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GR/
Όταν ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα ανεξάντλητο πεδίο έμπνευσης, όταν
το design προκαλεί τις αισθήσεις, η προσωπική φροντίδα μετατρέπεται σε μία
πρωτόγνωρα απολαυστική εμπειρία. Στην ACRILAN, στόχος μας είναι να
κάνουμε την καθημερινή στιγμή μοναδική! Με γνώμονα τις πιο εξεζητημένες
επιθυμίες και τις υψηλότερες απαιτήσεις, οδηγούμαστε στις πλέον καλαίσθητες
και ταυτόχρονα άρτιες και λειτουργικές λύσεις. Αξιολογώντας τις σύγχρονες
ανάγκες, παρακολουθώντας ανελλιπώς τις εξελίξεις του χώρου, ακολουθώντας
όλες τις διεθνείς τάσεις, εξελίσσοντας τη σχεδίαση και αναπτύσσοντας την
παραγωγή, επαναπροσδιορίζουμε την έννοια του μπάνιου. Στην ACRILAN,
ο πιο προσωπικός χώρος του σπιτιού αποκαλύπτει το πιο θελκτικό του πρόσωπο!
Ανακαλύψτε το!

EN/
When space becomes an inexhaustible fountain of inspiration, when unique
design stimulates the senses, then personal care becomes an unprecedented
experience of pleasure. At ACRILAN, our goal is to make each moment unique!
Guided by the most sophisticated desires and the highest demands, we create
the most tasteful, and at the same time integral and functional solutions. By
evaluating contemporary needs, constantly monitoring developments in our
field, following all international trends, developing our designs and evolving
our production processes, we redefine the concept of the bathroom. At ACRILAN,
the most personal room in the home reveals its most attractive aspect!
Discover it!

LONA
elegance
series

8
9

LONA

2,00X1,20

GR/
Δείτε τον προσωπικό σας χώρο σαν έναν παράδεισο χαλάρωσης
και αρμονίας. Δείτε τη μπανιέρα σαν το απόλυτο μέσο απόλαυσης.
Ο απέριττος σχεδιασμός κυριαρχεί σε αυτό το μοναδικό μοντέλο,
το οποίο διατίθεται με δυνατότητα τοποθέτησης υδρομασάζ αερομασάζ, επικαθήμενης μπαταρίας.
Στη φωτογραφία συνοδεύεται από βαλβίδα υπερχείλισης
με στόμιο βρύσης του οίκου cgs και ντους οροφής sf -053.

ΕΝ/
Picture your bathroom as a paradise of relaxation and harmony.
Picture your bathtub as the ultimate vehicle of enjoyment. This
model is distinguished for its austere design. It is available with
installation capability for hydro- and air-massage systems, and
bath deck taps.
Here, it is presented with overflow valve, with tap spout by cgs,
and ceiling shower, model SF-053.

Mήκος/ Length
Πλάτος/ Width
Προτεινόμενο Ύψος/ Recommended Height
Βάθος/ Depth
Χωρητικότητα/Capacity

1.98 m
1.20 m
0,63 m
0,46 m
360 lt

Έξοδοι υδρομασάζ/ Hydromassage outlets
Έξοδοι αερομασάζ/ Air- massage outlets

6-8
12-24

zeta
elegance
series

12
13

ZETA

1,80X0,80

GR/
Υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα, design και εργονομία
συνυπάρχουν αρμονικά και μεταμορφώνουν τον προσωπικό
σας χώρο σε ό,τι ονειρεύεστε!
Με δυνατότητα τοποθέτησης υδρομασάζ - αερομασάζ
και επικαθήμενης μπαταρίας.

Στη φωτογραφία συνοδεύεται από ξύλινες ποδιές wenge,
βρύση καταρράκτη κ-600 του οίκου cristina, ντουζ οροφής
sf -053 και μαξιλάρι gel σιλικόνης.
Σύνθεση/
Ντουζιέρα 0, 90Χ0,90 RED SKIN / Kαμπίνα WD/6A
0.90X2.00 ευθείας τοποθέτησης / Στήλη ZEN 1.87X053
σε χρώμα WENGE με 5 ορθογώνια JET / Καταρράκτης /
Θερμοστατικό χειριστήριο και κάθισμα πολυουρεθάνης
με προφίλ inox & δυνατότητα αναδίπλωσης

ΕΝ/
Exceptional aesthetics and functionality, creative design
and ergonomics, coexist harmoniously and transform your
personal space into a dream come true!
This model can be equipped with hydro- and air-massage
systems and bath deck taps.
Here, it is presented with wooden bath skirts in wenge;
cascade-spout tap, model k-600, by cristina; ceiling shower,
model sf-053; and silicone gel headrest.
Composition/
RED SKIN shower tray, 0.90 x 0.90m/ WD/6A straight installation
shower cabin, 0.90 x 2.00m/ ZEN shower tower, 1.87 x 0.53m,
in wenge, with 5 rectangular jets/ Cascade-spout tap /
Thermostatic control and polyurethane seat with inox profile
& folding capacity

