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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Η εταιρία μας  ιδρύθηκε το 1965  από 

τον Θανάση Σιάγκρη, σε ένα μικρό χώρο στο 

Αιγάλεω, σαν χυτήριο μετάλλων με 

εξειδίκευση στην παραγωγή χυτοσίδηρων 

εξαρτημάτων, καλυμμάτων και σχαρών, σε 

μια εποχή που οι οργανωμένες εταιρίες 

πρώτων υλών και προϊόντων χυτοσιδήρου 

ήταν ελάχιστες στην Ελλάδα. 

Με την αφοσίωση, το όραμα, το μεράκι και 

την εμπειρία του ιδρυτή της 

σύντομα καθιερώθηκε στην ελληνική αγορά, 

ξεκίνησε την εξαγωγή εξαρτημάτων και 

κατάφερε το όνομα της να είναι μέχρι και 

σήμερα συνυφασμένο με την υψηλή 

ποιότητα υλικών. 

Έως το 1991 λειτουργούσε με την 

επωνυμία  Αθαν. Σιάγκρης & Σια Ο.Ε. σαν 

εργοστάσιο παραγωγής και εμπορική εταιρία, 

ενώ το τμήμα παραγωγής έκλεισε οριστικά το 

1999. 

Το 1991 δημιουργείται η IAS Ε.Π.Ε. (ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε.), από την Κατερίνα Σιάγκρη και 

τον Γιάννη Σιάγκρη, με στόχο την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρίας με κύριο 

αντικείμενο την προώθηση χυτοσίδηρων προϊόντων, κυρίως καλυμμάτων φρεατίων και σχαρών 

υδροσυλλογής, προμηθεύοντας σημαντικά Δημόσια και Ιδιωτικά έργα υποδομών (οδοποιίας και 

ανάπλασης), οικοδομικά, υδραυλικά κλπ. 

Η δεκαετία 1990-2000 είναι ίσως η πιο σημαντική στον χώρο των κατασκευών αφού 

σηματοδοτείται από την εξέλιξη των πρώτων υλών και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχεδιασμού 

ποιότητας και προδιαγραφών σε προϊόντα και κατασκευαστικά υλικά. Έτσι για τα καλύμματα 

φρεατίων ξεκινά η μετάβαση του υλικού παραγωγής από τον φαιό σε ελατό χυτοσίδηρο, υλικό πιο 

εύκολο στην επεξεργασία, ανθεκτικό στην διάβρωση και την θραύση και με σημαντικά μικρότερο 

βάρος που ευνοεί την ευκολότερη μεταφορά, εγκατάσταση, χειρισμό και συντήρηση των 

προϊόντων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρία μας, ως πρωτοπόρος στον χώρο, υιοθέτησε αμέσως τα νέα υλικά 

και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Από τη δεκαετία του ’90 αναπτύσσει προϊόντα ιδανικά για εφαρμογή 

σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές, πιστοποιημένα βάση ευρωπαϊκών 

και διεθνών προτύπων, αναθέτοντας την παραγωγή τους σε πιστοποιημένους οίκους του 

εξωτερικού, καθώς και η ίδια, έχει από το 2003 πιστοποιηθεί από την SGS για το σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει κατά ISO 9001, ενώ το 2010 εντάχθηκε από την ICAP στην 

κοινότητα Strongest Companies in Greece.  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



Με όραμα μας την εξειδίκευση σε κάθε 
εφαρμογή που αφορά έργα αποχέτευσης και 
ύδρευσης, ηλεκτρομηχανολογικά και 
βιομηχανικά, οικοδομικά, αρχιτεκτονικά και 
διακοσμητικά, εμπλουτίζουμε συνεχώς τις 
σειρές των προϊόντων μας, αφενός 
προσθέτοντας προϊόντα από νέα, σύγχρονα 
υλικά όπως το αλουμίνιο, ο ανοξείδωτος 
χάλυβας και το πλαστικό, και αφετέρου 
ενισχύοντας τα ήδη υπάρχοντα υλικά με 
προϊόντα νέων διαστάσεων και 
χαρακτηριστικών. 

Παράλληλα, είμαστε σε θέση να προτείνουμε 
τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις σε κάθε 
εφαρμογή με την ομάδα έμπειρων μηχανικών 
που διαθέτουμε. 

Η έδρα της εταιρίας μας παραμένει στο 
Αιγάλεω Αττικής στην περιοχή του Ελαιώνα, 
καθώς το 2000 μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις άνω των 2,5 στρεμμάτων, με 
στεγασμένους χώρους 1500 τμ, οι οποίες είναι 
εργονομικά ταξινομημένες με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για την ασφαλή διαχείριση και 
διακίνηση των υλικών.  

Βασικός σκοπός μας είναι: 

-Η κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των
πελατών μας στο μέγιστο δυνατό εύρος

-Η παροχή ασφαλών, ποιοτικών και σύγχρονων
προϊόντων

-Η δημιουργία και διατήρηση σταθερών
σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες
μας

-Η παροχή των βέλτιστων εργασιακών
συνθηκών για το ανθρώπινο δυναμικό μας

-Η απόδοση προστιθέμενης αξίας σε όλο το
φάσμα των ενεργειών μας

"Αόρατες
Εφαρµογές"

Α πό το 2010, έχουµε εισαγάγει την ιδέα των 
"Αόρατων Εφαρµογών" σε εγκαταστάσεις εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων, µε καλύµµατα φρεατίων και κανάλια 
αποστράγγισης επιφανειακών υδάτων.

Συνδυάζονται τέλεια 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 
τοποθέτησή τους να µοιάζουν αόρατα.

Μια ιδέα, η οποία βρήκε µεγάλη ανταπόκριση από αρχιτέ- 
κτονες και κατασκευαστές σε ανακαινίσεις και νέες κατα- 
σκευές και έχει υιοθετηθεί από τον αρχιτεκτονικό κόσµο 
ως * κορυφαία επιλογή.

Οι "αόρατες εφαρµογές" καθιστούν δυνατή την προσαρ- 
µογή σύνθετων λύσεων σε απλές εφαρµογές, τόσο σε 
ιδιωτικές κατασκευές, νέα έργα κατασκευής ή ανακατα- 
σκευής, όσο και σε δηµόσια όπως πλατείες, ιστορικοί δρό- 
µοι, πεζόδροµοι κλπ. ενισχύοντας την αισθητική της κατα- 
σκευής και προσφέροντας ταυτόχρονα ένα νέο στυλ στην 
αρχιτεκτονική του χώρου. 

Η νέα τάση 
στην κτιριακή 
αποχέτευση

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



Ολοκληρωµένη γκάµα προϊόντων από 
χυτοσίδηρο, αλουµίνιο, ανοξείδωτο & 
γαλβανισµένο χάλυβα, πλαστικό PP & 
ABS, ινοπλισµένο σκυρόδεµα, κλπ, για 
έργα υποδοµών όπως:

•ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ

•ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
•ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

•ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

•ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
•ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
•ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Σ Ε Ι Ρ Ε Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν
• Καλύµµατα φρεατίων
• Καλύµµατα & Φρεάτια Υδροµετρητών
• Φρεάτια Βανών
• Σχάρες δένδρων
• Σχάρες  υδροσυλλογής
• Φρεάτια & Κανάλια
• Σωλήνες
• Ασφάλεια Έργων

ΕΡΓΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

• Τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας   www.ias.net.gr / προϊόντα



In every construction we have the solution 

Καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια, ορθογώνια ή στρογγυλά, από φαιό και ελατό χυτοσίδηρο, 
απλά ή με δυνατότητα επένδυσης. Κλάσης Α15, Β125, C250, D400. 

Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ124 και υπό σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001. 

Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα νερού, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρομηχανολογικά, κλπ. 

Ορθογώνια καλύμματα φρεατίων 

Ομάδα Α15 – Αντοχή > 1,5tn 
Διαστάσεις: 15x15cm έως 70x70cm 
Ομάδα Β125 – Αντοχή > 12,5tn 
Διαστάσεις: 30x30cm έως 100x100cm 
Ομάδα C250 – Αντοχή > 25tn 
Διαστάσεις: 30x30cm έως 100x100cm 
Ομάδα D400 – Αντοχή > 40tn 
Διαστάσεις: 40x40cm έως 120x120cm 

Στρογγυλά καλύμματα φρεατίων 

Ομάδα Β125 – Αντοχή > 12,5tn 
Διαστάσεις: Φ40cm & Φ50cm 
Καθαρό άνοιγμα: Φ32cm & Φ42cm 

Ομάδα D400 – Αντοχή > 40tn 
Διαστάσεις: Φ80cm  
Καθαρό άνοιγμα: Φ60cm  

Καλύμματα Υδρομετρητών (Ε.ΥΔ.Α.Π) 

Ομάδα Α15 – Αντοχή > 1,5tn 
Διαστάσεις: 30x30cm 

Ομάδα Β125 – Αντοχή > 12,5tn 
Διαστάσεις: 35x35cm 
*Ελεγμένα και πιστοποιημένα ως προς
τις προδιαγραφές τους,  από την ΕΥΔΑΠ

- Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε προκατασκευασμένα τσιμεντένια φρεάτια.

