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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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a p e r p et u a l
j o u r n e y to q u a l i t y
& i n n o v at i o n
ένα αέναο ταξίδι στην ποιότητα και την καινοτομία

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. Κατασκευάζουμε ακρυλικές μπανιέρες,
υδρομασάζ και ντουζιέρες χρησιμοποιώντας ακρυλικό φύλλο το όποιο καλύπτει όλες τις
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε κατηγορία
προϊόντων διακρίνεται για τον σύγχρονο και εργονομικό σχεδιασμό, την ποικιλία σε διαστάσεις και
χρώματα, το άψογο φινίρισμα, τη λεία επιφάνεια και την ανθεκτικότητα των υλικών. 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. We manufacture acrylic bathtubs,
whirlpool and showers using acrylic sheet covering all the standards and requirements set by
the European Union. Each product is distinguished by the modern and ergonomic design, the
variety of sizes and colors, the impeccable finish, the smooth surface and durability of materials.
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t h e m at e r i a l t h at
dreams are made of
a c r y l i c t e c h n i c a l d ata

τεχνικά χαρακτηριστικά ακρυλικού υλικού
Εσωτερική επιφάνεια - Internal surface:
Εξωτερική επιφάνεια - External surface:
Συνολικό πάχος υλικού - Total material thickness:
Αντοχή στις γρατζουνιές - Scratch resistance:
Αντίσταση στα χημικά - Chemical resistance:
Αντοχή σε κρούση - Percussion resistance:
Αντοχή σε θερμό ύδωρ - Hot water resistance:

Ακρυλικό υλικό πάχους 4 mm - 4 mm thick acrylic material
Fiberglass πολυεστέρα πάχους 4.5 mm - 4.5 mm thick polyesteric fiberglass
7.5-8 mm
Pencil hardness of>4H: Προδιαγραφή (specification) AS2023-1989
Δοκιμασία 16 ωρών στη λίστα χημικών AS2023 & 3558.2 - 16 hours test in
chemical list AS2023 & 3558.2
Test AS2023/89 & 3558.11/89, ύψος (height)= 1m max
90ο C για 48 ώρες (for 48 hours)

Η ACRILAN δίνει μεγάλη σημασία στο υλικό από το οποίο κατασκευάζονται τα προϊόντα της. Το ακρυλικό
(ειδικά κατασκευασμένο για είδη υγιεινής), αποτελεί το πλέον κατάλληλο υλικό για την κατασκευή μπανιέρων
υδρομασάζ. Είναι μη τοξικό, ηχομονωτικό και θερμομονωτικό αφού διατηρεί την θερμοκρασία του νερού
για περισσότερο χρόνο από οποιαδήποτε άλλο υλικό χάρη στις μονωτικές ιδιότητες. Είναι ανθεκτικό, με
ευχάριστη υφή και λεία επιφάνεια. Εύκολο στο καθάρισμα, διατηρεί την γυαλάδα του, ενώ εμποδίζει την
συγκέντρωση βακτηριδίων γιατί είναι ιδιαίτερα συμπαγές και παρόμοιο με το γυαλί. Αλλά το πιο σημαντικό
συστατικό είναι η αγάπη των ανθρώπων μας, για δημιουργία. Η εταιρία μας διαθέτει στο δυναμικό στελέχη
εξειδικευμένα άρτια καταρτισμένα με εμπειρία , που διακρίνονται για την αφοσίωση, τη δημιουργικότητα &
το ομαδικό τους πνεύμα. Συμμερίζονται το όραμα & την αποστολή της εταιρίας και μετέχουν αποτελεσματικά
στην εκπλήρωση των υψηλών στόχων. ACRILAN attaches great importance to the material of the
manufactured products. The acrylic (specifically engineered for sanitary products) is the most suitable
material for the construction of jetted tubs. It is non-toxic, soundproof and heat insulating, it keeps the
temperature of the water for a longer time than any other material through its insulating properties. It is
durable, with a pleasant texture and smooth surface. Easy to clean, maintains gloss, while preventing the
concentration of bacteria because it is very compact and similar to glass. But the most important material
is the love of our people for creativity and their work. Our company has specialized in the potential well
trained executives, experienced, distinguished for their dedication, creativity and team spiri. They share
the vision & mission of the company and participate effectively in meeting the high goals.
Η εταιρεία ACRILAN έχοντας πολυετή και απόλυτα εξειδικευμένη εμπειρία, κατασκευάζει 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 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.
Η ACRILAN χρησιμοποιεί ακρυλικό κατασκευασμένο από την Lucite, που είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον
σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή ακρυλικών φύλλων. Πάνω από το 50% των ακρυλικών λουτήρων
παγκοσμίως να κατασκευάζονται από ακρυλικά φύλλα Lucite. ACRILAN uses acrylic sheets made by
Lucite, which is the world leader in the design, development and manufacture of acrylic sheets. Over 50%
of acrylic bathtubs worldwide are constructed of Lucite acrylic sheets.
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Αφουγκραζόμαστε τις διεθνείς τάσεις στο χώρο του μπάνιου.
Εξελίσουμε συνεχώς την σχεδίαση. Αναπτύσσουμε την παραγωγή
μας. Δημιουργούμε τα νέα μπάνια του μέλλοντος. Παρουσιάζουμε
τα καινούρια προϊόντα μας και προτείνουμε λύσεις αισθητικά και
κατασκευαστικά άρτιες και λειτουργικές. We watch the international
trends in bath manufacturing industry. We evolve our designs
continously. We develop our production proccess. We present our
new products and we propose solutions of high aesthetics, flawless
and ergonomic.
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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
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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.
14
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e l e ct r o n ic

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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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.

b at h t u b s
Χρώματα ποδιών Ζεν Zen panel colors

Φυσικό Natural

Wenge

Γκρι Gray

Ζέβρα Zebra

Μαύρο Black

Υλικό ποδιάς zen:
Διακοσμητική επιφάνεια επένδυσης, αποτελούμενη απο διογκωμένη πολυουρεθάνη, υψηλής
πυκνότητας και αντοχής, επενδεδυμένη με HPL (High Pressure Laminate) σε φινιρίσματα ξύλου.
Ένα υλικό 100% αδιαπέραστο και αδιάβροχο, ιδανικό για το υγρό περιβάλλον του μπάνιου.
Zen bath skirt material:
Decorative panel, consisting of high density and durability expanded polyurethane, dressed with
wooden finishing. An 100% impenetrable and waterproof material, ideal for the humid bathroom
environment.
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βαλεντίνα

va l e nt i n a
195x140

Διαστάσεις
195x140

Dimensions
195x140

Διαθέτει
Αντιολισθητικός πυθμένας,
2 ανατομικές πλάτες, 2 καθίσματα

Equipment
Non-slip floor texture, 2 anatomic
backs, 2 seats and soap holders

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιές,
μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa,
deck mounted faucet, panels,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 250lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-24 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 250lt
6-8 hydromassage exits
12-24 aeromassage exits
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δήλο ς

di lo s
190x80 90

Διαστάσεις
190x80/90

Dimensions
190x80/90

Διαθέτει
2 ανατομικές πλάτες

Equipment
2 anatomic backs

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιές,
μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panels,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 190lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-24 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 190lt
6-8 hydromassage exits
12-24 aeromassage exits
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κρ ή τη

crete
190x90

Διαστάσεις
190x90

Dimensions
190x90

Διαθέτει
Υπερυψωμένη ανατομική πλάτη,
αντιολισθητικός πυθμένας

Equipment
Elevated anatomic back, nonslip floor texture

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιές,
μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panels,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 150lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-24 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 150lt
6-8 hydromassage exits
12-24 aeromassage exits
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κορ ίνα

korina
185x105

Διαστάσεις
185x105

Dimensions
185x105

Διαθέτει
Αντιολισθητικός πυθμένας,
χειρολαβές, σαπoυνοθήκες

Equipment
Non-slip floor texture, handles,
soap holders

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιές,
μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panels,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 175lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-24 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 175lt
6-8 hydromassage exits
12-24 aeromassage exits
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μήλο ς

m i lo s
183x104

Διαστάσεις
183x104

Dimensions
183x104

Διαθέτει
2 ανατομικές πλάτες, ανοξείδωτη
σατινέ βάση

Equipment
2 anatomic backs, satin
finished mounting

Προαιρετικά
Επιδαπέδια βρύση, μαξιλάρια

Optional
Floor mounted faucet, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 190lt

Data
Capacity 190lt
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μήλο ς

m i lo s
183x104

Διαστάσεις
183x104

Dimensions
183x104

Διαθέτει
2 ανατομικές πλάτες

Equipment
2 anatomic backs

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιές,
μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panels,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 190lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-24 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 190t
6-8 hydromassage exits
12-24 aeromassage exits
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ι θάκη

ithaki
175x80

Διαστάσεις
175x80

Dimensions
175x80

Διαθέτει
Θέση για επικαθήμενη βρύση

Equipment
Place for deck mounted faucet

Προαιρετικά
Επικαθήμενη βρύση

Optional
Deck mounted faucet

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 140lt

Data
Capacity 140lt

Η μπανιέρα διατίθεται εξωτερικά βαμμένη σε χρώματα RAL. This bathtub can painted externally in any
RAL color.
Πόδια μεταλλικά ασημί σατινέ, λευκό, χρωμέ, χρυσό, μπρονζέ, μαύρο ή οποιοδήποτε RAL χρώμα. Metal
legs in gold, bronze, chrome, satin finished silver, black or any RAL colour.
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μακ εδ ο νία

macedonia
180x90 . 170x80

Διαστάσεις
180x90
170x80

Dimensions
180x90
170x80

Διαθέτει
2 ανατομικές πλάτες

Equipment
2 anatomic backs

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, μαξιλάρια

Optional equipment
Whirlpool - air spa, deck mounted faucet,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

