
Όταν οι σύνθετες ιδέες
συναντούν απλές εφαρµογές
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Με σταθερό µας κίνητρο την ποιοτική εξέλιξη και τον εκ- 
συγχρονισµό, εφαρµόζουµε καινοτόµα και σύγχρονα προ- 
ϊόντα, τεχνολογικά προηγµένα, που δηµιουργούν τη νέα 
τάση στην κτηριακή αποχέτευση.
Από το 2010, έχουµε εισαγάγει την ιδέα των "Αόρατων 
Εφαρµογών" σε εγκαταστάσεις εσωτερικών και εξωτε- 
ρικών χώρων, µε καλύµµατα φρεατίων και κανάλια απο- 
στράγγισης επιφανειακών υδάτων.
Συνδυάζονται τέλεια µε όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και 
τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς µπορούν να επενδυθούν 
µε πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθους χλοοτάπητα, µάρµαρο, ξύ- 
λο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε µετά την τοποθέτησή 
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"Αόρατες Εφαρµογές"
  Η νέα τάση
 στην κτηριακή αποχέτευση

τους να µοιάζουν αόρατα.
Μια ιδέα, η οποία βρήκε µεγάλη ανταπόκριση από αρχι- 
τέκτονες και κατασκευαστές σε ανακαινίσεις και νέες κα- 
τασκευές και έχει υιοθετηθεί από τον αρχιτεκτονικό κόσµο 
ως * κορυφαία επιλογή.
Οι "αόρατες εφαρµογές" καθιστούν δυνατή την προ- 
σαρµογή σύνθετων λύσεων σε απλές εφαρµογές, τόσο 
σε ιδιωτικές κατασκευές,  νέα έργα κατασκευής ή ανακα- 
τασκευής, όσο και σε δηµόσια όπως πλατείες, ιστορικοί 
δρόµοι, πεζόδροµοι κλπ. ενισχύοντας την αισθητική της 
κατασκευής και προσφέροντας ταυτόχρονα ένα νέο στυλ 
στην αρχιτεκτονική του χώρου.



Καλύµµατα αλουµινίου
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Καλύµµατα αλουµινίου 
αρχιτεκτονικού τελειώµατος

Hotels & Villas 

• Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύµµατα φρεατίων µε ανά-
λογα πλαίσια για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

• Διαστάσεις από 30cm έως 100cm
• Χαµηλό ύψος εγκατάστασης, 4cm και 6cm
• Χρησιµοποιούνται σε δίκτυα νερού, αποχέτευσης,

ηλεκτροµηχανολογικού ελέγχου, κ.α.
• Σε 2 τύπους:
- Light-line, περιοχές που χρησιµοποιούνται από πεζούς,

ποδηλάτες, πρασιές (-15kn)
- Pro-line, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας π.χ. πεζόδροµοι,

σταθµοί αυτοκινήτων (-125kn)

*Κατασκευάζονται µε Ελληνικό προφίλ αλουµινίου 

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.

Νέα σειρά καλυμμάτων DC-40/ RENOVATE

Με χαμηλότερο ύψος εγκατάστασης 4cm, παρέχουν 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

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



Καλύµµατα ανοξείδωτα
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Καλύµµατα φρεατίων ελέγχου για πισίνες (pool deck), µε 
δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης 
για να ταιριάζουν απόλυτα µε όλα τα αρχιτεκτονικά στοι- 
χεία καθώς και µε τον περιβάλλοντα χώρο.
Ιδανικά και για εφαρµογή σε χώρους στους οποίους απαι- 
τούνται υψηλές υγειονοµικές προδιαγραφές βάσει των 
διεθνών προτύ-πων και οδηγιών (HACCP).

