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The Company / Η Εταιρία

Getting to know
Drop S.A. /
drop — bath furniture + sanitary ware

Γνωρίζοντας την Drop S.A.

H Drop είναι μια εταιρία που γεννήθηκε
στη δεκαετία του ’80 και προχωρά μπροστά
σταθερά, ακολουθώντας το δρόμο της
αναγνωρισμένης αξιοπιστίας στην παραγωγή
επίπλων μπάνιου, προσφέροντας μια μεγάλη
ποικιλία από ποιότητα, εργονομικά και ευέλικτα
σε σχέδια και μεγέθη προϊόντα.
Η απασχόληση των υψηλής εξειδίκευσης
υπαλλήλων, η λειτουργία των μηχανών
τελευταίας τεχνολογίας, η ειδική προσοχή
στην επιλογή των υλικών και σχεδίων, η
σχολαστική εκτέλεση των πιστοποιημένων
και αυστηρά ελεγχόμενων διαδικασιών
παραγωγής, οι οποίες συμφωνούν με τους
κανόνες για την ασφαλή χρήση και προστασία
του περιβάλλοντος και η διαρκή αναζήτηση για
νέα σχέδια και τάσεις επιτρέπουν στην Drop
να εισέρχεται με ένα αψεγάδιαστο προϊόν
στα μπάνια των οικιακών και επαγγελματικών
χώρων, ικανοποιώντας τους τελικούς πελάτες
που αναζητούν έπιπλα μπάνιου που συνδυάζουν
αισθητική, λειτουργικότητα και ποιότητα σε
λογικές τιμές και εγγυάται σταθερή απόδοση
στο χρόνο.
Η δημιουργικότητα της Drop εκτείνεται από
κλασικά σε μοντέρνα σχέδια, από το μίνιμαλ στo
elegant στυλ, επιτρέποντας την εξατομίκευση
των προτάσεων της χάρη στη μεγάλη ποικιλία
φινιρίσματος.

Drop is a company born in the 80s that still
moves steadily forward, following the road of
recognized reliability in producing bathroom
furniture, offering a wide range of quality,
ergonomic, versatile for modularity and sizes
products.
Employment of highly skilled workers, operation of state-of-art machinery, particular attention to the choice of materials and designs,
meticulous implementation of certified and
strictly controlled manufacturing processes
which comply with norms for safe use and environment conservation and continual research
for new shapes and trends, allow Drop to enter
with an impeccable product in the bathrooms
of domestic and professional spaces, satisfying
end customers who look for bathroom furniture
which combines aesthetic, functionality and
quality at a reasonable price point, warranteeing constant performance in time.
Drop’s creativity stretches from classical to
modern design, from minimalist to elegant
style, allowing personalization of its proposals
thanks to a wide finishing range.
Whatever style they represent, Drop’s bathroom furniture transforms the bathroom space
in a unique ambiance of indisputable appeal.

Οποιοδήποτε στυλ εκπροσωπούν, τα έπιπλα
μπάνιου της Drop μετατρέπουν το χώρο
του μπάνιου σε μια μοναδική ατμόσφαιρα
αδιαμφισβήτητης έλξης.
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The History / Η Ιστορία

