
Προϊόντα Ποτίσματος

b2b.vectorbrands.gr

ΚΛΙΚ
ΕΔΩ



T: 210 9600750   E: info@vectorbrands.gr   www.vectorbrands.gr2 3

HOZELOCK

ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σύνδεσμος δύο ταχυσυνδέσμων
Διπλός αρσενικός σύνδεσμος που επιτρέπει τη σύνδεση δύο 
λάστιχων ποτίσματος με ταχυσυνδέσμους.

Σύνδεσμος ένωσης δύο σωλήνων
Για επιδιόρθωση κατεστραμμένου λάστιχου ή για μόνιμη 
σύνδεση δύο λαστίχων.

Ρακόρ για βρύσες εξωτερικού χώρου

ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ταχυσύνδεσμος extra long με stop
- 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.

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

Ταχυσύνδεσμος soft touch
- Με λαβή soft touch για ευκολία και άνεση στη χρήση.
- Υψηλής ποιότητος ταχυσύνδεσμος ασφαλείας.

Κωδικός
Κιβώτιο

229100110 25

Κωδικός Για λάστιχα
Κιβώτιο

210000110 1/2’’ ή και 5/8’’ 25

Κωδικός   
Διαστ. mm Κιβώτιο

216700110 3/4’’ 25

216701110 3/4’’  (Blister) 10

Κωδικός Για λάστιχα
Κιβώτιο

205500110 1/2’’ ή και 5/8’’ 10

Κωδικός Για λάστιχα
Κιβώτιο

205000110 1/2’’ ή και 5/8’’ 10

206000110 3/4’’ 10

Κωδικός Για λάστιχα
Κιβώτιο

207060110 1/2’’ ή και 5/8’’ 25

207000110 1/2’’ Blister 10
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HOZELOCK

ΠΙΣΤΟΛΙΑ

2676 Πιστόλι multi spray
-Σκανδάλη που ασφαλίζει
-Ελεγχος ροής
-Πέντε τύποι ψεκασμού: πίδακας, κώνος, 
«γρήγορο γέμισμα»,επίπεδος ψεκασμός και 
απαλή ροή «ομίχλη»

2672 Πιστόλι ποτίσματος new rose gun
- Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή που μπορεί να κλειδωθεί 
   για να ποτίζετε συνεχώς χωρίς προσπάθεια.
- Ιδανικό για πότισμα φυτών και λουλουδιών στον κήπο, αλλά 
   και για εργασίες καθαρισμού.
- Διαθέτει μια μοναδική, δοσομετρική παροχή νερού για 
   ελαφρύ πότισμα σπόρων και φυταρίων.
- Είναι συμβατό με όλες τις άλλες γνωστές μάρκες.

2684 Πιστόλι multi spray plus
-Σκανδάλη που ασφαλίζει
-Ελεγχος ροής
-Πέντε τύποι ψεκασμού: πίδακας, κώνος, 
«γρήγορο γέμισμα»,επίπεδος ψεκασμός και απαλή ροή 
«ομίχλη»

ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

  Διπλή παροχή Flowmax
- Δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε σε μια βρύση, λάστιχο 
ποτίσματος & προγραμματιστή ποτίσματος & να έχετε και 
κανονική βρύσηταυτόχρονα.
- Ελεγχόμενη ροή σε κάθε γραμμή

  Διακλαδωτής Βρύσης 
- Δύο γραμμές από μία παροχή
- Ελεγχόμενη ροή σε κάθε γραμμή

Σύνδεσμος βρύσης 2 παροχών
• Δύο γραμμέςαπό μία παροχή
• Ελεγχόμενη ροή σε κάθε γραμμή

NEW

Κωδικός
Κιβώτιο

267600110 5

Κωδικός
Κιβ.

268400110 5

Κωδικός
Κιβ.

225000110 5

Κωδικός
Κιβ.

225600110 5

Κωδικός
Κιβ.

225200110 5
Κωδικός

Κιβ.

267260110 24
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HOZELOCK

2382 Κασετίνα ποτίσματος με λάστιχο 20m
- Στέκεται ελεύθερο
- Κλειστού τύπου για να προστατεύει το λάστιχο
- Μεγάλο χερούλι για εύκολη μετακίνηση 

  2427 Καρούλι ποτίσματος micro reel με λάστιχο 10m
 
- Περιλαμβάνει εύκαμπτο λάστιχο 10 μέτρων και όλα τα εξαρτήματα.
- Περιστρεφόμενο καρούλι με λαβή χαμηλού προφίλ για αποθήκευση του λάστιχου 
   χωρίς να μπλέκεται.
- «Click & Go»: Ενώστε τον σύνδεσμο στη βρύση και ξετυλίξτε το λάστιχο καθώς περπατάτε.
- Ποτίστε σε οποιοδήποτε μήκος. Δεν χρειάζεται να ξετυλίξετε πλήρως το λάστιχο.

