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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

H SANITEC A.B.E.E. μία από τις ηγέτιδες βιομηχανίες ειδών
υγιεινής στην Ελλάδα, έχοντας εμπειρία τριών δεκαετιών στον
χώρο, διαθέτει στην αγορά ευρεία ποικιλία προϊόντων για την
σύγχρονη κουζίνα και το μπάνιο.

Οι νεροχύτες της “SANITEC” παράγονται στην Ελλάδα, φέρουν
πάντα τα ειδικά αυτοκόλλητα αυθεντικότητας, εξοπλίζονται με τα
κατάλληλα σιφόν και ανοξείδωτες βαλβίδες αποχέτευσης, πατρόν
κοπής και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάστασή
τους.

Η εταιρία έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 4000 τ.μ. στην
Θεσσαλονίκη, με χώρους βιομηχανικής παραγωγής, αποθήκες
& χώρους διανομής, εκθετήρια & γραφεία διοίκησης.
Επί πολλά έτη η SANITEC A.B.E.E. ανέπτυξε ένα εκτεταμένο
δίκτυο πωλήσεων, ενώ η διανομή των προϊόντων καλύπτει όλη
την Ελλάδα και την Κύπρο.
Η εταιρία εξάγει σε διάφορες ξένες χώρες, προσφέροντας άμεση
εξυπηρέτηση σε κάθε ζήτηση των πελατών της εντός και εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα προϊόντα “SANITEC” είναι εξαιρετικής ποιότητας
και καλύπτονται από επίσημες εγγυήσεις σύμφωνα με τους
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Οι νεροχύτες κουζίνας “ULTRA
GRANITE” έχουν πιστοποιηθεί για τη χημική τους σύσταση
από τα Γερμανικά εργαστήρια “LGA” (TÜV Rheinland LGA),
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί «ασφάλειας επαφής
τροφίμων» (food safety).
Οι γραμμές παραγωγής έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις
καλύτερες μεθόδους και τις πλέον εξειδικευμένες τεχνικές. Η
ποιότητα του κάθε προϊόντος διασφαλίζεται από τον συνεχή
έλεγχο σε κάθε φάση της παραγωγής του, καθώς και από την
τελική επιθεώρηση πριν την συσκευασία.
Κατά την τελευταία 15ετία η διαδικασία παραγωγής βρίσκεται σε
πλήρη εναρμόνιση με το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας κατά
ISO-9001:2015.

THE COMPANY

CERTIFIED QUALITY

SANITEC S.A., one of the leading Sanitary Ware Industries in
Greece, having an experience of three decades in the field, avails
in the market a wide variety of products for the kitchen and the
bathroom.

The kitchen sinks of “SANITEC” are made in Greece, they always bear authenticity badges of the firm, they are equipped
with the suitable drainage siphons & the stainless-steel waste
drainage valves, a cutting pattern and all the necessary fitting
components for their installation.

The company owns privet property of 4000m² in Thessaloniki
Greece, with industrial facilities, logistics & division warehouses, show rooms & administration offices.
SANITEC S.A. for many years has developed a extensive sales
network; the products distribution covers the whole of Greece
and Cyprus.
The company exports to various foreigh countries, offering immediate service to all the customers’ demands inside and outside European Union.

All “SANITEC” products are of excellent quality and they are
covered by official warrantees according to the European regulations. The “ULTRA GRANITE” sinks have been progressed
to a complete certification of their chemical composition in the
German Laboratories “LGA” (TÜV Rheinland LGA) according to
the “food contact safety” European Regulation.
The production lines are organized upon the most optimum and
specialized techniques. The quality of each product is ensured
by the continuous control of each production phase, plus by its
final inspection before packaging.
During the last 15 years, the production procedure is in full compliance to the ISO-9001:2015.
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ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ “SANITEC”
AUTHENTIC “SANITEC” SINKS

Οι αυθεντικοί νεροχύτες “SANITEC” φέρουν ειδικό αυτοκόλλητα σήματα.
The authentic “SANITEC” kitchen sinks bear the specific firm budges.

Έχουν μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες και δεν προσβάλλονται από
συνήθη καθαριστικά προϊόντα.
SANITEC kitchen sinks have excellent resistance to knockings, scratches, high temperatures,
usual cleaning products.