Over 35 years
experience /
drop — bath furniture + sanitary ware

Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας

Η Drop γεννήθηκε από τη φιλοδοξία και το επιχειρηματικό
πνεύμα του ιδρυτή της. Ένας μοναδικός συνδυασμός από ξύλινες
κατασκευές και το πάθος για τη δημιουργία αξίας, οδήγησε τα αρχικά
επιχειρηματικά βήματα στη δημιουργία και προώθηση των πρώτων
μοντέλων επίπλων μπάνιου στην Αθήνα, όπου αρχικά δημιουργήθηκε.
Αντιμετωπίζοντας τις επερχόμενες δυσκολίες, επινοώντας λύσεις,
σταματώντας και ξεκινώντας από την αρχή, με απογοήτευση και
ενθουσιασμό με την πρόοδο των εργασιών, τελικά σχέδια από τη
δικιά της γραμμή παραγωγής προέκυψαν και έτσι ξεκίνησαν να
κατασκευάζονται χειροποίητα ποιοτικά έπιπλα μπάνιου.
Τo 1992 ήρθε το σημείο καμπής, όταν η Drop μετακόμισε
στη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου στα περίχωρα της
Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας το μετασχηματισμό της Drop σε
μια μοντέρνα βιομηχανική μονάδα. Οι ευρύχωρες εγκαταστάσεις
των 6000 τμ., η χρήση της τεχνολογίας αιχμής και οι μοντέρνες
κατασκευαστικές διαδικασίες σε συνδυασμό με την πρόσληψη νέου
εξειδικευμένου προσωπικού αποτέλεσαν τα ισχυρά θεμέλια για
την ακμάζουσα ανάπτυξη της Drop που ακολούθησε. Ταυτόχρονα
έγινε μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου εμπορικού
τμήματος για να υποστηρίξει τη ραγδαία ανάπτυξη της επιχείρησης.
Οι νέες σειρές προϊόντων, η εφαρμογή σύγχρονων υλικών και
σχεδίων στην ανάπτυξη προϊόντων, η συνεργασία με ένα καινούργιο
κανάλι διανομής (DIY καταστήματα) και η γεωγραφική επέκταση του
δικτύου πωλήσεων που καλύπτει όλη την Ελλάδα, οδήγησε σε ακόμα
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και στην καθιέρωση της Drop ως το
σημαντικότερο εγχώριο προμηθευτή της αγοράς.
Στα μέσα του 2000 η Drop ξεκίνησε να εξερευνεί τις ξένες
αγορές, διεξάγοντας τις πρώτες εξαγωγές σε γειτονικές χώρες,
αποκτώντας εμπειρία στο νέο στοχευμένο πεδίο για την ανάπτυξη
της επιχείρησης. Την άνοιξη του 2016, η Drop έκανε ένα ακόμη
πολύ σημαντικό βήμα προς τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων
της στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, κοντά στη Θεσσαλονίκη,
εγκαθιστώντας μια δεύτερη σύγχρονη γραμμή παραγωγής που
λειτουργεί στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των 8000 τμ.

Drop was born out of the ambition and the entrepreneurial spirit
of its founder. A unique combination of wood craftsmanship and
passion for value creation, guided initial business steps in building
and marketing early company’s bathroom furniture models in Athens,
where it was initially established. Coping with and overcoming
difficulties, inventing solutions, pausing and starting over, getting
disappointed or excited with works progress, final designs of its
own line of products came out and manufacturing of quality crafted
bathroom furniture started.
In 1992 came the turning point when Drop was relocated in the
industrial estate of Kalochori at the outskirts of Thessaloniki signaling
Drop restructuring to a modern industrial unit. Spacious facilities of
about 6.000m2, use of cutting-edge equipment and modern manufacturing procedures combined with recruitment of new skilled personnel, were the strong foundations for the booming growth of Drop
that followed. At the same time great effort was invested in structuring a new commercial department to support the rapid development
of business.
New product series, application of contemporary materials and
design in developing products, cooperation with a new distribution
channel category (DIY stores) and geographical expansion of the
sales ne2rk that covers the whole Greece, resulted in an even greater
market share and establishment of Drop as the major domestic
supplier of the market. In the middle of 2000s Drop started exploring foreign markets, conducting its first exporting activities in the
neighboring countries, gaining experience in the new targeted field
for developing its business. In the spring of 2016, Drop made another
major step forward relocating its premises to a new site in the Industrial Area of Sindos, close to Thessaloniki, installing a second up to
date production line, operating in an industrial plant of 8,000m2.
Today the company is ready to take up the challenges of an always
more globalized and competitive market following, once again, the
key words of its success: creativity, quality, consistency and sound
strategy.

Σήμερα η εταιρία είναι έτοιμη να αναλάβει τις προκλήσεις από μια
όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη και ανταγωνιστική αγορά,
ακολουθώντας για ακόμα μια φορά τις λέξεις κλειδιά της επιτυχίας
της: δημιουργικότητα, ποιότητα, σταθερότητα και καλή στρατηγική.
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The Production / Η Παραγωγή