180
170lt
6-8
12-24

170
160lt
6-8
12

180
170lt
6-8
12-24

170
160lt
6-8
12
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καρο λ ά ιν

caroline
180x90

Διαστάσεις
180x90

Dimensions
180x90

Διαθέτει
Αντιολισθητικός πυθμένας

Equipment
Non-slip floor texture

Προαιρετικά
Υδρομασάζ, επικαθήμενη μπαταρία,
ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool, deck mounted faucet,
panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 150lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ

Data
Capacity 150lt
6-8 hydromassage exits
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σύρ ο ς

sy ro s

180x80 . 170x75

Διαστάσεις
180x80
170x75

Dimensions
180x80
170x75

Διαθέτει
Αντιολισθητικός πυθμένας, 2 ανατομικές
πλάτες

Equipment
Non-slip floor texture, 2 anatomic
backs

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

180
140lt
6-8
12

170
130lt
6-8
12

180
140lt
6-8
12

170
130lt
6-8
12
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ί ο ς

ios

180x80 . 170x70

Διαστάσεις
180x80
170x70

Dimensions
180x80
170x70

Διαθέτει
2 ανατομικές πλάτες

Equipment
2 anatomic backs

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιές, ποδιές wenge και
λάκα, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck mounted
faucet, panels, wooden and lacquer
panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

180
175lt
6-8
12-24

170
170lt
6-8
12-24

180
175lt
6-8
12-24

170
170lt
6-8
12-24
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βε ργ ίνα

vergina

180x80 . 160x80 . 140x80

Διαστάσεις
180x80 | 160x80
140x80

Dimensions
180x80 | 160x80
140x80

Διαθέτει
Αντιολισθητικός πυθμένας, ανατομική πλάτη,
χειρολαβές

Equipment
Non-slip floor texture, anatomic back,
handles

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck mounted faucet,
panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

180
140lt
6-8
12-24
140
120lt
6
12

160
130lt
6-8
12-24

Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

180
140lt
6-8
12-24
140
120lt
6
12

160
130lt
6-8
12-24
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σκι ά θ ο ς

s k i at h o s
175x80 . 165x70

Διαστάσεις
175x80
165x70

Dimensions
175x80
165x70

Διαθέτει
Aνατομική πλάτη, αντιολισθητικός πυθμένας,
σαπoυνοθήκες

Equipment
Anatomic back, non-slip floor texture, soap
holders

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck mounted faucet,
panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

175
145lt
6-8
12-24

165
120lt
6-8
12-24

175
145lt
6-8
12-24

165
120lt
6-8
12-24
46
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μαργα ρ ίτα

m a r g a r i ta
170x85 . 1 55x70

Διαστάσεις
170x85
155x70

Dimensions
170x85
155x70

Διαθέτει
Ανατομική πλάτη

Equipment
Anatomic back

Προαιρετικά
Υδρομασάζ στο μοντέλο 170,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool for 170 model, deck
mounted faucet, panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

170
140lt
6-8
12-24

155
120lt
6-8
12-16

170
140lt
6-8
12-24

155
120lt
6-8
12-16
48

49

αφρ ο δ ίτη

aphrodite
170x80

Διαστάσεις
170x80

Dimensions
170x80

Διαθέτει
Υπερυψωμένη ανατομική πλάτη,
χειρολαβές, αντιολισθητικός πυθμένας

Equipment
Elevated anatomic back, handles, nonslip floor texture

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck mounted faucet,
panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 130lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-24 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 130lt
6-8 hydromassage exits
12-24 aeromassage exits
50

51

θάσ ο ς

thassos
170x75 . 1 55x75

Διαστάσεις
170x75
155x75

Dimensions
170x75
155x75

Διαθέτει
Υπερυψωμένη πλάτη, χειρολαβές,
αντιολισθητικός πυθμένας

Equipment
Elevated back, handles, non-slip floor
texture

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck mounted faucet,
panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

170
135lt
6-8
12-24

155
125lt
6-8
12-16

170
135lt
6-8
12-24

155
125lt
6-8
12-16
52
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σάιν

sine

170x70 . 160x70 . 1 50x70

Διαστάσεις
170x70 | 160x70
150x70

Dimensions
170x70 | 160x70
150x70

Διαθέτει
Αντιολισθητικός πυθμένας, ανατομική πλάτη

Equipment
Non-slip floor texture, anatomic back

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιές

Optional
Whirlpool - air spa, deck mounted faucet,
panels

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

170
130lt
6-8
12-24
150
110lt
6-8
12-16

160
120lt
6-8
12-16

Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

170
130lt
6-8
12-24
150
110lt
6-8
12-16

160
120lt
6-8
12-16

54

55

νάξο ς

naxos

170x70 . 160x70 . 1 50x70 . 140x70
130x70 . 120x70 . 105x70

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ στα μοντέλα
170, 160 & 150 , επικαθήμενη μπαταρία,
ποδιές, μαξιλάρια

Optional equipment
Whirlpool - air spa for 170, 160 & 150
models, deck mounted faucet, panels,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ
Χωρητικότητα

170
130lt
6-8
12-16
150
105lt
6-8
12
130
95lt
6
12
105
85lt

160
110lt
6-8
12 -16
140
100lt
6
12
120
90lt
6
-		

Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits
Capacity
Aero/sage exits
Aero/sage exits
Capacity

170
130lt
6-8
12-16
150
105lt
6-8
12
130
95lt
6
12
105
85lt

160
110lt
6-8
12-16
140
100lt
6
12
120
90lt
6
-

Διατίθεται και στην οικονομική σειρά Starline. Available through the Starline economical series also.
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αρ ι έτα

a r i eta

170x70 . 1 50x70 . 130x70

Διαστάσεις
170x70 | 150x70
130x70

Dimensions
170x70 | 150x70
130x70

Διαθέτει
Σαπουνοθήκες, χειρολαβές,
αντιολισθητικός πυθμένας

Equipment
Soapholders, handles, non-slip floor
texture

Προαιρετικά
Ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Χωρητικότητα

170
145lt
130
125lt

150
130lt

Data
Capacity
Capacity

170
145lt
130
125lt

150
130lt

58

59

ε μμα νο υ έλ α

emmanuela
165x75

Διαστάσεις
165x75

Dimensions
165x75

Διαθέτει
Σαπουνοθήκες, χειρολαβές,
αντιολισθητικός πυθμένας

Equipment
Soapholders, handles, non-slip floor
texture

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck mounted faucet,
panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 125lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-16 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 125lt
6-8 hydromassage exits
12-16 aeromassage exits
60

61

ρ ι βιέρ α

riviera
160x70

Διαστάσεις
160x70

Dimensions
160x70

Διαθέτει
Σαπουνοθήκη, χειρολαβή,
αντιολισθητικός πυθμένας,
υπερυψωμένη ανατομική πλάτη

Equipment
Soapholder, handle, non-slip
floor texture, elevated anatomic
back

Προαιρετικά
Υδρομασάζ, επικαθήμενη μπαταρία,
ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool spa, deck mounted
faucet, panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 110t
6-8 έξοδοι υδρομασάζ

Data
Capacity 110lt
6-8 hydromassage exits
62
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ηρ ώ

iro
160x70

Διαστάσεις
160x70

Dimensions
160x70

Διαθέτει
Σαπουνοθήκες, χειρολαβές,
αντιολισθητικός πυθμένας

Equipment
Soapholders, handles, non-slip
floor texture

Προαιρετικά
Eπικαθήμενη μπαταρία, ποδιές,
μαξιλάρια

Optional
Deck mounted faucet, panels,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 120lt

Data
Capacity 120lt
64
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σκό π ελ ο ς

s ko p e lo s
160x70

Διαστάσεις
160x70

Dimensions
160x70

Διαθέτει
Aντιολισθητικός πυθμένας

Equipment
Non-slip floor texture

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 110lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-16 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 110lt
6-8 hydromassage exits
12-16 aeromassage exits
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παρθ ενών

pa rt h e n o n
150x80

Διαστάσεις
150x80

Dimensions
150x80

Διαθέτει
Aντιολισθητικός πυθμένας, χειρολαβές,
σαπουνοθήκες

Equipment
Non-slip floor texture, handles,
soap holders

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 120lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-16 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 120lt
6-8 hydromassage exits
12-16 aeromassage exits
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σίφ νο ς

sifnos
140x70

Διαστάσεις
140x70

Dimensions
140x70

Διαθέτει
Σαπουνοθήκες, χειρολαβές,
υπερυψωμένη ανατομική πλάτη

Equipment
Soapholders, handles, elevated
anatomic back

Προαιρετικά
Ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 110t
6 έξοδοι υδρομασάζ