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΦYΣΙΚΟY ΞYΛΟY/
COLOR CHOICES OF NATURAL WOOD

Βέγκε
Wenge

Φυσικό
Νatural

Mήκος/ Length
Πλάτος/ Width
Yψος με ξύλινη ποδιά/ Height with wooden bath skirt
Βάθος/ Depth
Χωρητικότητα/Capacity
Έξοδοι υδρομασάζ/ Hydromassage outlets
Έξοδοι αερομασάζ/ Air- massage outlets

1,79 m
0,80 m
0,62 m
0,46 m
140 lt
6-8
12-24

NEW
style
elegance
series

16
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NEW
style
1,70X0,80
ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΒΑΣΗ
WITH VISIBLE MOUNTING

GR/
Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης με εμφανή βάση
και επιδαπέδια μπαταρία. Τα όμορφα χρώματα εναρμονίζονται
με το ιδιαίτερο design, ενώ γενναίες δόσεις σχεδιαστικής
καινοτομίας μεταμορφώνουν το μπάνιο σε χώρο έμπνευσης.
Δυνατότητα προσαρμογής εξωτερικού χρώματος
κατ’ επιλογήν σας.

Δυνατότητα επιλογής χρώματος εμφανούς βάσης:
ΛΕΥΚΗ, ΧΡΩΜΕ

Στη φωτογραφία συνοδεύεται από επιδαπέδια μπαταρία
του οίκου alpi και εμφανή βαλβίδα αποχέτευσης.

ΕΝ/
A free-standing bathtub with visible mounting and floor-mounted
taps. The beautiful colors are in harmony with the distinctive
design, while strong doses of design innovation transform your
bathroom into a space of inspiration.
Exterior color can be adjusted by selection
Color choice for visible mounting: WHITE, CHROME.
Here, it is presented with a floor-mounted mixer
by alpi and visible drainage valve.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ RAL / COLOR CHOICES RAL CHART

RAL RAL RAL RAL RAL RAL
4010 3020 5019 5018 6018 7030

Mήκος/ Length
Πλάτος/ Width
Yψος Μπανιέρας/ Bathtub Height
Βάθος/ Depth
Χωρητικότητα/Capacity

1,70 m
0,80 m
0,60 m
0,43 m
280 lt

sine
elegance
series

20

sine
1,70X0,70
1,60X0,70
1,50X0,70

21
GR/
Η κλασική αισθητική σμίγει με το μοντέρνο design σε αυτό
το ιδιαίτερο μοντέλο. Λιτές γραμμές, μίνιμαλ σχεδιασμός
και αδιαπραγμάτευτη κομψότητα σε απόλυτη αρμονία.
Διατίθεται με δυνατότητα τοποθέτησης υδρομασάζ
-αερομασάζ, επικαθήμενης μπαταρίας και ακρυλικής ποδιάς.
Η πρόταση της Acrilan:
νέα πρωτοποριακή ποδιά zen σε χρώμα φυσικό.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος ποδιάς zen:
ΓΚΡΙ, ΦΥΣΙΚΟ, WENGE

Υλικό ποδιάς zen:
πλαίσιο κατασκευασμένο σε σάντουιτς αποτελούμενο από
δύο φύλλα αναδιπλούμενου αλουμινίου με διογκωμένη
πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας και αδιάβροχη σύνθεση.
Μία καινοτομία που εγγυάται αντοχή και μακρά διάρκεια ζωής.
ΕΝ/
A more classical aesthetic meets contemporary design,
in this exceptional model. Austere lines, minimalist design
and unparalleled elegance in perfect harmony. Can be equipped
with hydro- and air-massage systems, bath deck taps
and acrylic bath skirt.
Acrilan’s proposal:
new, innovative Zen bath skirt, in natural color.
Color choice for Zen bath skirt:
GREY, NATURAL, WENGE.
Zen bath skirt material:
frame made of sandwich board, consisting of two sheets
of foldable aluminum with high-density expanded polyurethane
and waterproof composition.
An innovation that guarantees durability and a long life span.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ COLOR CHOICES

Βέγκε
Wenge
Mήκος/ Length
Πλάτος/ Width
Yψος με zen ποδιά/
Height with zen bath skirt
Yψος με ακρυλική ποδιά/
Height with acrylic bath skirt
Βάθος/ Depth
Χωρητικότητα/Capacity

