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HOZELOCK

AUTO REELS PREMIUM

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

Χρησιμοποιήστε το Auto reel 
σε όλο τον κήπο σας, καθώς 
περιστρέφεται 180 μοίρες.

Σε επόμενη χρήση, 
απλώς τραβήξτε το 
πιστόλι ποτίσματος και 
αυτόματα θα ξετυλιχτεί 
το λάστιχο

Επιπλέον, υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη 
θέση για να αποθηκεύσετε το πιστόλι 
ποτίσματος

Πολύ εύκολη τοποθέτηση 
του καρουλιού στον τοίχο

Υπάρχει και παιδικό κλείδωμα για 
επιπλέον προστασία, καθώς μπορεί να 
προστεθεί και λουκέτο ασφαλείας.

248500110 

259500110

240300110240100110 240134110

Pro Pro Pro Pro

Pro

5
ΧΡΟΝΙΑ

20m 20m10m 30m

40m

  2427 Καρούλι ποτίσματος micro reel με λάστιχο 10m 
• Περιλαμβάνει εύκαμπτο λάστιχο 10 μέτρων και όλα τα εξαρτήματα.
• Περιστρεφόμενο καρούλι με μανιβέλα 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.

5
ΧΡΟΝΙΑ

5
ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ -  COMPACT - PREMIUM

10m

2364 Σετ βάση τοίχου 
με λάστιχο 20m & starter σετ
• Επιτοίχιο καρούλι
• Μπορεί να αποθηκεύσει έως 
   30m λάστιχου διαμέτρου 19mm
• Περιλαμβάνει λάστιχο 20m
• Διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο 
   σημείο για να αποθηκεύετε 
   κρεμώντας τα αξεσουάρ.

20m

Καρούλια για εξοικονόμηση χώρου 

ΝΕΟ

Κωδικός Λάστιχο
Κιβώτιο

€
248500110 10m 2 150,00

240100110 20m 1 184,00

240134110 20m 1 184,00

240300110 30m 2 252,00

259500110 40m 1 310,00

Κωδικός Λάστιχο
Κιβ.

€

242700110 10m 5 40,00

Κωδικός Λάστιχο
Κιβ.

€

236400110 20m 3 49,90
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HOZELOCK

ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ -  COMPACT - PREMIUM

Καρούλια με Λάστιχο ποτίσματος

2432 Καρούλι με ρόδες 
με λάστιχο 20m 1/2’’
• Συναρμολογημένο καρούλι με ρόδες 
για λάστιχο έως 45m
• Περιλαμβάνει λάστιχο 20 μέτρα 1/2’’.
• Περιλαμβάνει 1 βάση τοίχου, τις 
βίδες, 1 ακροφύσιο, 2 ταχυσυνδέσμους, 
1 ταχυσύνδε σμο με aqua stop και 1 
ρακόρ βρύσης.

5
ΧΡΟΝΙΑ

2489 Καρούλι για λάστιχο με ρόδες με λάστιχο 1/2’’
•Καρούλι με ρόδες για λάστιχο έως 45m
• Περιλαμβάνει λάστιχο 1/2’’.
• Διαθέτει τροχήλατη βάση με λαβή για εύκολη μεταφορά.
• Διαθέτει μανιβέλα στο καρούλι που βοηθά στην εύκολη
   αποθήκευση του λάστιχου.
• Περιλαμβάνει λάστιχο 1/2’’ , 1 ρακόρ βρύσης, 
   1 σύνδεσμο aquastop, 1 ακροφύσιο, 3/4’’ & /1/2’’ σύνδεσμους βρύσης.

5
ΧΡΟΝΙΑ

PROMO

ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ -  COMPACT - PREMIUM

6005 Σύνδεσμος λάστιχου  
• Συνδέει τη βρύση με το λάστιχο ή το cart
• Περιλαμβάνει λάστιχο 1,5 μέτρου, 1 ρακόρ 
και 2 ταχυσυνδέσμους

1.5m

5
ΧΡΟΝΙΑ

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

Καρούλια χωρίς Λάστιχο ποτίσματος

5
ΧΡΟΝΙΑ

2420 Επιτοίχιο καρούλι για 
λάστιχο έως 30m
• Επιτοίχιο καρούλι που περιλαμβά-
νει τη βάση και τις βίδες στερέωση.
• Περιλαμβάνει ταχυσύνδεσμο με 
aqua stop καθώς και οδηγό λαστί-
χου για να διευκολύνει το τύλιγμα/
ξετύλιγμα.

