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Protectant gloss finish new car
Σιλικονούχο γαλάκτωμα Υδατικής βάσης με 
άρωμα Καινούριου Αυτοκινήτου. Ιδανικό για 
Πλαστικά, Βινύλια, Δέρματα, Λάστιχα. Καθαρί-
ζει, Γυαλίζει και είναι Αντιστατικό! Ένα προϊόν 
για πολλές χρήσεις στο Αυτοκίνητο, Μοτό, 
Σκάφος, Σπίτι ή Γραφείο.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ : ΤΑΜΠΛΩ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ : ΤΑΜΠΛΩ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

Protectant gloss finish
Σιλικονούχο Γαλάκτωμα Υδατικής Βάσης για Πλαστικά, Βινύλια, 
Δέρματα, Λάστιχα. Καθαρίζει, Γυαλίζει και είναι Αντιστατικό! Ένα 
προϊόν για πολλές χρήσεις στο Αυτοκίνητο, Μοτό, Σκάφος, Σπίτι, 
Γραφείο.

Protectant semi matt finish
Σιλικονούχο Γαλάκτωμα Υδατικής Βάσης 
Ματ  για Πλαστικά, Βινύλια, Δέρματα, Λάστι-
χα. Καθαρίζει, Γυαλίζει και είναι Αντιστατικό! 
Ένα προϊόν για πολλές χρήσεις στο Αυτοκί-
νητο, Μοτό, Σκάφος, Σπίτι, Γραφείο.

Protectant gloss finish cool mist
Σιλικονούχο γαλάκτωμα Υδατικής βάσης με 
άρωμα Φρεσκάδας. Ιδανικό για Πλαστικά, Βι-
νύλια, Δέρματα, Λάστιχα. Καθαρίζει, Γυαλίζει και 
είναι Αντιστατικό! Ένα προϊόν για πολλές χρήσεις 
στο Αυτοκίνητο, Μοτό, Σκάφος, Σπίτι ή Γραφείο.

Protectant gloss finish wild berry
Σιλικονούχο γαλάκτωμα Υδατικής βάσης με 
άρωμα Φρούτων του Δάσους. Ιδανικό για 
Πλαστικά, Βινύλια, Δέρματα, Λάστιχα. Καθαρί-
ζει, Γυαλίζει και είναι Αντιστατικό! Ένα προϊόν 
για πολλές χρήσεις στο Αυτοκίνητο, Μοτό, Σκά-
φος, Σπίτι ή Γραφείο.

Σπρέι περιποίησης αυτοκινήτου
-Είναι ασφαλές για όλες τις εξωτερικές 
επιφάνειες του αυτοκινήτου, όπως γυα-
λί, βαφή (ματ και γυαλιστερό φινίρισμα), 
επένδυση, πλαστικά και μέταλλα.
-Οι ιδιότητες αυτοκαθαρισμού παγιδεύ-
ουν τη βρωμιά, το αλάτι του δρόμου και 
άλλους ρύπους.

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο

100400100 120ml 24

103000100 300ml 12

105000100 500ml 12

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο

103010100 300ml 12

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο

113000100 300ml 12

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο

103030100 300ml 12

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο

103020100 300ml 12

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο

230649100 500ml 6
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Leather care gel 
Λοσιόν Καθαρισμού και Περιποίησης 
Δερμάτινων επιφανειών με Λανολίνη 
σε μορφή Ζελέ. Μοναδική Διατροφή και 
Προστασία για τα δέρματα.

Σπρέι περιποίησης 
& καθαρισμού δερμάτων 
Η κορυφαία τεχνολογία του Armor All 
Shield + Ceramic Leather Cleaner δη-
μιουργεί ένα αόρατο & κεραμικό φράγμα 
που απωθεί τη βρωμιά και τους λεκέ-
δες χωρίς να χαλάει την εμφάνιση και 
την αίσθηση του δέρματος. Η τεχνολογία 
απώθησης λεκέδων παρέχει μακροχρό-
νια προστασία από υγρά και λεκέδες. 
Είναι σχεδιασμένο για να διευκολύνει το 
καθάρισμα του δέρματος, ενώ οι αναστο-
λείς UV προστατεύουν και συντηρούν το 
δέρμα.