Φυσικό
Νatural
1,70 m
0,70 m

0,60 m

0,54 m
0,40 m
130 lt

Έξοδοι υδρομασάζ/ Hydromassage outlets
Έξοδοι αερομασάζ/ Air- massage outlets

Γκρι
Grey
1,60 m
0,70 m

0,60 m

0,54 m
0,40 m
120 lt

1,50 m
0,70 m

0,60 m

0,54 m
0,40 m
110 lt

6-8
12-16

celine
elegance
series

20
34
23

24
25

CELINE
1,80x0,85
GR/
Σχεδιασμένη να καταπλήξει τους λάτρεις του ξεχωριστού
design, η μπανιέρα αυτή αποτελεί μία ολότελα φρέσκια
πρόταση που κερδίζει τις εντυπώσεις χάρη στη μοναδικότητα
του σχεδιασμού της και την πρωτότυπη αισθητική της.
Διατίθεται με δυνατότητα τοποθέτησης υδρομασάζ
-αερομασάζ και επικαθήμενης μπαταρίας.
Η πρόταση της Acrilan:
Nέα πρωτοποριακή ποδιά zen σε χρώμα γκρι.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος ποδιάς zen:
ΓΚΡΙ, ΦΥΣΙΚΟ, WENGE
Υλικό ποδιάς zen:
Πλαίσιο κατασκευασμένο σε σάντουιτς αποτελούμενο
από δύο φύλλα αναδιπλούμενου αλουμινίου
με διογκωμένη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας
και αδιάβροχη σύνθεση.
Μία καινοτομία που εγγυάται αντοχή
και μακρά διάρκεια ζωής.
Στη φωτογραφία συνοδεύεται από βρύση καταρράκτη κ-600.
Σύνθεση/
Ντουζιέρα 1,60x0,80 black rocks, με γυάλινη καμπίνα wd/6
1.20x2.00 ευθείας τοποθέτησης και στήλη zen 1,87x0,53
σε ασημί χρώμα με 5 στρογγυλά jet, καταρράκτη
& θερμοστατικό χειριστήριο.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ COLOR CHOICES

Βέγκε
Wenge

Φυσικό
Νatural

Γκρι
Grey

EN/
Designed to amaze the devotees of exceptional design,
this bathtub is a brand new proposal that makes an indelible
impression, thanks to the singularity of its form
and its original aesthetic.
Can be equipped with hydro- and air-massage systems
and bath deck taps.
Acrilan’s proposal:
New, innovative Zen bath skirt, in grey.
Color choice for Zen bath skirt:
GREY, NATURAL, WENGE.
Zen bath skirt material:
Frame made of sandwich board, consisting of two sheets
of foldable aluminum with high-density expanded polyurethane
and waterproof composition. An innovation that guarantees
durability and a long life span.
Here, it is presented with cascade spout, model k-600.
Composition/
1.60x0.80 black rocks shower tray; 1.20x.2.00
straight installation, glass shower cabin, model wd/6; 1.87x0.53
Zen shower tower in silver, with 5 round jets, cascade spout
and thermostatic controller.

Mήκος/ Length
Πλάτος/ Width
Yψος με zen ποδιά/ Height with zen bath skirt
Βάθος/ Depth
Χωρητικότητα/Capacity
Έξοδοι υδρομασάζ/ Hydromassage outlets
Έξοδοι αερομασάζ/ Air- massage outlets

1,80 m
0,85 m
0,60 m
0,45 m
160 lt

6-8
12-24

MAIRA
elegance
series

28
29

MAIRA
1,75X0,73

GR/
Οι κομψές γραμμές πρωταγωνιστούν σε αυτή την ιδιαίτερη
μπανιέρα, που συνδυάζει άριστα την εργονομία
με την εξαιρετική αισθητική.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης
υδρομασάζ - αερομασάζ και επικαθήμενης μπαταρίας.
Η πρόταση της Acrilan:
Nέα πρωτοποριακή ποδιά zen σε χρώμα φυσικό.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος ποδιάς zen:
ΓΚΡΙ, ΦΥΣΙΚΟ, WENGE

Υλικό ποδιάς zen:
Πλαίσιο κατασκευασμένο σε σάντουιτς αποτελούμενο από
δύο φύλλα αναδιπλούμενου αλουμινίου με διογκωμένη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας και αδιάβροχη σύνθεση. Μία
καινοτομία που εγγυάται αντοχή και μακρά διάρκεια ζωής.
Στη φωτογραφία συνοδεύεται από επιδαπέδια μπαταρία
του οίκου alpi.

ΕΝ/
Elegance of form is the starring feature of this exceptional
bathtub, which provides the perfect combination of ergonomic
design and an exquisite aesthetic. Available with installation
capability for hydro- and air-massage systems, and bath deck taps.
Acrilan’s proposal:
Νew, innovative Zen bath skirt in natural color.
Color choice for Zen bath skirt:
GREY, NATURAL, WENGE
Zen bath skirt material:
Frame made of sandwich board, consisting of two sheets of
foldable aluminum with high-density expanded polyurethane
and waterproof composition.
An innovation that guarantees durability and a long life span.
Here, it is presented with floor mounted taps, by alpi.

