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 DIY & Home 
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smart straw
DUAL-ACTION
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Τεχνικά Σπρέι

Προϊόντα 
Ασφαλείας

Βελτιωτικά Πρόσθετα 
Καυσίμων

Ρούχα Εργασίας

Περιποίηση 
Αυτοκινήτου

Περιποίηση 
Αυτοκινήτου

Παπούτσια 
Εργασίας

Εργαλεία Κήπου

Προϊόντα 
Ποτίσματος

Αυτοκόλλητες 
Ταινίες

Προϊόντα Προστασίας 
Επιφανειών

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε να

Σαρώστε το QR Code 
για να κατεβάσετε τον κατάλογο 

σε ηλεκτρονική μορφή.
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To No.1 λιπαντικό &
αντισκωριακό στον κόσμο.
Με  5  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ E Σ
δράσεις για 2000+ χρήσεις

Το WD-40® χάρη στην ειδική σύνθεσή του 
διεισδύει σε βάθος και ξεμπλοκάρει κάθε 
«κολλημένο» μηχανισμό. 

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απόλυτη 
ασφάλεια σε όλα τα μέταλλα και τα πλαστικά υλικά 
χωρίς πρόβλημα ασυμβατότητας, είναι κακός αγωγός 
του ηλεκτρισμού, ενώ το προωθητικό αέριο που 
περιέχει δεν είναι εύφλεκτο για απόλυτη ασφάλεια 
κατά τη χρήση.

Σχεδιασμένο για τις ανάγκες της NASA από έναν 
ιδανικό συνδυασμό συστατικών υψηλής ποιότητας, 
το WD40® είναι ένα καθαρά επαγγελματικό 
προϊόν «εργαλείο» με υψηλές προδιαγραφές που 
χρησιμοποιείται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, 
όπως: βιομηχανία, αεροναυπηγική, μηχανολογία, 
γεωργία κλπ.

Εσείς ξέρετε τι σημαίνουν τα 
αρχικά WD-40;

Επισκεφτείτε μας για 
περισσότερες πληροφορίες

wd40.gr

Η νέα σειρά WD-40 SPECIALIST αποτελείται από 
εξειδικευμένα τεχνικά σπρέι με το έμβλημα της 
WD-40 που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε. 

Τα προϊόντα αυτά σχεδιάστηκαν για όλες τις 
απαιτητικές εργασίες που χρειάζονται ένα 
εξειδικευμένο εργαλείο! 

Μετά από το παγκοσμίως γνωστό σπρέι γενικής 
χρήσης WD-40 Multi-Use Product, τα WD-40 SPECIALIST 
έρχονται να προστεθούν στην εργαλειοθήκη σας για 
κάθε εργασία που απαιτεί εξειδικευμένη λύση. 

Specialist ένα εργαλείο
για κάθε Δ Ο Υ Λ Ε Ι Α

@wd40greece
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5lt 

100ml 

• Σταματάει τα τριξίματα & 
 απομακρύνει την υγρασία. 
• Καθαρίζει & προστατεύει 
 τις μεταλλικές επιφάνειες 
 από τη σκουριά. 
• Διεισδύει σε κολλημένους 
 μηχανισμούς. 
• Λιπαίνει & αφαιρεί λάδι, 
 ακαθαρσίες, γράσο & βρωμιά.

No.1 
σ τ ο ν  κ ο σ μ ο

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ:
• Εργαλεία & εξοπλισμό κηπουρικής.
• Ακροδέκτες μπαταρίας, μπουζί.
• Σκελετούς ποδηλάτων.
• Κλειδαριές, μεντεσέδες θυρών.
• Ηλεκτρικά εργαλεία.
• Κινητήρες, εξατμίσεις.

WD-40 
Multi-Use Product

100ml | 200ml | 400ml
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ ΤΡIα ΜΕγΕθΗ

ΚΩδ. 001000120

3.10 €
αΠΟ:

• Ειδική συσκευασία για 
 επαγγελματίες που χρειάζονται   
 μεγάλη ποσότητα και για βαριά   
 μπλοκαρισμένα μηχανήματα!

WD-40 
Multi-Use Product

5lt | 25lt | 200lt
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ ΤΡIα ΜΕγΕθΗ

ΚΩδ. 003005120

55.00 €
αΠΟ:

Σκανάρετε το 
QR code κ α ι  
γ ν ω ρ ί σ τ ε  τ ι ς

2000+ ΧΡΗΣΕΙΣ
w w w . w d 4 0 . g r

2000+
χ ρ η σ ε ι σ

 Η ποσότητα που αναγράφεται 
σε όλα τα προϊόντα WD-40 
είναι πάντα ακριβής! 

450ml = 450ml

250ml

Σ Y Σ τ Η μ α ψΕκαΣμoY

πλου

Ροή ΑκριβείαςΕυρύς Ψεκασμός

smart straw
DUAL-ACTION

• Εργαλεία & εξοπλισμό κηπουρικής.
• Ακροδέκτες μπαταρίας, μπουζί.
• Σκελετούς ποδηλάτων.
• Κλειδαριές, μεντεσέδες θυρών.
• Κινητήρες, εξατμίσεις.

WD-40 
Smart Straw

250ml  |  450ml
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ δυΟ ΜΕγΕθΗ

ΚΩδ. 002250120 

5.50 €
αΠΟ:

Mε ενσωματωμένο σωληνάκι 
που δεν χάνεται. για ροή 
ακριβείας ή ευρύ ψεκασμό. 
Έξυπνο, ευέλικτο, οικονομικό 
στη χρήση.

• Με βαλβίδα 360°. 
• Με τεχνολογία Smart Straw. 
• Σταματάει τα τριξίματα & 
 απομακρύνει την υγρασία. 
• Καθαρίζει και προστατεύει 
 τις μεταλλικές επιφάνειες 
 από τη σκουριά.
• Διεισδύει σε κολλημένους 
 μηχανισμούς.
• Λιπαίνει & αφαιρεί λάδι, 
 ακαθαρσίες, γράσο & βρωμιά.

με Διπλό 
σ Y σ τ η μ α  ψ ε κ α σ μ ο Y

360o



Εκei που οΙ aλλοΙ 
δΕν φτaνουν!

ΕξαιρΕτικh δουλΕιa!

Το μοναδικο 
προϊoν πολλαπλων 
χρησεων με 
ευκαμπΤο ακροφυσιο.

Προστατεύει, λιπαίνει,
ελευθερώνει μπλοκαρισμένους 
μηχανισμούς & καθαρίζει 
ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία,
έχοντας εύκολη πρόσβαση παντού.

9

γΙα ΟλΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟυ WD-40 MuLTI-uSE 
PRoDuCT & ΕΙδΙΚα γΙα δυΣΠΡΟΣΙΤα ΣΗΜΕΙα ΟΠΩΣ:
• Παξιμάδια του συμπλέκτη πίσω 
 από τον κινητήρα.
• Βαλβίδες του κινητήρα. 
• Υδραυλικές εργασίες.
• Τοποθέτηση σιφωνιών κάτω 
 από νιπτήρες, μπανιέρες κ.λπ.

WD-40 
Flexible 600ml

ΚΩδ. 002600120

11.90 €

εκεί που οι Άλλοι 
δ ε ν  φ τ α ν ο υ ν

Σ Y Σ τ Η μ α ψΕκαΣμoY

πλου

Ροή ΑκριβείαςΕυρύς Ψεκασμός

• Eύκαμπτο και εύπλαστο 
 μεταλλικό σωληνάκι 18cm 
 για εύκολη πρόσβαση παντού .
• Με βαλβίδα 360°. 
• Mε διπλό ψεκασμό. 
• Σταματάει τα τριξίματα & 
 απομακρύνει την υγρασία. 
• Καθαρίζει & προστατεύει 
 τις μεταλλικές επιφάνειες 
 από τη σκουριά. 
• Διεισδύει σε κολλημένους 
 μηχανισμούς. 
• Λιπαίνει & αφαιρεί λάδι, 
 ακαθαρσίες, γράσο & βρωμιά.

360o
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400ml 400ml 

400ml 

• Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει 
 από την υγρασία.
• Εμποδίζει τη σκουριά & τη διάβρωση.
• Αποτρέπει τα εξαρτήματα να   
 κολλήσουν μεταξύ τους.
• Σχεδιασμένο για βελτιωμένη απόδοση 
 σε συνθήκες υψηλής πίεσης.

WD-40 Specialist 
Σπρέι Σιλικόνης

ΚΩδ. 201040120

7.90 €

 Ασφαλές προϊόν
 για περιοχές
 επεξεργασίας

τροφίμων

• Αφαιρεί τη βρωμιά.
• Στεγνώνει γρήγορα, 
 δεν αφήνει κατάλοιπα.
• Είναι ασφαλές σε ευαίσθητο 
 ηλεκτρολογικό/ηλεκτρονικό   
 εξοπλισμό.

WD-40 Specialist Σπρέι Καθαρισμού 
Ηλεκτρικών Επαφών

ΚΩδ. 203040120

6.90 €

 Ασφαλές προϊόν
 για περιοχές
 επεξεργασίας

τροφίμων

• Αυξάνει τη διάρκεια ζωής εργαλείων  
 και μηχανημάτων.
• Για ενισχυμένη λίπανση.
• Μειώνει τριβές και φθορές.
• Ιδανικό για εξαρτήματα & μηχανισμούς 
 που εκτίθενται στο νερό και 
 σε καιρικές συνθήκες.

WD-40 Specialist 
Σπρέι Ξηρού PTFE

ΚΩδ. 207040120

8.90 €

 Ασφαλές προϊόν
 για περιοχές
 επεξεργασίας

τροφίμων

Τα προϊόντα Specialist είναι 
ο καλύτερός σας φίλος, 
ειδικά όταν πρόκειται για 
εξειδικευμένες εργασίες!

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ: 
· ΙΜανΤΕΣ ΜΕΤαφΟΡαΣ · ΡΟυλΕΜαν · ΟδΗγΟυΣ 
ΠΟΡΤΩν · ΜΕνΤΕΣΕδΕΣ · βαλβΙδΕΣ · ανυψΩΤΙΚα 
ΜΗΧανΗΜαΤα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ: 
· ΠλαΚΕΤΕΣ ΚυΚλΩΜαΤΩν 
· ΗλΕΚΤΡΟλΟγΙΚΟ/ΗλΕΚΤΡΟνΙΚΟ ΕξΟΠλΙΣΜΟ 
· ΕΚΤυΠΩΤΕΣ - φΩΤΟανΤΙγΡαφΙΚα 
· δΙαΚΟΠΤΕΣ ΚαΙ ΚΟνΤΡΟλ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ: 
· ΕΡγαλΕΙα ΚΗΠΟυ · λΕΠΙδΕΣ · ΤΡυΠανΙα · ΟδΗγΟυΣ 
· υδΡαυλΙΚα ΣυΣΤΗΜαΤα · ΣΤΡΟφαλΟυΣ · ΚαΣΤανΙΕΣ 
· ΚΟυΖΙνΕΤα ·ΣυΡΜαΤΟΣΧΟΙνα ΚαΙ ΤΡΟΧαλΙΕΣ

-35οc

+200οc

-45οc

+260οc

500ml 

400ml 400ml 

• Παρέχει μακροχρόνια λίπανση.  
• Δε στάζει, ούτε «τρέχει» εξαιτίας της 
 παχύρρευστης σύνθεσής του.  
• Ιδανικό για εφαρμογές μετάλλου σε 
 μέταλλο και σε εξαρτήματα που δεν 
 μπορούν να λιπαίνονται τακτικά.

WD-40 Specialist 
Σπρέι Λευκού Γράσου Λιθίου

ΚΩδ. 202040120

8.90 €

 Ασφαλές προϊόν
 για περιοχές
 επεξεργασίας

τροφίμων

• Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία.
• Ελευθερώνει κολλημένους μηχανισμούς.
• Λιπαίνει και αποτρέπει τη σκουριά 
 και τη διάβρωση.
• Πολύ χαμηλή επιφανειακή τάση 
 για να διεισδύει στη σκουριά.

WD-40 Specialist 
Σπρέι Υψηλής Διεισδυτικότητας

ΚΩδ. 204040120

8.90 €

 Ασφαλές προϊόν
 για περιοχές
 επεξεργασίας

τροφίμων

• Εξαφανίζει λιπαρές ουσίες, βρωμιά, 
 μουτζούρα, λίγδα.
• Δρα ακαριαία με την επαφή.
• Απομακρύνεται εύκολα.
• Εξατμίζεται γρήγορα, δεν αφήνει 
 υπολείμματα.
• Μειώνει τις φθορές σε μηχανικά μέρη.

WD-40 Specialist 
Καθαριστικό

ΚΩδ. 205040120

9.90 €

 Ασφαλές προϊόν
 για περιοχές
 επεξεργασίας

τροφίμων

Tα WD-40 Specialist δίνουν 
τη λύση που ζητούν οι 
επαγγελματίες!

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ:
· αξΟνΕΣ ΜΗΧανΩν · ΡΟυλΕΜαν, γΕΡανΟυΣ 
· ΠΙΣΤΟνΙα · ΟδΗγΟυΣ · ΣυΡΜαΤΟΣΧΟΙνα
αλυΣΙδΕΣ · ανΤλΙΕΣ νΕΡΟυ · ΚΙβΩΤΙα ΤαΧυΤΗΤΩν 
ΚαΙ φΡΕνα · ΜΕνΤΕΣΕδΕΣ · ΕΡγαλΕΙα ΚΗΠΟυ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ:
· ΠαξΙΜαδΙα · ΜΠΟυλΟνΙα · ΚλΕΙδαΡΙΕΣ, αλυΣΙδΕΣ
· ΜΕνΤΕΣΕδΕΣ · ΤΡΟΧαλΙΕΣ · ΡΟυλΕΜαν-ΣΩλΗνΕΣ
· ΚυλΙΟΜΕνΟυΣ δΙαδΡΟΜΟυΣ · ΕΡγαλΕΙα

-25οc

+130οc

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ:
· ΕΡγαλΕΙα ΧΕΙΡΟΣ ΚαΙ ΗλΕΚΤΡΙΚα ΕΡγαλΕΙα 
· ΚΙνΗΤΗΡΕΣ · αλυΣΙδΕΣ · γΡαναΖΙα · ΖανΤΕΣ 
βΙΟΜΗΧανΙΚΟ ΕξΟΠλΙΣΜΟ · ΜΠΟυΡΙα · ΕξαΤΜΙΣΕΙΣ

-20οc

+90οc
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400ml 400ml 

400ml 

• Απομακρύνει γρήγορα από τις 
 αλυσίδες βρωμιά, μουτζούρα & γράσο.
• Στεγνώνει γρήγορα 
 χωρίς υπολείμματα.
• Διατηρεί την απόδοση και τη διάρκεια 
 ζωής του μηχανισμού της αλυσίδας.

WD-40 Motorbike 
Καθαριστικό Αλυσίδας

ΚΩδ. 207138120

8.90 €

• Προσφέρει λίπανση διαρκείας.
• Προστατεύει τις αλυσίδες από τη 
 φθορά και τη διείσδυση του νερού.
• Στεγνώνει γρήγορα.
• Δε λερώνει.

WD-40 Motorbike 
Λιπαντικό Αλυσίδας

ΚΩδ. 206040120

8.90 €

• Λιπαίνει και συντηρεί την αλυσίδα.
• Προστατεύει από τη διάβρωση.
• Δεν λερώνει.
• Η προσθήκη PTFE το καθιστά 
 ιδανικό για υγρές συνθήκες.

WD-40 Motorbike 
Κερί Αλυσίδας

ΚΩδ. 207143120

10.90 €

για την παράταση της 
διάρκειας ζωής της 
μοτοσυκλέτας σας, 
χρησιμοποιείστε την 
εξειδικευμένη σειρά 
προϊόντων Specialist 
Motorbike!

Κορυφαία σειρά προϊόντων για 
τη βελτίωση της απόδοσης και 
εμφάνισης της μοτοσυκλέτας 
σας!

®

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ: 
· αλυΣΙδΕΣ · δαΚΤυλΙΟυΣ Ο, Χ, Ζ 
· ΣυΣΤΗΜαΤα ΜΕΤαδΟΣΗΣ · ψαλΙδΙα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ: 
· αλυΣΙδΕΣ · δαΚΤυλΙΟυΣ
· ΣυΣΤΗΜαΤα ΜΕΤαδΟΣΗΣ · ψαλΙδΙα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ: 
· αλυΣΙδΕΣ · δαΚΤυλΙΟυΣ Ο, Χ, Ζ 
· ΣυΣΤΗΜαΤα ΜΕΤαδΟΣΗΣ · ψαλΙδΙα

400ml 

400ml 500ml 

• Διατηρεί την απόδοση των φρένων.  
• Διαλύει το γράσο και το λάδι από  
 δίσκους φρένων και παρατείνει 
 τη διάρκεια ζωής τους. 
• Καθαρίζει σκόνη, βρωμιά και υγρό 
 φρένων από τα συστήματα συμπλέκτη. 
• Εξαλείφει το πατινάρισμα και το  
 τρίξιμο των φρένων.

WD-40 Motorbike 
Καθαριστικό Φρένων

ΚΩδ. 207105120

8.50 €

• Δεν αφήνει γραμμές.
• Περιέχει μείγμα από κερί Carnauba  
 και κερί μέλισσας για τέλεια λάμψη.

WD-40 Motorbike 
Γυάλισμα | Κέρωμα

ΚΩδ. 207133120

8.50 €

• Με σύνθεση βασισμένη στη σιλικόνη 
 που προστατεύει από τις ρωγμές 
 και τη γήρανση.
• Προσφέρει τέλειο φινίρισμα & λάμψη 
 στη διαδικασία καθαρισμού της 
 μοτοσυκλέτας.

