
Τα προϊόντα μασ 

  

Ακρίτασ Σιδθρόπουλοσ Α.Ε.  
 4οkm Δράμασ – Προςοτςάνθσ, Δράμα - Ελλάδα 



 Εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ 20% λόγω κερμοχωρθτικότθτασ  
ςε ςχζςθ με τα ςυμβατικά πάνελ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ: 10 ζτθ 
 

A/A ΣΤΠΟ 
Διαςτάςεισ         

Μ x Π x Υ (cm) 

Ιςχφσ υςκευισ 
(Watt) 

Θερμικι 

Ιςχφσ (Kcal) 

Ζνταςθ 

Ρεφματοσ (A) 

Σάςθ 

Λειτουργίασ 

(Volt)  

ΒΑΡΟ   
(Kgr) 

ΘΕΡΜ/ΚΟΣΗΣΑ   
(KJ) 

1 MH17 135x60x3 1650 1.419 7,2 230 70 5.040 

2 MH15 125x60x3 1450 1.246 6,3 230 64 4.608 

*3 ΜΗ1400 123x55x3 1400 1.204 6,1 230 58 4.176 

*4 ΜΗ1200 123x50x3 1200 1.032 5,2 230 51 3.672 

5 MH12 100x60x3 1150 989 5 230 51 3.672 

6 MH09 100x50x3 850 731 3,7 230 43 3.096 

7 MH07 100x40x3 650 559 2,8 230 34 2.448 

*8 MH550 75x50x3 550 473 2,4 230 31 2.232 

9 MH04 60x40x3 350 407 1,5 230 21 1.512 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΩΝ: 

  

Τα πποϊόντα μαρ… 

* Αποτελοφν ιδικζσ διαςτάςεισ που παράγονται κατόπιν παραγγελίασ. 



  

Τα πποϊόντα μαρ… 

 Διακζςιμα πετρϊματα : 12 

 Με δυνατότθτα πρόςκετθσ 

επεξεργαςίασ (ART). 

 Διακζςιμα μοντζλα  : ΜΗ04 ~ MH17 

 Τφι επιφάνειασ : Λεία, Αντικζ, Ζαγρζ. 

Ποιοτικά προϊόντα κζρμανςθσ για μια ηωι…. 



VARIOS 

 Διακζςιμα μοντζλα      : ΜΗ04 ~ MH17 

 Άριςτθσ ποιότθτασ θμίλευκο, δολομιτικό, λαμπερό 

μάρμαρο με γκρι πινελιζσ και μικρά ςφννεφα 

 Προζλευςθ πετρϊματοσ :  Δπάμα 

 Τφι επιφάνειασ : Λεία 

 Δυνατότθτα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ : ΝΑΙ  

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ… 



VOLAKA 

 Διακζςιμα μοντζλα      : ΜΗ04 ~ MH17 

 Ημίλευκο δολομιτικό πζτρωμα ςτο οποίο 

ςχθματίηονται ανομοιόμορφα γκρι νερά 

 Προζλευςθ πετρϊματοσ :  Βϊλακα 

 Τφι επιφάνειασ : Λεία 

 Δυνατότθτα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ : ΝΑΙ  

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ….. 
  

Τα πποϊόντα μαρ… 



POLARIS 

 Διακζςιμα μοντζλα      : ΜΗ04 ~ MH17 

 Κακαρό λευκότατο  πζτρωμα, με ελάχιςτεσ 

γκρι ςταγόνεσ 

 Προζλευςθ πετρϊματοσ :  Σκόπια 

 Τφι επιφάνειασ : Λεία 

 Δυνατότθτα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ : ΝΑΙ  

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ… 



ΘΑΣΟΥ 

 Διακζςιμα μοντζλα      : ΜΗ04 ~ MH17 

 Ολόλευκο λαμπερό μάρμαρο 

 Προζλευςθ πετρϊματοσ :  Θάσορ 

 Τφι επιφάνειασ : Λεία 

 Δυνατότθτα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ : ΝΑΙ  

  

 Το μάρμαρο τθσ  Θάςου είναι μοναδικό 

  

Τα πποϊόντα μαρ….. 
  