Καλύμματα Τηλεπικοινωνιών 

Ομάδα D400 – Αντοχή > 40tn 
Με 1 ή 2 τετράγωνα καπάκια 
*Προδιαγραφών ΟΤΕ από εγκεκριμένο σχέδιο.
Ομάδα D400 – Αντοχή > 40tn 
Με 2 ή 4 τριγωνικά καπάκια 
*Σειρά TELEFONIA

Διατίθενται και καλύμματα Κλάσης Ε600, F900, κατόπιν αιτήσεως

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ



In every construction we have the solution 

Σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής με ανάλογα πλαίσια, από φαιό και ελατό χυτοσίδηρο, απλές ή με 
αντικλεπτικό μηχανισμό. Κλάσης Α15, C250, D400. 

Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ124 και υπό σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001. 

Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα υδροσυλλογής όμβριων υδάτων. 

Ορθογώνιες σχάρες φρεατίων 

Ομάδα Α15 – Αντοχή > 1,5tn 
Διαστάσεις: 15x15cm έως 40x40cm 

Ομάδα C250 – Αντοχή > 25tn 
Διαστάσεις: 30x30cm έως 80x80cm 
Ομάδα D400 – Αντοχή > 40tn 
Διαστάσεις: 40x40cm έως 80x80cm 
*Με αντικλεπτικό μηχανισμό

Σχάρες καναλιών απορροής υδάτων 

Ομάδα C250 – Αντοχή > 25tn 
Διαστάσεις: Πλ. 20cm έως 50cm / Μ. 100cm 

Ομάδα D400 – Αντοχή > 40tn 
Διαστάσεις: Πλ. 20cm έως 50cm / Μ. 50cm 

- Με ράγες έδρασης 100cm. Χρησιμοποιούνται ανά ζευγάρι ως πλαίσιο για τις σχάρες.

Σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής (Ε.ΥΔ.Α.Π) 

Ομάδα C250 – Αντοχή > 25tn 
Διαστάσεις: 60x96cm 
*Με αντικλεπτικό μηχανισμό & αυτασφάλιση

Ομάδα D400 – Αντοχή > 40tn 
Διαστάσεις: 60x96cm
* Με αντικλεπτικό μηχανισμό & αυτασφάλιση

*Διατίθενται και χαλύβδινες μετώπες για στόμια φρεατίων υδροσυλλογής σε μήκη του ενός  και των
δύο μέτρων, για τοποθέτηση αντίστοιχα σε μονά ή διπλά φρεάτια υδροσυλλογής.

Διατίθενται και σχάρες Κλάσης Ε600, F900, κατόπιν αιτήσεως

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ



In every construction we have the solution 

Διάφορα προϊόντα για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και ανάπλασης. 
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Φρεάτια βανών (Ε.ΥΔ.Α.Π) 

Τύπος Ι 
Διάσταση: Φ27cm / Ύψος: 27cm 
Καθαρό άνοιγμα: Φ18,5cm/Φ14cm 

Τύπος ΙΙ  -  Διάσταση: 
- Φ16,5cm / Ύψος: 20cm
Καθαρό άνοιγμα: Φ11cm/Φ90cm

- Φ32,3cm / Ύψος: 20cm
Καθαρό άνοιγμα: Φ16,3cm/Φ15cm

- Τα φρεάτια βανών - Τύπος ΙΙ  είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ε.ΥΔ.Α.Π
- Το έλασμα στη λαβή του καλύμματος και ο κοχλίας κατασκευάζονται από  ανοξείδωτο χάλυβα.

(Τύπος Ι & ΙΙ)

Βαθμίδες για φρεάτια επίσκεψης (Σκαλοπάτια) 

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 
Διαστάσεις: Πλ. 22cm / Μ. 24cm 

Σχάρες Δέντρων 

Σχάρες δένδρων τετράγωνες με κυκλική οπή στη μέση. 
Χρησιμοποιούνται σε δενδροδόχους 

Διαστάσεις: 
- 80x80cm / κυκλική οπή Φ40cm
- 100x100cm / κυκλική οπή Φ60cm

- Αποτελούνται από δυο όμοια συμμετρικά τμήματα τα οποία κατά την τοποθέτησή τους
ενώνονται με μεταλλικό έλασμα και βίδες

Κολωνάκια πεζοδρομίων 

Με 2 σκοτίες πλάτους 2,2cm, για την ανακλαστική ταινία 
Διατίθενται σε γκρί χρώμα - RAL9022 
(δυνατότητα επιλογής διαφορετικού χρώματος βαφής) 
Διατομή: Φ12cm 
Ύψος: Ολικό 90cm / Ορατό 70cm 

Παρεμβύσματα απόσβεσης θορύβου 

Πάστα ταχείας τήξεως – BECK 
Περιεχόμενο: 440gr. 
(καλύπτει ένα στρογγυλό κάλυμμα διαστάσεων Ø70cm, ή 
ένα τετράγωνο κάλυμμα με συνολική περιφέρεια 2m) 

- Εξαλείφει 100% το θόρυβο των καλυμμάτων των φρεατίων.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ



In every construction we have the solution 

Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες γαλβανισμένες εν θερμώ, με ή χωρίς πλαίσιο. Οι σχάρες χωρίς 
πλαίσιο χρησιμοποιούνται συνήθως σε προκατασκευασμένα κανάλια, ενώ με πλαίσιο σε κανάλια 
που κατασκευάζονται στο έργο. 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού προτύπου DIN 24537, και υπό 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Κλάση αντοχής κατά DIN1072.  

Σχάρες καναλιών απορροής υδάτων και σχάρες τετράγωνες 

Σχάρες Καναλιών - με πλαίσιο * 
Διαστάσεις: Πλ. 15cm έως 52cm / Μ. 110cm 
(διάσταση πλαισίου) 

Σχάρες Καναλιών - χωρίς πλαίσιο ** 
Διαστάσεις: Πλ. 13,7cm έως 100cm / Μ. 100cm 
(διάσταση σχάρας) 

Σχάρες τετράγωνες – με πλαίσιο 
Διαστάσεις: 22x22cm έως 53x53cm 
(διάσταση πλαισίου) 

 * Τα πλαίσια των σχαρών είναι από Σιδερογωνιά. Διατίθενται και πλαίσια Στραντζαριστά
** Οι σχάρες χωρίς πλαίσιο πλάτους:
- 13,7cm έχουν ειδικό σχεδιασμό για τοποθέτηση σε προκατ. κανάλια τσιμέντου Κ100
- 24,8cm έχουν ειδικό σχεδιασμό για τοποθέτηση σε προκατ. κανάλια τσιμέντου Κ200
- 14,2cm διαθέτουν ανεστραμμένη γωνιά και ειδικό σχεδιασμό για τοποθέτηση σε προκατ.
κανάλια τσιμέντου Κ90

Σκαλοπάτια 

Γαλβανισμένα σκαλοπάτια από ηλεκτροπρεσσαριστές 
σχάρες, με ειδικές πλευρές με οπές, (για να βιδωθούν στους 
φορείς της σκάλας) και αντιολισθητική μετώπη. 

Σε 2 διαστάσεις: 

- 22x76cm
- 24x100cm

* Διατίθενται και γαλβανισμένα εξαρτήματα στερέωσης (άγγιστρα μονά ή διπλά)

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ



In every construction we have the solution 

Προκατασκευασμένα κανάλια για την αποστράγγιση υδάτων τυπικού μήκους ενός μέτρου. 
Με δυνατότητα προσθήκης – εντοιχισμού ποικιλίας ανάλογων σχαρών (είτε από χυτοσίδηρο, είτε 
γαλβανισμένων), σύμφωνα με τον τύπο καναλιού.  

Κατασκευάζονται από ινοπλισμένο, στεγανό σκυρόδεμα C 30/37, υπό σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001. 

