Βαθιά Ακρυλική ντουζιέρα δυο μεγεθών (90Χ90 & 100Χ100 Χ h.45cm),
με εμπρόσθια μετώπη και βαλβίδα αποχέτευσης.
Deep Acrylic shower tray in two sizes (90x90 & 100x100 x h.45cm),
with front panel and drainage valve.

100X100

€ 360,00

90 Χ90

€ 340,00

Κρύσταλλα Tempered Glass δυο μεγεθών (90x90 & 100x100 x h.150cm) με λευκή σεριγραφία.
Tempered Glass crystals in two sizes (90x90 & 100x100 x h.150cm), with white serigraphy.

100X100 - κωδ. 00-01-00404

€ 340,00

90 Χ90 - κωδ. 00-01-00402

€ 320,00

Τα ανωτέρω μέρη του μοντέλου διατίθενται και ξεχωριστά.
The above parts could be separately available.
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€ 330,00
Ευθύγραμμη Ακρυλική ντουζιέρα με βαλβίδα αποχέτευσης.
Rectilinear Acrylic Shower tray with drainage valve.

€ 270,00
Ευθύγραμμη Ακρυλική ντουζιέρα με βαλβίδα αποχέτευσης.
Rectilinear Acrylic Shower tray with drainage valve.

€ 420,00
Ευθύγραμμα κρύσταλλα Tempered Glass με λευκή σεριγραφία.
Rectilinear crystals Tempered Glass with white serigraphy.

€ 360,00
Ευθύγραμμα κρύσταλλα Tempered Glass με λευκή σεριγραφία.
Rectilinear crystals Tempered Glass with white serigraphy.

90-06-00232
€ 120,00
(πρώην. κωδ. // ex-code:
00-05-00042)
Ø30cm

Επίτοιχο κάθισμα
πολυουρεθάνης σε μαύρο
χρώμα, με ανοξείδωτο
σκελετό. Μέγιστο βάρος
120kg.
Wall-laid seat of polyrethane in
black color, with stainless steel
metal framework. Maximum
weight 120kg.
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ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
CRYSTALS

ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ
SHOWER TRAY
90Χ90
Χ16cm

Τετράγωνη Ακρυλική
ντουζιέρα με βαλβίδα
αποχέτευσης.

€ 260,00

90Χ90
Χ183cm

Τετράγωνα κρύσταλλα
Tempered Glass με
λευκή σεριγραφία.

€ 320,00

80Χ80
Χ16cm

Square Acrylic Shower
tray with drainage valve.

€ 240,00

80Χ80
Χ183cm

Square crystals
Tempered Glass with
white serigraphy.

€ 300,00

€ 220,00

70Χ70
Χ183cm

70Χ70
Χ16cm

€ 280,00
€ 120,00
90-06-00232
(πρώην. κωδ. // ex-code:
00-05-00042)
Ø30cm

Επίτοιχο κάθισμα
πολυουρεθάνης σε μαύρο
χρώμα, με ανοξείδωτο
σκελετό. Μέγιστο βάρος
120kg.
Wall-laid seat of polyrethane in
black color, with stainless steel
metal framework. Maximum
weight 120kg.
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ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
CRYSTALS

ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ
SHOWER TRAY
Κυκλική Ακρυλική
ντουζιέρα με βαλβίδα
αποχέτευσης.

€ 280,00

100Χ100
Χ183cm

Κυκλικά κρύσταλλα
Tempered Glass με
λευκή σεριγραφία.

€ 350,00

90Χ90
Χ16cm

Round Acrylic Shower
tray with drainage
valve.

€ 260,00

90Χ90
Χ183cm

Round crystals
Tempered Glass with
white serigraphy.

€ 330,00

€ 240,00

80Χ80
Χ183cm

112cm

90cm

100cm

80Χ80
Χ16cm

102cm

80cm

100Χ100
Χ16cm

€ 310,00

90cm

90-06-00232
(πρώην. κωδ. // ex-code:
00-05-00042)

€ 120,00

Ø30cm

Επίτοιχο κάθισμα πολυουρεθάνης σε μαύρο χρώμα, με
ανοξείδωτο σκελετό. Μέγιστο βάρος 120kg.
Wall-laid seat of polyrethane in black color, with stainless
steel metal framework. Maximum weight 120kg.
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Χυτές ντουζιέρες ειδικού σχεδιασμού “flat”, διαφόρων διαστάσεων.
Διατίθενται σε λευκό χρώμα ή σε ποικιλία αποχρώσεων με γρανιτική ή μεταλλική εμφάνιση.
Cast shower-trays of special “flat” design, in several dimensions.
Available in white colour or in a variety of colourways with granitic or metallic effect.