Data
Capacity 110lt
6 hydromassage exits
70
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ύδρα

hydra

125x65 . 105x65

Διαστάσεις
125x65
105x65

Dimensions
125x65
105x65

Διαθέτει
Κάθισμα

Equipment
Seat

Προαιρετικά
Ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα

125
110lt

105
90lt

Data
Capacity

125
110lt

105
90lt
72
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ντ ί α

dia
120x70

Διαστάσεις
120x70

Dimensions
120x70

Διαθέτει
Κάθισμα, σαπουνοθήκες

Equipment
Seat, soapholders

Προαιρετικά
Ποδιές, μαξιλάρια

Optional
Panels, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 95lt

Data
Capacity 95lt
74
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t h e

c u r ve

l i n e

Remember
you are
half water.
If you
can't go
through an
obstacle,
go around
it. Water
does.
_ M a rg a re t

At wo o d
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σέρ ιφο ς

serifos
160x160

Διαστάσεις
160x160

Dimensions
160x160

Διαθέτει
Aντιολισθητικός πυθμένας,
ανατομική πλάτη, κάθισμα

Equipment
Non-slip floor texture,
anatomic back, seat

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιά,
μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panel,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 265lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-24 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 265lt
6-8 hydromassage exits
12-24 aeromassage exits

H τοποθέτηση της μπανιέρας, ενδείκνυται μετά το πέρασμα των πλακιδίων
του τοίχου, λόγω της υπερυψωμένης πλάτης. This model is indicated to be
positioned after the placing of the wall tiles, due to its elevated backrest.
78
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ντ ά λ ια

dalia
145x145

Διαστάσεις
145x145

Dimensions
145x145

Διαθέτει
Aντιολισθητικός πυθμένας,
υπερυψωμένο κάθισμα

Equipment
Non-slip floor texture,
elevated seat

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιά,
μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panel,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 145lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-24 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 145lt
6-8 hydromassage exits
12-24 aeromassage exits
80

81

φο λέγα νδ ρ ο ς

folegandros
145x145

Διαστάσεις
145x145

Dimensions
145x145

Διαθέτει
2 ανατομικές θέσεις, υπερυψωμένο
κάθισμα

Equipment
2 anatomic body positions,
elevated seat

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιά,
μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panel,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 145lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-24 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 145lt
6-8 hydromassage exits
12-24 aeromassage exits
82

83

ρ όδ ο ς

rodos

145x145 . 120x120

Διαστάσεις
145x145
120x120

Dimensions
145x145
120x120

Διαθέτει
Aντιολισθητικός πυθμένας, υπερυψωμένο
κάθισμα, σαπουνοθήκες, χειρολαβή

Equipment
Non-slip floor texture, elevated seat,
soapholders, handle

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιά, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck mounted faucet,
panel, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

145
140lt
6-8
12-24

120
110lt
6
12

145
140lt
6-8
12-24

120
110lt
6
12
84

85

μύκο νο ς

my ko no s

145x145 . 125x125 . 105x105
90x90

Διαστάσεις
145x145 | 125x125
105x105 | 90x90

Dimensions
145x145 | 125x125
105x105 | 90x90

Διαθέτει
Aντιολισθητικός πυθμένας, κάθισμα,
σαπουνοθήκη, χειρολαβή

Equipment
Non-slip floor texture, seat, soapholder,
handle

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιά, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck mounted faucet,
panel, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

145
160lt
6-8
12-24
105
100lt
5
-

125
135lt
6-8
12-16
90
90lt
-

Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

145
160lt
6-8
12-24
105
100lt
5
-

125
135lt
6-8
12-16
90
90lt
-

Tο μοντέλο 90χ90 δεν διαθέτει κάθισμα και χειρολαβή. 90χ90 model isn’t equiped
with seat and handle.
86
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ι καρ ία

ikaria

140x140 . 120x120

Διαστάσεις
140x140
120x120

Dimensions
140x140
120x120

Διαθέτει
Υπερυψωμένο κάθισμα

Equipment
Elevated seat

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιά, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck mounted faucet,
panel, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

140
150lt
6-8
12-24

120
110lt
6-8
12

140
150lt
6-8
12-24

120
110lt
6-8
12
88

89

όασ η

oasis

140x140 . 130x130

Διαστάσεις
140x140
130x130

Dimensions
140x140
130x130

Διαθέτει
Aντιολισθητικός πυθμένας, κάθισμα

Equipment
Non-slip floor texture, seat

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιά, μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck mounted faucet,
panel, pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

140
155lt
6-8
12-24

130
120lt
6-8
12-24

140
155lt
6-8
12-24

130
120lt
6-8
12-24
90
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ποσ ειδ ών

poseidon
1 37 x 1 37

Διαστάσεις
137x137

Dimensions
137x137

Διαθέτει
Kάθισμα, σαπουνοθήκες

Equipment
Seat, soapholders

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιά,
μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panel,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 150lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-24 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 150lt
6-8 hydromassage exits
12-24 aeromassage exits
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πάρο ς

paros
135x135

Διαστάσεις
135x135

Dimensions
135x135

Διαθέτει
2 ανατομικές πλευρές, κάθισμα

Equipment
2 anatomic sides, seat

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιά,
μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panel,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 150lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-16 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 150lt
6-8 hydromassage exits
12-16 aeromassage exits

H τοποθέτηση της μπανιέρας, ενδείκνυται μετά το πέρασμα των πλακιδίων
του τοίχου, λόγω των ανισόπεδων πλευρών. This model is indicated to be
positioned after the placing of the wall tiles, due to different side heights.
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σαντο ρ ίν η

s a nto r i n i
127x127

Διαστάσεις
127x127

Dimensions
127x127

Διαθέτει
Υπερυψωμένη ανατομική πλάτη,
χειρολαβή

Equipment
Elevated anatomic back,
handle

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιά,
μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panel,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 120lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-16 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 120lt
6-8 hydromassage exits
12-16 aeromassage exits
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t h e

a s y mme t r i c a l

lin e

We forget
that the
water
cycle and
the life
cycle are
one.

_ J a c q u e s

Yve s

C o u s t e a u
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κοχύ λι

konchili
190x66 105

Διαστάσεις
190x66/105

Dimensions
190x66/105

Διαθέτει
Ανατομική πλάτη

Equipment
Anatomic back

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιά,
ξύλινη ποδιά wenge ή φυσικό δρυς,
μαξιλάρια

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panel, wenge
or natural oak wooden panel,
pillows

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 190lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-24 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 190lt
6-8 hydromassage exits
12-24 aeromassage exits

Διαθέσιμο μόνο για δεξιά γωνία (Νο2). Available for right corner (No2) only.
100
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κοχύ λι

konchili
170x70 . 135x80

Νο1
Αριστερή γωνία
Left corner

Νο2
Δεξιά γωνία
Right corner

Διαστάσεις
170x70
135x80

Dimensions
170x70
135x80

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ*, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιά, μαξιλάρια, για
αριστερή (1) ή δεξιά (2) γωνία

Optional equipment
Whirlpool - air* spa, deck mounted
faucet, panel, pillows, left (1) or right (2)
corner models

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

170
125lt
6-8
12-16

135
115lt
6
-

170
125lt
6-8
12-16

135
115lt
6
-

* Δεν προσαρμόζεται αερομασάζ στο μοντέλο 135. Aeromassage can’t be
fitted on 135 model.
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κοχύ λι

konchili
160x90 . 145x90

Νο1
Αριστερή γωνία
Left corner

Νο2
Δεξιά γωνία
Right corner

Διαστάσεις
160x90
145x90

Dimensions
160x90
145x90

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ, επικαθήμενη
μπαταρία, ποδιά, μαξιλάρια, για
αριστερή (1) ή δεξιά (2) γωνία

Optional equipment
Whirlpool - air spa, deck mounted
faucet, panel, pillows, left (1) or right (2)
corner models

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Έξοδοι υδρομασάζ
Έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity
Hydro/sage exits
Aero/sage exits

160
120lt
6-8
12-16

145
110lt
6
-

160
120lt
6-8
12-16

145
110lt
6
-

To μοντέλο 160χ90 διατίθεται και στην οικονομική σειρά Starline. 160χ90 model is also available
through the Starline economical series.
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κοχύ λι

konchili
155x100

Νο1
Αριστερή γωνία
Left corner

Νο2
Δεξιά γωνία
Right corner

Διαστάσεις
155x100

Dimensions
155x100

Διαθέτει
Κάθισμα, αντιολισθητικός
πυθμένας, σαπουνοθήκη

Equipment
Seat, non-slip floor texture,
soapholder

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία, ποδιά,
μαξιλάρια, για αριστερή (1) ή δεξιά
(2) γωνία

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet, panel, pillows,
left (1) or right (2) corner
models

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 115lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-16 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 115lt
6-8 hydromassage exits
12-16 aeromassage exits

Διατίθεται και στην οικονομική σειρά Starline. Αvailable through the Starline economical series also.
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κοχύ λι

konchili
125x90

Νο1
Αριστερή γωνία
Left corner

Νο2
Δεξιά γωνία
Right corner

Διαστάσεις
125x90

Dimensions
125x90

Διαθέτει
Κάθισμα, σαπουνοθήκη

Equipment
Seat, soapholder

Προαιρετικά
Ποδιά, μαξιλάρια, για αριστερή (1)
ή δεξιά (2) γωνία

Optional
Panel, pillows, left (1) or right
(2) corner models

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 100lt

Data
Capacity 100lt
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t h e

s h e l l

lin e

All water
has a
perfect
memory
and is
forever
trying to
get back
to where
it was.
_ To n i