Προκατασκευασμένα κανάλια απορροής υδάτων 

Τύπος: Κ200 
Διαστάσεις: Πλ. 31cm / καθαρό 21cm 
- σχάρα γαλβανισμένη πλάτους 25cm
- σχάρα χυτοσίδηρη πλάτους 25cm

Τύπος: Κ100 
Διαστάσεις: Πλ. 20,5cm / καθαρό 11cm 
- σχάρα γαλβανισμένη πλάτους 13,7cm

Τύπος: Κ90 
Διαστάσεις: Πλ. 15,5cm / καθαρό 10cm 
- σχάρα γαλβανισμένη πλάτους 14,2cm

Προκατασκευασμένα φρεάτια 

Τύπος Ι: Απλά 

 Διαστάσεις: 34,5x34,5cm, 39x39cm & 43x43cm 
Για καπάκια 30x30cm, 35x35cm & 40x40cm, αντίστοιχα 

 Τύπος ΙΙ: Με δυνατότητα προέκτασης 
Διαστάσεις: 46x46cm & 56x66cm 

  (βασικού φρεατίου & προέκτασης) 
Για καπάκια 40x40cm & 50x60cm, αντίστοιχα 

* Με δυνατότητα προσθήκης / ενσωμάτωσης ανάλογων χυτοσιδηρών καλυμμάτων, σύμφωνα με
τον τύπο φρεατίου

** Κατασκευάζονται από στεγανό σκυρόδεμα C 35/45 (τύπος Ι) και από ινοπλισμένο σκυρόδεμα 
C30/37 (τύπος ΙΙ) και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΦΡΕΑΤΙΑ & ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ



Πλαστικά φρεάτια με δυνατότητα προσθήκης ανάλογων σχαρών ή καλυμμάτων, σύμφωνα με τον 
τύπο φρεατίου. 
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.   
Χρησιμοποιούνται σε υδραυλικές ή ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και σε φωτοβολταϊκά ή 
αιολικά πάρκα. 

Φρεάτια με καλύμματα και σχάρες 

Κυβοσχήματα από ΡΡ 
Διαστάσεις: 20x20cm έως 55x55cm
- Με δυνατότητα επιλογής καλύμματος ή σχάρας από PP ή

ABS, σύμφωνα με την διάσταση του φρεατίου

- Διατίθενται οσμοπαγίδες (κόφτρες)
*Η χρήση οσμοπαγίδας περιορίζει τα φαινόμενα δυσοσμίας

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 

 In every construction we have the solution 

Φρεάτια με καλύμματα και σχάρες σε πράσινο χρώμα

* Τα καλύμματα και οι σχάρες από ABS διαθέτουν χειρολαβή

Κυβοσχήματα από ΡΡ 
Διαστάσεις: 20x20cm έως 40x40cm
- Με δυνατότητα επιλογής καλύμματος ή σχάρας από PP

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΚΥΒΟΣΧΗΜΑΤΑ - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



Πλαστικά κανάλια για την αποστράγγιση υδάτων τυπικού μήκους ενός μέτρου. 
Με δυνατότητα προσθήκης ποικιλίας ανάλογων σχαρών από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, 
αλουμίνιο, πλαστικό και χυτοσίδηρο, σύμφωνα με τον τύπο καναλιού.  
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και φέρουν σήμανση CE. 

Κανάλια απορροής υδάτων 

Τύπος: ABS 13x100 
Διαστάσεις: Πλ. 15cm / καθαρό 95cm 
- σχάρα γαλβανισμένη 13x100 – A15
- σχάρα ανοξείδωτη 13x100 – A15
- σχάρα χυτοσίδηρη 13x50 – C250

Τύπος: ABS 20x100 
Διαστάσεις: Πλ. 23cm / καθαρό 17,5cm 
- σχάρα ABS 20x100 – A15
- σχάρα γαλβανισμένη 20x100 – A15
- σχάρα ανοξείδωτη 20x100 – A15
- σχάρα χυτοσίδηρη 20x50 – C250

- Διαθέσιμο ύψος καναλιών 7,5cm & 15cm
- Σε κάθε κανάλι 1m τοποθετούνται 2 τεμάχια χυτοσίδηρες σχάρες μήκους 50cm
- Διατίθενται ειδικά εξαρτήματα στερέωσης σχαρών για ασφαλή και αθόρυβη εγκατάσταση

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς ειδικό εξάρτημα ή ειδική
γωνιά

Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους ενός μέτρου με ανάλογες σχάρες από 
γαλβανισμένο χάλυβα με στενό καρέ 31x9mm (antitacco) ή με κανονικό καρέ 31x31mm και 2 
εξαρτήματα στερέωσης. (set) 
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και φέρουν σήμανση CE.  
Κατηγορία αντοχής Β125

Κανάλια με σχάρες - στενό καρέ - Β125

 In every construction we have the solution 

Διαστάσεις: 
- Πλ. 15cm / καθαρό 10cm
- Πλ. 20cm / καθαρό 15cm

- Διαθέσιμο ύψος καναλιών:
10cm, 15cm & 20cm

Κανάλια με σχάρες - κανονικό καρέ - Β125

Διαστάσεις: 
- Πλ. 20cm / καθαρό 15cm
- Πλ. 25cm / καθαρό 20cm

- Διαθέσιμο ύψος καναλιών:
15cm & 20cm

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ



In every construction we have the solution 

Υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής προκατασκευασμένα κανάλια
που συνδυάζονται με σχάρες από αλουμίνιο, από γαλβανισμένο χάλυβα ή από ελατό χυτοσίδηρο 
και καλύπτουν φορτία αντοχής από 1,5 έως και 90 τόνους. 

• Εφαρμόζονται γρήγορα και οικονομικά

• Υψηλή αντοχή:

- Σε μηχανικές καταπονήσεις
- Στη διάβρωση από φερτά υλικά
- Στην επίδραση χημικών
- Σε χαμηλές θερμοκρασίες

• Λεία εσωτερική επιφάνεια για ομαλή
ροή

• Χαμηλός συντελεστής υδατοπερατότητας

• Με ευρύ πεδίο εφαρμογών, όπως σε:πεζόδρομους, πάρκα, χώρους στάθμευσης,
αυτοκινητόδρομους, αεροδιάδρομους, γήπεδα, 
βιομηχανικούς χώρους, ράμπες υπογείων, εισόδους 
γκαράζ, πισίνες, πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ, καλύπτουν 
όλες τις απαιτούμενες ανάγκες εφαρμογής. 

*Κατασκευάζονται σύμφωνα με το Ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ1433

Διατίθενται και κανάλια με σχάρες Κλάσης Ε600, F900, κατόπιν αιτήσεως

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ



In every construction we have the solution 

Σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και κυματοειδή εξωτερική επιφάνεια, από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). 

Σωλήνες Προστασίας καλωδίων – GEOSUB 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 61386-24 
Χρησιμοποιούνται για την προστασία υπόγειων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών σε 
έργα υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, σήραγγες, οδικά δίκτυα, κ.α.), έργα αστικής ανάπτυξης 
(πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, αναπλάσεις ιστορικών κέντρων, κ.α.), 
έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά & αιολικά πάρκα), οικοδομικά έργα όπως βιομηχανικά κτίρια, 
εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα κατοικιών, κ.α. 

Διαστάσεις: 
Φ32mm έως Φ200mm 

- Θλιπτικής αντοχής ≥450Ν
- Σε ρολά 50 μέτρων, εκτός της διάστασης Φ160 &

Φ200 που διατίθενται σε ρολά 25 μέτρων
- Περιλαμβάνουν εσωτερικό οδηγό όδευσης

καλωδίων , μια προστατευτική τάπα και ένα
σύνδεσμο σύνδεσης με άγκιστρα

Σωλήνες Αποστράγγισης υπεδάφους – GEODRAIN 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ ISO 9969 και 
DIN 4262-1 
Χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση εδαφών σε κτηριακά έργα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, έργα πρασίνου, γεωργικές εφαρμογές, κλπ. 

Διαστάσεις: 
Φ63mm έως Φ200mm 

- Φέρουν περιφερειακή διάτρηση 306°
- Ακαμψία δακτυλίου SN 4 KN/m2 & SN 8 KN/m2
- Σε ρολά 50 μέτρων, εκτός της διάστασης Φ160 &

Φ200 που διατίθενται σε ρολά 25 μέτρων
- Περιλαμβάνουν μια προστατευτική τάπα και ένα

σύνδεσμο σύνδεσης με άγκιστρα

Σωλήνες Αποχέτευσης λυμάτων & όμβριων υδάτων – GEOSAN 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13476-3 
Χρησιμοποιούνται για την αποχέτευση λυµάτων σε αποχετευτικά δίκτυα και την 
αποστράγγιση των όµβριων υδάτων σε οδικά δίκτυα καθώς και σε πληθώρα εφαρµογών 
αποχέτευσης ελεύθερης ροής όπως αεροδρόµια, τούνελ, πάρκινγκ, δοµικά έργα, κ.α. 

