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LUX U RIOUS
WAVES
OF JOY

luxurious
wav e s o f
joy
the elegance series

Σε πείσμα των καιρών, οι μπανιέρες ACRILAN κατασκευάζονται, χρόνια τώρα, εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Η επιλογή
αυτή μάς δικαιώνει, ηθικά αλλά και επιχειρηματικά, μέρα με
τη μέρα. Ευχαριστούμε ειλικρινά για την προτίμησή σας και
υποσχόμαστε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο με πίστη και
αισιοδοξία. ACRILAN bathtubs have been made in Greece
since 1982. Our efforts to deliver products of high aesthetics
and great quality, are been widely recognized by our clients.
We thank you for your support and we promise to continue
with the same optimism and continous effort.
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Η ACRILAN ΑΒΕΕ είναι η πρώτη Ελληνική εταιρία που κατασκεύασε ακρυλική μπανιέρα υδρομασάζ το
έτος 1982. Η παραγωγή γίνεται εξ’ ολοκλήρου στις ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις μας (40.000 τμ. και 6.000
τ.μ. στεγαζόμενοι χώροι) στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης. Στην ACRILAN έχουμε αφιερώσει όλη την
εμπειρία και την έμπνευσή μας στη μεταμόρφωση του νερού σε μέσο χαλάρωσης κι ευζωίας. Τα προϊόντα
μας αποτελούν μία προσιτή πρόταση απόλαυσης στην οποία η μορφή και η λειτουργικότητα συνυπάρχουν
αρμονικά. Κατασκευάζoυμε ακρυλικές μπανιέρες και ντουζιέρες χρησιμοποιώντας ακρυλικό φύλλο, το
οποίο καλύπτει όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται από την Ε.Ε. Ο Ευρωπαϊκός
Κανονισμός Τυποποίησης, με την εφαρμογή των προδιαγραφών ΕΝ263 και EN198, καθορίζει τις ιδιότητες
που απαιτούνται από τα χυτά ακρυλικά φύλλα τα οποία προορίζονται για την κατασκευή μπανιέρων και
ντουζιέρων καθώς και των έτοιμων προς πώληση προϊόντων. Η δομή του χρώματος, το πάχος, η ακαμψία,
η απουσία απορροφητικότητας, η αντοχή στην κρούση, το ζεστό νερό και τα προϊόντα καθαρισμού, είναι
μερικές από τις ιδιότητες που αναφέρονται και απαιτούνται στις παραπάνω προδιαγραφές. ACRILAN SA
is the first Greek company that manufactured acrylic bathtubs in 1982. The production is been taken
place entirely in our factory (40,000 sq.m. and 6,000 t.m. housed spaces) in Chalchedona Thessaloniki.
In ACRILAN we devote all our experience and our inspiration in the transformation of water in a medium
of relaxation and wellbeing. Our products are enjoying an affordable proposal in which form and function
coexist harmoniously. ACRILAN uses acrylic sheet, which covers all the standards and requirements set
by the EU. The European Regulation Standards, applying the standards EN263 and EN198, determines
the properties required of cast acrylic sheets for the manufacture of shower and tub, as well as finished
products for sale. The structure of the color, thickness, stiffness, no absorption, the resistance to impact,
the hot water and the cleaning products are some of the properties listed and required in the above
specifications.
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s i m p ly e l e g a nt
Οραματιζόμαστε τον προσωπικό σας χώρο ευεξίας.
Μετατρέπουμε τις σκέψεις σε σχήματα.
Επιλέγουμε πρωτοποριακά υλικα & δημιουργούμε τη σύγχρονη αισθητική για το σπίτι του αύριο.
Πρωταγωνιστούμε στις νέες τάσεις και επιβεβαιώνουμε την ποιότητα, επιζητώντας το τέλειο.
We visualize your personal space of wellness.
We transform the thoughts in forms.
We select innovative materials and create the modern aesthetics for the house of tomorrow.
We lead in new trends, we confirm the quality, we seek perfection in every aspect.
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the zen
of well being
το zen της ευζωίας

Διακοσμητική επιφάνεια επένδυσης, αποτελούμενη από διογκωμένη πολυουρεθάνη υψηλής
πυκνότητας και αντοχής, επενδεδυμένη με HPL (High Pressure Laminate) σε φινίρισμα ξύλου.
Ένα υλικό 100% αδιαπέραστο στο νερό, ανθεκτικό σε χτυπήματα και γρατζούνιες. Ιδανικό για το
υγρό χώρου του μπάνιου.
Προσφέρει: Ηχομόνωση, αντοχή σε χτυπήματα, πληρη αδιαβροχότητα, υψηλή αισθητική.
Decorative surface lining consisting of polyurethane of high density and durability, coated with
HPL (High Pressure Laminate) in wood finish. A material 100% impervious to water, resistant to
knocks and scratches. Ideal for the humid area of the bathroom.
It offers: Soundproofing, impact strength, full water resistance, high aesthetics.

grey

natural
wood

zebrano

wenge

black
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m at e r i a l
t r a n s f o r m at i o n s
μεταμορφώνοντας το υλικό
Βασικό υλικό του βιομηχανικού design, το τσιμέντο κυριαρχεί στο χώρο με την απλότητα και τον
minimal χαρακτήρα του. Είτε σε χώρους καθαρά βιομηχανικού σχεδιασμού, είτε σε συνδυασμό
με πιο «ζεστά» υλικά δημιουργεί αποτελέσματα μοναδικά, όπως και η προσωπική σας αισθητική.
As the base material of industrial design, the cement dominates the space with its simplicity and
minimal character. Either as a part of a pure industrial space, or in combination with more “warm”
materials, it creates unique effects, as unique as your personal style.

Η παραπάνω τεχνοτροπία μπορεί να εφαρμοστεί σε λουτήρες διαφόρων διαστάσεων, με επίπεδη επιφάνεια. The above technique can
be applied in baths of various dimensions, with a flat surface.
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d e sig n m e et s
marble
το design συναντά το μάρμαρο
Ένα υλικό πολύτιμο και συνυφασμένο με την Ελλάδα, μας οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας
πρότασης για τον προσωπικό σας χώρο. Η απλότητα, η λάμψη και η ιστορία του μαρμάρου
συνδυάζεται με το design, προσδίδοντας μια νέα αίσθηση διαχρονικότητας και υψηλής αισθητικής.
A precious material, in straight connection with the greek character, leads us to the creation of
a new proposal for your personal space. The simplicity, the splendor and the history of marble,
combined with contemporary design, introduce a new sence of diachronicity and high aesthetics.

Στην κατασκευή του συγκεκριμένου μοντέλου έχει χρησιμοποιηθεί μάρμαρο Κρήτης. Η τεχνοτροπία αυτή μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε λουτήρες διαφόρων διαστάσεων, με επίπεδη επιφάνεια. A Cretan marble is used for the
manufacture of this article. this technique can be applied in level surfaced bathtubs of various dimensions.
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coral

16

17

κορ ά λ

coral
150x150

Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης & μοντέρνας
σχεδίασης. Το ιδιαίτερο σχήμα της εξυπηρετεί
ανάγκες περίτεχνου στυλ και σε συνδυασμό
με επιδαπέδια μπαταρία, καταφέρνει να την
μεταμόρφωσει σε επίκεντρο προσοχής.
Στην φωτογραφία είναι επενδεδυμένη με
χειροποίητη κατασκευή από σχοινί λιναριού. Μια
πρόταση πρωτότυπη, από 100% φυσικό υλικό,
που προσθέτει ζεστασιά και ιδιαίτερο χαρακτήρα
στον χώρο. Μπορεί να εφαρμοστεί σε λουτήρες
διαφόρων διαστάσεων.

Α stylish way of life. A freestanding and modern
designed bathtub calls everyone’s attention.
The combination of it’s special shape and the
floor mounted mixer is definitely a focus in your
bathroom.
In the photo it is lined with a handmade
construction, made from flax rope. An original
proposal, made from 100% natural material, that
adds warmth and a unique character to your space.
It can be applied in baths of different sizes.

Χωρητικότητα Capacity 320lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-16

18

19

lo n a

20

21

λό να

lo n a
200x120

Ένας παράδεισος χαλάρωσης & αρμονίας. Μπανιέρα
σύγχρονου design που κυριαρχεί στον χώρο.
Στην φωτογραφία συνοδεύεται από επιδαπέδια
μπαταρία του οίκου Alpi, ποδιές ΖΕΝ σε χρώμα
ζεμπράνο & υδρομασάζ πνευματικό Nο2 με extra
slim jet & button. Στο συγκεκριμένο μοντέλο
παρουσιάζεται το νέο ακρυλικό φύλλο Velour matt
το οποίο δίνει βελούδινη αισθήση. Διαθέσιμο σε
λευκό και μαύρο χρώμα.
Συνθεση: ντουζιέρα slim 1.20x0.80 με WD/6
καμπίνα γυάλινη φιμέ ευθείας τοποθέτησης και
στήλη Ζen 1.87x0.53 σε χρώμα Ζεμπράνο
με 5 στρόγγυλα jet, μπαταρία καταρράκτη, &
θερμοστατικό χειριστήριο.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος ποδιάς Ζen: Γκρι,
φυσικό, wenge, μαύρο, zebrano.