Μοντέλο
Model
Α 200
A 201
A 202
A 203
A 204

Διαστάσεις
Dimensions
140 Χ 80 X h.2 cm
120 Χ 80 X h.2 cm
120 Χ 70 X h.2 cm
100 Χ 80 X h.2 cm
90 Χ 75 X h.2 cm

Η τιμή συμπεριλαμβάνει τη βαλβίδα αποχέτευσης
The price includes the drainage valve

Τιμή
Price
€ 300,00
€ 280,00
€ 270,00
€ 260,00
€ 240,00

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ “FLAT”
Διαφανή κρύσταλλα ασφαλείας με προφίλ αλουμινίου (εμφάνιση χρωμίου).
Διατίθενται σε δυο τύπους και διάφορες διαστάσεις, κατάλληλες για τις ντουζιέρες “flat”.
Transparent security crystals with aluminum profiles (chrome appearance).
Available in two types and several dimensions, suitable for the “flat” shower-trays.

Μοντέλο
Model
Α 200
A 201
A 202
A 203
A 204
AF 200
AF 201-202
AF 203

Τύπος
Type
Γωνιακό / Corner
Γωνιακό / Corner
Γωνιακό / Corner
Γωνιακό / Corner
Γωνιακό / Corner
Ευθύγραμμο / Rectilinear
Ευθύγραμμο / Rectilinear
Ευθύγραμμο / Rectilinear

Διαστάσεις
Dimensions
140 Χ 80 Χ h.200 cm
120 Χ 80 Χ h.200 cm
120 Χ 70 Χ h.200 cm
100 Χ 80 Χ h.200 cm
90 Χ 75 Χ h.200 cm
140 Χ h.200 cm
120 Χ h.200 cm
100 Χ h.200 cm

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΧΥΤΕΣ
ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

ΧΥΤΕΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ “FLAT”

Τιμή
Price
€ 600,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 500,00
€ 440,00
€ 420,00
€ 400,00

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Tempered Glass πάχους 6χιλ /προφίλ αλουμινίου φάρδους 2εκ / μαγνητικό κλείσιμο / χειρολαβές εμφάνισης χρωμίου
SPECIFICATIONS: Tempered Glass thickness 6mm / aluminum profile width 2cm / magnetic closure / handles of chrome appearance

Χρωματολόγιο / Colour guide:

Γωνιακά κρύσταλλα / Corner Crystals
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Ευθύγραμμα κρύσταλλα / Rectilinear Crystals
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XΥΤΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
NTOYΣ

XΥΤΕΣ ΣΤΗΛΕΣ NTOYΣ
Χυτές στήλες ντους επίτοιχης τοποθέτησης. Διατίθενται σε δυο τύπους εξοπλισμών &
σε λευκό χρώμα ή σε ποικιλία αποχρώσεων με γρανιτική ή μεταλλική εμφάνιση.
Cast shower-columns of wall-mounting installation. Available in two types of equipment &
in white colour or in a variety of colourways with granitic or metallic.

Εξοπλισμός
Equipment

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Τιμή
Price

Α 801

Ντους κεφαλής & χειρός, 6 τζετ υδρομασάζ & επιλογέας.
Head & hand shower, 6 water jets & deviator.

22 Χ 50/7 Χ h.135 cm € 500,00

A 802

Ντους κεφαλής & χειρός, 6 τζετ υδρομασάζ, επιλογέας
& βρύση.Head & hand shower, 6 water jets, deviator &
faucet.

22 Χ 50/7 Χ h.135 cm € 500,00

A 801

Α-805
141Χ31
Χ13cm

Γωνιακή ή Επίτοιχη Στήλη
ντους, με πλαϊνά τζετ,
ντους κεφαλής υδρομασάζ,
ρυθμιζόμενο ντους χειρός
υδρομασάζ & πρακτικά ράφια.