Κωδικός Λάστιχο
Κιβ.

€

243200110 20m 2 58,30

Κωδικός Λάστιχο
Κιβ.

€

248900110 20m 1 80,00
Κωδικός Λάστιχο

Κιβ.
€

600500110 1,5m 5 16,50

Κωδικός
Κιβώτιο

€

239800110 5 67,00

Κωδικός
Κιβ.

€

242000110 2 68,00



9

HOZELOCK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 2210 Χρονοδιακόπτης μηχανικός
• Επιλέξτε χειροκίνητα την ώρα ενεργοποίησης ποτίσματος
• Προγραμματισμός: 1 φορά την ημέρα
• Διάρκεια ποτίσματος: έως 120 λεπτά
• Για βρύσες με σπείρωμα διαμέτρου 21mm  (G½) ή 26,5mm (G¾)       
   ή  33,3mm (G1)

• 16 προγράμματα ποτίσματος
• Προγραμματισμός: από 1 φορά/εβδομάδα 
   έως 4 φορές/ημέρα
• Διάρκεια ποτίσματος: έως 60 λεπτά
• Επιλογή χρονοκαθυστέρησης
• Λειτουργεί με μπαταρίες

• Με ψηφιακή οθόνη και περιστρεφόμενο 
   κουμπί για τις ρυθμίσεις
• 3 προγράμματα ανά μέρα
• Διάρκεια ποτίσματος: έως 199 λεπτά
• Επιλογή χρονοκαθυστέρησης
• Λειτουργεί με μπαταρίες

2220 Select προγραμματιστής 2224 Select plus Προγραμματιστής

16 προγράμματα 
ποτίσματος

Με ψηφιακή οθόνη και περιστρε-
φόμενο κουμπί για τις ρυθμίσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

2
ΧΡΟΝΙΑ

2
ΧΡΟΝΙΑ

Κωδικός    221000110

Κιβώτιο    5

€    21,00

Διάρκεια ποτίσματος    έως 120 λεπτά

Συχνότητα  ποτίσματος    1 φορά την ημέρα

Σπείρωμα
21mm  (G½) ή 26,5mm (G¾) ή  
33,3mm (G1)

Κωδικός 222000110 222400110

Κιβώτιο 2 2

€ 41,95 52,45

Διάρκεια ποτίσματος έως 60 λεπτά έως 199 λεπτά

Συχνότητα  ποτίσματος 1 φορά την την εβδομάδα έως τέσσερις φορές την ημέρα 3 προγράμματα την ημέρα

Λειτουργία Water Now

Επιλογή χρονοκαθυστέρησης

Μπαταρίες 2 x AA Αλκαλικές (δεν συμπεριλαμβάνονται) 2 x AA Αλκαλικές (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Έλεγχος στάθμης μπαταρίας 

Σπείρωμα 21mm  (G½) ή 26,5mm (G¾) ή  33,3mm (G1) 21mm - G½, 26,5mm - G¾, 33,3mm - G1
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

 Αυτονομείστε τον κήπο σας, επιλέγοντας ένα 
προγραμματιστή ποτίσματος και ξενοιάστε!

ΛΑΣΤΙΧΑ 
ΠΟΣΤΙΜΑΤΟΣ
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HOZELOCK

ΛΑΣΤΙΧΑ TUFFHOZE

30
ΧΡΟΝΙΑ

30
ΧΡΟΝΙΑ

  Λάστιχο Tuffhoze   
•  Εξαιρετικά ανθεκτικό λάστιχο, δεν τσακίζει, 
   δεν μπερδεύεται σε κόμπους
•  50% πιο ελαφρύ σε σχέση με τα κοινά λάστιχα
•  Δεν λερώνεται λόγω της εξωτερικής επίστρωσης
•  Αντέχει σε 40+ bar πίεση
•  Περιλαμβάνει 1 ακροφύσιο, 
   2 ταχυσυνδέσμους aqua stop και 1 ρακόρ.
•  Εγγύηση 30 χρόνια