A paradise of relaxation and harmony. Bathtub of
modern design that dominates in your personal
space.
In the picture it is presented with floor mounted
mixer by Alpi house, panels in zebrano finishing
& pneumatic No2 hydromasage with extra slim
jet & button. In this model the new acrylic sheet
Velour matt is presented, which smacks of a velvet
sensation. Available in white or black colour.
Composition: slim shower tray 120x80 with
walk in shower WD/6, smoked glass, and shower
column Zen 187x53, zebrano and 5 round jets,
cascade spout and thermostatic mixer.
Available Zen panel colours: grey, natural wood,
wenge, black, zebrano.

Χωρητικότητα Capacity 360lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-24

22

23

celine

24

25

σελ ίν

celine
180x85

Εκφράζοντας ένα νέο τρόπο διακόσμησης κερδίζει
ολοένα και περισσότερους λάτρεις, χάρη στον
εργονομικό της σχεδιασμό και την πρωτότυπη
αισθητική της.
Στη φωτογραφία του σαλονιού συνοδεύεται από
την επικαθύμενη μπαταρία καταρράκτη Κ-600 του
ιταλικού οίκου Cristina, ποδιές Ζεn σε χρώμα γκρι,
σύστημα αερομασάζ Plus και βοηθητικό τραπεζάκι.
Σύνθεση: ντουζιέρα granite slim 0.90x0.90
με WD/8d καμπίνα με γυάλί φιμέ και στήλη Ζεn
1.87x0.53 σε χρώμα λευκό με 5 ορθογώνια jet,
μπαταρία καταρράκτη & θερμοστατικό χειριστήριο.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος ποδιάς Ζen: Γκρι,
φυσικό, wenge, μαύρο, zebrano.

This model expresses a new way of decoration.
It gains continuously more fans thanks to its
ergonomic design and original aesthetics.
Here it is presented with bath deck mounted
cascade K-600 by Cristina house, Zen panels in
grey, Plus airmassage system and metal stand.
Composition: granite slim shower tray 0.90x0.90
and shower cabin WD/8b, smoked glass and
Zen column 187x0.53, white, cascade spout,
thermostatic mixer and 5 rectangular jets.
Available Zen panel colours: grey, natural wood,
wenge, black, zebrano.

Χωρητικότητα Capacity 160lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-24

26

27

Z E TA

28

29

ζέτα

z eta
180x80

Υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα, design
και εργονομία συνυπάρχουν αρμονικά και
μεταμορφώνουν τον προσωπικό σας χώρο σε ό,τι
ονειρεύεστε!
Με δυνατότητα τοποθέτησης υδρομασάζ αερομασάζ και επικαθήμενης μπαταρίας.
Στη φωτογραφία συνοδεύεται από ξύλινες ποδιές
wenge, μπαταρία καταρράκτη Glamm-200 του
ιταλικού οίκου Alpi, ντουζ οροφής SF-053 και
μαξιλάρι gel σιλικόνης.

Exceptional aesthetics and functionality, creative
design and ergonomics, coexist harmoniously and
transform your personal space into a dream come
true!
This model can be equipped with hydro- and airmassage systems and bath deck taps.
Here, it is presented with wooden bath skirts in
wenge; cascade-spout tap, model Glamm-200, by
Alpi; ceiling shower, model SF-053; and silicone
gel headrest.

Χωρητικότητα Capacity 140lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-24

30

31

eliza

32

33

ε λί ζα

eliza
170x75

Η πολυτέλεια συνυφασμένη με την απλότητα
δημιουργούν μία νέα άποψη για τον χώρο του
μπάνιου.
Στην φωτογραφία συνοδεύται από επιδαπέδια
μπαταρία του ιταλικού οίκου Alpi, ποδιές Ζen σε
χρώμα wenge και αερομασάζ plus συνδυασμένο
με δύο υποβρύχιους προβολείς. Στο συγκεκριμένο
μοντέλο παρουσιάζεται το νέο ακρυλικό φύλλο
Velour matt το οποίο δίνει βελούδινη αισθήση.
Διαθέσιμο σε λευκό και μαύρο χρώμα.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος ποδιάς zen: Γκρι,
φυσικό, wenge, μαύρο, zebrano.

The luxury in combination with the simplicity
creates a new view for the bathroom space.
Here is presented with floor mounted mixer by Alpi
house, Zen panels in wenge, and Plus airmassage
system with 2 underwater spots.
In this model the new acrylic sheet Velour matt
is presented, which smacks of a velvet sensation.
Available in white or black colour.
Available Zen panel colours: grey, natural wood,
wenge, black, zebrano.

Χωρητικότητα Capacity 120lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-24

34

35

ISABEL

36

37

ι ζα μ π έλ

isabel
145x145

Άψογη αισθητική και αδιαπραγμάτευτη απλότητα
διαμορφώνουν μία νέα αντίληψη στο χώρου του
μπάνιου.
Στη φωτογραφία συνοδεύεται από επικαθύμενη
μπαταρία καταρράτη Κ-900 του ιταλικού οίκου
Cristina και βοηθητικό τραπεζάκι.

Impeccable style and uncompromising simplicity
are creating a new concept in the bathroom space.
In this picture it is accompanied by the deck
mounted waterfall mixer K-900 by Cristina house
and a side table.

Χωρητικότητα Capacity 230lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-24

* Προσεχώς σε περισσότερες διαστάσεις. Shortly available in more dimensions.
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sunshine

40

41

σανσά ιν

sunshine
170x80

Ένα παιχνίδι χρωμάτων κυριαρχεί στη νέα
σχεδιαστική πρόταση της Acrilan.
Στην φωτογραφία του σαλονιού συνοδεύεται από
ποδιά Zen σε χρώμα μαύρο, επιδαπέδιο τραπεζάκι
και μαξιλάρι gel μαύρο.
Συνθεση: ντουζίερα slim 1.20x0.80 καμπίνα
ευθείας τοποθέτησης WD/6b με γυαλί διάφανο,
& στήλη zen 1,60χ0,32 σε χρώμα λευκό με
5 ορθογώνια jet, μπαταρία καταρράκτη &
θερμοστατικό χειριστήριο.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος ποδιάς Ζen: Γκρι,
φυσικό, wenge, μαύρο, zebrano.

A game of colours dominates in Acrilan’s new
design proposal.
Here it is presented with black Zen panel, metal
stand and black gel pillow.
Composition: slim shower tray 120x0.80 &
walk in shower WD/6b, transparent glass and
Zen column 160x0.32 white, 5 rectangular jets,
cascade spout and thermostatic mixer.
Available Zen panel colours: grey, natural wood,
wenge, black, zebrano.

42

43

σανσά ιν

sunshine
1 7 0 x 8 0*

Μίνιμαλ σχεδιασμός για τους λάτρεις της
απλότητας.
Στην φωτογραφία συνοδεύεται από ακρυλική
λευκή ποδιά.

Minimal design for the simplicity fans.
In this photo it is presented with acrylic white
panel.

Χωρητικότητα Capacity 180lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-24

* Προσεχώς σε περισσότερες διαστάσεις. Shortly available in more dimensions.
44

45

zira

46

47

ζήρ α

zira

180x80 . 170x75 . 160x75

Προσέγγιση άνεσης & minimal αισθητικής
που προσδίδει στο χώρο του μπάνιου σας
έναν εξαιρετικό συνδυασμό υπεροχής και
λειτουργικότητας.
Συνοδεύεται από επικαθύμενη μπαταρία
καταρράκτη Κ-600 του ιταλικού οίκου Cristina και
λευκές ακρυλικές ποδιές.
Σύνθεση: ντουζιέρα slim 1.20x0.80, καμπίνα
Wave1.20x0.80 γυαλί με σεριγραφία & στήλη Zen
1.60χ0.32 σε χρώμα λευκό με 5 ορθογώνια jet ,
μπαταρία καταρράκτη & θερμοστατικό χειριστήριο.

A comfort & minimal aesthetic approach, that
imbues the space of your bathroom with an
exceptional combination of excellence and
functionality.
Here it is accompanied by the waterfall K-600 by
Cristina house and white acrylic panels.
Composition: shower slim 1.20x0.80, Wave
cabin1.20x0.80, with patterned glass & Zen
shower column 1.60x0.32 column in white, with 5
rectangular jet, waterfall & thermostatic controller.

180 Χωρητικότητα Capacity 230lt
170 Χωρητικότητα Capacity 180lt
160 Χωρητικότητα Capacity 160lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-24

48

49

sine

50

51

σάιν

sine

170x70 . 160x70 . 1 50x70

Η κλασική αισθητική σμίγει με το μοντέρνο design
σε αυτό το ιδιαίτερο μοντέλο. Οι λιτές γραμμές
και οι αδιαπραγμάτευτη κομψότητα σε απόλυτη
αρμονία.
Συνοδεύεται από επικαθύμενη μπαταρία του
ιταλικού οίκου ALPI , ποδίες Zen σε χρώμα φυσικό
και στην δεύτερη εκδοχή με ακρυλικές ποδιές και
υδρομασάζ πνευματικό Νο1 με flat jet .
Σύνθεση: ντουζιέρα slim 1.60x0.80, καμπίνα Wave
0.80 γυαλί με σεριγραφία & στήλη Ζen 1.60χ0.32
σε χρώμα λευκό με 5 ορθογώνια jet, μπαταρία
καταρράκτη, θερμοστατικό χειριστήριο & κάθισμα
πολυουρεθάνης.