€ 350,00

Corner or Wall-panel bathcolumn, with side jets,
hydromassage head-shower,
adjustable hydromassage
hand-shower & convenient
shelves.

A 802

Χρωματολόγιο / Colour guide:

Α-807 (ΠΡΩΗΝ / ΕΧ CODE A-107)
120Χ34
Χ13cm

Επίτοιχη Στήλη ντους με
βρύση, πλαϊνά τζετ, ντους
κεφαλής υδρομασάζ,
ρυθμιζόμενο ντους χειρός
υδρομασάζ & πρακτικά
ράφια.

€ 350,00

Wall-panel bath-column
with water-faucet, sidejets, hydromassage
head-shower, adjustable
hydromassage hand-shower
& convenient shelves.
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Ανοξείδωτες Στήλες ντους με θερμομεικτικούς επιλογείς, πλαϊνά τζετ νερού, ντους κεφαλής και χειρός.
Stainless-steel Shower-Columns with thermostatic faucets, water-jets, head-and-hand-showers.

Α-303

ΚΩΔΙΚΟΣ-CODE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-DIMENSIONS:

165 x 16,5 x 7cm

€ 670,00

Α-304
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165 x 22 x 7cm

€ 720,00

ΚΩΔΙΚΟΣ-CODE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-DIMENSIONS:

€ 680,00

Α-305

ΚΩΔΙΚΟΣ-CODE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-DIMENSIONS:

142 x 15,5 - 30 x 7cm

Α-302 II

ΚΩΔΙΚΟΣ-CODE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-DIMENSIONS:

130 x 13 x 7cm

€ 660,00

Α-311 (ΠΡΩΗΝ / ΕΧ CODE A-811)

ΚΩΔΙΚΟΣ-CODE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-DIMENSIONS:

€ 650,00

Ανοξείδωτες Στήλες ντους με θερμομεικτικούς επιλογείς, πλαϊνά τζετ νερού, ντους κεφαλής και χειρός.
Stainless-steel Shower-Columns with thermostatic faucets, water-jets, head-and-hand-showers.

183 x 19cm

Α-300

ΚΩΔΙΚΟΣ-CODE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-DIMENSIONS:

€ 650,00

75 x 25 x 7cm

Α-307 ΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ-CODE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-DIMENSIONS:

140 x 13 x 7cm

€ 660,00

Α-301

ΚΩΔΙΚΟΣ-CODE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-DIMENSIONS:

120 x 22 x 7cm

€ 650,00
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ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ
ΒΑΤΗS CRYSTALS
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h.135cm,
πάχος /
thickness
5/6mm

Mοντέλο / Model A-915-130
κωδ. 00-01-00418
Συρώμενο κρύσταλλο ασφαλείας
Tempered Glass με λευκή
σεριγραφία, κατάλληλο για τη
μπανιέρα VENUS (130x130εκ).
Sliding crystal doors Tempered Glass
with white serigraphy, suitable for
bathtub VENUS (130x130cm).

€ 460,00

h.135cm,
πάχος /
thickness
5/6mm

Mοντέλο / Model A-965-165
κωδ. 00-01-00416
Συρώμενο κρύσταλλο ασφαλείας
Tempered Glass με λευκή σεριγραφία,
κατάλληλο για τη μπανιέρα
LYDIA (165x100εκ).
Sliding crystal doors Tempered Glass with
white serigraphy, suitable for bathtub
LYDIA (165x100cm).

€ 420,00

h.135cm,
πάχος /
thickness
5/6mm

Mοντέλο / Model A-965-150
κωδ. 00-01-00417
Συρώμενο κρύσταλλο ασφαλείας Tempered
Glass με λευκή σεριγραφία, κατάλληλο για
την μπανιέρα LYDIA (150x100εκ).
Sliding crystal doors Tempered Glass with
white serigraphy, suitable for bathtub
LYDIA (150x100cm).