Σε σύγκριση με τα κοινά λάστιχα ποτίσματος

Έως και 50% 
ελαφρύτερο

Δεν τσακίζει  
εύκολο στην 
κίνηση

Πολλή σκληρό 
& ανθεκτικό

Tuff-Fibre woven 
τεχνολογία.
Εξασφαλίζει την μέγιστη 
αντοχή και το ελάχιστο 
βάρος του λάστιχου

1

2

3

4

5Hozelock σύστημα 
γρήγορης και εύκο-
λης σύνδεσης

Ελαφρύς και εύκαμπτος 
σχεδιασμός για την αποφυγή 
τσακίσματος του λάστιχου 
και για την μεγιστοποίηση 
ροής νερού 

Εξαρτήματα που 
αποτρέπουν τη 
διαρροή νερού και 
εξασφαλίζουν την 
ασφαλή ένωση

Dura-Tech PVC εσωτερική 
επίστρωση για μέγιστη 
ευελιξία και αντοχή

811212110 812512110

  Λάστιχο Superhoze
• Το λάστιχο επεκτείνεται έως και 3x φορές επιπλέον 
   του αρχικού μήκους
• Συρρικνώνεται μετά τη χρήση στο αρχικό μέγεθος
• Πολύ ελαφριά κατασκευή
• Περιλαμβάνει 1 ακροφύσιο, 
  2 ταχυσυνδέσμους aqua stop και 1 ρακόρ.
• Εγγύηση 5 χρόνια

ΛΑΣΤΙΧΑ SUPERHOZE

5
ΧΡΟΝΙΑ

5
ΧΡΟΝΙΑ

Superhoze με βάση για το λάστιχο 
– 15 μέτρα Superhoze – 15 μέτρα 

Εύκολη 
τοποθέτηση

Υψηλής ποιότητας 
σύνδεσμος για απο-
φυγή διαρροών

Υψηλής 
ποιότητας 
εσωτερικό 
ελαστικό

Εσωτερική 
επένδυση για 
τη βέλτιστη 
ροή νερού

Υφασμάτινη 
εξωτερική 
επένδυση

821512110 821590110

Οικολογική συσκευασία

Κωδικός Μήκος (m)
Κιβ.

€

811212110 12,5 6 45,00

812512110 25 4 77,50

Κωδικός Μήκος 
(m) Κιβ.

€

821512110 15 4 49,00

821590110 15 3 59,50
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HOZELOCK

ΛΑΣΤΙΧΑ TRICOFLEX

  Ultimate 
• Πολύ ελαφρύ λάστιχο με μεγάλη αντοχή, 
  συγκεκριμένα 25% ελαφρύτερο από τα άλλα λάστιχα!
• Soft & Flex™
• Εύκαμπτο λάστιχο που δεν τσακίζει
• 5 στρώσεων
• Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες με προστασία UV 
  και προστασία από τον παγετό
• Εγγύηση 30 χρόνια

Αντοχή στις 
καιρικές συνθή-
κες με UV και 
προστασία από 
τον παγετό

Soft & Flex™ 
τεχνολογία

Soft & Flex™ 
τεχνολογία

Εσωτερική 
επένδυση για 
τη βέλτιστη 
ροή νερού

TNT™ τεχνολογία 
κατά της τσάκισης 
του λάστιχου

1

2
3

4

5

30
ΧΡΟΝΙΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ TRICOFLEX

 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

15
ΧΡΟΝΙΑ

1

3

4

5
Αντοχή στις 
καιρικές συνθή-
κες με UV και 
προστασία από 
τον παγετό

Soft & Flex™ 
τεχνολογία

Μαλακό 
εσωτερικό 
στρώμα.

TNT™ τεχνολογία 
κατά της τσάκισης 
του λάστιχου

Εσωτερική 
ενίσχυση

2

Κωδικός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΩΛΉΝΑ Μή-
κος 
(m) Κιβ.

€
inches mm

116761110 1/2’’ 12,5 25 1 53,50

139142110 3/4’’ 19 25 1 93,00

139155110 3/4’’ 19 50 1 196,00

Κωδικός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΩΛΉΝΑ Μήκος 
(m) Κιβ.

