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Η εταιρεία HYDRO BS παράγει ακρυλικέs μπανιέρες

Collection 2018-2019

Υδρομασάζ-αερομασάζ-σπά σε μια ξεχωριστή γκάμα λουτήρων
από 100% καθαρό ακρυλικό φύλλο

100% Ελληνικό Προϊόν
100% Greek
Product

100% Ελληνικό προϊόν
100% Greek Product

HYDRO BS Company produces acrylic bathtubs
and hydro massage with a distinctive range of acrylic
bathtub designs made from
100% pure acrylic sheets

ΜΙΝΙ ΠΙΣΙ-
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Η εταιρία HYDRO BS ιδρύθηκε στα Ιωάννινα από συγχώνευση ατομικής επιχείρησης με ιστορικό δραστηριότητας στο χώρο της οικοδομής πλέον των 50 ετών και ειδικεύεται με τεχνογνωσία στην παραγωγή απλών λουτήρων, υδρομασάζ και σπα.
Εδρεύει στα Ιωάννινα σε ιδιόκτητες σύγχρονεs εγκαταστάσεις 11.000 τ.μ. από τα οποία 1.900 τ.μ. είναι στεγασμένα, στελεχωμένη με πολύ εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, προτείνοντας λύσειs που ικανοποιούν τις ανάγκες και επιθυμίες κάθε πελάτη.
Την τελευταία δεκαετία αναρριχήθηκε στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου των Ειδών Υγιεινής και καθιερώθηκε στη συνείδηση του καταναλωτή ως συνώνυμο της ποιότητας και της κορυφαίας εξυπηρέτησης, διακρίνεται δε για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και σέρβιs που ξεκινάει από την μοντέρνα και λειτουργική έκθεση,
χώροs ο οποίοs φιλοξενεί τα πλέον ποιοτικά και καλαίσθητα προϊόντα παραγωγής της .
Διαθέτει ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα για την άμεση μεταφορά των προϊόντων στον χώρο των πελατών
τηs.
Με διαρκή ανάπτυξη σε πολλά επίπεδα (δίκτυο διανομής, ανθρώπινο δυναμικό, βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης κλπ) η εταιρία οδηγείται σ’ αυτό που ονομάζεται ολική Ποιότητα, προσπαθώντας κάθε μέρα να γίνεται όλο και καλύτερη.
Το όραμα μαs είναι να είμαστε μια από τις πρωτοπόρες εταιρίες στο χώρο ειδών υγιεινήs και να παρέχουμε
στους πελάτες μαs προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου καθώς και να βρισκόμαστε
πάντα δίπλα τους με σεβασμό και ειλικρίνεια, ανταποκρινόμενοι με ταχύτητα και αξιοπιστία στις
απαιτήσειs τουs.
COMPANY’S PROFILE
HYDRO BS was established in Ioannina from the merger of a privately owned business involved in the field
of building constructions for over 50 years and specialized in sales and craftsmanship of products concerning Bathroom and Flooring and the manufacturing of simple and hydro massage bathtubs and spa.
The company is situated in up-to-date facilities in Ioannina, covering 11000 m2, 1900 m2 of which are housed,
and occupies specialized and experienced personnel proposing solutions that satisfy the needs and desires
of each customer.
During the last decade the company has risen to the top spots in the field of Bathroom Textures and Tiles
and has established itself in the consciousness of the consumer as a synonym of quality and top service. The
company stands out for its high level of services starting with its modern and functional exhibition, which
accommodates brand products of high quality and aesthetics.
Among the company’s assets are crane vehicles for the products’ direct transport to our costumers’ requested location.
With continuing development in many levels, (distributing network, personnel, improved internal organizing etc) the company is guided towards what is called Total Quality, trying to get even better each day.
Our vision is to be one of the pioneer companies in the field of Bathroom Textures and Tiles, providing our
customers with products and services of high professional level and stand by them with respect and honesty, responding to their demands with speed and reliability.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-CERTIFICATES

Εγγύηση 25 ετών στις μπανιέρες
Εγγύηση 2 ετών στα συστήματα υδρομασάζ
25Years
Guarantee

25 Years guarantee for bathtubs
And 2 years hydro/air-massage systems

100%ακρυλικό φύλλο αναλλοίωτο στον χρόνο
100% pure acrylic sheets unchanged by time
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Ποδιές σε χρώμα ξύλου. Διατίθενται σε χρώμα οξιάs, βέγκε και
καρυδιάs.
Κατόπιν παραγγελίαs κατασκευάζονται και άλλα χρώματα.
Wooden panels . Oak-wenge-walnut
Other textures can be ordered.

Βέγκε

Οξιά

Καρυδιά

Wenge

Oak

Walnut
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ERATO

Ερατώ

10

11

12

ERATO
Ερατώ
1.70x1.60
Μπανιέρα μεγάλων διαστάσεων και μοντέρνου
οβάλ σχεδιασμού. Διατίθεται σε χρώμα λευκό. Δυνατότητα εφαρμογήs υδρομασάζ – αερομασάζ,
χρωματοθεραπείαs και διαφόρων άλλων αξεσουάρ
για απόλυτη χαλάρωση.

Large oval shaped bathtub with modern design.
Available in white. Hydro –massage, air-massage,
chromo therapy and other accessories for relaxation are adjustable.

Χωρητικότητα- Capacity 272 lt
Έξοδοι υδρομασάζ - Hydro massage exits
Έξοδοι αερομασάζ- Air-massage exits

6-14
12-16

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom

13

14

ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ
LINEAR BATHTUBS
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ARIA

Άρια

16

17

ARIA
Άρια
2.12x1.60
ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΡΑΝΙΤΗ-COLOURS GRANITE
Μπανιέρα μεγάλων διαστάσεων μοντέρνου design με minimal γραμμές υψηλήs αισθητικήs.
Σε διάφορα χρώματα γρανίτη και σε λευκό, για
απόλυτη χαλάρωση με τα συστήματα των υδρομασάζ - αερομασάζ της χρωματοθεραπείαs και
οζονοθεραπείαs. Δυνατότητα εφαρμογήs μπαταριών με καταρράκτη. Διατίθεται με ποδιές σε
χρώματα ξύλου.

Wr1000 ccl257 wr1000ccl255

wr500ccl317

Wr500ccl85

wr500ccl239

Χωρητικότητα Capacity 600 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

6-14

exits 12-20

18

wr500ccl326

ARIA
Άρια
2.12x1.60
Μπανιέρα μεγάλων διαστάσεων μοντέρνου design με minimal γραμμές υψηλήs αισθητικήs. Σε
διάφορα χρώματα γρανίτη και σε λευκό, για απόλυτη χαλάρωση με τα συστήματα των υδρομασάζ - αερομασάζ της χρωματοθεραπείαs και
οζονοθεραπείαs. Δυνατότητα εφαρμογήs μπαταριών με καταρράκτη. Διατίθεται με ποδιές σε
χρώματα ξύλου.

Large modern minimalistic design bathtub of high
aesthetics. Available in various granite patterns
and colours and in white, and absolute relaxation
thanks to hydro-massage, air-massage, chromo
therapy and ozone therapy systems. Waterfall featured batteries can be adjusted. Panels are available in wood patterns and textures.

Χωρητικότητα Capacity 600 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

6-14

exits 12-20

19

MARA

Μάρα

20

21

22

MARA
Μάρα
1.85x1.30
Μπανιέρα μεγάλων διαστάσεων και μεγάλου βάθους. Ειδικά κατασκευασμένη για σπά σε χρώμα
λευκό. Άψογη χαλάρωση με 31 συνολικά εξόδoυs
υδρομασάζ και αερομασάζ με 2 καθίσματα και
μια ανατομική θέση για έναν ξαπλωμένο. Εφαρμογή 12 διαφορετικών χρωμάτων φωτισμού. Διατίθεται με ποδιές σε χρώματα ξύλου .Θέσειs καθημένων 3-4 άτομα.

Large and deep bathtub. Specially manufactured
for spa, available in white. Provides excellent relaxation with a total of 31 hydro-massage and airmassage exits, 3 seats (2 for seated and 1 anatomic
for lying down). Lighting available in 12 different
colors. Panels available in wood patterns. For 3 to
4 seated.

Χωρητικότητα Capacity 850 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits

17

Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

14

exits

23

MARA
Μάρα
1.85x1.30
Μπανιέρα μεγάλων διαστάσεων και μεγάλου βάθους ειδικά κατασκευασμένη για σπά, σε χρώμα
μαρμαριζέ γκρι. Άψογη χαλάρωση με 31 συνολικά εξόδουs υδρομασάζ και αερομασάζ με 2 καθίσματα και μια ανατομική θέση για έναν ξαπλωμένο. Κατασκευασμένη με ειδικό ακρυλικό φύλλο
για εξωτερικέs χρήσειs που αντέχει στις υπεριώδεις ακτίνες του Ήλιου. Εφαρμογή 12 διαφορετικών χρωμάτων φωτισμού. Διατίθεται με ποδιές σε
χρώματα ξύλου .Θέσειs καθημένων 3-4 άτομα.

Large and deep bathtub. Specially manufactured
for spa, available in grey marble. Provides excellent relaxation with a total of 31 hydro-massage
and air-massage exits, 3 seats (2 for seated and 1
anatomic for lying down). Manufactured with
acrylic panel for external use which is resistant in
UV light. Lighting available in 12 different colors.
Panels available in wood patterns. For 3 to 4 seated.

Χωρητικότητα Capacity 850 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

17

exits 14

24

MARA
Μάρα
1.85x1.30
Μπανιέρα μεγάλων διαστάσεων και μεγάλου βάθους ειδικά κατασκευασμένη για σπά, σε χρώμα
μαρμαριζέ γκρι. Άψογη χαλάρωση με 31 συνολικά εξόδουs υδρομασάζ και αερομασάζ με 2 καθίσματα και μια ανατομική θέση για έναν ξαπλωμένο. Κατασκευασμένη με ειδικό ακρυλικό φύλλο
για εξωτερικέs χρήσειs που αντέχει στις υπεριώδεις ακτίνες του Ήλιου. Εφαρμογή 12 διαφορετικών χρωμάτων φωτισμού. Διατίθεται με ποδιές σε
χρώματα ξύλου .Θέσειs καθημένων 3-4 άτομα.

Large and deep bathtub. Specially manufactured
for spa, available in blue marble. Provides excellent relaxation with a total of 31 hydro-massage
and air-massage exits, 3 seats (2 for seated and 1
anatomic for lying down). Manufactured with
acrylic panel for external use which is resistant in
UV light. Lighting available in 12 different colors.
Panels available in wood patterns. For 3 to 4 seated.

