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Το Αποδυτήριο-Ντουζ Σπείρα καλύπτει δύο βασικές ανάγκες των 
λουoμένων, το αποδυτήριο και το ντουζ, με οικονομία χώρου 
(δύο λειτουργίες σε μία) και δυναμικό αρχιτεκτονικό σχέδιο 
(σπειροειδές αποδυτήριο). Το αρχετυπικό σύμβολο της σπείρας -
υπάρχει στη φύση, την τέχνη και την αρχιτεκτονική- χρησιμοποιήθηκε 
σε ένα προϊόν για την ανανέωση των ακτών, που ήδη κατέκτησε 
βραβείο καινοτομίας στα Tourism Awards 2016, όπως επίσης και 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΟΒΙ (Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας: αριθμός διπλώματος ΟΒΙ 1008436).



Αποτελείται από τρία μέρη, το αποδυτήριο, το ντουζ και τους 
στύλους στήριξης. Το αποδυτήριο κατασκευάζεται από γραμμικό 
πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) με τη μέθοδο της 
περιστροφικής χύτευσης, που το καθιστά στιβαρό και άτρωτο από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, το ντουζ και οι στύλοι από ανοξείδωτο 
ατσάλι. 
• Είναι ανθεκτικό στον άνεμο, λόγω του σχήματος, του υλικού και 
 του χαμηλού ύψους.
• Είναι ανθεκτικό σε βανδαλισμούς.
• Είναι λειτουργικό γιατί δεν διαθέτει πόρτα, που συνήθως 
 καταστρέφεται, λόγω ανέμων, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
 για ανεπιθύμητες χρήσεις π.χ. WC.
• Δεν προκαλεί τραυματισμούς ή ακρωτηριασμούς, λόγω της 
 απουσίας πόρτας.
• Συναρμολογείται πολύ εύκολα (διατίθεται εγχειρίδιο).
• Διαθέτει μεγάλη εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια για την 
 τοποθέτηση (περιβαλλοντικών) μηνυμάτων ή (χορηγικών) 
 σημάτων, τα οποία
 •  εμφανίζονται σε χρηστική επιφάνεια
 •  είναι ορατά από μακριά, λόγω της μεγάλης επιφάνειας
 •  μπορούν να ανανεωθούν εύκολα
 •  συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση του τοπίου
 •  έχουν χαμηλό κόστος (αν πρόκειται για διαφήμιση)
 •  Μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαγωνισμού 
  (π.χ. προώθηση περιβαλλοντικών μηνυμάτων σε κοινωνικά 
  δίκτυα μέσω φωτογράφισης κλ.π.).
• Προσφέρεται σε δύο τύπους: Αποδυτήριο-Ντουζ ή μόνο 
 Αποδυτήριο 
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Χρώματα
Γαλάζιο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, μπεζ, λευκό.

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής άλλου χρώματος για ποσότητα 
άνω των 10 τεμαχίων
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σπείρα (LLDPE) 
Περίμετρος 5 m - προφίλ: 7 cm – ύψος 118 cm
Συνολικό ύψος (μαζί με στύλο) 157 cm
Βάρος: 40 kg
Διαστάσεις κάτοψης: βλ. σχεδιάγραμμα

Στύλοι (AISI 304)
4 στύλοι 
Διάμετρος 34mm – ύψος 157cm – διάμετρος πάκτωσης 12cm
Βάρος: 50 kg

πάκτωση
190cm x 190cm x 12cm

35cm

118cm

153cm 236cm



8

62cm

62cm

120cm
85cm

Προαιρετικά 
Μπορούν να προστεθεί οποιοσδήποτε τύπος ντουζ επιθυμείτε
Ντουζ με χρονοδιακόπτη για την οικονομία του νερού
Ηλιακό ντουζ
Αυτοκόλλητο βινύλιο για την εμφάνιση σημάτων
Φωτοβολταϊκό σύστημα φωτισμού 
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Συσκευασία μεταφοράς 

Ξύλινη παλέτα διαστάσεων 1.20 x 1.20 x 1.30 Y m 
και συνολικού βάρους 100 kg
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