Σπρέι περιποίησης 
& καθαρισμού τζαμιών 
Το Αrmorall Shield +Ceramic Glass 
Treatment & Cleaner είναι ένα εξαιρετικά 
αποτελεσματικό και ασφαλές καθαριστικό 
τζαμιών αυτοκινήτου.
Η κεραμική επίστρωση δημιουργεί μια αό-
ρατη προστατευτική μεμβράνη που απωθεί 
νερό, σκόνη & βρωμιά διατηρώντας τα τζάμια 
καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
• Μεγάλη αντοχή στον χρόνο
• Εξαιρετικά υδρόφοβο αποτέλεσμα
• Διατηρεί την γυάλινη επιφάνεια καθαρότερη
• Δεν αφήνει υπολείμματα

Καθαριστικό και Αποσμητικό A/C 
Καθαριστικό και αποσμητικό A/C 150ml, ARMOR ALL. Το Καθαριστικό και αποσμητικό A/C 
βοηθά στον καθαρισμό, το φρεσκάρισμα και την ανανέωση ολόκληρου του συστήματος 
κλιματισμού. Διαθέτει ένα πολύ απλό σύστημα χρήσης «lock and leave», σχεδιασμένο για 
την εξάλειψη βακτηριδίων και οσμών στο σύστημα κλιματισμού μέσα σε 10 λεπτά! Δεν 
απαιτούνται εργαλεία ή μηχανολογική εμπειρία.

3 in 1 Leather Care Semi Matt 
Με ειδική σύνθεση για βαθύ καθαρισμό 
και περιποίηση και αναζωογόνηση δερ-
μάτινων επιφανειών. Κατάλληλο για το 
αυτοκίνητο, σκάφος αλλά και για το σπίτι.

Carpet & seat 
Καθαριστικό Πολλαπλών Χρήσε-
ων σε μορφή Αφρού. Μοναδική 
λύση για όλες τις ανάγκες καθα-
ρισμού στο Αυτοκίνητο, Σκάφος, 
Μοτό, Σπίτι Γραφείο. Καθαρίζει Ζά-
ντες, Ταμπλό, Οροφές, Πλαστικές 
και Υφασμάτινες Επιφάνειες. Ιδα-
νικό για καθαρισμό Ταπετσαρίας. 
Ατοξικό, Άφλεκτο.

Multi-purpose Cleaner
Καθαριστικό με ειδική σύνθεση 
για δύσκολες βρωμιές και λιπα-
ρούς λεκέδες. Δεν αποχρωματί-
ζει ούτε καταστρέφει ευαίσθητες 
επιφάνειες. Το Multi-purpose 
Cleaner είναι ιδιαίτερα αποτελε-
σματικό στην αφαίρεση λεκέδων 
από λάσπη, βρωμιές, καφέ, τσάι, 
μελάνι, κρασί, κέτσαπ, λιπαρούς 
λεκέδες, λάδι αυτοκινήτου.

Καθαριστικό εντόμων 
- Δυνατό, γρήγορο και αποτελεσματικό.
- Ασφαλές για βαφή, γυαλί και επένδυση.
- Καθαρίζει σκληρή βρωμιά, λάδι, γράσο,  
   πίσσα, ζωύφια, επίμονους λεκέδες 
   και σκόνη φρένων.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία  
   πρόπλυσης ή ως διάλυμα για την αφαίρεση 
   υπολειμμάτων εντόμων.
- Γρήγορος και εύκολος τρόπος για να 
   αφαιρέσετε σκληρούς λεκέδες από το 
   εξωτερικό του αυτοκινήτου σας.