€
inches mm

063150110 1/2’’ 12,5 15 1 36,00

063176110 5/8’’ 15 25 1 73,00

063263110 3/4’’ 19 50 1 217,00
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HOZELOCK

ΛΑΣΤΙΧΑ TRICOFLEX

  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

  Ultraflex starter set 20m
• Η ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες με προ-
στασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό 
εγγυάται ότι το λάστιχο σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αποτελεσματικά σε ένα εύρος κλιματικών συνθηκών 
από -15°C έως 60°C.
• Η τεχνολογία Soft & Flex™ προσφέρει εξαιρετική 
αντοχή στο τσάκισμα και το μπέρδεμα, δίνοντας την 
αίσθηση ελαφρότητας και ευελιξίας, επιτρέποντάς 
σας να κάνετε ελιγμούς με το λάστιχο στον κήπο με 
ελάχιστη προσπάθεια.
• Η πλεκτή τεχνολογία κατά της συστροφής διασφα-
λίζει ότι το λάστιχο δεν στρίβει υπό πίεση, παρέχοντας 
συνεχή ροή νερού και εξαλείφει τις διακοπές που 
προκαλούνται από το τσάκισμα του σωλήνα.
• Ομαλό εσωτερικό στρώμα για ενίσχυση 
της ροής του νερού.

20
ΧΡΟΝΙΑ

20
ΧΡΟΝΙΑ

ErgoRibs

1

2

3

4

5
Αντοχή στις 
καιρικές συνθή-
κες με UV και 
προστασία από 
τον παγετό

Soft & Flex™ 
τεχνολογία

Εσωτερική 
επένδυση για 
τη βέλτιστη 
ροή νερού

TNT™ τεχνολογία 
κατά της τσάκισης 
του λάστιχου

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 ακροφύσιο, 1 ταχυσύνδεσμο, 
1 ταχυσύνδεσμο aqua stop, 1 ρακόρ

10
ΧΡΟΝΙΑ

ErgoRibs

1

2 3
4

20m

Αντοχή στις 
καιρικές συνθή-
κες με UV και 
προστασία από 
τον παγετό

Εσωτερική 
επένδυση για 
τη βέλτιστη 
ροή νερού

TNT™ τεχνολογία 
κατά της τσάκισης 
του λάστιχου

 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

25
ΧΡΟΝΙΑ

ErgoRibs

1

2
3

4
5Αντοχή στις 

καιρικές συνθή-
κες με UV και 
προστασία από 
τον παγετό

Soft & Flex™ 
τεχνολογία

Εσωτερική 
επένδυση για 
τη βέλτιστη 
ροή νερού

TNT™ τεχνολογία 
κατά της τσάκισης 
του λάστιχου

ΝΕΟ

Κωδικός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΩΛΉΝΑ Μήκος 
(m) Κιβ.

€
in. mm

145045110

1/2’’ 12,5

10 1 14,50

145081110 15 1 21,00

145040110 20 1 28,00
145009110 30 1 42,00

145043110 50 1 66,00

145050110
5/8’’ 15

15 1 24,00

145051110 25 1 40,00

145060110
3/4’’ 19

25 1 59,00

145082110 50 1 118,00

Κωδικός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΩΛΉΝΑ Μήκος 
(m) Κιβ.

€
inches mm

152170110 1/2’’ 12,5 20 1 35,00

Κωδικός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΩΛΉΝΑ Μήκος 
(m) Κιβ.

€
inches mm

145044110 1/2’’ 12,5 20 1 37,50

Κωδικός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΩΛΉΝΑ Μήκος 
(m) Κιβ.

€
inches mm

145007110
1/2’’ 12,5

15 1 22,00

145010110 25 1 34,00

145070110 3/4’’ 19 25 1 54,10
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HOZELOCK

ΠΙΣΤΟΛΙΑ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ

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.

Ακροφύσιο ποτίσματος 3-σε-1
• Περιστρέψτε για να επιλέξετε το προτι-
μώμενο μοτίβο ψεκασμού. Το ακρο-
φύσιο περιλαμβάνει βέλη οδηγιών που 
προσφέρουν σαφείς οδηγίες χρήσης.
• Το ακροφύσιο 3-σε-1 διαθέτει αρσε-
νικό σύνδεσμο γρήγορης σύνδεσης για 
γρήγορη εναλλαγή μεταξύ συσκευών 
που δε στάζει.
• Ιδανικό για καθάρισμα, πλύσιμο και 
απαλό πότισμα.