Χωρητικότητα Capacity 850 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits

17

Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

14

exits

25

BEATRICE

Μπεατρίs

26

27

28

BEATRICE
Μπεατρίs
1.90x0.90
Άψογη αισθητική μοντέρνο design, με στρογγυλέs
γραμμές και μαξιλαράκια δεξιά και αριστερά. Διατίθεται σε χρώμα λευκό, μαρμαριζέ μπλε, μαρμαριζέ γκρι, ειδικό για τις υπεριώδεις ακτίνες του
Ήλιου. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs, με δυνατότητα εφαρμογή υδρομασάζ - αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ, όπως φωτισμόs, χειρολαβές μαξιλάρια. Για 2 άτομα .

Excellent aesthetics with modern design, curved
edges and pillows left and right. Available in
white, blue marble, marble grey, UV resistant.
Panels available in acrylic , with hydro-massage,
air-massage installation and various other accessories such as lighting, handles and pillows. For 2
seated.

Χωρητικότητα Capacity 200 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-16

29

ARTEMIS

Άρτεμις

30

31

32

ARTEMIS
Άρτεμις
1.80x0.90
Μπανιέρα κλασσικού design, με στρογγυλέs και
λιτές γραμμές παράλληλα. Διατίθεται με ποδιές
ακρυλικέs, με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ
-αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ, όπως
φωτισμόs, χειρολαβές μαξιλάρια.

Classic design bathtub, with round and simple
lines in parallel. Available with acrylic panels,
with the option of hydro massage - air massage
and various other accessories such as lighting,
handles pillows.

Χωρητικότητα Capacity 232 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits

6-14
10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom

33

MELISSA

Μελίσσα

34

35

36

MELISSA
Μελίσσα
1.80x0.80
Κομψέs και επιβλητικές γραμμές για όλουs τους
χώρουs, σε χρώμα λευκό. Διατίθεται με ποδιές
ακρυλικέs και σε χρώματα ξύλου, με δυνατότητα
εφαρμογήs υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Elegant design, ideal for every space available in
white. Panels available in acrylic, or wood patterns and colors, with hydro-massage, airmassage installation and various other accessories
such as lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 145 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

6-14

exits 10-12

37

MIRTO

Μυρτώ

38

39

MIRTO
Μυρτώ
1.80x0.80
Μπανιέρα μοντέρνου design με αυστηρά
τετράγωνεs γραμμές και αρκετό βάθος σε χρώματα
γρανίτη. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs, και σε
χρώματα ξύλου ,με δυνατότητα εφαρμογήs υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Modern design bathtub with straight edges and
ideal depth in granite colors and patterns. Panels
available in acrylic and wood , with hydromassage, air-massage installation and various other accessories such as lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 185 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom

40

MIRTO
Μυρτώ
1.80x0.80
Μπανιέρα μοντέρνου design με αυστηρά
τετράγωνεs γραμμές και αρκετό βάθος σε χρώμα
λευκό. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs, και σε χρώματα ξύλου, με δυνατότητα εφαρμογήs υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ
όπως , φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Modern design bathtub with straight edges and
ideal depth in white colour. Panels available in
acrylic and wood , with hydro-massage, airmassage installation and various other accessories
such as lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 185 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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SIMONA

Σιμόνα

42

43

44

SIMONA
Σιμόνα
1.75x0.78
Υψηλό design με τετράγωνεs γραμμές για όλα τα
μπάνια. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs και σε
χρώματα ξύλου, με δυνατότητα εφαρμογήs υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ, όπως φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Στην φωτογράφιση συνοδεύεται από τετράγωνα
τζετ και τετράγωνο χειριστήριο υδρομασάζ.

Square line design, ideal for every bathroom. Panels available in acrylic and wood , with hydromassage, air-massage installation and various other accessories such as lighting, handles and pillows. In the photo below the bathtub includes
square jets and rectangular hydro-massage control
panel.

Χωρητικότητα Capacity 140 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12

45

DANAI

Δανάη

46

47

48

ΔΑΝΑΗ
Δανάη
1.70X0.80
Design με τετράγωνεs γραμμές και κυματοειδή
σχήματα. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs και σε
χρώματα ξύλου, με δυνατότητα εφαρμογήs υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ, όπως φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Στην φωτογράφιση συνοδεύεται από τετράγωνα
τζετ και τετράγωνο χειριστήριο υδρομασάζ.

Square line design and corrugated shapes. Panels
available in acrylic and wood , with hydromassage, air-massage installation and various other accessories such as lighting, handles and pillows. In the photo below the bathtub includes
square jets and rectangular hydro-massage control
panel.

Χωρητικότητα Capacity 240 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom

49

ΙRA

Ήρα

50

51

52

IRΑ
Ήρα
1.70X0.80
Απλό αλλά και σύγχρονο Design με τετράγωνεs
γραμμές και κυματοειδή σχέδια για όλα τα μπάνια. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs και σε χρώματα
ξύλου, με δυνατότητα εφαρμογήs υδρομασάζ –
αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ, όπως
φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Simple but modern Design with square lines and
corrugated designs , ideal for every bathroom.
Panels available in acrylic and wood , with hydromassage, air-massage installation and various other accessories such as lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 183 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits

10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom

53

ELECTRA

Ηλέκτρα

54

55

56

ELECTRA
Ηλέκτρα
1.70x0.85
Classic style bathtub ideal for retro bathrooms.

Μπανιέρα κλασικού στυλ για μπάνια rustic. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs. Δυνατότητα
εφαρμογήs υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως φωτισμόs, χειρολαβές,
μαξιλάρια.

Panels available in acrylic with hydro-massage, air
-massage installation and various other accessories such as lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 185 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

6-14

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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ELVIRA

Ελβίρα

58

59

60

ELVIRA
Ελβίρα
1.70X0.85
Υψηλό design με ιδιαίτερες γραμμές για όλα τα
μπάνια. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs και σε
χρώματα ξύλου, με δυνατότητα εφαρμογήs υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ, όπως φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Special lines design, ideal for every bathroom.
Panels available in acrylic and wood , with hydromassage, air-massage installation and various other accessories such as lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 184 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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EMILY

Έμιλυ

62

63

64

EMILY
Έμιλυ
1.50x0.82
Μπανιέρα ιδιαίτερου στυλ για όλα τα μπάνια Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs.Δυνατότητα εφαρμογήs
υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Special style bathtub ideal for all bathrooms. Panels available in acrylic with hydro-massage, airmassage installation and various other accessories
such as lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 184 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

6-14

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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APHRODITE

Αφροδίτη

66

67

68

APHRODITE
Αφροδίτη
1.70x0.75
Μια μπανιέρα διαχρονικού στυλ για όλα τα μπάνια. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικές και σε χρώματα ξύλου με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ–
αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως ,
φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Timeless and classic bathtub design, ideal for every bathroom. Panels available in acrylic andwood ,
with hydro-massage, air-massage installation and
various other accessories such as lighting, handles
and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 168 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

6-14

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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IRIS

Ίριs

70

71

72

IRIS
Ίριs
1.70x0.70
Τετράγωνο design με αυστηρά τετράγωνες γραμμές και μικρά περιθώρια στην πάνω πλευρά της.
Διατίθεται με ποδιές ακρυλικές και σε χρώματα
ξύλου με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως
φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Square design and strictly square edges with narrow margins at the top. Panels available in acrylic
and wood , with hydro-massage, air-massage installation and various other accessories such as
lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 130 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

6-14

exits 10-12
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DAFNE

Δάφνη

74

75

76

DAFNE
Δάφνη
1.70-1.60-1.50x0.70
Κομψές γραμμές , στρογγυλεμένες καμπύλες. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικές και σε χρώματα ξύλου με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως
φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Elegant lines, with curved edges. Panels available
in acrylic and wood , with hydro-massage, airmassage installation and various other accessories
such as lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 175-155-135 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12
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KLIO

Κλειώ

78

79

KLIO
Κλειώ
1.70-1.60-1.50-1.40-1.25x0.70 με κάθισμα 1.20-1.05x0.70

80

KLIO
Κλειώ
1.70-1.60-1.50-1.40-1.25x0.70 with seat 1.20-1.05x0.70
Classic style bathtub, ideal for every bathroom.
Available in five different dimensions and two dimensions with seat installation ideal for small
spaces. Panels available in acrylic and wood , with
hydro-massage, air-massage installation and various other accessories such as lighting, handles and
pillows.

Μπανιέρα κλασικού στυλ για όλα τα μπάνια. Διατίθεται σε πέντε διαστάσεις παραλληλόγραμμες,
και σε δυο διαστάσεις με κάθισμα για μικρούς χώρους. Εφαρμογή με ποδιές ακρυλικές και σε χρώματα ξύλου με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ– αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ
όπως φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 177-161-145-129 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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KLIO with seat

Κλειώ με
κάθισμα

82

83

KLIO with seat
Κλειώ με κάθισμα
1.20x0.70-1.05x0.70
Μπανιέρα κλασικού στυλ για όλα τα μπάνια. Διατίθεται σε δυο διαστάσεις με κάθισμα για μικρούς χώρους. Εφαρμογή με ποδιές ακρυλικές
και σε χρώματα ξύλου.

Classic style bathtub ideal for every bathroom.
Available in two different dimensions mith seat
installation ideal for small spaces. With acrylic or
wood patterned panel installation.

Χωρητικότητα Capacity 100-80 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 4-6
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 6-8

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ
ASYMMETRIC BATHTUBS

85

VIRNΑ

Βίρνα

86

87

88

VIRNA
Βίρνα
1.65x0.95-1.50x0.95
Non-symmetric corner bathtub ideal for small
bathrooms. Available in right or left corner bathtub with acrylic panels and hydro-massage, airmassage installation and various other accessories
such as lighting, handles and pillows.

Μπανιέρα ασύμμετρη γωνιακή για μικρά μπάνια.
Διατίθεται δεξιά και αριστερή με ποδιές ακρυλικές
και με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως φωτισμός , χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 210-155 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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FRINTA

Φρίντα

90

91

92

FRIDA
Φρίντα
1.65x0.95-1.50x0.95
Μπανιέρα ασύμμετρη γωνιακή για μικρά μπάνια. Διατίθεται δεξιά και αριστερή με ποδιές ακρυλικές και με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ–
αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως,
φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Non-symmetric corner bathtub ideal for small
bathrooms. Available in right or left corner bathtub with acrylic panels and hydro-massage, airmassage installation and various other accessories
such as lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 210-155 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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ARIADNE

Αριάδνη

94

95

96

ARIADNE
Αριάδνη
1.55x0.95
Μπανιέρα ασύμμετρη γωνιακή για μικρά μπάνια
με πιο μικρό κάθισμα για εξοικονόμηση του χώρου. Διατίθεται δεξιά και αριστερή με ποδιές ακρυλικές και με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ– αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ
όπως φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Non-symmetric corner bathtub ideal for small
bathrooms with smaller seat for space saving.
Available in right or left corner bathtub with
acrylic panels and hydro-massage, air-massage
installation and various other accessories such as
lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 140 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage

exits 6-14

Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12
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EVA

Εύα

98

99

100

EVA
Εύα
1.55x0.95
Non-symmetric corner bathtub ideal for small
bathrooms with smaller seat for space saving.
Available in right or left corner bathtub with
acrylic panels and hydro-massage, air-massage
installation and various other accessories such as
lighting, handles and pillows.