Classic aesthetics joins the contemporary design
in this exceptional model. The simples lines and
the unnegotiable elegance in complete harmony.
Here it is presented with bath deck mounted mixer
by Alpi house, Zen panels in natural wood and in
second version with acrylic panels and pneumatic
No2 hydromassage system with flat jets.
Composition: slim shower tray 1.60x0.80, Wave
shower cabin 0.80, patterned glass and Zen
shower column 1.60x0.32 white, 5 rectangular
jets, cascade spout, thermostatic mixer and
polyurethane seat.

170 Χωρητικότητα Capacity 130lt
160 Χωρητικότητα Capacity 120lt
150 Χωρητικότητα Capacity 110lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-16

52

53

I feel most
at home in
the water.
I disappear.
That's where
I belong.

_ M i c h a e l

P h e l ps
54

55

ios

56

57

58

59

ί ο ς

ios
180x80

Μια επανάσταση στη χαλάρωση, εμπνευσμένη από
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στο χώρου του μπάνιου.
Στην φωτογραφία συνοδεύεται από μπαταρία
καταρράκτη Κ-600 του ιταλικού οίκου Cristina &
ποδιές σε μπλε λάκα.

A revolution in relaxation! It is inspired by the
special requirements of the bath.
Here it is presented with the single-lever bath deck
mixer with cascade spout K-600.

Χωρητικότητα Capacity 175lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-24

Δυνατότητα επιλογής εξωτερικού χρώματος από την παλέτα της RAL. Χρώμα βάσης: Λευκό ή χρωμέ. Choose any RAL color you
like for the exterior color. Μounting color: White or chrome.

60

61

queen

62

63

κουίν

queen
215x160

Μία σημαντική παρουσία στο χώρου του μπάνιου.
Mπανίερα ορθογώνια, υψηλής αισθητικής &
ιδιαίτερου σχεδιασμού.
Στην φωτογραφία συνοδεύεται από μπαταρία
καταρράκτη K-600 του οίκου Cristina &
υδρομασάζ /αερομασάζ.

An important presence in your bathroom.
Rectangular bathtub of outstanding design and a
large bathing well.
Here it is presented with a single lever bath deck
mixer with cascade spout Κ-600 by Cristina house
and hydromassage/air-massage.

Χωρητικότητα Capacity 580lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-24
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princess
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πρ ί νσες

princess
165x165

Μπανιέρα μοντέρνου σχεδιασμού & minimal
αισθητικής. Ο άνετος εσωτερικός χώρος
καλωσορίζει το σώμα σε μία πολυτελή εμπειρία.
Στην φωτογραφία συνδυάζεται με επικαθύμενη
μπαταρία Ε-140 του ιταλικού οίκου Αlpi &
υδρομασάζ/αερομασάζ.

A bathtub of modern design & minimalist
aesthetics. A spacious bathtub that welcomes the
body in a unique experience.
Here it is presented with the deck mounted bath
mixer E-140 by Alpi house & hydromassage/airmassage.

Χωρητικότητα Capacity 450lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-24
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elite
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ε λί τ

elite
170x73

Μία νέα τάση αφιερωμένη στην άψογη αισθητική.
Ευθύγραμμη μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης
που συνδυάζει ιδέες κλασικής ομορφιάς & minimal
αισθητικής. Κατασκευασμένη από corian γίνεται
ακόμη ένα πολύτιμο αντικείμενο του προσωπικού
σας χώρου.
Συνοδεύεται από επιδαπεδια μπαταρία καταρράκτη,
νιπτήρα δαπέδου 0.45χ0.83 και μπαταρία νιπτήρα
L-100 του ιταλικού οίκου Alpi.

A new trend, concentrated on aesthetics
pleasure.
Straight and freestanding bathtub, that combines
the idea of classic & minimal design. It is made
from corian - solid surface material and becomes a
priceless model in your bathroom.
Here it is presented with a floor mounted
bath shower mixer and a floor mounted basin
0.45x0.83, together with a single lever ‘high’
basin mixer with cascade spout, by Alpi house.

Χωρητικότητα Capacity 200lt
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στ άιλ

STYLE
170x80

Ένα νέο παιχνίδι γραμμών και σχεδίου.
Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης με
ενσωματωμένη ποδιά & περιμετρική βάση,
καλύπτει ανάγκες ιδιαίτερου στυλ & μοντέρνου
design.
Στην φωτογράφιση συνοδεύεται από επιτοίχιο
νιπτήρα, κατασκευασμένο από υλικό
corian με διαστάσεις 0.50 χ 0.30 & μπαταρία
νιπτήρα L-100 του ιταλικού οίκου Αlpi.
Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων Ζen: φυσικό.

A new game of lines and design !
A freestanding bathtub with integrated panel &
support, that offers a modern style in your
bathroom.
In this photo it is presented with a wall mounted
basin, made from corian-solid surface material 0.50x0.30 & a single-lever ‘high’ basin mixer with
cascade spout - by Alpi house.
Side panels are also available in Zen natural.

Χωρητικότητα Capacity 280lt
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new
170x80

STYLE

Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης με εμφανή
βάση και επιδαπέδια μπαταρία. Τα όμορφα
χρώματα εναρμονίζονται με το ιδιαίτερο design,
ενώ γενναίες δόσεις σχεδιαστικής καινοτομίας
μεταμορφώνουν το μπάνιο σε χώρο έμπνευσης.
Δυνατότητα προσαρμογής εξωτερικού χρώματος
κατ’ επιλογήν σας.
Στη φωτογραφία συνοδεύεται από επιδαπέδια
μπαταρία του ιταλικού οίκου Αlpi και εμφανή
βαλβίδα αποχέτευσης.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος εμφανούς βάσης:
Λευκή & χρωμέ.

A free-standing bathtub with visible mounting and
floor-mounted taps. The beautiful colors are in
harmony with the distinctive design, while strong
doses of design innovation transform your
bathroom into a space of inspiration.
Exterior color can be adjusted by selection
Here, it is presented with a floor-mounted mixer
by Alpi house and a visible drainage valve.
Color choice for visible mounting: White & chrome.

Χωρητικότητα Capacity 280lt

Δυνατότητα επιλογής εξωτερικού χρώματος από την παλέτα της RAL. Χρώμα βάσης: Λευκό ή χρωμέ. Choose any RAL color you
like for the exterior color. Μounting color: White or chrome.
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δήλο ς

di lo s

170x80 . 173x89

Άνετη και λειτουργική, η μπανιέρα Δήλος
προστίθεται στη νέα μας σειρά και αποτελεί μια
κομψή παρέμβαση στον χώρο του μπάνιου.
Συνοδεύεται από δύο τετράγωνα ντουζ οροφής SF032 και υδρομασάζ/αερομασάζ.
Σύνθεση: Ντουζιέρα 1.20x0.80 με καμπίνα με
γυαλί WD16 1.20x2.00 ευθείας τοποθέτησης και
στήλη Zen1.87x0.53 λευκή με 5 ορθογώνια jet,
μπαταρία καταρράκτη και θερμοστατικό χειριστήριο.

A bathtub of comfort and ergonomic design, as a
stylish addition to the current range.
Here is presented with two ceiling shower heads
SF-032 and hydromassage/air-massage.
Composition: shower tray 1.20x0.80 & walk - in
shower wd/6b 1.20x2.00, made from transparent
glass & shower column zen 1.87x0.53, white, with
5 rectangular jets, cascade spout and thermostatic
mixer.

Χωρητικότητα Capacity 175lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-16
170 Mε λευκές ποδιές With white panels
173 Με ξύλινες ποδιές With wooden panels
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κοχύ λι

konchili
190x105 66

Μία νέα εκδοχή γεννήθηκε.
Ιδανική πρόταση, η οποία συνδυάζει άριστα την
κομψότητα & την εξοικονόμηση χώρου. Μπανιέρα
ασύμμετρης σχεδίασης και λειτουργικού design.
Η Αcrilan συστήνει την τοποθέτηση ποδιάς από
φυσικό δρυ ή wenge για ένα καλύτερο αισθητικό
αποτέλεσμα.
Συνθεση: Καμπίνα με γυαλί φιμέ WD6 1.20x2.00,
ευθείας τοποθέτησης, επιδαπέδια μπαταρία του
ιταλικού οίκου Αlpi & υδρομασάζ με jet πλάτης.

A new version is born.
Elegance and space economy can match in your
bathroom. A bathtub of asymmetric& functional
design.
Acrilan suggests the installation of natural oak or
wenge panels for a better aesthetic result.
Composition: walk-in shower WD6 1.20x2.00,
made from smoked glass, a single-lever ‘high’
basin mixer with cascade spout, by Alpi house and
hydromassage.

Χωρητικότητα Capacity 190lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-24
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μάι ρ α

maira
175x73

Οι κομψές γραμμές πρωταγωνιστούν σε αυτή την
ιδιαίτερη μπανιέρα, που συνδυάζει άριστα την
εργονομία με την εξαιρετική αισθητική.
Στην φωτογραφία συνοδεύεται από ποδιά Zen σε
φυσικό χρώμα και επικαθύμενη μπαταρία Glam
-100 του ιταλικου οίκου Alpi.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος ποδιάς Zen:
Γκρι, φυσικό, wenge.