Mήκος/ Length
Πλάτος/ Width
Yψος με zen & ακρυλική ποδιά/
Height with sen & acrylic bath skirt
Βάθος/ Depth
Χωρητικότητα/Capacity

1,74 m
0,725 m

Έξοδοι υδρομασάζ/ Hydromassage outlets
Έξοδοι αερομασάζ/ Air- massage outlets

0,60 m
0,38 m
130 lt

6-8
12-16

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ COLOR CHOICES

Βέγκε
Wenge

Φυσικό
Νatural

Γκρι
Grey

30
31

ISABEL
1,50X1,50

GR/
Άψογη αισθητική και αδιαπραγμάτευτη κομψότητα
διαμορφώνουν μία νέα αντίληψη στο χώρο
του μπάνιου. Με λιτές γραμμές και ζητούμενο
την άνεση, δημιουργήσαμε ένα προϊόν που
ανταποκρίνεται και στις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Με δυνατότητα τοποθέτησης υδρομασάζ - αερομασάζ,
καθώς και επικαθήμενης μπαταρίας.
Στη φωτογραφία συνοδεύεται
από επικαθήμενη μπαταρία glam -200.

ΕΝ/
Aesthetically flawless and exquisitely elegant –
a new perception for the bathroom takes shape.
Using minimalist design and focusing on comfort,
we have created a model that lives up to the most
exceptional demands.
With installation capability for hydro- and air-massage
systems, and bath deck taps.
Here, it is presented with bath deck tap, model glam-200.

Mήκος/ Length
Πλάτος/ Width
Υψος ποδιάς/ Height with bath skirt
Βάθος/ Depth
Χωρητικότητα/Capacity

Έξοδοι υδρομασάζ/ Hydromassage outlets
Έξοδοι αερομασάζ/ Air- massage outlets

1,50 m
1,50 m
0,60 m
0,47 m
320 lt

6-8
12-24

accessories
CHOOSING PERFECTION

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΙΚΑΘHΜΕΝΕΣ
BATH DECK TAPS

E-220

Κ-600

Θερμοστατικό χειριστήριο,
αποσπώμενο ντουζ, επιλογέα
και ένδειξη θερμοκρασίας νερού.
4 holes deck bath shower mixer,
with thermostatic mixer,
ceramic diverter,
spout and handshower

Τετράγωνος καταρράκτης με
θερμομικτικό χειριστήριο,
αποσπώμενο ντουζ και επιλογέα.
Single lever bath deck mixer with
diverter, cascade spout
and removable handshower

Ε-240

Κ-500

Θερμομικτικό χειριστήριο,
αποσπώμενο ντουζ και επιλογέα.
4 holes deck bath shower mixer,
with single -lever mixer,
mechanical diverter,
spout and handshower

Ορθογώνιος καταρράκτης
με θερμομικτικό χειριστήριο,
αποσπώμενο ντουζ και επιλογέα.
Single lever bath deck mixer
with diverter, cascade spout
and removable handshower.

Glam-100

Glam-200

Θερμοστατικό χειριστήριο,
στόμιο, αποσπώμενο ντουζ
και ένδειξη θερμοκρασίας νερού.
4 holes deck bath shower mixer,
with thermostatic mixer, ceramic
diverter, spout and handshower.

Οβάλ καταρράκτης με θερμομικτικό
χειριστήριο, αποσπώμενο ντουζ
και επιλογέα.
Oval single lever bath deck mixer
with diverter, cascade spout and
removable handshower.

Μχ-102

Θερμοστατικό χειριστήριο,
αποσπώμενο ντουζ, επιλογέα και
ένδειξη θερμοκρασίας νερού.
Συνδυάζεται με βαλβίδα υπερχείλισης
με στόμιο βρύσης ή στρόγγυλο
ντουζ οροφής.
3 holes deck bath shower mixer,
with thermostatic mixer, ceramic
diverter and handshower. Can be
combined with overflow valve with
tap spout, or round ceiling shower.

Μχ-106

Θερμοστατικό χειριστήριο,
αποσπώμενο ντουζ, επιλογέα
και ένδειξη θερμοκρασίας νερού.
Συνδυάζεται με βαλβίδα
υπερχείλισης με στόμιο βρύσης
ή τετράγωνο ντουζ οροφής.
3 holes deck bath shower mixer,
with thermostatic mixer, ceramic
diverter and handshower.
Can be combined with overflow
valve with tap spout, or square
ceiling shower.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ
FLOOR-MOUNTED TAPS

L-300
Θερμοστατικό χειριστήριο,
αποσπώμενο ντουζ, επιλογέα
και ένδειξη θερμοκρασίας νερού.
Exposed thermostatic bath shower
mixer , with floor legs,
shower bracket , removable
handshower and diverter