Μπανιέρα ασύμμετρη γωνιακή για μικρά μπάνια
με πιο μικρό κάθισμα για εξοικονόμηση του χώρου. Διατίθεται δεξιά και αριστερή με ποδιές ακρυλικές και με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ
όπως φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 140 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12

101

102

ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ
CORNER BATHTUBS

103

AMARILLIS

Αμαρυλλίς

104

105

106

AMARILLIS
Αμαρυλλίς
1.50x1.50
Μπανιέρα γωνιακή με καμπύλες. Για εξοικονόμηση χώρου, με ιδιαίτερα σχέδια στο εσωτερικό . Διατίθεται με ποδιές ακρυλικές και με δυνατότητα
εφαρμογής υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως φωτισμός, χειρολαβές,
μαξιλάρια.

Corner bathtub with curves and special shapes
inside. Ideal for space saving with a second auxiliary seat. With acrylic panels and hydro-massage,
air-massage installation and various other accessories such as lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 271 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Νοn-slid bottom
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ANTZULETA

Αντζουλέτα

108

109

110

ANTZULETA

Αντζουλέτα
1.50x1.50
Corner bathtub with curves and special shape.
Available with acrylic panels and hydro-massage,
air-massage installation and various other accessories such as lighting, handles and pillows.

Γωνιακή μπανιέρα με πολλές καμπύλες και ιδιαίτερο σχήμα. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικές και με
δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ – αερομασάζ
και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως φωτισμός,
χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 252 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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ARRIETA

Αρριέτα

112

113

114

ARRIETA
Αρριέτα
1.45x1.45-1.30x1.30-1.20x1.20
Corner bathtub for all bathrooms with minimal
lines and patterns outside. Available in three dimensions ideal for small spaces. With acrylic or
wood patterned panel installation.

Μπανιέρα γωνιακή για όλα τα μπάνια με λιτές
γραμμές και σχέδια στο εξωτερικό. Διατίθεται σε
τρείς διαστάσεις για μικρούς χώρους. Εφαρμογή
με ποδιές ακρυλικές και σε χρώματα ξύλου.
Χωρητικότητα Capacity 251-191-161 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Νοn-slid bottom
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SILVANA

Σιλβάνα

116

117

118

SILVANA
Σιλβάνα
1.40x1.40
Corner bathtub with small curves. Ideal for space
saving with a second auxiliary seat. With acrylic
panels and hydro-massage, air-massage installation and various other accessories such as lighting,
handles and pillows.

Μπανιέρα γωνιακή με πολύ μικρές καμπύλες. Για
εξοικονόμηση χώρου, με δεύτερο βοηθητικό κάθισμα. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικές και με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ – αερομασάζ και
διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 150 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 10-12
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NATALIA

Nαταλία

120

121

122

NATALIA
Ναταλία
1.40x1.40
Μπανιέρα γωνιακή με κάθισμα και ιδιαίτερο
στυλ . Διατίθεται με ποδιές ακρυλικές και με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ – αερομασάζ και
διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Corner bathtub with seat and excellent style.
Available with acrylic panels and hydro-massage,
air-massage installation and various other accessories such as lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 215 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

6-14

exits 10-12

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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JOANNA

Τζοάννα

124

125

126

JOANNA
Τζοάννα
1.25x1.25
Μπανιέρα γωνιακή με μαξιλάρι στην αριστερή
πλευρά και κάθισμα. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικές και με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ –
αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως
φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.

Corner bathtub with pillow on the left side and
seat. With acrylic panels and hydro-massage, airmassage installation and various other accessories
such as lighting, handles and pillows.

Χωρητικότητα Capacity 150 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

6-14

exits 10-12
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ELINA

Ελίνα

128

129

130

ELINA
Ελίνα
1.05x1.05
Corner bathtub ideal for small bathrooms. With
acrylic panels and hydro-massage, air-massage
installation and various other accessories such as
lighting, handles and pillows.

Μπανιέρα γωνιακή για πιο μικρά μπάνια. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικές και με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων
άλλων αξεσουάρ όπως φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 105 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-8
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage

exits 8-10

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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SHOWERS

Nτουζιέρες

132

133

ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ
SHOWERS
0.80x0.80-0.90x0.90
Nτουζιέρα τετράγωνη και γωνιακή με ιδιαίτερο
στυλ για μικρούς και απαιτητικούς χώρους σε δύο
διαστάσεις με αντιολισθητικό πάτο. Διατίθεται με
ακρυλική ποδιά και βάση στήριξης.

Square and corner shower with special style for
small and demanding spaces in two dimensions
with anti-slip bottom. Available with acrylic panel
and support base.

Αντιολισθητικόs πάτοs

Non-slid bottom
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ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΦΛΑΤ
SHOWER ULTRA FLAT
1.20x0.80x4 cm
Ντουζιέρα ιδιαιτέρου στυλ για τους λάτρεις του
minimal με κομψές και επιβλητικές γραμμές. Λεπτή κατάλληλη για όλα τα μπάνια με ιδιαίτερες
γραμμές.

Special style shower for lovers of minimal with
sleek and imposing lines. Slim fit for all bathrooms with special lines.

135

SHOWER TRAY
CABIN

Καμπίνες
Yδρομασάζ

136

137

ΚΑΜΠΙΝΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ECO
SHOWER ΤRAY CABIN ECO
0.90x0.90x2.15
ECO:

ECO:

Το μοντέλο ECO διατίθεται χωρίς το καπάκι της
οροφής και περιλαμβάνει:

The ECO model is available without the roof cap
and includes:

1.Υδρομασάζ με 6 τζετ πλευρικά

1. Hydro massage with 6 jets sideways

2.Θερμοστατική μπαταρία με επιλογέα 3 δρόμων

2.Τhermostatic battery with 3-way selector

3.Ντούς για επιλογή με το χέρι

3.Shower to choose by hand

4.Καμπίνα χρωμέ διάφανη ή και με σεριγραφία
με κρύσταλλο ασφαλείας

4.Cabin chrome transparent or serigraphy with
security glass crystals

5.Κάθισμα

5. Seat

6.Βαλβίδα ανοιγόμενη καθαρισμού

6. Opening cleaning valve

7.Ντουζιέρα ακρυλική-βάση ντουζιέρας βαρέως
τύπου μεταλλική

7.Acrylic shower-shower base heavy metal
8. Acrylic shower tray detachable

8.Ποδιά ντουζιέρας ακρυλική αποσπώμενη
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ΚΑΜΠΙΝΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ HYDRO
SHOWER ΤRAY CABIN HYDRO
0.90x0.90x2.25
HYDRO:

HYDRO:

Το μοντέλο HYDRO διατίθεται με το καπάκι της
οροφής και περιλαμβάνει:

The HYDRO model is available with the roof cap
and includes:

1.Υδρομασάζ με 6 τζετ πλευρικά , 6 τζετ μέσης , 4
τζετ πλάτης και 2 τζετ αυχένα συνολικά 18 τζετ
2.Ντούς οροφής

1. Hydro massage with 6 jet sideways , 6 jet for the
waist , 4 jet for the back and 4 jets for the neck 18
jet in total

3.Ντους για επιλογή με το χέρι

2.Roof shower

4.Θερμοστατική μπαταρία με επιλογέα 4 δρόμων

3.Shower to choose by hand

5.Καμπίνα χρωμέ διάφανη ή και με σεριγραφία
με κρύσταλλο ασφαλείας

4.Τhermostatic battery with 4-way selector

6.Κάθισμα

5.Cabin chrome transparent or serigraphy with
security glass crystals

7.Βαλβίδα ανοιγόμενη καθαρισμού

6. Seat

8.Ντουζιέρα ακρυλική-βάση ντουζιέρας βαρέως
τύπου μεταλλική

7. Opening cleaning valve

9.Ποδιά ντουζιέρας ακρυλική αποσπώμενη

9. Acrylic shower tray detachable

8.Acrylic shower-shower base heavy metal
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ΚΑΜΠΙΝΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ EXTRA
SHOWER ΤRAY CABIN EXTRA
0.90x0.90x2.25
EXTRA:

EXTRA:

Το μοντέλο EXTRA διατίθεται με το καπάκι της
οροφής και περιλαμβάνει:

The EXTRA model is available with the roof cap
and includes:

1.Υδρομασάζ με 6 τζετ πλευρικά , 6 τζετ μέσης , 4
τζετ πλάτης και 2 τζετ αυχένα συνολικά 18 τζετ

1. Hydro massage with 6 jet sideways , 6 jet for the
waist , 4 jet for the back and 4 jets for the neck 18
jet in total

2.Χρωματοθεραπεία με 11 χρώματα χειροκίνητη
και 5 προγράμματα αυτόματα
3.Ντους για επιλογή με το χέρι

2.Chromotherapy with 11 colors choose by hand
and 5 programs automatic

4.Θερμοστατική μπαταρία με επιλογέα 4 δρόμων

3.Shower to choose by hand

5.Καμπίνα χρωμέ διάφανη ή και με σεριγραφία
με κρύσταλλο ασφαλείας

4.Τhermostatic battery with 4-way selector

6.Κάθισμα

5.Cabin chrome transparent or serigraphy with
security glass crystals

7.Βαλβίδα ανοιγόμενη καθαρισμού

6. Seat

8.Ντουζιέρα ακρυλική-βάση ντουζιέρας βαρέως
τύπου μεταλλική

7. Opening cleaning valve

9.Ποδιά ντουζιέρας ακρυλική αποσπώμενη

9. Acrylic shower tray detachable

8.Acrylic shower-shower base heavy metal
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ΚΑΜΠΙΝΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ FULL
SHOWER ΤRAY CABIN FULL
0.90x0.90x2.25
FULL:

FULL:

Το μοντέλο FULL διατίθεται με το καπάκι της οροφής και περιλαμβάνει:

The FULL model is available with the roof cap
and includes:

1.Υδρομασάζ με 6 τζετ πλευρικά , 6 τζετ μέσης , 4
τζετ πλάτης και 2 τζετ αυχένα συνολικά 18 τζετ

1. Hydro massage with 6 jet sideways , 6 jet for the
waist , 4 jet for the back and 4 jets for the neck 18
jet in total

2.Χρωματοθεραπεία με 11 χρώματα χειροκίνητη
και 5 προγράμματα αυτόματα
3.Ντους για επιλογή με το χέρι

