινοπλισµένο σκυρόδεµα, καθαρού
πλάτους 10cm.

• Ύψος επένδυσης 6,5cm

• Το γραµµικό σύστηµα αποστράγγισης
υδάτων διατίθεται και ως monoblock
κανάλι slot:

- Με ολικό ύψος 13cm και ύψος επένδυσης 7cm
- Με ολικό ύψος 8,5cm και ύψος επένδυσης 4cm

*Κατασκευάζονται µε προφίλ αλουµινίου ΕΤΕΜ

Γραµµικές Σχάρες & Κανάλια “SLOT” 
από ανοδιωµένο αλουµίνιο
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Καλύµµατα ανοξείδωτα



Καλύµµατα φρεατίων ελέγχου για πισίνες (pool deck), µε 
δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης 
για να ταιριάζουν απόλυτα µε όλα τα αρχιτεκτονικά στοι- 
χεία καθώς και µε τον περιβάλλοντα χώρο.
Ιδανικά και για εφαρµογή σε χώρους στους οποίους απαι- 
τούνται υψηλές υγειονοµικές προδιαγραφές βάσει των 
διεθνών προτύ-πων και οδηγιών (HACCP).

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
• Ανθεκτικά σε αυξηµένες απαιτήσεις διαβρωτικού περι-

βάλλοντος και χρονικής φθοράς
• Διαθέτουν υδραυλικά αµορτισέρ για εύκολο άνοιγµα
• Σε ποικίλες τυποποιηµένες διαστάσεις καθώς και κατα-

σκευή κατά παραγγελία εξειδικευµένων διαστάσεων.
• Ύψος επένδυσης 10cm
• Χρησιµοποιούνται σε µηχανοστάσια που απαιτείται συ-

χνή πρόσβαση.

Ανοξείδωτα Καλύµµατα
φρεατίων ελέγχου για πισίνες
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Συστήµατα Υδρορροών



Πλαστικά συστήµατα υδρορροών µε µικροσωµατίδια 
χαλκού, που παρέχουν σε βάθος µεταλλικό αποτέλεσµα 
στο χρώµα χαλκού και αλουµινίου. 

Όλες οι συνδέσεις είναι εξοπλισμένες με παρεμβύσματα 
τριών ζωνών που εξασφαλίζουν εξαιρετική στεγανότητα 
και σταθερότητα στη θερμική διαστολή - συστολή.

H τοποθέτηση τους είναι εύκολη και γρήγορη, δεν 
απαιτείται η χρήση κόλλας και με την τοποθέτηση τους 
πετυχένετε ένα τέλειο αισθητικό και συγχρόνως 
λειτουργικό αποτέλεσμα.

Νέα συστήµατα υδρορροών
από PVC & PPMA (UV protection)

• Kατάλληλα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας.
• Είναι ανθεκτικά σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας (από

-35οC έως +65οC), στην ηλιακή ακτινοβολία UV, καθώς και
σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις.

• Διαθέτουν UV προστασία
• Διατηρούν την ποιότητα του χρώµατος αναλλοίωτο στο χρόνο
• Με ειδικά στηρίγµατα τοποθέτησης εφαρµόζονται σε όλους

τους τύπους στέγης
• Διατίθενται και πλαστικοί ή μεταλικοί υδροσυλέκτες για τους

σωλήνες καθόδου
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• Σε χρώµατα λευκού και καφέ, χαλκού και αλουµινίου



Περσίδες εξαερισμού



Περσίδες εξαερισμού από αλουμίνιο, χαλκό και πολυστυρένιο, 
(πλαστικό που απορροφά τους κραδασμούς).
Ανθεκτικές στις ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας και στο 
χρόνο.
Παρέχουν την ιδανική λύση για τους αεραγωγούς που 
βρίσκονται σε τοίχους, σωλήνες πόρτες και παράθυρα.

• Σε συσκευασία με βίδες και ούπα για εύκολη τοποθέτηση
• Στρογγυλές σε διαστάσεις από Φ80mm έως Φ200mm
• Ορθογώνιες σε διαστάσεις 14x14cm, 20x20cm & 23x23cm

Περσίδες εξαερισμού
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*Η διέλευση του αέρα είναι πιστοποιημένη με εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13141-2:2010, σε διέλευση αέρα 
θετικής πίεσης Δρ20.

• Περσίδες αλουμινίου:
- Ιδανικές για χρήση σε νησιωτικές περιοχές που απαιτούν υψηλή αντοχή στην
διάβρωση και την οξείδωση

• Περσίδες χαλκού:
- Ιδανικές για χρήση σε ηπειρωτικές περιοχές που απαιτούν υψηλή αντοχή στις βροχές
και τις χαμηλές θερμοκρασίες.



Κανάλια Απορροής



Πλαστικά κανάλια για την αποστράγγιση υδάτων τυπικού 
μήκους ενός μέτρου σε μαύρο ή γκρι χρώμα.
Με δυνατότητα προσθήκης ποικιλίας ανάλογων πλαστικών 
σχαρών από ΡΡ σε μαύρο & γκρι χρώμα, και μεταλλικών από 
γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τον τύπο 
καναλιού.

Χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση υδάτων σε 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, όπως ιδιωτικοί χώροι 
στάθμευσης, πισίνες, κλπ.

• Τα κανάλια και οι πλαστικές σχάρες κατασκευάζονται από ΡΡ ή
ABS με UV προστασία, οι γαλβανισμένες σχάρες από
γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας και οι ανοξείδωτες
από ανοξείδωτο χάλυβα σε φύλλα 1,5mm (AISI 304).
Διαστάσεις:
- Τυπικού μήκους 1 μέτρου
- Και πλάτους 10cm, 13cm & 20cm
- Υψος καναλιού από 3,5cm έως 15 cm

Κανάλια απορροής υδάτων
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To ύψος καναλιού 3,5cm είναι ιδανικό για χώρους με χαμηλό διαθέσιμο ύψος 
εγκατάστασης, όπως ταράτσες, βεράντες, ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης κλπ



Κυβοσχήματα



Πλαστικά φρεάτια με δυνατότητα προσθήκης ανάλογων 
σχαρών ή καλυμμάτων, σύμφωνα με τον τύπο φρεατίου.

Χρησιμοποιούνται σε υδραυλικές ή ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις.

• Κυβοσχήματα από ΡΡ
• Διαστάσεις: 20x20cm έως 55x55cm

- Με δυνατότητα επιλογής καλύμματος ή σχάρας από PP
ή ABS, σύμφωνα με την διάσταση του φρεατίου

Φρεάτια ελέγχου με 
καλύμματα και σχάρες
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Καλύμματα & Σχάρες με πλαίσιο
Τετράγωνα καλύμματα & σχάρες με πλαίσιο από ΡΡ
Διαστάσεις: 20x20cm έως 55x55cm

Τετράγωνα καλύμματα & σχάρες με πλαίσιο από ABS *
Διαστάσεις: 20x20cm έως 40x40cm

* Τα καλύμματα και οι σχάρες από ABS διαθέτουν χειρολαβή
**Η χρήση οσμοπαγίδας, (κόφτρας), περιορίζει τα φαινόμενα δυσοσμίας



Γραµµικά κανάλια 
ντουζιέρας



Ανοξείδωτα γραµµικά κανάλια ντουζιέρας µε σχάρες που 
παρέχουν την δυνατότητα επένδυσής τους µε οποιοδήποτε 
υλικό ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο, ενισχύοντας 
το αρχιτεκτονικό του στυλ.  
Τα «αόρατα» κανάλια ντουζιέρας αποτελούν την νέα τάση 
εφαρµογών σε έργα αποχέτευσης µπάνιου.

Γραµµικά κανάλια ντουζιέρας
µε σχάρες επένδυσης

• Με εργονοµικό σχεδιασµό:
- χαµηλό ύψος καναλιού 1,6cm
- σχάρα λεπτού πλάτους επένδυσης 3,5cm
- υγροµονωτική µεµβράνη για τέλεια υδατοστεγή µόνωση

• Διατίθενται σε µήκος από 45cm έως 95cm
• Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές µε χαµηλό ύψος

εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
• Ιδανικά για χρήση τσιµεντοκονίας
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Γραµµικά κανάλια 
ντουζιέρας



Ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με γραμμικές σχάρες που 
προσδίδουν υψηλή αισθητική στο μπάνιο. 

Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης, 
σχάρα λεπτού πλάτους,  και υγρομονωτική μεμβράνη για 
τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην 
τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές

Γραµµικά κανάλια ντουζιέρας
µε σχάρες 

• Με εργονοµικό σχεδιασµό:
- χαµηλό ύψος καναλιού 1,6cm
- σχάρα λεπτού πλάτους 4,5cm
- υγροµονωτική µεµβράνη για τέλεια υδατοστεγή µόνωση

• Διατίθενται σε µήκος από 45cm έως 95cm
• Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές µε χαµηλό ύψος

εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές

In every construction we have the solution 
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Γραµµικά κανάλια 
ντουζιέρας



Ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με σχάρες plated που 
προσδίδουν υψηλή αισθητική στο μπάνιο.

Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης, 
σχάρα λεπτού πλάτους,  και υγρομονωτική μεμβράνη για 
τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην 
τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές.

Γραµµικά κανάλια ντουζιέρας 
µε σχάρες plated

• Με εργονοµικό σχεδιασµό:
- χαµηλό ύψος καναλιού 1,6cm
- σχάρα λεπτού πλάτους επένδυσης 4,5cm
- υγροµονωτική µεµβράνη για τέλεια υδατοστεγή µόνωση

• Διατίθενται σε µήκος από 45cm έως 95cm
• Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές µε χαµηλό ύψος

εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές

In every construction we have the solution 
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Σχαράκια µπάνιου



Τα επιγεµιζόµµενα ανοξείδωτα σχαράκια µινιµαλιστικού 
design για το µπάνιο ταιριάζουν απόλυτα στον σύγχρονο 
τρόπο ζωής και αισθητικής.
Αποτελούν αναµφισβήτητα την κορυφαία επιλογή τόσο σε 
νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται 
απόλυτα µε όλα τα υλικά δαπέδου που θα τοποθετηθούν 
στο µπάνιο.