Customer Service / Εξυπηρέτηση Πελατών

Attention
to details /

Commitment
to our
customers /

Σημασία στη λεπτομέρεια

drop — bath furniture + sanitary ware

Αφοσίωση στον πελάτη
Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και εξαρτήματα, υπάλληλοι υψηλής
εξειδίκευσης, αποτελεσματικές μέθοδοι κατασκευής, πιστοποιημένες
και αυστηρά ελεγχόμενες κατασκευαστικές διαδικασίες και προσοχή
στις λεπτομέρειες, χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες παραγωγής μας
που συνεχώς ανανεώνονται με νέα τεχνολογία αιχμής.
Οι βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις , που εκτείνονται στην
επιφάνεια των 8000 τμ, είναι σχεδιασμένες να πραγματοποιούν
κοπή, κατεργασία, λείανση, βαφή, μοντάρισμα και συσκευασία, που
είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το ISO 9001/2008, διασφαλίζοντας
τον ποιοτικό έλεγχο σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες των
επίπλων μπάνιου μας.
Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ασύγκριτα έπιπλα μπάνιου
σε λογικές τιμές, πάντα προσαρμόζοντας τις συλλογές στις
απαιτήσεις της αγοράς, εξασφαλίζοντας ότι ο πελάτης λαμβάνει ένα
τελικό προϊόν άριστης λειτουργικότητας και ποιότητας.

High-quality raw materials and components, employees highly
qualified, efficient methods of construction, are certified and strictly
controlled manufacturing processes and attention to details characterize our production processes are constantly being updated with
new cutting-edge technology.
In our industrial facilities, which extend to the surface of 8000 sqm,
it is designed to carry out cutting, machining, grinding, painting,
mounting, and packaging, which is certified according to ISO
9001/2008, ensuring quality control in all the production processes
of the furniture in our bathroom.
Our goal is to create incomparable bathroom furniture at reasonable
prices, always tailoring the collections to the requirements of the
market, ensuring that the client receives a final product of excellent
functionality and quality.
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Εμείς πιστεύουμε ένθερμα ότι η εξυπηρέτηση πελατών είναι
κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της επιχείρησης μας.
Για εμάς ξεκινάει πριν ξεκινήσει η παραγωγή, όταν ο σχεδιασμός
από ένα κομμάτι του επίπλου λαμβάνει υπόψη του τη
λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, η απόδοση
των εσωτερικών δοκιμών συναντά τα επιθυμητά πρότυπα, η επιλογή
της κατάλληλης συσκευασίας διασφαλίζει την καλή κατάσταση
των προϊόντων μέχρι τον προορισμό τους και ολοκληρώνεται με
την εκπλήρωση των υποσχεθέντων χρόνων παράδοσης μετά την
εξυπηρέτηση πελατών και παρέχοντας εγγυήσεις.
Η φροντίδα του πελάτη και η διαθεσιμότητα μιας μεγάλης ποικιλίας
συλλογών έχουν αποδειχθεί για την Drop ένας αποτελεσματικός
συνδυασμός κερδίζοντας την αφοσίωση των πελατών και το μερίδιο
αγοράς και η ιδιοκτησία είναι δεσμευμένη να συνεχίσει σε αυτή την
κατεύθυνση.

We believe strongly that customer service is a crucial factor for the
success of our company.
For us starts before the start of the production, when the design
of a piece of furniture takes into account the functionality during
the life cycle, the performance of indoor testing meets the desired
standards, the choice of appropriate packaging ensures the good
condition of the goods to the destination and ends with the fulfillment of the promised delivery times then the customer service, and
providing guarantees.
The customer care and the availability of a large variety of collections have been proven to Drop an effective combination of gaining
customer loyalty and market share, and the ownership is committed
to continue in this direction. We offer professional customer service
in more than 650 points of sale for furniture stores, DIY shops and
retail outlets in the domestic market and abroad, always giving
value to our relationship with our customers. We are proud to note
that the market continues to be rewarded by the service policy for
us all these years.
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Quality Managment / Διαχείρηση Ποϊότητας

Our People / Oι Άνθρωποι μας

Passion for
Quality /

Most valuable
asset

Πάθος για Ποιότητα

Ο πολυτιμότερος
παράγοντας

Δημιουργώντας έπιπλα μπάνιου σημαίνει ότι εργάζεσαι με μια μεγάλη
ποικιλία από ανόμοια υλικά. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για
την κατασκευή των επίπλων μπάνιου προέρχονται από προμηθευτές
που έχουν επιλεχθεί προσεκτικά για την παραγωγή, την ποιότητα και
την αξιοπιστία σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την ασφάλεια και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Οι άνθρωποι μας είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μας, το θεμέλιο
της επιτυχίας μας και ο παράγοντας κλειδί της μελλοντικής μας
ανάπτυξης.