2.Chromotherapy with 11 colors choose by hand
and 5 programs automatic

4.Θερμοστατική μπαταρία με επιλογέα 4 δρόμων

3.Shower to choose by hand

5.Ράδιο αδιάβροχο με ένα ηχείο

4.Τhermostatic battery with 4-way selector

6.Καμπίνα χρωμέ διάφανη ή και με σεριγραφία
με κρύσταλλο ασφαλείας

5.Waterproof radio with one speaker

7.Κάθισμα

6.Cabin chrome transparent or serigraphy with
security glass crystals

8.Βαλβίδα ανοιγόμενη καθαρισμού

7. Seat

9.Ντουζιέρα ακρυλική-βάση ντουζιέρας βαρέως
τύπου μεταλλική

8. Opening cleaning valve

10.Ποδιά ντουζιέρας ακρυλική αποσπώμενη

10. Acrylic shower tray detachable

9.Acrylic shower-shower base heavy metal
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ΣΥΣΤΗMAΤΑ YΔΡΟΜΑΣΑΖ-ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ
HYDRO/AIR-MASSAGE SYSTEMS
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ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ/ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ
Το νερό είναι μοναδικό και αναντικατάστατο… Η ευεργετική αξία του νερού είναι διαχρονικά αδιαμφισβήτητη. Η υδροθεραπεία συνίσταται στην χρήση του νερού ως θεραπευτικού μέσου και παλιότερα στηρίζονταν
σε καθαρά εμπειρική βάση. Στις μέρες μας γίνεται με τρόπο συστηματικό και απόλυτα επιστημονικό και έχει
ενταχθεί στις εναλλακτικές θεραπείες της ιατρικής επιστήμης.
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ - Η ΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κάνοντας λόγο για μασάζ αναφερόμαστε στην τεχνική που σκοπό έχει τη αποθεραπεία προβλημάτων των
μυών και των αρθρώσεων, την αντιμετώπιση του πόνου και της κόπωσης και τη χαλάρωση του οργανισμού.
Η λειτουργία του μασάζ με την αναζωογονητική χρήση του νερού αποτελεί την πιο σύγχρονη μορφή υδροθεραπείας, το υδρομασάζ. Υδρομασάζ, ουσιαστικά, είναι η άσκηση πίεσης στο ανθρώπινο σώμα από νερό
και αέρα που εκτοξεύονται από ειδικά ακροφύσια (jets) της μπανιέρας. Μέσα από τα ακροφύσια αυτά εκτοξεύεται μίγμα νερού και αέρα υπό πίεση, το οποίο δημιουργεί τύρβη (αναταραχή) στο νερό της μπανιέρας
με άμεσο αποτέλεσμα ο λουόμενος να απολαμβάνει ένα καθολικό ευεργετικό μασάζ. Η κίνηση του νερού
επιτυγχάνεται με τη λειτουργία κινητήριας αντλίας. Επισημαίνεται ότι σύστημα υδρομασάζ τοποθετείται σε
όλουs ανεξαιρέτως τους τύπους μπανιέρας.
ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ?
ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Αυξάνει την περιφερειακή κυκλοφορία του αίματος.
Ανακουφίζει τους μυς από την καταπόνηση που προκαλεί η άσκηση, η επίπονη εργασία ή η υπερδραστηριότητα και επιτυγχάνει και επιτυγχάνει τη μυϊκή χαλάρωση.
Τονώνει τον μεταβολισμό του σώματος
Μειώνει την ευαισθησία στον πόνο των αρθρώσεων ή των μυών.
Αυξάνει την μυϊκή δύναμη. Μειώνει τους μυϊκούς σπασμούς που είναι συνέπεια της κόπωσης ή τραυματισμού. Αυξάνει την ευκολία της κίνησης της άρθρωσης σε ηλικιωμένους η καταπονημένους οργανισμούς,
άτομα με αναπηρία ή αθλητές, βελτιώνοντας και διατηρώντας την τροχιά των δύσκαμπτων αρθρώσεων. Βοηθά στην θεραπεία των ρευματικών παθήσεων και των τραυματισμών.
ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ
Δημιουργεί αίσθημα ευεξίας και χαλάρωσης από την πίεση που προκαλούν οι εξοντωτικοί ρυθμοί της καθημερινής ζωής.
Μειώνει δραστικά και άμεσα την ένταση τους στρες και του άγχους.
Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά φαινόμενα αϋπνίας και υπερέντασης.
Αποτελεί μια ευχάριστη δραστηριότητα. Εξάλλου, τίποτα δεν μας εμποδίζει να τη μοιραστούμε και με
άλλον…
ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Βοηθά στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και του τοπικού λίπους με την άσκηση επαναλαμβανόμενης
πίεσης στους ιστούς του δέρματος. Προσδίδει φρεσκάδα και ζωντάνια στο κουρασμένο δέρμα.
Διαστέλλει τους πόρους της επιδερμίδας, δίνοντας την ευκαιρία για βαθύ και υγιή καθαρισμό του δέρματος.
Συσφίγγει και τονώνει τους παραμελημένους και χαλαρωμένους μυς.
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HYDRO/AIR-MASSAGE
Water is unique and irreplaceable. The beneficial value of water is undisputable through all time. Hydrotherapy derives from the use of water as a therapeutic means and in the past was purely empirical. In present day it is used systematically and in a completely scientific manner and has been included in alternative
therapies in medical science.
HYDROMASSAGE: THE PRESENT DAY FORM OF HYDROTHERAPY
Speaking of massage we refer to a technique with the purpose to heal muscle and joint problems, dealing
with pain, fatigue and slackness of the human body. Massage with the rejuvenating use of water is the most
up-to-date for of hydro-therapy, which is no other than the hydro-massage. Basically, hydro-massage is the
use of pressure on the human body with the means of water and air that eject from special nozzles (jets) on
the bathtub. Through those nozzles a mixture of water and air ejects with pressure which creates turbulence
in the water resulting in a therapeutic and rejuvenating massage. The water’s movement is achieved by the
function of the motor pump. It should be noted that the hydro-massage system can be installed in every
bathtub our company manufactures, without any exceptions.
WHAT ARE THE BENEFITS OF HYDRRO-MASSAGE?
IN PHYSICAL HEALTH
Increases peripheral blood circulation.
Relieves muscles from strain caused by exercise, hard work or hyperactivity and achieves muscle relaxation.
Tones the body’s metabolism.
Reduces joint or muscle pain sensitivity.
Increases muscle strength.
Reduces muscles spasms caused by strain or injury.
Increases easiness in joint movement in elderly or strained people (handicapped persons or athletes) improving and sustaining the orbit of stiff joints.
Helps in curing rheumatic diseases and injuries.
IN MENTAL BALANCE
Creates a feeling of wellbeing and relaxation from the pressure caused by the exhausting pace of everyday
life.
It drastically and immediately reduces stress.
Has an effective result against insomnia and tension.
Produces a pleasant activity and nothing can prevent us from sharing this experience with another person…
BODYS AESTHETICS
Fights against cellulites and local fat with the exercise of repetitive pressure on skin tissues.
Freshens and lives up tired skin.
Dilates skin pores, thus giving the chance for a deep and healthy skin cleansing.
Firms and tones neglected and relaxed muscles.
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ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η χρωματοθεραπεία είναι απλή, ευχάριστη, φυσικά εντελώς ανώδυνη και κυρίως χωρίς παρενέργειες. Στηρίζεται στην αντίληψη ότι καθένα από τα χρώματα του φάσματος δρα σε συγκεκριμένα σημεία του οργανισμού, ασκώντας ευεργετική επίδραση στην ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η χρωματοθεραπεία στο υδρομασάζ επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση συσκευής που διοχετεύει φωτισμό με
φίλτρα χρώματος στην μπανιέρα. Ο λουόμενος έχει τη δυνατότητα της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης
του συστήματος, καθώς και της επιλογής του επιθυμητού χρώματος, με τη χρήση ειδικού διακόπτη
(μπουτόν), ο οποίος είναι τοποθετημένος σε κατάλληλο σημείο της μπανιέρας Η χρωματοθεραπεία χρησιμοποιεί βασικά χρώματα: το λευκό, το σιέλ, το μπλε, το φούξια, το κόκκινο, το πράσινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο, το ιώδες-μενεξεδί και άλλα χρώματα.
CHROMO THERAPY
Chromo therapy is easy, pleasant, of course completely painless and most of all without any side effects. It is
based on the perception that each of the existing colors of the spectrum acts on specific parts of the human
organism resulting in the person’s physical and mental health.
WAY OF USE
Chromo therapy in hydro-massage is achieved by installing a device in the bathtub that channels light
through color filters. The bather has the option of activating or deactivating the system, as well as choosing
the desired color with the use of a switch (button) placed on the bathtub at a suitable place. In Chromo therapy 6 basic colors are used: red, orange, yellow, blue, green and violet but also white, fuchsia, light blue and
other colors as well.
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ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Το όζον είναι μια χημική ένωση (αέριο) που αποτελείται από τρία άτομα οξυγόνου (Ο3). Είναι το ισχυρότερο
οξειδωτικό μέσο με το οποίο περιορίζονται τα μικρόβια και οι ιοί. Σε συνδυασμό με το υδρομασάζ η οζονοθεραπεία φροντίζει ώστε το σώμα του λουόμενου να εκτίθεται σε ατμόσφαιρα όζοντος, υψηλότερης συγκέντρωσης από αυτή της συνήθους ατμόσφαιρας. Έτσι, χάρη στο όζον, οι πόροι διαστέλλονται και αυτό ευνοεί
την αποβολή των ουσιών που εμποδίζουν το δέρμα να αναπνεύσει, επιτρέποντας έτσι στα κύτταρα να απορροφήσουν ελεύθερο καθαρό οξυγόνο.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Στο σύστημα υδρομασάζ τοποθετείται ένας μηχανισμός παροχής όζοντος που διοχετεύει αναζωογονητικό
όζον στο νερό της μπανιέρας. Σημειώνεται ότι ο μηχανισμός όζοντος λειτουργεί με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση του υδρομασάζ.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το λουτρό πρέπει να έχει διάρκεια περίπου 15 λεπτά.
Η χρήση της οζονοθεραπείας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις φορέs την εβδομάδα..Η θερμοκρασία του
νερού θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη των 320 βαθμών κελσίου.
ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ Η ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Καταπολεμά τα βακτήρια και τους ιούς. Τροφοδοτεί το δέρμα με πλούσιο οξυγόνο χαρίζοντας του ελαστική
και απαλή υφή. Τονώνει και καθαρίζει την επιδερμίδα. Ανανεώνει την κυκλοφορία του αίματος. Προσφέρει
ενέργεια σε καταπονημένους οργανισμούς.
OZONE-THERAPY
WHAT IS OZONE-THERAPY?
Ozone is a chemical compound (gas) which consists of three oxygen atoms (Ο3). It is the most powerful oxidant with which germs and viruses can be limited. Combined with hydro-massage, ozone-therapy results in
exposing the bather’s body to higher concentration ozone atmosphere than the surrounding environment’s.
Therefore, due to the ozone skin pores dilate which favors the removal of particles that prevent skin from
breathing properly, thus allowing our cells to absorb pure oxygen.
FUNCTION
An ozone providing mechanism is installed in the hydro-massage system distributing rejuvenating ozone in
the bathtub’s water. Note that the ozone mechanism functions simultaneously with the activation of the hydro-massage.
WAY OF USE
The bath’s duration should be approximately 15 minutes.
The use of ozone therapy must not exceed three times weekly. Water temperature must not be higher than
32oC.
WHAT ARE THE BENEFITS OF OZONE-THERAPY?
Fights bacteria and viruses..Supplies skin with rich oxygen giving it a flexible and soft texture..Stimulates
and cleanses the skin. Renews blood circulation. Energizes overworked organisms..Limits migraine and
headache seizures.
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ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αρωματοθεραπεία είναι η επιστημονική μέθοδος αξιοποίησης των βοτάνων. Στην εποχή μας, ιδιαίτερα, παρατηρείται μια αυξημένη ζήτηση σε φυσικά προϊόντα που είναι συνυφασμένη με την ανάγκη αποτοξίνωσης
και υγιεινής διαβίωσης. Τα αιθέρια έλαια είναι -όπως δηλώνει το όνομα τους- ελαιώδη, υγρά και πτητικά
(δηλαδή εξατμίζονται γρήγορα συναντάμε στα διάφορα μέρη των φυτών (όπως άνθη, φύλλα, καρπό, βλαστούς, κορμό, ρίζες κ.λπ.). Μάλιστα, είναι δυνατόν στο ίδιο φυτό να ανιχνεύονται αιθέρια έλαια διαφορετικής σύστασης. Η λήψη τους από τους αδένες και τους πόρους των φυτών γίνεται με ειδικούς τρόπους εκχύλισης και απόσταξης.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα αιθέρια έλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια ενός λουτρού σε μια απλή μπανιέρα ή σε
υδρομασάζ. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία και σε συσκευασία μικρών μπουκαλιών τα οποία έχουν ελεγχθεί επιστημονικά ώστε να διασφαλιστεί η ανόθευτη και άριστη ποιότητα. Γεμίστε την μπανιέρα με νερό,
προσθέστε 4-5 σταγόνες αιθέριων ελαίων -αρκεί η χρησιμοποίηση λίγων μόνο σταγόνων για να αρχίσει η
ευεργετική τους δράση- και βυθιστείτε για περίπου 15 λεπτά. Προσθέστε τα έλαια, αμέσως μόλις το νερό αρχίσει να τρέχει. Με αυτό τον τρόπο απελευθερώνονται περισσότερο οι ευεργετικές τους ιδιότητες και η εισπνοή των ατμών γίνεται ιδιαίτερα ευχάριστη. Με την επίδραση της ζεστής θερμοκρασίας του νερού οι πόροι του δέρματος διαστέλλονται, βοηθώντας έτσι τα ενεργά στοιχεία των ελαίων να εισχωρήσουν καλύτερα
στο δέρμα. Εκλύεται υπέροχο άρωμα που προσδίδει ευχάριστη διάθεση στο μπάνιο, ενώ παράλληλα τα εκχυλίσματα των αρωματικών βοτάνων και φυτών διαπερνούν τις στοιβάδες της επιδερμίδας του λουόμενου
προσφέροντας σωματική και ψυχική ευεξία. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η θεραπευτική δράση
των αιθέριων ελαίων αναιρείται όταν χρησιμοποιούμε παράλληλα σαπούνια ή σαμπουάν, τα οποία έχουν
χημική σύσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αποτελεσματικότερη δράση της αρωματοθεραπείας με αιθέρια έλαια επιτυγχάνεται με τη θερμοκρασία του νερού 37C.
ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ Η ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ;
Ανάλογα με το εκχύλισμα των βοτάνων ή των φυτών τα αιθέρια έλαια έχουν μια μεγάλη ευρύτητα δράσης
με θεαματικά και άμεσα αποτελέσματα. Μπορούν να δρουν ως καλλυντικά, αντισηπτικά, αντιμικροβιακά,
τονωτικά, στυπτικά κ.λπ.
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AROMATHERAPY
Aromatherapy is a scientific method of herb utilization. In our times the need of detoxification and healthy
living has brought forth the increasing demand in natural products. Essential oils are, as declared by the
name, oily, liquid and volatile (rapidly evaporating). The come from different plant parts (such as blossoms,
leaves, fruit, shoots, stems, roots, etc). As a matter of fact it is possible of extracting essential oils of different
composition from the same plant. The oils are taken from the plant’s pores and glands by special means of
extraction and distillation.
WAY OF USE
Essential oils can be used during a bath in a simple or a hydro-massage bathtub. They are available in a
great variety and in small bottle packages which have been scientifically tested and proved so as to ensure
purity and fine quality. Fill your bathtub with water, add 4-5 drops of essential oils-a few drops are enough
to initiate their beneficial action– and submerge for approximately 15 minutes. Add the oils immediately after you open the water tap. In this way more of their beneficial properties are released and inhaling their vapors becomes especially pleasant. As an effect of water heat, skin pores dilate, thus helping the oils’ active
elements to penetrate deeper into the skin. A wonderful aroma is released that gives a pleasant mood during
the bath, and in the meanwhile the herbs’ and plants’ aromatic extracts penetrate through the skin layers,
thus providing the bather with physical and mental well-being. However , we must take into consideration
that the essential oils’ therapeutic action is invalidated if used with soaps or shampoos which are chemically
composed. Furthermore, we must know that in order to achieve effective results through aromatherapy using essential oils, water temperature should be approximately 37oC.
WHAT ARE THE BENEFITS OF AROMATHERAPY?
Depending on the extract of the herbs or plants, essential oils have a great range of action with spectacular
and immediate results. They can be used as cosmetics, antiseptics, antimicrobials, tonics, astringents etc.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ


Αντλία 1,25 HP



6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα 86mm
(νερού-αέρα)



1 χειριστήριο air button



Air control



Αναρρόφηση



Σύστημα απορρόφησης
κραδασμών αντλίας



Βάση στήριξης περιμετρική



Το παραπάνω σύστημα υδρομασάζ μπορεί να
τοποθετηθεί μαζί με κάποιο από τα συστήματα
αερομασάζ. Με δυνατότητα εφαρμογήs
οικονομικήs χρωματοθεραπείαs No 1-2

Β
PNEUMATIC HYDRO-MASSAGE
SYSTEMS
ECONOMIC


Pump 1,25HP



6 auto adjustable jets (water - air)



1 remote control air button



Air control



Suction



Pumps’ vibration absorbing system



Metallic support stand



The above hydro-massage can be installed also
with an air-massage system. Possibility of adjusting economic chromo therapy No. 1-2
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Νο 1


Αντλία 1,25HP



6 αυτορυθμιζόμενα jet 86 mm (νερού-αέρα)



2 μικρά jet αυχένα ή ποδιών



1 χειριστήριο air button



Air control



Αναρρόφηση



Σύστημα απορρόφησης
κραδασμών αντλίας



Βάση στήριξης περιμετρική



Το παραπάνω σύστημα υδρομασάζ μπορεί να
τοποθετηθεί μαζί με κάποιο από τα συστήματα
αερομασάζ. Με δυνατότητα εφαρμογήs
οικονομικήs χρωματοθεραπείαs No 1-2

PNEUMATIC HYDRO-MASSAGE SYSTEMS
ECONOMIC PNEUMATIC Νo 1


1,25HP Pump



6 auto adjustable jets 86mm (water-air)



2 small neck or foot jets



1 air button controller



Air control



Suction



Shock absorbing pump system



Perimetrical support stand



The above hydro-massage can be installed also



with an air-massage system. Possibility of



adjusting economic Chromo therapy No. 1-2
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Νο 2


Αντλία 1,25HP με λειτουργία ρύθμισηs 20 λεπτών
ή 1,50 HP ( κατ’ επιλογή)



6-8 αυτορυθμιζόμενα jet (νερού-αέρα)



1 χειριστήριο air button



Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμηs νερού



Air control



Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας



Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίαs



.Βάση στήριξηs περιμετρική



Εφαρμογή με όλα τα συστήματα αερομασάζ

.

και χρωματοθεραπείαs No 1-2

PNEUMATIC HYDRO-MASSAGE SYSTEMS
PNEUMATIC Νο 2


1,25HP Pump with 20 minutes duration function
Or 1,50ΗP (by choice)



6-8 auto adjustable jets (water-air)



1 air button controller



Water level electronic sensor



Air control



Safety valve suction



Shock absorbing pump system



Perimetrical support stand



The above hydro-massage can be installed also with an airmassage system. Possibility of adjusting economic chromo
therapy
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Νο 3


Αντλία 1,25HP με λειτουργία ρύθμισηs 20 λεπτών ή 1,50ΗP
( κατ’ επιλογή)



6-8 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα 86 mm (νερού-αέρα)



2 μικρά jet αυχένα ή ποδιών



1 χειριστήριο air button



Air control



Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού



Πίνακας συνδεσμολογίας και ασφαλείας



Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας



Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας



Βάση στήριξης περιμετρική



Αυτόματος θερμικός διακόπτης ασφαλείας αντλίαs



Εφαρμογή με όλα τα συστήματα αερομασάζ

.

και χρωματοθεραπείαs No 1-2

PNEUMATIC HYDRO-MASSAGE SYSTEMS
PNEUMATIC Νο 3


1,25HP Pump with 20 minutes duration function
Or 1,50ΗP (by choice)



6-8 auto adjustable large jets 86mm (water-air)



2 small neck or foot jets



1 air button controller



Air control



Water level electronic sensor



Control and safety panel



Safety valve suction



Shock absorbing pump system



Perimetrical support stand



Pump safety automatic heat switch
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Νο 4


Αντλία 1,50HP με λειτουργία ρύθμισηs 20 λεπτών
( 2 κατ’ επιλογή)



6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα 86 mm(νερού-αέρα)



2 μικρό jet αυχένα -2 μικρό jet ποδιών



1 χειριστήριο air button



2 Air control



Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού



Πίνακας συνδεσμολογίας και ασφαλείας



Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας



Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας



Βάση στήριξης περιμετρική



Αυτόματος θερμικός διακόπτης



Εφαρμογή με όλα τα συστήματα αερομασάζ
και χρωματοθεραπείαs No 1-2

PNEUMATIC HYDRO-MASSAGE SYSTEMS
















PNEUMATIC Νο 4
1,50HP Pump with 20 minutes duration function
6 auto adjustable large jets 86mm (water-air)
2 small neck jets
2 small foot jets
1 air button controller
Air control ( 2 by choice)
Water level electronic sensor
Control and safety panel
Safety valve suction
Shock absorbing pump system
Perimetrical support stand
Pump safety automatic heat switch
The above hydro-massage can be installed also
with an air-massage system.
Possibility of adjusting economic Chromo therapy No. 1-2
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Νο 1