Elegance of form is the starring feature of this
exceptional bathtub, which provides the perfect
combination of ergonomic design and an exquisite
aesthetic.
In the photo it is accompanied by Zen panel
in natural color and cascade-spout tap, model
Glamm-200 by Alpi house.
Color choice for Zen panel: Grey, natural, wenge.

Χωρητικότητα Capacity 130lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydromassage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Αeromassage exits 12-16
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maxximum durability

a c r i l a n m a x x c o aT
Η Acrilan, ως πρωτοπόρος κατασκευάστρια εταιρία ακρυλικών λουτήρων, συνδυάζει τη γνώση της
επιστήμης με την πολύχρονη εμπείρια και τη σύγχρονη τεχνολογία, και ξεχωρίζει για την αξιοποστία και την
ποιότητα των προϊόντων της. Μέσα από αυτή την αέναη προσπάθεια, σας παρουσιάζουμε τη νέα τεχνική
ενίσχυσης Μaxx Coat η οποία εγγυάται:
• απόλυτη ακαμψία
• στιβαρότητα
• ισχυρή ανθεκτικότητα
• μέγιστη θερμομόνωση
• ενισχυμένη ηχομόνωση
• διατήρηση ζεστού νερού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
• διαφύλαξη αρχικής λάμψης ακρυλικού
• αμετάβλητη σταθερότητα στη διάρκεια του χρόνου
• ανθεκτικότητα στην υγρασία
• αδιαβροχότητα
Διατίθεται σε συγκεκριμένα μοντέλα
Acrilan, as a leader manufacturer of acrylic bathtubs, combines the science knowledge with the multiannual
experience and the modern technology, and is distinguished for the reliability and quality of its products.
Through this endless effort we present to you the new reinforcement technique of Maxx Coat, which
guarantees:
• complete rigidity
• excellent strength
• durability
• thermal insulation
• sound insulation
• temperature maintenance for a longer time period
• long life brightness
• immutable stability during time
• moisture resistance
• waterproofness
Available for certain models
5mm Ακρυλικό με 100%
αντιβακτηριδιακή επιφάνεια.
5mm sanitary acrylic with anti
bacterial facing.
Τελική επίστρωση ενίσχυσης Maxx Coat.
Layer of Maxx Coat.
Στρώση ενίσχυσης πολυεστέρα λείανσης.
Reinforced layer with smoothing polyester.

2 στρώσεις ενίσχυσης πολυεστέρα και υαλονήματος. 2 layers,
reinforced with fiberglass and
polyester.

Extra ενίσχυση πυθμένα με πλήρως ενσωματωμένο
ξύλο 18mm. Fully encapsulated 16mm construction
plywood for extra strong bottom.
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SC/1 240x58

sC H E D P O L SYST E M
σύστημα τοιχοποιίας schedpol

SC/2 270x58

Χάρη στην καινοτόμο και απλή μέθοδο ένωσης των στοιχείων πολυστυρενίου, το σύστημα αυτό
επιτρέπει την εύκολη, γρήγορη και καθαρή εγκατάσταση της μπανιέρας.
Η απλή και γρήγορη τοποθέτηση, η μεγαλή αντοχή βάρους και πίεσης, η άμμεση κόλληση πλακιδίων
και το χαμήλο κόστος είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα. Επίσης προσφέρει:
• Θερμική μόνωση
• Ακουστική μόνωση
• Αντίσταση σε μυκητιακή επίθεση
• Μακροχρόνια αντοχή
• Αντοχή σε υγρασία
Υλικό: πολυστυρένιο, ενισχυμένο με δίχτυ και τελική επίστρωση τσιμέντου.
SC/1 σύστημα εντοιχισμού - τοιχοποιίας μπανιέρας 240χ58Υ (3τμχX80cm)
SC/2 σύστημα εντοιχισμού - τοιχοποιίας μπανιέρας για σύστημα υδρομασάζ 270Χ58Υ (3τμχΧ 90cm)
Μπορεί να τοποθετηθεί σε ευθύγραμμες, γωνιακές και ασύμμετρες μπανιέρες.
Thanks to the innovative and simple method of Polystyrene element joining, this system permits
an easy, clean and fast bathtub installation.
Easy and fast installation, stability and resistance against pressure, direct tile sticking and low
cost are only few of its advantages. Also offers:
• Thermal insulation
• Acoustic insulation
• Resistance to fungal attack
• Durability
• Moisture resistance
Material: reinforced polystyrene, with net and a final lay of light cement
SC/1 Schedpol system 240x58H (3pcs x 80cm)
SC/2 Schedpol System - for bathtub with hydro system 270x58H (3pcs x 90cm)
Can be used for straight line, corner and assymetrical bathtubs.
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hydromassage
& aeromassage
s y st e m s

Τα προϊόντα ACRILAN σας δίνουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε τις αναζωογοννητικές ιδιότητες του
νερού σε συνδυασμό με τα ευεργετικά αποτελέσματα της αρωματοθεραπείας, της οζονοθεραπείας και
της χρωματοθεραπείας. Οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες, που αποτελούν πηγή ευζωίας και ψυχικής
ισορροπίας. Η πλήρης συμμόρφωση της μπανιέρας ACRILAN με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών
(CE) και οι πιστοποιημένες κατά ISO9001 διαδικασίες κατασκεύης της, εγγυώνται και εξασφαλίζουν την
κορυφαία ποιότητα της. ACRILAN products enable you to take advantage the revitalizing properties of
water, combined with the beneficial effects of aromatherapy, ozone therapy and chromotherapy. These
alternative therapies, are a source of wellbeing and mental balance. Full compliance of ACRILAN tubs with
the requirements of European Directives (CE) and ISO9001 certified manufacturing process guarantee
and ensure top quality.
Η οζονοθεραπεία είναι αποτέλεσμα υψηλής συγκέντρωσης ελεύθερου οξυγόνου μέσα στο νερό της
μπανιέρας με σύστημα υδρομασάζ. Έχει τονωτική δράση στην περιφερειακή κυκλοφορία και οξυγονώνει
την επιδερμίδα προσφέροντας απαλή απολέπιση. Το όζον έχει την ιδιότητα να επαναφέρει το νερό στη
φυσική του κατάσταση. Έτσι το υδρομασάζ με την προσθήκη του όζοντος περιποιείται ιδανικά χωρίς να
προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα ή στα μάτια. The ozone therapy is the result of a high concentration of
free oxygen in the water of a tub with water jets. It has a stimulating effect on the peripheral circulation and
oxygenates the skin, providing gentle exfoliation. Ozone has the ability to restore the water to its natural
state. So the hot tub with the addition of ozone, ideally cares without causing irritation to the skin or eyes.
Η αρωματοθεραπεία χρησιμοποιεί φυσικά αρώματα με σκοπό την καλή κατάσταση του οργανισμού και
του πνεύματος. Τα αρώματα ενεργοποιούν κέντρα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για τα συναισθήματα,
καθώς και για την έκριση ορμονών. Τα αρώματα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τα ηρεμιστικά, όπως
η λεβάντα, ο κέδρος, το χαμομήλι κ.λ.π., χρησιμοποιούνται για την χαλάρωση του σώματος και βοηθούν
στην ξεκούραση του οργανισμού. Η ευεργετική τους επίδραση δεν περιορίζεται μόνο στο σώμα αλλά και
στο πνεύμα. Aromatherapy uses natural flavors for the good condition of body and spirit. Perfumes
activate brain centers responsible for the emotions and the secretion of hormones. Perfumes are divided
into two major categories. Tranquilizers such as lavender, juniper, chamomile, etc., are used to relax the
body. The beneficial effect is not limited only to the body, but expands to the spirit also.
Τα χρώματα γύρω μας επηρεάζουν υποσυνείδητα τη διάθεσή μας και κατ’ επέκταση τις σχέσεις μας
και την καλή φυσική μας κατάσταση. Η γνώση αυτή έχει εντάξει το χρώμα στις εναλλακτικές θεραπείες
και σε συνδυασμό με υδρομασάζ και αρωματοθεραπία αποτελεί έναν βασικό παράγοντα ισορροπίας
του οργανισμού και του πνεύματος. The colors around us subconsciously affect our mood and so our
relationships and good physical condition. This knowledge has incorporated color into alternative therapies
and combined with whirlpool and aromatherapy is a key factor in the balance of body and spirit.
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sta r l i n e e c o
υδρομασάζ starline eco

Χρωμέ
Chrome

• αντλία 0,71hp με βαλβίδα
ασφαλείας
• 6 jet νερού-αέρα
• χειριστήριο air button-air control
• αναρρόφηση
• πίνακας συνδεσμολογίας και
ασφαλείας
• βάση στήριξης

• 0.71hp pump with safety valve
• 6 water-air jets
• 1 control panel with air button-air
control
• suction
• pipe fitting and safety panel
• support mounting

p n e u m at i c

eco basic
ec o

Χρωμέ
Chrome

b as ic
• αντλία 0,71 hp με βαλβίδα
ασφαλείας
• αισθητήρας στάθμης νερού
• 6 κατευθυνόμενα jet νερού - αέρα
• 1 χειριστήριο air button - air control
• αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
• αποστράγγιση αντλίας
• πίνακας συνδεσμολογίας και
ασφαλείας
• σύστημα απορρόφησης κραδασμών
αντλίας
• βάση στήριξης
• επιτοίχιες γωνίες στήριξης