2972 Ποτιστικό επιφανείας aquastorm180m2

-15 ακροφύσια για ομοιόμορφο πότισμα
-Ρυθμιζόμενο φάσμα ποτίσματος
-Mέγιστη κάλυψη ορθογωνίων περιοχών 
  180m2 / 14mx13m μέγιστο φάσμα ποτίσματος

ΠΟΤΙΣΤΙΚO ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΡΟΥΛΙΑ -  COMPACT - PREMIUM

NEW

2682 Πιστόλι jet spray plus
-Σκανδάλη ελεγχόμενης ροής που ασφαλίζει
-Επιπλέον ρύθμιση ροής
-Τρείς τύποι ψεκασμού : πίδακας, κώνος, 
  «γρήγορο γέμισμα»
-Λαβή soft touch για άνετο και σταθερό κράτημα.

2674 Πιστόλι  jet spray 
-Σκανδάλη που ασφαλίζει
-Ελεγχος ροής
-Τρείς τύποι ψεκασμού : πίδακας, 
κώνος, «γρήγορο γέμισμα»

ΠΙΣΤΟΛΙΑ

Κωδικός
Κιβώτιο

297200110 5

Κωδικός
Κιβ.

238200110 2

Κωδικός
Κιβ.

242700110 5

Κωδικός
Κιβώτιο

268200110 5

Κωδικός
Κιβώτιο

267400110 5
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HOZELOCK

2420 Επιτοίχιο καρούλι 
για λάστιχο έως 30m
-Επιτοίχιο καρούλι
-Περιλαμβάνει ταχυσύνδεσμο με 
aqua stop, βάση, βίδες, κλπ για 
στερέωση, οδηγό λαστίχου για να 
διευκολύνει το τύλιγμα/ξετύλιγμα.

2364 Σετ βάση τοίχου με 
λάστιχο 20m & starter σετ
- Επιτοίχιο καρούλι
- Μπορεί να αποθηκεύσει έως 
30m λάστιχου διαμέτρου 19mm
- Περιλαμβάνει λάστιχο 20m

2475 Καρούλι για 
λάστιχο έως 60m  
- Στέκεται ελεύθερο ή 
   στερεώνεται σε τοίχο.
- Περιλαμβάνει 2 ταχυσυνδέσμους.
- Περιλαμβάνει βάση στήριξης 
    τοίχου, βίδες, κλπ.

ΚΑΡΟΥΛΙΑ -  COMPACT - PREMIUM ΚΑΡΟΥΛΙΑ -  COMPACT - PREMIUM

2398 Καρούλι με ρόδες για λάστιχο έως 60m  
- Καρούλι με ρόδες 
- Περιλαμβάνει 2 ταχυσυνδέσμους

2431 Καρούλι για λάστιχο 45m με λάστιχο 25m 1/2’’
-Συναρμολογημένο καρούλι 
-Στέκεται ελεύθερο ή στερεώνεται σε τοίχο.
-Βάση τοίχου, βίδες, κλπ, συμπεριλαμβάνονται.
-Περιλαμβάνει λάστιχο 1/2’’ 25m
-Περιλαμβάνει 1 εκτοξευτήρα ποτίσματος, 2 ταχυσυνδέσμους,  
 1 ταχυσύνδεσμο με aqua stop, 1 ρακόρ βρύσης.

Κωδικός
Κιβώτιο

242000110 2

Κωδικός
Κιβώτιο

247500110 5

Κωδικός
Κιβ.

236400110 3

Κωδικός
Κιβώτιο

239800110 5

Κωδικός
Κιβώτιο

243100110 2
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HOZELOCK

AUTO REELS PREMIUM

Auto reel
- 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

240300110

240100110

259500110

ΚΑΡΟΥΛΙΑ -  COMPACT - PREMIUM

Καρούλι με ρόδες με λάστιχο 20m 1/2’’
Συναρμολογημένο καρούλι με ρόδες για λάστιχο έως 45m 
που περιλαμβάνει λάστιχο 20m 1/2’’.
- Συμπεριλαμβάνεται η βάση τοίχου, βίδες ένας εκτοξευτήρας ποτίσματος, 
δύο ταχυσύνδεσμοι, ένας ταχυσύνδεσμος με aqua stop και ρακόρ βρύσης.

Promo Καροτσάκι με ρόδες για λάστιχο έως 45m με λάστιχο 
20m 1/2’’ +5m ΔΩΡΟ
Συναρμολογημένο καρούλι με ρόδες για λάστιχο έως 45m που περιλαμβάνει 
λάστιχο 20m 1/2’’.
- Διαθέτει τροχήλατη βάση με λαβή για εύκολη μεταφορά.
- Διαθέτει χειρολαβη στο καρούλι που βοηθά στην εύκολη αποθήκευση του 
λάστιχου.
- Περιλαμβάνει συνολικά 25 μέτρα λάστιχο 1/2’’, 1 ρακόρ βρύσης, 1 σύνδεσμο 
aquastop, 1 ακροφύσιο, 1 1 3/4 «& /1/2» σύνδεσμο βρύσης.
- Περιλαμβάνει 1 λάστιχο 25 μέτρα, ένα ρακόρ βρύσης, συνδέσμους ένωσης 
βρυσών και ένα ακροφύσιο.