Αντλία 1,00ΗΡ με λειτουργία ρύθμισηs 20 λεπτών



6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα 86 -95mm



1 χειριστήριο ηλεκτρονικό-air control



Πίνακας συνδεσμολογίας-ασφαλείας



Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας



Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας



Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφάλειαs



Βάση στήριξης περιμετρική



Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας



Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού



Εφαρμογή με όλα τα συστήματα αερομασάζ



και χρωματοθεραπείαs No 1-2



Εφαρμογή με όλα τα συστήματα αερομασάζ
και χρωματοθεραπείαs No 1-2

ELECTRONIC HYDRO-MASSAGE SYSTEMS












ECONOMIC-ELECTRONIC Νο 1
1,00ΗΡ Pump with 20 minutes duration function
6-8 auto adjustable large jets 86 -95mm (water-air)
1 electronic-air control remote
Control and safety panel
Safety valve suction
Shock absorbing pump system
Safety valve suction
Perimetrical support stand
Pump safety automatic heat switch
Water level electronic sensor
The above hydro-massage can be installed also
with an air-massage system.
Possibility of adjusting economic Chromo therapy No. 1-2
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
Νο2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Νο 2


Αντλία 1,25HP (κατ’ επιλογή 1,50ΗΡ) με λειτουργία ρύθμισηs 30 λεπτών



6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα 86 -95 mm (νερού-αέρα)



2 μικρά jet αυχένα 2 μικρά jet ποδιών



1 ηλεκτρονικό χειριστήριο φωτιζόμενο με απολύμανση και



δοσομετρική αντλία και φωτεινή ένδειξη στάθμης νερού



Air control



Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού



Πίνακας συνδεσμολογίας και ασφαλείας



Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας



Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας



Βάση στήριξης περιμετρική



Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας



Αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης



Εφαρμογή με όλα τα συστήματα αερομασάζ και χρωματοθεραπείαs No 1-2

( 2 κατ’ επιλογή)



ELECTRONIC HYDRO-MASSAGE SYSTEMS














ELECTRONIC Νο 2
1,25HP Pump (or 1,50ΗΡ by choice) 30 minutes
duration function
6 auto adjustable large jets 86 -95 mm(water-air)
2 small neck jets
2 small foot jets
1 electronic controller with light display
tand disinfection with dosing pump
Air control ( 2 by choice)
Water level electronic sensor
Control and safety panel
Safety valve suction
Shock absorbing pump system
Perimetrical support stand
Pump safety automatic heat switch
Automatic drainage valve
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Νο 3


Αντλία 1,50HP με λειτουργία ρύθμισηs 5-30 λεπτών



6 αυτορυθμιζόμενα jet 86-95mm (νερού-αέρα)



4 μικρά jet αυχένα 4 μικρά jet ποδιών



1 ηλεκτρονικό χειριστήριο φωτιζόμενο με απολύμανση και



δοσομετρική αντλία και φωτεινή ένδειξη στάθμηs νερού



Χρωματοθεραπεία Νο (2 ) 12 χρωμάτων χειροκίνητη
και αυτόματη



Air control

( 2 κατ’ επιλογή)



Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού



Πίνακας συνδεσμολογίας και ασφαλείας



Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας



Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας



Βάση στήριξης περιμετρική



Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας .



Αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης

ELECTRONIC HYDRO-MASSAGE SYSTEMS


ELECTRONIC Νο 3







1,50HP Pump 5-30 minutes duration function
6 auto adjustable jets 86-95mm (water-air)
4 small neck jets
4 small foot jets
1 electronic controller with light display
and disinfection with dosing pump
White, blue, green or red light
Air control ( 2 by choice)
Water level electronic sensor
Control and safety panel
Safety valve suction
Shock absorbing pump system
Perimetrical support stand
Pump safety automatic heat switch
Automatic drainage valve
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣ/ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Νο 4


Αντλία 1,50HP με λειτουργία ρύθμισηs 5-30 λεπτών



6 αυτορυθμιζόμενα jet 86χιλ-95χιλ (νερού-αέρα)



4 μικρά jet αυχένα 4 μικρά jet ποδιών



1 ηλεκτρονικό χειριστήριο με ένδειξη για υδρομασάζ, αερομασάζ, όζον και φώτα. και φωτεινή ένδειξη στάθμης νερού



χρωματοθεραπεία αυτόματηs εναλλαγήs



Air control



Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού



Όζον



Πίνακας συνδεσμολογίας και ασφαλείας



Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας



Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας



Βάση στήριξης περιμετρική



Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας



Αυτόματη βαλβίδα



Blower 800 watt με θερμαντή 300 watt



12-16 jet αέρα, ανάλογα με το μέγεθος της μπανιέρας

( 2 κατ’ επιλογή)
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ELECTRONIC HYDRO-AIR-MASSAGE SYSTEMS
ELECTRONIC Νο 4


1,50HP Pump 5-30 minutes duration function



6 auto adjustable jets 86-95mm (water-air)



4 small neck jets



4 small foot jets



1 electronic controller for hydro-massage, air-massage, ozonetherapy and lights with light display of water level



Chromo therapy with automatic function No.2



Air control



Water level electronic sensor



Ozone



Control and safety panel



Safety valve suction



Shock absorbing pump system



Perimmetrical support stand



Pump safety automatic heat switch



Automatic drainage valve



800 Watts blower with heater 300watt



12-16 air jets, according to bathtub size



1 air button

( 2 by choice)
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣ/ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Νο 5


Αντλία 1,50HP με λειτουργία ρύθμισηs 5-30 λεπτών



6 αυτορυθμιζόμενα jet 86χιλ-95χιλ (νερού-αέρα)



4 μικρά jet αυχένα 4 μικρά jet ποδιών



1 ηλεκτρονικό χειριστήριο με ένδειξη για υδρομασάζ,



αερομασάζ, με απολύμανση και δοσομετρική αντλία, με φωτεινή
ένδειξη στάθμης νερού, χρωματοθεραπεία αυτόματηs εναλλαγήs
12 χρωμάτων



Air control

( 2 κατ’ επιλογή)



Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού



Πίνακας συνδεσμολογίας και ασφαλείας



Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας



Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας



Βάση στήριξης περιμετρική



Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας



Αυτόματη βαλβίδα



Blower 800 watt με θερμαντή 300 watt



12-16 jet αέρα, ανάλογα με το μέγεθος της μπανιέρας
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ELECTRONIC HYDRO-AIR-MASSAGE SYSTEMS
ELECTRONIC Νο 5


1,50HP Pump 5-30 minutes duration function



6 auto adjustable jets 86-95mm (water-air)



4 small neck jets and 4 small foot jets





1 electronic controller for hydro-massage, air-massage, with light display and disinfection with dosing and lights with light display of
water level
Chromo therapy with automatic function No.2



Air control



Water level electronic sensor



Control and safety panel



Safety valve suction



Shock absorbing pump system



Perimmetrical support stand



Pump safety automatic heat switch



Automatic drainage valve



800 Watts blower with heater 300watt



12-16 air jets, according to bathtub size



1 air button

( 2 by choice)

161

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣ/ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Νο 6


Αντλία 1,50HP με λειτουργία ρύθμισηs 5-40λεπτών



6 αυτορυθμιζόμενα jet 86χιλ-95χιλ (νερού-αέρα)



4 μικρά jet αυχένα 4 μικρά jet ποδιών



1 ηλεκτρονικό χειριστήριο με ένδειξη για υδρομασάζ,



αερομασάζ, απολύμανση, και όζον, ράδιο με δυο ηχεία
αδιάβροχα



Φώτα και φωτεινή ένδειξη στάθμης νερού



χρωματοθεραπεία αυτόματηs εναλλαγήs



Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού



Όζον



Παλμικό μασάζ νερού



Πίνακας συνδεσμολογίας και ασφαλείας



Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας



Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας



Βάση στήριξης περιμετρική



Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας



Αυτόματη βαλβίδα



Blower 800 watt με θερμαντή 300 watt



12-16 jet αέρα, ανάλογα με το μέγεθος της μπανιέρας
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ELECTRONIC HYDRO-AIR-MASSAGE SYSTEMS
ELECTRONIC Νο 6


1,50HP Pump 5-40 minutes duration function



6 auto adjustable jets 86-95mm (water-air)



4 small neck jets



4 small foot jets



1 electronic controller for hydro-massage, air-massage,
disinfection, and ozon, radio with 2 waterproof speakers, lights and light display of water level



Palmic water massage



Ozon



Chromo therapy with automatic function No.2



Water level electronic sensor



Control and safety panel



Safety valve suction



Shock absorbing pump system



Perimetrical support stand



Pump safety automatic heat switch



Automatic drainage valve



800 Watts blower with heater 300 watt



12-16 air jets according to bathtub size



1 air button
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Νο 1


Blower 400Watt



10jet αέρα



1 χειριστήριο air button



Βαλβίδα ασφάλειαs Βlower



Σύστημα απορρόφησης
κραδασμών αντλίας



Βάση στήριξης περιμετρική



Το παραπάνω σύστημα αερομασάζ μπορεί να τοποθετηθεί



μαζί με κάποιο από τα συστήματα υδρομασάζ.



Με δυνατότητα εφαρμογήs οικονομικήs χρωματοθεραπείαs No 1-2

PNEUMATIC AIR-MASSAGE SYSTEMS










ECONOMIC Νο 1
Blower 400Watt
10 air jets
1 air button controller
Βlower safety valve
Shock absorbing pump system
Perimetrical support stand
The above air-massage can be installed also
with a hydro-massage system.
Possibility of adjusting economic Chromo therapy No. 1-2
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Νο 2


Blower 650W (650W blower και 300w θερμαντήρας αέρα)



12-16jet αέρα ( 16 κατ’ επιλογή)



1 χειριστήριο air button



Βαλβίδα ασφάλειαs Βlower



Σύστημα απορρόφησης
κραδασμών αντλίας



Βάση στήριξης περιμετρική



Το παραπάνω σύστημα αερομασάζ μπορεί να τοποθετηθεί



μαζί με κάποιο από τα συστήματα υδρομασάζ.



Με δυνατότητα εφαρμογήs οικονομικήs χρωματοθεραπείαs No 1-2

PNEUMATIC AIR-MASSAGE SYSTEMS
ECONOMIC Νο 2


Blower 650W (650W blower and 300W air heater)



12-16 air jets( 16 by choice)



1 air button controller



Βlower safety valve



Shock absorbing pump system



Perimetrical support stand



The above air-massage can be installed also



with a hydro-massage system.



Possibility of adjusting economic Chromo therapy No. 1-2
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ
ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ Νο 3


Blower 1100W(800w blower και 300w θερμαντήρας αέρα)



12-16 jet αέρα ( 16 κατ’ επιλογή)



Ηλεκτρονικό χειριστήριο on-off



1 χειριστήριο air button



Βαλβίδα ασφαλείαςs Βlower



Σύστημα απορρόφησης
κραδασμών αντλίας



Βάση στήριξης περιμετρική



Το παραπάνω σύστημα αερομασάζ μπορεί να τοποθετηθεί



μαζί με κάποιο από τα συστήματα υδρομασάζ.