HYDRO-MASSAGE
Air-massage

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
PNEUMATIC HYDRO-MASSAGE

Οικονομικό

Economy

/αντλία 0,80HP με βαλβίδα ασφαλείας διαμ. 59mm
/6 κατευθυνόμενα τζετ νερού - αέρα
/1 χειριστήριο air button - air control
/αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
/αποστράγγιση αντλίας
/πίνακας συνδεσμολογίας και ασφαλείας
/σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας
/βάση στήριξης
/επιτοίχιες γωνίες στήριξης

0.80HP pump with safety valve/
6 adjustable water/ air jets/
1 control panel with air button/ air control/
suction with safety valve/
pump drainage /
pipe fitting and safety panel/
pump anti-vibration system/
support mounting/
wall-mounted support wedges/

Πνευματικό Νο1

Pneumatic No1

/αντλία 1HP με βαλβίδα ασφαλείας
/6 ρυθμιζόμενα τζετ νερού - αέρα διαμ. 80mm slim
/1 air button extra slim με δυνατότητα
τοποθέτησης σε κάθετη πλευρά
/1 air control extra slim με δυνατότητα
τοποθέτησης σε κάθετη πλευρά
/αναρρόφηση extra slim με βαλβίδα ασφαλείας
/αισθητήρας στάθμης νερού
/αποστράγγιση αντλίας
/πινάκας συνδεσμολογίας και ασφαλείας
/αντικραδασμικό σύστημα ασφαλείας
/βάση περιμετρική
/επιτοίχιες γωνίες στήριξης
/αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης pop-up

1HP pump with safety valve/
6 slim adjustable water - air jets, ⍉80mm;/
1 air button; extra slim, with vertical side installation
capability /
1 air control; extra slim, with vertical side
installation capability/
suction; extra slim with safety valve/
water level sensor/ pump drainage/
pipe fitting and safety panel/
pump anti-vibration safety system/
surround mounting/
wall-mounted support wedges/
automatic pop-up drainage valve/

Πνευματικό Νο2

Pneumatic No2

/αντλία 1,5HP
/8 ρυθμιζόμενα τζετ νερού - αέρα
διαμ.80mm., slim
/ αναρρόφηση extra slim σειράς
με βαλβίδα ασφαλείας
/1 air button extra slim με δυνατότητα
τοποθέτησης σε κάθετη πλευρά
/2 air control extra slim με δυνατότητα
τοποθέτησης σε καθετή πλευρά
/αισθητήρας στάθμης νερού
/σύστημα καθαρισμού
με ταμπλέτες απολύμανσης
/πινάκας συνδεσμολογίας και ασφαλείας
/σύστημα αποστράγγισης
συνδεδεμένο με τη βαλβίδα
/βάση περιμετρική
/επιτοίχιες γωνίες στήριξης
/αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης συνδεδεμένη
με την αντλία για πλήρη αποστράγγιση
/αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
/αυτόματος θερμικός διακόπτης
ασφάλειας αντλίας
/ταμπλέτες απολύμανσης

1.5HP pump/
8 slim adjustable water - air jets, ⌀80mm/
suction; extra slim with safety valve/
1 extra slim air button with vertical side
installation capability/
2 extra slim air controls with vertical side
installation capability/
water level sensor/
cleaning system with disinfectant tablets/
pipe fitting and safety panel/
drainage system connected to valve/
surround mounting/
wall-mounted support wedges/
automatic drainage valve connected to pump, for
complete straining/
pump anti-vibration system/
automatic thermal pump safety switch /
disinfectant tablets/
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Αερομασάζ
/blower 650w με θερμαντήρα 300w*
/12-24 τζετ αερομασάζ
(εφόσον η διάσταση της μπανιέρας το επιτρέπει)
/1 air button extra slim με δυνατότητα
τοποθέτησης σε κάθετη πλευρά
/πινάκας συνδεσμολογίας και ασφαλείας
/αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
/περιμετρική βάση
/επιτοίχιες γωνίες σύνδεσης

Το σύστημα αερομασάζ μπορεί να τοποθετηθεί αυτόνομα ή
σε συνδυασμό με κάποιο από τα πνευματικά
συστήματα υδρομασάζ.
*δυνατότητα τοποθέτησης blower 800w
με θερμαντήρα 300w για 22-24 τζετ.

Aero-Massage
650w blower with 300w* heater/
12-24 air-massage jets (bathtub size permitting)/
1 air button; extra slim, vertical side installation
capability/
pipe fitting and safety panel/
pump anti-vibration system/
surround mounting/
wall-mounted support wedges/
the air-massage system can be installed independently, or in
conjunction with one of the pneumatic hydro-massage systems.
*optionally, installation of 800w blower with 300w heater,
for 22-24 jets.

