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Λευκά εξαρτήματα και συστήματα υπερχείλισης

White goods and overflow systems

Σχάρα υπερχείλισης, σειρά OG
Overflow grating, OG-series

Χαρακτηριστικά:

• Υλικό: Πολυπροπυλένιο.
• Προστασία UV.
• Ανθεκτικό στα χηµικά.
• Αντιολισθητική επιφάνεια.
• Πλάτος: 180 mm, 195 mm,  

200 mm, 240 mm, 245 mm  
ή 300 mm.

•  Ύψος: 23 mm.
• Κενό ανάµεσα στις σχάρες: 

11,00 mm
• Ελεύθερη επιφάνεια: 36% .
• Διαθέσιµα χρώµατα: λευκό, 

γκρι (G)*, κίτρινο (Y)*, µπλε (B)* 
και γαλάζιο (L)*.

Specifications:

• Material: Polypropylene.
• UV protection.
• Chemical resistance.
• Anti-slippery surface.
• Width: 180 mm, 195 mm, 

200 mm, 240 mm, 245 mm 
or 300 mm.

• Height: 23 mm.
• Gap between the grates: 

11,00 mm. 
• Open area: 36%. 
• Available colours: white, 

grey (G)*, yellow (Y)*, blue 
(B)* and light blue (L)*.

Mοντέλο
Model

Πλάτος
Width

Τρόπος σύδεσης
Connection way

OG-180 180 mm Mία σύνδεση
Single connection

OG-195 195 mm Mία σύνδεση
Single connection

OG-200 200 mm Mία σύνδεση
Single connection

OG-240 240 mm Mία σύνδεση
Single connection

OG-245 245 mm Mία σύνδεση
Single connection

OG-300 300 mm Mία σύνδεση
Single connection

OG-243 240 mm Τρεις σύνδεσεις
Thipple connection

OG-246 245 mm Τρεις σύνδεσεις
Thipple connection

OG-303 300 mm Τρεις σύνδεσεις
Thipple connection

 Για την επιλογή χρώματος κατά την παραγγελία προσθέστε το σχετικό γράμμα-κωδικό (*) στο τέλος του 
μοντέλου. π.χ.: OG-180 (B) = 180 mm/μπλέ χρώμα, OG-300 (L) = 300 mm/γαλάζιο χρώμα. (Όταν δεν 
υποδεικνύετε γράμμα χρώματος παραγγέλνετε το standard: λευκό).

 To choose colour when ordering add the relative code-letter (*) at the end of the model. 
 e.g.: OG-180 (B) = 180 mm/blue colour, OG-300 (L) = 300 mm/light blue colour.  

(When you do not indicate a code-letter, you are ordering standard colour: white).

H σχάρα υπερχείλισης παρέχει ένα όµορφο τελείωµα στις άκρες της πισίνας και αποτελεί το τέλειο σύστηµα 
υπερχείλισης Ανεξάρτητα κοµµάτια σχάρας µε πλάτος 180 mm, 195 mm 200 mm, 240 mm, 245 mm ή 300 mm 
κουµπώνουν µεταξύ τους και σχηµατίζουν σειρές έτοιµες για χρήση στο κανάλι της πισίνας. Η σχάρα διατίθεται σε 
εύκαµπτη, µε µια σύνδεση στη µέση για πισίνες ελευθέρου σχήµατος, καµπυλωτές καθώς και spa. Διατίθεται επίσης 
µε τρεις συνδέσεις για άκαµπτες σειρές, κατάλληλη για ευθέως σχήµατος πισίνες. 

Overflow grating in modern design providing a nice looking finish for the pool’s edge and a perfect overflow 
system. Individual grates of 180 mm, 200 mm, 240 mm or 300 mm width, clip together and form complete 
lines ready for use in the swimming pool channel. The grating is available with single connection, providing 
flexibility and making it ideal for free-shaped, curvy swimming pools and spas. It is also available with three 
connections for a rigid formed line suitable for straight-shaped swimming pools.

Χρωματολόγιο
Colours

white

grey (G)

yellow (Y)

blue (B)

light blue (L)
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Σχάρα υπερχείλισης, σειρά OGW/OGB
Overflow grating, OGW/OGB-series

Χαρακτηριστικά:

• Υλικό: Πολυπροπυλένιο.
• Προστασία UV.
• Ανθεκτικό στα χηµικά.
• Αντιολισθητική επιφάνεια.
• Πλάτος: 245 mm.
•  Ύψος: 33 mm.
• Διαθέσιµα χρώµατα: λευκό, µπεζ.

Specifications:

• Material: Polypropylene.
• UV protection.
• Chemical resistance.
• Anti-slippery surface.
• Width: 245 mm.
• Height: 33 mm.
• Available colours: white, beige.

