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κωδικός: 36464
Smart 800 - επαγγελματικό ρολό καθαρισμού 800 φύλλων (κοπή 30cm)

χρώμα: λευκό 
μέγεθος: 240 μέτρα / Ρολό, διαστάσεις: 30×24 εκατοστά / φύλλο. 
διάμετρος ρολού: 25 εκατοστά, διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 72 χιλιοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 2 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 53800
performance 800 - επαγγ. ρολό καθαρισμού 800 φύλλων (κοπή 30cm)

χρώμα: λευκό 
μέγεθος: 240 μέτρα / Ρολό, διαστάσεις: 30×26,5 εκατοστά / φύλλο. 
διάμετρος ρολού: 30 εκατοστά, διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 72 χιλιοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 2 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 52504
Lux 800 - επαγγελματικό ρολό καθαρισμού 800 φύλλων (κοπή 38cm)

χρώμα: λευκό
μέγεθος: 304 μέτρα / Ρολό, διαστάσεις: 38×26,5 εκατοστά / φύλλο
διάμετρος ρολού: 29 εκατοστά, διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 72 χιλιοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων 
κιβώτιο: 2 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Iδιαίτερα απορροφητικό και ανθεκτικό, δεν αφήνει χνούδι στις επιφάνειες.

κωδικός: 5454S
Eπαγγελματικό ρολό καθαρισμού 800 φύλλων save plus (κοπή 21cm)

χρώμα: λευκό-μπεζ
μέγεθος: 168 μέτρα / Ρολό, διαστάσεις: 21×24 εκατοστά / φύλλο
διάμετρος ρολού: 24 εκατοστά, διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 72 χιλιοστά
ποιότητα: save plus
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων 
κιβώτιο: 2 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

ΝΑΙ     75%  ΛΕYΚΟΤΗΤΑ

ΟΧΙ     ΧΛΩΡΙΟ

ΟΧΙ     ΧΗΜΙΚΑ ΛΕYΚΑΝΣΗΣ

ΟΧΙ     ΡYΠΟΓΟΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Iδιαίτερα απορροφητικό και 
ανθεκτικό, δεν αφήνει χνούδι 
στις επιφάνειες.

Iδιαίτερα απορροφητικό και 
ανθεκτικό, δεν αφήνει χνούδι 
στις επιφάνειες.

Iδιαίτερα απορροφητικό και 
ανθεκτικό, δεν αφήνει χνούδι 
στις επιφάνειες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΧΑΡΤΙΚA
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ–
ΚΛΙΝΙΚΕΣ–ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ–
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

✱ ΓΡΗΓΟΡΟ
& ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

✱ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕ
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟΝ
ΨΕΚΑΣΜΟ

✱ ΑΠΟΜΑΚΡΙΝΕΙ
ΕΥΚΟΛΑ
ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΗ

ΔΙΠΛΟ ΚΑΡΟΤΣΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
2x15 ΛΙΤΡΑ 
ΚΟΜΠΛΕ

ΣΕΤ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ

ΚΟΝΤΑΡΙ 
ΣΠΑΣΤΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 1,30 εκ.

2 τμχ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΠΑΝΙ ΛΕΥΚΟ 
“MICROFIBRA” 
ΜΕ ΜΑΥΡΑ 
“PAD’S” 40 εκ.

ΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΜΟΠ 
40x11 εκ.

SET

FRAN00983  
ΠΑΝΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
“TRIGGY” ΓΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ

FRAN01156  
ΠΑΝΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
“TRIGGY” ΤΡΙΠΛΟ

FRAN0982  
ΠΑΝΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
“TRIGGY” ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
ΜΕ “PAD’S”

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
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κωδικός: 72422
Xειροπετσέτα δίφυλλη ανακυκλωμένη 25x22cm

χρώμα: λευκή  – μπεζ
Αριθμός φύλλων: 3150 φύλλα (15 πακέτα x 210 φύλλα)
διαστάσεις: 25×22 εκατοστά / φύλλο
ποιότητα: ανακυκλωμένη
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 15 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 72129
Xειροπετσέτα δίφυλλη λευκή 25x22cm