• 0.71 hp pump with safety valve
• water level sensor
• 6 water-air adjustable jets
• 1 control panel with air button - air
control
• suction with safety waste
• pump drainage
• pipe fitting and safety panel
• anti-vubration pump system
• support mounting
• wall mounted support wedges

p n e u m at i c

hydromassage No1
πνευ μ α τικό

Χρωμέ
Chrome

Χρυσό
Gold

Μπρονζέ
Bronze

υ δ ρ ο μ α σ ά ζ

N o1

• αντλία 1hp με βαλβίδα ασφαλείας
• 6 ρυθμιζόμενα jet νερού - αέρα διαμ. 80mm
slim
• 1 air button extra slim με δυνατότητα
τοποθέτησης σε κάθετη πλευρά
• 1 air control extra slim με δυνατότητα
τοποθέτησης σε κάθετη πλευρά
• αναρρόφηση extra slim με βαλβίδα ασφαλείας
• αισθητήρας στάθμης νερού
• αποστράγγιση αντλίας
• πινάκας συνδεσμολογίας και ασφαλείας
• αντικραδασμικό σύστημα ασφαλείας
• βάση περιμετρική
• επιτοίχιες γωνίες στήριξης
• αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης pop-up

• 1hp pump with safety valve
• 6 water-air adjustable jets diam. 80mm
slim
• 1 air button extra slim with vertical side
installation capability
• 1 air control extra slim with vertical side
installation capability
• suction extra slim with safety waste
• water level sensor
• pump drainage
• pipe fitting and safety panel
• anti-vibration pump system
• surrounding frame
• wall-mounted support wedges
• automatic pop-up waste

p n e u m at i c

hydromassage No2
πνευ μ α τικό

Χρωμέ
Chrome

υ δ ρ ο μ α σ ά ζ

N o2

• αντλία 1,5 hp
• 8 ρυθμιζόμενα jet νερού - αέρα διαμ. 80mm,
slim
• αναρρόφηση extra slim σειράς με βαλβίδα
ασφαλείας
• 1 air button extra slim με δυνατότητα
τοποθέτησης σε κάθετη πλευρά
• 2 air control extra slim με δυνατότητα
τοποθέτησης σε καθετή πλευρά
• αισθητήρας στάθμης νερού
• σύστημα καθαρισμού με ταμπλέτες απολύμανσης
• πινάκας συνδεσμολογίας και ασφαλείας
• σύστημα αποστράγγισης συνδεδεμένο με τη
βαλβίδα
• βάση περιμετρική
• επιτοίχιες γωνίες στήριξης
• αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης συνδεδεμένη με
την αντλία για πλήρη αποστράγγιση
• αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
• αυτόματος θερμικός διακόπτης ασφάλειας
αντλίας
• ταμπλέτες απολύμανσης

+air

• 1.5 hp PUMP
• 8 slim adjustable water-air jets diam.
80mm, slim
• suction extra slim with safety valve
• 1 air button extra slim with vertical side
installation capability
• 2 air control extra slim with vertical
side installation capability
• water level sensor
• cleaning system with disinfectant
tablets
• draining system connected to the
waste
• surrounding frame
• wall-mounted wedges
• automatic waste connected to the
pump, for complete drainning
• avti-vibration pump system
• automatic thermal pump safety switch
• disinfectant tablets.

Έξτρα ενδυνάμωση των jet νερού αέρα με τροφοδοσία blower 950w
(650w blower & 300w θερμαντήρας αέρα). Extra boosted water-air jets
powered by a 950w blower (650w blower & 300w heater).
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aeromassage basic
αερομασάζ basic

Χρωμέ
Chrome

• blower 950w (650w blower
& 300w θερμαντήρας αέρα)
• 12-16 jet αερομασάζ (εφόσον η
διάσταση της μπανιέρας το επιτρέπει)
• 1 air button extra slim με
δυνατότητα τοποθέτησης σε κάθετη
πλευρά
• πινάκας συνδεσμολογίας και
ασφαλείας
• αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
• περιμετρική βάση
• επιτοίχιες γωνίες σύνδεσης

• blower 950w (650w blower &
300w heater)
• 12-16 air massage jets (bathtub
size permitting)
• 1 extra slim air button with vertical
side installation capability
• pipe fitting and safety panel
• anti-vibration pump system
• surrounding frame
• wall-mounted support wedges

aeromassage plus
αερομασάζ plus

Χρωμέ
Chrome

• blower 1100w (800w blower &
300w θερμαντήρας αέρα)
• 16-24 jet αερομασάζ
• 1 air button extra slim με
δυνατότητα τοποθέτησης σε κάθετη
πλευρά
• πινάκας συνδεσμολογίας και
ασφαλείας
• αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
• περιμετρική βάση
• επιτοίχιες γωνίες σύνδεσης

• blower 1100w (800w blower &
300w heater)
• 16-24 air massage jets
• 1 extra slim air button with vertical
side installation capability
• pipe fitting and safety panel
• anti-vibration pump system
• surrounding frame
• wall-mounted support wedges

e l e ct r o n ic

e c o n o my
Χρωμέ
Chrome

• αντλία 0,80hp βαλβίδα ασφαλείας
• 6 ρυθμιζόμενα jet νερού/αέρα
διαμ.90mm
• ηλεκτρονικό air button με
ενσωματωμένο air control
• πίνακας συνδεσμολογίας και ασφάλειας
• αισθητήρας στάθμης νερού
• αναρρόφηση
• αποστράγγιση αντλίας
• περιμετρική βάση στήριξης
• αντικραδασμικό σύστημα αντλίας

• 0.80hp pump with safety waste
• 6 adjustable 90mm water / air jets
• electronic air button with integrated
air control
• water level sensor
• suction with safety waste
• pump drainage
• surrounding frame
• anti-vibration pump system

e l e ct r o n ic

d idro2 hydro
ηλε κτρ ο νικό

Χρωμέ
Chrome

υ δ ρομα σ ά ζ

• αντλία 1,5 hp
• 8 ρυθμιζόμενα jet extra slim διαμ.
65mm & 46mm
• φωτιζόμενο χειριστήριο
• αναρρόφηση extra slim με βαλβίδα
ασφαλείας
• πίνακας ψηφιακών λειτουργιών με
ηλεκτρονικό σύστημα καθαρισμού
με απολυμαντικό υγρό και ψηφιακή
ένδειξη στον πίνακα
• αυξομείωση παροχής αέρα στα jet με
air control
• αισθητήρας στάθμης νερού
• πίνακας συνδεσμολογίας και
ασφαλείας
• σύστημα αποστράγγισης
συνδεδεμένο με τη βαλβίδα
• βάση περιμετρική
• επιτοίχιες γωνίες στήριξης
• αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
συνδεδεμένη με την αντλία για πλήρη
αποστράγγιση
• αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
• στεγανό κουτί σύνδεσης παροχής
ρεύματος
• απολυμαντικό υγρό

d - i d ro2
• 1.5 HP pump
• 8 adjustable extra slim flat surface
jets, 65mm & 46mm
• illuminated controls
• extra slim suction with safety
waste
• digital operations panel with
electronic cleaning system with
disinfecting fluid and digital display
on tha p anel
• increase-decrease of air supply to
the jets
• water level sensor
• pipe fitting and safety panel
• drainage system connected to the
waste
• surrounding frame
• wall-mounted support wedges
• automatic waste connected to the
pump for complete drainage
• anti-vibration pump system
• waterproof power supply
connection box
• disinfecting fluid

104

105

e l e ct r o n ic

d to u c h h y d r o a e r o
η λ εκτρ ο ν ικό
Χρωμέ
Chrome

υδροα ε ρομα σ ά ζ

• αντλία 1,5HP
• 8 ρυθμιζόμενα jet extra slim διαμ.
65mm & 46mm
• 12 έως 16 jet αερομασάζ (εφόσον η
διάσταση της μπανιέρας το επιτρέπει)
• blower 650w με θερμαντήρα 300w*
• βαλβίδα ασφαλείας blower
• φωτιζόμενο χειριστήριο
• αναρρόφηση extra slim με βαλβίδα
ασφάλειας
• αισθητήρας στάθμης νερού
• αυτόματη λειτουργία αποστράγγισης
των jet του αερομασάζ
• πίνακας συνδεσμολογίας και
ασφάλειας
• σύστημα αποστράγγισης
συνδεδεμένο με τη βαλβίδα
• πίνακας ψηφιακών λειτουργιών με:
- διακεκομμένη παροχή ροής νερούαέρα στα jet υδρομασάζ
- παλμική αυξομείωση νερού-αέρα στα
jet υδρομασάζ
- ηλεκτρονικό σύστημα καθαρισμού
με απολυμαντικό υγρό και φωτεινή
ένδειξη στον πίνακα
• βάση περιμετρική
• επιτοίχιες γωνίες στήριξης
• αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
συνδεδεμένη με την αντλία για πλήρη
αποστράγγιση
• αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
• προβολέας λευκού φωτισμού (κατ’
επιλογή χρωματοθεραπεία)
• κυματιστή λειτουργία αερομασάζ
• απολυμαντικό υγρό