Ανοξείδωτα
σχαράκια µπάνιου

• Εύκολα στην εφαρµογή και εγκατάσταση
• Σε διάσταση 11,5x11,5cm
• Ύψος επένδυσης 1,6cm
• Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές µε χαµηλό ύψος

εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
• Ιδανικά για χρήση τσιµεντοκονίας

Ανοξείδωτα σχαράκια με τάπα απλή
• Σε διαστάσεις 15x15cm & 20x20cm

Ανοξείδωτα σχαράκια με τάπα βιδωτή
• Σε διαστάσεις 15x15cm

• Εύκολα στην εφαρµογή και εγκατάσταση

“Ανακαινίζω” το Σπίτι  12In every construction we have the solution 

DIY Applications



Ψηφίδες Αλουµινίου



Ειδικά σχεδιασµένα για την κουζίνα, ή το µπάνιο, προσ- 
δίδουν αποτέλεσµα υψηλής αισθητική στο χώρο.
Η τοποθέτηση τους είναι απλή και γίνεται µε τον ίδιο τρόπο 
όπως των κεραµικών ψηφιδωτών.

*Τα ψηφιδωτά πλακίδια αλουµινίου δεν ενδείκνυνται για
χρήση σε πάτωµα

Ψηφιδωτά πλακίδια αλουµινίου

• Είναι εύκολα στην εφαρµογή, στην συντήρηση και τον 
καθαρισµό

• Διατίθενται σε φύλλα τετράγωνης διάστασης 30x30cm
(για επιφάνεια 1m2 χρειάζονται 11 φύλλα ψηφιδωτού 
αλουµινίου)

• Έχουν πολύ µικρό βάρος
• Διατίθενται σε 7 χρώµατα και σχέδια
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Αλουμινίου
Προφίλ 



Σε σχέδια C, U, FLAT και χρώματα ασημί, χρυσό, βέγκε, 
μπρονζέ καθώς και απλά αλουμινίου σε γυαλιστερή και σε 
ματ όψη. Προσδίδουν υψηλή αισθητική στις εφαρμογές 
σας. 

Προφίλ αλουμινίου 

• Κατασκευάζονται από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας.
• Είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση.
• Διατίθενται σε διάφορα χρώματα και σχέδια, σε ματ

ή γυαλιστερή όψη

Τα προφίλ πλακιδίων από αλουμίνιο  διατίθενται σε ράγες μήκους 2,5 μέτρων. 
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Υαλότουβλα & Πλαίσια



Υαλότουβλα ημι-διάφανα και ματ, εσωτερικού ή εξωτερικού 
χώρου, σχεδιασμένα για κάθετη εφαρμογή σε τοίχους ή 
οριζόντια εφαρμογή στην οροφή ή το δάπεδο. 

Εξαιρετικά ανθεκτικά στις μεταβολές θερμοκρασίας, στην 
πίεση και την τριβή, στους κραδασμούς και το χρόνο. 

Με τον ειδικό σχεδιασμό τους επιτρέπουν στο φυσικό ή 
τεχτητό φως να διαπερνά το χώρο ενώ παρέχουν μόνωση 
από την ζέστη ή το κρύο και τους ήχους. 

Υαλότουβλα για τοιχία, 
δαπέδου & οροφής 

• Διατίθενται σε 4 χρωματικές αποχρώσεις:
λευκό-διάφανο, πράσινο, γαλάζιο και κόκκινο
- Διαστάσεις: 19x19cm
- Πάχος: 8cm

Υαλότουβλα Δαπέδου & Οροφής
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Με το σύστημα για αλφάδιασμα πλακιδίων η τοποθέτηση 
κάθε είδους και μεγέθους πλακιδίων γίνεται απλή και γρήγορη 
διαδικασία!  
Εξασφαλίστε την πλήρη ευθυγράμμιση στις DIY κατασκευές 
σας με το σύστημα τοποθέτησης που περιλαμβάνει: 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
"LUXURY"

Σύστημα για αλφάδιασμα πλακιδίων 
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• Αποστάτες πλακιδίων - clips
• Σφήνες (επαναχρησιμοποιούμενες)
• Πένσα για τις σφήνες

Το καπέλο - σφικτήρας σας 
επιτρέπει να βλέπετε τα πλακάκια 
και να μη γρατζουνίζετε την 
επιφάνεια.

Απλοποιεί την εγκατάσταση πλακιδίων μεγάλου 
μεγέθους, εξασφαλίζοντας πλήρη ευθυγράμμιση 
μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. 





Εξειδικευµένα προϊόντα για κάθε εφαρµογή που αφορά έργα αποχέτευσης και ύδρευσης,
ηλεκτροµηχανολογικά και βιοµηχανικά, οικοδοµικά, αρχιτεκτονικά και διακοσµητικά.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε.
Νεότητας 29, Αιγάλεω Τηλ.: 210 34 60 595

sales@ias.net.gr 

www.ias.net.gr
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