WD-40 Motorbike 
Γυαλιστικό Σιλικόνης

ΚΩδ. 207149120

8.90 €

ό,τι ΧΡΕιΑΖΕτΑι Η ΜΗΧΑΝΗ σου...

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
Τα προϊόντα καθαρισμού Specialist δρουν 
και στεγνώνουν γρήγορα, καθαρίζοντας 
σκόνη και βρωμιές και παρατείνουν τη 
διάρκεια ζωής της μηχανής σας.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
Προστατεύστε τη μηχανή σας έναντι της 
σκουριάς, της γήρανσης και των ρωγμών 
βοηθώντας τη να φαίνεται σαν καινούργια.

ΛΙΠΑΙΝΕΙ
Επιλέξτε από το Chain Lube ή το Chain Wax, 
ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Και τα 
δύο προϊόντα είναι συμβατά με όλους τους 
τύπους αλυσίδων και δεν λερώνουν.

®

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ: 
· ΣυΣΤΗΜαΤα ΣυΜΠλΕΚΤΗ & φΡΕνΩν · δΙΣΚΟΙ 
φΡΕνΩν · δαγΚανΕΣ · ΤαΚαΚΙα φΡΕνΩν

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ: 
· βαΜΜΕνΕΣ ΕΠΙφανΕΙΕΣ · ΕΠΙφανΕΙΕΣ 
αλΟυΜΙνΙΟυ, ΧΡΩΜΙΟυ & αΠΟ CARboN fIbRE 
(ανθΡαΚΟνΗΜα) · ΠλαΣΤΙΚα δΙαΚΟΣΜΗΤΙΚα 
· ανΤαλλαΚΤΙΚα & ΕξαΡΤΗΜαΤα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ: 
· ΜΕΤαλλΙΚΕΣ ΕΠΙφανΕΙΕΣ · βαΜΜΕνΕΣ 
ΕΠΙφανΕΙΕΣ · ΕΠΙφανΕΙΕΣ αΠΟ CARboN fIbRE 
(ανθΡαΚΟνΗΜα) · φλανΤΖΕΣ ΚαΙ ΕξαΡΤΗΜαΤα 
αΠΟ ΚαΟυΤΣΟυΚ
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Σ η μ ε ί α  πώ λ η σ η ς



1921-2021.
100 χρόνια Master Lock. 
100 χρονια ασφαλεια!

Η Master Lock εδώ και 100 χρόνια 
φροντίζει για την ασφάλεια του 

σπιτιού, του γραφείου, της περιουσίας 
σας και δεσμεύεται να συνεχίσει να 

καινοτομεί για την προστασία όλων 
εκείνων που θέλετε να κρατάτε ασφαλή!

Η Master Lock έχει κατοχυρώσει 
περισσότερες από 400 πατέντες! 

Η πρώτη ήταν το 1924 με την εφεύρεση 
του πρώτου λουκέτου από ανοξείδωτο ατσάλι!

m a s t e r l o c k - s a f e t y . g r

ασφαλεια αποθηκευσησ

ασφαλιση φορτιου

ασφαλεια Για 2τροχα

Η ευρύτερη γκάμα προϊόντων 
ασφαλείας στον κοσμο

λουκετα

@MasterLock
Greece



18

• Κρεμάμενη συσκευή ελεγχόμενης 
 πρόσβασης από αλουμίνιο, με 
 προγραμματιζόμενο συνδυασμό 
 4 ψηφίων.
• Με κάλυμμα για μεγαλύτερη αντοχή. 
• Ιδανικό για να μην κάνετε τρύπες 
 στον τοίχο ή αν αλλάζετε συχνά 
 μέρος στην κλειδοθήκη.

Select Access 
Μεσαίου Μεγέθους με Λαιμό

ΚΩδ. 5400EuRD

35.70 €

• Με μηχανισμό κλειδώματος 
 κουμπιών σε μορφή 
 αλφαριθμητικού πληκτρολογίου. 
• Καθορίστε το συνδυασμό 
 χρησιμοποιώντας έως 
 και 12 χαρακτήρες. 
• Με μεγάλα κουμπιά για εύκολη 
 χρήση και προστατευτικό κάλυμμα.

Select Access 
με Μηχανισμό Κουμπιών

ΚΩδ. 5423ΕuRD

62.00 €

• Από αλουμίνιο με προγραμματιζόμενο  
 συνδυασμό 4 ψηφίων. 
• Με κάλυμμα για μεγαλύτερη αντοχή
 στις καιρικές συνθήκες 
 και διακριτικότητα.
• Συμπεριλαμβάνει βίδες και   
 εξαρτήματα για την τοποθέτηση του.
• δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ λΕυΚΟ | γΚΡΙ

Select Access 
Μεσαίου Μεγέθους

ΚΩδ. 5401EuRD

33.60 €

Οι συσκευές Ελεγχόμενης Πρόσβασης Select Access 
αποτελούν καινοτομία της Master Lock και είναι 
εξαιρετικά χρήσιμες και πρακτικές!
Μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια τα κλειδιά σας 
και όχι μόνο και να παρέχετε ελεγχόμενη πρόσβαση σε 
όποιον θέλετε.
• Ιδανικές για ενοικιαζόμενα δωμάτια, οικίες αirbnb.
• διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία για όλες τις ανάγκες.

5441EuRD5423EuRD 5401EuRD5403EuRD5426EuRD5415EuRD 5406EuRD 5425ΕuRD 5401EuRDCRM 5400EuRD

 11,7 x 7,9 x 5,2cm  |  8,5 x 6,1 x 1,2cm
EξΩΤΕΡΙΚEΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δΙαΣΤαΣΕΙΣ

 11,9 x 8,5 x 3,6cm  |  9,2 x 6,4 x 3cm
EξΩΤΕΡΙΚEΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δΙαΣΤαΣΕΙΣ

 15,7 x 9 x 4cm  |  7,4 x 6,8 x 3cm
EξΩΤΕΡΙΚEΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δΙαΣΤαΣΕΙΣ
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Οι εφαρμογές Master Lock® Vault 
Home (για το σπίτι) και Master 
Lock® Vault Enterprise (για την 
επιχείρηση) διατίθενται δωρεάν 
σε AppleStore και Google play.

• Μπορείτε να δίνετε πρόσβαση
 απομακρυσμένα μέσω του κινητού/  
 tablet κατεβάζοντας τη δωρεάν 
 εφαρμογή Master Lock® Vault Home 
 (για το σπίτι) ή Master Lock® Vault 
 Enterprise (για την επιχείρηση) από 
 AppleStore και Google play. Ανοίγει 
 και με συνδυασμό που μπορείτε να 
 προγραμματίσετε. 
• Λαμβάνετε ενημερώσεις για το ποιος 
 και πότε είχε πρόσβαση στη συσκευή 
 και αν κάποιος προσπάθησε να την 
 ανοίξει με λάθος κωδικό. 
• Με μπαταρία CR123. 
 Ενημερώνει σε περίπτωση χαμηλής 
 στάθμης της μπαταρίας.

Select Access 
Smart

ΚΩδ. 5441EuRD

199.00 €

10ψηφιος κωδικός 
που προγραμματίζεται.

Κουμπί λειτουργίας.

Φωτιζόμενο 
πληκτρολόγιο.

Mε ειδική επίστρωση 
για αντοχή στις 

καιρικές συνθήκες.

Αντέχει σε 
θερμοκρασίες 
μέχρι -40oC.

Διπλός μηχανισμός   
κλειδώματος.

Ειδικός σχεδιασμός 
στο πορτάκι για να 

μην μπλοκάρει.

Εύκολη 
αντικατάσταση 

μπαταρίας.

Περιλαμβάνονται στη 
συσκευασία βίδες 
και ούπατ για την 
τοποθέτηση του.

Άνετος χώρος 
για κλειδιά.

Δυνατότητα πρόσβασης 
όταν η μπαταρία 
αδειάσει όσο 
είναι κλειδωμένο.

Τέλος στα κλειδιά 
κάτω από το χαλάκι!

 12,7 x 8,3 x 5,9cm  |  9,4 x 6,2 x 2,5cm
EξΩΤΕΡΙΚEΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δΙαΣΤαΣΕΙΣ
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• Συμπαγές σώμα από μπρούτζο.
• Λαιμός από ατσάλι με διπλό κλείδωμα.
• Οδοντωτός κύλινδρος.

Μπρούτζινα Λουκέτα 
Standard

ΚΩδ. 130EuRD

4.60 €
αΠΟ:

30 | 40| 50 |60 |70mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

2

• Συμπαγές σώμα από μπρούτζο.
• Λαιμός από ατσάλι με διπλό κλείδωμα.
• Οδοντωτός κύλινδρος.

Μπρούτζινα Λουκέτα 
Μακρύλαιμα

ΚΩδ. 140EuRDLf   

6.70 €
αΠΟ:

40 | 50mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

2

• Συμπαγές σώμα από μπρούτζο.
• Λαιμός από ατσάλι με διπλό κλείδωμα.
• Οδοντωτός κύλινδρος.

Μπρούτζινα Λουκέτα 
σε σετ 2, 4, 6 λουκέτων

ΚΩδ. 130ΕuRT   

8.90 €
αΠΟ:

30 | 40| 50mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

2 4 6

Τα μπρούτζινα λουκέτα της Master 
Lock είναι τα καλύτερα λουκέτα με 
σχέση ποιότητας-τιμής! διατίθενται 
σε διάφορα μεγέθη.

Επίπεδο ασφαλείας

1 92 3 4 5 6 7 8 10

Ποικιλία λουκέτων με επίπεδο ασφαλείας για όλες τις ανάγκες!

2 λΟυΚEΤα | 30mm

41 10

51 1041 10

40mm30mm

• Συμπαγές σώμα από μπρούτζο.
• Λαιμός από ατσάλι με διπλό κλείδωμα.
• Οδοντωτός κύλινδρος.

Μπρούτζινα Λουκέτα 
Με το ίδιο Κλειδί

ΚΩδ. 4130Κα   

4.75 €
αΠΟ:

30 | 40mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

2

• Αφαιρούμενος & Ρυθμιζόμενος λαιμός.
• Συμπαγές μπρούτζινο σώμα.
• Λαιμός απο Ατσάλι.

Μπρούτζινα Λουκέτα 
Μεταβλητού λαιμού

ΚΩδ. 1950ΕuRD

18.90 €

2

50mm

• Παραβιάζεται πολύ δύσκολα.
• Με συμπαγές σώμα από μπρούτζο, 
 διπλό κλείδωμα, οδοντωτό κύλινδρο 
 και λαιμό από ατσάλι.

Τάκος Μπρούτζινος 
με Ατσάλινο Λαιμό

ΚΩδ. 607EuRD   

18.90 €
αΠΟ:

76 | 85mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

2

70mm60mm50mm40mm30mm20mm

41 10 51 10

30mm

61 10

76mm
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• Συμπαγές σώμα απο σκληρό αλουμίνιο.
• Δεν σκουριάζει.
• Λαιμός από ατσάλι με διπλό κλείδωμα.
• Οδοντωτός κύλινδρος.

Λουκέτα Αλουμινίου 
Standard

ΚΩδ. 9140EuRD   

8.20 €

• Συμπαγές σώμα απο σκληρό αλουμίνιο.
• Δεν σκουριάζει.
• Λαιμός από ατσάλι με διπλό κλείδωμα.
• Οδοντωτός κύλινδρος.

Λουκέτα Αλουμινίου 
Μακρύλαιμα

ΚΩδ. 9140EuRDLf   

9.20 €
αΠΟ:

40 | 50mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

• Συμπαγές σώμα απο σκληρό αλουμίνιο.
• Δεν σκουριάζει.
• Λαιμός από ατσάλι με διπλό κλείδωμα.
• Οδοντωτός κύλινδρος.

Λουκέτα Αλουμινίου 
σε σετ 4 λουκέτων

ΚΩδ. 9120EuRQNoP  

15.50 €

4

2 2

Τα λουκέτα αλουμινίου ενδείκνυνται για χρήση 
σε εξωτερικούς χώρους καθώς αντέχουν στις 
αντίξοες καιρικές συνθήκες και στη διάβρωση!

31 10

20mm

51 10 51 10

40mm

40mm

Τα ιδανικά λουκέτα για την 
ασφάλεια του σκάφους  με αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες!

• Επινικελωμένο.
• Με συμπαγές σώμα από μπρούτζο. 
• Με διπλό κλείδωμα.
• Με 4 κλειδιά ασφαλείας. 

Λουκέτα Ναυτιλιακά 
Βαρέως τύπου με εξάγωνο λαιμό

ΚΩδ. 1145PEuRD   

18.90 €

40mm

4

• Με συμπαγές μπρούτζινο   
 επινικελωμένο σώμα. 
• Με ανοξείδωτο λαιμό 
 και διπλό κλείδωμα.
• Με γυαλιστερό φινίρισμα.
• Μεγάλη αντοχή στην υγρασία.

Λουκέτα Ναυτιλιακά Μπρούτζινα 
Επινικελωμένα με λαιμό INOX

ΚΩδ. 639EuRD   

12.50 €
αΠΟ:

4

2

3

20 | 30 | 40mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

71 10

41 10

30mm
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• Με σώμα απο επεξεργασμένο λαμινέ 
 ατσάλι για αντοχή στις 
 καιρικές συνθήκες. 
• Tough-CutTM οκτάγωνος λαιμός από 
 καρβίδιο του βορίου, είναι 50% 
 πιο σκληρό από ατσάλι.
• Διπλό κλείδωμα με ρουλεμάν. 

Λουκέτα Excel 
Ατσάλινο Σώμα | Λαμινέ

ΚΩδ. Μ1EuRDLf 

17.85 €
αΠΟ:

45 | 50 | 64mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

4

• Με σώμα απο επεξεργασμένο λαμινέ 
 ατσάλι για αντοχή στις 
 καιρικές συνθήκες. 
• Tough-CutTM οκτάγωνος λαιμός από 
 καρβίδιο του βορίου, είναι 50% 
 πιο σκληρό από ατσάλι.
• Διπλό κλείδωμα με ρουλεμάν.

Λουκέτα Excel Ατσάλινο 
Σώμα με μπρούτζινο φινίρισμα

ΚΩδ. Μ1βEuRD    

21.95 €
αΠΟ:

45 | 50mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

4

• Με σώμα απο επεξεργασμένο λαμινέ 
 ατσάλι για αντοχή στις 
 καιρικές συνθήκες. 
• Tough-CutTM οκτάγωνος λαιμός από 
 καρβίδιο του βορίου, είναι 50% 
 πιο σκληρό από ατσάλι.

Λουκέτα Excel 
Λαμινέ με κάλυμμα προστασίας

ΚΩδ. M115EuRDLf 

25.50 €

4

50mm

με Θερμοπλαστικο 

προστατεΥτικο 
καλΥμμα

• Με σώμα απο επεξεργασμένο λαμινέ 
 ατσάλι για αντοχή στις 
 καιρικές συνθήκες. 
• Tough-CutTM οκτάγωνος λαιμός από 
 καρβίδιο του βορίου, είναι 50% 
 πιο σκληρό από ατσάλι.
• Διπλό κλείδωμα με ρουλεμάν.

Λουκέτα Excel 
Με προγραμματιζόμενο συνδυασμό

ΚΩδ. M175EuRDLH 

42.00 €

με Θερμοπλαστικο 

προστατεΥτικο 
καλΥμμα

50mm

Τα λουκέτα Excell προσφέρουν 
ύψιστη ασφάλεια! Με Tough-
CutTM οκτάγωνο λαιμό από 
καρβίδιο του βορίου που είναι
50% πιο σκληρό από ατσάλι!

81 10

45mm

81 10 91 10

45mm

81 10

• Ο σχεδιασμός του κρυφού λουκέτου  
 και το κάλυμμα του στηρίγματος
 παρέχουν τη μέγιστη ασφάλεια κατά  
 του πριονίσματος και της κοπής του.
• Σώμα από ψευδάργυρο για μέγιστη  
 αντοχή και στις καιρικές συνθήκες.
• Ιδανικό για φορτηγά, πύλες,   
 γκαραζόπορτες.

Κλειδαριά πόρτας 
φορτηγού υψίστης ασφαλείας

ΚΩδ. 736EuRD 

• Με θερμοπλαστικό κάλυμμα για   
 καλύτερη προστασία 
 από τις καιρικές συνθήκες.
• Λαιμός από επεξεργασμένο ατσάλι 
 για μεγαλύτερη ασφάλεια.
• Διπλοί μοχλοί ασφάλισης.

Λουκέτo Λαμινέ
με θερμοπλαστικό κάλυμμα

ΚΩδ. 7804EuRD 

12.20 €

40mm

με Θερμοπλαστικο 

προστατεΥτικο 
καλΥμμα

2

83.90 €

Ζωντανό παράδειγμα της υψηλής αντοχής των λουκέτων EXCEL, που 
αποδεικνύει ότι ακόμα και η σφαίρα δεν μπορεί να ανοίξει το λουκέτο!

με Θερμοπλαστικο 

προστατεΥτικο 
καλΥμμα

Η τέλεια κλειδαριά για την ασφάλεια 
του οχήματος και της γκαραζόπορτας!

23cm

51 10

101
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• Ο συνδυασμός προγραμματίζεται 
 ή αλλάζει εύκολα.

