Ανακαινίζω το Μπάνιο
Value for Money
προιόντα & ιδέες για το μπάνιο

Σχαράκια µπάνιου

Value for Money

Ανοξείδωτα
σχαράκια µπάνιου

Τα επιγεµιζόµµενα ανοξείδωτα σχαράκια µινιµαλιστικού
design για το µπάνιο 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.

• Εύκολα στην εφαρµογή και εγκατάσταση
• Σε διάσταση 11,5x11,5cm
• Ύψος επένδυσης 1,6cm
• Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές µε χαµηλό ύψος
εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
• Ιδανικά για χρήση τσιµεντοκονίας
Ανοξείδωτα σχαράκια με τάπα απλή
• Σε διαστάσεις 15x15cm & 20x20cm
Ανοξείδωτα σχαράκια με τάπα βιδωτή
• Σε διαστάσεις 15x15cm
• Εύκολα στην εφαρµογή και εγκατάσταση

In every construction we have the solution
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Γραµµικά κανάλια
ντουζιέρας

Value for Money

Γραµµικά κανάλια ντουζιέρας
µε σχάρες επένδυσης

Ανοξείδωτα γραµµικά κανάλια ντουζιέρας µε σχάρες που
παρέχουν την δυνατότητα επένδυσής τους µε οποιοδήποτε
υλικό ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο, ενισχύοντας
το αρχιτεκτονικό του στυλ.
Τα «αόρατα» κανάλια ντουζιέρας αποτελούν την νέα τάση
εφαρµογών σε έργα αποχέτευσης µπάνιου.

• Με εργονοµικό σχεδιασµό:
- χαµηλό ύψος καναλιού 1,6cm
- σχάρα λεπτού πλάτους επένδυσης 3,5cm
- υγροµονωτική µεµβράνη για τέλεια υδατοστεγή
µόνωση
• Διατίθενται σε µήκος από 45cm έως 95cm
• Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές µε χαµηλό ύψος
εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
• Ιδανικά για χρήση τσιµεντοκονίας
• Συσκευασία ΚΙΤ: που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα
σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική μεμβράνη 1m2
προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.
- Ολικό Ύψος εγκατάστασης ΚΙΤ 8cm

In every construction we have the solution

“Ανακαινίζω” Μπάνιο 05

Γραµµικά κανάλια
ντουζιέρας

Value for Money

Γραµµικά κανάλια ντουζιέρας
µε σχάρες

Ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με γραμμικές σχάρες που
προσδίδουν υψηλή αισθητική στο μπάνιο.
Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης,
σχάρα λεπτού πλάτους, και υγρομονωτική μεμβράνη για
τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην
τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές

• Με εργονοµικό σχεδιασµό:
- χαµηλό ύψος καναλιού 1,6cm
- σχάρα λεπτού πλάτους επένδυσης 4,6cm
- υγροµονωτική µεµβράνη για τέλεια υδατοστεγή µόνωση
• Διατίθενται σε µήκος από 45cm έως 95cm
• Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές µε χαµηλό ύψος
εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
• Συσκευασία ΚΙΤ: που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα
σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική μεμβράνη 1m2
προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.
- Ολικό Ύψος εγκατάστασης ΚΙΤ 8cm

In every construction we have the solution
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Γραµµικά κανάλια
ντουζιέρας

Value for Money

Γραµµικά κανάλια ντουζιέρας
µε σχάρες plated

Ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με σχάρες plated που
προσδίδουν υψηλή αισθητική στο μπάνιο.
Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης,
σχάρα λεπτού πλάτους, και υγρομονωτική μεμβράνη για
τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην
τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές.