2675 Πιστόλι jet spray  
• Σκανδάλη που ασφαλίζει
• Ελεγχος ροής
• Τρείς τύποι ψεκασμού:  
   πίδακας, κώνος, «γρήγορο γέμισμα»

PLUS

2
ΧΡΟΝΙΑ

2
ΧΡΟΝΙΑ

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

PLUS

2
ΧΡΟΝΙΑ

2669 Πιστόλι Multi spray
• Πέντε μοτίβα ψεκασμού για εργασίες ποτίσματος 
   και καθαρισμού κήπου
• Η αρσενική υποδοχή 
   γρήγορης σύνδεσης επιτρέπει  
   την εύκολη σύνδεση του
• Με τον κόκκικνο μοχλό 
   μπορείτε να ρυθμίσετε την 
   ροή του νερού που ψεκάζεται

ΝΕΟ

Κωδικός
Κιβώτιο

€

267500110 5 10,80

Κωδικός
Κιβώτιο

€
268200110 5 28,30

Κωδικός
Κιβώτιο

€
100100110 10 12,50

Κωδικός
Κιβώτιο

€
266900110 5 16,00

Κωδικός
Κιβ.

€

268400110 5 29,00
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2690 Πιστόλι spray plus
• Σκανδάλη που ασφαλίζει
• Μεταλλικός σκελετός

Πιστόλι Ποτίσματος Jet Spray Gun Με Aquastop - Display box 40 τμχ
Το display box Jet Spray Gun με ΔΩΡΟ το ταχυσύνδεσμο σε κάθε πιστόλι αποτελείται από 40 τεμάχια.

• Το κλείδωμα On/Off κρατά τη σκανδάλη πατημένη όταν ποτίζετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 
επομένως δεν χρειάζεται να κρατάτε πατημένη τη σκανδάλη. Τώρα μπορείτε να ποτίζετε μια μεγάλη 
περιοχή με άνεση και χωρίς να κουράζονται τα χέρια σας.
• Ο έλεγχος ομαλής ροής σάς επιτρέπει να αλλάζετε γρήγορα την ποσότητα του νερού που ψεκάζεται,  
σπρώξτε το προς τα εμπρός με τον αντίχειρά σας για μέγιστη ισχύ ή τραβήξτε το προς τα πίσω για να 
μειώσετε τη χρήση νερού έως και 50%. Προσαρμόζοντας ένα πίδακα υψηλής ισχύος για καθαρισμό 
ή ήπιο πότισμα για τα λουλούδια, μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς τη σωστή ποσότητα νερού για κάθε 
εργασία, ενώ παράλληλα προστατεύετε τα πιο ευαίσθητα φυτά σας.
• Τρία μοτίβα ψεκασμού – Cone Spray για πότισμα φυτών, Ισχυρό Jet για καθαρισμό και Γρήγορο 
γέμισμα για γέμισμα κουβάδων και ποτιστηριού.

Display 48τμχ Πιστόλι Ποτίσματος Rose Gun
Το display box αποτελείται από 48 τεμάχια Rose Gun. Το πιστόλι ποτίσματος Rose Gun είναι ιδανικό 
για το πότισμα ευαίσθητων φυτών του κήπου.

• Ελαφριά και εύχρηστη κεφαλή ποτίσματος.
• Ιδανικό για πότισμα φυτών και λουλουδιών στον κήπο, αλλά και για εργασίες καθαρισμού.
• Διαθέτει μια μοναδική, δοσομετρική παροχή νερού για ελαφρύ πότισμα σπόρων και φυτωρίων.
• Η εργονομικά διαμορφωμένη λαβή είναι πολύ άνετη στη χρήση και μπορεί να κλειδωθεί έτσι ώστε 
να μπορείτε να ποτίζετε συνεχώς χωρίς πίεση.
• Είναι συμβατό με όλες τις άλλες γνωστές μάρκες.

PLUS
2

ΧΡΟΝΙΑ

2691 Πιστόλι multi plus
• Σκανδάλη που ασφαλίζει
• Έλεγχος ροής
• 5 τύποι ψεκασμούς: πίδακας,  κώνος, «γρήγορο 
  γέμισμα», επίπεδος ψεκασμός και απαλή ροής «ομίχλη»
• Μεταλλικός σκελετός

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

2672 Πιστόλι ποτίσματος 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.