χρώμα: λευκή
Αριθμός φύλλων: 3000 φύλλα (15 πακέτα x 200 φύλλα)
διαστάσεις: 25×22 εκατοστά / φύλλο
ποιότητα:  καθαρή κυτταρίνη
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 15 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 5453S
Eπαγγελματικό ρολό καθαρισμού 1000 φύλλων save plus (κοπή 28cm)

χρώμα: λευκό-μπεζ
διάσταση ρολού: 280 μέτρα, διαστάσεις φύλλου: 28x24 εκατοστά
διάμετρος ρολού: 26 εκατοστά, διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 72 χιλιοστά
ποιότητα: save plus
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων 
κιβώτιο: 2 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 54600
Eπαγγελματικό ρολό καθαρισμού 1200 φύλλων e-tissue (κοπή 30cm)

χρώμα: λευκό-μπεζ
διάσταση ρολού: 360 μέτρα, διαστάσεις φύλλου: 30x24 εκατοστά/φύλλο
διάμετρος ρολού: 33 εκατοστά, διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 72 χιλιοστά
ποιότητα:  e-tissue
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων 
κιβώτιο: 2 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 08654
Eπαγγελματικό ρολό κουζίνας 2φυλλο (275 φύλλα)

χρώμα: λευκό
μέγεθος: 66 μέτρα /ρολό, διαστάσεις: 24×22 εκατοστά / φύλλο 
διάμετρος ρολού: 14,2 εκατοστά, διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 45 χιλιοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 12 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Ιδιαίτερα απορροφητικό και ανθεκτικό, 
δεν αφήνει χνούδι στις επιφάνειες. 
Κατάλληλο για εργασίες όπου χρειάζεται 
μεγάλη απορροφητικότητα, π.χ. 
αρμεκτήρια κ.τ.λ

κωδικός: 59612
Eπαγγελματικό ρολό καθαρισμού μπλε 500 φύλλων (κοπή 36cm)

χρώμα: μπλε
μέγεθος: 180 μέτρα /ρολό, διαστάσεις: 36x22 εκατοστά / φύλλο
διάμετρος ρολού: 30 εκατοστά, διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 72 χιλιοστά
ποιότητα: μπλε κυτταρίνη
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 3 φύλλων
κιβώτιο: 2 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 35112
Eπαγγελματικό ρολό καθαρισμού μπλε 970 φύλλων (κοπή 30cm)

χρώμα: μπλε
μέγεθος: 290 μέτρα /ρολό, διαστάσεις: 30x24 εκατοστά / φύλλο
διάμετρος ρολού: 28 εκατοστά, διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 72 χιλιοστά
ποιότητα: μπλε κυτταρίνη
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 2 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Iδιαίτερα απορροφητικό και ανθεκτικό, δεν αφήνει χνούδι στις επιφάνειες.

Iδιαίτερα απορροφητικό και ανθεκτικό, δεν αφήνει χνούδι στις επιφάνειες.

ΝΑΙ     75%  ΛΕYΚΟΤΗΤΑ

ΟΧΙ     ΧΛΩΡΙΟ

ΟΧΙ     ΧΗΜΙΚΑ ΛΕYΚΑΝΣΗΣ

ΟΧΙ     ΡYΠΟΓΟΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Iδιαίτερα απορροφητικό και 
ανθεκτικό, δεν αφήνει χνούδι 
στις επιφάνειες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΧΑΡΤΙΚA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΧΑΡΤΙΚA

ΝΑΙ     100% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΧΙ     ΧΛΩΡΙΟ

ΟΧΙ     ΧΗΜΙΚΑ ΛΕYΚΑΝΣΗΣ

ΟΧΙ     ΑΛΟYΜΙΝΙΟ

κωδικός: 62655
Iατρικό ρολό lux 50cm (y)

χρώμα: λευκό
Διάσταση ρολού: 50 μέτρα
Διαστάσεις φύλλου: 50x38 εκατοστά
Διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 
39 χιλιοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 9 τεμάχια (διατίθεται ανά 
κιβώτιο)