Η χρήση των κατασκευασμένων ξύλινων πάνελ πιστοποιείται από τα
υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφάλεια και τη μη τοξικότητα (E1 class emission of Law EN120), με προϊόντα σύμφωνα με τους
UNI 11216 κανόνες (αντίσταση στη γρατζουνιά, αντοχή στο χρόνο
χωρίς αλλοίωση ή παραλλαγή στο χρώμα gloss, αντοχή σε ξηρή και
υγρή θερμότητα, τάση να συγκρατούν τη βρωμιά). Τα φωτιστικά είναι
πιστοποιημένα για ασφαλή χρήση με IP44 και RoHS πρότυπα και αξεσουάρ όπως και οι νιπτήρες που ανταποκρίνονται στη CE πιστοποίηση
που υποδεικνύεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, επιβεβαιώνει
τον επαγγελματισμό και την ποιότητα ολόκληρης της παραγωγικής
διαδικασίας.
Επιπλέον η πιστοποίηση της εταιρίας σύμφωνα με το ISO 9001/2008
εκτείνει τον ποιοτικό έλεγχο πέραν της παραγωγικής διαδικασίας στο
σχεδιασμό προϊόντων κα στις διαδικασίες προώθησης, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των πελατών.

Creating bathroom furniture means working with a wide range of
rather disparate materials. All materials used for the manufacture of
our bathroom furniture are sourced from suppliers who have been
carefully selected for production, quality and reliability in compliance
with the European regulations for safety and environmental
responsibility.

/

Γι αυτό το λόγο προσπαθούμε να προσελκύσουμε τα μεγαλύτερο
ταλέντα και μέσω της κατάρτισης, υποστηρίζοντας και παρέχοντας
ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, δημιουργούμε τα
θεμέλια που μας επιτρέπουν να έρθουμε κοντά για να παράγουμε
αποτελέσματα που αναλογούν σε μια πρωτοπόρα βιομηχανία.
Το κλειδί για την επιτυχία μας έγκειται στα διαφορετικά υπόβαθρα,
δεξιότητες και εμπειρίες των υπαλλήλων μας. Επωφελούμαστε
από το να επιτρέπουμε σε κάθε πρόσωπο να φέρνει τις δικές του
ιδέες, ενέργεια και γνώση στον οργανισμό μας συμβάλλοντας στην
προσπάθεια μας να δημιουργήσουμε συγκριτικό πλεονέκτημα.
Our people are our most valuable asset, the foundation of our
success and a key factor to our future development.

That’s why we look to attract the best talent and through training,
supporting and providing a safe and challenging environment, we
set up the foundation that allows us to come together to generate
industry-leading results.
A key to our success is drawing on the diverse backgrounds, skills
and experiences of our employees. We benefit by allowing each
person bringing their own ideas, energy and local knowledge to our
organization, contributing in our effort to gain and build competitive
advantages.

Use of engineered wood panels certified by the highest European
standards for safety and non toxicity (E1 Class emission of Law
EN120), coating products in compliance with UNI 11216 regulations
(scratch resistance, durability over time without deterioration or
variation in color gloss, resistance to dry and wet heat, tendency
to retain dirt). Lights certified for safety use by IP44 and RoHS
standards and accessories as well as washbasin tops corresponding
to “CE” certification as indicated by European norms, confirms the
professionalism and quality of the entire production process.
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In addition, company certification according to ISO 9001/2008
extends quality control beyond the production process to product
design and marketing procedures, ensuring particular attention to the
customer’s needs.

ATTESTATION
FORMALDEHYDE

IP44
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Complementary
Side Cabinets / Mirrors / Lights

/

Είδη που δίνουν την ευκαιρία να ικανοποιηθεί κάθε ιδιαίτερη ανάγκη, προσθέτοντας
ταυτόχρονα λειτουργικότητα και εύκολη
διαχείριση του χώρου στο μπάνιο σας.
—
Items that give the opportunity to fulfill
any special need, adding at the same time
functionality and convenience at your
bathroom.
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Collection / Complementary

drop — bath furniture + sanitary ware

Side Cabinets
Status /

1

Κρεμαστή στήλη - 2 αποθηκευτικοί χώροι - Αντιστρεπτή /
Λευκή γυαλιστερή λάκα
Suspended Side Cabinet - 2 storage spaces - Reversible Installation /
Shiny White lacquered finish
5SLR035WΗ / (34 x 34 x 118)