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ELECTRONIC HYDRO-MASSAGE

Οικονομικό
/αντλία 0,80ηρ
/6 ρυθμιζόμενα τζετ νερού/αέρα διαμ.90mm
/ηλεκτρονικό air button
με ενσωματωμένο air control
/πίνακας συνδεσμολογίας και ασφάλειας
με αισθητήρα στάθμης νερού
/αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
/αποστράγγιση αντλίας
/βάση στήριξης
/επιτοίχιες γωνίες
/αντικραδασμικό σύστημα αντλίας

Economy
0.80HP pump/
6 adjustable water/ air jets, ⌀90mm/
electronic air button with integrated air control/
pipe fitting and safety panel with water level sensor/
suction with safety valve/
pump drainage/
support mounting/
wall-mounted support wedges/
pump anti-vibration system/

D-Idro 2

D-Idro 2

/αντλία 1,5HP
/8 ρυθμιζόμενα τζετ επίπεδης επιφάνειας extra slim
διαμ. 65mm & 46mm
/φωτιζόμενο χειριστήριο
/αναρρόφηση extra slim με βαλβίδα ασφαλείας
/πίνακας ψηφιακών λειτουργιών με
ηλεκτρονικό σύστημα καθαρισμού με απολυμαντικό
υγρό και ψηφιακή ένδειξη στον πίνακα
/αυξομείωση παροχής αέρα στα τζετ με air control
/αισθητήρας στάθμης νερού
/πίνακας συνδεσμολογίας και ασφαλείας
/σύστημα αποστράγγισης συνδεδεμένο με τη βαλβίδα
/βάση περιμετρική
/επιτοίχιες γωνίες στήριξης
/αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
συνδεδεμένη με την αντλία για πλήρη αποστράγγιση
/αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
/στεγανό κουτί σύνδεσης παροχής ρεύματος
/απολυμαντικό υγρό

1.5HP pump/
8 adjustable extra slim flat surface jets
⌀65mm & 46mm/
illuminated controls/
extra slim suction with safety valve/
digital operations panel with electronic cleaning
system with disinfecting fluid and
digital displays on the panel/
increase-decrease of air supply to the jets/
water level senor/
pipe fitting and safety panel/
drainage system connected to valve/
surround mounting/
wall-mounted support wedges/
automatic drainage valve connected to pump, for
complete straining/
pump anti-vibration system/
waterproof power supply connection box/
disinfecting fluid/

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ELECTRIC HYDRO-MASSAGE

D-Touch (hydro - aero)/
/αντλία 1,5HP
/8 ρυθμιζόμενα τζετ επίπεδης επιφάνειας
extra slim διαμ. 65mm & 46mm
/12 έως 24 τζετ αερομασάζ
(εφόσον η διάσταση της μπανιέρας το επιτρέπει)
/blower 650w με θερμαντήρα 300w*
/βαλβίδα ασφαλείας blower
/φωτιζόμενο χειριστήριο
/αναρρόφηση extra slim με βαλβίδα ασφάλειας
/αισθητήρας στάθμης νερού
/αυτόματη λειτουργία αποστράγγισης
των τζετ του αερομασάζ
/πίνακας συνδεσμολογίας και ασφάλειας
/σύστημα αποστράγγισης
συνδεδεμένο με τη βαλβίδα
/πίνακας ψηφιακών λειτουργιών με:
- διακεκομμένη παροχή ροής νερού-αέρα
στα τζετ αερομασάζ
- παλμική αυξομείωση νερού-αέρα
στα τζετ αερομασάζ
- ηλεκτρονικό σύστημα καθαρισμού
με απολυμαντικό υγρό
και φωτεινή ένδειξη στον πίνακα
/βάση περιμετρική
/επιτοίχιες γωνίες στήριξης
/αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης συνδεδεμένη
με την αντλία για πλήρη αποστράγγιση
/αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
/προβολέας λευκού φωτισμού
(κατ’ επιλογή χρωματοθεραπεία)
/κυματιστή λειτουργία αερομασάζ
/απολυμαντικό υγρό

D-Touch (hydro - aero)
1.5HP pump/
8 extra slim adjustable flat surface jets,
⌀65mm & 46mm/
12 to 24 air-massage jets (bathtub size permitting)/
650w blower with 300w heater*/
blower safety valve/
illuminated controls/
extra slim suction with safety valve/
water level sensor/
automatic air jets drainage function/
pipe fitting and safety panel/
drainage system connected to valve/
digital operations panel with:
- discontinuous water- air supply to air-massage jets
- vibrating increase-decrease of water- air supply
to the air-massage jets
- electronic cleaning system with disinfecting fluid
and digital displays on the panel/
surround mounting/
wall-mounted support wedges/
automatic drainage valve connected to pump, for
complete straining/
pump anti-vibration system/
white-light floodlight (chromatherapy optional)/
undulating air-massage function/
disinfecting fluid/
*optionally, installation of 800w blower
with 300w heater, for 22-24 jets.