CentreAeratedAngleShowerMistFlatFast FillConeJetFine Rose

PLUS

2
ΧΡΟΝΙΑ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Κωδικός
Κιβώτιο

€
269000110 6 32,50

Κωδικός
Κιβώτιο

€
269100110 6 35,50

Κωδικός
Κιβώτιο

€

267590110 40 10,80

Κωδικός
Κιβώτιο

€

267290110 48 9,90

Κωδικός
Κιβ.

€

267260110 24 15,50
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2972 Ποτιστικό επιφανείας aquastorm180m2

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

SPRINKLERS

2520 Περιστρεφόμενο sprinkler plus
•  Περιστρεφόμενο sprinkler με 2 μοτίβα ψεκασμού
•  «Λεπτός» ψεκασμός για σπόρους και ψεκασμός υψηλής πίεσης 
   για γκαζόν και μεγάλα φυτά
•  Μέγιστη κάλυψη επιφάνεις: 254 τ.μ.

2550 Παλλόμενο sprinkler plus
•  Ενισχυμένο πότισμα για  μεγάλες περιοχές
•  Περιστρεφόμενο σε ολόκληρο κύκλο 
    360 μοίρες ή σε μέρος του κύκλου από 
    36 έως 360 μοίρες
•  Ρυθμιζόμενο ανάλογα την απόσταση 
    και το μοτίβο ψεκασμού, μεταξύ 
    ψεκασμού υψηλής πίεσης ή κώνου
•  Μέγιστη κάλυψη επιφάνεις: 450 τ.μ

2510 Κυκλικό sprinkler
•  8 ακροφύσια για ομοιόμορφο πότισμα
•  Ιδανικό για μεγάλα φυτά και γκαζόν
•  Μέγιστη κάλυψη επιφάνεις: 177 τ.μ.

PLUS

PLUS

PLUS

2
ΧΡΟΝΙΑ

2
ΧΡΟΝΙΑ

2
ΧΡΟΝΙΑ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΡΑΚΟΡ

Κωδικός
Κιβώτιο

€

297200110 5 30,50

Κωδικός
Κιβώτιο

€
252000110 5 32,00

Κωδικός
Κιβώτιο

€
255000110 5 25,00

Κωδικός
Κιβώτιο

€
251000110 5 23,50
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ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΡΑΚΟΡ

2055 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.

PLUS

PLUS

Βαλβίδα διακοπής νερού 
(μόνο στα AquaStop)
Σταματά το νερό μετά την αφαίρεση 
της συσκευής ποτίσματος

Λαβή σύνδεσης
Κατασκευασμένη από σιλικόνη για ευκολία 
στη χρήση με τριπλό σημείο σύνδεσης για πιο 
ασφαλή σύνδεση

Εξωτερικό περίβλημα
Κατασκευασμένο από ABS για αντοχή 
και  για βελτιωμένο κράτημα

Λαβή σύνδεσης

Σκληρός εσωτερικός σύνδεσμος 
των υπόλοιπων μερών

Άκρη του ταχυσυνδέσμου 
(για Plus και Pro μοντέλα)
Κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλλά εύ-
καμπτο πλαστικό για ασφαλή σύνδεση με 
το λάστιχο και για αποφυγή τσακίσματος.

1 2 3 4 5 6

1 3 5

2
4 6

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΡΑΚΟΡ

Σύνδεσμος λάστιχων 1/2’’ & 5/8’’
Για επιδιόρθωση κατεστραμμένου λάστιχου ή για μόνιμη 
σύνδεση δύο λαστίχων.

2167 Ρακόρ για βρύσες 
εξωτερικού χώρου

Ταχυσύνδεσμος soft touch με stop
• Με λαβή soft touch για ευκολία και άνεση στη χρήση.
• Υψηλής ποιότητας ταχυσύνδεσμος ασφαλείας
• Με εσωτερική βαλβίδα aqua stop που σταματάει αυτομάτως 
   τη ροή του νερού μόλις αποσυνδέσετε το πιστόλι από τον 
   ταχυσύνδεσμο για να μην χρειάζεται να επιστρέφετε στη βρύση.

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

Κωδικός Συσκευασία Για λάστιχα
Κιβ.

€

205500110 Blister 1/2’’ ή και 5/8’’ 10 8,50

Κωδικός Συσκευασία Για λάστιχα
Κιβ.