Mοντέλο
Model

Πλάτος
Width

Τρόπος σύδεσης
Connection way

Χρώμα
Colour

OGW-245H 245 mm Mια σύνδεση στη μέση
One connection in the middle

Λευκό
White

OGB-245H 245 mm Mια σύνδεση στη μέση
One connection in the middle

Μπεζ
Beige

OGW-245H

OGB-245H
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4
barΓωνία για σχάρα υπερχείλισης, σειρά AOG

Angle for overflow grating, AOG-series

Mοντέλο
Model

Πλάτος
Width

Kαμπύλη
Βend

A  
(mm)

B  
(mm)

Ύψος
Height

AOG-180 180 mm 900 255 70 23 mm

AOG-181 180 mm 450 165 90 23 mm

AOG-195 195 mm 900 263 65 23 mm

AOG-196 195 mm 450 160 75 23 mm

AOG-200 200 mm 900 275 80 23 mm

AOG-201 200 mm 450 160 75 23 mm

AOG-240 240 mm 900 312 80 23 mm

AOG-241 240 mm 450 175 75 23 mm

AOG-245 245 mm 900 310 62 23 mm

AOG-246 245 mm 450 180 80 23 mm

AOG-300 300 mm 900 375 75 23 mm

AOG-301 300 mm 450 185 70 23 mm

Γωνίες σχάρας σε 90° και 45° κατασκευασµένες από πολυεστέρα. Υπάρχουν µεγέθη σύµφωνα µε το πλάτος της 
σχάρας υπερχείλισης και φέρουν τον ίδιο σχεδιασµό µε την σχάρα

Angle units in 90° or 45° bent, suitable for all the straight-shaped swimming pools. There are sizes 
compatible with each of the overflow grating widths and bear the exact same design the grating bears, too. 
They are made of polyester and provide an accurate adjustment to the grate line.

 Για την επιλογή χρώματος κατά την παραγγελία προσθέστε το σχετικό γράμμα-κωδικό (*) στο τέλος του μοντέλου.  
π.χ.: AOG-180 (B) = 180 mm/μπλέ χρώμα, AOG-300 (L) = 300 mm/γαλάζιο χρώμα. (Όταν δεν υποδεικνύετε γράμμα χρώματος 
παραγγέλνετε το standard: λευκό).

 To choose colour when ordering add the relative code-letter (*) at the end of the model.  
e.g.: AOG-180 (B) = 180 mm/blue colour, AOG-300 (L) = 300 mm/light blue colour. (When you do not indicate a code-letter, 
you are ordering standard colour: white).

Χαρακτηριστικά:

• Υλικό: Πολυεστέρας.
• Προστασία UV.
• Ανθεκτικό στα χηµικά.
• Αντιολισθητική επιφάνεια
• Πλάτος: 180 mm, 195 mm,  

200 mm, 240 mm, 245 mm  
ή 300 mm.

• Ύψος: 23 mm.
• Γωνία 90° ή 45°.
• Διαθέσιµα χρώµατα: λευκό,  

γκρι (G)*, κίτρινο (Y)*, µπλε (B)* 
και γαλάζιο (L)*.

Specifications:

• Material: Polyester.
• UV protection.
• Chemical resistance.
• Anti-slippery surface.
• Width: 180 mm, 195 mm,  

200 mm, 240 mm, 245 mm  
or 300 mm.

• Height: 23 mm.
• Bent 90° or 45°.
• Available colours: white,  

grey (G)*, yellow (Y)*, blue (B)* 
and light blue (L)*.
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Injection moulded overflow grating angle, AIG-series

Χαρακτηριστικά:

• Υλικό: Πολυπροπυλένιο.
• Προστασία UV.
• Ανθεκτικό στα χηµικά.
• Αντιολισθητική επιφάνεια.
• Πλάτος: 180 mm, 240 mm.
•  Ύψος: 23 mm.
• Γωνία 90° ή 45°.
• Διαθέσιµα χρώµατα: λευκό,  

γκρι (G)*, κίτρινο (Y)*, µπλε (B)* και 
γαλάζιο (L)*.

Specifications:

• Material: Polypropylene.
• UV protection.
• Chemical resistance.
• Anti-slippery surface.
• Width: 180 mm, 240 mm.
• Height: 23 mm.
• Bent 90° or 45°.
• Available colours: white,  

grey (G)*, yellow (Y)*, blue (B)* 
and light blue (L)*.

Mοντέλο
Model

Πλάτος
Width

Kαμπύλη
Βend

A  
(mm)

B  
(mm)

AIG-240 240 mm 900 312 80

AIG-241 240 mm 450 175 75

AIG-180H 180 mm 900 180 50

AIG-181H 180 mm 450 120 45

Γωνία injection κατασκευής από πολυπροπυλένιο. Το προϊόν κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό που χρησιµοποιείται 
και για τη σχάρα, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι χρωµατικές διαφορές ανάµεσα στις γωνίες και στη σχάρα. 
Διαθέσιµα µεγέθη: 180 mm και 240 mm.