κωδικός: 62657
Iατρικό ρολό lux 60cm (y)

χρώμα: λευκό
Διάσταση ρολού: 50 μέτρα
Διαστάσεις φύλλου: 60x38 εκατοστά
Διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 
39 χιλιοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 9 τεμάχια (διατίθεται ανά 
κιβώτιο)
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κωδικός: Ι-0896
Xαρτοπετσέτα δίφυλλη EASY ONE 16x27cm 

χρώμα: λευκή
Αριθμός φύλλων: 6.120 τμχ, διαστάσεις: 16×27 εκατοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη, συσκευασία: 170 τεμάχια
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 36 συσκευασίες
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Χαρτοπετσέτα πολυτελείας δίφυλλη λευκή. Ιδανική για την συσκευή Ι-0853. Οικονομία σε άριστη ποιότητα.

κωδικός: I-0853
Συσκευή για χαρτοπετσέτα 
EASY SERVICE 

κωδικός: I-0851
Συσκευή για χαρτοπετσέτα EASY TOP 

κωδικός: 72235
Xειροπετσέτα στενή interfold e-tissue 22x24cm

χρώμα: λευκή - μπεζ
Αριθμός φύλλων: 3750 τμχ (25 πακέτα x 150 φύλλα)
διαστάσεις: 22 Χ 24 εκατοστά / φύλλο
ποιότητα: e-tissue
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 25 πακέτα 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 72115
Xειροπετσέτα τρίφυλλη λευκή 22x22cm

χρώμα: λευκή
Αριθμός φύλλων: 2550 τμχ (15 πακέτα x 170 φύλλα)
διαστάσεις: 22x22 εκατοστά / φύλλο
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
άλλα χαρακτηριστικά: 3 φύλλων
κιβώτιο: 15 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 041240
Xειροπετσέτα μονόφυλλη πράσινη 25x23cm

χρώμα: πράσινη
Αριθμός φύλλων: 5000 τμχ (20 πακέτα x 250 φύλλα)
διαστάσεις: 25x23 εκατοστά / φύλλο
ποιότητα: ανακυκλωμένη
άλλα χαρακτηριστικά: 1φύλλου
κιβώτιο: 20 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 72170
Xειροπετσέτα δίφυλλη e-tissue 22x18cm

χρώμα: λευκή - μπεζ
Αριθμός φύλλων: 3510 φύλλα (18 πακέτα x 195 φύλλα)
διαστάσεις: 22x18 εκατοστά / φύλλο
ποιότητα: e-tissue
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 18 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 72280
Xειροπετσέτα στενή interfold 22x27cm 

χρώμα: λευκή
Αριθμός φύλλων: 3060 τμχ (18 πακέτα χ 170 φύλλα)
διαστάσεις: 22 Χ 27 εκατοστά / φύλλο
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 18 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

ΜΕ ΑΓΟΡΑ 6 ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ, 

ΔΩΡΟ!
ΜΙΑ ΣYΣΚΕYΗ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 92130 ή 92110

ΜΕ ΑΓΟΡΑ 6 ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ, 

ΔΩΡΟ!
ΜΙΑ ΣYΣΚΕYΗ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 92130 ή 92110

κωδικός: 7272S
Xειροπετσέτα δίφυλλη λευκή 22x22cm save plus

χρώμα:  λευκή  – μπεζ
Αριθμός φύλλων: 3000 φύλλα (15 πακέτα x 200 φύλλα)
διαστάσεις: 22x22 εκατοστά / φύλλο
ποιότητα: save plus
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 15 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

ΝΑΙ     75%  ΛΕYΚΟΤΗΤΑ

ΟΧΙ     ΧΛΩΡΙΟ

ΟΧΙ     ΧΗΜΙΚΑ ΛΕYΚΑΝΣΗΣ

ΟΧΙ     ΡYΠΟΓΟΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΝΑΙ     100% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΧΙ     ΧΛΩΡΙΟ

