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ΕΙΔΗ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Τα είδη υγιεινής PYRAMIS, κατασκευάζονται με τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά μεθό-
δους γι’ αυτό και εξασφαλίζουν τα ανώτατα στάνταρ ποιότητας και αντοχής.
  
• Yδατοαπορροφητικότητα < 0,5%
• Aντοχή σε επίθεση οξέων ή βάσεων
• Aντοχή σε επίθεση ζεστού νερού
• Aντοχή σε δημιουργία λεκέδων
• Aντοχή σε απόξεση και σε θερμικό σοκ
• Aντοχή σε κάμψη (M.O.P. = 500 kgr/cm²)
• Aντοχή σε κρούση (1,3 kgr/cm²)

Landesgewerbeanstalt Bayern

Τεχνικά χαρακτηριστικά

H PYRAMIS σας προτείνει 5 ολοκληρωμένες σειρές ειδών υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη που 
θα καλύψουν τις επιθυμίες σας για ένα μπάνιο που συνδυάζει το design με τη λειτουργικότητα. 
Eπιπλέον, επιμέρους προτάσεις από επιλογή κομψών νιπτήρων και άριστης ποιότητας λεκανών, 
συμπληρώνουν τη συλλογή των ειδών υγιεινής PYRAMIS. 

Οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο του μπάνιου απαιτούν υψηλή ποιότητα στην καθημερινή υγιεινή, 
αλλά και εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με το χώρο που διαθέτει το κάθε σπίτι. Τα είδη υγιεινής 
της PYRAMIS κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πιο εξελιγμένα πρότυπα, υπόκεινται σε συνεχείς 
ποιοτικούς ελέγχους και είναι πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς. Η PYRAMIS σας παρέχει 
εγγύηση 10 ετών για όλες τις σειρές της και 1 έτους για τα βοηθητικά μέρη. 
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Χαρακτηριστικά

> Λεκάνες Universal

Όλες οι λεκάνες PYRAMIS έχουν τη ευελιξία προ-
σαρμογής σε κατωστόμια ή πισωστόμια σύνδεση 
με το δίκτυο αποχέτευσης, απλά και εύκολα και με 
ειδικό αντάπτορα. 

> Νιπτήρες

Κλασικοί με επιδαπέδιες ή κρεμαστές κολώνες, 
επικαθήμενοι ή υποκαθήμενοι. Δένουν αρμονικά 
σε κάθε χώρο και εξυπηρετούν ακόμα και τις πιο 
απαιτητικές ανάγκες.

> Λεκάνες Back to Wall

Λεκάνες υψηλής αισθητικής και προηγμένου 
design, οι οποίες εφάπτονται απόλυτα με τον 
τοίχο και προσφέρουν απόλυτη κάλυψη όλων των 
υδραυλικών μερών.

> Καπάκια soft close

Διαθέτουν ειδικό μηχανισμό για ελεγχόμενο κλεί-
σιμο και μεταλλικούς μεντεσέδες για περισσότερη 
αντοχή.

> Λεκάνες κρεμαστές 

Αποτελούν ιδανική οικιακή και επαγγελματική 
λύση για εύκολο καθάρισμα και εξοικονόμηση 
χώρου. 

> Μηχανισμός για καζανάκι 3/6 lt

Για να έχετε την επιλογή αδειάσματος ολόκληρης 
της δεξαμενής ή της μισής. 