*

d - t ou c h

• 1.5HP PUMP
• 8 extra slim adjustable flat surface
jets diam. 65mm & 46mm
• 12 to16 air-massage jets (bathtub
size permitting)
• blower 650w with 300w heater*
• blower safety waste
• illuminated controls
• extra slim suction with safety valve
• water level sensor
• automatic air jets drainage function
• pipe fitting and safety panel
• drainage system connected to the
waste
• digital operations panel with:
- discontinuous water-air supply to
air-masage jets
- vidrating increase-decrease of
water-air supply to air-massage jets
- electronic cleaning system with
disinfecting fluid and digital displays
on the panel
• surrounding frame
• wall-mounted support wedges
• automatic waste connected to the
pump for complete drainage
• anti-vibration pump system
• white light floodlight
(chromatherapy optional)
• undulating air-massage function
• disinfecting fluid

Δυνατότητα τοποθέτησης 16-24 jet αερομασάζ με blower 1100w
(800w blower & 300w θερμαντηρας αερα). Optionally, installation
of 14-24 air-massage jets with 1100w blower (800w blower &
300w heater) is possible.

e l e ct r o n ic

duotronic hydro aero
ηλεκτρονικό υ δ ρ ο α ε ρ ο μ α σ ά ζ duotronic
Χρωμέ
Chrome

• αντλία 1,5HP
• 8 ρυθμιζόμενα jet επίπεδης επιφάνειας extra slim
διαμ. 65mm & 46mm
• 12 έως 16 jet αερομασάζ (εφόσον η διάσταση της
μπανιέρας το επιτρέπει)
• δυνατότητα επιλογής τριών προγραμμάτων
υδρομασάζ διάρκεια προγράμματος 15 λεπτών με
εναλλαγή όλων των χρωμάτων του προγράμματος
χρωματοθεραπείας
- διάρκεια προγράμματος 15 λεπτών υδρομασάζ με
εναλλαγή όλων των αποχρώσεων του κόκκινου της
χρωματοθεραπείας
- διάρκεια προγράμματος 15 λεπτών υδρομασάζ
με εναλλαγή όλων των αποχρώσεων του μπλε της
χρωματοθεραπείας
• blower 950w (650w blower & 300w θερμαντήρας
αέρα)*
• βαλβίδα ασφαλείας blower
• φωτιζόμενο χειριστήριο
• αναρρόφηση extra slim με βαλβίδα ασφαλείας
• πρόγραμμα διακεκομμένης παροχής ροής νερούαέρα στα jet αερομασάζ
• πίνακας ψηφιακών λειτουργιών με:
- αυξομείωση παροχής νερού-αέρα στα jet υδρομασάζ
- επαναλαμβανόμενη έναρξη / παύση νερού-αέρα στα
jet υδρομασάζ
- αυξομείωση παλμική νερού-αέρα στα jet υδρομασάζ
- ηλεκτρονικό σύστημα καθαρισμού με απολυμαντικό
υγρό και ψηφιακή ένδειξη στον πίνακα
• δυνατότητα προγραμματισμού χρόνου λειτουργίας
του συστήματος
• ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας νερού
• ψηφιακή ένδειξη ηλεκτρονικού αισθητήρα στάθμης
• θερμαντήρας 1,5kw ή 3kw (προαιρετικό)**
• αυτόματο σύστημα αδειάσματος των jet αερομασάζ
• σύστημα χρωματοθεραπείας ή λευκός φωτισμός
• πίνακας συνδεσμολογίας και ασφάλειας
• σύστημα αποστράγγισης συνδεδεμένο με τη βαλβίδα
• βάση περιμετρική
• επιτοίχιες γωνίες στήριξης
• αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης συνδεδεμένη με την
αντλία για πλήρη αποστράγγιση
• αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
• απολυμαντικό υγρό

*
**

• 1.5hP PUMP
• 8 extra slim adjustable surface jets diam.
65mm & 46mm
• 12 to 24 air-massage jets (bathtub size
permitting)
• three hydro-massage options to select:
-15 minute hydro massage programm
with alternation of all chromotherapy
colours.
- 15 minute hydro-massage program
with alternation of all cromotherapy
colours in the red spectrum
- 15 minute hydro-massage program
with alternation of all chromotherapy
in the blue spectrum
• blower 950w (650w blower & 300w heater)*
• blower safety waste
• illuminated controls
• extra slim suction with safety waste
• program of discontinous water-air supply to
air-massage jets
• digital operations panel with:
- increase-decrease of water-air supply to the
jets
- repeated start-stop of water-air supply to the
jets
- pulsating increase-decrease of water/air supply
to the jets
- electronic cleaning system with disinfecting fluid
- and digital display displays on the panel
• programming capabilty of system operation
time
• digital water temperature display
• digital water level sensor display
• 1.5kw heater (optional)**
• automatic air-jets drainage system
• chromotherapy system or white spot light
• drainage system connected to the waste
• surrounding frame
• wall-mounted support wedges
• automatic waste connected to the pump, for
complete drainage
• anti-vibration pump system
• disinfecting fluid

Δυνατότητα τοποθέτησης 16-24 jet αερομασάζ με blower 1100w (800w blower
& 300w θερμαντηρας αερα). Optionally, installation of 14-24 air-massage jets
with100w blower (800w blower & 300w heater) is possible.
Σε μπανιέρες μεγάλων διαστάσεων τοποθετείται θερμαντήρας 3kw. In large sizes bathtubs,
a 3Kw heater is installed.
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a q u at r o n i c h y d r o
aq u at ro n ic

aero

υδροα ε ρομα σ ά ζ

• αντλία 1,5HP
• remote control με οθόνη LCD
ασύρματη
& επαναφορτιζόμενη βάση
• 8 ρυθμιζόμενα jet επίπεδης επιφάνειας,
extra slim διαμ. 65mm & 46mm
• 12 έως 24 jet αερομασάζ (εφόσον η
διάσταση της μπανιέρας το επιτρέπει)
• blower 1100w (blower 800w,
θερμαντήρα αέρα 300w)
• βαλβίδα ασφαλείας του blower
• ψηφιακές λειτουργίες με:
- δυνατότητα προγραμματισμού χρόνου
λειτουργίας του συστήματος
- αυξομείωση παροχής αέρα στα jet του
αερομασάζ
- ηλεκτρονικό σύστημα καθαρισμού με
απολυμαντικό υγρό και ψηφιακή ένδειξη
στην οθόνη LCD
- ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας νερού
- επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας νερού
- ψηφιακή ένδειξη ηλεκτρονικού
αισθητήρα νερού
- ρολόι
- έναρξη/παύση υδρομασάζ
- έναρξη/παύση παλμικού υδρομασάζ
• θερμαντήρας νερού 1,5w ή 3w
• δυνατότητα επιλογής αδειάσματος των
jet αερομασάζ
• δυνατότητα γρήγορης επανάκτησης
λειτουργιών
• χρωματοθεραπεία
• πίνακας συνδεσμολογίας και ασφάλειας
• σύστημα αποστράγγισης συνδεδεμένο
με τη βαλβίδα
• βάση περιμετρική
• επιτοίχιες γωνίες στήριξης
• αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης και
αποστράγγισης αντλίας
• αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
• απολυμαντικό υγρό

• 1.5HP pump
• remote control with LCD dispaly
and rechargeable holder
• 8 extra slim adjustable surface jets
diam. 65mm & 46mm
• 112 to 24 air massage jets
(bathtub size permitting)
• blower 1100w (blower 800w &
300w heater)
• blower safety waste
• Digital operation with:
- programming capability of system
operation time
- increase-dicrease of water supply
to the air-jets
- electronic cleaning system with
disinfection
- water temperature adjustment
option
- digital water temperature display
- digital water sensor display
- time display
- hydro-massage start/stop
- vibrating hydro-massage start/stop
• 1.5Kw or 3.0Kw water heater
• air-massage jets drainage selection
option
• quick function recall option
• chromatherapy
• pipe fitting and safety panel
• drainage system connected to the
waste
• surrounding frame
• wall-mounted support wedges
• automatic drainage and straining
waste
• anti-vibration pump system
• disinfecting fluid

Τα παρακάτω jet τοποθετούνται στο υδρομασάζ Νο2 στο Ιdro-2 D-touch,duotronic &
Aquatronic. The folllowing jets can be placed to Hydro -Massage No2, Idro-2, D-touch,
Duotronic & Aquatronic.

c l e n d a s l i m c e nt r o
Jet υψηλής απόδοσης ανάμιξης αέρα-νερού, ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης, με
αποσπώμενη επικάλυψη, διαμ 65mm. High-performance water-air mixer jets,
adjustable direction, with detachable cover diam. 65mm.

c l e n d a s l i m sw i r l
Περιστροφικά jet υδροθεραπείας σχεδιασμένα για να προσφέρουν παλμικό
μασάζ στα πόδια και στην κοιλιά, αποσπώμενη επικάλυψη, διαμ. 65mm. Rotating
hydrotherapy jets, designed to provide vibrating massage to feet and abdomen,
with detachable cover, diam. 65mm.

m ic r o j et h y d r o a i r
Μini jet σχεδιασμένα για να προσφέρουν έντονο υδρομασάζ σε ώμους και πλάτη.
Mini jets designed to provide intense hydro-massage to feet, shoulders and back.
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Water
is very
forgiving.
Everything
lifts in
water.