Λουκέτα Συνδυασμού
Μπρούτζινα 

ΚΩδ. 620EuRD 

8.10 €
αΠΟ:

20 | 30 | 40mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Μεγάλη ποικιλία λουκέτων 
συνδυασμού για να επιλέξετε 
αυτό που ταιριάζει στις 
ανάγκες σας!

• Ο συνδυασμός προγραμματίζεται 
 ή αλλάζει εύκολα.

Λουκέτα Συνδυασμού
με Μεταλλικό Φινίρισμα 

ΚΩδ. 7630EuRD 

12.20 €
αΠΟ:

20 | 30 | 40mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

• Λουκέτα σταθερού συνδυασμού.
• Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Λαιμός από ατσάλι.

Λουκέτα Συνδυασμού
με λαιμό από ατσάλι 

ΚΩδ. 1533EuRD 

8.30 €

38mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡα ΧΡΩΜαΤα

41 10

20mm

51 10

38mm

41 10

30mm

ΙΔΑ
ΝΙΚΟ ΓΙΑ LOCKERS ΓΥΜ

ΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τα ειδικά λουκέτα TSA επιτρέπουν 
τον έλεγχο των αποσκευών με το 
ειδικό κλειδί που διαθέτουν οι 
αμερικανικές αρχές ασφαλείας.

• Συνθετικό κάλυμμα για προστασία 
 από τις γρατζουνιές.
• Επιτρέπει τον έλεγχο των αποσκευών  
 με το ειδικό κλειδί που διαθέτουν οι  
 Αμερικανικές αρχές ασφαλείας.
• Το ίδιο κλειδί ανοίγει και τα 2 λουκέτα.

Λουκέτα Συνδυασμού
Σετ 2 Λουκέτων με κλειδί

ΚΩδ. 4681EuRTbLK 

11.45 €

2

30mm

• 3 ψήφιος προγραμματιζόμενος   
 κωδικός.
• Επιτρέπει τον έλεγχο των αποσκευών  
 με το ειδικό κλειδί που διαθέτουν οι  
 Αμερικανικές αρχές ασφαλείας.
• Σε διάφορα χρώματα.

Λουκέτα Συνδυασμού
Συνδυασμού 3 Ψηφίων

ΚΩδ. 4688D 

16.30 €

30mm

• Με ταμπελάκι για την διεύθυνση.
• Σε διάφορα χρώματα.
• Ο συνδυασμός προγραμματίζεται 
 ή αλλάζει εύκολα.

Λουκέτα Συνδυασμού
με ταμπελάκι

ΚΩδ. 4684ΕuRD 

7.15 €

30mm

31 10

31 10

31 10
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2

2 μπάρες ασφαλείας: 
για μεγαλύτερη ασφάλεια στις παραβιάσεις

Με μοκέτα στο εσωτερικό: 
Προστατεύει τα περιεχόμενα 
από γρατζουνιές

Με βιομετρική κλειδαριά. 
Δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι 30 
διαφορετικών δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Με εσωτερικό φωτισμό 

2

• Χωρητικότητας 25,4 λίτρων.
• Aτσάλινη κατασκευή.
• 2 μπάρες ασφαλείας. 
• Με δαχτυλικό αποτύπωμα
 και backup κλειδί.

Χρηματοκιβώτιο Ασφαλείας 
Βιομετρικό

ΚΩδ. LX110bEuRHRo

275.00 €

L

19.5 x 43 x 37cm  | 19.2 x 42.7 x 31cm
EξΩΤΕΡΙΚEΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δΙαΣΤαΣΕΙΣ YxΠxβ

Προστασία από κλοπή Με ψηφιακό πληκτρολόγιο

Με δαχτυλικό αποτύπωμαΜε κλειδιά2

• Χωρητικότητας 9,93 λίτρων.  
• Aτσάλινη κατασκευή.
• Με 2 μπάρες ασφαλείας.
• Με κλειδί.

Χρηματοκιβώτιο Ασφαλείας 
με κλειδί

ΚΩδ. Χ031ML

82.95 €

S2

M

• Χωρητικότητας 11,5 λίτρων.  
• Aτσάλινη κατασκευή.
• Με 2 μπάρες ασφαλείας.
• Ψηφιακό με backup κλειδί.

Χρηματοκιβώτιο Ασφαλείας 
Ψηφιακό

ΚΩδ. Χ041ML

2

Πόρτα & σώμα 
απο ατσάλι: για 
περισσότερη 
προστασία από 
προσπάθειες 
παραβίασης.

Εσωτερικοί 
μεντεσέδες: 
είναι κρυμμένοι 
για περισσότερη 
προστασία απο 
προσπάθειες 
παραβίασης.

Προγραμματιζόμενος ψηφιακός 
συνδυασμός και κλειδί back up 
(X041ML, X055ML, X075ML).

2 μπάρες ασφαλείας: 
για μεγαλύτερη ασφάλεια στις παραβιάσεις.

Με μοκέτα στο εσωτερικό: 
Προστατεύει τα περιεχόμενα 
από γρατζουνιές.

16.7 x 29.0 x 26.4cm  | 16.3 x 28.6 x 21.3cm
EξΩΤΕΡΙΚEΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δΙαΣΤαΣΕΙΣ YxΠxβ

105.00 €
αΠΟ:

19.4 x 29 x 26.4cm  | 19 x 28.6 x 21.3cm
EξΩΤΕΡΙΚEΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δΙαΣΤαΣΕΙΣ YxΠxβ

22.0 x 35.0 x 27cm  | 21.6 x 34.6 x 22cm
18 x 43 x 37cm  | 17.6 x 42.6 x 29.4cm

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΚαΙ ΣΕ:
Χ055ML
Χ075ML
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• Xωρητικότητας 22,7 λίτρων.
• Πυράντοχο για μία ώρα και   
 ανθεκτικό στο νερό.
• Με 3 μπάρες προστασίας.

Χρηματοκιβώτιο Ασφαλείας 
με αντοχή στη φωτιά & στο νερό

ΚΩδ. LfW082fTC

330.00 €

L

• Χωρητικότητας 33,6 λίτρων.
• Πυράντοχο για μία ώρα και   
 ανθεκτικό στο νερό.
• Με 4 μπάρες προστασίας.

Χρηματοκιβώτιο Ασφαλείας 
με αντοχή στη φωτιά & στο νερό

ΚΩδ. LfW123fTC

495.00 €

• Τα χρηματοκιβώτια που είναι ανθεκτικά 
στο νερό παραμένουν υδατοστεγή σε 20cm 
νερού για 24 ώρες.

• Τα χρηματοκιβώτια είναι υδατοστεγή 
χάρη στου ειδικού τύπου αφρώδη φλάτζα 
(closed-cell foam gasket) που διαθέτουν 
γύρω απο το καπάκι ή το πορτάκι τους.

αδιάβροχη 
κατασκεΥΗ 

• Το βασικό συστατικό της μόνωσης είναι τσιμέντο με ειδικά πρόσθετα που 
«αιχμαλωτίζουν» εκατομμύρια μόρια νερού.

• Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τα μόρια αυτά βράζουν και δημιουργούν μια 
ασπίδα από υδρατμούς που κρατούν το εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου 
κάτω απο 121°C.

• Η θερμοκρασία αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη από το σημείο όπου το
χαρτί καίγεται και τα ψηφιακά μέσα CDs, DVDs λιώνουν.

πυράντοχη 
κατασκεΥΗ 

34.8 x 41.5 x 49.1cm  |  24.4 x 31.9 x 29.2cm
EξΩΤΕΡΙΚEΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δΙαΣΤαΣΕΙΣ YxΠxβ

XL

45.3 x 41.5 x 49.1 cm  |  34.9 x 31.9 x 30.2cm
EξΩΤΕΡΙΚEΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δΙαΣΤαΣΕΙΣ YxΠxβ

ETL Πιστοποίηση για την προστασία απο το νερό: 
Προστατεύει έγγραφα, ψηφιακά μέσα, πολύτιμα 
είδη σε περίπτωση πλημμύρας.

UL/ETL Πιστοποίηση για 60’ αντοχή στη φωτιά 
στούς 927°C. Προστατεύει έγγραφα, ψηφιακά μέσα 
(CD, USB flash drives κ.ά).

• Χωρητικότητας 56,7 λίτρων.
• Πυράντοχο για μία ώρα και 
 ανθεκτικό στο νερό.
• Με 6 μπάρες προστασίας.

Χρηματοκιβώτιο Ασφαλείας 
με αντοχή στη φωτιά & στο νερό

ΚΩδ. LfW205fYC

625.00 €

•  Χωρητικότητας 56.5 λίτρων.
• Πυράντοχο για μία ώρα και   
 ανθεκτικό στο νερό.
• Με 6 μπάρες προστασίας.
• Με πληκτρολόγιο αφής.
• Με συναγερμό.

Χρηματοκιβώτιο Ασφαλείας 
με αντοχή στη φωτιά & στο νερό

ΚΩδ. LfW205TWC

775.00 €

Ειδικός μεντεσές τύπου μπάρας: 
για μεγάλη προστασία σε
προσπάθειες παραβίασης.

Προγραμματιζόμενος συνδυασμός: 
Δυνατότητα 2 συνδυασμών
+ 1 εργοστασιακό κωδικό.

3 μέχρι 6 μπάρες ασφαλείας διαμέτρου 2,5cm: 60% μεγαλύτερη 
διάμετρος απο τα παραδοσιακά χρηματοκιβώτια, προσφέρουν  
υψηλή προστασία από παραβιάσεις.

Πυράντοχη πιστοποιημένη 
κατασκευή: από ειδικό τσιμέντο 
προστατεύει τα πολύτιμα είδη 
και έγγραφα από τη φωτιά για 60 λεπτά.

60.5 x 47.2 x 49.0cm  | 49.8 x 37.6 x 30.2cm
EξΩΤΕΡΙΚEΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δΙαΣΤαΣΕΙΣ YxΠxβ

XXL

60.5 x 47.2 x 49.0cm | 49.8 x 37.6 x 30.2cm
EξΩΤΕΡΙΚEΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δΙαΣΤαΣΕΙΣ YxΠxβ

XXL
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• Ιδανικό για το πανεπιστήμιο, 
 το γραφείο, το σπίτι, τα ταξίδια.
• Ελαφρύ και πρακτικό για να   
 μεταφέρετε με ασφάλεια τα 
 προσωπικά σας αντικείμενα.
• Συνδυασμός 4 ψηφίων που   
 προγραμματίζεται εύκολα.
• Με ενσωματωμένο συρματόσχοινο  
 που τυλίγεται γύρω από την
 κασετίνα ή γύρω από 
 ένα σταθερό σημείο.

Safe space 
με συνδυασμό 4 ψηφίων

ΚΩδ. 5900EuRD

36.20 €

Ενα θυσαυροφυλάκιο στην τσάντα σας! Με το Safe 
Space έχετε τα πράγματα σας ασφαλή όπου και να 
βρίσκεστε! Εύκολο στη χρήση, ελαφρύ και αδιάβροχο!

• Από ενισχυμένο ατσάλι, εύκαμπτες και 
 ασφαλείς για την ασφάλεια της 
 περιουσίας σας.

Ατσάλινες Αλυσίδες
με κάλυμμα βινυλίου 

ΚΩδ. 8011EuRD 

16.70 €
αΠΟ:

Ø6 | Ø8 | Ø10mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ δΙαΜΕΤΡΟ:

• Ατσάλινη αλυσίδα, αντέχει σε 
 παραβιάσεις με λοστό, πριόνι, ψαλίδα. 
• Με κάλυμμα για προστασία 
 από γρατζουνιές και διάβρωση. 
• Με λουκέτο 40mm ανθεκτικό στις   
 καιρικές συνθήκες. 

Aλυσίδα
με λουκέτο

ΚΩδ. 8390EuRDPRo 

15.30 €

90cm / Ø6mm

Ο6mm

71 15

1,80m / Ø8mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ δΙαφΟΡα ΧΡΩΜαΤα

• Ατσάλινο, ασφαλές & εύκαμπτο.
• Κάλυμμα από βινύλιο για   
 προστασία από γρατζουνιές.
• Εύκολο τύλιγμα.

Συρματόσχοινο Ποδηλάτου
με κλειδαριά 

ΚΩδ. 8126DPRo 

2

8.20 €
αΠΟ:

1,20m / Ø8mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ δΙαφΟΡα ΧΡΩΜαΤα

• Ατσάλινο, ασφαλές & εύκαμπτο.
• Κάλυμμα από βινύλιο για   
 προστασία από γρατζουνιές.
• Εύκολο τύλιγμα.

Συρματόσχοινο Ποδηλάτου
με συνδυασμό

ΚΩδ. 8143EuRDPRo    

7.00 €

• Τύπου χειροπέδα για εύκολο   
 κλείδωμα σε κολώνες, φράχτες 
 ή και σε άλλο ποδήλατο. 
• Κάλυμμα από βινύλιο για 
 προστασία του ποδηλάτου από   
 γρατζουνιές και διάβρωση. 
• Τυλίγεται εύκολα για καλύτερη   
 αποθήκευση και μεταφορά.

Συρματόσχοινο - Χειροπέδα 
Ποδηλάτου | Ε-Scooter 

ΚΩδ. 8275EuRDPRobLK    

2

33.60 €

100cm / Ø8mm

41 1541 15

61 15
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• Διπλή κλειδαριά για μέγιστη   
 αντοχή σε παραβίαση.
• Ατσάλινη αλυσίδα, αντέχει 
 σε παραβιάσεις με λοστό, 
 πριόνι, ψαλίδα. 
• Με υφασμάτινο κάλυμμα για   
 προστασία από γρατζουνιές.

Λουκέτα για δίτροχα
Αλυσίδα με mini U-Bar

ΚΩδ. 8234EuRDPRo 

47.50 €

0,9m / Ø10mm

• Με ατσάλινο σώμα, ενσωματωμένο  
 αφαλό και διπλό κλείδωμα για να   
 αντέχει στις παραβιάσεις.
• Mε βάση μεταφοράς που 
 προσαρμόζεται στο δίτροχο.

Λουκέτα για δίτροχα
U-Bar

ΚΩδ. 8170ΕuRDPRo   

21.85 €
αΠΟ:

200mm / Ø12mm & 210mm / Ø13mm
δΙαΤίθΕΤαΙ ΣΕ:

• Ατσάλινος λαιμός.
• Εύκολο σύστημα κλειδώματος με   
 αφαλό υψηλής ασφαλείας.
• Κόκκινο έντονο χρώμα και κορδόνι  
 ασφαλείας για να σας θυμίζει
 να βγάζετε το λουκέτο πριν εκκινήσετε 
 την μηχανή.

Λουκέτα
Δισκοφρένου

ΚΩδ. 8303EuRDPS 

91 15

51 15 131 20

17.00 €

5cm

200MM / Ø12MM   

3.10 €
αΠΟ:

• Γαντζώνουν παντού και είναι   
 πανίσχυροι.
• Είναι εργονομικά και προστατεύουν  
 από τις γρατσουνιές.
• Είναι ανθεκτικά και ασφαλή.
• Κάθε χρώμα είναι και διαφορετικό  
 μέγεθος για να τα ξεχωρίζετε.

Xταπόδι
2 άκρων με διπλό γάντζο

ΚΩδ. 3020EuRDAT 

60 | 80 | 100 | 120cm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ ΣΕΤ 2 | 6 |10 |12 ΤΕΜαΧIΩν

60m | 2 ΤΕΜ.

Τα χταπόδια της Master Lock είναι εργονομικά 
κατασκευασμένα και με στρογγυλεμένες άκρες 
για να προστατεύουν από τις γρατζουνιές!

6.95 €

• Γαντζώνει παντού & είναι πανίσχυρο.
• Είναι εργονομικό και προστατεύει  
 από τις γρατζουνιές.
• Είναι ανθεκτικό και ασφαλές.

Xταπόδι
6 άκρων με διπλό γάντζο

ΚΩδ. 3105EuRDAT 

5.40 €

• Ανακλαστικές λεπτομέρειες για   
 καλύτερη ορατότητα τη νύχτα.
• Με πλακέ καλώδιο που δεν 
 βλάπτει το φορτίο.
• Γαντζώνουν παντού & είναι πανίσχυροι.
• Είναι εργονομικά και προστατεύουν  
 από τις γρατσουνιές.

Xταπόδι
πλακέ με διπλό γάντζο ανακλαστικό

ΚΩδ. 3229EuRDAT 

80cm

reflective

reflective

Κάθε χρώμα είναι και διαφορετικό  
μέγεθος για να τα ξεχωρίζετε

80cm / Ø8mm
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• Πόρπη ασφαλείας τύπου Zamac με  
 ελατήριο και πολλαπλά δοντάκια  
 για εύκολη και ασφαλή χρήση.
• Για φορτία έως 150kg.

Ιμάντες 
με πόρπη

ΚΩδ. 3111EuRDAT

5.50 €
αΠΟ:

2.5 | 5m
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

• Γάντζοι τύπου S με έλασμα   
 ασφαλείας.
• Για φορτία έως 450kg.
• Iμάντες με UV επεξεργασία και
 πολυεστερική ούγια για μέγιστη  
 αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Ιμάντες 
Σετ 4 με πόρπη & γάντζο S

ΚΩδ. 3313EuRDAT

18.40 €

• Αυτόματο μάζεμα ιμάντα.
• Πολύ πρακτικό.
• Υψηλής ποιότητος λαβές 
 για ευκολία στη χρήση.

Ιμάντες 
με αυτόματη καστάνια & γάντζο S

ΚΩδ. 3238EuRDAT

46.00 €

Λαστιχάκι που 
κρατάει 

ταχτοποιημένο 
τον ιμάντα

2,5m x 25mm 3m x 25mm

με ένα «κλικ» 
μαζεύεται 
αυτόματα.