Luxus /
Senso

2

Κρεμαστή στήλη - 2 αποθηκευτικοί χώροι - Αντιστρεπτή /
Μελαμίνη Granite
Suspended Side Cabinet - 2 storage spaces - Reversible Installation /
Laminate Granite finish
5SLR035GT / (34 x 34 x 118)

3

Κρεμαστή στήλη - 2 αποθηκευτικοί χώροι - Αντιστρεπτή /
Μελαμίνη PL Wood
Suspended Side Cabinet - 2 storage spaces - Reversible Installation /
Laminate PL Wood finish
5SLR035WD / (34 x 34 x 118)

4

Κρεμαστή στήλη - 2 αποθηκευτικοί χώροι - Αντιστρεπτή / Λευκή
Γυαλιστερή Λάκα
Suspended Side Cabinet - 2 storage spaces - Reversible Installation /
Shiny White lacquered finish
5SLX035WΗ / (34 x 34 x 118)

E-1
EMISSION
CLASS

1

2

SOFT
CLOSING

REVERSIBLE
INSTALLATION

3

4
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Collection / Complementary

Side Cabinets

drop — bath furniture + sanitary ware

Instinct /
Ritmo

E-1
EMISSION
CLASS

1

16

2

SOFT
CLOSING

1

Κρεμαστή στήλη - 3 αποθηκευτικοί χώροι - Ραφια - Αντιστρεπτή /
Μελαμίνη Natural Oak
Suspended side cabinet - 3 storage spaces - Shelves - Reversible
Installation /
Laminate Natural Oak finish
5SIN040NO / (40 x 32 x 140)

2

Κρεμαστή στήλη - 3 αποθηκευτικοί χώροι - Ραφια - Αντιστρεπτή /
Μελαμίνη Smoked Oak
Suspended side cabinet - 3 storage spaces - Shelves - Reversible
Installation /
Laminate Smoked Oak finish
5SIN040SM / (40 x 32 x 140)

3

Κρεμαστή στήλη - 3 αποθηκευτικοί χώροι - Ράφια - Αντιστρεπτή /
Λευκή γυαλιστερή λάκα
Suspended side cabinet - 3 storage spaces - Shelves - Reversible
Installation /
Shiny White lacquered finish
5SIN040WH / (40 x 32 x 140)

REVERSIBLE
INSTALLATION

3

17

Collection / Complementary

Side Cabinets

drop — bath furniture + sanitary ware

White

2

1

Κρεμαστή στήλη - 3 αποθηκευτικοί χώροι - Αντιστρεπτή /
Λευκή γυαλιστερή λάκα
Suspended side Cabinet - 3 storage spaces - 1 door - Suspended
Reversible installation / Shiny White lacquered finish
5SUN035WΗ / (34 x 34 x 118)

2

Κρεμαστό ερμάριο με 1 πόρτα - Αντιστρεπτό /
Λευκή γυαλιστερή λάκα
Suspended Cabinet - 1 door - Reversible installation /
Shiny White lacquered finish
6ΝΚ3035WΗ / (35 x 15 x 73)

3

Κρεμαστό ερμάριο - Ενιαίος αποθηκ. χώρος - 2 πόρτες /
Λευκή γυαλιστερή λάκα
Suspended Cabinet - Single storage space - 2 doors /
Shiny White lacquered finish
5ΝΚ6060WΗ / (60 x 32 x 70)

4

Επιδαπέδιο ερμάριο - Ενιαίος αποθηκ. χώρος - 2 πόρτες /
Λευκή γυαλιστερή λάκα
Floor standing Cabinet - Single storage space - 2 doors /
Shiny White lacquered finish
5ΝS6060WΗ / (61 x 32 x 73)

5

Επιδαπέδια στήλη - 2 αποθηκ. χώροι - 3 συρτάρια - Αριστερή /
Λευκή γυαλιστερή λάκα
Floor standing Tall Unit - 2 storage spaces - 3 drawers - Doors opening
to the Left / Shiny White lacquered finish
6SGL040WΗ / (40 x 32 x 184)