*δυνατότητα τοποθέτησης blower 800w
με θερμαντήρα 300w για 22-24 τζετ.

C-Lenda slim/
/flush centro jet c-lenda
τζετ υψηλής απόδοσης ανάμιξης αέρα-νερού,
ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης,
με αποσπώμενη επικάλυψη, διαμ 65mm.

C-Lenda slim
c-lenda flush centro jet
high-performance water-air mixer jets,
adjustable direction, with detachable cover,
⌀65mm./

/flush swirl jet c-lenda
περιστροφικά τζετ υδροθεραπείας σχεδιασμένα
για να προσφέρουν παλμικό μασάζ στα πόδια και
στην κοιλιά, αποσπώμενη επικάλυψη, διαμ. 65mm

c-lenda flush swirl jet
rotating hydrotherapy jets, designed to provide
vibrating massage to the feet and abdomen,
detachable cover, ⌀65mm./

/flush mini jet c-lenda
mini τζετ σχεδιασμένα για να προσφέρουν έντονο
(συμπυκνωμένο) υδρομασάζ σε πόδια, ώμους και
πλάτη, αποσπώμενη επικάλυψη, διαμ. 45mm.

c-lenda flush mini jet
mini jets designed to provide intense
(concentrated) hydro-massage to feet, shoulders,
and back, detachable cover, ⌀45mm./
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Duotronic (hydro - aero)/

Duotronic (hydro - aero)

/αντλια1,5HP
/8 ρυθμιζόμενα τζετ επίπεδης επιφάνειας
extra slim διαμ. 65mm & 46mm
/12 έως 24 τζετ αερομασάζ
(εφόσον η διάσταση της μπανιέρας το επιτρέπει)
/δυνατότητα επιλογής τριών προγραμμάτων
υδρομασάζ
διάρκεια προγράμματος 15 λεπτών υδρομασάζ με
εναλλαγή όλων των χρωμάτων του προγράμματος
χρωματοθεραπείας
- διάρκεια προγράμματος 15 λεπτών υδρομασάζ με
εναλλαγή όλων των αποχρώσεων του κόκκινου της
χρωματοθεραπείας
-διάρκεια προγράμματος 15 λεπτών υδρομασάζ με
εναλλαγή όλων των αποχρώσεων του μπλε της χρωματοθεραπείας
/blower 650w με θερμαντήρα 300w*
/βαλβίδα ασφαλείας blower
/φωτιζόμενο χειριστήριο
/αναρρόφηση extra slim με βαλβίδα ασφαλείας
/πρόγραμμα διακεκομμένης παροχής ροής νερού-αέρα
στα τζετ αερομασάζ
/πίνακας ψηφιακών λειτουργιών με:
- αυξομείωση παροχής νερού-αέρα στα τζετ αερομασάζ
- επαναλαμβανόμενη έναρξη / παύση νερού-αέρα
στα τζετ αερομασάζ
- αυξομείωση παλμική νερού-αέρα στα τζετ αερομασάζ
- ηλεκτρονικό σύστημα καθαρισμού με απολυμαντικό
υγρό και ψηφιακή ένδειξη στον πίνακα.
/δυνατότητα προγραμματισμού χρόνου λειτουργίας
του συστήματος
/ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας νερού
/ψηφιακή ένδειξη ηλεκτρονικού αισθητήρα στάθμης
/θερμαντήρας 1,5kw (προαιρετικό)**
/αυτόματο σύστημα αδειάσματος των τζετ αερομασάζ
/σύστημα χρωματοθεραπείας
/πίνακας συνδεσμολογίας και ασφάλειας
/σύστημα αποστράγγισης συνδεδεμένο με τη βαλβίδα
/βάση περιμετρική
/επιτοίχιες γωνίες στήριξης
/αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης συνδεδεμένη με την
αντλία για πλήρη αποστράγγιση
/αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
/απολυμαντικό υγρό

1.5HP pump/
8 extra slim adjustable flat surface jets,
⌀65mm & 46mm/
12 to 24 air-massage jets (bathtub size permitting)/
three hydro-massage options to select:
- 15-minute hydro-massage program,
with alternation of all the chromatherapy colors
- 15-minute hydro-massage program,
with alternation of all the chromatherapy colors
in the red spectrum
- 15-minute hydro-massage program,
with alternation of all the chromatherapy colors
in the blue spectrum/
650w blower with 300w heater*/
blower safety valve/
illuminated controls/
extra slim suction with safety valve/
program of discontinuous water -air supply
to air-massage jets/
digital operations panel with:
- increase-decrease of water -air supply
to the air-massage jets
- repeated start-stop of water -air supply
to the air-massage jets
- pulsating increase-decrease of water/ air supply
to the air-massage jets
- electronic cleaning system with disinfecting fluid
and digital displays on the panel/
programming capability of system operation time/
digital water temperature display/
digital water level sensor display/
1.5kw heater (optional)**/
automatic air jets drainage system/
chromatherapy system/
pipe fitting and safety panel/
drainage system connected to valve/
surround mounting/
wall-mounted support wedges/
automatic drainage valve connected to pump,
for complete straining/
pump anti-vibration system/
disinfecting fluid/

*δυνατότητα τοποθέτησης blower 800w
με θερμαντήρα 300w για 22-24 τζετ.