€ 400,00
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ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ
ΒΑΤΗS CRYSTALS

κωδ. 00-01-00529
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€ 540,00
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ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ
ΒΑΤΗS CRYSTALS

80 Χ
Η.140cm
πάχος /
thickness
8mm
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Mοντέλο / Model A-939
Κρυστάλλινο κινητό πάνελ Tempered
Glass με λευκή σεριγραφία
Moving crystal panel Tempered Glass
with white serigraphy

€ 240,00

Συστήματα SANITEC:
Προστασία και Υγιεινή

SANITEC Systems:
Protection and Hygiene

Οι ακρυλικές μπανιέρες SANITEC είναι ιδανικές για
Υδροθεραπεία. Κάθε μοντέλο και σε κάθε διάσταση, μπορεί
να εξοπλισθεί με ένα από τα επτά διαθέσιμα συστήματα
Υδροθεραπείας, με συνδυαστικές ή μεμονωμένες λειτουργίες
υδρομασάζ, αερομασάζ και χρωμοθεραπείας.

The acrylic bathtubs of SANITEC are ideal for Hydrotherapy /
Whirlpool systems. Each model in all sizes would be equipped
with one of the seven available systems, combining Whirlpool
& Massage Therapy, Air Massage and Chromotherapy.

Όλα τα συστήματα είναι ρυθμιζόμενης πίεσης και διαθέτουν
αισθητήρες στάθμης νερού, ώστε να μην λειτουργούν χωρίς
νερό, για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον, επιλεγμένα μοντέλα
δύναται να εξοπλισθούν με Θερμαντή, για την ρύθμιση
και διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού στο επιθυμητό
επίπεδο. Η χρήση υποβρύχιου φωτιστικού Χρωμοθεραπείας
έχει ιδιαίτερη επιρροή στο θυμικό, βελτιώνοντας τη διάθεση.
Επιπλέον, ο προσεγμένος σχεδιασμός του δαπέδου των
μπανιερών και οι κλίσεις των υδραυλικών σωληνώσεών τους,
αποστραγγίζουν πλήρως τα συστήματα, αποτρέποντας έτσι
αποτελεσματικά την λίμναση των νερών.

All systems are of adjustable pressure and are provided with
water-level sensors, so as not to start without water, for security reasons. In addition, some of our series feature as an option,
an inline Heater, to help maintain and keep the water temperature for your comfort. The use of Chromotherapy underwater
light has specific emotional responses, enhancing the mood.
In addition, the well-studied designs of the baths’ bottom surfaces and the declinations of the plumbing, help draining the
systems after each use and to prevent this way, the pooling of
the water.
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€ 10.200,00
Ένα εξαιρετικό μοντέλο που συνδυάζει Ατμόλουτρο με πολλαπλά συστήματα Ντους, ιδανικό για τοποθέτηση σε εξωτερικούς
υπαίθριους χώρους. Οι ειδικές εξωτερικές του επενδύσεις είναι ανθεκτικές σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως η
σκόνη, ο δυνατός ήλιος, η βροχή, το χιόνι και οι υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Η εγκατάστασή της είναι εύκολη, διαθέτει
ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα σάουνας & ντους, μονάδα θέρμανσης νερού, ενώ ο εσωτερικός της σχεδιασμός είναι ιδανικός
για χρήση 2-3 ατόμων.
An exceptional model which combines a Steam-bath with a diversity of Shower systems, ideal for outdoor installation. Its special
cover-panels are weather-proof, with good resistance against dust, high and low temperatures. It is easy-to-beinstalled,
it is fully equipped with electronic systems of sauna & shower together with a water-heat unit, and its interior is designed so as to
be used by 2-3 people.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

FUNCTIONS

Ατμόλουτρο
Λυχνία υπερχείλισης
Ντους
Ραδιόφωνο FM & κουμπί CD
Ανεμιστήρας εξαερισμού
Αυτόματος κύκλος μασάζ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
Ατμόλουτρο
Τζετ σώματος
Μπαταρία
Ντους χειρός
Ντους οροφής
Ηχείο
Ραδιόφωνο FM & αναμονή CD
Λυχνία υπερχείλισης
Ανεμιστήρας εξαερισμού
Ράφι, Καθρέφτης, Θέση
Αποχέτευση
Αδιάβροχη εξωτερική επένδυση
Αυτόνομο σύστημα θέρμανσης νερού
Επιλογή συστήματος «σκωτσέζικου» ντους
(εναλλάξ ζεστό-κρύο)

