
Αγαπητοί κύριοι-ες,  

  

Είμαστε η ANTALLAKTIKOS, με έδρα την Αθήνα, και παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής 

ποιότητας για υδραυλικές εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες.  

Η πολυετής εμπειρία των ανθρώπων της ANTALLAKTIKOS σε έργα υδραυλικών 

εγκαταστάσεων, μικρής (οικιακής) και μεγάλης (βιομηχανικής) κλίμακας, σε συνάρτηση με τη 

συνεχή ενημέρωση για τις νέες τάσεις της αγοράς, τη χρήση και την προμήθεια προϊόντων και 

ανταλλακτικών μόνο κορυφαίας ποιότητας και υψηλής αισθητικής, μας καθιστά στρατηγικούς 

συνεργάτες της κορυφαίας εταιρίας ROCA, τον παγκόσμιο ηγέτη στο χώρο του μπάνιου.  

 

Η εποχή του Covid-19 δημιούργησε νέες συνθήκες και ανάγκες σε όλους τους τομείς της ζωής, 

και κυρίως σε αυτόν της υγιεινής. Η συνθήκη αυτή μαζί με την τεχνολογικές εξελίξεις που 

διανύουμε δημιούργησαν τον Ηλεκτρονικό μηχανισμό ΕΜ1 της ROCA καθιστώντας εφικτή 

την ανέπαφη λειτουργία στο καζανάκι του WC, προσφέροντας έτσι άνεση και υγιεινή σε 

δημόσιους και οικιακούς χώρους.   

Ο ενιαίος ηλεκτρονικός μηχανισμός διπλής ροής ΕΜ1 ενεργοποιεί το καζανάκι χάρη σε έναν 

αισθητήρα παρουσίας. Έτσι, με μια απλή κίνηση και χωρίς να αγγίξετε κάποια επιφάνεια, η 

απαιτούμενη ποσότητα νερού διοχετεύεται για να καθαρίσει τη λεκάνη. Ο μηχανισμός ΕΜ1 είναι 

συμβατός με τα περισσότερα μοντέλα λεκάνης χαμηλής πίεσης που διαθέτουν άνοιγμα 

διαμέτρου 40mm για τον διακόπτη. 

 

Χάρη στην καινοτομία του ηλεκτρονικού μηχανισμού ΕΜ1 της ROCA παρέχεται μεγαλύτερη 

άνεση και ασφάλεια, μέσα σε ένα ιδιωτικό και παράλληλα δημόσιο χώρο, που θα συμβάλει 

στη διατήρηση της υγείας του προσωπικού σας, μιας και η ανέπαφη λειτουργία του 

μηχανισμού αποτρέπει τη χρήση των χεριών και προστατεύει από την μετάδοση ιών και 

μικροοργανισμών.  

 

Το κόστος του ηλεκτρονικού μηχανισμού ΕΜ1 ανέρχεται στο ποσό των € μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του μηχανισμού. Ο 

ηλεκτρονικός μηχανισμός ανέπαφης λειτουργίας EM1, έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.  

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: 

• Βίντεο Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ΕΜ1 https://youtu.be/Jm23VA8OUUA  

• Συνημμένα pdf στο παρόν email 

• Καλέστε μας στο 211 41 82 443 για να ορίσουμε συνάντηση εξέτασης του χώρου  

 

https://youtu.be/Jm23VA8OUUA