ΟΧΙ     ΧΗΜΙΚΑ ΛΕYΚΑΝΣΗΣ

ΟΧΙ     ΑΛΟYΜΙΝΙΟ
ΝΑΙ     100% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΧΙ     ΧΛΩΡΙΟ

ΟΧΙ     ΧΗΜΙΚΑ ΛΕYΚΑΝΣΗΣ

ΟΧΙ     ΑΛΟYΜΙΝΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΧΑΡΤΙΚA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΧΑΡΤΙΚA

ποιότητα: πλαστική
Συσκευή EASY TOP - EASY SERVICE, κατάλληλη για την δίφυλλη λευκή χαρτοπετσέτα με κωδικό Ι-0896. 
Βοηθάει στην παροχή των χαρτοπετσέτων μία-μία, για την οικονομία στην κατανάλωση.
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κωδικός: 40130
Pολό χειροπετσέτα δίφυλλη autocut 21cm-130m

χρώμα: λευκό
Διάσταση ρολού: 130 μέτρα
Ύψος ρολού: 21 εκατοστά
Διάμετρος ρολού: 19 εκατοστά
Διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 39 χιλιοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 6 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 40439
Pολό χειροπετσέτα δίφυλλη autocut 20cm-140m

χρώμα: λευκό
Διάσταση ρολού: 140 μέτρα
Ύψος ρολού: 20 εκατοστά
Διάμετρος ρολού: 19 εκατοστά
Διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 39 χιλιοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 6 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 40510
Pολό χειροπετσέτα τρίφυλλη e-tissue autocut 20cm-100m

χρώμα: λευκή - μπεζ
Διάσταση ρολού: 100 μέτρα
Ύψος ρολού: 20 εκατοστά
Διάμετρος ρολού: 19 εκατοστά
Διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 39 χιλιοστά
ποιότητα: e-tissue
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 3 φύλλων
κιβώτιο: 6 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

ΜΕ ΑΓΟΡΑ 15 ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ, 

ΔΩΡΟ!
ΜΙΑ ΣYΣΚΕYΗ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 92600 ή 92620

ΜΕ ΑΓΟΡΑ 15 ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ, 

ΔΩΡΟ!
ΜΙΑ ΣYΣΚΕYΗ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 92600 ή 92620

ΜΕ ΑΓΟΡΑ 15 ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ, 

ΔΩΡΟ!
ΜΙΑ ΣYΣΚΕYΗ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 92600 ή 92620

κωδικός: 7132S
Xαρτί υγείας φύλλο-φύλλο δίφυλλο save plus (9000 φύλλα)

χρώμα: λευκό
Αριθμός φύλλων: 9000 τμχ (36 πακέτα x 250 φύλλα)
διαστάσεις: 10,5 Χ 18 εκατοστά / φύλλο
ποιότητα: save plus
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 36 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο) 100% υδατοδιαλυτό

κωδικός: 71300
Xαρτί υγείας φύλλο-φύλλο δίφυλλο (9000 φύλλα)

χρώμα: λευκό
Αριθμός φύλλων: 9000 τμχ (36 πακέτα x 250 φύλλα)
διαστάσεις: 11×18 εκατοστά / φύλλο
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 36 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο) 100% υδατοδιαλυτό

ΜΕ ΑΓΟΡΑ 6 ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ, 

ΔΩΡΟ!
ΜΙΑ ΣYΣΚΕYΗ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 92260 ή CP0201B

ΝΑΙ     75%  ΛΕYΚΟΤΗΤΑ

ΟΧΙ     ΧΛΩΡΙΟ

ΟΧΙ     ΧΗΜΙΚΑ ΛΕYΚΑΝΣΗΣ

ΟΧΙ     ΡYΠΟΓΟΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΝΑΙ     100% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΧΙ     ΧΛΩΡΙΟ

ΟΧΙ     ΧΗΜΙΚΑ ΛΕYΚΑΝΣΗΣ

ΟΧΙ     ΑΛΟYΜΙΝΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΧΑΡΤΙΚA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΧΑΡΤΙΚA
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κωδικός: 32318
Xαρτί κουζίνας 135μ. - 100% κυτταρίνη

