
 

 

“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 

 

 

 
 