Steam function
Floodlight
Shower function
FM radio / CD button
Venting fan
Auto-cycle massage function
MAIN COMPONENT
Computer control panel
Steamer
Body jets
Faucet
Handheld shower
Overhead shower
Speaker
FM radio / CD connector
Floodlight
Venting fan
Storage, Mirror, Seating
Drain
Water resistant coatings
Self-ruling water-heating system
“Scottish” shower selection system
(interchanging warm-cool water)

Ηλεκτρονική καμπίνα εξωτερικού χώρου, με συστήματα ατμόλουτρου & ντους, και μονάδα θέρμανσης νερού.
Ηλεκτρική παροχή 16Α, ασφάλεια “Κ”, καλώδιο 3Χ2.5, 3KW.
Πριν συνδεθεί στο ρεύμα, πρέπει να συνδεθεί η παροχή νερού, ώστε να γεμίσει ο θερμοσίφωνας.
Electronic cubicle for outdoor spaces, with Steam-bath, shower systems and water-heat unit.
Electric supply of 16A, “K” fuse, 3X2.5 cable, 3KW.
The water-supply must be connected prior to the power-connection, to fill up the tank of the water-heat unit.
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€ 4.900,00
Ηλεκτρονικός Θάλαμος. Μπανιέρα Υδρομασάζ & Σύστημα Ατμόλουτρου.
Ακρυλικό φύλλο LUCITE. Συρόμενα κρύσταλλα ασφαλείας Tempered Glass με λευκή σεριγραφία.
Electronic Bath-House with hydromassage tub & Steamer.
Acrylic sheet LUCITE. Sliding security crystal panels Tempered Glass with white serigraphy.
Εξοπλισμός 			Equipment

Υδρομασάζ 1ΗΡ με 6 τζετ		
Ρύθμιση πίεσης αέρα υδρομασάζ
Πλαϊνά τζετ υδρομασάζ		
Ατμόλουτρο			
Αυτόματος κύκλος υδρομασάζ
Μπαταρίες			
Ντους χειρός υδρομασάζ		
Ντους οροφής			
Ραδιόφωνο FM, αναμονή CD		
Ηχείο				
Φωτιστικό Υποβρύχιο		
Φωτιστικό οροφής			
Αποχέτευση			

Hydromassage 1HP with 6 water-jets
Adjustable air for whirlpool intensity
Side water-jets
Steam function
Auto-cycle hydromassage
Faucets
Massaging hand-shower
Head Shower
FM Radio, CD connector
Speaker
Underwater light
Top light
Drain

Ηλεκτρονικός Θάλαμος. Μπανιέρα Υδρομασάζ & Σύστημα Ατμόλουτρου.
Ακρυλικό φύλλο LUCITE. Συρόμενα κρύσταλλα ασφαλείας Tempered Glass με λευκή σεριγραφία.
Ηλεκτρική παροχή 16Α, ασφάλεια “Κ”, καλώδιο 3Χ2.5, 3KW.
Electronic Bath-House with hydromassage tub & Steamer.
Acrylic sheet LUCITE. Sliding security crystal panels Tempered Glass with white serigraphy.
Electric supply of 16A, “K” fuse, 3X2.5 cable, 3KW.
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€ 3.300,00
Ηλεκτρονική καμπίνα Ατμόλουτρου & Υδρομασάζ.
Λευκά Ακρυλικά μέρη και συρόμενα κρύσταλλα ασφαλείας Tempered Glass με λευκή σεριγραφία.
Electronic Steam & Shower cubicle
White Acrylic parts & sliding security crystals Tempered Glass with white serigraphy.