2 | 2.5 | 5m
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

• Πόρπη ασφαλείας τύπου Zamac 
 με ελατήριο και πολλαπλά δοντάκια  
 για εύκολη και ασφαλή χρήση.
• Για φορτία έως 100Kg.

Master Eco Iμάντες
με πόρπη

ΚΩδ. 4362EuRDAT  

5.00 €
αΠΟ:

2.5 | 4.5 |5m
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

• Fastlink Ιμάντες με πόρπη,   
 καστάνια  ή γράντζους J. 
• Για φορτία μέχρι 65, 150 ή 600 κιλά.

Fastlink
Ιμάντας

ΚΩδ. 3210EuRDAT    

4.10 €
αΠΟ:

• Μπαστούνι υψηλής ασφαλείας, με  
 4 γάντζους, σχεδιασμένο για   
 τιμόνια διαμέτρου έως 34.3cm.
• Πολύ εύκολο στην εφαρμογή.
• Διαθέτει LED φως που αναβοσβήνει 
 για πρόσθετη ασφάλεια.
• Με εγγύηση εφ’όρου ζωής.

Αντικλεπτικό 
Mπαστούνι τιμονιού

ΚΩδ. 263EuRDAT    

63.50 €

2.5m ΜΕ ΠoΡΠΗ | 2.5m
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Σ η μ ε ί α  πώ λ η σ η ς



Ο διαγωνισμός ισχύει 
μέχρι τις 29.06.2021.

ΙσχύΟύν ΟρΟΙ καΙ ΠρΟϋΠΟθΕσΕΙσ.

Οι βόλτες με το πολυβραβευμένο 
escooter Xiaomi Mi 1s ξΕκΙνΟύν αΠΟ ΕΔΩ! 

Απαντήστε και μπείτε στην κλήρωση 
για να είστε εσείς ο 1 από τους 5 τυχερούς!

feel the
comfort
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GLoSS | 300ML

•  Καθαρίζει, γυαλίζει & είναι αντιστατικό.
•  Χρησιμοποιείται στο αυτοκίνητο, 
 στη μοτοσυκλέτα, στο σκάφος, 
 στο σπίτι και στο γραφείο. 
•  Βελτιώνει και προστατεύει το χρώμα,  
 δίνοντάς του περισσότερη γυαλάδα.

ΚΩδ. 103000100

7.50 €
αΠΟ:

Γαλάκτωμα Γυαλίσματος
Καθαρισμού Protectant

Ιδανικά για πολλαπλές εφαρμογές σε 
πλαστικά, βινύλια, δέρματα και λάστιχα.

•  Τζελ καθαρισμού και περιποίησης  
 δερμάτινων επιφανειών με λανολίνη.
•  Προσφέρει μοναδική τροφή 
 και προστασία.
•  Με σύνθεση κατά των ακτίνων UV.
•  Δεν είναι λιπαρή.

ΚΩδ. 135300100       

11.35 €

Τζελ Περιποίησης Δερμάτων 
Leather Care Gel

Οι καθαριστικοί παράγοντες του προϊόντος 
εισχωρούν βαθειά στο δέρμα και απομακρύνουν 
αποτελεσματικά τη βρωμιά.

120ml & 300ml

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ GLoSS & MAT φΙνΙΡΙΣΜα 
αΡΩΜα φΡΕΣΚαδαΣ, ΚαΙνΟυΡγΙΟυ 

αυΤΟΚΙνΗΤΟυ & φΡΟυΤΩν ΤΟυ δαΣΟυΣ

@Automoto
CareGreece

 Gel 532ml & Λοσιόν 250ml
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

από το 1962 η Armor All είναι ο 
ηγέτης στα προϊόντα περιποίησης 
του αυτοκινήτου. Καλύπτει μία 
ευρεία γκάμα προϊόντων που κάνουν 
το αυτοκίνητό σας σαν καινούργιο 
εύκολα και γρήγορα!

•  Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων 
 σε μορφή αφρού.
•  Μοναδική λύση για όλες τις ανάγκες 
 καθαρισμού στο αυτοκίνητο, στο  
 σκάφος, στη μοτοσυκλέτα, στο σπίτι 
 & στο γραφείο.
•  Καθαρίζει ζάντες, ταπετσαρίες, ταμπλό, 
 πλαστικές & υφασμάτινες επιφάνειες.

ΚΩδ. 385000100   

7.65 €

Καθαριστικό 
Mοκέτας & Καθισμάτων

500ml

•  Ο ενεργός αφρός εισχωρεί στο   
 ελαστικό καθαρίζοντάς το εις βάθος.
•  Στεγνώνει μέσα σε λίγα λεπτά.
•  Προστατεύει από τις υπεριώδεις   
 ακτίνες του ήλιου.
•  Δεν καταστρέφει ζάντες και τάσια.

ΚΩδ. 475000100    

8.55 €

Ενεργός Αφρός Καθαρισμού 
& Γυαλίσματος Ελαστικών 

Καθαρισμός

Γυάλισμα

500ml
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•  Kερί γυαλίσματος και προστασίας  
 σε υγρή μορφή.
•  Προσδίδει απίστευτη γυαλάδα και
 προστασία πολύ γρήγορα.
•  Στεγνώνει αμέσως και δεν   
 χρειάζεται τρίψιμο.
•  Περιέχει κερί Carnauba.

ΚΩδ. 425000100

8.80 €

Κερί Γυαλίσματος
Speed Wax

500ml

•  Συμπυκνωμένο μείγμα από φυσικά  
 κεριά για αστραφτερή γυαλάδα.
•  Καθαρίζει και κερώνει ταυτόχρονα.
•  Περιέχει κερί Carnauba.
•  Εξοικονομεί χρόνο.

ΚΩδ. 240010100

10.65 €

Σαμπουάν & Κερί Γυαλίσματος
Wash & Wax

1lt

Το κερί Carnauba είναι γνωστό ως «το 
βραζιλιάνικο κερί». Είναι μη τοξικό και 
υποαλλεργικό φυσικό προϊόν!

•  Ιδανικό για γρήγορο κέρωμα και 
 για να διατηρήσετε την γυαλάδα  
 του αυτοκινήτου.
•  Περιέχει κερί Carnauba.

ΚΩδ. 445000100

14.40 €

Υγρό Κερί σε Σπρέι
Speed Wax Spray

500ml

διαθέτει ένα πολύ απλό 
σύστημα χρήσης «lock and 
leave». Tο αφήνετε να δράσει 
για 10 λεπτά και ανανεώνεται 
όλο το σύστημα κλιματισμού!

•  Βοηθάει στον καθαρισμό, στο 
 φρεσκάρισμα και στην 
 ανανέωση ολόκληρου 
 του συστήματος κλιματισμού.

ΚΩδ. 231500100 

5.90 €

Καθαριστικό 
A/C cleaner

150ml

•  Αφαιρούν τη βρωμιά γρήγορα και 
 εύκολα, χωρίς να αφήνουν σημάδια ή 
 γραμμές, για μέγιστη ορατότητα.
•  Σε μαλακή συσκευασία για να τα 
 παίρνετε παντού μαζί σας και να χωράνε 
 στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.

ΚΩδ. 380200100 

3.50 €

Υγρομάντηλα Καθαρισμού 
Γενικής Χρήσης

Η ολοένα αυξανόμενη ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με τις επιπτώσεις του 
πλαστικού στο περιβάλλον, οδήγησε την Armor All στη δημιουργία νέων υγρομάντηλων 
που είναι κατασκευασμένα από βιοδιασπώμενα φυσικά υλικά και 100% χωρίς πλαστικό!

Τζάμια | Ταμπλό | Δερμάτινες Επιφάνειες
δΙαΤΙθΕΤαΙ γΙα: 
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2.80 €
αΠΟ:

•  Απορροφάει εξαιρετικά μεγάλη   
 ποσότητα νερού πολύ γρήγορα. 
•  Δεν αφήνει σημάδια, ούτε λεκέδες  
 νερού. 
•  Κατάλληλο και για εφαρμογές   
 οικιακής χρήσης.

ΚΩδ. 400770100

5.10 €

Απορροφητικό 
Συνθετικό Δέρμα PVA

•  Διπλής επίστρωσης πετσέτα 
 μικροϊνών που συμβάλλει στη 
 μείωση του χρόνου γυαλίσματος.
•  Απαλό, δεν δημιουργεί γρατζουνιές
 και δεν αφήνει χνούδι.
•  Πλένεται εύκολα στο πλυντήριο.
•  Κατάλληλη και για εφαρμογές
 οικιακής χρήσης.

ΚΩδ. 040009100

7.90 €

Πετσέτα Στεγνώματος
Μικροϊνών XL

ΚΩδ. 040017100

Πετσέτα από Μικροΐνες
Πολλαπλών Χρήσεων

•  Μαλακή λαβή με εργονομικό grip.
•  Tρίχες που δεν προκαλούν
 γρατζουνιές.
•  Βοηθά στον καθαρισμό της σκόνης
 φρένων από τις ζάντες αλουμινίου.
•  Σχεδιασμένη  για να προσφέρει   
 επαγγελματικό φινίρισμα.

ΚΩδ. 040007100

6.50 €

Βούρτσα Καθαρισμού
Ζαντών Αλουμινίου

H Armor All παρέχει τα ιδανικά αξεσουάρ 
για το πλύσιμο του αυτοκινήτου σας!

•  Διπλής επίστρωσης πετσέτα 
 μικροϊνών.
•  Απαλή δεν δημιουργεί γρατζουνιές
 και δεν αφήνει χνούδι.
•  Πλένεται εύκολα στο πλυντήριο.
•  Κατάλληλη και για εφαρμογές
 οικιακής χρήσης.

Πετσέτα Μικροϊνών για τα Τζάμια 
40x40cm

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΚαΙ

29,5x8,3cm

43x32cm

80x58cm 

για ασφαλή οδήγηση χρησιμοποιήστε 
το Κit Επανόρθωσης φαναριών για να 
επαναφέρετε απλά και γρήγορα τα 
φανάρια στην αρχική τους κατάσταση!

•  Καθαρίζει και προστατεύει τα   
 φανάρια κρατώντας τα καθαρά 
 και διαυγή.
•  απαιτούνται μόνο 
 2 εύκολα βήματα:
 1. Το Clean Wipe αφαιρεί 
  την οξείδωση.
 2. Το Protect Wipe σφραγίζει 
  τον προβολέα με προστατευτική 
  επίστρωση uV.

ΚΩδ. 185140100 

11.75 €

Kit Επανόρθωσης Φαναριών  
Headlight Restoration Kit

•  Χαρίζουν γυάλισμα στο όχημα.
•  Με αφαιρούμενη χειρολαβή 
 Χρησιμοποιήστε με την εξής σειρά:
 1. Κίτρινο σφουγγάρι.
 2. Λευκό σφουγγάρι για αφαίρεση  
  υπολειμμάτων κεριού.
 3. Πορτοκαλί σφουγγάρι για γυάλισμα.

ΚΩδ. 040015100

5.45 €

3 Σφουγγάρια Γυαλίσματος
με Χειρολαβή

•  Η μαλακή και εύκαμπτη λεπίδα  
 μπορεί να αφαιρέσει το πλεονάζον 
 νερό με μία κίνηση καθώς 
 διαμορφώνεται ανάλογα με το 
 αμάξωμα του αυτοκινήτου σας. 
•  Κατάλληλο και για εφαρμογές 
 οικιακής χρήσης.

ΚΩδ. 040008100

9.65 €

Λεπίδα 
Σιλικόνης

1,9cm / Ø12.5cm  31x9,2cm



48 49

Σ η μ ε ί α  πώ λ η σ η ς



50

7.20 €

•  Αποκαθιστά τη χαμένη ισχύ και   
 επιτάχυσνη του οχήματος.
•  Ξεβουλώνει τα μπεκ.
•  Βοηθά στη διάλυση και αφαίρεση των
 επιβλαβών υπολειμμάτων  άνθρακα στο 
 μπεκ ψεκασμού καυσίμου.
•  Βελτιώνει την οικονομία καυσίμων.
•  Ελαττώνει την εκπομπή ρύπων.

ΚΩδ. 532001115 

Καθαριστικό Μπεκ
Fuel Injector Cleaner

200ml
δΙαΤIθΕΤαΙ γΙα ΚΙνΗΤHΡΕΣ ΠΕΤΡΕλαIΟυ & βΕνΖIνΗΣ

9.00 €

για πετρελαιοκινητήρες
•  Καθαρίζει σε βάθος το φίλτρο   
 σωματιδίων αφαιρώντας βρωμιές.
•  Προλαμβάνει τη φθορά του φίλτρου.
•  Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής 
 του κινητήρα.

ΚΩδ. 662000115 

Καθαριστικό Φίλτρου 
Σωματιδίων DPF Cleaner

200ml

11.95 €

•  Μειώνει τη φθορά του κινητήρα.
•  Καταπολεμάει την οξείδωση 
 του λαδιού.
•  Σταθεροποιεί το ιξώδες του λαδιού.
•  Αποτρέπει την απώλεια συμπίεσης  
 του κινήτηρα.
•  Μειώνει την κατανάλωση λαδιού.

ΚΩδ. 673000115 

Βελτιωτικό Λαδιού 
Synthetic Oil Treatment

300ml

βελτιωτικό λαδιού κατάλληλο 
για κινητήρες βενζίνης & 
πετρελαίου!

Η STP κατέχει ηγετική θέση στα πρόσθετα 
βελτιωτικά καυσίμου και στα προϊόντα 
φροντίδας κινητήρα, προσφέροντας στο 
όχημα τη βέλτιστη απόδοσή του.

@Automoto
CareGreece

αποκαθιστά την 
απόδοση της μηχανής.

Ελαττώνει την τριβή.

αναστέλει τη διάβρωση.

Eνισχύει την ισχύ.

Εξοικονομεί καύσιμα. 

Μειώνει τις εκπομπές 
καυσαερίου.

Καθαρίζει το σύστημα 
τροφοδοσίας των 
καυσίμων. 

Mε τεχνολογία STP® 
WEAR GuARD. 

16.40 €15.90 €

ΚΩΔ. 774000115 ΚΩΔ. 764000115 

STP Ultra 5in1 
Tο κορυφαiο προϊόν για τον 
κινητhρα του αυτοκινhτου!

Προσθέστε το προϊόν 
στο ρεζερβουάρ κάθε 
6.000 χιλιόμετρα.

Πετρελαίου
Κινητήρες

Βενζίνης
Κινητήρες
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Το brand California Scents έχει καθιερωθεί παγκοσμίως 

ως top brand στα αρωματικά αυτοκινήτου & χώρου! 

Τα αρωματικά του ξεχωρίζουν για το μοναδικό 

άρωμα φρεσκάδας που προσφέρουν! *Τα αρωματικά California Scents διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία.
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Καθαριστικό 
Fresh Shine

•  Γυαλιστικό για ταμπλό σε aerosol.
•  Εισχωρεί στην επιφάνεια για 
 λάμψη και προστασία.
•  Ευχάριστο άρωμα που διαρκεί 
 8 ημέρες.
•  Περιέχει σιλικόνη.

ΚΩδ. 058510117

5.95 €
αΠΟ:

500ml
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 5 αΡΩΜαΤα

500ml

Καθαριστικό 
Interior 1

•  Ισχυρό καθαριστικό ταπετσαρίας.
•  Εξαφανίζεις βρωμιές και λεκέδες 
 από όλα τα υφάσμτα.
•  Απορροφάει οσμές εξαλείφοντάς
 τες για πάντα.

8.40 €

400ml

ΚΩδ. 044740117

Καθαριστικό 
Redline Wheel Cleaner

•  Χρωματική ένδειξη καθαρισμού 
 για ζάντες αλουμινίου.
•  Γίνεται κόκκινο κατά τον καθαρισμό 
 της σκόνης των φρένων.
•  Αφαιρεί όλες τις βρωμιές.
•  Αποκαθιστά άμεσα τη λάμψη.
•  Έχει ουδέτερο pH και είναι ατοξικό.

ΚΩδ. 052854117

10.50 €

@TurtleWax
GR

για περισσότερα από 75 χρόνια η Turtle 
Wax συνεχίζει να αναπτύσσει προϊόντα 
για την περιποίηση και την αναζωογόνηση 
των αυτοκινήτων με προϊόντα που 
καλύπτουν τις συνεχώς εξελισσόμενες 
ανάγκες των καταναλωτών και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας.

500ml

Η σύνθεση των καθαριστικών με κεραμικό 
εγχυμένο κερί αντέχει τις μεταβαλλόμενες 
καιρικές συνθήκες και παραμένει ακόμα 
και μετά από κανονικό πλύσιμο!

Καθαριστικό 
Seal 'N' Shine

•  Θωρακίζει όλες τις 
 εξωτερικές επιφάνειες.
•  Προσφέρει διαρκή εμφάνιση 
 σαν καινούριο.
•  Περιέχει SiO2, Carnauba 
 & υδροφοβικά πολυμερή.
•  Aναστολείς UV κατά των 
 επιβλαβών ακτίνων.

13.45 €

500ml

ΚΩδ. 053162117

Καθαριστικό 
Ceramic 3 in 1 Detailer

•  Καθαρισμός χωρίς νερό.
•  Περιέχει ισχυρή υδροφοβική 
 τεχνολονίγα και πολυμερή SiO2.
•  Διαρκής λάμψη και μέγιστη 
 απώθηση του νερού.
•  Παραμένει ακόμα και μετά το 
 πλύσιμο του αυτοκινήτου.