M o rr i s o n
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μαϊ ά μ ι

miami
180x180

Διαστάσεις
180x180

Dimensions
180x180

Διαθέτει
Αντιολισθητικός πυθμένας, θέση
για επικαθήμενη βρύση

Equipment
Non-slip floor texture, place for
deck mounted faucet

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 240lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-24 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 240lt
6-8 hydromassage exits
12-24 aeromassage exits
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μπαχά μ ες

bahamas
155x155

Διαστάσεις
155x155

Dimensions
155x155

Διαθέτει
2 καθίσματα, θέσεις για τα χέρια,
ανατομικό μαξιλάρι για τον αυχένα,
αντιολισθητικός πυθμένας

Equipment
2 seats, armrests, anatomic
neckrest, non-slip floor
texture

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 140lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-16 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 140lt
6-8 hydromassage exits
12-16 aeromassage exits
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χαβ ά η

h awa i i
155x155

Διαστάσεις
155x155

Dimensions
155x155

Διαθέτει
2 καθίσματα, σαπουνοθήκες,
αντιολισθητικός πυθμένας

Equipment
2 seats, soapholders, nonslip floor texture

Προαιρετικά
Υδρομασάζ - αερομασάζ,
επικαθήμενη μπαταρία

Optional
Whirlpool - air spa, deck
mounted faucet

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα 140lt
6-8 έξοδοι υδρομασάζ
12-16 έξοδοι αερομασάζ

Data
Capacity 140lt
6-8 hydromassage exits
12-16 aeromassage exits
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shower
boxes
Τα box υδρομασάζ πολλαπλών λειτουργιών προσφέρονται ως εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό
υδρομασάζ. Η δράση του υδρομασάζ αναπτύσσεται κάθετα χάρη σε μια σειρά τζετ, επιμελώς τοποθετημένων,
που εγγυούνται όλα τα οφέλη μιας ενεργής και αναζωογονητικής θεραπείας. Για αυτούς που διαθέτουν λίγο
χώρο και για όσους ακολουθούν δυναμικούς ρυθμούς ζωής, τα box πολλαπλών λειτουργιών είναι η τέλεια
λύση. Οι εκτοξευτήρες νερού διεγείρουν ιδιαίτερα την αυχενική και οσφυική χώρα, απομακρύνοντας το
στρες που συγκεντρώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα οφέλη επεκτείνονται επίσης και στον τομέα
της ψυχικής υγιεινής χάρη στα ευχάριστα ερεθίσματα που δέχονται οι αισθήσεις μας με τη χρήση του box.
The multifunction hydromassage cabins are the perfect alternative to classical hydromassage immersion.
Hydromassage develops vertically thanks to carefully positioned series of jets that guarantee all the
benefits of an active and rejuvenating therapy. The multifunction cabin is the perfect solution that makes
the most of little space and offers the best to those with dynamic life rhythms. The water jets stimulate
the cervical and lumbar regions, driving away the stress accumulated during the course of the day. The
pleasant stimuli captured by our senses are also benefits extended by the use of the cabin.
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σί ν ερ τζ ι

sinergy
Διαστάσεις 140x140x228 Dimensions 140x140x228

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FEATURES

HYDRO

BASIC

PLUS

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ 6 ΕΞΟΔΟΥΣ BATH HYDRO-MASSAGE WITH 6 JETS
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΜΕ 16 ΕΞΟΔΟΥΣ CUBICLE HYDRO-MASSAGE WITH 16 JETS
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 3kw 3kw STEAM GENERATOR
ΑΝΤΛΙΑ 1Ηp ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ 1 Hp PUMP WITH WATER LEVEL SENSOR
ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ΝΤΟΥΖ CHROMATHERAPY WITH SCOTTISH
HEADSHOWER
ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ HEAD SHOWER
ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ HEAD SHOWER WITH WHITE SPOTLIGHT
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ AROMATHERAPY
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ RADIO
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΠΕΝΤΕ ΔΡΟΜΩΝ THERMOSTATIC MIXER WITH 5
OUTLETS DIVERTER
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ BASIC BASIC CONTROL
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ PLUS COUNT DOWN ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ «PLUS COUNT
DOWN» CONTROL WITH DIGITAL TEMPERATURE DISPLAY
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ STEAM GENERATOR’S CLEANING SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ STEAM GENERATOR’S DRAINAGE
THROUGH WASTE
ΝΤΟΥΖ EMOTION GREEN LOGIN ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ «EMOTION GREEN
LOGIN» HAND SHOWER WITH ADJUSTABLE-HEIGHT SLIDING RAIL
ΚΑΜΠΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6mm & ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TRANSPARENT
CUBICLE WITH 6mm SAFETY GLASS & WHITE FRAME
ΟΡΟΦΗ ROOF
ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ CASCADE SPOUT
ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ 1,40 ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΣΕΤΑΣ 1.40 m FRONT PANEL WITH TOWEL
HANDLE
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΡΩΜΕ AUTOMATIC BATHTUB CHROME WASTE
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ HOLDING FRAME
ΚΟΚΚΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ SALT-REMOVAL GRANULES

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ OPTIONAL
Ραδιόφωνο Radio
Χρωματοθεραπεία Chromatherapy
Λευκός φωτισμός White spotlight
Jet τροπικής βροχής Tropic rain jet
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τ ουίν

μ π ο ξ

twin box
Διαστάσεις 163x80x224 Dimensions 163x80x224
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FEATURES

HYDRO

BASIC

PLUS

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΜΕ 24 ΕΞΟΔΟΥΣ HYDRO-MASSAGE WITH 24 JETS
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 3kw 3 Kw STEAM GENERATOR
ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ΝΤΟΥΖ CHROMATHERAPY WITH SCOTTISH
HEADSHOWER
ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ HEADSHOWER
ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΕΥΚO ΦΩΤΙΣΜO HEADSHOWER WITH WHITE SPOTLIGHT
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ AROMATHERAPY
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ RADIO
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡIΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓEΑ ΠΈΝΤΕ ΔΡΟΜΩΝ THERMOSTATIC MIXER WITH 5
OUTLETS DIVERTER
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ BASIC BASIC CONTROL
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ PLUS COUNT DOWN ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ «PLUS COUNT
DOWN» CONTROL WITH DIGITAL TEMPERATURE DISPLAY
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ STEAM GENERATOR’S CLEANING SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ STEAM GENERATOR’S DRAINAGE
THROUGH WASTE
ΝΤΟΥΖ EMOTION GREEN LOGIN ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ «EMOTION GREEN
LOGIN» HAND SHOWER WITH ADJUSTABLE-HEIGHT SLIDING RAIL
ΚΑΜΠΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6mm & ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TRANSPARENT
CUBICLE WITH 6mm SAFETY GLASS & WHITE FRAME
2 ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 2 ERGONOMIC SEATS
ΟΡΟΦΗ ROOF
4 ΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 4 SHELVES INSIDE
ΜΑΣΑΖ ΠΟΔΙΩΝ PLANTAR MASSAGE
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ OPENING WASTE, EASY TO CLEAN
ΒΑΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ SHOWER TRAY FRAME
ΚΟΚΚΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ SALT-REMOVAL GRANULES
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ EXTERNAL PANEL WITH 3 SHELVES OUTSIDE

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ OPTIONAL
Ραδιόφωνο Radio
Χρωματοθεραπεία Chromatherapy
Λευκός φωτισμός White spotlight
Ξύλινο πάτωμα Wooden board
Μασάζ ποδιών Plantar massage
Jet τροπικής βροχής Tropic rain jet
2ο εξωτερικό πάνελ για τοποθέτηση σε ευθεία τοίχου 2nd external panel for wall fitting
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κό σ μ ο ς

cosmos
Διαστάσεις 120x82x222 Dimensions 120x82x222

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FEATURES

HYDRO

BASIC

PLUS

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΜΕ 16 ΕΞΟΔΟΥΣ HYDRO-MASSAGE WITH 16 JETS
ΑΤΜΟΓΕΝΝΝΗΤΡΙΑ 3kw 3Kw STEAM GENERATOR
ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ΝΤΟΥΖ CHROMATHERAPY WITH SCOTTISH
HEADSHOWER
ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ HEADSHOWER
ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ HEADSHOWER WITH WHITE SPOTLIGHT
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ AROMATHERAPY
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ RADIO
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡIΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΠΕΝΤΕ ΔΡΟΜΩΝ THERMOSTATIC MIXER WITH 5
OUTLETS DIVERTER
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ BASIC BASIC CONTROL
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ PLUS COUNT DOWN ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟKΡΑΣΙΑΣ «PLUS COUNT
DOWN» CONTROL WITH DIGITAL TEMPERATURE DISPLAY
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ STEAM GENERATOR’S CLEANING SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ STEAM GENERATOR’S DRAINAGE
THROUGH WASTE
ΝΤΟΥΖ EMOTION GREEN LOGIN ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ «EMOTION GREEN
LOGIN» HAND SHOWER WITH ADJUSTABLE HEIGHT SLIDING RAIL
ΚΑΜΠΙΝΑ ΔIΑΦΑΝΗ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6mm & ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TRANSPARENT
CUBICLE WITH 6mm SAFETY GLASS & WHITE FRAME
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚO ΚΑΘΙΣΜΑ & ΡΑΦΙΑ ERGONOMIC SEAT & SELVES
ΟΡΟΦΗ ROOF
ΜΑΣΑΖ ΠΟΔΙΩΝ PLANTAR MASSAGE
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY OPENING WASTE, EASY TO CLEAN
ΒΑΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ SHOWER TRAY FRAME
ΝΤΟΥΖΑΚΙ ΠΟΔΙΩΝ FEET SHOWER
ΚΟΚΚΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ SALT-REMOVAL GRANULES