Ηλεκτρονική καμπίνα Ατμόλουτρου & Υδρομασάζ.
Λευκά Ακρυλικά μέρη και συρόμενα κρύσταλλα ασφαλείας Tempered Glass με λευκή σεριγραφία.
Ηλεκτρική παροχή 16Α, ασφάλεια “Κ”, καλώδιο 3Χ2.5, 3KW.
Electronic Steam & Shower cubicle White Acrylic parts & sliding security crystals Tempered Glass with
white serigraphy.
Electric supply of 16A, “K” fuse, 3X2.5 cable, 3KW.
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€ 2.800,00
Ηλεκτρονική καμπίνα Ατμόλουτρου & Υδρομασάζ.
Λευκά Ακρυλικά μέρη και Μπλε συρόμενα κρύσταλλα ασφαλείας Tempered Glass.
Electronic Steam & Shower cubicle
White Acrylic parts and blue sliding security crystals Tempered Glass.
Εξοπλισμός 			Equipment

Ατμόλουτρο			
Αυτόματος κύκλος υδρομασάζ
Τζετ υδρομασάζ σώματος		
Μπαταρία				
Ντους χειρός υδρομασάζ		
Ντους οροφής			
Ραδιόφωνο FM, αναμονή CD		
Ηχείο				
Φωτιστικό			
Αποχέτευση			

Steam function
Auto-cycle hydromassage
Body water-jets
Faucet
Massaging hand-shower
Head Shower
FM Radio, CD connector
Speaker
Light
Drain

Ηλεκτρονική καμπίνα Ατμόλουτρου & Υδρομασάζ. Λευκά Ακρυλικά μέρη και
Μπλε συρόμενα κρύσταλλα ασφαλείας Tempered Glass.
Ηλεκτρική παροχή 16Α, ασφάλεια “Κ”, καλώδιο 3Χ2.5, 3KW.
Electronic Steam & Shower cubicle White Acrylic parts and blue sliding security
crystals Tempered Glass.
Electric supply of 16A, “K” fuse, 3X2.5 cable, 3KW.
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100Χ100
Χ206cm
90Χ90
Χ206cm

Ηλεκτρονική καμπίνα Ατμόλουτρου &
Υδρομασάζ σε 2 διαστάσεις, με κρύσταλλα
Tempered Glass.
Κωδ. 229 με συρόμενα κρύσταλλα
λευκής σεριγραφίας
Ηλεκτρική παροχή 16Α, ασφάλεια “Κ”,
καλώδιο 3Χ2.5, 3KW.

€ 2.600,00
€ 2.500,00

Electronic Steam & Shower cubicle in two
dimensions with
Tempered Glass panels.
Code 229 with sliding crystals with
white serigraphy
Electric supply of 16A, “K” fuse, 3X2.5
cable, 3KW.

Ηλεκτρονική καμπίνα Ατμόλουτρου & Υδρομασάζ σε 2
διαστάσεις, με κρύσταλλα Tempered Glass.
Κωδ. 229 με συρόμενα κρύσταλλα λευκής σεριγραφίας
Κωδ. 229-Β με μπλε διαφανή συρόμενα κρύσταλλα.
Electronic Steam & Shower cubicle in two dimensions with
Tempered Glass panels.
Code 229 with sliding crystals with white serigraphy
Code 229-B with blue transparent sliding crystals.
Εξοπλισμός 			Equipment

100Χ100
Χ206cm

90Χ90
Χ206cm
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Ηλεκτρονική καμπίνα Ατμόλουτρου &
Υδρομασάζ σε 2 διαστάσεις, με κρύσταλλα
Tempered Glass.
Κωδ. 229Β με μπλε συρόμενα κρύσταλλα
Ηλεκτρική παροχή 16Α, ασφάλεια “Κ”,
καλώδιο 3Χ2.5, 3KW.
Electronic Steam & Shower cubicle in two
dimensions with
Tempered Glass panels.
Code 229B with blue sliding crystals with
Electric supply of 16A, “K” fuse, 3X2.5 cable,
3KW.

€ 3.100,00

€ 2.900,00

Ατμόλουτρο			
Αυτόματος κύκλος υδρομασάζ
Τζετ υδρομασάζ σώματος		
Μπαταρία				
Ντους χειρός υδρομασάζ		
Ντους οροφής			
Ραδιόφωνο FM, αναμονή CD		
Ηχείο				
Φωτιστικό			
Αποχέτευση			

Steam function
Auto-cycle hydromassage
Body water-jets
Faucet
Massaging hand-shower
Head Shower
FM Radio, CD connector
Speaker
Light
Drain

115

