
 

 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΜΦΑΝΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 

Η σειρά Vario Line της Dural, είναι τελευταίας 
γενιάς σύστημα αποστράγγισης για ντουζιέρες, 
είναι άκρως αξιόπιστο χάρη στο ενσωματωμένο 
δεύτερο επίπεδο αποστράγγισης. Μπορεί να 
προσαρμοστεί στο απαιτούμενο ύψος κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του δαπέδου. Διατίθεται 
με μεταλλική ή πλαστική (PP) βάση, σε 9 μήκη, με 
ελάχιστο συνολικό ύψος 88mm και 4 διαφορετικές 
ανοξείδωτες σχάρες 

300 mm 
500 mm 
600 mm 
700 mm 
800 mm 
900 mm 
1000 mm 
1100 mm 
1200 mm 

 

Η σειρά Basic Line της Dural είναι η ιδανική λύση 
για μπάνια όπου απαιτούνται χαμηλά ύψη 
εγκατάστασης. Το ειδικό σύστημα εξόδου με διπλή 
στεγανοποίηση βοηθάει χωρίς προβλήματα στον 
καθαρισμό του μέχρι την έξοδο. Η γκάμα της 
σειράς περιλαμβάνει 8 μήκη. Το ύψος 
εγκατάστασης ξεκινάει από τα 55mm. Υπάρχει 
επιλογή 4 διαφορετικών ανοξείδωτων σχαρών. 

300 x 60  mm 
550 x 60 mm 
650 x 60 mm 
750 x 60 mm 
850 x 60 mm 
950 x 60 mm 
1050 x 60 mm 
1150 x 60 mm 

 

Η LEONI έχοντας την εμπειρία πολλών ετών στα 
ανοξείδωτα κανάλια για βιομηχανικούς χώρους, 
δημιούργησε μια σειρά για μπάνια. Αποτελείται εξ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι 2mm πάχους 
(κανάλι, σιφώνι, σχάρα), με επιλογή κάθετης ή 
οριζόντιας απορροής. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης 
είναι 75mm. Παρέχονται φλάντζες για όλη τη περίμετρό 
του ώστε να υπάρξει τέλεια σφράγιση. Υπάρχει η 
δυνατότητα ειδικής διάστασης και επιλογής μεταξύ 4 
σχαρών. 

400 x 103 mm 
500 x 103 mm 
600 x 103 mm 
700 x 103 mm 
800 x 103 mm 
900 x 103 mm 
1000 x 103 mm 

 

Το Confluo Premium Line κατασκευάζεται από 
PP (πολυπροπυλένιο). Η κατασκευή του είναι 
ηχομονωτική καθώς το νερό κυλά αθόρυβα δια 
μέσω των εσωτερικών τοιχωμάτων του. Παρέχει 
σιφωνισμό και έτσι αποτρέπει την ύπαρξη οσμών 
με ύψος σιφωνισμού μόνο 40mm. Φέρει επιπλέον 
σχάρα για μαλλιά και τυχόν μικροαντικείμενα. Το 
εμφανές πλαίσιο και η σχάρα είναι από ανοξείδωτο 
ατσάλι.  

300 mm 

450 mm 

550 mm 

650 mm 

750 mm 

850 mm 

 

Το Confluo Slim Line κατασκευάζεται από PP 
(πολυπροπυλένιο). Το ύψος εγκατάστασης ξεκινάει 
από 72mm και έχει ρυθμό απορροής 48l / λεπτό. 
Παρέχει σιφωνισμό για την αποτροπή οσμών. 
Φέρει επιπλέον σχάρα για μαλλιά και τυχόν 
μικροαντι-κείμενα. Το εμφανές πλαίσιο και η σχάρα 
είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. 

450 x 100 mm 
550 x 100  mm 
650 x 100  mm 
750 x 100  mm 
850 x 100  mm 
950 x 100  mm 
1050 x 100  mm 
1150 x 100  mm 



 

Το Standard Line κατασκευάζεται από PP 
(πολυπροπυλένιο). Το ύψος εγκατάστασης ξεκινάει 
από 72mm. Παρέχει πατούρα για καλύτερη 
εφαρμογή των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση. Με 
ειδικά σχεδιασμένο σιφόνι για να συγγρατεί οσμές 
και σκουπίδια. Υπάρχει η επιλογή με ή χωρίς πανί 
μόνωσης για πιο οικονομική λύση. Η σειρά 
προσφέρει 2 σχάρες για να επιλέξετε τι σας 
ταιριάζει περισσότερο στο μπάνιο σας.   

400 x 58 mm* 

500 x 58 mm 

600 x 58 mm 

800 x 58 mm 

Το τετράγωνο σιφώνι ELIT είναι σχεδιασμένο για 
πλακάκι. Με ειδικό σιφώνι για να συγρατεί 
σκουπίδια και οσμές.  

Το τετράγωνο σιφώνι Premium είναι κατάλληλο και 
για χρήση με οποιοδήποτε προεγκατεστημένο 
σιφώνι. Η σχάρα του είναι τύπου DOL.  

Το σιφώνι UB Standard είναι κατάλληλο και για 
χρήση με οποιοδήποτε προεγκατεστημένο σιφώνι. 
Η σχάρα του είναι ανοξείδωτη 

 
 

 

Το σιφώνι Legal FS είναι για περιπτώσεις όπου 
απαιτούνται χαμηλά ύψη εγκατάστασης. Η σχάρα 
του είναι ανοξείδωτη 

100 x 100 mm 
 

150 x 150 mm 

 

Το σιφώνι Waste της LEONI αποτελείται εξ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι 2mm πάχους 
(κανάλι, σιφώνι, σχάρα). Το ελάχιστο ύψος 
εγκατάστασης είναι 56mm στη μικρή του διάσταση 
και 75mm στη μεγάλη. Παρέχει σιφωνισμό για την 
αποτροπή οσμών 

155 x 155 mm 
 

230 x 230 mm 

 

Το σιφώνι Confluo Angle κατασκευάζεται από PP 
(πολυπροπυλένιο). Έχει έξοδο ρυθμιζόμενης 
γωνίας Φ50. Διαθέτει υδατοστεγή δαχτυλίδι και 
φλάντζα. Διαθέτει ρυθμιζόμενη σε ύψος βάσης 
σχάρας, καθώς και συλλέκτη μαλλιών. Φέρει 
ανοξείδωτη σχάρα τριγωνικού σχήματος κλάσης Κ3 
(αντοχής άνω των 300kg) 

194 x 194 mm 

 




