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ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 

ΤΥΠΟΣ “ SMARTIKA ”  
 
Περιγραφή: 
 
Καζανάκι εντοιχισμού για κρεμαστή λεκάνη ιδανικό για 

τοποθέτηση σε μονό ή διπλό τούβλο και γυψοσανίδα.  
 
Διαθέτει:  

- Ισχυρό βαμμένο μεταλλικό πλαίσιο στήριξης με 

επιδαπέδια βάση ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος, αντοχής 

400 kg.  

Τα τηλεσκοπικά πόδια της βάσης ρυθμίζονται καθ’ 

ύψος από 3 - 11 cm. 
 
- Ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος αποχέτευση και τροφοδότηση 

νερού από 18 - 23 cm. 
 
- Δοχείο χωρητικότητας 9 lt, υψηλής πυκνότητας, με 

δυνατότητα επιδιόρθωσης σε περίπτωση διάτρησής του. 

Κατασκευάζεται με τεχνική εμφύσησης που προσφέρει 

αντοχή σε πίεση μέχρι 13 atm και διαθέτει 

αντιδιαβρωτική επικάλυψη πάχους 1mm. 
 
- Μηχανισμός με δυνατότητα επιλογής ελάχιστης ή 

πλήρους ροής. Η ελάχιστη ροή μπορεί να ρυθμιστεί 

από 3 - 4,5lt.  
 

- Φλοτέρ χαμηλού θορύβου (ο θόρυβός του δεν υπερβαίνει τα 12dB). 
 
- Λάστιχα σιλικόνης υψηλής αντοχής στο χρόνο. 
 
- Εξαρτήματα που αφαιρούνται και συντηρούνται χωρίς να χρειάζονται εργαλεία 
 
- Αντέχει σε θερμοκρασίες από -40οC έως +90οC. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

WK-378102- (*) 
ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ KARIBA - SMARTIKA 
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΥΒΛΟ & ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 

485x95 
Min 1190 
Max 1300 

 
(*) Επιλογή μπουτόν,λειτουργίας  

 
Στην συσκευασία εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για τοποθέτηση σε 

τοίχο με μόνο ή διπλό τούβλο, ή γυψοσανίδα. 
 
- Πλακέτα με διπλό κουμπί 

- Kit στήριξης λεκάνης  

- Πλέγμα για την κόλλα σοβαντίσματος 

- Αντικραδασμικό πλαίσιο μεταξύ λεκάνης και τοίχου 

- Γωνίες προέκτασης για 2πλό τούβλο 

- Κουτί προέκτασης πλακέτας για 2πλό τούβλο 

- Κit σύνδεσης λεκάνης και αποχέτευσης Φ100 (γωνία και ίσια) 

- Σωλήνας για παροχή νερού Φ32 
 

Τα εντοιχιζόμενα καζανάκια SMARTIKA διαθέτουν πιστοποίηση και εγγύηση 10 ετών. 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 

ΤΥΠΟΣ “ SMARTIKA ”  

 

  
 
 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ KARIBA “SMARTIKA”  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

WK-300388 ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 

WK-112153 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

WK-305123 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 

WK-305124 ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΣΗΣ  

WK-305025 ΚΑΜΠΑΝΑ SMARTIKA  

WK-305028 ΣΠΙΡΑΛΑΚΙ ΑΠΟ ΦΛΟΤΕΡ  

WK-603704 ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ D100 

WK-617001 ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ D100 

WK-369080 ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ D90 

WK-369081 ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ D90 

 

 

 

 

 
 
 

Τα εξαρτήματα – ανταλλακτικά για τα εντοιχιζόμενα καζανάκια SMARTIKA: 

- Κατασκευάζονται στην Ιταλία 

- Είναι πάντα διαθέσιμα όσο παλιό κι αν είναι το καζανάκι 

- Αντικαθίστανται και συντηρούνται εύκολα και χωρίς εργαλεία 
 