Με δυνατότητα εφαρμογήs οικονομικήs χρωματοθεραπείαs No 1-2

ELECTRONIC AIR-MASSAGE SYSTEMS
AIR MASSAGE Νο 3


Blower 1100W(800w blower and 300w air heater)



12-16 air jets ( 16 by choice)



Electronic on-off controller



1 air button controller



Βlower safety valve



Shock absorbing pump system



Perimetrical support stand



The above air-massage can be installed also
with a hydro-massage system.
Possibility of adjusting economic
Chromo therapy No. 1-2
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ


Ηλεκτρονική πλακέτα



Ηλεκτρονικό χειριστήριο on-off



Μπιτονάκι απολυμαντικό υγρού



Αντλία μικρή για τροφοδοσία απολύμανσηs



Τζετάκι τεμάχιο 1

DISINFECTION SYSTEMS FOR ALL
HYDRO-MASSAGES
ELECTRONIC DISINFECTION







Electronic panel
Electronic on-off controller
Disinfection liquid container
Small pump for disinfection liquid supply
Small jet 1 piece
Liquid plug

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΤΡΑ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
PNEUMATIC SYSTEM EXTRA REINFORCEMENT
FOR EVERY HYDRO-MASSAGE SYSTEM
Blower 300W-400Watt
Έξτρα σύστημα με πιο πολύ διοχέτευση αέρα στα τζετ νερού του υδρομασάζ για καλύτερο αποτέλεσμα της
πίεσης του νερού. Εφαρμογή σε όλα τα συστήματα υδρομασάζ.
Extra system for more air channeling through the hyro massage jets for better result in water pressure can be
applied in every hydro massage system.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ACCESSORIES
Υδρομασάζ τζέτ-Hydro-massage injectors

χρωμίου

λευκό

Χρυσό

χαλκού

μπρονζέ

chrome

white

gold

copper

bronze

φλάτ
χρωμίου

φλάτ
χρωμίου
τετράγωνο μικρά

chrome flat

flat
square

Chrome
small

Χρωματοθεραπεία-θερμαντέs-όζον Q3-Cromotherapy-heater-ozon Q3

Χρωματοθεραπεία πολλαπλών χρωμάτων εναλλάξ
οικονομική 6 χρωμάτων Νο1
Chromo therapy multiple colours alternately economic 6
alternative colours No1
Χρωματοθεραπεία πολλαπλών χρωμάτων εναλλάξ 12
χρωμάτων με ηλεκτρονικό χειριστήριο
Chromo therapy multiple colours alternately 12 alternative
colours automatic and manual led No2
Φωτισμόs led μονόχρωμοs Νο 3. Εφαρμογή μόνο με
ηλεκτρονικό σύστημα Νο3. Λευκό-μπλε-πράσινο-κόκκινο.
Led lighting monochrome no 3. single with electronic
system no3.white-blue-green-red
Θερμαντήs -Heater
1300W -3000W-5000W

Οζονοθεραπεία για σπά και
μεγάλεs μπανιέρες

Οζονοθεραπεία οικονομικού

Ozone therapy for spa and large
bathtubs

Ozon therapy economic type
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τύπου

ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ACCESSORIES
Μαξιλάρια λουτήρων-Bathtubs pillows

Διατίθενται σε χρώματα γκρι-λευκό-μπεζ-πράσινο
Available in grey-white-beige-green

Λαβέs χρωμίου/τεμ-Bathtubs handles chrome/pc

Αρμοκάλυπτρο

Θυρίδα επίσκεψηs

Ράδιο με 2 ηχεία, για όλεs

μπανιέραs

access panel

Τιs μπανιέρες

bathtub battens

Radio with two speakers
For bathtubs
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ
CLEANSERS AND AROMAS

Κρύσταλλοι φυσικού άλατος με άρωμα
αγιόκλημα και μανταρίνι για υδρομασάζ.
Natural salt crystals with honey suckle and
mandarin sent ideal for hydro massage.

Αρωματικά για σπα υδρομασάζ και σάουνα.
Aromatics for spa hydro massage and sauna Caribu-vanillabalsamic-lemon .Fruits strawberries250 ml.

Αρωματικά μπανιέρας υδρομασάζ 200ml

Κρύσταλλοι φυσικού άλατος με άρωμα 500gr

Hydro massage bathtubs aromatics 200ml

Natural salt crystals with sent 500gr

Διάφορα αρωματικά χρωματιστά σαπουνάκια.
Various coloured aromatic soaps.
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ
CLEANSERS AND AROMAS
Απολυμαντικό υδρομασάζ 500ml

Κιτς απολύμανσης καθαρισμού αλάτων
για τζετ υδρομαάζ και γυαλιστικό.

Hydro massage disinfection
liquid. 500 ml

Disinfection kit-salt cleanser and shiner
for hydro massage jet/kit

Καθαριστικό γυαλιστικό
ακρυλικών λουτήρων 500 ml

Καθαριστικό για καμπίνες ντους και
προστατευτικό φιλμ για άλατα 500ml.

Cleanser-shiner for acrylic
bathtubs

Shower cabins cleanser which creates a
protective film against salts 500ml

Ταμπλέτες ενεργού οξυγόνου για
σπα και υδρομασάζ. Παστίλια
20g 1.2 kg

Μίγμα αλάτων μαγνησίου-καλίου και
ιωδίου. κάνει το νερό φυσικό και
πεντακάθαρο, σε διάφορα αρώματα.

Active oxygen tablets for spa and
hydro massage. Tablet 20g 1.2 kg

Salt mixture with magnesium-potassium
and iodine .makes water more clean and
natural in various aromas. 1lt

Αλοιφή για ακρυλικές επιφάνειες
για γυάλισμα η γρατσουνιές.

Υγρό για χρωματισμό νερού. χρώμα μπλε,
σιέλ. φούξια 200ml

Liquid for acrylic surfaces ideal
for shining or scratches 200ml

Water colouring liquid for spa. Colours:
blue, light blue, fuchsia 200ml

Καθαριστικό αλάτων για τζετ
υδρομασάζ και επιφάνειες από
χρώμιο 500ml

Κάνει το νερό μεταλλικό, φυσικό, για σπα
και υδρομασάζ lt
Liquid for making water natural-metallic
for spa and hydro massage 1lt

Salt cleanser for hydro massage
jets and chrome surfaces 500ml
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ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ
PERIMETRICAL SUPPORT STAND
Ενσωματωμένη στη μπανιέρα από γαλβάνιζε σκελετό με ντίζες και ποδαράκια για την αυξομείωση του
ύψους.
Embodied in the bathtub made by galvanized frame with support for height adjustment

Περιμετρική βάση
γαλβανιζέ για γωνιακέs
μπανιέρες
Perimetrical support stand
for corner bathtubs

Περιμετρική βάση
γαλβανιζέ για ευθύγραμμεs
μπανιέρες
Perimetrical support stand
for linear bathtubs

ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ
Περιλαμβάνει 2 βέργες γαλβανιζέ, ξυλόβιδες, ποδαράκια για την αυξομείωση του ύψους και γωνίες στήριξηs για τον τοίχο.
BATHTUB SUPPORT SET
Includes 2 galvanized rods, wood screws, height adjustment feet and
wall support corners.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ
Τοποθετούμε τη μπανιέρα στην θέση της στο μπάνιο. Την αλφαδιάζουμε και συνδέουμε τη βαλβίδα
υπερχείλισης και αποχέτευσης. (βιδώνουμε τα πλαστικά πόδια στο δάπεδο). Όταν η μπανιέρα συνοδεύεται
από ποδιά, το ύψος της μπανιέρας ρυθμίζεται βάσει του ύψους της ποδιάς και μένει μόνο να εφαρμόσουμε
την ποδιά στις ειδικές υποδοχές βιδώνοντας την πάνω στις γωνίες της περιμετρικής βάσης. Στο σημείο
ένωσης των πλακιδίων με την μπανιέρα χρησιμοποιούμε σιλικόνη ή αρμοκάλυπτρο για καλύτερη στεγανότητα.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Παροχή ρεύματος 220V
Ασφάλεια 16 Amber με καλώδιο 3x1.5 η 3x2.5

WITH PERIMETRICAL STAND
We place the bathtub at your desired bathroom spot. We then level it and connect the overflow and drainage
valve. After that we secure the bathtub by screwing the plastic feet on the floor. When the bathtub is accompanied by a panel, its height is adjusted according to the panel’s height and so all that is left is to adjust the
panel to specific sockets by screwing it on the Perimetrical stand’s corners.
At the join point between the bathtub and the tiles we use silicone or battens for better sealing.
Electrical installation
Power supply 220V
Fuse 16 Amber with cable 3x1.5 η 3x2.5
When there are many hydro-massage and air-massage systems along with heaters and lighting
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ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
PERCHER BATHTUB TAPS

Kit sky Μπαταρία επικαθήμενη καταρράκτης Pb

Kit timer μπαταρία επικαθήμενη Pb

Kit sky waterfall battery placed on top

Kit timer waterfall battery placed on top

Kit μπαταρία επικαθήμενη No 2 Pb

Kit μπαταρία επικαθήμενη No 3 Pb

Kit battery placed on top No 2

Kit battery placed on top No 3

Κιτ ρουστίκ Pb

Kit C3 μπαταρία επικαθήμενη καταρράκτης Fr

Kit rustic Pb

Kit C3 waterfall battery placed on top
174

ΒΡΥΣΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
BATHTUB FLOOR TAPS

Σειρά forma μπαταρία
δαπέδου Pb

Μάρβελ μπαταρία δαπέδου
inox Fr

Forma series floor battery

Marvel floor battery inox

Princess μπαταρία δαπέδου

Αυτόματη βαλβίδα για ρετρό Αυτόματη βαλβίδα
μπανιέρες Pb
μπρούτζινη, χρωμέ

Princess floor battery Fr

Automatic valve for retro
bathtubs
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Μίξερ C3 μπαταρία δαπέδου
Mixer C3 floor battery Fr

Automatic valve brazen
chrome heavy type

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Οδηγίες καλής συντήρησης και καθαρισμού


Αφαιρείτε το προστατευτικό φιλμ μετά το τέλος όλων των εργασιών του μπάνιου σας.



Καθαρίζετε την μπανιέρα μετά από κάθε χρήση της, για να αποφύγετε τα κατάλοιπα από σαπούνι και
άλατα.



Μην χρησιμοποιείται συρμάτινα σφουγγάρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα και σκληρά καθαριστικά.