χρώμα: λευκό
Διάσταση ρολού: 135 μέτρα
Ύψος ρολού: 20 x 30 εκατοστά
Διάμετρος ρολού: 20 εκατοστά
Διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 63 χιλιοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 6 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 32329
Xαρτί κουζίνας μπλε 108μ. 2φυλλο- κυτταρίνη

χρώμα: μπλε
Διάσταση ρολού: 108 μέτρα
Ύψος ρολού: 20 x 24 εκατοστά
Διάμετρος ρολού: 20 εκατοστά
Διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 63 χιλιοστά
ποιότητα: μπλε κυτταρίνη
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 6 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

ΜΕ ΑΓΟΡΑ 6 ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ, 

ΔΩΡΟ!
ΜΙΑ ΣYΣΚΕYΗ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 92320 ή 92300

ΜΕ ΑΓΟΡΑ 6 ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ, 

ΔΩΡΟ!
ΜΙΑ ΣYΣΚΕYΗ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 92320 ή 92300

κωδικός: 10080
Xαρτί υγείας 500 φύλλων - 100% κυτταρίνη

χρώμα: λευκό
Διάσταση ρολού: 55 μέτρα
Διαστάσεις φύλλου: 9,8 Χ 11 εκατοστά
Διάμετρος ρολού: 12 εκατοστά 
Διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 42 χιλιοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
συσκευασία: 4 τεμάχια
κιβώτιο: 15 συσκευασίες (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 10100
Xαρτί υγείας ξενοδοχείου 180 φύλλων - (96 τμχ) - 100% κυτταρίνη

χρώμα: λευκό
Διάσταση ρολού: 20 μέτρα
Διαστάσεις φύλλου: 9,8 Χ 11 εκατοστά
Διάμετρος ρολού: 11 εκατοστά 
Διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 45 χιλιοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
συσκευασία: 4 τεμάχια
κιβώτιο: 24 συσκευασίες (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 1012S
Xαρτί υγείας Save Plus 500 φύλλων - (60 τμχ)

χρώμα: λευκό-μπεζ
Διάσταση ρολού: 55 μέτρα
Διαστάσεις φύλλου: 9,8 Χ 11 εκατοστά
Διάμετρος ρολού: 12 εκατοστά 
Διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 42 χιλιοστά
ποιότητα: save plus
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
συσκευασία: 4 τεμάχια
κιβώτιο: 15 συσκευασίες (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

100% υδατοδιαλυτό

100% υδατοδιαλυτό

100% υδατοδιαλυτό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΧΑΡΤΙΚA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΧΑΡΤΙΚA

κωδικός: 32312
Xαρτί κουζίνας 108μ. δίφυλλο e-tissue

χρώμα: λευκό-μπεζ
Διάσταση ρολού: 108 μέτρα
Ύψος ρολού: 20 x 24 εκατοστά
Διάμετρος ρολού: 20 εκατοστά
Διάμετρος εσωτερικού χαρτονιού: 63 χιλιοστά
ποιότητα: e-tissue
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
κιβώτιο: 6 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

ΜΕ ΑΓΟΡΑ 6 ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ, 

ΔΩΡΟ!
ΜΙΑ ΣYΣΚΕYΗ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 92320 ή 92300

ΝΑΙ     100% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΧΙ     ΧΛΩΡΙΟ

ΟΧΙ     ΧΗΜΙΚΑ ΛΕYΚΑΝΣΗΣ

ΟΧΙ     ΑΛΟYΜΙΝΙΟ

ΝΑΙ     75%  ΛΕYΚΟΤΗΤΑ

ΟΧΙ     ΧΛΩΡΙΟ

ΟΧΙ     ΧΗΜΙΚΑ ΛΕYΚΑΝΣΗΣ

ΟΧΙ     ΡYΠΟΓΟΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΧΑΡΤΙΚA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΧΑΡΤΙΚA

κωδικός: Ι-0336
Xαρτοπετσέτα πολυτελείας 
μονόφυλλη 33χ33cm (500τμχ)

χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 33×33 εκατοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
άλλα χαρακτηριστικά: μονόφυλλη
συσκευασία: 500 τεμάχια
κιβώτιο: 10 πακέτα 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: I-0392
Xάρτινο κάλυμμα 
τουαλέτας wc 40χ47cm 
(150 τεμ.)