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L 
• Ανθεκτικά σε αυξηµένες απαιτήσεις διαβρωτικού περι-  
   βάλλοντος και χρονικής φθοράς
• Διαθέτουν υδραυλικά αµορτισέρ για εύκολο άνοιγµα
• Σε ποικίλες τυποποιηµένες διαστάσεις καθώς και κατα- 
   σκευή κατά παραγγελία εξειδικευµένων διαστάσεων.
• Ύψος επένδυσης 10cm
• Χρησιµοποιούνται σε µηχανοστάσια που απαιτείται συ- 
   χνή πρόσβαση.

Ανοξείδωτα Καλύµµατα
φρεατίων ελέγχου για πισίνες

Hotels & Villas 



Γραµµικά κανάλια 
αλουµινίου
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Γραµµικές Σχάρες & Κανάλια “SLOT” 
από ανοδιωµένο αλουµίνιο

Μια καινοτοµία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων 
αφού µπορούν να επενδυθούν µε πλακίδια, κυβόλιθους, 
µάρµαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε 
µετά την εγκατάσταση τους να είναι σχεδόν αόρατα.

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

• Η σχάρα µπορεί να τοποθετηθεί σε κανάλι από πλαστικό,
πολυµερές µπετόν, ή ινοπλισµένο σκυρόδεµα, καθαρού
πλάτους 10cm.

• Ύψος επένδυσης 6,5cm

• Το γραµµικό σύστηµα αποστράγγισης
υδάτων διατίθεται και ως monoblock
κανάλι slot:

- Με ολικό ύψος 13cm και ύψος επένδυσης 7cm
- Με ολικό ύψος 8,5cm και ύψος επένδυσης 4cm

*Κατασκευάζονται µε µε Ελληνικό προφίλ αλουµινίου



Γραµµικά κανάλια 
ανοξείδωτα
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Υψηλής ποιότητας και µηχανικής αντοχής βιοµηχανικά κα- 
νάλια για την αποστράγγιση υδάτων σε ξενοδοχεία, Spa, 
εστιατόρια, κλπ. 
Ιδανικά και για εφαρµογή σε εγκαταστάσεις όπου οι υγειο- 
νοµικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη 
χρήση αποχετευτικών συστηµάτων από ανοξείδωτο χάλυ- 
βα. (Βάση συστήµατος HACCP).

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,
(από φύλλα 2mm)

• Με ειδικό προφίλ ακµής, ταιριάζουν σε όλους τους τύ-
πους δαπέδων, (βιοµηχανικό, µάρµαρα, πλακίδια, τσι-
µέντο, PVC)

• Με εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη
απορροή

• Τα κανάλια σχισµής, Slot, διατίθενται σε πλάτος σχισµής
20mm και 8mm για πισίνες

• Διατίθενται σε µήκος από 1 έως 4 µέτρα. Για µήκος µεγα-
λύτερο των 4 µέτρων υπάρχουν ειδικές ενώσεις που
επιτρέπουν την ενιαία τοποθέτηση τους

Ανοξείδωτα βιοµηχανικά 
γραµµικά κανάλια “SLOT” 

Hotels & Villas 



Σχαράκια µπάνιου
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Ανοξείδωτα
σχαράκια µπάνιου

Hotels & Villas 

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



Γραµµικά κανάλια 
ντουζιέρας
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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.

Γραµµικά κανάλια ντουζιέρας
µε σχάρες επένδυσης

• 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



Γραµµικά κανάλια 
ντουζιέρας



Γραµµικά κανάλια ντουζιέρας
µε σχάρες 

• 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

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
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Γραµµικά κανάλια 
ντουζιέρας



Γραµµικά κανάλια ντουζιέρας 
µε σχάρες plated

• 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

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.
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Νιπτήρες µπάνιου



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. 

Νιπτήρες “LUXURY” & “NOR” 

• 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  21

Hotels & Villas 



Γραμμικά κανάλια 
αποστράγγισης



Τα κανάλια “DLT – STAR DRAIN” με γραμμικές σχάρες 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μινιμαλιστικού design, με 
μόλις 6,5cm πλάτος, παρέχουν την δυνατότητα 
εφαρμογής τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους όπως πισίνες, βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις 
κλπ ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.

