
 

 

“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. 
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ 

SET - (ΜΕ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ)  
 
Περιγραφή: 
 
Ανοξείδωτα γραμμικά κανάλια ντουζιέρας με 

επιγεμιζόμμενες σχάρες (SET) που προσδίδουν 

υψηλή αισθητική στο μπάνιο. 
 
Με τον νέο εργονομικό σχεδιασμό τους, χαμηλό 

ύψος εγκατάστασης και σχάρα λεπτού πλάτους, 

προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση σε 

υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές.  
 
Είναι Ιταλικής προέλευσης και πληρούν τις 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
 
*Ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας  

  

 
   

   
 
Διατίθενται σε συσκευασίες: 
 
- Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού, (για 

χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης). 
 

- ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ50 και υγρομονωτική 

μεμβράνη 1m2 προσαρμοσμένη στο κανάλι με ειδικό δακτύλιο,  για εύκολη εγκατάσταση. 
  
* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 6m2 (Μ x Y  5 x 1,20μ), κόβεται εύκολα στην 

διάσταση που επιθυμείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πάτωμα ή και τους τοίχους για 

τέλεια υδατοστεγή μόνωση. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304. 

• Το σύστημα σιφωνιού, το φίλτρο και ο δακτύλιος σύνδεσης μεμβράνης κατασκευάζονται από 

πλαστικό ABS. 

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο 

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.   

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

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 
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Κανάλια: 

• Έχουν μήκος από 45cm έως 95cm σε προσαυξήσεις των 10 cm. (βλ.πίνακα) 

• Έχουν πλάτος 5,1cm 

• Ύψος εγκατάστασης καναλιού 1,6cm  

• Ύψος εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 10cm 

• Έξοδος Φ50. Η σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους: 

- απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι) 

- σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ50 σε σωλήνα δικτύου. 

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο  
 
Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος επένδυσης 3,6cm και μήκος ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ) 

• Ύψος επένδυσης 1,3cm 
 

 
  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C D H 

PINCN45-01 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΙΓΕΜ  456 

51 Φ50  48 / 16 

PINCN55-01 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΙΓΕΜ  556 

PINCN65-01 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΙΓΕΜ  656 

PINCN75-01 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΙΓΕΜ  756 

PINCN85-01 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΙΓΕΜ  856 

PINCN95-01 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΙΓΕΜ  956 

* ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΦΩΝΙΟΥ 246 127 Φ50 115 78 

PGUAINA-ROTOLO5 ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1,20Χ5m (6m2 ) 

PINCN45-01KITP 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΙΓΕΜ / ΣΙΦΩΝΙ - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN55-01KITP 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΙΓΕΜ / ΣΙΦΩΝΙ - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN65-01KITP 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΙΓΕΜ / ΣΙΦΩΝΙ - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN75-01KITP 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΙΓΕΜ / ΣΙΦΩΝΙ - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN85-01KITP 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΙΓΕΜ / ΣΙΦΩΝΙ - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN95-01KITP 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΙΓΕΜ / ΣΙΦΩΝΙ - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 
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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 
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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) 

   
 