*optionally, installation of 800w blower
with 300w heater, for 22-24 jets.
** in large-size bathtubs, a 3kw heater is installed.

**σε μπανιέρες μεγάλων διαστάσεων
τοποθετείται θερμαντήρας 3kw.

future system touch

/φωτιζόμενο χειριστήριο touch με φωτεινή ένδειξη
των ενεργών προγραμμάτων
/υπεριώδης uv απολύμανση

future system touch

- illuminated touch controls, with illuminated
display of active programs
- ultraviolet disinfection

Aquatronic/

Aquatronic

/αντλία 1,5HP
/remote control με οθόνη LCD
/8 ρυθμιζόμενα τζετ επίπεδης επιφάνειας,
extra slim διαμ. 65mm & 46mm
/12 έως 24 τζετ αερομασάζ
(εφόσον η διάσταση της μπανιέρας το επιτρέπει)
/blower 650w
/βαλβίδα ασφαλείας του blower
/ψηφιακές λειτουργίες με:
- δυνατότητα προγραμματισμού
χρόνου λειτουργίας του συστήματος
- αυξομείωση παροχής νερού
στα τζετ του αερομασάζ
- ηλεκτρονικό σύστημα καθαρισμού
με απολυμαντικό υγρό
και ψηφιακή ένδειξη στην οθόνη LCD
- ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας νερού
- επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας νερού
- ψηφιακή ένδειξη ηλεκτρονικού
αισθητήρα νερού
- ρολόι
- έναρξη/παύση υδρομασάζ
- έναρξη/παύση παλμικού υδρομασάζ
/θερμαντήρας νερού 1,5w
/δυνατότητα επιλογής αδειάσματος
των τζετ αερομασάζ
/δυνατότητα γρήγορης επανάκτησης λειτουργιών
/προβολέας λευκός η χρωματοθεραπεία (προαιρετικά)
/πίνακας συνδεσμολογίας και ασφάλειας
/σύστημα αποστράγγισης συνδεδεμένο
με τη βαλβίδα
/βάση περιμετρική
/επιτοίχιες γωνίες στήριξης
/αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
και αποστράγγισης αντλίας
/αντικραδασμικό σύστημα αντλίας
/απολυμαντικό υγρό

1.5HP pump/
remote control with lcd display/
8 adjustable flat surface jets, extra slim;
⌀65mm & 46mm/
12 to 24 air-massage jets (bathtub size permitting)/
650w blower/
blower safety valve/
digital operation with:
- programming capability of system operation time
- increase-decrease of water supply
to the air-massage jets
- electronic cleaning system with disinfecting fluid
and digital displays on the panel
- digital water temperature display
- water temperature adjustment option
- digital electronic water sensor display
- time display
- hydro-massage start/ stop
- vibrating hydro-massage start/ stop/
1.5w water heater /
air-massage jets drainage selection option/
quick function recall option/
white-light floodlight (chomatherapy optional)/
pipe fitting and safety panel/
drainage system connected to valve/
surround mounting/
wall-mounted support wedges/
automatic drainage and straining valve/
pump anti-vibration system/
disinfecting fluid/

[+]
[+]

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
/ προβολέας / σύστημα χρωματοθεραπείας / θερμαντήρας / microjet πλάτης (6τεμ)
/ jet πλάτης / σύστημα οζονοθεραπείας / απολύμανση με βρώμιο ή ταμπλέτες
/ αντιηλεκτροπληξιακό σύστημα / αντικεραυνικό σύστημα
OPTIONALLY, THE FOLLOWING CAN BE INSTALLED IN EVERY SYSTEM:
/ floodlight / chromatherapy system / heater / back microjets (6pcs) / back jets
/ ozone therapy system / disinfection with bromine or tablets
/ anti-electrocution system / anti-lightning system

Scan here
and visit our website

ΑΚΡΥΛΙΚΈΣ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
SHOWER BOX
Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης
57007, Τ.Θ. 26
Τ: 23910 23512 / 23117
F: 23910 23060
E: acrilan@otenet.gr
ACRYLIC BATHTUBS
HYDROMASSAGE
SHOWER BOX
Halkidona, P.O. Box 26
Thessaloniki 57007, Greece
Τ: +30 23910 23512 / 23117
F: +30 23910 23060
E: acrilan@otenet.gr
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