Διαστάσεις: 
Φ160mm έως Φ630mm 

- Ακαμψία δακτυλίου SN 4 KN/m2 & SN 8 KN/m2
- Σε ευθύγραµµες µπάρες µήκους 6m
- Περιλαμβάνουν ενσωµατωµένο σύνδεσµο (µούφα)

και ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ



In every construction we have the solution 

Προϊόντα για την περίφραξη και προστασία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. 

Προστατευτικά δίχτυα περίφραξης 

Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 

Διατίθενται σε ρολά 50 μέτρων, ύψους: 

- 1 μέτρο (50m2)
- 1,2 μέτρα (60m2)

- 1,5 μέτρα (75m2)
- 1,8 μέτρα (90m2)

Προστατευτικοί κώνοι σήμανσης 

Κατασκευάζονται από HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) υπό σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Διατίθενται σε 2 μεγέθη, ύψους: 

- 33cm (με 1 ανακλαστική ταινία)
- 53cm (με 2 ανακλαστικές ταινίες)

Προστατευτικά μανιτάρια σιδήρων οπλισμού 

Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Διατίθενται σε 2 μεγέθη, διαμέτρου: 

- Φ 2 - 5cm (6-18mm)
- Φ 3,5 - 5cm (18-32mm)

Προστατευτικά κράνη 

Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Διατίθενται σε 3 τύπους: 

- Απλά

- Με αντι ιδρωτική ταινία
- Με αντι ιδρωτική ταινία και ρύθμιση

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΣΗΜΑΝΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ



Ολοκληρωµένες προτάσεις και λύσεις 
µινιµαλιστικού design για το µπάνιο που 
ταιριάζουν απόλυτα στον σύγχρονο 
τρόπο ζωής και αισθητικής, για έργα 
όπως:

• ΟΙΚΙΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ
• ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ &

VILLAS
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ

ΞΕΝΩΝΕΣ
• ΚΤΙΡΙΑΚΑ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
• ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Σ Ε Ι Ρ Ε Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν
• Κανάλια Ντουζιέρας & Σχαράκια

Μπάνιου
• Νιπτήρες & Λεκάνες
• Καλύμματα φρεατίων
• Σχάρες & Κανάλια υδροσυλλογής
• Συστήματα Υδρορροών
• Περσίδες εξαερισμού
• Ψηφίδες & Προφίλ
• Υαλότουβλα

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ 
HOTEL & VILLAS

• Τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας   www.ias.net.gr / προϊόντα



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 

Προϊόντα υψηλής αντοχής, σχεδιασμού και 
ποιότητας από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), για 
την αποχέτευση στο μπάνιο.  

Η πιο σύγχρονη λύση για το χώρο του μπάνιου, 
που ταιριάζει απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο 
ζωής και αισθητικής.  

Με μεγάλη ποικιλία επιλογής, εύκολα στην 
τοποθέτηση, στην συντήρηση και στον 
καθαρισμό, είναι η καλύτερη επιλογή τόσο σε 
νέες κατασκευές, όσο και σε ανακαινίσεις. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
επιφανειακή αποχέτευση του μπάνιου σε:

• ΟΙΚΙΕΣ
• ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & VILLAS
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ
• ΚΤΙΡΙΑΚΑ

ΣΕ Ι Ρ Ε Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν 

➢ Κανάλια Ντουζιέρας

➢ Σχαράκια Μπάνιου

In every construction we have the solution 

* Τα «αόρατα» κανάλια & σχαράκια ντουζιέρας αποτελούν την νέα τάση εφαρμογών σε έργα αποχέτευσης
μπάνιου.

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ & ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ



In every construction we have the solution 

Ανοξείδωτα γραμμικά κανάλια ντουζιέρας με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης 
και σχάρα λεπτού πλάτους, προσφέρουν  ευκολία στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες 
κατασκευές.  
 Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Γραμμικά κανάλια ντουζιέρας με σχάρες  επένδυσης

 Με εργονομικό σχεδιασμό: 

Μήκος από 45cm έως 95cm 
* Ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας

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

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης). Ύψος εγκατάστασης 1,6cm.

- ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού (*) και υγρομονωτική μεμβράνη 1m2
προσαρμοσμένη στο κανάλι με ειδικό δακτύλιο,  για εύκολη εγκατάσταση.

(*) Μικρό σιφώνι: έξοδος Φ40 - συνολικό ύψος εγκατάστασης 7cm.
(*) Μεγάλο σιφώνι: έξοδος Φ50 - συνολικό ύψος εγκατάστασης 10cm.

- χαμηλό ύψος καναλιού 1,6cm
- σχάρα λεπτού πλάτους 4cm
- ΚΙΤ με μικρό ή μεγάλο σιφώνι & υγρομονωτική
μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση

Γραμμικά κανάλια ντουζιέρας με σχάρες  inox plated S

 Με εργονομικό σχεδιασμό: 

Μήκος από 45cm έως 95cm 

- χαμηλό ύψος καναλιού 1,6cm
- σχάρα λεπτού πλάτους 4cm
- ΚΙΤ με μικρό ή μεγάλο σιφώνι & υγρομονωτική
μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση

Γραμμικά κανάλια ντουζιέρας με σχάρες  G

 Με εργονομικό σχεδιασμό: 

Μήκος από 45cm έως 95cm 

- χαμηλό ύψος καναλιού 1,6cm
- σχάρα λεπτού πλάτους 4cm
- ΚΙΤ με μικρό ή μεγάλο σιφώνι & υγρομονωτική
μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ & ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ



In every construction we have the solution 

 Ανοξείδωτα σχαράκια μπάνιου με δυνατότητα επένδυσης 

Τα επενδυόμενα ανοξείδωτα σχαράκια μινιμαλιστικού design 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. 
Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές με χαμηλό ύψος εγκατάστασης, αλλά και σε νέες 
κατασκευές. 

Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση 

- Διαστάσεις εγκατάστασης: 13,2x13,2x4,4cm
- Διάσταση επένδυσης  11,5x11,5cm
- Ύψος επένδυσης 1,6cm

* Ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας

Ανοξείδωτα σχαράκια μπάνιου 

Με τάπα απλή 
Διαστάσεις: 15x15cm & 20x20cm 

Με τάπα βιδωτή 
Διαστάσεις: 15x15cm

Σιφώνι δαπέδου για σχαράκια Φ110

Με 4 εισόδους Φ40mm και 1 έξοδο Φ50mm 
Σχεδιασμός για τους 3 τύπους σχαράκια

Διαστάσεις: 21x14x12mm

Πλαστικά σιφώνια δαπέδου με ανοξείδωτες σχάρες

Απλό ή τηλεσκοπικό 
(με μεταβλητό ύψος 71-110mm)

Διαστάσεις: 11,5x11,5cm & 15x15cm

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ & ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ



Καλύµµατα φρεατίων ελέγχου για πισίνες (pool 
deck), µε δυνατότητα επιλογής της τελικής επι- 
φάνειας επένδυσης για να ταιριάζουν απόλυτα 
µε όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και µε 
τον περιβάλλοντα χώρο.
Ιδανικά και για εφαρµογή σε χώρους στους 
οποίους απαιτούνται υψηλές υγειονοµικές προ- 
διαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 
οδηγιών (HACCP).

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ



In every construction we have the solution 

Στεγανά καλύμματα φρεατίων ελέγχου για πισίνες (pool deck), με δυνατότητα επιλογής της 
τελικής επιφάνειας επένδυσης για να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς 
και με  τον περιβάλλοντα χώρο. 

Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΡΝ-ΕΝ124 και κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα  
πάχους 3mm, (AISI 316L). 

Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE. 
Ιδανικά και για εφαρμογή σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές υγειονομικές  
προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP). 

Κλάση αντοχής Β125 > 12,5tn. 

Είναι ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς.  
Διαθέτουν υδραυλικά αμορτισέρ για εύκολο άνοιγμα. 

Χρησιμοποιούνται σε μηχανοστάσια που απαιτείται συχνή πρόσβαση. 

Ανοξείδωτα καλύμματα με αμορτισέρ – Τύπος GAS TIGHT 

Τυποποιημένες διαστάσεις: 
60x60cm έως 100x100cm 
(καθαρό άνοιγμα φρεατίου) 

Ύψος ολικό: 20cm 
 Ύψος επένδυσης 7,5cm 

*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, κυβόλιθοι, ξύλο 
κλπ).  