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ OPTIONAL
Ραδιόφωνο Radio
Χρωματοθεραπεία Cromatherapy
Λευκός φωτισμός White Spotlight
Ξύλινο πάτωμα Wooden board
Μασάζ ποδιών Plantar massage
Jet τροπικής βροχής Tropic rain jet
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γο ύν τι

woody
Διαστάσεις 90x70x214 Dimensions 90x70x214

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FEATURES

HYDRO

BASIC

PLUS

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΜΕ 9 ΕΞΟΔΟΥΣ HYDRO-MASSAGE WITH 9 JETS
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2kw 2Kw STEAM GENERATOR
ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ΝΤΟΥΣ CHROMATHERAPY WITH SCOTTISH
HEADSHOWER
ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ HEADSHOWER
ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ HEADSHOWER WITH WHITE SPOTLIGHT
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ AROMATHERAPY
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ RADIO
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ THERMOSTATIC MIXER WITH 3
OUTLETS DIVERTER
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ BASIC BASIC CONTROL
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ PLUS COUNT DOWN ME ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ “PLUS
COUNT DOWN” CONTROL WITH DIGITAL TEMPERATURE DISPLAY
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ STEAM GENERATOR’S CLEANING SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ STEAM GENERATOR’S DRAINAGE
THROUGH WASTE
ΝΤΟΥΖ EMOTION GREEN LOGIN ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ «EMOTION GREEN
LOGIN» HAND SHOWER WITH ADJUSTABLE-HEIGHT SLIDING RAIL
ΚΑΜΠΙΝΑ ΔIΑΦΑΝΗ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6mm & ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TRANSPARENT
CUBICLE WITH 6mm SAFETY GLASS & WHITE FRAME
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ & ΡΑΦΙΑ ERGONOMIC SEAT & SELVES
ΟΡΟΦΗ ROOF
ΜΑΣΑΖ ΠΟΔΙΩΝ PLANTAR MASSAGE
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY OPENING WASTE, EASY TO CLEAN
ΒΑΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ SHOWER TRAY FRAME
ΚΟΚΚΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ SALT-REMOVAL GRANULES
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ MIRROR

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ OPTIONAL
Ραδιόφωνο Radio
Χρωματοθεραπεία Chromatherapy
Λευκός φωτισμός White spotlight
Ξύλινο πάτωμα Wooden board
Μασάζ ποδιών Plantar massage
Jet τροπικής βροχής Tropic rain jet
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νι ο υ

φλ ά ι

n e w f ly
Διαστάσεις 80x80x222 Dimensions 80x80x222

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FEATURES

HYDRO

BASIC

PLUS

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΜΕ 14 ΕΞΟΔΟΥΣ HYDRO-MASSAGE WITH 14 JETS
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2kw 2kw STEAM GENERATOR
ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ΝΤΟΥΖ CHROMATHERAPY WITH SCOTTISH
HEADSHOWER
ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ HEADSHOWER
ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ HEADSHOWER WITH WHITE SPOTLIGHT
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ AROMATHERAPY
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ RADIO
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ THERMOSTATIC MIXER WITH 3
OUTLETS DIVERTER
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ BASIC BASIC CONTROL
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ PLUS COUNT DOWN ME ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ «PLUS COUNT
DOWN» CONTROL WITH DIGITAL TEMPERATURE DISPLAY
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ STEAM GENERATOR’S CLEANING SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ STEAM GENERATOR’S DRAINAGE
THROUGH WASTE
ΝΤΟΥΖ EMOTION GREEN LOGIN ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΥΨΟΥΣ «EMOTION GREEN
LOGIN» HAND SHOWER WITH ADJUSTABLE-HEIGHT SLIDING RAIL
ΚΑΜΠΙΝΑ ΔIΑΦΑΝΗ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6mm & ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TRANSPARENT
CUBICLE WITH 6mm SAFETY GLASS & WHITE FRAME
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ & ΡΑΦΙΑ ERGONOMIC SEAT & SELVES
ΟΡΟΦΗ ROOF
ΜΑΣΑΖ ΠΟΔΙΩΝ PLANTAR MASSAGE
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ OPENING WASTE, EASY TO CLEAN
ΒΑΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ SHOWER TRAY FRAME
ΚΟKΚΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ SALT-REMOVAL GRANULES

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ OPTIONAL
Ραδιόφωνο Radio
Χρωματοθεραπεία Chromatherapy
Λευκός φωτισμός White spotlight
Ξύλινο πάτωμα Wooden board
Μασάζ ποδιών Plantar massage
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νε φέλ η

nefeli
Διαστάσεις 90x90x215 Dimensions 90x90x215
Διαστάσεις χωρίς οροφή 90x90x207 Dimensions without roof 90x90x207

Χρωμέ
Chrome

Λευκό
White

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FEATURES

HYDRO

BASIC

PLUS

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΜΕ 8 ΕΞΟΔΟΥΣ HYDRO-MASSAGE WITH 8 JETS
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2kw 2kw STEAM GENERATOR
ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ CHROMATHERAPY WITH SCOTTISH
HEADSHOWER
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ AROMATHERAPY
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ RADIO
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ THERMOSTATIC MIXER WITH 3
OUTLETS DIVERTER
ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ SINGLE LEVER MIXER
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ BASIC BASIC CONTROL
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ PLUS COUNT DOWN ME ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ «PLUS COUNT
DOWN» CONTROL WITH DIGITAL TEMPERATURE DISPLAY
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ STEAM GENERATOR’S CLEANING SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ STEAM GENERATOR’S DRAINAGE
THROUGH WASTE
ΝΤΟΥΖ EMOTION GREEN LOGIN ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΥΨΟΥΣ «EMOTION GREEN
LOGIN» HAND SHOWER WITH ADJUSTABLE -HEIGHT SLIDING RAIL
ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3mm CUBICLE WITH 3mm SAFETY GLASS
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ ERGONOMIC SEAT & SELVES
ΟΡΟΦΗ ROOF
ΜΑΣΑΖ ΠΟΔΙΩΝ PLANTAR MASSAGE
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ OPENING WASTE, EASY TO CLEAN
ΒΑΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ SHOWER TRAY FRAME
ΚΟΚΚΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ SALT-REMOVAL GRANULES
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ MIRROR
ΦΩΤΙΣΜΟΣ SPOTLIGHT

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ OPTIONAL
Ραδιόφωνο Radio
Χρωματοθεραπεία Chromatherapy
Ξύλινο πάτωμα Wooden board
Μασάζ ποδιών Plantar massage
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β ρ ύ σ ες

ta p s

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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β ρ ύ σ ες

ta p s

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ & ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ WALL & FLOOR MOUNTED

i500

L200
Θερμοστατικό χειριστήριο με ένδειξη
θερμοκρασίας νερού, αποσπώμενο ντουζ
και επιλογέα. Thermostatic mixer with
temperature indicator, detachable hand
shower and diverter.

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ
ΓΟΝΑΤΑ FLOORPILLAR LEGS

Χρυσό

Gold

Μπρονζέ

Bronze

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ
ΓΟΝΑΤΑ PILLAR
LEGS FOR DECK

l300

st i l o a rt

Θερμοστατικό χειριστήριο με ένδειξη
θερμοκρασίας νερού, αποσπώμενο ντουζ
και επιλογέα. Thermostatic mixer with
temperature indicator, detachable hand
shower and diverter.

Κολόνα ντουζ διαμέτρου 200mm με στόμιο
βρύσης αποσπώμενο ντουζ τριών ροών
και με ή χωρίς θερμοστατικό χειριστήριο.
200mm headshower with tap spout,
detachable 3-flow hand shower and with or
without thermostatic shower mixer.