_

S a ra h

M c L a c h l a n
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μ π α τα ρ ίες

mixers

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ BATH DECK

k900

k600

Οβάλ καταρράκτης με θερμομικτικό
χειριστήριο, αποσπώμενο ντουζ, επιλογέα
& ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης
follow συνδεδεμένο με την βαλβίδα
αποχέτευσης. Oval cascade spout with single
lever mixer, detachable hand shower, diverter
and incorporated «follow» drainage system
connected to the waste.

Ορθογώνιος καταρράκτης με θερμομικτικό
χειριστήριο, αποσπώμενο ντουζ και επιλογέα.
Rectangular cascade spout with single lever
mixer, detachable hand shower and diverter.

k300

glam200

Οβάλ καταρράκτης με θερμομικτικό
χειριστήριο, αποσπώμενο ντουζ και επιλογέα.
Προαιρετικά με ένδειξη θερμοκρασίας.
Oval cascade spout with single lever
mixer,detachable hand sho wer and diverter.
Optional with temperature indicator.

Οβάλ καταρράκτης με θερμομικτικό
χειριστήριο, αποσπώμενο ντουζ και επιλογέα.
Oval cascade spout with single lever mixer,
detachable hand shower and diverter.

k500

e120

Ορθογώνιος καταρράκτης με θερμομικτικό
χειριστήριο, αποσπώμενο ντουζ και επιλογέα.
Rectangular cascade spout with single lever
mixer, detachable hand shower and diverter.

Μπαταρία με διπλό θερμομικτικό χειριστήριο,
αποσπώμενο ντουζ και επιλογέα. Faucet with
double lever mixer, detachable hand shower
and diverter.

e140

e220

Μπαταρία με διπλό θερμομικτικό χειριστήριο,
αποσπώμενο ντουζ και επιλογέα. Faucet with
double lever mixer, detachable hand shower
and diverter.

Μπαταρία με θερμοστατικό χειριστήριο,
αποσπώμενο ντουζ, επιλογέα. Faucet with
single lever mixer, detachable hand shower
and diverter.

e 24 0

e160

Μπαταρία με θερμομικτικό χειριστήριο,
αποσπώμενο ντουζ και επιλογέα. Faucet with
single lever mixer, detachable hand shower
and diverter.

Μπαταρία με διπλό θερμομικτικό χειριστήριο,
αποσπώμενο ντουζ και επιλογέα. Faucet with
double lever mixer, detachable hand shower
and diverter.

e180

glam100

Διπλό θερμομικτικό χειριστήριο, αποσπώμενο Μπαταρία με θερμοστατικό χειριστήριο,
ντουζ, & επιλογέα. Double lever mixer,
αποσπώμενο ντουζ και ένδειξη θερμοκρασίας
detachable hand shower and diverter.
νερού. Faucet with thermostatic mixer,
detachable hand shower and diverter.

mx102

mx106

Διπλό θερμομικτικό χειριστήριο, αποσπώμενο Μπαταρία με θερμοστατικό χειριστήριο,
ντουζ, & επιλογέα. Double lever mixer,
αποσπώμενο ντουζ και ένδειξη θερμοκρασίας
detachable hand shower and diverter.
νερού. Faucet with thermostatic mixer,
detachable hand shower and diverter.
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shower
box
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120χ75χ227

γιανγ κ

young

140x80x227 . 120x75x227 . 100x70x227

Μια νέα γωνιά απόλαυσης για
την προσωπική φροντίδα όπου
συνδυάζει τις ανάγκες υδρομασάζατμόλουτρου και διακόσμησης.
H καινοτομία βρίσκεται στο νέο
πρωτοποριακό υλικό. Το πλαίσιο
τους κατασκευασμένο σε σάντουιτς
αποτελούμενο από δυο φύλλα
αναδιπλούμενου αλουμινίου με
διογκωμένη πολυουρεθάνη υψηλής
πυκνότητας, αποτελεί καινοτομία &
εγγυάται αντοχή και μακρά διάρκεια
ζωής.

100χ70χ227

A new corner of pleasure where
hydromassage and steam bath go
together with decoration .
Thanks to the innovative material (a
sandwich of aluminium and inflated
polyurethane) we quarantee a long
lasting experience.
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140χ80χ227

young
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - FEATURES

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΜΕ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ JET
HYDRO-MASSAGAGE WITH 3 GUIDED JETS
JET ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΒΡΟΧΗΣ
TROPIC-RAIN JETS
ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
CASCADE SPOUT
ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ LED
LED CHROMATOTHERAPY WITH SCOTTISH HEAD SHOWER
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 3kw ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
3Kw STEAM GENERATOR
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ PLUS COUNT DOWN ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
PLUS COUNT DOWN CONTROL WITH TIME AND TEMPERATURE DISPLAY
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
RADIO
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΕΝΤΕ ΔΡΟΜΩΝ
FIVE OUTLETS DIVERTER
ΝΤΟΥΖ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
HAND SHOWER WITH ADJUSTABLE SLIDING RAIL
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
OPENING WASTE WITH DRAINAGE TANK FOR EASY CLEANING
ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ, ΔΙΑΦΑΝHΣ ME ΓΥΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6mm
SLIDING DOOR CUBICLE WITH TRANSPARENT 6mm SAFETY GLASS
NTOYZIEΡΑ KATAΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ SOLID SURFACES (CORIAN)
SHOWER TRAY MADE OF SOLID SURFACES (CORIAN)
ΚΑΘΙΣΜΑ KATAΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ SOLID SURFACES (CORIAN)
SEAT MADE OF SOLID SURFACES (CORIAN)
ΡΑΦΙΑ SOLID SURFACES (CORIAN)
SHELVES MADE OF SOLID SURFACES (CORIAN)
ΟΡΟΦΗ KATAΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ SOLID SURFACES (CORIAN)
ROOF MADE OF SOLID SURFACES (CORIAN)
ΚΟΚΚΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ
SALT-REMOVAL GRANULES

Διαθέσιμα χρώματα: Λευκό, κόκκινο, φυσικό, wenge, παλαιωμένο μέταλλο.
Available in: White, red, natural, wenge, bronze.
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ντ ου ζ ιέρ ες

showers

160x80 . 140x80 . 120x80 . 100x80

Ορθογώνια ντουζιέρα ύψους 5 εκ. για τοποθέτηση - πρόσωπο ή άνω του πατώματος. Διατίθεται
και γεμισμένη (Maxxcoat Solid) με δυνατότητα κοπής στις επιθυμητές διαστάσεις. Rectangular
shower tray of 5cm height, placed in line with the floor or top mounted. It can be also filled with
Maxxcoat Solid, with the possibility of been cut in any requested dimensions.

τοποθέτηση ντουζιέρας slim | slim shower installation

C l a s s i c

L a y

o n

Fa c e

t o

Fa c e

a c r i l a n m a x x c o aT sol id
Ενίσχυση μπανιέρας με μίξη ρητίνης χύτευσης, ανακυκλωμένου ακρυλικού, κόκκων πετρωμάτων
και ξύλου. Πλεονεκτήματα: Ακαμψία, στοιβαρότητα, συμπαγής κατασκευή. Shower tray
reinforcement, compose of: Resin, recycled acrylic, rock granules and wood. Advantages:
Rigidity, strenght, compact construction.
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cabins
γο υ έιβ

wav e
160x80x190 . 140x80x190
120x80x190 . 100x80x190
Καμπίνα με γυαλί ασφαλείας 6mm
διάφανο σεριγραφάτο με χρωμέ
πλαίσιο, μπροστινό συρόμενο
και πλαϊνό σταθερό. Δυνατότητα
αναστροφής. Shower cabin with 6mm
tempered glass, transparent and
patterned, with chrome profile. Sliding
door with side fixed panel. Reversible.

160x190 . 140x190
120x190 . 100x190

Μπροστινό συρόμενο. Front panel
with sliding door.

80x190

Πλαϊνό σταθερό. Fixed side panel.

ανοξ είδ ωτες

σ χά ρε ς

shower

drains

Ανοξείδωτες σχάρες για τοποθέτηση σε χτιστές
ντουζιέρες. Stainless steel shower drains for built shower
installation.

70x9 . 80x9
90x9 . 100x9
Minimal

Linea

Tile
[για επένδυση πλακιδίων, for tile installation}

Κόλλα πλακιδίων. Tile adhesive.
Ταινία διπλής όψης. Butyl double sided tape.

