


Νέο καινοτόµο σύστηµα πάνελ τοίχου µπάνιου ELBATH, δηµιουργηµένο
αποκλειστικά για τα ντους & για τα υγρά σηµεία γύρω από το µπάνιο. Τα
σχέδια δεν δηµιουργούν µόνο ένα υψηλό αισθητικό αποτέλεσµα αλλά προ-
σφέρουν υψηλή ποιότητα, λειτουργικότητα, πολυτέλεια και εύκολη συντή-
ρηση. Έχουν σύσταση από µοναδικές πρώτες ύλες µε 100% αδιάβροχη
εγγύηση.
Μία πρωτοποριακή λύση που περίµεναν όλα τα µπάνια.

Η βραβευµένη σειρά της γκάµας ELBATH προσφέρει πάνελ τοίχου και επι-
φάνειες εργασίας σε µία ευρεία επιλογή σχεδίων και υφών, που µπορούν
να δηµιουργήσουν εξατοµικευµένους εσωτερικούς χώρους. Είναι ότι πιο
σύγχρονο στο χώρο της ευρηµατικής διακόσµησης.

Κατάλληλο για όλα τα στυλ!

Είτε η εµφάνιση που θέλετε να δώσετε είναι παραδοσιακή, είτε µοντέρνα
και σύγχρονη υπάρχει ένα κατάλληλο σχέδιο για το χώρο του µπάνιου σας.
Από µεγάλης κλίµακας πολυτελείς γρανίτες εως ουδέτερους φυσικούς,
µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα µπάνιο µε στυλ και αντοχές µακράς διαρ-
κείας.
Τα ELBATH πάνελ ταιριάζουν σε όλα τα στυλ διακόσµησης και καλύπτουν
κάθε ανάγκη.



Μία ιδανική εναλλακτική λύση αντί για πλακάκι

Η επένδυση των πάνελ ELBATH είναι µία ιδανική εναλλακτική λύση για τα πλακάκια. ∆εν υπάρχουν αρµοί-γραµµές που δυσκολεύουν το
καθάρισµα, και η καθηµερινή φροντίδα δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα απλό σκούπισµα.

Τα πάνελ είναι τόσο ευπροσάρµοστα ώστε µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε για να δηµιουργήσετε ένα ολόκληρο δωµάτιο, να τοποθετήσετε
ντους, να τα περάσετε γύρω από το λουτρό ή ακόµα και γύρω από το νιπτήρα.
Αποτελεί ιδανικό υλικό για τους εσωτερικούς χώρους του µπάνιου λόγω του ότι συνδυάζει µια απόλυτα λειτουργική επιφάνεια συντήρη-
σης και πάρα πολύ κοµψά και διαχρονικά σχέδια.
Τα ELBATH µπορούν να προσαρµοστούν και να εγκατασταθούν σε λίγες ώρες. Έτσι εάν σχεδιάζετε ένα έργο που έχει κατασκευή µπάνιου,
µπορείτε τώρα να µειώσετε το χρόνο που απαιτείται, σε σύγκριση µε το να χρησιµοποιούσατε πλακάκι.



100% Αδιάβροχα πάνελ µπάνιου

Με το σύστηµα ELBATH µπορείτε να είστε 100% σίγουροι ότι
τα πάνελ σας θα είναι πλήρως αδιάβροχα. Τα πάνελ κατα-
σκευάζονται από ειδικό πυρήνα αδιαπέραστο 100% από το
νερό (κόντρα πλακέ θαλάσσης) και έχουν εξωτερική επέν-
δυση από Βακελίτη H.P.L (High Pressure Laminate) πάχους
1mm. Η εγκατάστασή τους γίνεται µε την αδιάβροχη κόλλα
και το στεγανωτικό UNICA colorjoint.
Έχετε λοιπόν στα χέρια σας ένα µπάνιο που είναι εγγυηµένο

για 15 χρόνια και ικανό να αντιµετωπίσει χιλιάδες ώρες
ντους!

Εµπνευστείτε από τις λύσεις που προτείνει η ELTOP για το
µπάνιο σας!
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