• Με εργονοµικό σχεδιασµό:
- χαµηλό ύψος καναλιού 1,6cm
- σχάρα λεπτού πλάτους επένδυσης 4,1cm
- υγροµονωτική µεµβράνη για τέλεια υδατοστεγή µόνωση
• Διατίθενται σε µήκος από 45cm έως 95cm
• Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές µε χαµηλό ύψος
εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
• Συσκευασία ΚΙΤ: που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα
σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική μεμβράνη 1m2
προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.
- Ολικό Ύψος εγκατάστασης ΚΙΤ 8cm

In every construction we have the solution
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Νιπτήρες µπάνιου
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Νιπτήρες “LUXURY” & “NOR”

Οι επικαθήμενοι οβάλ νιπτήρες NOR & LUXURY έχουν
minimal design, ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα υλικά που
θα τοποθετηθούν στο μπάνιο και σας δίνουν τη
δυνατότητα να διαμορφώσετε το μπάνιο όπως εσείς το
ονειρεύεστε!
Τοποθετούνται εύκολα πάνω σε πάγκο (βάση) από
επεξεργασμένο εμποτισμένο ξύλο, μάρμαρο, πλακάκι,
κλπ, ειδικά σχεδιασμένο για να περνούν οι σωλήνες.

• Οι νιπτήρες από ρητίνη μαρμάρου είναι ανθεκτικοί,
δεν συγκρατούν εύκολα άλατα και βρομιές, ενώ
παράλληλα έχουν αντοχή στις γρατζουνιές και στα
καθαριστικά.
• Δεν γαριάζουν και δεν κιτρινίζουν.
Οι νιπτήρες “LUXURY” κατασκευάζονται από ρητίνη
μαρμάρου, (φυσικές πρώτες ύλες), υλικό που
προσφέρει υψηλή αισθητική, αντοχή και ποιότητα.
Οι νιπτήρες “NOR” κατασκευάζονται από συνθετική
ρητίνη μαρμάρου και προσφέρουν μια πιο οικονομική
λύση άψογης ποιότητας και αισθητικής.

In every construction we have the solution
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Ψηφίδες Αλουµινίου

Value for Money

Ψηφιδωτά πλακίδια αλουµινίου

Ειδικά σχεδιασµένα για την κουζίνα, ή το µπάνιο, προσδίδουν αποτέλεσµα υψηλής αισθητική στο χώρο.
Η τοποθέτηση τους είναι απλή και γίνεται µε τον ίδιο τρόπο
όπως των κεραµικών ψηφιδωτών.
*Τα ψηφιδωτά πλακίδια αλουµινίου δεν ενδείκνυνται για
χρήση σε πάτωµα

In every construction we have the solution

• Είναι εύκολα στην εφαρµογή, στην συντήρηση και τον
καθαρισµό
• Διατίθενται σε φύλλα τετράγωνης διάστασης 30x30cm
(για επιφάνεια 1m2 χρειάζονται 11 φύλλα ψηφιδωτού
αλουµινίου)
• Έχουν πολύ µικρό βάρος
• Διατίθενται σε 7 χρώµατα και σχέδια
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Προφίλ
Αλουμινίου
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Προφίλ αλουμινίου

Σε σχέδια C, U, FLAT και χρώματα ασημί, χρυσό, βέγκε,
μπρονζέ καθώς και απλά αλουμινίου σε γυαλιστερή και σε
ματ όψη. Προσδίδουν υψηλή αισθητική στις εφαρμογές
σας.

• Κατασκευάζονται από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας.
• Είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση.
• Διατίθενται σε διάφορα χρώματα και σχέδια, σε ματ
ή γυαλιστερή όψη

Τα προφίλ πλακιδίων από αλουμίνιο διατίθενται σε ράγες μήκους 2,5 μέτρων.

In every construction we have the solution
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Υαλότουβλα & Πλαίσια

Value for Money

Υαλότουβλα για τοιχία,
δαπέδου & οροφής

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.

• Διατίθενται σε 4 χρωματικές αποχρώσεις:
λευκό-διάφανο, πράσινο, γαλάζιο και κόκκινο
- Διαστάσεις: 19x19cm
- Πάχος: 8cm

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.

Υαλότουβλα Δαπέδου & Οροφής

In every construction we have the solution

“Ανακαινίζω” Μπάνιο 17

Εξειδικευµένα προϊόντα για κάθε εφαρµογή που αφορά έργα αποχέτευσης και ύδρευσης,
ηλεκτροµηχανολογικά και βιοµηχανικά, οικοδοµικά, αρχιτεκτονικά και διακοσµητικά.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε.
Νεότητας 29, Αιγάλεω Τηλ.: 210 34 60 595
sales@ias.net.gr

www.ias.net.gr