ΚΩδ. 053354117

22.00 €
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Επιδιορθωτικό 
Scratch Repair & Renew

•  Τεχνολογία Heal 'n Seal κατά 
 των γρατζουνιών.
•  Αφαιρεί με ασφάλεια εκδορές, 
 στίγματα, βαφές και άλλα σημάδια.
•  Επιδιορθώνει φθορές χρόνων 
 με μία μόνο χρήση.
•  Έχει ουδέτερο pH και είναι ατοξικό.

12.80 €

207ml

ΚΩδ. 053167117

Επιδιορθωτικό 
Headlight Restorer Kit

•  Σύστημα επιδιόρθωσης φαναριών.
•  Επαναφέρει τη λάμψη σε 
 θαμπωμένα ή κιτρινισμένα φανάρια.
•  Περιέχει: γυαλιστική αλοιφή, 
 λιπαντικό υγρό, τρία γυαλόχαρτα, 
 ένα σφραγιστικό διάλυμα σε πανάκι 
 και ένα γάντι.  

18.40 €

ΚΩδ. 066900117

Καθαριστικό 
Clearvue rain repellent

•  Υγροαπωθητικό παρμπρίζ 
 για εξωτερική χρήση.
•  Απωθεί τη βροχή, το χιόνι & τη βρωμιά.
•  Βελτιώνει την ορατότητα.
•  Κατάλληλο και για κράνη 
 μοτοσικλετιστών.

8.30 €

300ml

ΚΩδ. 052859117

Το Νο 1 αντισκωριακό & λιπαντικό spray στον κόσμο!
Το WD40® χάρη στην ειδική σύνθεσή του διεισδύει σε βάθος και ξεμπλοκάρει κάθε «κολλημένο» 
μηχανισμό. Επι πλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια σε όλα τα μέταλλα και τα 
πλαστικά υλικά χωρίς πρόβλημα ασυμβατότητας, είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού, ενώ το 
προωθητικό αέριο που περιέχει δεν είναι εύφλεκτο για απόλυτη ασφάλεια κατά τη χρήση.
Σχεδιασμένο στα εργαστήρια της NASA από έναν ιδανικό συνδυασμό συστατικών υψηλής 
ποιότητας, το WD40® είναι ένα καθαρά επαγγελματικό προϊόν – «εργαλείο» με υψηλές 
προδιαγραφές που χρησιμοποιείται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, όπως: 
βιομηχανία, αεροναυπηγική, μηχανολογία, γεωργία κλπ.
Τα τελευταία χρόνια το WD40® έχει μπει σε κάθε σπίτι. 
Είναι το προϊόν με περισσότερες από 2000 χρήσεις και απεριόριστες εφαρμογές!  

Ακούσατε κάποιο τρίξιμο γυρνώντας 
την προηγούμενη σελίδα;

Ούτε που μας πέρασε 
από το μυαλό...
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Μπλούζα
Levi  

Κοντομάνικη μπλούζα. 

Σύνθεση: 
100% βαμβάκι | πικέ 210g/m²

23.00 €

ΚΩδ. GRouP057942134

M - XLL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

@Herock
Greece

Κατασκευάζουμε τους δρόμους και τις γέφυρες που συνδέουν τον κόσμο. 
Είμαστε αυτοί που χτίζουν τα σπίτια και τις πόλεις σας. Όταν κάτι χαλάει, 
είμαστε αυτοί που θα το φτιάξουμε. Είμαστε Ήρωες...

Μπλούζα 
Beer

Κοντομάνικη μπλούζα 
HERoCK®.

Σύνθεση: 
100% βαμβάκι

15.00 €

ΚΩδ. GRouP057065134 

M - XL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Μπλούζα 
Anubis 

Κοντομάνικη μπλούζα 
με logo WE WoRK HARD.

Σύνθεση: 
100% βαμβάκι

16.50 €

ΚΩδ. 316865134GRouP 

S - XLL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Καπέλο
Brutus 

Mαύρο καπέλο με λογότυπο 
Herock.
• Τεχνολογία Flexfit®.

Σύνθεση: 
66% Πολυεστέρας | 30% βαμβάκι
4% Ελαστάνη Flexfit®

26.00 €

ΚΩδ. 031188134

L/XL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Βερμούδα εργασίας
Hespar 

βερμούδα εργασίας με 
πολλαπλές τσέπες.
•  Ειδική τσέπη για κινητό, χάρακα,  
 στυλό, σφυρί, κ.α.
Σύνθεση: 
65% πολυεστέρας
35% βαμβάκι ripstop | 210g/m²

65.00 €

ΚΩδ. GRouP045543134

42 - 54
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Παντελόνι Εργασίας
Tornado

Παντελόνι εργασίας με 
αποσπώμενα πατζάκια.
• Με πολλαπλές τσέπες & ελαστικό  
 ύφασμα ripstop τεσσάρων   
 κατευθύνσεων.
• Ελαστικά μέρη και στις    
 πίσω πλευρές για επιπλέον   
 κινητικότητα και άνεση.
• Τεχνολογία που απωθεί την   
 υγρασία και διευκολύνει το   
 γρήγορο στέγνωμα.

91.00 €

Σύνθεση: 
91% Πολυαμίδιο
9% Ελαστάν | 205gr/m² 

Ελαστικό ύφασμα 4 κατευθύνσεων: 
93% Πολυαμίδιο
7% Ελαστάν

ΚΩδ. GRouP050677134

38 - 54
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Βερμούδα εργασίας
Batua  

βερμούδα εργασίας με 
πολλαπλές τσέπες.
Σύνθεση: 
65% πολυεστέρας
35% βαμβάκι

56.00 €

ΚΩδ. 032246134GRouP

40 - 52
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Μπορείτε να στηριχτείτε στη HERoCK® 
για να έχετε τον τέλειο εξοπλισμό για 
κάθε εργασία. Τα προϊόντα μας είναι 
το αποτέλεσμα χρόνων εμπειρίας 
στον τομέα του ρουχισμού και της 
συνεχής αναζήτησης για βελτίωση. 
Προμηθεύουμε τους επαγγελματίες όλων 
των ειδικοτήτων με τα ποιοτικότερα 
προϊόντα!
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Μπουφάν
Persia

διαπνέον μπουφάν.
• Με πολλαπλές τσέπες.
• Επιτρέπει την διαπνοή του  αέρα  
 και της υγρασίας κατά 3000mvp.
• Αδιαβροχοποίηση:    
 Υδατοαπωθητικό κατά 8000mm.
• 2 τσέπες στο στήθος με extra τσέπη, 
 2 πλαϊνές τσέπες, τσέπη με μανίκι.
• Ρυθμιζόμενη κουκούλα, μανσέτες & 
 ρυθμιζόμενη μέση με ελαστικό κορδόνι.

122.00 €

Σύνθεση: 
100% Πολυεστέρας | 190g/m²
Ύφασμα ενίσχυσης: 
88% πολυεστέρας
10% ελαστάνη
2% βισκόζη

ΚΩδ. 028782134GRouP

S - XXL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Ρούχα εργασίας με πιστοποίηση 
κατά EN ISo 13688: 2013 και EN 
ISo 15797: 2004 / AC: 2004  ως 
προς τις γενικές απαιτήσεις 
προστατευτικού ρουχισμού.

Γιλέκο Εργασίας
Malus

υδροαπωθητικό softshell 
γιλέκο εργασίας.
• Με πολλαπλές τσέπες.
• Αποσπώμενα φερμουάρ.

Σύνθεση: 
94% Πολυεστέρα
6% ελαστάν  |  310g/m²

36.00 €

ΚΩδ. GRouP057027134

M - XXL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Μπουφάν
Poseidon

Μπουφάν τύπου softshell. 
• Με πολλαπλές τσέπες και   
 αποσπώμενη κουκούλα.
• Επιτρέπει την διαπνοή του  αέρα  
 και της υγρασίας κατά 3000mvp.
• Αδιαβροχοποίηση:    
 Υδατοαπωθητικό κατά 8000mm.
• Τσέπη στο στήθος, 2 πλαϊνές   
 τσέπες, τσέπη με μανίκι.
• Ρυθμιζόμενες μανσέτες 
 και ρυθμιζόμενη μέση 
 με ελαστικό κορδόνι.

81.00 €

Σύνθεση: 
96% Πολυεστέρας
4% Ελαστάνη
Εσωτερικό: 
100% πολυεστέρας micro-fleece 
Προδιαμορφωμένο ύφασμα 290g/m²

ΚΩδ. 249750134GRouP

S - XXL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Φούτερ
Odysseus 

φούτερ με φερμουάρ και 
λογότυπο Herock.
• 2 πλαϊνές τσέπες.
• 1 κρυφή τσέπη στο μανίκι.

Σύνθεση: 
65% βαμβάκι 
35% πολυεστέρας

77.00 €

ΚΩδ. 261943134GRouP

S - XXL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Μπλούζα 
Troja

Μπλούζα με μακριά μανίκια 
τύπου polo.

Σύνθεση: 
80% βαμβάκι 
20% πολυεστέρας

26.00 €

ΚΩδ. 017212134GRouP

S - XXL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Μπλούζα 
Callius

Κοντομάνικη μπλούζα 
HERoCK®.

Σύνθεση: 
100% βαμβάκι

15.00 €

ΚΩδ. 037838134GRouP

Ζακέτα Fleece
Ilias 

Ζακέτα fleece.
• 2 πλαϊνές τσέπες.
• 1 τσέπη στο στήθος.

Σύνθεση: 
100% πολυεστέρας

48.00 €

ΚΩδ. 016901134GRouP

S - XXL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

S - XXL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:
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Παντελόνι Εργασίας
Nato 

υδατοαπωθητικό παντελόνι.
• Με πολλαπλές τσέπες 
 και σταθερές κρεμάμενες τσέπες.
• Ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης.
• Πιστοποίηση ασφαλείας κατά 
 EN ISO 13688: 2013 & EN ISO 15797: 
 2004 / AC: 2004.
• Ενίσχυση Cordura® στα γόνατα 
 και στο τελείωμα στα πατζάκια.
• Επεκτάσιμο στρίφωμα.

58.00 €

Σύνθεση: 
65% πολυεστέρας
35% βαμβακερός καμβάς | 280g/m²

Ελαστικό ύφασμα 4 κατευθύνσεων: 
93% Πολυαμίδιο
7% Ελαστάν

ΚΩδ. 035964134GRouP

40 - 54
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Παντελόνι Εργασίας
Titan

αδιάβροχο παντελόνι με 
πολλαπλές τσέπες.
•  Τσέπες στο γόνατο για    
 προσθήκη επιγονατίδας.
• Θήκη διάφανη για σήμα   
 διαπίστευσης.
• Θηλιά για σφυρί.
• Επεκτάσιμο στρίφωμα.

Ύφασμα ενίσχυσης: 
100% πολυαμίδιο Cordura®

54.00 €

Σύνθεση: 
65% Πολυαμίδιο
35% Βαμβακερό Twill
280g/m² με υδατοαπωθητική 
επιφανειακή επίστρωση

ΚΩδ. 021943134GRouP

38 - 56
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Σαλοπέτα εργασίας
Ovius 

αδιάβροχη σαλοπέτα εργασίας 
με πολλαπλές τσέπες.
•  Τσέπη στο στήθος, 2 πλαϊνές τσέπες,  
 τσέπη στον μηρό με θήκη για στυλό. 
Σύνθεση: 
97% βαμβάκι 
3% ελαστάν twill | 300g/m²

58.00 €

ΚΩδ. GRouP050318134

M - XXL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Παντελόνι Εργασίας
Hector

Παντελόνι με πολλαπλές 
τσέπες.
• Με ελαστικό ύφασμα στον καβάλο 
 και τα γόνατα.
• Τσέπες επιγονατίδας.
• Επεκτάσιμο στρίφωμα.
• Ενίσχυση Cordura.
• Φερμουάρ YKK.
• Εξαρτήματα Wasa.

102.00 €

Σύνθεση: 
65% πολυεστέρας
35% βαμβακερός καμβάς | 280g/m²

ΚΩδ.  033113134GRouP

40 - 54
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:
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Τσαντα πλάτης 
Arthur 

Τσάντα πλάτης με πολλαπλές 
τσέπες.
• Ρυθμιζόμενοι ιμάντες
• Χωρητικότητα έως 22lt

56.00 €

ΚΩδ. 016765134

Πλεκτός Σκούφος  
Beanie 

Πλεκτός Σκούφος HERoCK®.

Σύνθεση: 
100% ακρυλικό

12.00 €

ΚΩδ. 053357134

Ζώνη  
Glaucus 

Ρυθμιζόμενη ελαστική ζώνη 
με λογότυπο HERoCK®
• Υποαλλεργική πόρπη χωρίς νικέλιο.
• Στο πίσω μέρος της πόρπης υπάρχει  
 κρυφό ανοιχτήρι μπουκαλιών μπύρας!

Σύνθεση: 
95% Πολυεστέρας
5% Ελαστάνη

ΚΩδ. 017274134

13.00 €

Καπέλο
Lano

Mαύρο καπέλο με λογότυπο 
Herock.
• Τεχνολογία Flexfit®.

Σύνθεση: 
99% Πολυεστέρας 
1% Ελαστάνη Flexfit®

25.00 €

ΚΩδ. GRouP029437134

S/M -L/XL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Κάλτσες  
Carpo 

• Αντιβακτηριδιακές,
 αντιστατικές από διαπνέον   
 υφασμα που στεγνώνει εύκολα.
Σύνθεση: 
35% Βαμβάκι 
45% Πολυεστέρας Coolmax® 15% 
Πολυαμίδιο | 5% Ελαστάνη

14.00 €

ΚΩδ. 268225134GRouP

35 - 46
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Κάλτσες  
Fresco 

• Χαμηλές αντιβακτηριακές 
 και αντιστατικές κάλτσες 
 από διαπνέον ύφασμα που   
 στεγνώνει γρήγορα.

Σύνθεση: 
80% Βαμβάκι 
17%  Πολυαμίδιο | 3% Ελαστάνη

12.00 €

ΚΩδ. 052879134GRouP

35 - 46
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:
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Μπλούζα 
Herock

Κοντομάνικη μπλούζα 
HERoCK®.

Σύνθεση: 
100% βαμβάκι | Jersey  190g/m²

15.00 €

ΚΩδ. GRouP063660134

M - XL
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

Παντελόνι Εργασίας
Lingo 

αδιάβροχο παντελόνι
jeans εργασίας.
•  Μπροστά και πίσω τσέπες.
•  Ελαστικό denim σε στενή γραμμή.

61.00 €

Σύνθεση: 
78% βαμβάκι 
20% πολυεστέρας 
2% ελαστάνη | 380g/m²48.00 

ΚΩδ. GRouP063127134

38 - 56
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

ΣΤΗΘΟΣ (σε cm)

ΛΑΙΜΟΣ (σε cm)

de/at/nl

dk/se

uk/us (σε inch)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
ΠΟΔΙΟΥ (σε cm)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
ΠΟΔΙΟΥ (σε inch)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
ΠΟΔΙΟΥ (σε cm)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
ΠΟΔΙΟΥ (σε inch)

ΜΕΣΗ (σε cm)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
(φαρδύτερο σημείο σε cm)

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 
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Το σύστημα i-daptive συμβάλει ενεργά στη μέγιστη δυνατή απορρόφηση 
των κραδασμών με συμπεριφορά «μεταβλητής γεωμετρίας» που αλλάζει 
ανάλογα με τον τύπο εργασίας, για να εξασφαλίζει ασφάλεια και άνεση 
σε όλες τις συνθήκες.

Παπούτσια 
K-Move

b1004b | S1P HRo SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Ύφασμα που αναπνέει. 
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Fresh’n Flex. 
Προστατευτικό δακτύλων: 
Αλουμινίου.
Σόλα: Διπλής πυκνότητας σόλα AirTech 
PU/HRO καουτσούκ i-daptive® Τεχνολογία.

95.90 €

ΚΩδ. 101441133

@base
protectiongr 

Παπούτσια 
K-Up (ΧΩΡIΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩν)

b1018α | 02 ESD SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο τεχνικό ύφασμα. 
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Αφαιρούμενος 
ανατομικός πάτος με ηλεκτροστατική 
προστασία Dry’n Air OMNIA ESD.
Σόλα: Διπλής πυκνότητας ελαφριά, 
αντιολισθητική σόλα TPU RXT με 
i-daptive® Τεχνολογία.

99.00 €

Παπούτσια 
K-Young (ΧΩΡIΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩν)

b1008α | 01 SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Ύφασμα που αναπνέει. 
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: 
Αφαιρούμενος ανατομικός πάτος
Dry’n Air OMNIA.
Σόλα: Διπλής πυκνότητας ελαφριά, 
αντιολισθητική σόλα TPU RXT με 
i-daptive® Τεχνολογία.

95.00 €

ΚΩδ. 100841133 ΚΩδ. 101841133

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48

Παπούτσια 
K-Sprint

b1015α | S1P SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Ύφασμα που αναπνέει. 
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Αφαιρούμενος 
ανατομικός πάτος Dry’n Air OMNIA & Fresh’n Flex.
Προστατευτικό δακτύλων: 
Αλουμινίου.
Σόλα: Διπλής πυκνότητας ελαφριά, 
αντιολισθητική σόλα TPU RXT με i-daptive® 
Τεχνολογία.