Τα πποϊόντα μαρ… 



SYLVIA 

 Διακζςιμα μοντζλα      : ΜΗ04 ~ MH17 

 Mπεη, αντικζ, ανοικτοκαφζ αςβεςτόλικοσ, 

 Προζλευςθ πετρϊματοσ : Αίγυπτοσ 

 Τφι επιφάνειασ : Αντικζ  

 Δυνατότθτα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ : ΝΑΙ  

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ… 



SAHARA 

 Διακζςιμα μοντζλα      : ΜΗ04 ~ MH17 

 Κρεμϊδθσ, ανομοιόμορφοσ αςβεςτόλικοσ 

 Προζλευςθ πετρϊματοσ :  Βουλγαρία 

 Τφι επιφάνειασ : Αντικζ   

 Δυνατότθτα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ : ΝΑΙ  

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ….. 
  

Τα πποϊόντα μαρ… 



ANTHRAX SILVER  

 Διακζςιμα μοντζλα      : ΜΗ04 ~ MH17 

 κοφροσ μαφροσ ςχιςτόλικοσ, πζτρωμα με 

ζντονουσ ιριδιςμοφσ 

 Προζλευςθ πετρϊματοσ : Βραηιλία 

 Τφι επιφάνειασ : Ζαγρζ – Χτυπθτό   

 Δυνατότθτα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ : ΝΑΙ  

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ… 



MOCCA 

 Διακζςιμα μοντζλα      : ΜΗ04 ~ MH17 

 Κρεμϊδθσ, μπεη ζωσ ανοιχτό καφζ χρϊμα, 

με ανομοιόμορφουσ καφζ κόκκουσ  

 Προζλευςθ πετρϊματοσ : Ρορτογαλία 

 Τφι επιφάνειασ : Αντικζ   

 Δυνατότθτα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ : ΝΑΙ  

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ….. 
  

Τα πποϊόντα μαρ… 



BLACKEDEM 

 Διακζςιμα μοντζλα      : ΜΗ04 ~ MH17 

 κοφρο μαφρο αντικζ πζτρωμα 

 Προζλευςθ πετρϊματοσ : Ημακία 

 Τφι επιφάνειασ : Αντικζ – Χτυπθτό  

 Δυνατότθτα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ : ΝΑΙ  

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ… 



ESTREMOZ 

 Διακζςιμα μοντζλα      : ΜΗ04 ~ MH17 

 Ρόδινο, λείο πζτρωμα με ζντονεσ ςταχτί 

αποχρϊςεισ 

 Προζλευςθ πετρϊματοσ : Ρορτογαλία 

 Τφι επιφάνειασ : Λεία 

 Δυνατότθτα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ : ΝΑΙ  

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ….. 
  

Τα πποϊόντα μαρ… 



COFFEE STONE 

 Διακζςιμα μοντζλα      : ΜΗ04 ~ MH17 

 κοφρα καφετί αμμόπετρα, με ιςχνοφσ  

μπεη κόκκουσ 

 Δίνει τθν όψθ ξφλου και είναι άκροσ 

διακριτικό 

 Προζλευςθ πετρϊματοσ : Αςία  

 Τφι επιφάνειασ : Λεία  

 Δυνατότθτα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ : ΝΑΙ  

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ… 



ART:  ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ: 

 Διακζςιμα μοντζλα      : ΜΗ04 ~ MH17 

 ϊματα με χειροποίθτθ και μθχανικι επεξεργαςία,  

 Φινιριςμζνα τεχνοκαμπφλα ςχζδια, 

 Δυνατότθτα προςωπικισ δθμιουργίασ, 

 Επιλογι πετρϊματοσ : Ρροςωπικι, 

 Τφι επιφάνειασ : Τραχιά ι Λεία  

 Δυνατότθτα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ : ΝΑΙ  

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ….. 
  

Τα πποϊόντα μαρ… 



ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΟ ΜΑΜΑΟ : 

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ… 

ART:  



ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΟ ΜΑΜΑΟ : 

  

 Κάκε προϊόν είναι μοναδικό και ιδιότυπο. 

  

Τα πποϊόντα μαρ….. 
  