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

135300100 532ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

132500100 250ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

305000100 500ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

385000100 500ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

151500100 150ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

229148100 500ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

800453100 500ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

228974100 500ml 6
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Tire foam
Ενεργός Αφρός Καθαρισμού και Γυαλίσματος 
Ελαστικών. Με μία κίνηση, χωρίς νερό, τρίψιμο 
και σκούπισμα. Απλά ψεκάστε και φύγετε. 

Wheel cleaner
Καθαριστικό Ζαντών. 
Το Wheel Clean είναι ένα ισχυρό καθα-
ριστικό για αφαίρεση δύσκολης βρομιάς 
όπως υπολείμματα από φρένα, λάδι, πίσσα 
και βρομιά από το δρόμο.

Shield for wheels
Κερί προστασίας για ζάντες. Δημιουργεί 
μία προστατευτική ασπίδα που γυαλίζει 
την επιφάνεια και δεν επιτρέπει στη βρω-
μιά να κολλήσει.

Extreme Γυαλιστικό 
Ελαστικών σε Aerosol 
Πετυχαίνει έντονο σαν καθρέφτη γυάλισμα και 
ένα βαθύ πλούσιο μαύρο. Με μαλακτικά που 
προστατεύουν και συντηρούν τα ελαστικά σας, 
διατηρώντας τη φυσική τους ομορφιά μακρο-
πρόθεσμα.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ

Kαθαριστικό ζαντών 
Extreme Shield
-Γίνεται μωβ όταν ενεργοποιηθεί.
-Αφαιρεί τη σκόνη των φρένων, τη βρω-
μιά και τη βρωμιά του δρόμου.
-Ασφαλές για όλους τους εργοστασια-
κούς και aftermarket επικαλυμμένους 
τροχούς.
-Χωρίς οξύ, με ουδέτερο pH.

Αφρός καθαρισμού ζαντών
- Εύκολο στη χρήση με γρήγορα αποτελέσματα.
- Αφήνει τους τροχούς και τα καλύμματα των 
τροχών όμορφα καθαρά και λαμπερά.
- Ασφαλές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
όλους τους τύπους ζαντών, καλύμματα τροχών 
και καλύμματα τροχών.

ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ - ΚΕΡΩΜΑ

Speed wax spray
Υγρό κερί σε σπρέι. Ιδανικό για γρήγορο κέρωμα για να διατη-
ρήσετε την γυαλάδα του αυτοκινήτου. Περιέχει κερί Carnauba.

Speed wax
To Speed Wax είναι κερί γυαλίσματος και προστασίας σε υγρή 
μορφή, προσδίδει απίστευτη γυαλάδα και προστασία σε μισό 
χρόνο από ότι τα συνηθισμένα κεριά. Στεγνώνει αμέσως και δεν 
χρειάζεται τρίψιμο παρά μόνο άπλωμα του κεριού στην επιφά-
νεια. Περιέχει κερί Carnauba και δεν αφήνει λευκά υπολείμματα

Colour restorer 
Επανορθωτής χρώματος νέας τεχνολογίας. Επαναφέρει 
αποτελεσματικά το αρχικό χρώμα του αυτοκινήτου όταν 
αυτό έχει ξεθωριάσει, ασπρίσει. 
Επουλώνει αμυχές.

Wash&wax 
Σαμπουάν και κερί γυαλίσματος σε ένα. Συμπυκνωμέ-
νο μείγμα από φυσικά κεριά για αστραφτερή γυαλάδα. 
Πλένει και κερώνει ταυτόχρονα. 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

345000100 500ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

475000100 500ml 12

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

163000100 300ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

495000100 500ml 6
Κωδικός Ποσότητα

Κιβ,

445000100 500ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

425000100 500ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

240010100 1 L 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

405000100 500ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

229001100 500ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

800392100 500ml 6
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ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ - ΚΕΡΩΜΑ

Σαμπουάν πλυσίματος
- Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει αποτελεσματικά 
   σε ένα εύκολο βήμα.
- Κερώνει το αυτοκίνητο καθώς το πλένετε.
- Περιέχει κερί καρναούμπα για εξαιρετικό αποτέλεσμα.
- Ασφαλές για όλα τα φινιρίσματα των αυτοκινήτων.