110.00 €

ΚΩδ. 101541133 

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48

Παπούτσια 
i-Lab

b1206 | S1P ESD SRC 
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Ύφασμα που αναπνέει.
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή.
Ενδιάμεση Σόλα: Αφαιρούμενος 
ανατομικός πάτος με ηλεκτροστατική 
προστασία Dry’n Air OMNIA ESD & Fresh’n Flex.
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Σόλα AirTech + Tpu-Skin 
κατά της κόπωσης με χαμηλό προφίλ.

87.50 €

ΚΩδ. 120641133

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48

Παπούτσια 
i-Cyber Fluo

b1212 | S1P ESD SRC 
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Ύφασμα που αναπνέει.
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Αφαιρούμενος 
ανατομικός πάτος με ηλεκτροστατική 
προστασία Dry’n Air OMNIA ESD & Fresh’n Flex.
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Σόλα AirTech + Tpu-Skin 
κατά της κόπωσης με χαμηλό προφίλ.

81.00 €

ΚΩδ. 121241133

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48

Παπούτσια 
i-Robox Top

b1211 | S3 CI ESD SRC 
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο επεξεργασμένο δέρμα Nabutek.
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Αφαιρούμενος 
ανατομικός πάτος με ηλεκτροστατική 
προστασία Dry’n Air OMNIA ESD & Fresh’n Flex.
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Σόλα AirTech + Tpu-Skin 
κατά της κόπωσης με χαμηλό προφίλ.

93.50 €

ΚΩδ. 121141133

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48

Παπούτσια 
i-Robox

b1210 | S3 CI ESD SRC 
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο επεξεργασμένο δέρμα Nabutek.
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή.
Ενδιάμεση Σόλα: Αφαιρούμενος 
ανατομικός πάτος με ηλεκτροστατική 
προστασία Dry’n Air OMNIA ESD & Fresh’n Flex.
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Σόλα AirTech + Tpu-Skin 
κατά της κόπωσης με χαμηλό προφίλ.

87.00 €

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48

ΚΩδ. 121041133
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Παπούτσια 
Marathon

b0677 | S3 SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο τεχνικό ύφασμα. 
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: 
Fresh’n Flex & πάτος Dry’n Air.
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Σόλα AirTech + Tpu-Skin 
κατά της κόπωσης με χαμηλό προφίλ.

85.00 €

ΚΩδ. 067741133

Παπούτσια 
Paddle

b0657 | S1P SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Ύφασμα μικροϊνών.
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: 
Fresh’n Flex.
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Σόλα AirTech + Tpu-Skin 
κατά της κόπωσης με χαμηλό προφίλ.

96.50 €

ΚΩδ. 065741133

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48ΜΕΓΕΘΗ: 40 - 46

Η αποκλειστική τεχνολογία Dry 'n' αir της base 
Protection, εγγυάται την κυκλοφορία του αέρα μέσα 
στο παπούτσι.

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 50ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 50

Παπούτσια 
Be - Browny Top

b0883 | S3 CI SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο δέρμα υψηλής ποιότητας.
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Fresh’n Flex. 
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Σόλα AirTech + Tpu-Skin κατά 
της κόπωσης. 4x4 Τεχνολογία.

76.90 €

Παπούτσια 
Be - Browny

b0866 | S3 CI SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο δέρμα υψηλής ποιότητας.
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Fresh’n Flex. 
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Σόλα AirTech + Tpu-Skin κατά 
της κόπωσης. 4x4 Τεχνολογία.

73.90 €

ΚΩδ. 086641133 ΚΩδ. 088341133

Παπούτσια 
Be - Extreme

b0870 | S3 CI SRC 
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο δέρμα υψηλής ποιότητας.
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή.
Ενδιάμεση Σόλα: Fresh’n Flex. 
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Σόλα AirTech + Tpu-Skin κατά 
της κόπωσης με χαμηλό προφίλ.

102.50 €

ΚΩδ. 087041133

ΜΕΓΕΘΗ: 39 - 50

Παπούτσια 
Be - Uniform Top

b0888N | S3 HRo CI HI SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο δέρμα υψηλής ποιότητας.
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Fresh’n Flex. 
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Διπλής πυκνότητας σόλα AirTech 
PU/HRO καουτσούκ Life Plus Τεχνολογία.

97.90 €

ΚΩδ. 088841133

ΜΕΓΕΘΗ: 39 - 48

Παπούτσια 
Rafting Top

b0610 | S3 SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο δέρμα υψηλής ποιότητας.
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: 
Fresh’n Flex & πάτος Dry’n Air.
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Σόλα AirTech + Tpu-Skin 
κατά της κόπωσης με χαμηλό προφίλ.

85.00 €

ΚΩδ. 061040133  

ΜΕΓΕΘΗ: 39 - 47
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Παπούτσια 
Oren ESD

b0978b - CWb | S3 ESD SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο τεχνικό ύφασμα.
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Fresh’n Flex 
& πάτος Dry’n Air OMNIA ESD.
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Εύκαμπτη και ελαφριά 
AirTech κατά της κόπωσης.

73.50 €

ΚΩδ. 097841133

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48

Τα παπούτσια ESD (electro-static 
discharge) εμποδίζουν την 
ανεξέλεγκτη ηλεκτροστατική 
αποφόρτιση.

Παπούτσια 
Oren

b0978b | S3 SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο τεχνικό ύφασμα. 
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Fresh’n Flex 
& πάτος Dry’n Air.
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Εύκαμπτη και ελαφριά 
AirTech κατά της κόπωσης.

68.90 €

ΚΩδ. 197841133

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48

Παπούτσια 
Oren Top

b0978b | S3 SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο τεχνικό ύφασμα. 
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Fresh’n Flex 
& πάτος Dry’n Air.
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Εύκαμπτη και ελαφριά 
AirTech κατά της κόπωσης.

73.90 €

ΚΩδ. 197941133

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48

Παπούτσια 
Izar Top

b0951b | S3 CI SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο μικροϊνών. 
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Fresh’n Flex. 
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Σόλα AirTech κατά της 
κόπωσης, μονής πυκνότητας.

62.90 €

ΚΩδ. 095140133

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48

Παπούτσια 
Oren Top ESD

b0979b - CWb | S3 ESD SRC
Πάνω Μέρος Παπουτσιού: 
Αδιάβροχο τεχνικό ύφασμα. 
φόδρα: 
SmellStop 100% αντιβακτηριακή. 
Ενδιάμεση Σόλα: Fresh’n Flex 
& πάτος Dry’n Air OMNIA ESD.
Προστατευτικό δακτύλων: 
SlimCap | Συνθετικό.
Σόλα: Εύκαμπτη και ελαφριά 
AirTech κατά της κόπωσης.

78.90€

ΚΩδ. 097846133

ΜΕΓΕΘΗ: 36 - 48

ΤΕχΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στα τρυπήματα: 
διάτρηση 0 mm, Πρότυπο ENISo20345: 2011 

(Καρφί 4,5 mm-δύναμη 1100ν).

Αντιβακτηριακή φόδρα SmellStop: 
φόδρα κατά της οσμής που εμποδίζει τα 

βακτηρίδια και τους μύκητες, τα οποία είναι 
υπεύθυνα για τις οσμές. Με το Smell Stop 

το πόδι παραμένει υγιές.

Προστατευτικό δακτύλων Slim-Cap: 
από συνθετικό υλικό (composite), 

ελαφρύ, πιο εύκαμπτο από το μεταλλικό 
προστατευτικό δακτύλων, μη μαγνητικό 

και θερμομονωτικό. 

H νέα τεχνολογία 4x4 που αναπτύχθηκε
αποκλειστικά από την base Protection,

συνδυάζει την ελαφριά σόλα με την μεγά-
λη αντίσταση στο λύγισμα, την τριβή και
την γενικότερη φθορά του παπουτσίου.

AllTerrainSole: η ειδική σόλα εξασφαλίζει 
άριστη πρόσφυση σε διαφορετικά είδη 
εδάφους (χιόνια, λάσπη, χαλίκι, μπάζα).

Η τεχνολογία σόλας Dry’n Air Plus 
εξασφαλίζει την κυκλοφορία του αέρα 

μέσα στο παπούτσι. Επιπλέον η τεχνολογία 
αυτή εξασφαλίζει ότι η σόλα αυτή 

δεν μπορεί να τρυπηθεί.

Η τεχνολογία i-daptive® είναι 
ένα έξυπνο και ενεργό σύστημα, 
με μεταβαλλόμενη συμπεριφορά

ανάλογα με τη δραστηριότητά σας.

AirTech+ Tpu-Skin Sole: η τεχνολογία που 
προσφέρει αίσθηση ξεκούρασης

Eπιτρέπει τη μείωση του άκαμπτου και 
συμπαγούς πάχους της εξωτερικής σόλας. 
αποτέλεσμα: περισσότερη ελαστικότητα, 
αίσθηση μαξιλαριού & μεγαλύτερη άνεση.



ανεση με εξατομικευση 
σε καθε ξεχωριστο ποδι! 

Μαθηματική
επεξεργασία
του ειδώλου.

3D ψηφιακή απεικόνιση του
εξατομικευμένου ειδώλου.

Σάρωση του ποδιού.

Με το                  έχετε την ευκαιρία να ανακαλυψετε:

Το παπούτσι ασφαλείας που ταιριάζει στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του ποδιού.

Την ιατρικά εγκεκριμένη σόλα που ταιριάζει στην καμάρα του ποδιού. 

Το νούμερο που αντιστοιχεί τέλεια σε εσάς!

3D ψηφιακή απεικόνιση. Επιλογή μεγέθους & σόλας.
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Κλαδευτήρι  
PowerGear™ X P961

• PowerGear™ μηχανισμός: πολλαπλασιάζει 
 την ισχύ κοπής κατά 3 φορές.
• Επίστρωση PTFE: αποτρέπει τη  
 σκουριά, βελτιώνει την απόδοση.
• Κατασκευασμένο χωρίς PVC.

Κλαδευτήρι  
Plus™ Bypass P531

• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή από 
 χυτο αλουμίνιο με λεπτομέρειες 
 SoftGrip™ για ασφαλές & άνετο πιάσιμο.
• Πλήρως σκληρυμένο με χαλύβδινη  
 λεπίδα ακριβείας που παραμένει   
 κοφτερή για μεγάλο διάστημα.
• Λεπίδα κοπής bypass για καθαρό   
 κόψιμο σε για χλωρό (πράσινο) ξύλο.

Γενικής Χρήσης  
Ψαλίδι S90

• Για κόψιμο λουλουδιών και φυτών.
• Ανθεκτικές λαβές από PBT.

Κλαδευτήρι  
Plus™ SmartFit™ Bypass P541

• Ο μοχλός SmartFit™ ρυθμίζει   
 το άνοιγμα των λαβών για εύκολο  
 κλάδεμα μίσχων και κλαδιών.
• Πλήρως σκληρυμένο με χαλύβδινη  
 λεπίδα ακριβείας που παραμένει   
 κοφτερή για μεγάλο διάστημα.
• Λεπίδα κοπής bypass για καθαρό   
 κόψιμο σε για χλωρό (πράσινο) ξύλο.

24.99 € 22.99 € 24.90 €

38.90 €

Ο κορυφαίος μοχλός Smartfit™ στα κλαδευτήρια της fiskars® ρυθμίζει το 
άνοιγμα των λαβών για εύκολο κλάδεμα μίσχων και κλαδιών.

ΕΓΓύΗσΗ

χρΟνΙα

ΚΩδ. 111123102

ΚΩδ. 111115102 ΚΩδ. 111116102 ΚΩδ. 111040102

@fiskars
GardenTools 

Η φινλανδική  fiskars από το 1649 στο 
ομώνυμο χωριό, δημιουργεί με συνέπεια 
προϊόντα ασύγκριτης ποιότητας που 
παρέχουν μοναδική ευκολία στους 
λάτρεις της κηπουρικής αλλά και στους 
επαγγελματίες του χώρου. Εισηγμένη 
στο χρηματιστήριο του Ελσίνκι από το 
1915, έχει γραφεία σε 20 χώρες, ενώ τα 
προϊόντα της διανέμονται σε 60 χώρες.

Κλαδευτήρι κορυφής  
Τηλεσκοπικό UPX86

• Κάθετη κοπή έως 6m. 
 Ασφαλής μηχανισμός κλειδώματος.
• Ρυθμιζόμενο κοντάρι 2,4 - 4,1m.
 Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής (μέχρι 230°).
• Eπιδέχεται το πριόνι ή/και τον   
 φρουτοσυλλέκτη UP80.

115.00 €

Πριόνι για κλαδευτήρι  
UPX86, UPX82

• Ρυθμιζόμενη γωνία πριονίσματος  
 για ευκολότερο πριόνισμα ξύλων.
• Πρόσθετο εξάρτημα για κλαδευτήρια  
 UPX82, UPX86.
• Κατάλληλο για πριόνισμα κλαδιών  
 μέχρι Φ80mm.

36.90 €

ΚΩδ. 102363102

ΚΩδ. 102362102

Ρυθμιζόμενη 
γωνία κοπής 
μέχρι 230°

ασφαλής 
μηχανισμός 

κλειδώματος

Τηλεσκοπικό
κλαδευτήρι
κορυφής

Κλαδευτήρι
κορυφής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ δυναΜΗ 
λΙγΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠαθΕΙα
Κεφαλή με αυξημένη αντοχή

ΚαλυΤΕΡΗ ΣυνΤΗΡΗΣΗ
διαθέσιμα ανταλλακτικά

ΕυΚΟλΟ ΚλαδΕΜα ΠΡΟΣ 
αλΕΣ ΤΙΣ ΚαΤΕυθυνΣΕΙΣ
Ρυθμιζόμενη κεφαλή, στρέφεται 230o
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Τσεκούρι Τεμαχισμού  
ΧΧS X5

• Tέλειο «ζύγισμα» του τσεκουριού,  
 σωστό κέντρο βάρους, για το πιο 
 ασφαλή, άνετο & απότελεσματικό 
 χτύπημα.
•  Εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό   
 χάρη στη λαβή από FiberComp® που  
 ελαχιστοποιεί την κούραση & καθιστά 
 το τσεκούρι πρακτικά άθραυστο.

42.00 €

Άγκιστρο Χειρός  
WoodXpert™ XA2

• Κοπή ενός μεγάλου κούτσουρου σε 
 μικρότερους πασάλους.
• Εργονομική μεταφορά και ανύψωση 
 μικρών κούτσουρων και μικρών 
 κορμών δέντρου.
• Μετακίνηση και τον εύκολο χειρισμό 
 στιβαγμένων ξύλων.

45.50 €

fiberComp™: Το πολυσύνθετο υλικό υαλοβάμβακα 
με την υπογραφή της fiskars® ελαχιστοποιεί την 
κούραση και κάνει το τσεκούρι πρακτικά άθραυστο 
σε σχέση με μια παραδοσιακή ξύλινη λαβή.

ΕΓΓύΗσΗ

χρΟνΙα

ΚΩδ. 111561102

ΚΩδ. 126006102

δείτε εδώ, πως κατασκευάζονται, για 
πάνω από 300 χρόνια, τα παγκοσμίου 
φήμης τσεκούρια διπλής σκλήρυνσης 
της fiskars

Σαρώστε εδώ για την επίσημη σελίδα της fiskars 
& δείτε όλα τα προϊόντα της εταιρείας!

Πριόνι  
Xtract™ SW73

• Υψηλής ποιότητας πριόνι 
 με λάμα που μαζεύει.
• Με ασφαλές κλιπ μεταφοράς για 
 τη ζώνη που ανοίγει μόνο όταν 
 η λάμα είναι κλειστή.
• Mήκος λεπίδας: 160mm.

29.50 €

ΚΩδ. 123870102

Ακονιστήρι  
Μαχαιριών & Τσεκουριών

• Ακονιστήρι μαχαιριών και 
 τσεκουριών με λαστιχένια βάση για  
 μεγάλη σταθερότητα στην χρήση.
•  Η συχνή συντήρηση διατηρεί τα 
 μαχαίρια και τα τσεκούρια Fiskars 
 κοφτερά και ασφαλή.

16.90 €

γΙα αΚΟνΙΣΜα
ΜαΧαΙΡΙΩν

γΙα αΚΟνΙΣΜα
ΤΣΕΚΟυΡΙΩν

ΚΩδ. 120740102
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Ψαλίδα Μπορντούρας  
HS86 Smart Fit

• Για ψαλίδισμα θάμνων και φραχτών  
 από κοντά ή μακριά.
• Τηλεσκοπικές λαβές από 675-925mm  
 προσφέρουν την βέλτιστη στάση  
 για το σώμα μας, κάνοντας το   
 κλάδεμα άνετο και εύκολο.
• Εργονομικές και άνετες λαβές χάρη  
 στην τεχνολογία Soft Grip.

57.90 €

Ψαλίδα Μπορντούρας  
HS22 Single Step

• Ψαλίδα μπορντούρας για ψαλίδισμα  
 φραχτών και θάμνων.
• Διαθέτει ανθεκτικές και άνετες   
 λαβές πολυπροπυλενίου ενισχυμένες 
 με υαλοΰφασμα, PPGF και ατσάλινες  
 λάμες με αντικολλητική επίστρωση.

31.50 €

Ψαλίδα Μπορντούρας  
Power Gear X HSX92

• O μηχανισμός PowerGear χαρίζει 
 3 φορές ευκολότερο κλάδεμα.
• Ελαφρύ και ανθεκτικό, λάμες 
 με επίστρωση PTFE.
• Εργονομικές και άνετες λαβές   
 SoftGrip.

63.00 €

Οι λαβές των εργαλείων είναι εξοπλισμένες με την 
πατενταρισμένη τεχνολογία SoftGrip™ προσφέρουν 
απορρόφηση των κραδασμών και δεν κουράζουν τα 
δάκτυλα.