Οι αυθεντικοί νεροχύτες “SANITEC” συνοδεύονται από πλήρες σύστημα αποχέτευσης & σετ ανοξείδωτων βαλβίδων
της εταιρίας “SANITEC”, πατρόν κοπής πάγκου και τα απαραίτητα υλικά τοποθέτησης. Διαθέτουν επίσης την επίσημη
Εγγύηση με αναλυτικές Οδηγίες Τοποθέτησης & Χρήσης.
The authentic “SANITEC” sinks are always equipped with the suitable drainage siphons & the stainless steel
waste valves with “SANITEC” firm, a cutting pattern and the necessary material for their fitting.
They also contain the official Warranty certification leaflet with Installation & Care Instructions.

Όλοι οι νεροχύτες SANITEC “CLASSIC” & “ULTRA GRANITE” κατασκευάζονται στην Ελλάδα.
All SANITEC kitchen sinks “CLASSIC” & “ULTRA GRANITE” are made in Greece.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής όλων των προδιαγραφών & των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
The company preserves the right to change any specification & product without prior notice.
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Γρανιτένιοι νεροχύτες / Granite sinks

ULTRA GRANITE
Γρανιτένιοι νεροχύτες
H SANITEC ABEE, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες
ειδών υγιεινής, μετά από πολυετείς έρευνες και επενδύοντας σε
νέο τεχνολογικό & μηχανολογικό εξοπλισμο, παρουσιάζει τη νέα
γενιά γρανιτένιων νεροχυτών κουζίνας άριστης ποιότητας και
σύγχρονης εμφάνισης.
Η σύνδεση των νέων νεροχυτών είναι αποτέλεσμα εντατικών
εργαστηριακών δοκιμών και η τελική φόρμουλα αποτελεί
αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρίας.
Εμπεριέχει κατά σχεδόν 80% ορυκτό χαλαζία (Quartz), το
σκληρότερο συστατικό των γρανιτικών πετρωμάτων, ο οποίος
αναμειγνύεται με ειδικά τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες σε
απόλυτα ελεγχόμενο και αυτοματοποιημένο περιβάλλον.
Ο συνδυασμός της σύνθεσης και της διαδικασίας παραγωγής
διασφαλίζουν το σκληρό και συμπαγές σώμα του νεροχύτη, το
αμετάβλητο χρώμα του και τη μεγάλη αντοχή του στις μηχανικές
καταπονήσεις και στις χημικές προσβολές.

H SANITEC ABEE έχει προχωρήσει σε ολική Πιστοποίηση της
χημικής σύνθεσης της νέας σειράς νεροχυτών από τον Γερμανικό
Οργανισμό LGA (TÜV Rheinland LGA Products GmbH) σύμφωνα
με τον Ευραπαϊκό Κανονισμό (EC, food safety norm), γεγονός
που καθιστά τους νεροχύτες κατάλληλους στην επαφή τους με
τρόφιμα και απόλυτα ασφαλείς κατά την χρήση τους.
Οι νέοι γρανιτένιοι νεροχύτες διατίθενται σε ποικιλία μοντέλων,
σχεδίων και διαστάσεων εντοιχισμού, καλύπτοντας κάθε
χρηστική ή εργονομική ανάγκη, για μεγάλους ή μικρούς χώρους
κουζινας.
Το κάθε μοντέλο νεροχύτη παράγεται σε 6 ειδικές αποχρώσεις
επιλεγμένες σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης αισθητικής,
συνοδεύεται από τις απαραίτητες βαλβίδες & σιφόν
αποχέτευσης, ενώ καλύπτεται από Εγγύηση 25 ετών έναντι κάθε
κατασκευαστικού ελαττώματος.

Granite Sinks
SANITEC S.A., one of the largest Greek sanitary ware industry,
after years of research and investing in new technology and machinery, presents the new generation of granite kitchen sinks of
excellent quality and modern appearance.
The composition of the new sinks is a result of intensice laboratory tests; its developed formula is an exclusive property of the
company. It contains almost 80% of minerl Quartz, the hardest
component of granitic rock formations, which is mixed with automated environment.
The combination of the composition and of the production process ensure the hard and compact body of the sink, its invariant
color and its great resistance to mechanical stress and chemical
attacks.