- Κατασκευή κατά παραγγελία εξειδικευμένων διαστάσεων

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ



Αόρατα Καλύμματα Αλουμινίου®

Αποτελούν αναμφισβήτητα την κορυφαία επιλογή γιατί συνδυάζονται 

απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο 

που θα τοποθετηθούν. 

Μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθους, 

χλοοτάπητα, μάρμαρο, ξύλο, ή όποιο άλλο υλικό επιθυμείτε.

Μια καινοτομία στα καλύμματα φρεατίων, αφού μετά 

την εγκατάσταση τους είναι πραγματικά αόρατα!

We make the difference

Κατασκευάζονται µε προφίλ αλουµινίου ΕΤΕΜ - Industrial Profiles



In every construction we have the solution 

Ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε  
περιοχές πεζών και περιοχές ήπιας και μεσαίας κυκλοφορίας. 
Συνδυάζονται τέλεια 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 τοποθέτησή τους να μοιάζουν αόρατα. 
Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ124 και υπό σύστημα διασφάλισης  
ποιότητας ISO 9001. 

 Κατασκευάζονται με προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles 
Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου, κλπ. 

Ορθογώνια καλύμματα αλουμινίου – Σειρά DC-60 

Τύπος DC-60 LIGHT – Αντοχή > 2tn 
Διαστάσεις: 30x30cm έως 80x80cm 
(30x40 – 40x50 – 50x60 – 60x80cm) 
Ύψος ολικό: 6cm 
Ύψος επένδυσης: 5cm 

Τύπος DC-60 PRO – Αντοχή > 4tn 
Διαστάσεις: 30x30cm έως 100x100cm 
Ύψος ολικό: 6cm 
Ύψος επένδυσης: 5cm 

Νέα σειρά καλυμμάτων DC-40/RENOVATE 

Ο εργονομικός σχεδιασμός της νέας σειράς καλυμμάτων DC-40/RENOVATE (χαμηλότερο ύψος 
εγκατάστασης), παρέχει 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, ενισχύοντας έτσι το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου. 

Ορθογώνια καλύμματα αλουμινίου – Σειρά DC-40/RENOVATE 

Τύπος DC-40 LIGHT – Αντοχή > 2tn 
Διαστάσεις: 25x25cm έως 80x80cm 
(30x40 – 40x50 – 50x60cm) 
Ύψος ολικό: 4cm 
Ύψος επένδυσης: 3cm 

Τύπος DC-60 PRO – Αντοχή > 4tn 
Διαστάσεις: 30x30cm έως 100x100cm 
Ύψος ολικό: 4cm 
Ύψος επένδυσης: 3cm 

*Τα καλύμματα αλουμινίου διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος
**Τα καπάκια τύπου PRO ασφαλίζουν στο πλαίσιο τους με 4 ανοξείδωτες βίδες και έχουν διπλό  
προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης 
***Ο ειδικός σχεδιασμός τους (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, 
λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε 
στιγμή 

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

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ



Μια καινοτοµία στην επιφανειακή αποστράγγιση 
υδάτων αφού µπορούν να επενδυθούν µε πλακί- 
δια, κυβόλιθους, µάρµαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιο- 
δήποτε άλλο υλικό, ώστε µετά την εγκατάσταση 
τους να είναι σχεδόν αόρατα

Ο εργονοµικός σχεδιασµός των καναλιών της 
σειράς “ALUSIDE DRAIN 40” (χαµηλό ολικό ύψος 
εγκατάστασης), επιτρέπει την εφαρµογή τους σε 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους µε χαµηλό 
διαθέσιµο ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, 
µπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ

Όλα τα µέρη και εξαρτήµατα κατασκευάζονται από 
ανοδιωµένο αλουµίνιο, (ανοδίωση 15 µικρά), µε 
προφίλ αλουµινίου ΕΤΕΜ - Industrial Profiles. 
(δεν περιλαµβάνουν πλαστικά τµήµατα)

Η ανοδίωση του υλικού (15 µικρά), προσφέρει 
εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διά- 
βρωση και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εσω- 
τερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόµα και σε 
περιοχές µε επιβαρυµένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσ- 
σιες ζώνες)

Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτηµά- 
των τους προτείνεται σφραγιστικό υλικό πολυ- 
ουρεθάνης. Το σφραγιστικό πρέπει να µπαίνει σε 
όλη την επιφάνεια

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / "ΑΟΡΑΤΑ" ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



In every construction we have the solution 

Γραμμικές σχάρες & κανάλια “SLOT” από ανοδιωμένο αλουμίνιο για την αποστράγγιση υδάτων 
εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου.  
Αποτελούν καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων, αφού μετά την εγκατάσταση 
τους είναι σχεδόν αόρατα! Παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, 
ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο 
που θα τοποθετηθούν. 

 Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Κατασκευάζονται με προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles  

Σχάρα αλουμινίου “SLOT” – Σειρά ALUSIDE LINE 

Για κανάλια καθαρού πλάτους 10cm: 
- πολυμερικό μπετόν - τύπος KP10-60 / KP10-100
- πλαστικό ABS – τύπος 13X100

- Με ανάλογα φρεάτια ελέγχου
- Σχάρα λεπτού πλάτους 1,4cm
- Ύψος επένδυσης 6,5cm

Κανάλι αλουμινίου “SLOT” – Σειρά ALUSIDE DRAIN 75 

- Ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης - monoblock, με γραμμική
σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης
ενσωματωμένους στο κανάλι.

- Διαθέτει επίσης εσωτερικές ή εξωτερικές γωνιές, φρεάτια
ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.

- Ολικό ύψος εγκατάστασης 13cm
- Σχάρα λεπτού πλάτους 1,4cm
- Ύψος επένδυσης 7,3cm

Κανάλι αλουμινίου “SLOT” – Σειρά ALUSIDE DRAIN 40 

Ο εργονομικός σχεδιασμός της νέας σειράς καναλιών ALUSIDE DRAIN – 40 (χαμηλότερο 
ύψος εγκατάστασης), παρέχει την δυνατότητα εφαρμογής τους σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους με χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης όπως βεράντες, 
μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ. ενισχύοντας έτσι το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου. 

- Ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης - monoblock, με γραμμική
σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης
ενσωματωμένους στο κανάλι.

- Διαθέτει επίσης εσωτερικές ή εξωτερικές γωνιές, φρεάτια
ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.

- Ολικ ό ύψος εγκατάστασης 8,33cm -
Σχά ρα λεπτού πλάτους 1,4cm

- Ύψος επένδυσης 4cm

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

** Κατά την εγκατάστασή τους, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου  
(επιγεμιζόμενο) για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού / σχάρας. 

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / "ΑΟΡΑΤΑ" ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



In every construction we have the solution 

Υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής βιομηχανικά γραμμικά κανάλια “SLOT” για την 
αποστράγγιση υδάτων σε ξενοδοχεία, Spa, εστιατόρια, κλπ.  

Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, από φύλλα 2mm (AISI 304). 

Με ειδικό προφίλ ακμής, ταιριάζουν σε όλους τους τύπους δαπέδων, (βιομηχανικό, μάρμαρα, 
πλακίδια, τσιμέντο, PVC).  

Διαθέτουν εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροή. 

Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπου οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία 
απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάση συστήματος HACCP). 

Ανοξείδωτα βιομηχανικά γραμμικά κανάλια “SLOT” 

 Διατίθενται σε πλάτος σχισμής: 
- Maxi slot 20mm
- Mini slot 8mm για πισίνες

Κατασκευάζονται σε μήκος από 1 – 4 μέτρα 

Για μήκος μεγαλύτερο των 4 μέτρων υπάρχουν ειδικές 
ενώσεις που επιτρέπουν την ενιαία τοποθέτηση τους 

- Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και εξειδικευμένων διαστάσεων

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ



Τα κανάλια “DLT-STAR DRAIN” µε γραµµικές σχά- 
ρες µινιµαλιστικού design, µε µόλις 6,5cm πλά- 
τος, παρέχουν την δυνατότητα εφαρµογής τους 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως 
πισίνες, βεράντες, µπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ. 
ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.

Οι γραµµικές σχάρες αλουµινίου “DLT-STAR 
DRAIN” διατίθενται σε 2 χρώµατα, γκρι και µαύρο 
και αποτελούν αναµφισβήτητα κορυφαία επιλογή 
τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, 
γιατί συνδυάζονται απόλυτα µε όλα τα αρχιτε- 
κτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που 
θα τοποθετηθούν.

Με ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης είναι εύκολα 
στην εφαρµογή και εγκατάσταση τους. Εξαιρετικά 
ανθεκτικά σε µηχανικές, θερµικές, χηµικές κατα- 
πονήσεις και στο χρόνο. 

Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτηµάτων τους (πλαστικά µέρη) προτείνεται κόλλα PVC

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ



In every construction we have the solution 

Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους ενός μέτρου με ανάλογες σχάρες από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο σε γκρί (φυσικό) ή μαύρο χρώμα. 

Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση τους.  

Εξαιρετικά ανθεκτικά σε μηχανικές, θερμικές, χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο. 

 Με ολικό ύψος εγκατάστασης 10cm και γραμμική σχάρα λεπτού πλάτους 6,5cm αποτελούν 
αναμφισβήτητα κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί 
συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που θα 
τοποθετηθούν.

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

Κανάλια απορροής υδάτων 

Τύπος: “DLT – STAR DRAIN” 

Διαστάσεις: Πλ. 6,5cm / καθαρό 5cm 

- σχάρα αλουμινίου γκρι (φυσικό)
- σχάρα αλουμινίου μαύρη

Υψος καναλιού: 

- 10cm

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ



In every construction we have the solution 

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.  

Τα κανάλια και οι πλαστικές σχάρες κατασκευάζονται από Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με UV προστασία, 
οι γαλβανισμένες σχάρες από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας και οι ανοξείδωτες από 
ανοξείδωτο χάλυβα σε φύλλα 1,5mm (AISI 304). 

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και φέρουν σήμανση CE. 

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

Κανάλια απορροής υδάτων 

Τύπος: ΡΡ 13x100 

Διαστάσεις: Πλ. 14cm / καθαρό 11cm 

- σχάρα πλαστική (γκρι/μαύρη) 13x100 – A15
- σχάρα γαλβανισμένη 13x100 – A15
- σχάρα ανοξείδωτη 13x100 – A15

Διαθέσιμο ύψος καναλιού: 

- σε γκρι χρώμα 7,5cm
- σε μαύρο χρώμα 5cm, 7,5cm & 15cm

- Διατίθενται ειδικά εξαρτήματα στερέωσης σχαρών για ασφαλή και αθόρυβη εγκατάσταση
- Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχει κάθετη και οριζόντια έξοδος Φ75/100

προσαρμοσμένες στο κανάλι

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς ειδικό εξάρτημα ή ειδική
γωνιά

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ



Πλαστικά συστήµατα υδρορροών µε µικρο σωµα- 
τίδια χαλκού, που παρέχουν σε βάθος µεταλλικό 
αποτέλεσµα στο χρώµα χαλκού και αλουµινίου.
Όλες οι συνδέσεις είναι εξοπλισµένες µε παρεµ- 
βύσµατα τριών ζωνών που εξασφαλίζουν εξαι- 
ρετική στεγανότητα και σταθερότητα στη θερµική 
διαστολή - συστολή.

H τοποθέτηση τους είναι εύκολη και γρήγορη, µε 
τέλειο αισθητικό και συγχρόνως λειτουργικό απο- 
τέλεσµα.

Σε χρώµατα λευκού και καφέ, χαλκού και αλουµινίου
Για την ένωση των υδρορροών και των εξαρτηµάτων τους δεν απαιτείται η χρήση κόλλας 

- Ενδεικτική τιμή απορροής έως 3 λίτρα / sec (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12056-3)

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ 
ΤΥΠΟΣ “NOR 120 / 80”

ΥΛΙΚΟ 
PVC

ΥΔΡΟΡΡΟΗ 1 

ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90° 2 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 
ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 60°-160° 3

ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80 4 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 5 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 6 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 7 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80 8 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67,5°  Φ 80 9 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΣΥΣΤΟΛΗΣ 
67,5°  Φ 80/50 10

ΓΩΝΙΑ 67,5°  Φ 80 11 

ΓΩΝΙΑ 87,5° Φ 80 12 

ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80 13 

ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 80 14 

ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80 15 

ΧΡΩΜΑ

  Λευκό Καφέ

- Υδρορροή 3 μέτρων / τεμ  Φ120
- Κάθοδος 3 μέτρων / τεμ  Φ80

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ 
ΤΥΠΟΣ “TOP 120 / 80”

ΥΛΙΚΟ 

PVC / PMMA
Στο υλικό εµπεριέχονται 
µικροσωµατίδια χαλκού, που 
παρέχουν σε βάθος µεταλλικό 
αποτέλεσµα

ΥΔΡΟΡΡΟΗ 1 

ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90° 2 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 
ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 60°-160° 3

ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80 4 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 5 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 6 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 7 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80 8 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67,5°  Φ 80 9 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΣΥΣΤΟΛΗΣ 
67,5°  Φ 80/50 10

ΓΩΝΙΑ 67,5°  Φ 80 11 

ΓΩΝΙΑ 87,5° Φ 80 12 

ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80 13 

ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 80 14 

ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80 15 

ΧΡΩΜΑ

  Αλουµινίου Χαλκού

- Υδρορροή 3 μέτρων / τεμ  Φ120
- Κάθοδος 3 μέτρων / τεμ  Φ80

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ



In every construction we have the solution 

Ψηφιδωτά πλακίδια αλουμινίου 

Ειδικά σχεδιασμένα για την κουζίνα ή το μπάνιο προσδίδουν αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής στο 
χώρο. 

 Είναι εύκολα στην εφαρμογή, στην συντήρηση και τον καθαρισμό.  

Διατίθενται σε φύλλα τετράγωνης διάστασης 30x30cm (για επιφάνεια 1m2 χρειάζονται 11 φύλλα).
Έχουν πολύ μικρό βάρος. 
Διατίθενται σε 7 χρώματα και σχέδια: 

  PMOSA-01   PMOSA-02    PMOSA-03 

      PMOSA-04    PMOSA-05   PMOSA-06   PMOSA-O7 

*Δεν ενδείκνυνται για χρήση στο πάτωμα

Προφίλ αλουμινίου 

Κατασκευάζονται από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας. 
Είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση.  
Διατίθενται σε ματ ή γυαλιστερή όψη  

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΨΗΦΙΔΕΣ & ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



In every construction we have the solution 

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. 

Διατίθενται σε 4 χρωματικές αποχρώσεις: λευκό-διάφανο, πράσινο, γαλάζιο και κόκκινο. 

Υαλότουβλα δαπέδου, οροφής 

Ημιδιάφανα 

Διαστάσεις: 
- 24x24cm - πάχος: 8cm
- 19x9cm - πάχος: 8cm
- 20x20cm - πάχος: 2,7cm

Υαλότουβλα τοίχου 

Ημιδιάφανα & Ματ 

Διαστάσεις: 19x19cm 
Πάχος: 8cm 

Μεταλλικά πλαίσια – παράθυρα για υαλότουβλα τοίχου 

Σε 3 τύπους: 

4 θέσεων (υαλότουβλα): 
- 39x39cm - πάχος: 8cm

2 θέσεων (υαλότουβλα): 
- 19x39cm - πάχος: 8cm

1 θέσεως (υαλότουβλα): 
- 19x19cm - πάχος: 8cm

 *Τα μεταλλικά πλαίσια κατασκευάζονται από λευκό εμαγιέ
**Διαθέτουν μηχανισμό αυτασφάλισης

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ & ΠΛΑΙΣΙΑ



In every construction we have the solution 

Περσίδες εξαερισμού από αλουμίνιο, χαλκό και πολυστυρένιο, (πλαστικό που απορροφά τους 
κραδασμούς).  
 Ανθεκτικές στις ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας και στο χρόνο. 
Η διέλευση του αέρα είναι πιστοποιημένη με εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο UNI 
EN 13141-2:2010, σε διέλευση αέρα θετικής πίεσης Δρ20.
Παρέχουν την ιδανική λύση για τους αεραγωγούς που βρίσκονται σε τοίχους, σωλήνες πόρτες και 
παράθυρα. 

Περσίδες εξαερισμού αλουμινίου 

Ορθογώνιες – Τύπος 1 

 Διαστάσεις: 14x14cm, 20x20cm & 23x23cm 
Ορθογώνιες – Τύπος 2 
Διαστάσεις: 14x28cm & 14x36cm 

Στρογγυλές – Τύπος 1 απλές 
Διαστάσεις: από Φ80mm έως Φ200mm 

Ορθογώνιες – Τύπος 2 με ελατήρια 
Διαστάσεις: Φ120mm, Φ160mm & Φ200mm 

* Σε συσκευασία με βίδες και ούπα για εύκολη τοποθέτηση
** Ιδανικές για χρήση σε νησιωτικές περιοχές που απαιτούν υψηλή αντοχή στην διάβρωση και την
   οξείδωση.