Αδιάβροχη μεμβράνη. Waterproof membrane.
Κόλλα πλακιδίων. Tile adhesive.
Πλακίδιο. Tile.
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shower

columns

ζεν

zen

185x43 . 160x32

Στήλη υδρομασάζ με θερμομικτική
μπαταρία, αποσπώμενο ντουζάκι και ντουζ
καταρράκτη.
Υλικό: πλαίσιο κατασκευασμένο σε
σάντουιτς αποτελούμενο από δυο
φύλλα αναδιπλούμενου αλουμινίου με
διογκωμένη πολυουρεθάνη υψηλής
πυκνότητας & αδιάβροχη σύνθεση.
Εγγυάται αντοχή & μακρά διάρκεια
ζωής. Εύκολη τοποθέτηση σε ευθεία
τοίχου με αποσπώμενη βάση για πλήρη
επισκεψιμότητα.
Διατίθενται σε λευκό, ασημί, μαύρο,
wenge, zebrano, με στρογγυλά ή
ορθογώνια jet κατ’ επιλογή.
Hydro-massage column with thermostatic
faucet, detachable hand shower and
waterfall function.
Material: frame made of sandwich board,
consisting of two sheeets of foldable
aluminium with high density expanded
polyurethane and waterproof composition.
An innovation that quarantees durability
and long life span. Easy fitting on straight
wall with removable base for full access.
Available in white, silver, black, wenge or
zebrano colour, with round or rectangular
jets, upon request.
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ν το υ ζ

showers
d u o m e ta l
Επιτοίχιο ντουζ υδροθεραπείας 2 λειτουργιών: βροχής
& καταρράκτη • Θερμοστατικό χειριστήριο εντοιχισμού
με πλακέτα δύο δρόμων 20cm χ 20cm • Θερμοστατικό
χειριστήριο εντοιχισμού με πλακέτα τριών δρόμων 16cm χ
22cm • Επιτοίχιο στήριγμα ντουζ με εξόδου νερού, σπιράλ
& ντουζ
Wall-mounted hydro-therapy shower with 2 functions: rain
& cascade • Thermostatic wall-mounted control with a
2-circuit board 20 x 20cm • Thermostatic wall-mounted
control with a 3-circuit board 16cm x 22cm • Wallmounted shower support with spout, hose & hand shower
Χρωμέ
Chrome

m e ta l
Ντουζ οροφής με μεμβράνες κατά των αλάτων
40cmx40cm, πάχος 10mm • Θερμοστατικό χειριστήριο
εντοιχισμού με πλακέτα ενός δρόμου 20cmχ20cm •
Θερμοστατικό χειριστήριο εντοιχισμού με πλακέτα δύο
δρόμων 20cmχ20cm • Θερμοστατικό χειριστήριο
εντοιχισμού με πλακέτα τριών δρόμων16cmχ22cm • 6
Jet εντοιχισμού με μεμβράνες κατά των αλάτων, φ32 •
Επιτοίχιο στήριγμα ντουζ με εξόδου νερού, σπιράλ & ντουζ
Ceiling-mounted shower with anti-calc films 40cmx40cm,
thickness 10 mm • Thermostatic wall-mounted control
with a one-circuit board 20cm20cm • Thermostatic
wall-mounted control with a 2-circuit board 20cm20cm •
Thermoastatic wall-mounted control with a 3-circuit board
16cm22cm • 6 wall-mounted jets with anti-calc films
φ32 • Wall-mounted shower support with spout, hose &
hand shower
Χρωμέ
Chrome

st i l o
Επιτοίχιος καταρράκτης ιταλικού οίκου σε συνδυασμό με:
• ντουζ χειρος και θερμοστατικό χειρίστηριο εντοιχισμού 2 δρόμων
• ντουζ χειρός, jet τοίχου & θερμοστατικό χειριστήριο 3 δρόμων
Wall mounted cascade of Italian origin, combined with:
• hand shower and two ways wall mounted thermostatic mixer
• hand shower, wall jets and three way wall mounted thermostatic mixer

t.box
To ιδιαίτερο σχήμα που δόθηκε σε αυτό τον θερμοστατικό μίκτη, έχει ως κεντρική ιδέα να επιτρέπει
την απόθεση μικρών αντικειμένων που χρησιμεύουν στο μπάνιο. The particular shape of this
thermostatic mixer has been designed to support the shower accessories.

Θερμοστατική στήλη με ντουζ
200mm ABS και αποσπώμενο
ντουζ χειρός. Thermostatic mixer
with head shower 200mm and
hand set.

Επιτοίχια θερμοστατική μπαταρία
με αποσπώμενο ντουζ και επιλογέα.
Wall mounted thermostatic bath
mixer with hand shower.
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coral 150x150

lona 200x120

150cm

198cm
115cm

100cm

26cm

20cm

120cm

7cm

30cm

Ύψος / Height: 47cm
Βάθος / Depth: 45cm

153cm

p16

celine 180x85

Ύψος με ποδιά Zen / Height with Zen panel: 65cm
Ύψος / Height: 63cm
Βάθος / Depth: 46cm

p20

zeta 180x80

180cm

179cm
162cm

150cm

130cm

115cm

80cm
63cm

85cm
50cm

57cm
42cm

50cm

8cm

22cm

8cm

75cm

40cm
Ύψος με ποδιά Zen / Height with Zen panel: 60cm
Βάθος / Depth: 45cm

p24

eliza 170x75

Ύψος με ποδιά wenge / Height with wenge panel: 62cm
Βάθος / Depth: 46cm

p28

isabel 145x145
154cm

169cm

m

m
4c

4c

75cm

14

110cm

14

dimensions

115cm
10cm

40cm

11cm
11cm
Ύψος με ποδιά Zen / Height with Zen panel: 60cm
Ύψος / Height: 42cm
Βάθος / Depth: 40cm

p32

Ύψος με ποδιά / Height with panel: 58cm
Ύψος / Height: 44cm
Βάθος / Depth: 58cm

30cm

p36

sunshine 170x80

zira 180x80
180cm

169cm
110cm

128cm
80cm

79.5cm

11cm

47cm

45cm

7cm
8cm

12cm

Ύψος / Height: 47cm
Ύψος με ποδιά Zen / Height with Zen panel: 63cm
Βάθος / Depth: 45cm

p40

zira 170x75

Ύψος / Height: 47cm
Ύψος με ποδιά Zen / Height with Zen panel: 60cm
Βάθος / Depth: 45cm

p46

zira 160x75
170cm

160cm

118cm

108cm
75cm

75cm

47cm

45cm

8cm

12cm

Ύψος / Height: 43cm
Ύψος με ποδιά Zen / Height with Zen panel: 60cm
Βάθος / Depth: 42cm

12cm

p46

Ύψος / Height: 43cm
Ύψος με ποδιά Zen / Height with Zen panel: 60cm
Βάθος / Depth: 42cm

p46

sine 160x70

sine 170x70
170cm

160cm

150cm

140cm

118cm

108cm
70cm

70cm

40cm

10cm

Ύψος με ακρυλική ποδιά / Height with acrylic panel: 54cm
Ύψος με ποδιά Zen / Height with Zen side panel: 60cm
Βάθος / Depth: 40cm

40cm

10cm

p50

Ύψος με ακρυλική ποδιά / Height with acrylic panel: 54cm
Ύψος με ποδιά Zen / Height with Zen side panel: 60cm
Βάθος / Depth: 40cm

p50
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sine 150x70

ios 180x80
180cm
90cm

150cm
130cm
98cm

80cm
70cm
62cm

40cm

25cm

dimensions

10cm

Ύψος με ακρυλική ποδιά / Height with acrylic panel: 54cm
Ύψος με ποδιά Zen / Height with Zen side panel: 60cm
Βάθος / Depth: 40cm

Ύψος / Height: 57cm
Ύψος με ποδιά / Height with panel: 62cm
Βάθος / Depth: 42cm

p50

queen 215x160

p56

princess 165x165

215cm

165cm

140cm

135cm

110cm
165cm

117cm

45cm

165cm
145cm

120cm

19cm

85cm
44cm

7cm
23cm
Βάθος / Depth: 58cm

Βάθος / Depth: 57cm

p62

elite 170x75

p66

style 170x80
170cm

170cm

165cm

118cm

154cm

80cm

73cm

50cm
50cm
36.5cm

6cm
82cm

Ύψος / Height: 60cm
Βάθος / Depth: 45cm

p70

Ύψος με ποδιά / Height with panel: 65cm
Βάθος / Depth: 45cm

p74

new style 170x80

dilos 170x80
168.5cm

170cm

152cm

118cm

80cm
80cm

80cm
50cm

40cm

6cm

84cm
Ύψος με βάση / Height with support base: 63cm
Βάθος / Depth: 45cm

Ύψος / Height: 50cm
Ύψος με ποδιά / Height with panel: 63cm
Βάθος / Depth: 47cm

p78

dilos 173x89

p82

konchili 190x105/66

168.5cm

189cm

152cm

174cm

80cm

66cm
80cm

105cm
85cm

52cm

40cm

69cm
50cm
84cm
Ύψος / Height: 50cm
Ύψος με ποδιά / Height with panel: 63cm
Βάθος / Depth: 47cm

Ύψος / Height: 49cm
Ύψος με ποδιά / Height with panel: 60cm
Βάθος / Depth: 48.5cm

p82

p88

maira 175x73
174cm
144cm
15cm

110cm

15cm

11cm

72.5cm

30cm

30cm

Ύψος με ποδιά / Height with panel: 60cm
Βάθος / Depth: 38cm
p92
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young 140

young 120

dimensions

227cm

227cm

80cm

140cm

75cm

120cm
p114

p114

zen

young 100

32cm

43cm
185cm

227cm

160cm

70cm

100cm

p114

p124

slim

160cm
140cm
120cm
100cm

80cm

80cm

80cm

80cm

p121
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