Κάλυμμα για την χρήσης 
τουαλέτας, από χαρτί, 
μιας χρήσης. Ενδείκνυται 
για κοινόχρηστες 
τουαλέτες, για την 
αποφυγή επαφής με την 
λεκάνη του wc.

κωδικός: I-1587
Tαινία απελυμάνθη wc 
10x55cm (500 τεμ.)

Χάρτινες ταινίες  
“Aπελυμάνθη”, ιδανικές 
για την λεκάνη wc.

κωδικός: Ι-1009
Tραπεζομάντηλο καρό μπλε - 
πράσινο με φιλμ (150τμχ)
διάσταση: 100×100 εκατοστά
Συσκευασία: 50 τεμάχια
κιβώτιο: 3 συσκευασίες

κωδικός: Ι-3042
Tραπεζομάντηλο καρό καφέ - 
μπεζ με φιλμ (150τμχ)
διάσταση: 100×100 εκατοστά
Συσκευασία: 50 τεμάχια
κιβώτιο: 3 συσκευασίες

κωδικός: Ι-1594
Tραπεζομάντηλο καρό κόκκινο - 
κίτρινο με φιλμ (150τμχ)
διάσταση: 100×100 εκατοστά
Συσκευασία: 50 τεμάχια
κιβώτιο: 3 συσκευασίες

κωδικός: Ι-1610
Τραπεζομάντηλο 
με φιλμ «ελιά» (150τμχ)
διάσταση: 100×100 εκατοστά
Συσκευασία: 50 τεμάχια
κιβώτιο: 3 συσκευασίες

κωδικός: Ι-0187
Xαρτοπετσέτα πολυτελείας 
δίφυλλη 33x33cm (100τμχ.)

χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 33×33 εκατοστά
ποιότητα: καθαρή κυτταρίνη
άλλα χαρακτηριστικά: 2 φύλλων
συσκευασία: 100 τεμάχια
κιβώτιο: 24 πακέτα
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

ιδιαιτερα απορροφητικες
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ΣOYΠΛA - KOYBEPΣOYΠΛA - KOYBEP

κωδικός: I-0425
Σουπλά BUON APETITO 
κόκκινο-λευκό (250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0739
Σουπλά BUON APETITO 
PASTA (250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0541
Σουπλά TRIBAL (250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0630
Σουπλά ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ (250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0636
Σουπλά ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός:  I-0424
Kουβέρ BUON APETITO ΚΟΚΚΙΝΟ-
ΛΕΥΚΟ (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός:  Ι-0738
Kουβέρ BUON APETITO 
PASTA (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός:  I-0540
Kουβέρ TRIBAL (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας:  
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός:  I-0454
Kουβέρ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0453
Kουβέρ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0242-S
Kουβέρ NATURAL (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0452
Kουβέρ καφέ (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0725
Kουβέρ ΤΑΡΑΝΔΟΣ (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0741
Kουβέρ ΑΓΚΥΡΑ (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0740
Kουβέρ ΛΕΥΚΟ - 
ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΠΛΕ (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0639
Σουπλά NATURAL (500τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 2 πακέτα

κωδικός: I-0642
Σουπλά καφέ (250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0724
Σουπλά BUON APETITO-
ΤΑΡΑΝΔΟΣ (250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0742
Σουπλά ΑΓΚΥΡΑ (250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0743
Σουπλά ΛΕΥΚΟ - 
ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΠΛΕ (250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα



18

EIΔH KAΘAPIΣMOY

19

κωδικός: I-0687
Σουπλά ΜΠYΡΑ (250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0799
Σουπλά BUON APETITO - 
ΠΙΑΤΟ (250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0983
Σουπλά καρό μπλε - πράσινο 
(250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: Ι-0797
Σουπλά μαύρο - λευκό 
(250τμχ)