3

E-1
EMISSION
CLASS

1

Δεξιά / Λευκή γυαλιστερή λάκα
Doors opening to the Right / Shiny White lacquered finish
6SGR040WΗ / (40 x 32 x 184)
6
4
5

6

Επιδαπέδια στήλη - 2 αποθηκ. χώροι - 3 συρτάρια - Αριστερή /
Λευκή γυαλιστερή λάκα
Floor standing Tall Unit - 2 storage spaces - 3 drawers - Doors opening
to the Left / Shiny White lacquered finish
6SALL40WΗ / (40 x 32 x 184)

7
Δεξιά / Λευκή γυαλιστερή λάκα
Doors opening to the Right / Shiny Wahite lacquered finish
6SALR40WΗ / (40 x 32 x 184)
7

18

Επιδαπέδια στήλη - 2 αποθηκ. χώροι - Αντιστρεπτή /
Λευκή γυαλιστερή λάκα
Floor standing Tall Unit - 2 storage spaces Reversible Installation /
Shiny White lacquered finish
5SLR040WH / (40 x 32 x 184)
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Collection / Complementary

Mirror Cabinets

drop — bath furniture + sanitary ware

1

2

5

Καθρέπτης με 2 ερμάρια & 2 σποτάκια / Λευκή γυαλιστερή λάκα
Mirror Unit - 2 cabinets - 2 spotlights / Shiny White lacquered finish
6ΚD0080WΗ / (80 x 15 x 62)

2

Καθρέπτης με 2 ερμάρια & 2 σποτάκια / Λευκή γυαλιστερή λάκα
Mirror Unit - 2 cabinets - 2 spotlights / Shiny White lacquered finish
5KCP075WH / (75 x 15 x 57)

3

Καθρέπτης με 2 ερμάρια & 2 σποτάκια / Λευκή γυαλιστερή λάκα
Mirror Unit - 2 cabinets - 2 spotlights / Shiny White lacquered finish
6ΚD0070WΗ / (70 x 15 x 54)

4

Καθρέπτης με ερμάριο αριστερά ή δεξιά & 2 σποτάκια /
Λευκή γυαλιστερή λάκα
Mirror unit - Cabinet left or right side - 2 spotlights /
Shiny White lacquered finish
6KLR070WH / (70 x 15 x 54)

5

Καθρέπτης με 2 ερμάρια & 1 σποτάκι / Λευκή γυαλιστερή λάκα
Mirror Unit - 2 cabinets - 1 spotlight / Shiny White lacquered finish
6ΚDΟ065WΗ / (65 x 15 x 58)

6

Καθρέπτης με ερμάριο αριστερά ή δεξιά & 2 σποτάκια /
Λευκή γυαλιστερή λάκα
Mirror unit - Cabinet left or right side - 2 spotlights /
Shiny White lacquered finish
6ΚLR065WΗ / (65 x 15 x 58)

7

Καθρέπτης με ερμάριο αριστερά ή δεξιά & 1 σποτάκι /
Λευκή γυαλιστερή λάκα
Mirror unit - Cabinet left or right side - 1 spotlight /
Shiny White lacquered finish
6ΚLR050WΗ / (50 x 15 x 60)

3

IP44

4

1

6

7

20

21

Collection / Complementary

Mirrors
IP44

1

Φωτιζόμενος καθρέπτης Led
Illuminated Mirror Led
6KLN080LD Atlas 1 / 80 x 3 x 70
6KLN060LD Atlas 2 / 60 x 3 x 80

2

Καθρέπτης σε ξύλινη βάση
Mirror on wooden carrier plate /
5KPN100MR / (100 x 2 x 57)
5KPN080MR / (82 x 2 x 57)
5KPN075MR / (72 x 2 x 57)
5KPN065MR / (62 x 2 x 57)

3

Καθρέπτης χωρίς πλαίσιο /
Mirror without frame /
6KMC048MR / (40 x 1 x 60)
6KMC060MR / (60 x 1 x 80)
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3
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23

Collection / Complementary

Lights
1

1

Dimension
Power
Nominal Voltage
Direction of light
Lux
Bulb life

2
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2

23
1x6W
220-240V~50/60Hz
360°
665
36000h

CELIA - Φωτιστικό με λάμπες Led (IP44 - RoHS)
Light CELIA - Led lamps (IP44 - RoHS)
6FCE00001
Dimension		30
Power		1x6W
Nominal Voltage 220-240V~50/60Hz
Direction of light 180°
Lux		720
Bulb life		 36000h