ντ ο 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
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ν το υ ζ

showers
sf032

Τετράγωνο ντουζ 20x20 (brass)
Square headshower 20x20 (brass)

sf053

Τετράγωνο ντουζ 20x20 (ABS)
Square headshower 2020 (ABS)

ld027

Βραχίονας ντουζ τετράγωνος για επιτοίχια στήριξη. Μήκος: 43,5cm
Square headshower, arm for wall fitting. Lenght: 43.5cm

ντουζ για κάθετη στήριξη. Μήκος: 30cm
l d 0 3 0 Βραχίονας
Shower arm for vertical fitting. Lenght: 30cm

sf052

Τετράγωνο ντουζ 20x20 (brass)
Square headshower 20x20 (brass)

ντουζ τετράγωνος για επιτοίχια στήριξη. Μήκος: 43cm
l d 0 2 8 Βραχίονας
Square headshower, arm for wall fitting. Lenght: 43cm
ντουζ για κάθετη στήριξη. Μήκος: 30cm
l d 0 3 0 Βραχίονας
Shower arm for vertical fitting. Lenght: 30cm

e m ot i o n g r e e n lo g i c
Ντουζ χειρός εφοδιασμένο με το σύστημα “green logic” όπου χάρη στην
σωστή μίξη νερού και αέρα χαρίζει ομοιόμορφη ροή νερού, προσφέροντας
την αίσθηση του μασάζ και μειώνοντας την κατανάλωση νερού έως και 50%.
Hand shower equipped with “GREEN LOGIC” system that, thanks to the
right compination of air and water, guarantees a stable water flux, offers a
massage feeling and reduces water consumption up to 50%.

fl123

f l 1 24

Εύκαμπτο σπιράλ νέου σχεδιασμού και
κατασκευής με μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής. Toποθέτηση σε επιτοίχιες,
επιδαπέδιες μπαταρίες & στήλες
υδρομασάζ. Flexible long lasting
hose. Suitable for wall/floor-mounted
faucets and hydro-massage columns.

d c 0 37 . 0 27
Τετράγωνο [037] και
στρόγγυλο [027] ντουζ χειρός
με μεμβράνες κατά των αλάτων.
Square [037] and round [027]
hand shower with anti-calc films.

Εύκαμπτο σπιράλ με βαρίδιο για
σύνδεση σε επικαθήμενες μπαταρίες.
Flexible hose with bob, suitable for
deck faucets.

P D . 4 67 f o l lo w m e
Σύστημα επικαθήμενης
βάσης & σπιράλ. Στήριγμα
ντουζ με σπιράλ & βαλβίδα
πλήρης αποστράγγισης. Deck
holder and hose system.
Shower holder with hose &
full drainage waste.

στ ήλες

&

ρ α φ ιέρ ε ς

co lumns
& s h e lv e s
a c r i l a n sta r

s h e lv e s

187x53

140x43

140x28

Yδρομασάζ με 8 jet,
θερμομικτική μπαταρία και
ντουζ EMOTION GREEN LOGIN
με κολώνα αυξομείωσης
ύψους. Hydro-massage
column with jets, single lever
mixer, EMOTION GREEN
LOGIN hand shower and head
shower’s height regulator.

Υδρομασάζ με 6 jet,
θερμομικτική μπαταρία, ντουζ
χειρός EMOTION GREEN
LOGIC, καθρέπτης, ράφια.
Hydro-massage column with
8 jets, single lever mixer,
EMOTION GREEN LOGIN hand
shower, mirror, shelves.

Άσπρο White

Άσπρο White

Γκρι Gray

69x30

Γκρι Gray
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ν το υ ζ ιέρ ες

showers
r e c ta n g u l a r s l i m

r e c ta n g u l a r

100x80 | 120x80 | 140x80
160x80 | 120x70 | 140x70
150x70 | 170x70

120x80

ορθογώνια

Βάθος Depth 5cm

Βάθος Depth 8.5cm

ορθογώνια slim

w h i t e s lot

r e c ta n g u l a r

120x75

110x80

ορθογώνια

Βάθος Depth 5.5cm

Βάθος Depth 5cm

ορθογώνια white slot

r e c ta n g u l a r

corner slim

90x70

90x90

γωνιακή slim

80 x80

Βάθος Depth 6.5cm

corner

corner

90x90

90x90 *

γωνιακή
|

γωνιακή

80x80
* Βάθος Depth 13.5cm
** Βάθος Depth 14cm

Βάθος Depth 7cm

|

Βάθος Depth 5cm

ορθογώνια

|

80x80 **

square slim

r e c ta n g u l a r

90x90

90x90 | 80x80

ορθογώνια

Βάθος Depth 13.5cm

Βάθος Depth 5cm

τετράγωνη slim

squar e w. s eat

square

80x85* | 80x75*

80x80

τετράγωνη

βαλβίδες
ντουζιέρας

* Βάθος Depth 16.5cm
** Βάθος Depth 15cm

Βάθος Depth 11cm

τετράγωνη με κάθισμα

SHOWER
TRAY
SIPHONs

square

square

75x75

75x75

τετράγωνη

Βάθος Depth 11cm

Βάθος Depth
23cm & 13cm

τετράγωνη

square

a sy m m et r i c

70x70* | 60x60**

100x80

ασύμμετρη

Νο1

Νο2

Βάθος Depth 5cm

* Βάθος Depth 14cm
** Βάθος Depth 11cm

τετράγωνη

Προσαρμόζεται στη γωνιακή
ντουζιέρα 0.90Χ0.90 με
μεγάλη εξωτερική πρόσοψη.
Με αποσπώμενο δοχείο
αποστράγγισης για τον
εύκολο καθαρισμό της.
Suitable for 0.90X0.90
corner shower tray with
high front face
With detachable drainage
tank for easy cleaning.

a sy m m et r i c
ασύμμετρη
120x90

Νο1

semicircular

Νο2

Προσαρμόζεται σε όλες τις
ντουζιέρες. Suitable for all
shower trays.

ημικυκλική
90χ80

Xρωμέ
Chrome

Άσπρο
White

Προσαρμόζεται στις
ντουζιέρες slim. Suitable for
slim shower trays.
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α ξ εσο υ ά ρ

accessories
wooden board

wooden board

ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΩΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟ 64x64 | 74x74 ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΩΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟ 74x74
Τοποθετείται σε γωνιακή ντουζιέρα
Τοποθετείται σε γωνιακή ντουζιέρα 0,90χ0,90 με
0,80χ0,80. For corner shower tray
μεγάλη εξωτερική πρόσοψη και βαλβίδα στη μέση
0.80x0.80.
και στο showerbox NEFELI. For corner shower tray
0.90x0.90 with high front face and waste in the
middle, as well as NEFELI shower box.

wooden board

ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΩΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 60x60 | 65x65
Τοποθετείται σε τετράγωνη ντουζιέρα
0,80χ0,80 ή 0,90χ0,90. For square shower
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΩΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 93x53
tray 0.80x0.80 or 0.90x0.90.
Τοποθετείται σε ορθογώνια ντουζιέρα
1,20χ0,80. For corner shower tray 0.80x0.80.

wooden board

w o o d e n s e at

ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΖ 27x37
Τοποθετείται στον τοίχο. Wall-mounted seat.

o v a l s e at

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΒΑΛ 40x33
Κάθισμα πολυουρεθάνης, αναδιπλούμενο με
βάση αλουμινίου. Polyurethane seat, foldaway
with aluminium base.

Μαύρο Άσπρο
Black
White

s q u a r e s e at

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 36x33
Κάθισμα πολυουρεθάνης, αναδιπλούμενο με
σκελετό INOX. Polyurethane seat, foldaway
with INOX frame.

Μαύρο Άσπρο
Black
White

f l o o r s e at

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ 36x33,5
Κάθισμα πολυουρεθάνης με σκελετό INOX.
Polyurethane seat, with INOX frame.

Xρωμέ Άσπρο
Chrome White

g e l p i l lo w

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ GEL 35x40

g e l p i l lo w

ΜΑΞΙΛΑΡΙ SMALL GEL 35x15

Mαύρο Κόκκινο
Black
Red

Mαύρο Κόκκινο
Black
Red

a n at o m i c p i l l o w

g e l p i l lo w
ΜΑΞΙΛΑΡΙ FLAT GEL 36x15

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 30x15

Mαύρο Κόκκινο
Black
Red

s e n s e p i l lo w
ΜΑΞΙΛΑΡΙ SENSE 24x21

Xρωμέ Άσπρο
Chrome White

p i l l o w w . s u p p o rt
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 24x20

Xρωμέ Άσπρο
Chrome White

r e l a x p i l lo w

h u n d l e s wall hundles

to w e l h a n d l e

wooden bathtub seat

ΜΑΞΙΛΑΡΙ RELAX 24x21
ΛΑΒΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ
Διατίθεται σε μπλε, πράσινο, μαύρο, κόκκινο 24,5 | 16
και κίτρινο. Available in blue, green, black, red
and yellow.

ΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
60 | 50 [φ 32mm]
40 | 30

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΣΕΤΑΣ
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ
Τοποθετείται στην ποδιά. Μήκος: 50cm. To be Με τηλεσκοπικό βραχίονα 47-54cm, πλάτος
mounted on the panel. Length: 50cm.
28cm, μέγιστο βάρος 100kgr. With a 47-54cm
telescopic arm, width 28cm, max. weight 100kgr.
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β α λβ ίδ ες

μ π α ν ι έ ρας

b at h w a st e
economic
pop up

economic
a ut o

Βαλβίδα μπανιέρας με
τεχνολογία Pop-Up που
επιτρέπει το άνοιγμα και
κλείσιμο με πίεση και χωρίς
τη χρήση εσωτερικής ντίζας.
60 - 90cm. Bath POP-UP
waste with up & down
movement without the use
of an interior waste unit. 60 - 90cm.

unica
Βαλβίδα νέας τεχνολογίας
με δυνατότητα επιλογής
αύξησης της στάθμης
του νερού κατά 3cm και
ειδικό μηχανισμό που σε
περίπτωση καταστροφής
τηs λειτουργίας
ανοίγματος κλεισίματος.
45 - 55cm. New technology waste, offering
the possibility to increase the water level up
to 3cm, over the standard one. 45 - 55cm.

ithaki
Εμφανής για την
μπανιέρα ΙΘΑΚΗ.
Περιλαμβάνεται
αντάπτορας ρύθμισης
γωνίας. In sight waste,
suitable for ITHAKI
bathtub. Angle adaptor
included.

