ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ
 Οριζόντιες Υδρορροές

 Χτένι Κάλυψης

 Κάθετες Υδρορροές

 Σχάρα Κάλυψης

 Εξαρτήματα Υδρορροών

 Εύκαμπτο Ρολό

Η εταιρεία ΥδροCanal Α.Ε., συνώνυμη της τελειότητας, έχει
ως σκοπό να ευχαριστήσει τους πελάτες της δημιουργώντας
ένα κλίμα εμπιστοσύνης για πολυετή συνεργασία.
Για δεκαετίες, η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση των πελατών
μας αντιπροσωπεύουν το κίνητρο για την εύρεση νέων
προϊόντων που καλύπτουν την οποιαδήποτε ανάγκη στον
τομέα των υδρορροών.
Ερευνήσαμε ακούραστα για να βρίσκετε πάντα την καλύτερη
λύση, και ως εκ τούτου μπορούμε να προσφέρουμε το πιο
εκτεταμένη γκάμα υλικών και εξαρτημάτων για την
εγκατάσταση μεταλλικών υδρορροών.
Η ποιότητα της ΥδροCanal, η προσεκτική υπηρεσία πριν και
μετά την τοποθέτηση, καθώς και η καινοτόμος προσπάθεια
μας, μας επέτρεψαν να γίνουμε η πρώτη ελληνική εταιρεία
σε όλα τα τμήματα του κλάδου. Από τη μονάδα παραγωγής
μας στον Πύργο Ν. Ηλείας 2.500m2, καθώς επίσης και από
την Παλλήνη Ν. Αττικής είμαστε σε θέση να προμηθεύσουμε
ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο με μονοκόμματα συστ
υδρορροών ΥδροCanal διατηρώντας τη προνομιακή θέση της
εταιρεία μας στη χώρα.
Έχουμε τη μεγαλύτερη εμπειρία στον κλάδο.
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Ηλεκτροστατικές Αποχρώσεις
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Οριζόντιες Υδρορροές
Κορνιζαριστή Οριζόντια Υδρορροή
Η υδρορροή είναι διαμορφωμένη στο σχήμα της κορνίζας προσαρμόσιμη σε κάθε
τύπο πρόσοψης και ενσωματώνοντας τέλεια σε όλα τα είδη έργων και κτιρίων.
.
Αναλόγως του όγκου των νερών που απορρέουν από μια
στέγη αλλά και τις ιδιομορφίες της οι οριζόντιες υδρορροές
διαχωρίζονται σε 5" & 6".

Κορνιζαριστή 5”

Κορνιζαριστή 6”

Τοποθετείται σε κατοικίες με κεραμοσκεπή.

Τοποθετείται σε εργοστασιακά κτίρια.
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Οριζόντιες Υδρορροές
Κορνιζαριστή Οριζόντια Υδρορροή για Panel
Η υδρορροή ανοιχτού τύπου για panel είναι διαμορφωμένη και αυτή στο σχήμα της κορνίζας
προσαρμόσιμη με στράντζο στο πίσω μέρος της έτσι ώστε να λαμβάνει όλη την ποσότητα της βροχής
χωρίς να εμφανίζεται πρόβλημα υγρασίας. Οι ανοιχτού τύπου υδρορροές είναι εύκολα επισκέψιμες.

Στρογγυλή Οριζόντια Υδρορροή
Η στρογγυλή υδρορροή με νευρώσεις προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους τύπους στηθαίων.
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Κάθετες Υδρορροές
Τετράγωνη Υδρορροή
Η κάθετη υδρορροή είναι και αυτή σε ορθογώνιο σχήμα γεγονός το οποίο την
εναρμονίζει σε οποιοδήποτε κτίριο.

Στρογγυλή Υδρορροή
Η κάθετη υδρορροή στρογγυλού τύπου προσδίσει ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα σε
οποιοδήποτε κτίριο κάνοντας τις υδρορροές κομμάτι της αρχιτεκτονικής του.
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Εξαρτήματα
Γωνίες Κάθετης Υδρορροής

Μετωπιαίες 60x80

Πλάγιες 60x80

Φ80
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Εξαρτήματα
Τάπες Οριζόντιας Υδρορροής
Τάπες Κορνιζαριστής Υδρορροής
Αριστερές - Δεξιές

Τάπες Στρογγυλής Υδρορροής
Αριστερές - Δεξιές
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Εξαρτήματα
Ενωτικά Οριζόντιας Υδρορροής
Ενωτικό Κορνιζαριστής Υδρορροής
Ενωτικό Εσωτερικό 90º
5" | 6"

Ενωτικό Εξωτερικό 90º
5" | 6"

Ενωτικό Εσωτερικό 135º

Ενωτικό Εξωτερικό 135º

5"

5"

Γωνία Οριζόντιας Υδρορροής 90º
Εσωτερική & Εξωτερική
5"

Ενωτικά Στρογγυλής Υδρορροής
Ενωτικό Εσωτερικό 90º

Ενωτικό Εξωτερικό 90º

5"

5"
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Εξαρτήματα
Στήριξη Οριζόντιων Υδρορροών
Το σύστημα στερέωσης της υδρορροής αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της εγκατάστασης. Θα πρέπει να
επιτρέπει τη βέλτιστη προσαρμογή της υδρορροής σε διαφορετικά γείσα, προσόψεις και στέγες,
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τύπους κλιματικών απαιτήσεων.

