
ντουζιέρες και λουτήρες

made in Italy



Όλοι οι τύποι είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L, που εγγυάται ύψιστη 
αντίσταση στη διάβρωση, και είναι εφοδιασμένοι με χρονόμετρο για να περιορίζουν την 
άσκοπη σπατάλη νερού. 
  Σε όλες τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις υπάρχουν συνδέσεις ορείχαλκου και 
σωληνώσεις χαλκού.
  Για να διευκολύνεται η είσοδος του νερού, ένας εσωτερικός ευλύγιστος σωλήνας από 
ανοξείδωτο ατσάλι έχει τοποθετηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό.  
  Η βάση είναι από ανοξείδωτο ατσάλι που επιτρέπει να στερεωθεί η ντουζιέρα πολύ έυκολα.
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STILO-P

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΜΑ                      60 mm
ΥΨΟΣ                    215 cm
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ             57 cm
ΚΕΦΑΛΗ ΝΤΟΥΖ     150 mm
ΒΑΡΟΣ                   8,5 kg

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΥΖ

O

O
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ΣΩΜΑ AISI 304 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



SOL-M 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνδέσεις νερού   3/4" F 

Μέγιστη πίεση   
500 kPa 

5 bar 

ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Ντουζιέρα με κινητή λαβή 
• Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας AISI 316
 ανοξείδωτο ατσάλι (που είναι πολύ ανθεκτικό στη διάβρωση)

• Εσωτερικά υδραυλικά εξαρτήματα από μπρούτζο, χαλκό και ανοξείδωτο ατσάλι
• Ευλύγιστοι σωλήνες για τη σύνδεση νερού για ευκολότερη εγκατάσταση
• Βάση για σταθερή και δυνατή εγκατάσταση 
• Διαθέσιμη σε 2 τύπους:

ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Μ: 
με χειροκίνητο αναμείκτη νερού (ζεστό-κρύο)
ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ R: 
με χειροκίνητη στρόφιγγα 

FLEX

FLEX M

FLEX R
1275

O 100

O 8,5

131,5 150

Συσκευασία

25 cm 

135 cm 

25 cm 

5,5 Kg 
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SOL-M 

MINIJET-M MINIJET-R MINIJET-P 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνδέσεις νερού   3/4" F 

Μέγιστη πίεση   
500 kPa 

5 bar 

5,5 Kg 

135 cm 25 cm 

25 cm 

• Μονή ντουζιέρα εφοδιασμένη με 1 βρύση για τον λουτήρα ποδιών
• Απλό σχέδιο
• Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316
 (πολύ ανθεκτικό στη διάβρωση) 
• Εσωτερικά υδραυλικά εξαρτήματα από μπρούτζο, χαλκό και ανοξείδωτο ατσάλι
• Ευλύγιστοι σωλήνες για τη σύνδεση ζεστού και κρύου νερού (μόνο στα μοντέλα Μ) 
 ώστε η σύνδεση με την εγκατάσταση να γίνεται ευκολότερα
• Παχιά βάση για σταθερή και δυνατή εγκατάσταση
• Διαθέσιμη σε 3 τύπους:
 MINIJET-M: με χειροκίνητο αναμείκτη νερού και χειροκίνητη στρόφιγγα για 
 τον λουτήρα ποδιών (επιτρέπει την καλύτερη θερμοκρασία ζεστού νερού)
 MINIJET-R: με χειροκίνητη στρόφιγγα ντουζιέρας και χειροκίνητη στρόφιγγα 
 για τον λουτήρα ποδιών
 MINIJET-P: με αυτόματο διακόπτη νερού για τη ντουζιέρα και αυτόματο 
 διακόπτη νερού για τον λουτήρα ποδιών (μειώνουν την κατανάλωση νερού)

Συσκευασία

MINIJET 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνδέσεις νερού   3/4" F 

Μέγιστη πίεση   
500 kPa 

5 bar 

9 Kg 

225 cm 35 cm 

35 cm 

UNI-1M UNI-1R 

UNI-1P 

• Μονή ντουζιέρα εφοδιασμένη με 1 βρύση 
 για τον λουτήρα ποδιών
• Κομψός και υψηλός σχεδιασμός
• Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας 
 ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316
 (πολύ ανθεκτικό στη διάβρωση) 
• Εσωτερικά υδραυλικά εξαρτήματα 
 από μπρούτζο, χαλκό και ανοξείδωτο ατσάλι
• Ευλύγιστοι σωλήνες για τη σύνδεση ζεστού 
 και κρύου νερού (μόνο στα μοντέλα Μ) 
 ώστε η σύνδεση με την εγκατάσταση να γίνεται 
 ευκολότερα
• Παχιά βάση για σταθερή και δυνατή εγκατάσταση
• Διαθέσιμη σε 3 τύπους:
 UNI- 1M: με χειροκίνητο αναμείκτη νερού 
 και χειροκίνητη στρόφιγγα για τον λουτήρα ποδιών 
 (επιτρέπει την καλύτερη θερμοκρασία ζεστού νερού)
 UNI-1R: με χειροκίνητη στρόφιγγα ντουζιέρας 
 και χειροκίνητη στρόφιγγα για τον λουτήρα ποδιών
 UNI-1P: με αυτόματο διακόπτη νερού για τη ντουζιέρα 
 και αυτόματο διακόπτη νερού για τον λουτήρα ποδιών 
 (μειώνουν την κατανάλωση νερού)