Κάθε 1 μήνα ρίχνουμε στην μπανιέρα 1/2 μπουκάλι χλωρίνη ή το ειδικό υγρό (Ιdronet) αφού την
έχουμε γεμίσει νερό. Βάζουμε το υδρομασάζ σε λειτουργία για 5 λεπτά και μετά την αδειάζουμε. Την
ξαναγεμίζουμε με σκέτο νερό και βάζουμε το υδρομασάζ ξανά σε λειτουργία για να καθαρίσουν οι σωληνώσεις του συστήματος.



Για τα ηλεκτρονικά χειριστήρια υπάρχει ειδικό σύστημα απολύμανσης, και υγρό.
Πρόκληση ζημιάς από κακή χρήση ή ακατάλληλο καθαρισμό
Η μπανιέρα έχει την δυνατότητα να επιδιορθωθεί αν πάθει ζημιά από κακή χρήση ή ακατάλληλο
καθαρισμό. Σε περιπτώσεις που προκληθούν γρατσουνιές ή άλατα, χρησιμοποιούμε το σετ
επιδιόρθωσης ή κάποια άλλη γυαλιστική αλοιφή. (Policril).

CLEANING INSTRUCTIONS
Instructions for suitable cleaning and conserving


Remove protective film after finishing every operation in your bathroom.



Clean your bathtub after every use to avoid soap and salt residues.



Do not use wire sponges or sharp objects and strong cleansers.



Once a month pour 1/2 bottle of bleach into your bathtub after filling it with water. Turn on the hydromassage for 5 minutes and then empty the bathtub. Refill just with water and turn on the hydromassage again for cleaning the pipe system.



There is a disinfection system available specifically for the electronic controllers.
Damage control from bad use or unsuitable cleaning
It is possible to fix the bathtub after being damaged by bad use or unsuitable cleaning. In case of
scratches or salts, use the repair set or shine paste (Policril).
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Erato 1.70x1.60

212cm

Aria 2.12x1.60

170cm

155cm
115cm

12cm

50cm
85cm

160cm

100cm

160cm

95cm
23cm

35cm
80cm

135cm
Ύψοs/Ηeight: 43 cm-Βάθοs 41 cm

Ύψοs/Ηeight: 43 cm-Βάθοs 41 cm

Page 10 Ύψοs με ποδιά : height with panel 67cm

Ύψοs με ποδιά : height with panel 57 cm

dimensions

Mara 1.85x1.30

Beatrice 1.90x1.00

185cm

Page 16

190cm
120cm

60cm
40cm

40cm
130cm

43cm
50cm

90cm

67cm

40cm
100cm

108cm

Ύψοs/Ηeight: 65 cm-Βάθοs 63 cm

Ύψοs/Ηeight: 45 cm-Βάθοs 43 cm

Page 20 Ύψοs με ποδιά : height with panel 65cm

Ύψοs με ποδιά : height with panel 86cm

Artemis 1.80x0.90

Page 26

Mellissa 1.80x0.80
180cm

180cm
22cm

58cm

32cm
46cm

90cm

80cm

15cm
158cm
Ύψοs/Ηeight: 50cm-Βάθοs 48cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 60cm

120cm
Ύψοs/Ηeight: 43 cm-Βάθοs 41 cm

Page 30 Ύψοs με ποδιά : height with panel 62cm
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Page 34

Mirto 1.80x0.80

Simona 1.75x0.78
175cm

180cm

114cm

112cm

9cm

62cm
47cm

80cm
9cm

45cm

25cm

78cm

32cm
90cm
Ύψοs/Ηeight: 46 cm-Βάθοs 44 cm

Ύψοs/Ηeight: 50 cm-Βάθοs 48 cm

Page 38 Ύψοs με ποδιά : height with panel 64cm

Ύψοs με ποδιά : height with panel 66cm

Danai 1.70x0.80

70cm

Ira 1.70x0.80

170cm

40cm

58cm

80cm

170cm

46cm

64cm

10.5cm
24cm

Ύψοs/Ηeight: 46cm-Βάθοs 44cm

Ύψοs/Ηeight: 44cm-Βάθοs 42cm

Ύψοs με ποδιά : height with panel 58cm

Page 46

Electra 1.70x0.85

7cm

Page 50

Ύψοs με ποδιά : height with panel 56cm

Elvira 1.70x0.85
170cm

7.5cm

110cm
70cm
85cm

51cm

80cm

143cm

22cm

70cm

Page 42

50cm

58cm

85cm

85cm
25cm
170cm

151cm
Ύψοs/Ηeight: 43 cm-Βάθοs 41 cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 60cm

Ύψοs/Ηeight: 46cm-Βάθοs 44cm

Page 54

Ύψοs με ποδιά : height with panel 60cm
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Page 58

Emili .1.50x0.82

Aphrodite 1.70x0.75
150cm
150cm
6cm

82cm

60cm

75cm
37.5cm

30cm

30cm
170cm
Ύψοs/Ηeight: 44cm-Βάθοs 42cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 56cm

Iris.1.70x0.70

Ύψοs/Ηeight: 43 cm-Βάθοs 41 cm

Page 62 Ύψοs με ποδιά : height with panel 59 cm

Page 66

Dafne 1.70x0.70

170cm

170cm
35cm

70cm

44cm
35cm

70cm

43cm

35cm
27cm

118cm

112cm

Ύψοs/Ηeight: 43 cm-Βάθοs 41 cm

Ύψοs/Ηeight: 46 cm-Βάθοs 44 cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 60cm

Page 70 Ύψοs με ποδιά : height with panel 59cm

Dafne1.60x0.70
35cm

Dafne1.50x0.70
160cm

Page 74

150cm

35cm
70cm

43cm

43cm

20cm

27cm
100cm

118cm
Ύψοs/Ηeight: 43 cm-Βάθοs 41 cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 59cm

Ύψοs/Ηeight: 43 cm-Βάθοs 41 cm

Page 74 Ύψοs με ποδιά : height with panel 59cm
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Page 74

Klio 1.60x0.70

Klio 1.70x0.70
170cm

160cm
6cm

24cm

70cm

122cm
36cm

35cm

26cm

112cm
36cm

35cm

56cm

70cm

156cm
Ύψοs/Ηeight: 43 cm-Βάθοs 41 cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 60 cm

Ύψοs/Ηeight: 43 cm-Βάθοs 41 cm

Page 78 Ύψοs με ποδιά : height with panel 60 cm

Klio 1.50x0.70

Klio 1.40x0.70

150cm

26cm

Page 78

140cm

102cm

25cm

70cm

70cm

92cm

36cm

36cm

35cm

35cm

Ύψοs/Ηeight: 43 cm-Βάθοs 41 cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 60 cm

92cm

Ύψοs/Ηeight: 43 cm-Βάθοs 41 cm

Page 78 Ύψοs με ποδιά : height with panel 60 cm

Klio 1.25x0.70

Klio 1.20x0.70 –1.05x0.70 with seat
120cm

Page 78
105cm

93m

27cm

35cm

85cm
70cm

38cm

41cm
35cm

Ύψοs/Ηeight: 44 cm-Βάθοs 42 cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 60 cm

22cm

70cm

5cm

Ύψοs/Ηeight: 44 cm-Βάθοs 42 cm

Page 78 Ύψοs με ποδιά : height with panel 60 cm
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Page 82

Virna 1.65x0.95

Frida 1.65x0.95
165cm
165cm
27cm

27cm

10cm

27cm
58cm

95cm

108cm

58cm

27cm

95cm
108cm

100cm
140cm

140cm

Ύψοs/Ηeight: 45 cm-Βάθοs 43 cm

Ύψοs/Ηeight: 45 cm-Βάθοs 43 cm

Page 86 Ύψοs με ποδιά : height with panel 61 cm

Ύψοs με ποδιά : height with panel 61 cm

Ariadne-Eva 1.55x0.95

Amaryllis 1.50x1.50
155cm

Page 90
64cm

210cm
170cm

103cm
28cm

52cm

95cm

105cm
95cm

97cm
135cm
105cm
Ύψοs/Ηeight: 42 cm-Βάθοs 40 cm

Ύψοs/Ηeight: 46 cm-Βάθοs 44cm

Page 94 Ύψοs με ποδιά : height with panel 61cm

Ύψοs με ποδιά : height with panel 58 cm

Antzuleta 1.50x1.50

Page 104

Arrieta 1.45x1.45

160cm

164cm

80cm

108cm

30cm

150cm

145cm

150cm
Ύψοs/Ηeight: 47cm-Βάθοs 45cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 58cm

145cm

Ύψοs/Ηeight: 45 cm-Βάθοs 43cm

Page 108 Ύψοs με ποδιά : height with panel 60cm
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Page 112

Silvana 1.40x1.40

Natalia 1.40x1.40
140cm

32cm

65cm
156cm

125cm
140cm
82cm

105cm

125cm

140cm

Ύψοs/Ηeight: 43cm-Βάθοs 41cm

Ύψοs/Ηeight: 42 cm-Βάθοs 40 cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 59cm

Page 116 Ύψοs με ποδιά : height with panel 58cm

Arrieta 1.30x1.30

Page 120

Joanna 1.25x1.25
30cm

146cm
27cm

130cm

108m

56m

125m

141cm

130cm

Ύψοs/Ηeight: 45cm-Βάθοs 43cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 60cm

Ύψοs/Ηeight: 44cm-Βάθοs 42 cm

Arrieta 1.20x1.20

Elina 1.05x1.05

30 cm

128cm
25cm

Page 124

Page 112 Ύψοs με ποδιά : height with panel 55cm

30 cm

52cm
120cm
74 cm

105cm
119cm

145cm
Ύψοs/Ηeight: 45cm-Βάθοs 43cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 60cm

Ύψοs/Ηeight: 36 cm-Βάθοs 34 cm

Page 112 Ύψοs με ποδιά : height with panel 54cm
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Page 128

Nτουζιέρα τετράγωνη 0.80x0.80-0.90x0.90

Nτουζιέρα γωνιακή 0.80x0.80-0.90x0.90

80cm

80cm

80cm
80cm

Ύψοs/Ηeight: 13cm-Βάθοs 11cm

Ύψοs/Ηeight: 13cm-Βάθοs 11cm

Ύψοs με ποδιά : height with panel 28cm

Page 132

Nτουζιέρα ultra flat 1.20x0.80-4cm

Ύψοs με ποδιά : height with panel 28cm

Page 132

Καμπίνα γωνιακή-τετράγωνη 0.90x0.90x2.15

80cm
120cm

215cm
*Tο μοντέλο είναι ultra flat
Διάσταση: 1.20x0.80 Ύψος : 4cm

Page 132

90cm
90cm

cm

Ύψοs/Ηeight: 2.15 cm
Ύψοs με ποδιά : height with panel 28cm
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Page 136
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Hydro BS

R

Ιωάννινα Ελλάδα Τ.Κ 45500/Ioannina Greece zip code 45500
Τηλ/Tel: 0030-2651023585 fax: 0030-2651021177
Email: info@hydrobs.gr
www.hydrobs.gr
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