
 

 
FLANGE ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ME ΣΧΑΡΕΣ – SET (FLANGE)  
 

   
Περιγραφή: 

Ανοξείδωτα κανάλια αποστράγγισης υδάτων για ντουζιέρες, με φλάντζα στεγανοποίησης,  σε ματ 

ή  γυαλιστερή όψη, με επιλογή του τελικού σχεδίου (επιφάνειας), μεταξύ 6 διαφορετικών 

ανοξείδωτων σχαρών. 

*Η σχάρα PIETRA καλύπτεται με υλικό της επιλογής σας, (επιγεμιζόμμενη), μόνο σε ματ όψη. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα  (AISI 304/316). 

 Η έξοδος των καναλιών κατασκευάζεται από πλαστικό PVC. 

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

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 
 
Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:  

Κανάλια: 

 Διαθέτουν φλάντζα στεγανοποίησης πλάτους 50mm περιμετρικά 

 Έχουν πλάτος 136mm και μήκος 700-900mm 

 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 50/72 mm)  προσαρμοσμένη 

στο κανάλι. 

Σχάρες: 

 Έχουν πλάτος 78mm και το μήκος είναι 8mm μικρότερο από αυτό του καναλιού  

(πχ. για κανάλι 700mm η σχάρα είναι 692mm, κλπ). 

 Το πλάτος της σειράς PIETRA είναι 70mm για την σωστή απορροή υδάτων. 
 
 

 



 

 
FLANGE ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 
 
ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 

“BALENA” 
ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 

“GOCCIA” 
ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 

“PIETRA ” 
ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 

“MURENA ” 

    
 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΑΝΑΛΙΑ FLANGE 700mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxM (mm) 

INCF700-MF 
INOX Κανάλι με φλάντζα 700mm 
INOX Σχάρα - MURENA 700mm 

136x700 

INCF700M-GMF 
INOX Κανάλι με φλάντζα 700mm - Ματ 
INOX Σχάρα - GOCCIA 700mm - Ματ 

136x700 

INCF700M-PMF 
INOX Κανάλι με φλάντζα 700mm – Ματ 
INOX Σχάρα. Επιγεμ. - PIETRA 700mm - Ματ 

136x700 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΑΝΑΛΙΑ FLANGE 800mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxM (mm) 

INCF800M-BMF 
INOX Κανάλι με φλάντζα 800mm – Ματ 
INOX Σχάρα - BALENA 800mm - Ματ 

136x800 

INCF800M-GMF 
INOX Κανάλι με φλάντζα 800mm – Ματ 
INOX Σχάρα - GOCCIA 800mm - Ματ 

136x800 

INCF800M-PMF 
INOX Κανάλι με φλάντζα 800mm – Ματ 
INOX Σχάρα. Επιγεμ. - PIETRA 800mm - Ματ 

136x800 

 

 

 

 

 

 

 

*Προσφορά  Δεκεμβρίου 2016 

**Η προσφορά ισχύει  έως εξαντλήσεως αποθέματος 