Εσωτερικό Στήριγμα
5" | 6"

Στήριγμα Κεραμιδιού

Στήριγμα με Ουρά
5" | 6"
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Εξαρτήματα
Κρυφό Στήριγμα
Κάθετης Υδρορροής

Έξοδος Νερού Φ75
για Κορνιζαριστή Υδρορροή

Έξοδος Νερού Φ75
για Στρογγυλή Υδρορροή
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Προφύλαξη Υδρορροών
Προφύλαξη Συστήματος Υδρορροών
Το σύστημα των υδρορροών πρέπει να προφυλάσσεται από φερτά αντικείμενα (π.χ. φύλλα, φωλιές
πουλιών) και από ζωντανούς οργανισμούς (π.χ. πουλιά, ποντίκια, νυχτερίδες) ώστε να μη χρειάζεται
ο συνεχής και δαπανηρός καθαρισμός τους.
Η ΥδροCanal Α.Ε. με την κατοχυρωμένη πατέντα της έρχεται να κύψει αυτή την ανάγκη με το
"χτένι" και τη "σχάρα"

"Χτένι" - Αρ. Πατέντας: 1005445

5" | 6"

"Σχάρα" - Αρ. Πατέντας: 6002469

5" | 6"
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Εύκαμπτο Ρολό
Εύκαμπτο Αλουμινίου (Ντερές)
Η ΥδροCanal A.E. είναι σε θέση να σας παρέχει και εύκαμπτο ρολό αλουμινίου ιδανικό για τη
δημιουργία εντοιχισμένων υδρορροών (κρυφολουκιές) και πολλά άλλα λόγω της εύκολης
διαμόρφωσής του.

Εύκαμπτο ρολό Αλουμινίου
60cm | 100cm
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Συλλέκτες Νερού
Η ΥδροCanal Α.Ε. είναι σε θέση να σας παρέχει προϊόντα για συλλογή όμβριων υδάτων από
κρυφολουκιές, σωληνάκια ταρατσών ή συλλογή νερών από δύο κάθετες υδρορροές και απορροή τους σε μια.
Οι Συλλέκτες Νερού είναι αυτοί που μπορούν να σώσουν λύση σε όλα τα παραπάνω.
Οι Συλλέκτες είναι πολυεστερικοί, ινοπλισμένοι και βάφονται στην επιθυμητή απόχρωση.

Συλλέκτης Νερού "Δίας"
Τετράγωνος Συλλέκτης – Μεγάλος
Με απλές γραμμές επαναλαμβανόμενης κορνίζας ταιριάζει
σε όλα τα κτίρια.

Συλλέκτης Νερού "Γολιάθ"
Πολυγωνικός Συλλέκτης – Μεγάλος
Με τις καμπύλες αλλά και με τις αυστηρές γραμμές του
δίνει την αίσθηση δωρικού ρυθμού στο κτίριο.

Συλλέκτης Νερού "Ερμής"
Τετράγωνος Συλλέκτης – Μικρός
Συνώνυμος της λιτότητας και της καλαισθησίας ταιριάζει σε
όλα τα είδη κτιρίων
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Συλλέκτες Νερού

Συλλέκτης Νερού "Απόλλων"
Ορθογώνιος Συλλέκτης.
Ένας εναρμονισμένος συνδυασμός αυστηρών ευθειών και
καμπύλων γραμμών που δίνει ιδιαίτερη πινελιά όπου βρεθεί.

Συλλέκτης Νερού "Αθηνά"
Γωνιακός Συλλέκτης.
Συνώνυμος της ομώνυμης θεάς, συνδυάζει με σοφία τη
γωνιακή του τοποθέτηση με την καμπυλότητα της όψης
του.

Συλλέκτης Νερού "Δαβίδ"
Τετράγωνος Συλλέκτης – Μικρός
Η μινιμαλιστή του όψη τον κάνει να ξεχωρίζει και παράλληλα
να εναρμονίζεται πλήρως σε οποιοδήποτε κτίριο.
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Συλλέκτες Νερού
Συλλέκτης Νερού "Άρης"
Συλλέκτης Εσωτερική Γωνία.
Η όψη του θυμίζει 100% την όψη της υδρορροής και η
αποφασιστική γωνία του τον κάνει να εφαρμόζεται σε όλες τις
εσωτερικές γωνίες του κτιρίου.

Συλλέκτης Νερού "Ήφαιστος"
Συλλέκτης Εξωτερική Γωνία.
Με όψη που θυμίζει την οριζόντια κορνιζαριστή
υδρορροή εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε εξωτερική
γωνία του κτιρίου.

Συλλέκτης Νερού "Αφροδίτη"
Συλλέκτης αποκλειστικά για Στρογγυλές Υδρορροές
Έχοντας μόνο ένα ταίρι, δε μπορεί να συνδεθεί με καμία
άλλη εκτός από τη στρογγυλή οριζόντια υδρορροή.

Συλλέκτης Νερού "Διόνυσος"
Συλλέκτης Στρογγυλός.
Η κοίλη όψη του τον κάνει να ταιριάζει με τα πάντα, και
με της στρογγυλές και με τις κορνιζαριστές υδρορροές.
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www.ydrocanal.gr
info@ydrocanal.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΥδροCanal Α.Ε. • Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΥδροCanal Α.Ε. • Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο χλμ Αγ. Γεωργίου, Συντριάδα • Πύργος

Παλλάδος Αθηνάς 39 • Παλλήνη

27100 • Πύργος Ν. Ηλείας

15351 • Παλλήνη Ν. Αττικής

Τηλ.: +30 26210 81721 • Fax: +30 26210 81722

Τηλ.: +30 210 6654281 • Fax: +30 210 6033990