Η ανοδίωση του υλικού 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).

Πλαστικά κανάλια με σχάρες 
αλουμινίου 

• Οι γραμμικές σχάρες διατίθενται σε 2 χρώματα, γκρι 
(φυσικό) και μαύρο και 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.

• Διατίθεται σε 2 τύπους, με ύψος εγκατάστασης:
- STAR DRAIN 65/100, με ολικό ύψος 10cm
- ΜΙΝΙ STAR DRAIN 65/60, με ολικό ύψος 6cm

Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα στην 
εφαρμογή και εγκατάσταση τους. 
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Ανοξείδωτα κανάλια 
κουζίνας
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Ανοξείδωτα κανάλια αποστράγγισης υδάτων, ληµµάτων 
κλπ, βιοµηχανικών εφαρµογών, µε επιλογή µεταξύ 4 δια- 
φορετικών ανοξείδωτων σχαρών.
Ιδανικά για εφαρµογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγε- 
λµατικές κουζίνες και χώροι εστίασης όπου οι υγειονο- 
µικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη 
χρήση αποχετευτικών συστηµάτων από ανοξείδωτο χάλυ- 
βα. (Βάση συστήµατος HACCP).

Ανοξείδωτα κανάλια
µε σχάρες

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,
(από φύλλα 2mm)

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

• Με εγκάρσια εσωτερική 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 τοποθέτηση τους

(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιηµένων και εξειδι- 
κευµένων διαστάσεων)

Hotels & Villas 



Ανοξείδωτα σιφώνια 
κουζίνας
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Βιοµηχανικά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, ληµµάτων 
κλπ, βιοµηχανικών εφαρµογών, µε επιλογή µεταξύ 4 
διαφορετικών ανοξείδωτων σχαρών.
Ιδανικά για εφαρµογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγε- 
λµατικές κουζίνες και χώροι εστίασης όπου οι υγειονο- 
µικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη 
χρήση αποχετευτικών συστηµάτων από ανοξείδωτο χάλυ- 
βα. (Βάση συστήµατος HACCP).

Ανοξείδωτα σιφώνια

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,
(από φύλλα 2mm)

• Τετράγωνα ή στρογγυλά, απλά ή µε φλάντζα στεγανο-
ποίησης

• Διατίθενται σε τυποποιηµένες διαστάσεις από 15x15cm
έως και 40x40cm
(Κατασκευή κατά παραγγελία και εξειδικευµένων δια-
στάσεων)

• Σε 2 τύπους:
- Professional, µε αποσπώµενο καλάθι απορριµµάτων

(βαρέως τύπου)
- Mini, µε αποσπώµενο σχαράκι απορριµµάτων

(ελαφρού τύπου)
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Ψηφίδες Αλουµινίου
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Ειδικά σχεδιασµένα για την κουζίνα, ή το µπάνιο, προσ- 
δίδουν 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

Ψηφιδωτά πλακίδια αλουµινίου

• 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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Συστήµατα Υδρορροών
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Πλαστικά συστήµατα υδρορροών µε µικροσωµατίδια χαλ- 
κού, που παρέχουν σε βάθος µεταλλικό αποτέλεσµα στο 
χρώµα χαλκού και αλουµινίου. 

Νέα συστήµατα υδρορροών
από PVC & PPMA (UV protection)

• Διαθέτουν UV προστασία
• Ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες
• Διατηρούν την ποιότητα του χρώµατος αναλλοίωτο στο

χρόνο
• Με ειδικά στηρίγµατα τοποθέτησης εφαρµόζονται σε

όλους  τους τύπους στέγης
• Διατίθενται σε χρώµατα λευκού και καφέ, χαλκού και

αλουµινίου
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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 
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