Promo Καρoτσάκι για λάστιχο με ρόδες με λάστιχο 20m 1/2’’
Συναρμολογημένο καρούλι με ρόδες για λάστιχο έως 45m που περιλαμβάνει 
λάστιχο 20m 1/2’’.
- Διαθέτει τροχήλατη βάση με λαβή για εύκολη μεταφορά.
- Διαθέτει χειρολαβη στο καρούλι που βοηθά στην εύκολη αποθήκευση 
   του λάστιχου.
- Περιλαμβάνει 20 μέτρα λάστιχο 1/2’’ , 1 ρακόρ βρύσης, 1 σύνδεσμο aquastop, 
  1 ακροφύσιο, 1 1 3/4 «& /1/2» σύνδεσμο βρύσης.
- Περιλαμβάνει 1 λάστιχο 20 μέτρα, ένα ρακόρ βρύσης, συνδέσμους ένωσης 
   βρυσών και ένα ακροφύσιο.

Κωδικός Λάστιχο
Κιβώτιο

240100110 20m 1

240300110 30m 1

259500110 40m 1

Κωδικός Λάστιχο
Κιβ.

243200110 20m 2

Κωδικός Λάστιχο
Κιβ.

248938110 25m 32

Κωδικός Λάστιχο
Κιβ.

248900110 20m 1
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HOZELOCK

COMPACT & COMPACT CART

2415 Compact με λάστιχο 25m  
- Πανεύκολο στη χρήση
- Περιλαμβάνει 1 εκτοξευτήρα ποτίσματος, 2 ταχυσυνδέσμους,  
  1 ταχυσύνδεσμο με aqua stop, 1 ρακόρ βρύσης
- Περιλαμβάνει βάση τοίχου, βίδες και εξαρτήματα τοποθέτησης

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

Ψεκαστήρας Προπιέσεως Standard  1,25 lt
- Ημιδιαφανής ψεκαστήρας μεσαίας πίεσης
- Με ρυμιζόμενο μπεκ 
- 2 χρόνια εγγύηση

ΛΑΣΤΙΧΑ TRICOFLEX

Ultramax 
-Εξαιρετικά ανθεκτικό λάστιχο
-Εύκαμπτο, δεν τσακίζει, δεν μπερδεύεται σε κόμπους
-5 στρώσεων 
- Soft & Flex, TNT anti twist technology
-Αντέχει σε 25 bar πίεση
-Εγγύηση 25 χρόνια

Ultraflex
-Εύκαμπτο και ανθεκτικό λάστιχο, δεν τσακίζει, 
   δεν μπερδεύεται σε κόμπους
-5 στρώσεων 
- Soft & Flex, TNT anti twist technology
-Αντέχει σε 20 bar πίεση
-Εγγύηση 20 χρόνια
-Κατάλληλο για πόσιμο νερό

20
ΧΡΟΝΙΑ

25
ΧΡΟΝΙΑ

Κωδικός
Κιβώτιο

241500110 2

Κωδικός Χωρητ.
Κιβώτιο

412200110 1,25 Ltr 6

Κωδικός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΩΛΉΝΑ Μήκος 
(m)

in. mm

145045110

1/2’’ 12,5

10

145081110 15

145040110 20

145009110 30

145043110 50

145050110
5/8’’ 15

15

145051110 25

145060110
3/4’’ 19

25

145082110 50

Κωδικός

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΩΛΉΝΑ

Μήκος (m)
inches mm

145007110

1/2’’ 12,5

15

145010110 25

145006110 50

145005110 5/8’’ 15 25

145070110 3/4’’ 19 25
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ΛΑΣΤΙΧΑ TRICOFLEX

Select set 20m 1/2’’  
Σετ και Εξαρτήματα 
- Γενικής χρήσεως λάστιχο.
- 4 στρώσεων 
- Αντέχει σε 28 bar πίεση
- Εγγύηση 10 χρόνια
- Το σετ περιλαμβάνει : 1 εκτοξευτήρα ποτίσματος, 
1 ταχυσύνδεσμο, 1 ταχυσύνδεσμο aqua stop, 1 ρακόρ

Yachting  

- Ολόλευκο λάστιχο, ιδανικό για σκάφη, πισίνες 
   και για χώρους όπου θέλουμε να είναι διακριτικό.
- Εύκαμπτο και ανθεκτικό λάστιχο, δεν τσακίζει, 
   δεν μπερδεύεται σε κόμπους
- 5 στρώσεων 
- Soft & Flex
- Αντέχει σε 22 bar πίεση
- Εγγύηση 15 χρόνια

Hozelock 
hose tower
Κωδικός: 996877110

10
ΧΡΟΝΙΑ

15
ΧΡΟΝΙΑ Προϊόντα ποτίσματος
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Κωδικός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΉΝΑ Μήκος 

(m)inches mm

152170110 1/2’’ 12,5 20

Κωδικός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΉΝΑ Μήκος 

(m)inches mm

063150110 1/2’’ 12,5 15

063176110 5/8’’ 15 25