This angle is produced by an injection mould and is made of polypropylene. The product is made of the 
same material that is used for the production of the grating, so colour differences between the grating and 
the angle are avoided and the final colour is completely identical and suiting. 
Available sizes: 180 mm and 240 mm.

 Για την επιλογή χρώματος κατά την παραγγελία προσθέστε το σχετικό γράμμα-κωδικό (*) στο τέλος του μοντέλου.  
π.χ.: AIG-240 (B) = 240 mm/μπλέ χρώμα, AIG-241 (L) = 240 mm/γαλάζιο χρώμα. (Όταν δεν υποδεικνύετε γράμμα χρώματος 
παραγγέλνετε το standard: λευκό).

 To choose colour when ordering add the relative code-letter (*) at the end of the model.  
e.g.: AIG-240 (B) = 240 mm/blue colour, AIG-241 (L) = 240 mm/light blue colour. (When you do not indicate a code-letter, 
you are ordering standard colour: white).

AIG-241 AIG-180H

AIG-181H

AIG-240

Λευκά εξαρτήματα και συστήματα υπερχείλισης
White goods and overflow systems
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Στόµιο υπερχείλισης
Suction inlet for overflow

Το προφίλ στήριξης παράγεται από σκληρό πλαστικό για το στήριγµα της σχάρας µέσα στο κανάλι της πισίνας. 
Είναι ένα ευθύγραµµο τµήµα το οποίο παρέχει ένα καλό και σταθερό στήριγµα στη σχάρα µέσα στο ίδιο το προφίλ 
και επιπλέον στο τσιµέντινο κανάλι της πισίνας. Το κάθετο ύψος του µπορεί να τοποθετηθεί όρθιο και από τις δύο 
πλευρές (21 mm ή 23 mm) σύµφωνα µε το ύψος της σχάρας στην περίπτωση που και η σχάρα είναι 21 mm ή  
23 mm. Παράγεται σε άσπρο και κίτρινο χρώµα και προµηθεύεται σε τεµάχια µήκους 2 m.

Profile produced by tough plastic material for the grating’s support into the channel. The profile is a 
straight line which provides a nice and stable support of the grating into the profile itself and further 
to the concrete channel of the swimming pool. Its vertical height can be placed upright from both sides  
(21 mm or 23 mm) making it compatible with the grating’s height in case this is 21 mm or 23 mm as well. 
It is produced in white and yellow colour and is supplied in 2 m length pieces.

Στόµιο υπερχείλισης από λευκό πλαστικό ABS ή από επιχρωµιωµένο µπρούντζινο και ανοξείδωτο υλικό. Διαστάσεις 
στοµίου: 11,50 χ 8,00 cm. Σύνδεση: 2” σπείρωµα, 63 mm και 2" κολλητό. Κατάλληλο για πισίνες σκυροδέµατος.

Overflow suction inlet of white ABS plastic or of chromed bronze and stainless steel material. Dimensions: 
11,50 x 8,00 cm. Connection: 2” female thread, 63 mm or 2" slip connection. Suitable for concrete pools.

Χαρακτηριστικά:
• Υλικό: ABS.
• Προστασία UV.

Specifications:
• Material: ABS.
• UV protection.

Χαρακτηριστικά:

• Λευκό ABS υλικό ή µπρούντζινο 
επιχρωµιωµένο/ανοξείδωτο.

• Παραλληλόγραµµο σχήµα.

• Διαστάσεις: 11,50 χ 8,00 cm.

• Παροχή: 8 m3/h.

• Ανθεκτικό στα χηµικά.

• Προστασία UV (στην πλαστική εκδοχή).

Specifications:

• White ABS material or bronze 
chrome plated/stainless steel.

• Rectangular shape.
• Dimensions: 11,50 x 8,00 cm.
• Flow rate: 8 m3/h.
• Chemical resistant.
• UV protected (in ABS version).

Mοντέλο
Model

Πλάτος
Width

A 
(mm)

B 
(mm)

GSP-200 200 mm 21 23

Mοντέλο
Model

Σύνδεση
Connection

Εγκατάσταση
Installation

Υλικό
Material

OSI-630 63 mm Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools ABS

OSI-200 2” θηλυκό σπείρωμα
2” female thread

Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools ABS

OSI-201 2” Aμερικάνικο
2” slip connection

Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools ABS

BSI-203 2” θηλυκό σπείρωμα
2” female thread

Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools

Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο/ 
ανοξείδωτο καπάκι

Bronze chromed plated/ 
stainless steel lid OSI-200

OSI-200BSI-203

OSI-630

Προφίλ στήριξης σχάρας, σειρά GSP
Grating support profile, GSP-series

Λευκά εξαρτήματα και συστήματα υπερχείλισης
White goods and overflow systems