Σαμπουάν πλυσίματος Heavy Duty
Το Armor All Heavy Duty Car Wash είναι το ιδανικό 
προϊόν για αυτοκίνητα που χρειάζονται ένα πολύ δυνατό 
πλύσιμο. Μπορεί να εφαρμοστεί για την προεπεξεργασία 
ιδιαίτερα επίμονων περιοχών όπως η πίσσα, τα περιττώ-
ματα πουλιών, τα έντομα και ο χυμός δέντρων και μπορεί 
να αραιωθεί για να προσφέρει αφρό, βαθύ καθαρισμό.

Σπρέυ καθαρισμού και 
απολύμανσης επιφανειών 
- Σκοτώνει το 99,9% του SARS-CoV-2 
   που προκαλεί τον COVID-19.
- Σκοτώνει το 99,9% των ιών 
   και των βακτηρίων.
- Καθαρίζει και απολυμαίνει 
   σε ένα βήμα.
- Με φρέσκο άρωμα.
- Για χρήση σε αυτοκίνητα.
- Είναι ασφαλές για χρήση 
   σε σκληρές, μη πορώδεις επιφάνειες.

Σαμπουάν πλυσίματος με κερί 
wash & wax 
- Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει 
   με ένα εύκολο βήμα.
- Ιδανικό για τη χρήση του προϊόντος κατά  
   το πλύσιμο ενδιάμεσα στο γυάλισμα, καθώς 
   ενισχύει το κέρωμα και δίνει επιπλέον λάμψη 
   στη βαφή.
- Περιέχει κερί καρναούμπα για εξαιρετικό 
   αποτέλεσμα.
- Ασφαλές για όλα τα φινιρίσματα των 
   αυτοκινήτων.
- Η φόρμουλα διπλής δράσης διαλύει 
   σχολαστικά 
   τη βρωμιά και αφήνει μια επιπλέον γυαλάδα.

ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ - ΚΕΡΩΜΑ

Αφρός καθαρισμού Snow Foam 
Το Armor All® Snow Foam Car Wash είναι ένας εύκο-
λος τρόπος για να προσφέρετε στο αυτοκίνητό σας ένα 
εκπληκτικό πλύσιμο αυτοκινήτου στο σπίτι. Είτε προτιμάτε 
την απόλαυση του πλυσίματος στο χέρι είτε τη δύναμη της 
χρήσης πλυντηρίου πίεσης, μπορείτε να επιτύχετε παχύ, 
μακράς διαρκείας αφρό και να βοηθήσετε στην αντιμετώ-
πιση της βρωμιάς.

Σαμπουάν πλυσίματος Extreme Shield 
Το Armor All® Extreme Shield™ + Ceramic Car Wash διευ-
κολύνει την απόκτηση ενός premium αυτοκινήτου στο σπίτι. Η 
φόρμουλα που εκκρεμεί για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δημιουργεί 
ένα προστατευτικό φράγμα στο αυτοκίνητό σας. Η κεραμική επί-
στρωση σε αυτό το πλυντήριο αυτοκινήτων βελτιώνει τη ρίψη του 
νερού και ενισχύει τη λάμψη, διατηρώντας το όχημά σας καθαρό 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ των πλύσεων.

Kερί γυαλίσματος σε πάστα 
- Ειδικά σχεδιασμένο από μείγμα κεριών.
- Έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζεται εύκολα στη βαφή 
  παρέχοντας απίστευτη προστασία από το νερό και 
   επιπλέον λάμψη.
- Περιέχει κερί καρναούμπα.
- Δημιουργεί ένα υδατοαπωθητικό φράγμα.
- Βοηθά στην παροχή διαρκούς προστασίας.