SANITEC S.A. has progressed to a complete Certification of the
chemical composition of the new sinks series in the German
Organization LGA (TÜV Rheinland LGA Products GmbH) according to the European Regulation (EC, food safety norm), which
renders the sinks appropriate in contact with food and completely safe in use.
The granite sinks are available in a variety of models, designs
and built-in dimensions, covering every utilitarian or ergonomic
need, for large or small kitchen spaces.
Each sink model is produced in 6 specific color shades, selected
upon the trends of modern aesthetics, is accompanied by the
aptitude drainage valves & siphons, which is covered by 25
years Warranty against any manufacturing defect.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOUR RANGE

BIANCO
Γραν. Λευκό

OCRA
Γραν. Ώχρα

SABBIA
Γραν. Άμμος

ULTRA GRANITE

34

35

36

SIENNA
Γραν. Sienna

PIETRA
Γραν. Pietra

GRAFITE
Γραν. Γραφίτης

Σημείωση: Τα χρώματα των νεροχυτών ενδέχεται να έχουν απόκλιση λόγω της διαφοράς απόχρωσης του ορυκτού γρανίτη.
Note: The colors of the sinks may slighly differ due to various shades of the granite rock.
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Model: 800 - Colour: BIANCO - Faucet: SWAN
06

Granite sinks
497
427

1155

90.5
40
337

403

200

200

337

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 80εκ.
Built-in 80cm cupboard

350
497

427

1155

90.5

40

200

337

337

403

200

35

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 80εκ.
Built-in 80cm cupboard

427

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 60εκ.
Built-in 60cm cupboard

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 100εκ.
Built-in 100cm cupboard
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Model: 804 - Colour: SABBIA - Faucet: JOLLA
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Granite sinks
350

497
427

857

90.5
40

35
410

337
200

200

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 90εκ.
Built-in 90cm cupboard

497

427

75

857

90.5
40
337

483

200

35

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 40εκ.
Built-in 40cm cupboard

497

427

75

785

90.5
40
337
200

337
200

35

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 80εκ.
Built-in 80cm cupboard

497

427

75

787

90.5
40
337

413

200

35

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 40εκ.
Built-in 40cm cupboard
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Model: 811 - Colour: PIETRA - Faucet: PRISMA
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Granite sinks
497

390

72

787

90.5

35

200

718

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 85εκ.
Built-in 85cm cupboard

497

390

72

597

90.5

35

200

528

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 65εκ.
Built-in 65cm cupboard

507

87

120

90.5

35

200

438

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 50εκ.
Built-in 50cm cupboard

497

427

75

997

90.5
40

35

code

498

811

200

464

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 55εκ. αντιστρεφόμενος
Built-in 55cm cupboard revesable
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Model: 815 - Colour: OCRA - Faucet: PRISMA
12

Granite sinks
code

812

60 1B 1D

210,00

code

813

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 50εκ.
Built-in 50cm cupboard

45 1B

175,00

(45x50cm)

code

814

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 55εκ.
Built-in 55cm cupboard
Αντιστρεφόμενος / Reversable

86 1B 1D

230,00

(86x50cm)

72

687

497

90.5
90.5

497

390

390

72

787

718

35

code

200

698

35

200

815

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 75εκ.
Built-in 75cm cupboard