Συσκευασία

UNI-1 

6



MUL-2R MUL-2P 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνδέσεις νερού   3/4" F 

Μέγιστη πίεση   
500 kPa 

5 bar 

17 Kg 

225 cm 25 cm 

25 cm 

• Ντουζιέρα με 2 κεφαλές ντους και 1 βρύση για τον λουτήρα ποδιών
• Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316
 (πολύ ανθεκτικό στη διάβρωση) 
• Εσωτερικά υδραυλικά εξαρτήματα από μπρούτζο, χαλκό και ανοξείδωτο ατσάλι
• Ευλύγιστος σωλήνας για τη σύνδεση νερού για ευκολότερη εγκατάσταση 
• Παχιά βάση για σταθερή και δυνατή εγκατάσταση
• Διαθέσιμη σε 2 τύπους:
 MUL-2R: με χειροκίνητες βρύσες
 MUL-2P: με αυτόματους διακόπτες (μειώνουν την κατανάλωση νερού)

Συσκευασία

MUL-2 
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MUL-3P 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνδέσεις νερού   3/4" F 

Μέγιστη πίεση   
500 kPa 
5 bar 

17 Kg 

225 cm 25 cm 

25 cm 

MUL-3R 

• Ντουζιέρα με 3 κεφαλές ντους και 1 βρύση για τον λουτήρα ποδιών
• Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316
 (πολύ ανθεκτικό στη διάβρωση) 
• Εσωτερικά υδραυλικά εξαρτήματα από μπρούτζο, χαλκό και ανοξείδωτο ατσάλι
• Ευλύγιστος σωλήνας για τη σύνδεση νερού για ευκολότερη εγκατάσταση 
• Παχιά βάση για σταθερή και δυνατή εγκατάσταση
• Διαθέσιμη σε 2 τύπους:
 MUL-3R: με χειροκίνητες βρύσες
 MUL-3P: με αυτόματους διακόπτες (μειώνουν την κατανάλωση νερού)

Συσκευασία

MUL-3
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MUL-4R MUL-4P 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνδέσεις νερού   3/4" F 

Μέγιστη πίεση   
500 kPa 
5 bar 

17 Kg 

225 cm 35 cm 

35 cm 

• Ντουζιέρα με 4 κεφαλές ντους και 2 βρύσες για τους λουτήρες ποδιών
• Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316
 (πολύ ανθεκτικό στη διάβρωση) 
• Εσωτερικά υδραυλικά εξαρτήματα από μπρούτζο, χαλκό και ανοξείδωτο ατσάλι
• Ευλύγιστος σωλήνας για τη σύνδεση νερού για ευκολότερη εγκατάσταση 
• Παχιά βάση για σταθερή και δυνατή εγκατάσταση
• Διαθέσιμη σε 2 τύπους:
 MUL-4R: με χειροκίνητες βρύσες
 MUL-4P: με αυτόματους διακόπτες (μειώνουν την κατανάλωση νερού)

Συσκευασία

MUL-4
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LAV-2R 

LAV-2P 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνδέσεις νερού   3/4" F 

  Μέγιστη πίεση 
500 kPa 

5 bar 

6 Kg 

96 cm 35 cm 

35 cm 

Συσκευασία

• Λουτήρας ποδιών με 2 στρόφιγγες 
• Κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316
 (πολύ ανθεκτικό στη διάβρωση) 
• Εσωτερικά υδραυλικά εξαρτήματα από μπρούτζο, χαλκό και ανοξείδωτο ατσάλι
• Ευλύγιστος σωλήνας για τη σύνδεση νερού για ευκολότερη εγκατάσταση 
• Παχιά βάση για σταθερή και δυνατή εγκατάσταση
• Διαθέσιμη σε 2 τύπους:
 LAV-2R: με χειροκίνητες στρόφιγγες
 LAV-2P: με αυτόματους διακόπτες (μειώνουν την κατανάλωση νερού)

LAV-2 
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Κωδικός     Περιγραφή MINI FLEX UNI1 MUL2 MUL3 MUL4 

ΔΑΠΕΔΟ
Ξύλινη βάση X X X X X 

A. 130-0159 
Κεφαλή ντους Ø 150 X X X X X 

A.704 Στερεωτικός σταυρός 
σύνδεσης

 X     X     X X  X    

     

LAV2 

X X 

 

 

 

 

 

SCOL100 Ρυθμιζόμενο στήριγμα 
τοίχου Ø 100  X      

ΔΑΠΕΔΟ A.130-0159 A.704 

 001LOCS

αξεσουάρ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
• Επιλογή των πλέον κατάλληλων υλικών
• Διαδικασία συγκόλλησης σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία EN 297
• Δοκιμασία πίεσης (100% της παραγωγής)
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Καμινάρη 14  
Νέοι Επιβάτες  57019  
Θεσσαλονίκη 

T 23920 27003   
F 23920 21107   

E-mail: aae@aae.gr   
Website: www.aae.gr