Περσίδες εξαερισμού χαλκού 

Ορθογώνιες – Τύπος 1 

 Διαστάσεις: 14x14cm, 20x20cm & 23x23cm 
Ορθογώνιες – Τύπος 2 
Διαστάσεις: 14x28cm & 14x36cm 

Στρογγυλές – Τύπος 1 απλές 
Διαστάσεις: από Φ80mm έως Φ200mm 

Ορθογώνιες – Τύπος 2 με ελατήρια 
Διαστάσεις: Φ120mm, Φ160mm & Φ200mm 

* Σε συσκευασία με βίδες και ούπα για εύκολη τοποθέτηση
** Ιδανικές για χρήση σε ηπειρωτικές περιοχές που απαιτούν υψηλή αντοχή στις βροχές και τις
   χαμηλές θερμοκρασίες.

Περσίδες εξαερισμού πλαστικές 

Ορθογώνιες – Τύπος 1 

 Διαστάσεις: 15x20cm, 12x36cm & 15x38cm 
Ορθογώνιες – Τύπος 2 
Διαστάσεις: 23x23cm, 23x43cm & 23x63cm 

Στρογγυλές – Τύπος 1 απλές 
Διαστάσεις: από Φ60mm έως Φ200mm 

Ορθογώνιες – Τύπος 2 με ελατήρια 
Διαστάσεις: Φ10mm Φ120mm, Φ160mm & Φ200mm 

ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ



Ολοκληρωµένη σειρά προϊόντων από 
ανοξείδωτο χάλυβα για επαγγελµατικούς 
χώρους που απαιτείται να πληρούν 
υγειονοµικές προδιαγραφές, όπως:

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
& ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
ΞΕΝΩΝΕΣ

• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &

ΦΑΡΜΑΚΩΝ
• ΖΥΘΟΠΟΙΙΕΣ
• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
- ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Σ Ε Ι Ρ Ε Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν
• Σχάρες & Κανάλια αποστράγγισης
• Σιφώνια Professional & Mini
• Φρεάτια ελέγχου
• Καλύμματα φρεατίων
• Καλύμματα δεξαμενών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ 
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

• Τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας   www.ias.net.gr / προϊόντα



Βιοµηχανικά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, ληµ- 
µάτων κλπ, βιοµηχανικών εφαρµογών, µε επιλο- 
γή µεταξύ 4 διαφορετικών ανοξείδωτων σχαρών.

Ιδανικά για εφαρµογή σε εγκαταστάσεις όπου οι 
υγειονοµικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδι- 
κασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστηµά- 
των από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει συστήµατος 
HACCP).

Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304 ή AISI 316 (από φύλλα 2mm), 
ενώ οι ενώσεις τους  συγκολλούνται σε Αργκόν 
(argon shield) διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα.

Τετράγωνα ή στρογγυλά, απλά ή µε φλάντζα στε- 
γανοποίησης, µε κάθετη ή µε οριζόντια έξοδο.

• Διατίθενται σε τυποποιηµένες διαστάσεις από
15x15cm έως και 40x40cm
Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιηµένων και
εξειδικευµένων διαστάσεων)
• Σε 2 τύπους:
- Professional, µε αποσπώµενο καλάθι απορριµ-

µάτων (βαρέως τύπου)
- Mini, µε αποσπώµενο σχαράκι απορριµµάτων
(ελαφρού τύπου)

ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΛΑ
(ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙΑ (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ)

ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ
(ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

    mesh anti-slip - K Ladder - D         perforated sheet - B            Plate - P

Ιδανικά για εφαρµογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγελµατικές κουζίνες και χώροι εστίασης, εργοστάσια επεξερ- 
γασίας τροφίµων, χηµικά εργοστάσια, νοσοκοµεία κλπ, όπου οι υγειονοµικές διατάξεις και η τεχνολογική 
διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστηµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει συστήµατος HACCP).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΦΩΝΙΑ



In every construction we have the solution 

Ανοξείδωτα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών, με επιλογή  
μεταξύ 4 διαφορετικών ανοξείδωτων σχαρών κατάλληλες για βάρη φορτίων από 1,5tn έως 12,5tn. 

Τετράγωνα ή στρογγυλά, απλά ή με φλάντζα στεγανοποίησης, με κάθετη ή οριζόντια έξοδο. 
 Σε 2 τύπους Professional & Mini, (βαρέως και ελαφρού τύπου αντίστοιχα). 

 Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, από φύλλα 2mm (AISI 304). 
Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγελματικές κουζίνες και χώροι εστίασης όπου 
οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων 
από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει συστήματος HACCP). 

Ανοξείδωτα σιφώνια – Σειρά Professional (βαρέως τύπου) 

Τετράγωνα - σε 2 τύπους: 
- απλά (1 τμήματος)
- με φλάντζα στεγανοποίησης (2 τμημάτων)

Τυποποιημένες διαστάσεις: 
- 20x20cm, 25x25cm, 30x30cm & 40x40cm
- Με έξοδο Φ75mm, Φ110mm, Φ160mm & Φ200mm

Στρογγυλά - σε 2 τύπους: 
- απλά (1 τμήματος)
- με φλάντζα στεγανοποίησης (2 τμημάτων)

Τυποποιημένες διαστάσεις: 
- Φ20cm, Φ26cm & Φ30cm
- Με έξοδο Φ110mm

- Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι απορριμμάτων
- Κατασκευή κατά παραγγελία και εξειδικευμένων διαστάσεων

Ανοξείδωτα σιφώνια – Σειρά Mini (ελαφρού τύπου) 

Τετράγωνα - σε 2 τύπους: 
- απλά (1 τμήματος)
- με φλάντζα στεγανοποίησης (2 τμημάτων)

Τυποποιημένες διαστάσεις: 
- 15x15cm & 20x20cm
- Με έξοδο Φ50mm, Φ75mm & Φ110mm

Στρογγυλά - σε 2 τύπους: 
- απλά (1 τμήματος)
- με φλάντζα στεγανοποίησης (2 τμημάτων)

Τυποποιημένες διαστάσεις: 
- Φ16cm & Φ20cm
- Με έξοδο Φ50mm, Φ75mm Φ110mm

- Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι απορριμμάτων (σουρωτήρι)
- Κατασκευή κατά παραγγελία εξειδικευμένων διαστάσεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΦΩΝΙΑ



Υψηλής ποιότητας και µηχανικής αντοχής βιοµη- 
χανικά κανάλια αποστράγγισης υδάτων, ληµ- 
µάτων κλπ, βιοµηχανικών εφαρµογών.

Ιδανικά για εφαρµογή σε εγκαταστάσεις όπου οι 
υγειονοµικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδι- 
κασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστηµά- 
των από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει συστήµατος 
HACCP).

Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304 ή AISI 316 (από φύλλα 2mm), 
ενώ οι ενώσεις τους  συγκολλούνται σε Αργκόν 
(argon shield) διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα.

Με ειδικό προφίλ ακµής, ταιριάζουν σε όλους 
τους τύπους δαπέδων, (βιοµηχανικό, µάρµαρα, 

πλακίδια, τσιµέντο, PVC), και εγκάρσια εσωτε- 
ρική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροή.

• Διατίθενται σε µήκος από 1 έως 4 µέτρα.
Για µήκος µεγαλύτερο των 4 µέτρων υπάρχουν
ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ενιαία τοπο-
θέτηση τους.

• Σε 2 τύπους:

-Standard - Κανάλι Βασικό, µε επιλογή µεταξύ
4 διαφορετικών ανοξείδωτων σχαρών, κατάλ-
ληλες για βάρη φορτίων από 1,5 tn έως 25 tn.)
-Slot - Γραµµικό Κανάλι σχισµής

(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιηµένων και 
εξειδικευµένων διαστάσεων)

Ιδανικά για εφαρµογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγελµατικές κουζίνες και χώροι εστίασης, εργοστάσια επεξερ- 
γασίας τροφίµων, χηµικά εργοστάσια, νοσοκοµεία κλπ, όπου οι υγειονοµικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδι- 
κασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστηµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει συστήµατος HACCP).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ



In every construction we have the solution 

Ανοξείδωτα κανάλια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών, με επιλογή 
μεταξύ 4 διαφορετικών ανοξείδωτων σχαρών κατάλληλες για βάρη φορτίων από 1,5tn έως 25tn. 

Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, από φύλλα 2mm (AISI 304). 

Με ειδικό προφίλ ακμής, ταιριάζουν σε όλους τους τύπους δαπέδων, (βιομηχανικό, μάρμαρα, 
πλακίδια, τσιμέντο, PVC).  

Διαθέτουν εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροή. 

Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγελματικές κουζίνες και χώροι εστίασης όπου 
οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων 
από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει συστήματος HACCP). 

Ανοξείδωτα βιομηχανικά κανάλια με σχάρες “STANDARD” 

Σε τυποποιημένες διαστάσεις: 

- πλάτους: 15cm έως 35cm
- ύψους / βάθους: 18cm

Κατασκευάζονται σε μήκος από 1 – 4 μέτρα 

Για μήκος μεγαλύτερο των 4 μέτρων υπάρχουν ειδικές 
ενώσεις που επιτρέπουν την ενιαία τοποθέτηση τους 

- Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και εξειδικευμένων διαστάσεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ



In every construction we have the solution 

 Καλύμματα φρεατίων ελέγχου και δεξαμενών με μονά, διπλά ή τριπλά καπάκια. 

Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΡΝ-ΕΝ124 και κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα  
πάχους 2mm, (AISI 321 / 316L). 

Διαθέτουν ειδικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης και πιστοποίηση υγιεινής. 

Ιδανικά και για εφαρμογή σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές υγειονομικές  προδιαγραφές
βάσει των διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP). 

Είναι ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Ανοξείδωτο κάλυμμα δεξαμενών (AISI 321) 

Διπλό κάλυμμα (μικρό και μεγάλο καπάκι): 

- 100x100cm
- καπάκι ελέγχου 30x30cm

Με 2 υδραυλικά αμορτισέρ 

- Κατασκευή κατά παραγγελία εξειδικευμένων διαστάσεων

Ανοξείδωτα καλύμματα φρεατίων ελέγχου (AISI 316) 

Κάλυμμα με 1 καπάκι: (2 αμορτισέρ*) 
- 60x60cm
- 60x80cm

Κάλυμμα με 2 καπάκια: (4 αμορτισέρ*) 
- 60x160cm

Κάλυμμα με 3 καπάκια: (4 αμορτισέρ*) 
- 80x200cm

 *Η προσθήκη υδραυλικών αμορτισέρ είναι προαιρετική
**Διατίθενται επίσης με καπέλο εξαερισμού & κλείδωμα ασφαλείας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ / ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
& ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ



Ολοκληρωµένες προτάσεις και λύσεις 
για DIY κατασκευές σε έργα όπως:
• ΟΙΚΙΕΣ
• ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ &

VILLAS
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ

ΞΕΝΩΝΕΣ
• ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Σ Ε Ι Ρ Ε Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν
• Σχάρες & Κανάλια

υδροσυλλογής
• Σιφώνια
• Σύστηµα για αλφάδιασµα

πλακιδίων
• Κουβάδες
• Σπάτουλες & Τριβίδια
• Εργαλεία

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
& DIY ΠΡΟΙΟΝΤΑ  

• Τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας   www.ias.net.gr / προϊόντα



In every construction we have the solution 

Πλαστικά κανάλια για την αποστράγγιση υδάτων τυπικού μήκους ενός μέτρου. 
Διαθέτουν ειδικό σύστημα αυτασφάλισης εξασφαλίζοντας σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση. 

Με δυνατότητα προσθήκης ανάλογων σχαρών από ΡΡ σε μαύρο χρώμα, και μεταλλικών από 
γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας ή ανοξείδωτο χάλυβα σε φύλλα 1,5mm (AISI 304), 
σύμφωνα με τον τύπο καναλιού.  

Τα κανάλια και οι πλαστικές σχάρες κατασκευάζονται από Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με UV προστασία. 

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και φέρουν σήμανση CE. 

Χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση υδάτων σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό 
διαθέσιμο ύψος, όπως ταράτσες, βεράντες, ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης κλπ.  

Δεν χρειάζονται επιπλέον εξαρτήματα σύνδεσης ή στερέωσης, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερη ευκολία στην 
εγκατάσταση τους. 

Κανάλια απορροής υδάτων 

Τύπος: ΡΡ 10x100 - COMPACT 

Διαστάσεις: Πλ. 11cm / καθαρό 8cm 

- σχάρα πλαστική (μαύρη) 10x100 – A15
- σχάρα γαλβανισμένη 10x100 – A15
- σχάρα ανοξείδωτη 10x100 – A15

Διαθέσιμο ύψος καναλιού: 
- 3,5cm με οριζόντια έξοδο Φ40
- 5cm με οριζόντια έξοδο Φ40/50
Διαθέτουν κάθετη έξοδο Φ 40 - 50 - 63 - 75 - 80

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς ειδικό εξάρτημα ή ειδική
γωνιά

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ -  Do It Yourself  / ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ



In every construction we have the solution 

Πλαστικά τετράγωνα σιφώνια δαπέδου με ανάλογες σχάρες σε 3 τύπους: 

• Με πλαστική σχάρα αντιολισθητικής
επιφάνειας.(με φωτοχαρακτική επεξεργασία)

• Με κάθετη έξοδο.
• Για εφαρμογή σε ταράτσες ή βεράντες
• Σύνδεση μόνο σε σωλήνα PVC.

Διαστάσεις: 
- 10x10cm - έξοδος Φ 32 - 40
- 15x15cm - έξοδος Φ 40 - 50 - 63
- 20x20cm - έξοδος Φ 80 - 100 - 110
- 25x25cm - έξοδος Φ 80 - 100 – 110
- 30x30cm - έξοδος Φ 80 - 100 – 110

• Με πλαστική σχάρα
• Με οριζόντια έξοδο Φ 50.
• Για εφαρμογή σε χώρους όπου απαιτείται εξαιρετική

αντοχή σε χημικούς, οργανικούς και ατμοσφαιρικούς
ρύπους.

• Διαθέτει οσμοπαγίδα (κόφτρα) που περιορίζει τα
φαινόμενα δυσοσμίας.

Διαστάσεις: 
- 11,5x11,5cm / απλό ή τηλεσκοπικό *
-
* 

15x15cm / απλό ή τηλεσκοπικό *
μεταβλητό ύψος σιφωνιού (7-11cm)

- Κατασκευάζονται από  Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με UV προστασία

• Με ανοξείδωτη σχάρα (AISI304) σε 8/10 πλέγμα
• Με οριζόντια έξοδο Φ 50.
• Για εφαρμογή σε χώρους όπου απαιτείται εξαιρετική

αντοχή σε χημικούς, οργανικούς και ατμοσφαιρικούς
ρύπους.

Διαστάσεις: 
- 11,5x11,5cm / απλό ή τηλεσκοπικό *
-
* 

15x15cm / απλό ή τηλεσκοπικό *
μεταβλητό ύψος σιφωνιού (7-11cm)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ -  Do It Yourself  / ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ  ΔΑΠΕΔΟΥ 
(ταράτσες - βεράντες)
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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: 

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

Σε 2 τύπους: 

Αποστάτες πλακιδίων (clips) – για εγκατάσταση πλακιδίων μικρού μεγέθους 

Αποστάτες πλακιδίων (clips) – για εγκατάσταση πλακιδίων μεγάλου μεγέθους 

- Η χρήση της πένσας εξασφαλίζει απόλυτη ευθυγράμμιση

ΡDLIV-C01H 

ΡDLIV-T015B 

ΡDLIV-T01B  

ΡDLIV-T2P1022 

ΡDLIV-T02B 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ -  Do It Yourself  / ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
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Αποστάτες και σφήνες για το αλφάδιασμα και αρμολόγηση των πλακιδίων. 
Για διάκενο αρμού από 1mm έως και 10mm. 
Εφαρμόζονται και αφαιρούνται πολύ εύκολα. 
Σε 2 τύπους: + &  Τ

Αποστάτες σχήματος +

Αποστάτες σχήματος Τ 

Σφήνες 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ -  Do It Yourself  / ΣΤΑΥΡΟΙ & ΤΑΥ ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



In every construction we have the solution 

Εργονομικά κατασκευασμένα, εξαιρετικής αντοχής και ποιότητας. 

Σπάτουλες – Τριβεία 

- Για γύψο, τσιμέντο  και στόκο
- Για σοφάδες και κονιάματα
- Για τον καθαρισμό υπολειμμάτων

Κουβάδες 

Σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. 

Κατασκευάζονται από LDPE και είναι 
εξαιρετικά ανθεκτικοί τόσο σε χτυπήματα 
άσο και χημικές καταπονήσεις. 

Εργαλεία 

Ματσόλες 500gr & 1.000gr Πιστόλι σιλικόνης Μίξερ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ -  Do It Yourself  / ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ - ΤΡΙΒΕΙΑ - ΚΟΥΒΑΔΕΣ -  ΕΡΓΑΛΕΙΑ