€
205000110 Blister 1/2’’ ή και 5/8’’ 10 5,70

206000110 Blister 3/4’’ 10 7,90

Κωδικός Συσκευασία Για λάστιχα
Κιβώτιο

€

210000110 Bulk 1/2’’ ή και 5/8’’ 25 3,75

210090110 Blister 1/2’’ ή και 5/8’’ 10 4,20

Κωδικός Συσκευασία Για λάστιχα
Κιβ.

€
207560110 Bulk 1/2’’ ή και 5/8’’ 25 4,30
207500110 Blister 1/2’’ ή και 5/8’’ 10 5,10
208560110 Bulk 1/2’’ ή και 5/8’’ 25 5,40
208500110 Blister 1/2’’ ή και 5/8’’ 10 6,40

Κωδικός Συσκευασία   
Διαστ. mm Κιβ.

€

216700110 Bulk 3/4’’ 25 2,20

216701110 Blister 3/4’’ 10 2,60

Κωδικός Συσκευασία Για λάστιχα
Κιβ.

€
207060110 Bulk 1/2’’ ή και 5/8’’ 25 3,30
207000110 Blister 1/2’’ 10 4,40
208060110 Bulk 3/4’’ 25 4,30
208000110 Blister 3/4’’ 10 5,10
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ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΡΑΚΟΡ 

2291 Σύνδεσμος δύο ταχυσυνδέσμων
• Διπλός αρσενικός σύνδεσμος που επιτρέπει τη σύνδεση 
  δύο λάστιχων ποτίσματος με ταχυσυνδέσμους.

2293 Σύνδεσμος Υ τριών ταχυσυνδέσμων
• Δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε 3 λάστιχα χρησιμοποιώντας 
  3 ταχυσυνδέσμους.

  2256 Διακλαδωτής Βρύσης 
• Δύο γραμμές από μία παροχή
• Ελεγχόμενη ροή σε κάθε γραμμή

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΡΑΚΟΡ

  2250 Διπλή παροχή Flowmax με βάση τοίχου
• Δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε σε μια βρύση, λάστιχο   
   ποτίσματος & προγραμματιστή ποτίσματος & να έχετε και 
   κανονική βρύση ταυτόχρονα.
 • Ελεγχόμενη ροή σε κάθε γραμμή

2150 Τετραπλή παροχή με βάση τοίχου
• 4 γραμμές από μία παροχή
• Δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε σε 1 βρύση, 
   έως και  2 λάστιχα ποτίσματος και 2 προγραμματιστές
• Ελεγχόμενη ροή σε κάθε γραμμή

PLUSΚωδικός Συσκευασία
Κιβώτιο

€
229100110 Bulk 25 2,70

229190110 Blister 10 3,10

Κωδικός Συσκευασία
Κιβώτιο

€
229390110 Blister 10 5,10

229360110 Bulk 25 4,70

Κωδικός
Κιβ.

€

225600110 5 13,50

Κωδικός
Κιβ.

€

225000110 5 35,50

Κωδικός
Κιβώτιο

€
215000110 2 53,00
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ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ 
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

 4023 Ψεκαστήρας με Σκανδάλη Pulsar 1L
• Μπροστινή υποδοχή για γέμισμα νερού
• Προσαρμοζόμενο ακροφύσιο για ψεκασμό 
   από ίσιο πίδακα σε απαλή ροή «ομίχλη»
• Εργονομική λαβή
• Χωρητικότητα: 1 λίτρο

   4122 ΨΨεκαστήρας με σκανδάλη 
   Standard 1,25lt
•  Μοχλός On/Off
•  Φαρδύς λαιμός για εύκολο γέμισμα
•  Εύκολη στη χρήση αντλία
•  Διάφανο δοχείο
•  Προσαρμοζόμενο ακροφύσιο για ψεκασμό 
    από ίσιο πίδακα σε απαλή ροή «ομίχλη»

    4121 Ψεκαστήρας με σκανδάλη     
    Standard 1lt
•  Ιδανικό για πότισμα εσωτερικού χώρου    
    ή μπαλκονιού
•  Διαφανές, βαθμονομημένο δοχείο
•  Προσαρμοζόμενο ακροφύσιο 
    για ψεκασμό από ίσιο πίδακα 
    σε απαλή ροή «ομίχλη»