3

IP44

PANDORA - Φωτιστικό με λάμπες Led (IP44 - RoHS)
Light PANDORA - Led lamps (IP44 - RoHS)
6FPA00001
Power		1x5W
Nominal Voltage 220-240V~50/60Hz
Direction of light 180°
Lux		957
Bulb life		 36000h

4

3

4

5

SABRINA - Φωτιστικό με λάμπες Led (IP44 - RoHS)
Light PANDORA - Led lamps (IP44 - RoHS)
6FSB00001
Dimension		12
Power		1x3W
Nominal Voltage 220-240V~50/60Hz
Direction of light 360°
Lux		150
Bulb life		 36000h

5

24

EVA 2 - Φωτιστικό με λάμπες Led (IP44 - RoHS)
Light EVA 2 - Led lamps (IP44 - RoHS)
6FEV00002

Σποτάκι με λάμπα Led (IP44 - RoHS)
Spotlight Led (IP44 - RoHS)

25
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Shower
Enclosures
Quadrant / Square / Double / Single

/

Λειτουργικό, άνετο, κομψό. Ιδανικά ταιριάζει
με οποιαδήποτε απαίτηση στο μπάνιο σας.
—
Functional, comfortable, elegant. Ideally fit
any requirement at your bathroom.

26

27

Collection / Shower Enclosures

Quadrant
Ημικυκλική καμπίνα, Συρόμενες πόρτες, Τζάμι 5 χιλ securit,
Ακρυλική βάση, Βαλβίδα /
Quadrant Shower Enclosure, Glide Doors, 5mm securit glass,
Acrylic Shower Tray & Valve

drop — bath furniture + sanitary ware

6CA190T9 / (90 x 90 x 193)
6CA190T / (80 x 80 x 193)

28

29

Collection / Shower Enclosures

Square
Τετράγωνη καμπίνα, Συρόμενες πόρτες, Τζάμι 5 χιλ securit,
Ακρυλική βάση, Βαλβίδα /
Square Shower Enclosure, Glide Doors, 5mm securit glass,
Acrylic Shower Tray & Valve
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6CA19TF9 / (90 x 90 x 193)
6CA19TF8 / (80 x 80 x 193)

30

31

Collection / Bath Screen

Double
Διπλό προστατευτικό τζάμι μπανιέρας, Τζάμι 5 χιλ securit /
Ασημί σατινέ πλαίσιο
Double leaf Bath Screen, 5mm tempered glass /
Silver satin frame
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6CA0120DM / (120 x 140)

32

33

Collection / Bath Screen

Single
Moνό προστατευτικό τζάμι μπανιέρας, Τζάμι 5 χιλ securit /
Ασημί σατινέ πλαίσιο
Single leaf Bath Screen, 5mm tempered glass /
Silver satin frame
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6CA0080DM / (80 x 140)

34

35

Collection /

Shower Systems
Στήλη Ντούζ /
Shower System
6CA0020SP / (52 x 20 x 140)

2

Στήλη Ντουζ με “Καταρράκτη” /
Shower System Water Fall Operation
6CAW020SP / (52 x 20 x 140)
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36

37

Customer service
enquiries
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/

For any request please contact
us by using one of the ways
listed below:
By Phone: +30 2310 753 482/4
		+30 2310 754 081
By Fax:

+30 2310 753 483

By Email:

orders@drop.com.gr 			
(Greek market)

By Email:

export@drop.com.gr 			
(International markets)

For more information about our company
premises, products and services please
visit our website.
Website:

38

www.drop.com.gr

new communication

MAΡΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Οδός ΔΑ 8, Β. Φάση, Οικ. Τετράγωνο 49
Τ.Θ. 1125, 570 22 Θεσσαλονίκη
Tηλ.:
Φαξ:

+30 2310 753 482/4
+30 2310 754 081
+30 2310 753 483

/

MARTINIDIS S.A.
Sindos Industrial Zone
DA 8 str., B. Square, Area 49, P.O. BOX 1125
P.C. 570 22 Thessaloniki, Greece
Tel:
Fax:

+30 2310 753 482/4
+30 2310 753 483

Email: export@drop.com.gr
Email: info@drop.com.gr
orders@drop.com.gr
logistirio@drop.com.gr

www.drop.com.gr