Αλοιφή αφαίρεσης Γρατσουνιών 
- Επαναφέρει το χρώμα της βαφής, κάνοντας τα φι-
νιρίσματα της βαφής να φαίνονται σαν καινούργια.
- Δεν γρατσουνίζει το διαφανές χρώμα επίστρωσης 
όπως οι συμβατικές ενώσεις τριβής.
- Η αποκλειστική σύνθεση του προϊόντος είναι βολι-
κή και εύκολη στη χρήση.
- Καθαρίζει επίσης κιτρινισμένα, γρατσουνισμένα και 
μουντά φανάρια αυτοκινήτων.
- Ειδική φόρμουλα αφαιρεί επιφανειακές γρατσου-
νιές, θαμπάδα και οξείδωση από το εξωτερικό του 
αυτοκινήτου.

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

500308100 1 L 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

500322100 1 L 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

228776100 300ml 12

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

225812100 300ml 12

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

225164100 520ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

228943100 520ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

228417100 300ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ,

228424100 200ml 6
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Dashboard 
flow-pack wipes 20 τεμ.
Υγρομάντηλα τσέπης γυαλίσματος 
ταμπλό εμποτισμένα με σιλικονούχο 
γαλάκτωμα.

Dashboard matt 
flow-pack wipes 20 τεμ.
Υγρομάντηλα τσέπης γυαλίσματος 
ματ ταμπλό εμποτισμένα με 
σιλικονούχο γαλάκτωμα με 
άρωμα κίτρο. 

ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

Headlight restoration kit
Το Armor All Headlight Restoration Kit 
καθαρίζει και προστατεύει τα φανάρια 
του αυτοκινήτου σας. Κρατώντας τα κα-
θαρά και διαυγή, παραμένετε ασφαλείς. 
Εάν παρατηρείτε πως η ισχύ των φα-
ναριών σας δεν είναι τόσο ισχυρή όσο 
ήταν κάποτε, τότε πιθανόν το πρόβλη-
μα να είναι η οξείδωση στους φακούς, 
εσωτερικά.

Leather
flow-pack wipes 20 τεμ.
Υγρομάντηλα τσέπης για δέρμα. Ιδανικό για 
να καθαρίζει και να προστατεύει κάθε είδος 
δερμάτινης επιφάνειας.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ & 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ !

* 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!

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

* 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!

ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

Flow-pack wipes glass 20 τεμ.
Τα υγρομάντηλα Armor All Glass Wipes είναι ειδικά σχεδια-
σμένα για τα τζάμια των αυτοκινήτων, με ικανότητα να αφαι-
ρούν τις βρωμιές από το δρόμο, τη βρωμιά γενικότερα και τα 
έντομα γρήγορα και εύκολα, δίνοντας ένα φινίρισμα χωρίς να 
αφήνει σημάδια ή γραμμές, για μέγιστη ορατότητα. Διατίθενται 
σε μαλακή συσκευασία για να τα παίρνετε παντού μαζί σας και 
να χωράνε στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.

Flow-pack wipes clean up 20 τεμ.
Τα υγρομάντηλα Armor All All Cleanup Wipes έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για να αντιμετωπίζουν τα πάντα, από ένα απλό περιστασια-
κό «ατύχημα» μέχρι τη σκληρή βρωμιά σε χαλιά και ταπετσαρίες, 
χωρίς να στεγνώσει, να καταστρέψει ή να ξεθωριάσει τις επιφά-
νειες. Διατίθενται σε μαλακή συσκευασία για να τα παίρνετε πα-
ντού μαζί  σας και να χωράνε στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.