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

2
ΧΡΟΝΙΑ

2
ΧΡΟΝΙΑ

2
ΧΡΟΝΙΑ

Κωδικός Χωρητ.
Κιβώτιο

€

402300110 1 Ltr 24 15,60

Κωδικός Χωρητ.
Κιβώτιο

€

412200110 1,25 Ltr 6 30,50

Κωδικός Χωρητ.
Κιβώτιο

€

412100110 1 Ltr 20 7,70
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ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

3
ΧΡΟΝΙΑ

Βάση δεξαμενής 
για μεγαλύτερη 

σταθερότητα

Μεγάλη λαβή 
άντλησης

3 σε 1
Πολλαπλό ακροφύσιο

Pulsar VitonPulsar PlusStandard

422000110 431112110 531112110422100110

Ψεκαστήρας Viton  
Ιδανικός για ισχυρά χημικά

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ

Χωρητικότητα 5L 7L 7L 7L

Κιβώτιο 6 6 6 6

€ 42,50  € 48,00 € 78,00 € 125,00 €

Βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης 3 Bars   

Ημιδιαφανές δοχείο 

Θήκη για αποθήκευση του εξοπλισμού

Ειδική σκανδάλη πιστολιού

Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου

Λαβή αντλίας για ευκολία χρήσης - -

Βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα - -

Δοσομετρητής - -

Εργονομική σκανδάλη με φίλτρο - -

Προσαρμοζόμενο ακροφύσιο για ψεκασμό 
από ίσιο πίδακα σε απαλή ροή «ομίχλη»

- -

Πολυμορφικό ακροφύσιο  
3 σε 1 είδη ψεκασμού

- -

Παρέμβυσμα Viton  
(κατάλληλο για ισχυρά χημικά) 

- - -

Λόγχη από προπυλένιο 20cm 30cm - -

Λόγχη από αλουμίνιο - - 40cm -

Λόγχη από συνθετικό υλικό 
+ 20 εκ. εύκαμπτο ακροφύσιο

- - - 40cm + 20cm
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ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ

Κομποστοποιητής ΕasyMix 100L

Ο κομποστοποιητής Hozelock EasyMix 2-σε-1 χρειάζεται λιγότερο χρόνο κομποστοποί-
ησης χάρη στον αερισμό και στην περιστροφή που βοηθούν στην επιτάχυνση της διαδι-
κασίας. Το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά «υγρό μείγμα» συλλέγεται στη δεξαμενή κάτω 
από τον κάδο. Με την καινοτόμο λειτουργία «Click & Spray», ο χρήστης μπορεί απλά να 
συνδέσει στη δεξαμενή έναν εύκαμπτο σωλήνα και να το ρίξει με ευκολία στο χώμα του 
κήπου του!
Με τον κομποστοποιητή EasyMix θα παραχθούν περίπου 40-50 κιλά κομποστοποίησης.

• Περιστρεφόμενος κομποστοποιητής για εύκολη ανάμειξη των απορριμμάτων.
• 3 φορές πιο γρήγορος από τους παραδοσιακούς κομποστοποιητές. Χρειάζονται μόλις 6 
έως 8 εβδομάδες για τη διαδικασία κομποστοποίησης.
• Βολικό για τη συλλογή του κομπόστ, χάρη στον αφαιρούμενο κάδο και στο μεγάλο 
άνοιγμα.
• Εμπλουτίστε το χώμα του κήπου σας με τη φυσική υγρή φυτική τροφή που συλλέγεται 
στη δεξαμενή/εφαρμογή «Click & Spray».
• Χωρίς παράσιτα χάρη στο σχεδιασμό του.
• Τοποθετείται εύκολα στον κήπο, το γκαράζ, το μπαλκόνι ή ακόμα και δίπλα στους κά-
δους ανακύκλωσης.
• Κατασκευασμένο από 90% ανακυκλωμένο πλαστικό και 100% ανακυκλώσιμο

ΝΕΟ

Άνετος στη χρήση!

Ρίξτε το μείγμα στο χώμα Ψεκάστε το “υγρό” μείγμα

Έτοιμο κομπόστ μέσα 
σε 6-8 εβδομάδες!

ΕΚΘΕΤΗΣ

Κωδικός Χωρητ. Διαστάσεις 
cm Βάρος

Κιβώτιο
€

400100110 100 lt 60 χ 50 χ 65 7kg 1 149,00



Προϊόντα ποτίσματος

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