Xρωμέ
Chrome

Xρυσό
Gold

Mπρονζέ
Bronze

Βαλβίδα μπανιέρας με
κάθετη αναμονή, 56 - 65cm.
Συμπεριλαμβάνεται γωνία
σύνδεσης. Bath waste with
vertical socket. 56 - 65cm.
Hitch angle included.

a ut o m at i c r a c k
drive

Βαρέως τύπου, με κάθετη
ή οριζόντια αναμονή. Rackdrive system, with vertical or
horizontal socket.

Xρωμέ
Chrome

Xρυσό
Gold

Mπρονζέ
Bronze

h i d d e n o v e r f lo w
Βαλβίδα με κρυφή
υπερχείλιση και σύστημα
αποστράγγισης,
εφοδιασμένη με σύστημα
“UP & DOWN” που
επιτρέπει το άνοιγμα/
κλείσιμο με ένα απλό
πάτημα της τάπας. Waste
with hidden overflow
and drainage system,
equipped with an “UP
& DOWN” system that
enables opening/closing with a simple cap
push.

συν τήρ ησ η

m a i nt e n a n c e
Α Π Ο ΛΥ Μ Α Ν Σ Η & Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ ΥΣ Τ Η Μ ΑΤΩ Ν
ΥΔ Ρ Ο Μ Α Σ Α Ζ & S H O W E R B O X

d i s i n f e c ta nt l i q u i d 1 lt
απολυμαντικό υγρό

Εφαρμογή σε ηλεκτρονικά συστήματα υδρομασάζ που περιέχουν δοσομετρικό
δοχείο απολύμανσης, η χρήση του ενδείκνυται και για συστήματα υδρομασάζ
χωρίς απολύμανση με απευθείας χρήση σε γεμάτη μπανιέρα. Suitable for any
pneumatic system bearing a disinfection measuring container. Also suitable for
hydro-massage systems without disinfection, by applying directly in a bathtub
full of water.

d i s i n f e c ta nt ta b l e t s 5 0 p c s
απολυμαντικές ταμπλέτες

Εφαρμογή σε πνευματικό υδρομασάζ Νο2 με τοποθέτηση στο ειδικό
δοχείο. Suitable for pneumatic No2 hydro-massage.

steam generator cleaning granules 250gr
κόκκοι καθαρισμού ατμογεννήτριας

Εφαρμογή σε Shower Box για τον καθαρισμό της ατμογεννήτριας από
άλατα. Suitable for Shower boxes.

Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η & Ε Π Ι Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Α Κ Ρ ΥΛ Ι Κ Ω Ν Λ Ο Υ Τ Η Ρ Ω Ν

polishing cream
γυαλιστική αλοιφή

Εφαρμογή επιδιόρθωσης σε μικρές εκδορές & χτυπήματα. Επαναφέρει
τη γυαλάδα στην αρχική της μορφή. Περιλαμβάνει: σωληνάριο 100ml
& γυαλόχαρτο. Repairs stratches & cracks. Recovers a bathtub’s initial
gloss. Contains: 100ml tube & glass paper.

r e pa i r s et

σετ επιδιόρθωσης
Εφαρμογή σε χτυπήματα που απαιτούν γέμισμα & βαφή της ακρυλικής
μπανιέρας. Περιλαμβάνει: στόκο, στεγνωτικό, γυαλόχαρτο & σπρέι
ακρυλικής βαφής. To be applied on cracks which need filling & painting.
Contains: stucco, drier, glass paper & acrylic paint spray.
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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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valentina 195x140

dilos 190x80/90

194cm
164cm
125cm

172cm
94cm
89cm

82cm
67cm
53cm

69cm

dimensions

100cm

30cm

122cm

104cm
188cm

139cm
45cm

Ύψος πλαϊνής ποδιάς / Side panel height: 50cm
Ύψος με ποδιά / Height with side panel: 54.5cm
Βάθος / Depth: 43.5cm

p22

crete 190x90

Ύψος πλαϊνής ποδιάς / Panel Height: 60cm
Ύψος με ποδιά / Height with panel: 66cm
Βάθος / Depth: 48.5cm

p24

korina 185x105
184cm
188cm

163cm
110cm

150cm

104.5cm

110cm

52cm

44cm

73cm

75cm

89cm

80cm

34cm
46cm

Βάθος / Depth: 44cm

p26

milos 183x104

115cm

Κέντρο
μπαταρίας

Βάθος / Depth: 39.5cm

p28

ithaki 175x80

182.5cm

175cm

162cm

72cm

113cm

30cm

72cm
158cm

103.5cm

125cm

70cm
26cm

82cm

63cm

52cm

78cm

87cm
91cm

Ύψος με βάση / Height with base: 51cm
Βάθος / Depth: 37.5cm

p30

Ύψος με πόδια / Height with feet: 66cm
Βάθος / Depth: 50cm

p34

macedonia 180x90

macedonia 170x80

181cm
170cm
60cm

60cm

Θέση
μπαταρίας
τοίχου

60cm

60cm

Θέση
μπαταρίας
τοίχου

90cm

79cm

65cm

55cm

90cm

85cm

72cm

63cm

22cm

24cm
121cm

111cm
143cm

152cm

Βάθος / Depth: 42cm

Βάθος / Depth: 41cm

p36

caroline 180x90

p36

syros 180x80

Κέντρο
μπαταρίας
80cm

30cm

69cm

Κέντρο
μπαταρίας

60cm

88.5cm

21cm

79.5cm

67cm

44cm
60cm
90cm
18cm
75cm
135cm

118cm

127cm

155cm
158cm

179cm

179cm
Βάθος / Depth: 44.5cm

p38

syros 170x75

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 59cm
Ύψος με ποδιά / Height with side panel: 63.5cm
Βάθος / Depth: 48cm

p40

ios 180x80
60cm

Κέντρο
μπαταρίας

56cm

67cm

55cm
179cm

75cm
62cm

79cm

63cm

55cm
85cm
25cm
63cm
110cm

25cm

90cm
160cm

150cm
169.5cm
Ύψος ποδιάς / Side panel height: 59cm
Ύψος με ποδιά / Height with side panel: 63.5cm
Βάθος / Depth: 48cm

p40

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 57cm
Ύψος με ποδιά / Height with side panel: 62cm
Βάθος / Depth: 42cm

p42

148

149

ios 170x70

56cm

vergina 180x80

57cm

178cm
157cm

56cm

125cm

169.5cm

79cm

69.5cm
56cm

20cm
39cm
57cm

68cm

63cm

84.5cm

23cm

dimensions

150cm

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 49cm
Ύψος με ποδιά / Height with side panel: 54cm
Βάθος / Depth: 43cm

p42

Bάθος / Depth: 41cm

p44

vergina 140x80

vergina 160x80
158cm

139cm

133cm

116cm

102cm

83cm
80cm
57cm

39cm

39cm
68cm

79cm

57cm

68cm
28cm

27cm

Βάθος / Depth: 41cm

p44

skiathos 175x80

Βάθος / Depth: 41cm

skiathos 165x70

174cm

164cm

153cm

142cm

130cm

126cm

32cm

40cm
63cm

p44

80cm
23 cm

Βάθος / Depth: 39.5cm

54.5cm

69.5cm
23cm

Βάθος / Depth: 36cm
p46

p46

margarita 170x85

margarita 155x70

170cm

155cm

150cm

134cm

107cm

102cm
85cm

70cm

42cm

35cm
54cm

67cm

57cm

71cm
25cm

38cm

Βάθος / Depth: 41cm

p48

aphrodite 170x80

Βάθος / Depth: 38cm

p48

thassos 170x75

168cm

168cm

145cm

149cm

107cm

117cm
79cm

39cm

36cm

50cm
65cm

59cm

17cm

74cm
25cm

Bάθος / Depth: 40cm

p50

thassos 155x75

Βάθος / Depth: 40.5cm

p52

sine 170x70

154cm

170cm

133cm

150cm

105cm

118cm

36cm
40cm

59cm

70cm

74.5cm
10cm

27cm

Βάθος / Depth: 40.5cm

Βάθος / Depth: 40cm
p52

p54
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sine 160x70

sine 150x70
160cm

150cm

140cm

130cm

108cm

98cm

40cm

70cm

40cm

dimensions

10cm

70cm
10cm

Βάθος / Depth: 40cm

Βάθος / Depth: 40cm
p54

naxos 170x70

p54

naxos 160x70
20cm

20cm
69.5cm

70cm

34cm

34cm

55cm

55cm
127cm

115cm

150cm

141cm
159cm

169cm

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 49.5cm
Ύψος με ποδιά / Height with side panel: 53.5cm
Βάθος / Depth: 37cm

p56

naxos 150x70

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 49.5cm
Ύψος με ποδιά / Height with side panel: 53.5cm
Βάθος / Depth: 37cm