Τα πποϊόντα μαρ… 

ART:  



Ρροϊόντα με μοναδικά τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Ροςοςτό υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ (άνω 60%), 
 

 Θερμοκραςία επιφάνειασ (70 °C ζωσ 100 °C), 
 

 Ομοιόμορφθ κατανομι τθσ κερμότθτασ (3D), 
   * Πίςω από το ςϊμα αναπτφςςεται υψθλι κερμοκραςία. 

 

 
 Διάςταςθ ςωμάτων κζρμανςθσ, 

 
 Ονομαςτικι ιςχφ κατανάλωςθσ (Watt) 

 
 Ικανότθτα κερμοςυςςϊρευςθσ, 

 
 Ικανότθτα χριςθσ ςε WC (IP x5), 

 

Οι λόγοι που ξεχωρίηουμε! 

  

  

Τα πποϊόντα μαρ… 



  

Οικονομικά προϊόντα κζρμανςθσ: 

 Χρόνοσ απόςβεςθσ τθσ δαπάνθσ, 
       (Κόςτοσ αγοράσ και χριςθσ) 

 
 Χρόνοσ ηωισ του προϊόντοσ,  

 
 Κόςτοσ ςυντιρθςθσ & ανταλλακτικϊν, 

 Κόςτοσ εγκατάςταςθσ και τοποκζτθςθσ, 
 

 Κόςτοσ επζκταςθσ και αναβάκμιςθσ, 
 

 Κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ, 
 

Οι λόγοι που ξεχωρίηουμε! 

Ελέγξτε το κόστορ σπήσηρ τος σςστήματορ … 

  

Τα πποϊόντα μαρ….. 
  

Τα πποϊόντα μαρ… 



Ροιοτικό ςφςτθμα κζρμανςθσ: 

 Επίπεδο κερμικισ άνεςθσ,  
 

 Ροιότθτα καταςκευισ των προϊόντων, 
 

 Ριςτοποιθτικά ποιότθτασ & αςφάλειασ, 
 

 Χρόνοσ Εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, 
 

 Χϊρα προζλευςθσ και καταςκευισ, 
 

 Θζςθ ςτθν αγορά του καταςκευαςτι, 

 Ροιότθτα εγκατάςταςθσ (ειδικευμζνο ςυνεργείο), 
Απλι ςχετικά εγκατάςταςθ που δεν εγκυμονεί μεγάλο ςφάλμα. 

 
 Ροιότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ,  

 
 Εκπαίδευςθ χριςθσ του ςυςτιματοσ,  

Οι λόγοι που ξεχωρίηουμε! 

  Υτηλή ποιότητα θέπμανσηρ από 100% υςσικά ςλικά… 

  

Τα πποϊόντα μαρ… 

10 
ΧΟΝΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ 



Υψθλζσ προδιαγραφζσ - Ριςτοποίθςθ: 

 Πλα τα προϊόντα προζρχονται από 100% φυςικά πετρϊματα, 

 

 Βακμόσ ςτεγανότθτασ IP X5 (από εκτοξευόμενο νερό), 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ: CE, 

 

 

 Ριςτοποίθςθ : VDE GS,  

 Ριςτοποίθςθ : EMV, 

Ροιότθτα καταςκευισ 

  

Τα πποϊόντα μαρ….. 
  

Τα πποϊόντα μαρ… 

ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/logo certification/CE.pdf
ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/logo certification/VDE_GS CERTIFICATE.pdf
ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/logo certification/VDE_EMC CERTIFICATE.pdf


Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ- ειδικι ςιμανςθ: 

  

Τα πποϊόντα μαρ… 



Υπζρυκρθ κζρμανςθ μαρμάρου: 

«Φυςικι κερμοςυςςϊρευςθ» 
Από μάρμαρο και γρανίτθ 

«Ροιότθτα καταςκευισ» 
10 χρόνια εγγφθςθ 

«Χαμθλι κατανάλωςθ» 
Οικονομικά Συςτιματα  

«Ροιοτικά ελεγμζνα» 
Αςφάλεια  

«Για μια ηωι» 
Ροιοτικι κζρμανςθ 

«Δίπλωμα Ευρεςιτεχνίασ» 
Η καταςκευι είναι 100% Ελλθνικι 

  

Τα πποϊόντα μαρ….. 
  

Τα πποϊόντα μαρ… 