70 1B

215,00

(70x50cm)
13

14

Νεροχύτες Κουζίνας

Kitchen Sinks

Nεροχύτες κουζίνας σε εργονομικά σχεδιασμένα μοντέλα, που
συνδυάζουν την απόλυτη λειτουργικότητα με την αισθητική
υπεροχή. Κατασκευάζονται υπό τις νέες τεχνολογικές προδιαγραφές της SANITEC ABEE.
Επιλεγμένα ορυκτά αναμειγνύονται με υψηλής απόδοσης πολυμερισμένες ρητίνες και ειδικά πρόσμικτα υλικά που δρουν ως
ισορροπιστές τάσεων στη μοριακή δομή του διαλύματος. Το
αποτέλεσμα είναι ένα συμπαγές σώμα νεροχύτη με ενισχυμένη
επιφάνεια εκπληκτικής αντοχής σε αντίξοες συνθήκες χρήσης
(όπως οι υψηλές θερμοκρασίες ως 180ºC, χαράξεις, υγρά καθαριστικά κ.ά.)
Οι νεροχύτες SANITEC, απόλυτα εναρμονισμένοι με τις σύγχρονες
τάσεις στην διακόσμηση, διατίθενται σε πολλές σειρές μοντέλων
και σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων «γρανίτη» και «ορυκτών
μετάλλων».
Συνοδεύονται πάντα από ανοξείδωτες βαλβίδες αποστράγγισης
ή/και υπερχείλισης, καθώς και από πλήρες σύστημα αποχέτευσης
(σιφόν).
Επιπλέον είναι διαθέσιμη μεγάλη γκάμα συνοδευτικών εξαρτημάτων όπως διάφορα μοντέλα θερμομεικτικών μπαταριών σε αντίστοιχα ή ουδέτερα χρώματα, ανοξείδωτα καλάθια & μπωλ, ξύλα
κοπής, dispensers κλπ.

Kitchen sinks in ergonomic designs, combining functionalism
and aesthetic superiority in an absolute manner. They are manufactured under the new technologic specifications of SANITEC
S.A.
Carefully chosen minerals are mixed with highly efficient polymerized resins and special admixtures, balancing the molecular
structure of the solution. The resulting product is a sink compact structure with reinforced surface of high resistance in adverse use (such as high temperatures up to 180ºC, scratches,
liquid detergents etc).
The sinks SANITEC, in full harmonization with the mainstream
of decoration, are available in many model-series and in a big
variety of “sparkling-mineral” and “granite effect” color shades.
They are always equipped with the drainage and/or overflow
stainless-steel valves and with the suitable siphons.
In addition, several accessories are available, such as mixingtaps in matching or neutral colors in various types, stainlesssteel drainage baskets & bowls, chopping boards, dispensers
etc.

Νεροχύτεs Κουζίναs / Kitchen Sinks
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Ακαταμάχητο στυλ αρμονίας
Irresistible harmonious style

Model: 302 - Colour: METALLIC SILVER - Faucet: JOLLA
16
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KITCHEN SINKS

Πρακτικά, αδρά σχήματα
Convenient, clear-cut shapes

Model: 305 - Colour: GRANITE SAND - Faucet: JOLLA
18
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KITCHEN SINKS

Κλασικές διαχρονικές παρουσίες
All times classics

Model: 312 - Colour: METALLIC COFFEE - Faucet: JOLLA
20
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KITCHEN SINKS

Ισορροπία κομψότητας και λειτουργικότητας
Elegance and functionality balance

Model: 329 - Colour: METALLIC ICE - Faucet: GINGER D
22

23

KITCHEN SINKS

Απαλές καμπύλες σε ελεύθερη κίνηση
Delicate curves in free move

Model: 321 - Colour: METAL CREAM - Faucet: GINGER D
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KITCHEN SINKS
81

38

350

34

350

38

εντοιχίζεται σε ερμάριο 80 εκ.
built-in 80 cm cup-board

322
[81x50 cm]
25

Σύγχρονος σχεδιασμός,
άνετοι χώροι
Modern design,
specious bowls

Model: 326 - Colour: METALLIC SPACE - Faucet: GINGER D
26
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KITCHEN SINKS

Απέριττη και πολυτελής εμφάνιση
Unaffected style of luxury

Model: 332 - Colour: GRANITE SAND - Faucet: JOLLA
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KITCHEN SINKS

Απέριττη και πολυτελής εμφάνιση
Unaffected style of luxury

Model: 337 - Colour: COFFEE - Faucet: JOLLA
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KITCHEN SINKS
84

50

25

365

80

365

εντοιχίζεται σε ερμάριο 90 εκ.
built-in 90 cm cup-board
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(84x50 cm)

19 cm

334

86

38

375

34

375

38

εντοιχίζεται σε ερμάριο 90 εκ.
built-in 90 cm cup-board

336

[86x50 cm]

86

38

375

34

375

38

45 εκ.
45 cm cup-board

(86x50 cm)

70
8
38,5

63

75 εκ.

338

75 cm

(70x50 cm)
145,00
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