p56

naxos 140x70

18cm

20cm

70.5cm

69cm

34cm

34cm
55cm

55cm
108cm

96cm

133cm

120cm

149.5cm

138cm

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 49.5cm
Ύψος με ποδιά / Height with side panel: 53.5cm
Βάθος / Depth: 38cm

p56

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 49.5cm
Ύψος με ποδιά / Height with side panel: 53.5cm
Βάθος / Depth: 37cm

p56

naxos 130x70

naxos 120x70
20cm

20cm
69cm

70cm
35cm

34cm

43cm
55cm
85cm

87cm

130cm

112cm
119.5cm

Ύψος με ποδιά / Height with side panel: 52cm
Βάθος / Depth: 37cm

p56

naxos 105x70

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 49.5cm
Ύψος με ποδιά / Height with side panel: 53.5cm
Βάθος / Depth: 37.5cm

p56

arieta 170x70
167cm
149cm

20cm

107cm
70cm

69cm

40cm

35cm

70cm

57cm

30cm

105cm

Ύψος με ποδιά / Height with side panel: 52cm
Βάθος / Depth: 36cm

p56

Βάθος / Depth: 38cm

p58

arieta 130x70

arieta 150x70

128.5cm

150cm
130cm

110cm

85cm

67cm

35cm

35cm
55cm

55cm
70cm
31cm

Βάθος / Depth: 39.5cm

68.5cm
30cm

Βάθος / Depth: 38.5cm
p58

p58

152

153

emmanuela 165x75

riviera 160x70

163cm

156.5cm

149cm

135cm

105cm

98cm
74cm

71.5cm

35cm

37cm
50cm
66cm

dimensions

25cm

57.5cm
19cm

Βάθος / Depth: 37.5cm

Βάθος / Depth: 36cm
p60

iro 160x70

p62

skopelos 160x70
159cm

157.5cm

143cm

139cm

108cm

98cm

70cm

68cm

33cm

35cm

56cm

57cm
26cm

25cm

Βάθος / Depth: 40cm

p64

parthenon 150x80

Βάθος / Depth: 40cm

p66

sifnos 140x70

148cm
139cm

130cm

118cm

95cm

95cm

80.5cm

69cm

34cm

40cm
51cm

55cm

54.5cm
69cm
29cm

Βάθος / Depth: 40cm

26cm

Βάθος / Depth: 39cm
p68

p70

hydra 125x65

hydra 105x65

124cm

103cm

108cm

88cm
64cm

63.5cm

32cm

30cm

53cm

30cm

53cm

28cm

Βάθος / Depth: 40.5cm

Βάθος / Depth: 39cm
p72

1
16 60
5c cm
m

serifos 160x160
ία

ς

dia 120x70

p72

ρο

μπ

ατ

αρ

180cm

119.5cm
106cm

Κέ

ντ

140cm
70cm

10

10

5c

5c

m

m

120cm

75

cm

92cm

30cm
47.5cm

60cm
18cm

85cm

Κέντρο
μπαταρίας

30cm
120cm
156cm
222cm

Βάθος / Depth: 41cm
p74

m
5c

14

ντ
Κέ

cm

3c

90

14

m

50cm

69cm

70
cm

102cm

107cm

155cm

145cm

136cm
199cm
Ύψος ποδιάς / Side panel height: 46cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 52cm
Βάθος / Depth: 43.5cm

76cm

5c

78cm

cm
85 cm
40

m

ς

64cm

14

ρο

ία
αρ

ατ

μπ

ατ

μπ

αρ

ρο

ία

ντ

ς

Κέ

147cm

p78

folegandros 145x145

3
14 3cm
3c
m

dalia 145x145

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 50cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 55cm
Βάθος / Depth: 42.5cm

202cm

p80

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 54.5cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 59cm
Βάθος / Depth: 46.5cm

p82

154

155

rodos 145x145

rodos 120x120
4cm

ντ
Κέ

5c
1.
12

m
4c
14

15

Κέ
ντ

ρο

ας

μπ
ατ
αρ
ί

ί
αρ
ατ
μπ

ας

m

ρο

cm
85

cm
85

78.5cm

5c
1.
12

cm
22

cm
32

m
4c
14

48cm

63cm

m

0cm

12

61cm

113.5cm

147cm

108cm
131cm

108cm
132cm

170cm

203cm
Ύψος ποδιάς / Side panel height: 49cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά Height with side panel: 53cm
Βάθος / Depth: 37cm

p84

mykonos 150x150

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 49cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά Height with side panel: 53cm
Βάθος / Depth: 36.5cm

80

ία

ς

m

cm

5c

148cm

p84

mykonos 125x125

14

106cm

5c
12
ς
ία

5c

ατ

m

αρ

m

cm

μπ

75cm

cm

cm

35

Κέ

ντ

23

ρο

85

Κέ

12

5c

ντ

14

ρο

μπ

m

ατ

αρ

121cm

23

cm

cm

42

37cm

129cm
106cm

110cm

130cm

142cm
205cm
Ύψος ποδιάς / Side panel height: 46cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 51cm
Βάθος / Depth: 38.5cm

175cm

p86

mykonos 105x105

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 46cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 51cm
Βάθος / Depth: 36cm

p86

mykonos 90x90

m

cm
89
cm
89

5c

10

117cm
π
5c αταρ
ία
m
ς

103cm
74cm

60

cm

cm

75

60cm

60

Κέ

ντ
ρ

ο

μ

96cm

10

dimensions

34cm

cm

cm

26

70cm
92cm
102cm
124cm

118cm
147cm

Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 46.5cm
Βάθος / Depth: 35cm

p86

Βάθος / Depth: 35.5cm

p86

ikaria 140x140

ikaria 120x120
ρο

129cm

ντ
Κέ

m
8c
11

m
9c
13

153cm

ί
αρ
ατ
μπ

ντ
Κέ

11
8c
m

13
9c
m

ας

74cm
53cm

m
0c
10

cm
26

30
cm

26
cm

cm
28

45cm

cm
88

ί
αρ
ατ
μπ

ας

ρο

90cm
67cm

95cm
120cm
166cm

110cm
140cm
195cm
Ύψος ποδιάς / Side panel height: 52cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 56cm
Βάθος / Depth: 42cm

p88

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 52cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 56cm
Βάθος / Depth: 42cm
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Ύψος ποδιάς / Side panel height: 50cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 54.5cm
Βάθος / Depth: 42.5cm

p90

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 50cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 54.5cm
Βάθος / Depth: 38cm
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Ύψος ποδιάς / Side panel height: 51cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 56cm
Βάθος / Depth: 45cm

188cm

p92

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 53cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 63cm
Βάθος / Depth: 48.5cm
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Ύψος ποδιάς / Side panel height: 52cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 57.5cm
Βάθος / Depth: 40.5cm

Βάθος / Depth: 48.5cm
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konchili 170x70
170cm

100cm

148cm
126cm
56cm

p100

konchili 160x90
Κέντρο μπαταρίας
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158cm
89cm

25cm

22cm
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konchili 155x100
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Ύψος ποδιάς / Side panel height: 50cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 56cm
Βάθος / Depth: 40cm

0c

14

2c

m

71.5cm

11

0c

m

140cm

18

dimensions
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Ύψος ποδιάς / Side panel height: 50cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 55.5cm
Βάθος / Depth: 41cm

p104

konchili 145x90

Κέντρο μπαταρίας

105cm

38cm

155cm

25cm

145cm

29cm

98cm
77cm
11
m

0c
13

cm

100

m

18

6c

89cm

m

3c

63

cm

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 46cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 51cm
Βάθος / Depth: 40cm
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Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 53cm
Βάθος / Depth: 40cm
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konchili 125x90
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Ύψος ποδιάς / Side panel height: 50cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 55cm
Βάθος / Depth: 41cm
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miami 180x180

Ύψος ποδιάς / Side panel height: 46cm
Ύψος μπανιέρας με ποδιά / Height with side panel: 51cm
Βάθος / Depth: 33cm

p108

bahamas 155x155
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Βάθος / Depth: 49cm
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Βάθος / Depth: 46cm
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hawaii 155x155
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Βάθος / Depth: 38cm
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twin box 163x80x224

sinergy 140x140x228
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cosmos 120x82x222
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new fly 80x80x222
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nefeli 90x90x207/215
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215cm
[BASIC & PLUS]

111cm

p128

207cm
[HYDRO]

p130

6944792924

*
Οι μετρήσεις χωρητικότητας έγιναν με πλήρωση της μπανιέρας με νερό, μέχρι το επίπεδο
των εξόδων υδρομασάζ.
Capacities have been measured with the bathtub full of water up to the level of the
whirlpool outlets.
Όλες οι φωτογραφίες και τα σχέδια του παρόντος εντύπου αποτελούν πνευματική
ιδιοκτησία της Αcrilan. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μερική ή ολική, χωρίς την συγκατάθεση
της εταιρίας, διώκεται από το νόμο. Η Αcrilan διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των στοιχείων
του καταλόγου χωρίς προειδοποίηση.
All photos and designs of this catalogue are the intellectual property of Acrilan. Any
reproduction, total or partial, without the consent of the company, will be prosecuted by
law. The Acrilan reserves the right to change the elements of the list without warning.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το ξενοδοχείο Porto Palace Thessaloniki για την υπέροχη φιλοξενία.
We are grateful to Porto Palace Hotel - Thessaloniki for the wonderful hospitality.
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