ΚΩδ. 114730102 ΚΩδ. 114770102 ΚΩδ. 114800102

Κλαδευτήρι με μακριές λαβές  
PowerGear™ (S) L70

• Εξαιρετικά ελαφριά χάρη στις λαβές  
 από FiberComp®.
• Μηχανισμός PowerGear χαρίζει 
 3Χ φορές πιο εύκολο κλάδεμα.

42.00 €

Κλαδευτήρι  
ByPass L38 Single Step L

• Για εντατικό κλάδεμα φρέσκου ξύλου.
• Με λεπίδες από ατσάλι και   
 αντικολλητική επίστρωση.

Κλαδευτήρι με τηλεσκοπικές λαβές 
ByPass L86 SmartFit

• Τηλεσκοπικές λαβές (665-915mm) 
 που προσφέρουν βέλτιστη στάση 
 στο σώμα, για άνετο κλάδεμα. 
• Λεπίδες by pass κοπής για «καθαρά» 
 κοψίματα των κλαδιών.  
• Άνετες λαβές τεχνολογίας 
 SoftGrip™.

66.00 € 36.90 €

ΚΩδ. 112190102 ΚΩδ. 112500102 ΚΩδ. 112460102
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Το σύστημα Quikfit™ επιτρέπει την 
εύκολη και γρήγορη προσαρμογή 
μίας πληθώρας διαφορετικών 
εργαλείων της fiskars®.

Τηλεσκοπικό Κοντάρι  
QuikFit L

• Ειδικά σχεδιασμένο για να 
 φτάνει έως και 6m.
• Διπλό σύστημα κλειδώματος για   
 μέγιστη ασφάλεια κατά τη χρήση.
• Ελαφρύ αλουμίνιο.
• Ρυθμιζόμενο απο 2280 - 4000mm.

47.50 €

ΚΩδ. 836032102

Κοντάρι  
QuikFit L

• Κοντάρι αλουμινίου με λαβή SoftGrip.
• Mε μοναδικό μηχανισμό ασφάλισης  
 που κάνει το εργαλείο έτοιμο για   
 χρήση στη στιγμή.
• Οπή κρεμάσματος για βολική   
 αποθήκευση.
• Mήκος: 1560mm.

18.90 €

ΚΩδ. 100066102

QuikFit 
Η έξυπνη λύση

Κλαδευτήρι κορυφής 
QuikFit

• Ενισχυμένη δύναμη κοπής Χ12 χάρη 
 στο μηχανισμό PowerReel.
• Δεν υπάρχει εξωτερικός ιμάντας στην 
 κεφαλή για εύκολη πρόσβαση 
 σε όλα τα κλαδιά.
• Ακμονοειδής κοπή για ξερά κλαδιά.
• Κατάλληλη για το QuikFit 
 Τηλεσκοπικό κοντάρι L.

47.50 €

ΚΩδ. 136525102

Φρουτοσυλλέκτης  
UP80

• Πρόσθετο εξάρτημα για κλαδευτήρια  
 UPX82, UP84 και UPX86.
• Θήκη από ανθεκτικό βαμβάκι 
 και πλαίσιο πολυαμιδίου.
• Εύκολα και γρήγορα προσαρμόσιμη  
 χωρίς έξτρα εργαλεία.
• Διάμετρος 15,5 cm.

21.00 €

ΚΩδ. 110970102

Τσουγκρανόσκουπα  
QuikFit

• Με 22 μεταλλικές 
 εύκαμπτες περόνες.
• Σύστημα QuikFit™: 
 Η κεφαλή αυτή μπορεί να 
 χρησιμοποιηθεί με όλα 
 τα κοντάρια της Friskars®.

18.90 €

ΚΩδ. 135201102

H σειρά Quikfit αποτελεί την 
έξυπνη & ασφαλή λύση της fiskars 
για πλήθος διαφορετικών εργασιών 
που απαιτούν πρόσβαση σε μεγάλο 
ύψος. Προσφέρει επίσης τη δυνατό
τητα με την ίδια λαβή να αλλάζετε 
εργαλείο για την περι ποίηση και 
την καθαριότητα του κήπου σας.
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Η λαβή των μαχαιριών και σουγιάδων της fiskars® 
είναι εργονομικά σχεδιασμένη για άνετη χρήση από 
δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

Mαχαίρι με λίμα & ακονιστήρι
Βαρέως Τύπου

• Υψηλής ποιότητος μαχαίρι βαρέως  
 τύπου με ενσωματωμένο 
 ακονιστήρι και λίμα.
• Εργονομική λαβή 3 υλικών.
• H θήκη προσαρμόζεται για χρήση  
 από αριστερόχειρες και δεξιόχειρες.

Mαχαίρι με ακονιστήρι
Οικοδόμου

• Με ενσωματωμένο ακονιστήρι.
•  Ανθεκτική λάμα.

15.90 € 10.50 €

Σουγιάς εμβολιασμού κυρτός  
Κ62

• Ιδανικός για μπόλιασμα 
 και άλλες εργασίες κοπής.
• Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Ιδανικός για συλλογή λουλουδιών,  
 λαχανικών και για εργασίες κοπής.

13.90 €

ΚΩδ. 125880102

ΚΩδ. 156016102ΚΩδ. 156018102

Πατόφτυαρο 
Αιχμηρό Solid

• Γενικής χρήσεως αιχμηρό   
 πατόφτυαρο.
• Η ακονισμένη άκρη του κάνει 
 το σκάψιμο ευκολότερο.

21.00 €

Εκριζωτής Αγριόχορτων 
τηλεσκοπικός Smart Fit

• Ξεριζώστε τα αγριόχορτα χωρίς κόπο.
• Τηλεσκοπικός σκελετός αλουμινίου,
 ρυθμίζεται απο 990-1190mm.
• Η εργονομική λαβή σε σχήμα D
 είναι κατάλληλη για όλα τα
 μεγέθη χεριών.

63.00 €

Φτυάρι Ασφαλείας 
Camping | Αυτοκινήτου

• Ένα ελαφρύ φτυάρι για το   
 αυτοκίνητο, το κάμπινγκ & τον κήπο.
• Επιπλέει στο νερό.
• Κεφαλή αλουμινίου υψηλής αντοχής.
• Εξάγωνη λαβή για καλύτερο κράτημα.
• Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες.

29.50 €

ΚΩδ. 131413102 ΚΩδ. 139960102

ΚΩδ. 131520102
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"H τεχνολογία Click Connect της Hozelock® επιτρέπει την γρήγορη και 
εύκολη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων, σταματώντας τη ροή του νερού 
κατά την αποσύνδεση."

4.70 €

Ταχυσύνδεσμος 
Εxtra Long 1/2'' & 5/8''

• Με εύκαμπτη «oυρά» για να   
 αποφεύγεται το τσάκισμα
 του λάστιχου.
• Με λαβή soft touch για ευκολία 
 και άνεση στη χρήση.
•  Υψηλής ποιότητος ταχυσύνδεσμος  
 ασφαλείας.

ΚΩδ. 205000110

30.00 €

Διπλή παροχή 
Flowmax

• Δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε  
 σε μια βρύση, λάστιχο ποτίσματος  
 & προγραμματιστή ποτίσματος 
 & να έχετε και κανονική   
 βρύση ταυτόχρονα.
•  Ελεγχόμενη ροή σε κάθε γραμμή.

ΚΩδ. 225000110

7.00 €

Ταχυσύνδεσμος 
Εxtra Long με stop 1/2'' & 5/8''

• Με εύκαμπτη «oυρά» για να   
 αποφεύγεται το τσάκισμα
 του λάστιχου.
• Με λαβή soft touch για ευκολία 
 και άνεση στη χρήση.
•  Υψηλής ποιότητος ταχυσύνδεσμος  
 ασφαλείας.
• Με εσωτερική βαλβίδα aqua stop  
 που σταματάει αυτομάτως τη ροή
  του νερού μόλις αποσυνδέσετε το  
 πιστόλι απο τον ταχυσύνδεσμο για  
 να μη χρειάζεται να επιστρέφετε  
 στην βρύση.

ΚΩδ. 205500110

Η Hozelock είναι η γνωστότερη εταιρεία ειδών κήπου στο 
Ηνωμένο βασίλειο, με μια μεγάλη γκάμα από προϊόντα 
ποτίσματος. Το όνομά της προέρχεται από την παγκόσμια 
καινοτομία του πρώτου πλαστικού συνδέσμου ένωσης 
δύο σωλήνων ποτίσματος, το Hoze-Lock. Με εξαγωγές 
σε περισσότερες από 60 χώρες, δημιουργεί ιδιαίτερα 
καλαίσθητα προϊόντα με τεχνολογίες αιχμής, που αποτελούν 
ένα συνολικό σύστημα φροντίδας.

24.80 €

Πιστόλι 
Multi Spray Plus

• Σκανδάλη που ασφαλίζει
• Ελεγχος ροής & κλείδωμα.
• 6 τύποι ψεκασμού: κώνος, 
 επίπεδος ψεκασμός, 
 «γρήγορο γέμισμα», απαλή ροή,  
 πίδακας & ομίχλη.

ΚΩδ. 268400110

14.50 €

Πιστόλι 
Jet Spray

• Σκανδάλη που ασφαλίζει.
• Ελεγχος ροής & κλείδωμα.
• Τρεις τύποι ψεκασμού: 
 πίδακας, κώνος, 
 «γρήγορο γέμισμα».

ΚΩδ. 267400110
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70.00 €

Καρούλι με ρόδες
για λάστιχο έως 45m

• Συναρμολογημένο καρούλι 
 με ρόδες.
• Περιλαμβάνει λάστιχο 1/2’’ 20m.
• Περιλαμβάνει 1 εκτοξευτήρα   
 ποτίσματος, 2 ταχυσυνδέσμους, 
 1 ταχυσύνδεσμο με aqua stop, 
 1 ρακόρ βρύσης.

ΚΩδ. 243200110

54.00 €

Καρούλι Επιτοίχιο
για λάστιχο έως 60m

• Στέκεται ελεύθερο ή
 στερεώνεται σε τοίχο.
• Περιλαμβάνει 2 ταχυσυνδέσμους.
• Περιλαμβάνει βάση στήριξης
 τοίχου, βίδες, κλπ.

ΚΩδ. 247500110

56.50 €

Καρούλι Επιτοίχιο
για λάστιχο έως 30m

• Επιτοίχιο καρούλι.
• Περιλαμβάνει ταχυσύνδεσμο 
 με aqua stop, βάση, βίδες, κλπ για
 στερέωση, οδηγό λαστίχου για να
 διευκολύνει το τύλιγμα/ξετύλιγμα.

ΚΩδ. 242000110

184.00 €

Καρούλι
Auto reel με λάστιχο 30m

• Mε μηχανισμό αυτόματης   
 περιέλιξης.
• Κορυφαία ποιότητα.
• Περιέχει αποσπώμενη βάση τοίχου  
 με δυνατότητα κλειδώματος
 του auto reel για ασφάλεια απο   
 πιθανή κλοπή.
• Περιλαμβάνει 1 εκτοξευτήρα   
 ποτίσματος, 1 ταχυσύνδεσμο,
 1 ταχυσύνδεσμο με aqua stop, 
 1 ρακόρ βρύσης.

ΚΩδ. 240300110

125.00 €

Compact cart
για λάστιχο 30m

• Καρούλι κλειστού τύπου με   
 λάστιχο 30m (διαμέτρου 1/2'') 
 και μηχανισμό που στρώνει 
 το λάστιχο κατά το τύλιγμα.
• Πανεύκολο στη χρήση.
• Με μεγάλες ρόδες 
 για εύκολη μετακίνηση.
• Περιλαμβάνει 1 εκτοξευτήρα   
 ποτίσματος, 2 ταχυσυνδέσμους, 
 1 ταχυσύνδεσμο με aqua stop, 
 1 ρακόρ βρύσης.

ΚΩδ. 241600110

o κορυφαίας ποιότητας μηχανισμός αυτόματης περιέλιξης auto reel, 
περιέχει αποσπώμενη βάση τοίχου με δυνατότητα κλειδώματος για 
ασφάλεια από πιθανή κλοπή.
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15 | 25| 50m
12.5 | 15 | 19mm

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 3 ΜΕγΕθΗ & 3 δΙαΤΟΜEΣ

Λάστιχο
Ultraflex

• Εύκαμπτο και ανθεκτικό λάστιχο,  
 δεν τσακίζει, δεν μπερδεύεται.
• 5 στρώσεων.
• Soft & Flex, TNT 
 anti twist technology.
• Αντέχει σε 20 bar πίεση.
• Κατάλληλο για πόσιμο νερό.

ΚΩδ. 145045110

20
ΧΡΟνΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

15.50 €
αΠΟ:

Λάστιχο
Yachting

• Ολόλευκο λάστιχο, ιδανικό για   
 σκάφη, πισίνες και για χώρους   
 όπου θέλουμε να είναι διακριτικό.
• Εύκαμπτο και ανθεκτικό λάστιχο,  
 δεν τσακίζει, δεν μπερδεύεται.
• 5 στρώσεων  |  Soft & Flex.
• Αντέχει σε 25 bar πίεση.

ΚΩδ. 063150110

15
ΧΡΟνΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

15 | 25m με διατομή 15mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 2 ΜΕγΕθΗ

38.90 €
αΠΟ:

Λάστιχο
Ultramax

• Εύκαμπτο και ανθεκτικό λάστιχο,  
 δεν τσακίζει, δεν μπερδεύεται.
• 5 στρώσεων.
• Soft & Flex, TNT 
 anti twist technology.
• Αντέχει σε 24 bar πίεση.

ΚΩδ. 145007110

28.50 €
αΠΟ:

25
ΧΡΟνΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα λάστιχα της Hozelock 
είναι ανθεκτικά ακόμα και σε 
θερμοκρασίες από -20oC μέχρι 
και 60oC βαθμούς Κελσίου!

10 | 15 | 20 | 25| 30 | 50m
12.5 | 15 | 19mm

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 6 ΜΕγΕθΗ & 3 δΙαΤΟΜEΣ

ΔΕν μΠΕρΔΕύΕταΙ 
σΕ κΟμΠΟύσ.

μΕ ΠρΟστασΙασ 
αΠo τΙσ ύΠΕρΙΩσΕΙσ 
ακτΙνΟβΟλΙΕσ UV.

ΔΕν τσακΙζΕΙ.

Χρήσιμα 

TIps!

Διαβάστε 
χρhσιμα tips & νeα 

στο wd40.gr και δώστε λύση 
σε διάφορα προβλήματα!

Συντήρηση ποδηλάτου 
εύκολα & γρhγορα!
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•  Πανίσχυρη υφασμάτινη ταινία,
 υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά.
 «πυκνή», με κόλλα μεγάλης αντοχής.
•  Αδιάβροχη και ανθεκτική σε όλες
 τις καιρικές συνθήκες. 

ΚΩδ. 620010122 

Υφασμάτινη Ταινία Επισκευών 
Repair Tape 6200

7.65 €2.95 €
αΠΟ:

Ασύγκριτη δύναμη.

Υφασμάτινη ταινία 
εξαιρετικής ποιότητας.

Υψηλή πρόσφυση.

Κόβεται εύκολα με το χέρι.

Αδιάβροχη & ανθεκτική σε όλες
τις καιρικές συνθήκες.

Για εσωτερική & εξωτερική
χρήση.

Πυκνή ύφανση.

ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ

-20oC / +80oC

AΔΙΑΒΡΟΧΗ

  

ΔΙαθΕσΙμΗ
σΕ

4 χρΩματα

Aυτοκίνητο

ΙΔανΙκH ΓΙα:

Δεματισμό

Σπίτι

Επισκευή 

Mε την 6200 εξοικονομείτε χρόνο και 
χρήμα! Κρατήστε τα αντικέιμενά σας 
σε λειτουργία για πολύ μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα!

αΣΗΜΙ: 48mm x 5m

@HPXGreece

48mm x 5m 48mm x 10m 48mm x 25m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ αΣΗΜΙ, ΜαυΡΗ, λΕυΚΗ & ΚΟΚΚΙνΗ:
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•  Πανίσχυρη, χωρίς να αφήνει.   
 υπολείμματα κόλλας.
•  Αντέχει έως 60oC.
•  Η ταινία απορροφάει τις 
 αντανακλάσεις φωτός και είναι 
 κατάλληλη για χρήση 
 σε studio και θέατρα.

ΚΩδ. 502501122 

7.65 €
Υφασμάτινη Ταινία 
Gaffer tape 

9.95 €

 Δεν αντανακλά 
το φως.

•  Πανίσχυση, αδιάβροχη ταινία.
•  Κόβεται με το χέρι.
•  Αντέχει έως 60oC.
•  Κατάλληλη για χρήσεις 
 σε εξωτερικούς χώρους.

ΚΩδ. 500500122 

7.65 €
Υφασμάτινη Ταινία
Παραλλαγής

5.30 €

•  Διάφανη ταινία για ενίσχυση θερμοκηπίων, 
 υαλοπετασμάτων, μουσαμάδων. 
•  Κατάλληλη για όλες τις καιρικές συνθήκες. 
•  Aνθεκτική στην UV ακτινοβολία. 
•  Κατάλληλη για τις περισσότερες   
 επιφάνειες συμπεριλαμβανομένου 
 PVC & PE. 