Υγρά απολυμαντικά 
μαντηλάκια 20 τεμ.
Απολυμαντικά Μαντηλάκια για καθαρές 
επιφάνειες αυτοκινήτου . Καθαρίζουν και 
απολυμαίνουν. Σκοτώνουν το 99,9% των 
βακτηρίων και των ιών.
Καθαρίζουν και απολυμαίνουν σκληρές, 
μη πορώδεις επιφάνειες όπως πλαστικό, 
βινύλιο, μέταλλο, εργασίες βαφής, πατάκια 
και χερούλια.

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

ΝΕΟ

Κωδικός
Κιβώτιο

360200100 6

Κωδικός
Κιβώτιο

390150100 6

Κωδικός
Κιβώτιο

350200100 6

Κωδικός
Κιβώτιο

185140100 6

Κωδικός
Κιβώτιο

370200100 6

Κωδικός
Κιβώτιο

380200100 6

Κωδικός
Κιβώτιο

380300100 6
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ΑUTOMOTIVE 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 

Συνθετικό δέρμα με μικροίνες
48 x 58cm

Πετσέτα γυαλίσματος 
μικροινών
38 χ 42cm

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Μικροίνες για τζάμια
40 x 40cm

Μικροίνες πολλαπλών 
χρήσεων 40 x 40cm

Πετσέτα  στεγνώματος μικροινών  XL
58,50 x 78cm

Πετσέτα  καθαρισμού μικροινών σετ  6τμχ
30 x 40cm

2 σε 1 γάντι πλυσίματος 
μικροινών

Κωδικός
Κιβώτιο

040011100 6

Κωδικός
Κιβ.

040004100 6

Κωδικός
Κιβώτιο

040013100 6

Κωδικός
Κιβώτιο

040017100 6

Κωδικός
Κιβώτιο

040009100 6

Κωδικός
Κιβώτιο

040010100 9

Κωδικός
Κιβώτιο

040005100 4
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ΑUTOMOTIVE 

Βούρτσα καθαρισμού 
ζαντών αλουμινίου

Αντιθαμβωτικό σφουγγάρι 
μικροινών

3 σφουγγάρια γυαλίσματος 
με χειρολαβή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 

Σφουγγάρι αφαίρεσης 
πίσσας & εντόμων

Σφουγγάρι πλυσίματος 
jumbo

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

Μεταλλικό stand μεγάλο 
ΑΑ Εnergizer με οθόνη 18’’

Μεταλλικό stand μικρό 
ΑΑ Εnergizer με οθόνη 18’’

Μεταλλικό stand μεγάλο 
ΑΑ Εnergizer χωρίς οθόνη

Μεταλλικό stand μικρό 
ΑΑ Εnergizer χωρίς οθόνη

Κωδ.: 689296100    
58.42cm x 38.10cm x 149.86cm

Κωδ.: 689308100     
46.99cm x 38.10cm x 167.64cm

Κωδ.: 689299100     
58.42cm x 38.10cm x 154.94cm

Κωδ.: 689310100      
46.99cm x 38.10cm x 149.86cm

Κωδικός
Κιβώτιο

040007100 6

Κωδικός
Κιβώτιο

040003100 10

Κωδικός
Κιβώτιο

040015100 4

Κωδικός
Κιβώτιο

040014100 4

Κωδικός
Κιβώτιο

040016100 12
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Μεταλλικό κρεμαστό 
stand ΑΑ Εnergizer

Χάρτινο κρεμαστό 
stand ΑΑ Εnergizer

Κωδ.: 689301100  
15.24cm x 19.05cm x 88.90cm

Κωδ.: 689321100   
12.50cm x 14.50cm x 94.50cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

RBR display stand RBR stand μεσαίο RBR stand μεγάλο
Κωδ.: 896480100   

39cm x 4,5cm x 24cm
Κωδ.: 896466100     

38cm x 38cm x 118cm
Κωδ.: 896473100      

45cm x 45cm x 125cm