ΚΩδ. 480500122 

7.65 €
Tαινία Θερμοκηπίων & Επισκευών
All Weather Tape

4.25 €
αΠΟ:

48mm x 5m

Η HPX είναι το όραμα του bέλγου 
Henk Post που από το 2004 
δημιουργεί υψηλής ποιότητας 
αυτοκόλλητες ταινίες για τους 
λάτρεις του DIY και για τους 
απαιτητικούς επαγγελματίες!

48mm x 5m 48mm x 25m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ δΙαφανΗ:

48mm x 25m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ ΜαυΡΗ ΜαΤ:
48mm x 5m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ ΧΡΩΜα ΠαΡαλλαγΉΣ:
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•  Πανίσχυρη αφρώδης ταινία διπλής
 όψης με ακρυλική κόλλα.
•  Ιδανική για τοποθέτηση καθρεφτών,
 κάδρων, κτλ.
•  Κατάλληλη για εφαρμογές σε 
 εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
•  Κατάλληλες επιφάνειες εφαρμογής:  
 γυαλί, ξύλο, μέταλλο & πλαστικό.

ΚΩδ. 120500122 

7.65 €
Ταινία Διπλής Όψης
Double Sided Mounting Tape

3.35 €
αΠΟ:

Με τις ταινίες διπλής όψεως μπορείτε να 
στερεώσετε τα αντικείμενά σας χωρίς να 
χρησιμοποιήσετε βίδες και πρόκες, χωρίς 
σκόνες και επιδιορθώσεις!

•  Πανίσχυρα κομματάκια ταινίας διπλής 
 όψεως για εσωτερική & εξωτερική χρήση.
•  Κατάλληλα για άγριες και πορώδεις 
 επιφάνειες με εξαιρετικά ισχυρή πρόσφυση.
•  Ιδανικά για γρήγορη και εύκολη 
 στερέωση επιγραφών, γραμματοκιβωτίων, 
 διακοσμητικών κλπ.

ΚΩδ. 204000122 

7.65 €
Διάφανα
Power Pads 10 τμχ

5.55 €

•  Αφρώδης ταινία διπλής όψης με
 κόλλα υψηλής αντοχής. Καταλληλη για  
 μόνιμη τοποθέτηση αντικειμένων.
•  Καλή πρόσφυση σε γυαλί, ξύλο,
 μέταλλο και στα περισσότερα πλαστικά.
•  Κατάλληλη για εσωτερική & εξωτερική χρήση.
•  Aνθεκτική στη UV ακτινοβολία.

ΚΩδ. 191003122 

7.65 €
Αφρώδης Ταινία Διπλής Όψης
Double Sided Mounting Tape

8.60 €

12mm x 5m

12mm x 5m 19mm x 5m 19mm x 25m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ λΕυΚΗ:

25mm x 5m

19mm x 10m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ ΜαυΡΗ:
29mm x 41mm

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

•  Ταινία διπλής όψης με πολύ
 δυνατή ακρυλική κόλλα.
•  Κατάλληλη για την τοποθέτηση
 αντικειμένων κάθε τύπου.
•  Πολύ καλή πρόσφυση σε μέταλλο,
 γυαλί & στα περισσότερα είδη πλαστικού.
•  Μεγάλη αντοχή στην υγρασία.

ΚΩδ. 190020122 

7.65 €
Max Power
Ταινία Διπλής Όψης

7.40 €
αΠΟ:

•  Πολύ ισχυρή ταινία.
•  Kατάλληλη για ποικίλες εφαρμογές 
 στερέωσης - συγκράτησης, 
 πχ. μοκετών αυτοκινήτου, 
 ηχοσυστημάτων, εργαλείων, κλπ.
•  Καλή πρόσφυση σε μέταλλο, γυαλί,
 ξύλο, κεραμικά και στα 
 περισσότερα πλαστικά.

ΚΩδ. 200100122 

7.65 €
Αυτοκόλλητη Ταινία Velcro
Zip Fix

6.55 €

Η Max Power είναι ιδανική για 
να στερεώνετε αντικείμενα κάθε 
τύπου σε επιφάνειες και τοίχους!

MAX POWER
1000+ ΧΡΗΣΕΙΣ

•  Πολύ ισχυρή ταινία, αντέχει μέχρι 
 5 φορές περισσότερο φορτίο 
 απ' ότι άλλες ταινίες velcro.
•  Κατάλληλη για ελαφριά αλλά 
 και βαριά φορτία.

ΚΩδ. 100000122 

7.65 €
Αυτοκόλλητη Ταινία Velcro
Duo Grip

4.95 €
αΠΟ:

ΕΩΣ

7KG
25x25

19mm x 2m

25mm x 25mm

19mm x 2m 19mm x 5m 25mm x 1.5m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ δΙαφανΗ & ΜαυΡΗ:

25mm x 25mm 25mm x 0.5m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ ΜαυΡΗ:
20mm x 1m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:
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•  Αντιολισθητική προστασία 
 για λείες επιφάνειες.
•  Πολύ δυνατή συγκόλληση.
•  Κατάλληλη για επαγγελματική
 ή οικιακή χρήση.
•  Ανθεκτική στα χημικά και στο νερό.
•  Για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους.

ΚΩδ. 250501122 

7.65 €
Αντιολισθητική Ταινία Ασφαλείας
Safety Grip

7.50 €
αΠΟ:

•  Αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας PVC.
•  Κατάλληλη για σήμανση
 ασφάλειας στο δάπεδο.
•  Με ειδική επίστρωση για
 αποτέλεσμα διαρκείας.
•  Αντέχει έως 80οC. 

ΚΩδ. 503300122 

7.65 €
Ταινία
Μαρκαρίσματος

8.25 €

•  Ηλεκτρομονωτική & αδιάβροχη.
•  Επιβραδύνει τη μετάδοση της φλόγας.
•  Μετά την εφαρμογή μετατρέπεται   
 γρήγορα σε μια ομογενοποιημένη μάζα  
 χωρίς να χρειάζεται ζέσταμα ή πίεση.
•  Κατάλληλη για την αδιαβροχοποίηση και 
 μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων& άλλων.

ΚΩδ. 910001122    

7.65 €
Αυτοβουλκανιζόμενη
Ταινία

12.85 €

ΜαυΡΗ: 25mm x 5m

25mm x 5m 25mm x 18m 50mm x 18m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ ΜαυΡΗ, ΗΜΙδΙαφανΗ 
& ΚΙΤΡΙνΗ/ΜαυΡΗ:

19mm x 10m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ ΜαυΡΗ:
50mm x 33m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ ΚΙΤΡΙνΗ/ΜαυΡΗ:

•  Επαγγελματική ποιότητα, κατάλληλη 
 και για βιομηχανικές χρήσεις.
•  Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας 
 όταν χρησιμοποιείται μέχρι 60οC. 
•  Εξαιρετική πρόσφυση σε μέταλλο, 
 κρύσταλλο, πλαστικό και καουτσούκ 
 (λάστιχο).

ΚΩδ. 255004122    

7.65 €
Χαρτοταινία 
Professional 60oC

1.55 €
αΠΟ:

•  Κατάλληλη για εφαρμογές DIY. 
•  Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας.
•  Εύκολη εφαρμογή σε τραχιές 
 επιφάνειες.
•  Κόβεται και αφαιρείται εύκολα.

ΚΩδ. 194000122 

7.65 €
Χαρτοταινία Βαφής 
Γενικής Χρήσης

0.65 €
αΠΟ:

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ
PROfEssiOnAl

25mm x 50m

25mm x 50m 38mm x 50m 50mm x 50m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

19mm x 40m

19mm x 40m 25mm x 40m 30mm x 40m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

38mm x 40m 50mm x 40m
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•  Κατάλληλη για ταπετσαρία, 
 γυψοσανίδα, «νωπά» χρώματα 
 και ευαίσθητες επιφάνειες.
•  Κατάλληλη για χρήση με υδροχρώματα. 
•  Με χαμηλή συγκολλητική ικανότητα &  
 χαρτί Washi (δεν αφήνει υπολείμματα).

ΚΩδ. 252500122 

7.65 €
Xαρτοταινία Βαφής 4800
Για Ευαίσθητες Επιφάνειες

3.60 €
αΠΟ:

•  Υψηλής ποιότητας χαρτοταινία για 
 εξαιρετική ακρίβεια.
•  Καλή πρόσφυση σε μέταλλο, γυαλί,  
 πλαστικά και λάστιχο.
•  Αντέχει στα διαλυτικά.
•  Αντέχει στην UV ακτινοβολία.
•  Χαρτί Washi. Δεν αφήνει υπολείμματα.

ΚΩδ. 252501122 

7.65 €
Xαρτοταινία Bαφής 4400 
Mέγιστης Aκρίβειας 

4.25 €
αΠΟ:

  

Το βάψιμο γίνεται πιο εύκολο με τις 
εξειδικευμένες χαρτοταινίες που είναι 
ιδανικές για δύσκολες εργασίες και 
τέλειο βάψιμο!

25mm x 25m

25mm x 25m 25mm x 50m 38mm x 50m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

25mm x 25m 25mm x 50m 38mm x 50m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

25mm x 25m
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•  Ιδανική για την κάλυψη και μασκάρισμα 
 μεγάλων επιφανειών, επίπλων, κλπ. 
•  Η μεμβράνη προσκολλάται στις επιφάνειες 
 χάρη στις ηλεκτροστατικές της ιδιότητες. 
•  Κατάλληλη για λείες και ελαφρώς 
 τραχιές επιφάνειες. 

ΚΩδ. 553300122 

Διάφανη μεμβράνη με χαρτοταινία 
Easy Mask Film

7.65 €3.65 €
αΠΟ:

•  Καλή πρόσφυση και αντοχή στην 
 UV ακτινοβολία.
•  Κατάλληλη για εξωτερικές 
 και εσωτερικές εφαρμογές. 
•  Εύκολη αφαίρεση χωρίς υπολείμματα  
 ακόμα και μετά από 14 ημέρες.

ΚΩδ. 255002122 

7.65 €
Xαρτοταινία Bαφής 
UV

5.50 €
αΠΟ:

UV
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ

25mm x 50m

550mm x 33m

25mm x 50m 38mm x 50m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:

2.7m x 16m 0.55m x 33m 11m x 33m

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ:
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Τα τσοχάκια Bigduo κατασκευασμένα από 
δύο διαφορετικά υλικά, εξασφαλίζουν:
• Επιτρέπει την ήπια και ασφαλή   
 μετακίνηση των επίπλων σας, αθόρυβα 
 και χωρίς να προκαλούνται φθορές 
 & γρατζουνιές στο δάπεδο.
• Μεγάλη ανθεκτικότητα στη φθορά, τριβή 
 καθώς & μεγάλο χρόνο ζωής του προϊόντος.

Τσοχάκια Δύο Υλικών 
για Παρκέ & Λαμινέιτ

ΚΩδ. 566001103 

2.48 €
αΠΟ:

Ø 22 | Ø 25 | Ø 35 | 2 x 1cm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 4 δΙαΣΤαΣΕΙΣ

Κατάλληλα για
ευαίσθητα, 

λεία δάπεδα 
εσωτερικών χώρων.

Κάθε φορά που επιθυμείτε να 
μετακινήσετε βαριά έπιπλα εύκολα 
και χωρίς να φθείρετε το δάπεδο οι 
ολισθητήρες είναι η ιδανική επιλογή.

Aυτοκόλλητοι Ολισθητήρες
PTFE

4.77 €
αΠΟ:

Ø25 | Ø30 | Ø40 | Ø50 | Ø63
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 5 δΙαΣΤαΣΕΙΣ

ΚΩδ. 566432103 
Κάθε φορά που επιθυμείτε να 
μετακινήσετε βαριά έπιπλα εύκολα 
και χωρίς να φθείρετε το δάπεδο οι 
ολισθητήρες είναι η ιδανική επιλογή.

Aυτοκόλλητοι Ολισθητήρες
PTFE

5.79 €
αΠΟ:

25x25 | 30x30 | 40x40
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 3 δΙαΣΤαΣΕΙΣ

ΚΩδ. 566489103 

Κατάλληλοι για 
όλα τα δάπεδα

σε εσωτερικούς 
χώρους.

Κάθε φορά που επιθυμείτε να 
μετακινήσετε βαριά έπιπλα εύκολα 
και χωρίς να φθείρετε το δάπεδο οι 
ολισθητήρες είναι η ιδανική επιλογή.

Βιδωτοί Ολισθητήρες 
PTFE 

5.53 €
αΠΟ:

ΚΩδ. 566446103 

Ø 22 | Ø 30
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 2 δΙαΣΤαΣΕΙΣ

Κατάλληλοι
για όλους τους

τύπους δαπέδων
σε εσωτερικούς

& εξωτερικούς χώρους.

Κατάλληλοι για 
όλα τα δάπεδα

σε εσωτερικούς 
χώρους.

Ολισθητικά για καρέκλες με σωληνωτά 
πόδια. 
•  Για την τοποθέτηση τους είναι 
 απαράιτητες οι τρύπες στα πόδια 
 της καρέκλας.
• Κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς  
 και εξωτερικούς χώρους.

Ολισθητήρες για καρέκλα 
με πόδι «Σωλήνα»

1.54 €
αΠΟ:

Ø18-20 | Ø20-22 | Ø24-26 | Ø28-30
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 4 δΙαΣΤαΣΕΙΣ

ΚΩδ. 566590103 

Η fix-o-moll επενδύει πολύ χρόνο και αγάπη στον σχεδιασμό 
προϊόντων προστασίας επιφανειών με πρωτοποριακές εφαρμογές 
που προστατεύουν τέλεια κάθε σπίτι! για πάνω από 100 χρόνια η 
fix-o-moll αναζητά τα αδύνατα σημεία του σπιτιού και δίνει εύκολες 
και αποτελεσματικές λύσεις που προλαμβάνουν τις μικροζημιές της 
καθημερινότητας.
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Αυτοκόλλητα Προστατευτικά
για Γωνίες

ΚΩδ. 566667103 

3.75 €

Λευκό | Μπέζ | Διάφανο
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 3 ΧΡΩΜαΤα

Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
διάφανο πλαστικό υλικό, προστατεύει 
από την ολίσθηση, τις γρατζουνιές, τον 
θόρυβο και τους κραδασμούς.

Αυτοκόλλητα Αντιολισθητικά
Αντιθορυβικά

2.19 €
αΠΟ:

13x13 | 20x20 | Ø8 | Ø12 | Ø19 
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 5 δΙαΣΤαΣΕΙΣ

ΚΩδ. 566420103 

Αυτοκόλλητα
Αντιθορυβικά

1.71 €
αΠΟ:

Λευκό | Καφέ
Ø10 | 16 | 22mm 

δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 3 ΜΕγΕθΗ & 2 ΧΡΩΜαΤα

ΚΩδ. 566411103 

Το προστατευτικό αυτοκόλλητο για 
γωνίες προσφέρει προστασία από 
τραυματισμούς σε αιχμηρές γωνίες, που 
υπάρχουν σε τραπέζια, σκάλες, ράφια ή 
άλλα έπιπλα.

Τα ιδιαίτερα μαλακά και ελαστικά 
αντιθορυβικά απορροφούν τον θόρυβο 
που παράγεται όταν κλείνουν οι πόρτες 
και τα συρτάρια. Η υψηλή δύναμη 
επαναφοράς εγγυάται μεγάλη διάρκεια 
ζωής.

Σφήνες πόρτας προστατεύουν από το 
απότομο κλείσιμο των πορτών. 

Σφήνες 
Πόρτας

Κατάλληλα για οικιακές συσκευές (πλυντήρια, 
στεγνωτήρια, ψυγεία). Η ραβδωτή τους επιφάνεια 
προσδίδει μεγάλη σταθερότητα & αντι-
ολισθητικότητα. Το σετ περιλαμβάνει ένα 
αυτοκόλλητο μέρος που τοποθετείται στη συσκευή 
& το άλλο μέρος που δεν είναι αυτοκόλλητο 
τοποθετείται κάτω από τη συσκευή έτσι ώστε οι 
ραβδώσεις να «κουμπώνουν» μεταξύ τους.

Αυτοκόλλητα 
Αντικραδασμικά 

ΚΩδ. 566286103 

70 x 35mm

3.16 €

ΚΩδ. 566690103 

2.51 €
αΠΟ:

97x40x13mm | 97x35x30mm
δΙαΤΙθΕΤαΙ ΣΕ 2 δΙαΣΤαΣΕΙΣ
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• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
• Ιδανικό για εσωτερικούς χώρους.

Αφρώδης Μόνωση Πόρτας
DUO QUICK

• Μειώνει την απώλεια θέρμανσης.
• Αντανακλά τη ζέστη στο χώρο.
• Προσφέρει οικονομία στη θέρμανση.

Aνακλαστική Επιφάνεια
Καλοριφέρ

Προστατεύει το αυτοκίνητο και τις πόρτες 
του από ζημιές και γρατζουνιές.

Αυτοκόλλητα Προστασίας
Αυτοκινήτου  |  Γκαράζ

ΚΩδ. 566696103 

90cm x 85mm

6.07 €

ΚΩδ. 565570103 

5.72 €

100 x 30 x 0.95m

ΚΩδ. 565575103 

100 x 70cm

8.01 €

Σάρωσε το QR-Code
 για να κατεβάσεις το φυλλάδιο 

σε ηλεκτρονική μορφή.

δείτε εδώ τα σημεία 
πώλησης σε όλη την Ελλάδα

Σ η μ ε ί α  πώ λ η σ η ς
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Σ η μ ε ί α  πώ λ η σ η ς
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Σαρώστε το QR Code 
για να κατεβάσετε τον κατάλογο 

σε ηλεκτρονική μορφή.
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