διάσταση: 30×45 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-3093
Σουπλά καρό καφέ - μπεζ 
(250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0793
Σουπλά BUON APETITO-
ΣΤΑΦΥΛΛΙ (500τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 2 πακέτα

κωδικός: I-0411
Σουπλά ΜΑΥΡΟ - 
ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ (200τμχ)

διάσταση: 30×45 εκατοστά
κιβώτιο: 5 πακέτα

κωδικός:  I-0649
Σουπλά ΛΕΥΚΟ - 
ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΚΟΧΥΛΙΑ 
(250τμχ)

διάσταση: 30×40 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0653
Σουπλά ΞYΛΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
(200τμχ)

διάσταση: 30×45 εκατοστά
κιβώτιο: 5 πακέτα

κωδικός: I-0655
Σουπλά ΜΠΑΜΠΟY (200τμχ)

διάσταση: 30×45 εκατοστά
κιβώτιο: 5 πακέτα

κωδικός: I-0274-S
Kουβέρ BUON APETITO 
ΣΤΑΦΥΛΛΙ (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0686
Kουβέρ ΜΠYΡΑ (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0215-S
Kουβέρ BUON APETITO - ΠΙΑΤΟ  
(125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0353
Kουβέρ καρό μπλε - πράσινο 
(125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0798
Kουβέρ μαύρο - λευκό 
χαρτοπετσέτα  (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0566
Kουβέρ καρό καφέ - μπεζ  
(125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0423
Kουβέρ ΜΑΥΡΟ - 
ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0648
Kουβέρ ΛΕΥΚΟ - ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ 
ΚΟΧΥΛΙΑ (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0737
Kουβέρ ΞYΛΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
(125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

κωδικός: I-0736
Kουβέρ ΜΠΑΜΠΟY (125τμχ)

διάσταση
χαρτοπετσέτας: 
38×38 εκατοστά
κιβώτιο: 8 πακέτα

ΣOYΠΛA - KOYBEPΣOYΠΛA - KOYBEP
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κωδικός: 0220008
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

• Ιδανικό για την εξάλειψη ενσφηνωμένων αλάτων, τσιμέντου και επίμονων ακαθαρσιών
• Χαρακτηριστικές ιδιότητες οξέως
• Περιέχει πρόσθετα ανάσχεσης, να αποφεύγεται η χρήση σε μέταλλα

• Ιδανικό για τον καθαρισμό πατωμάτων από μάρ-
μαρο, τσιμέντο, πλακάκι και μωσαϊκό
• Αποτελεσματικό και για τον καθαρισμό πλακιδίων 
μπάνιου και τουαλέτες
• Διαθέτει ευχάριστο άρωμα θάλασσας,  μεγάλης 
διάρκειας και αφήνει μια δροσερή αίσθηση καθα-
ριότητας
• Έχει υψηλή απολιπαντική ισχύ για τέλειο καθαρι-
σμό σε βάθος

• Προϊόν που φέρει στη σύνθεσή του κεριά μεγάλης ανθεκτικότητας και λάμψης, διαρκείας
• Ειδικά σχεδιασμένο για επικάλυψη πάνω σε επιφάνειες από βινύλιο, πλαστικό και σε ξύλινα πατώματα
• Έχει χαρακτηριστικά αυτογυαλίσματος, ακόμη και σε εφαρμογές με το χέρι.
• Η συνεχόμενη χρήση του προσδίδει στα υλικά μια φυσική και ανθεκτική λάμψη, ιδανική για χώρους 
με μεγάλη κίνηση

κωδικός: 0030169
όγκος: 1,5 λίτρα
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0030167
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0030037
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

• Π Ε Ρ Ι Π Ο Ι Η Σ Η  Δ Α Π Ε Δ Ω Ν

κωδικός: 0460046
όγκος: 1,5 λίτρα
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

• Ιδανικό για τον καθαρισμό πατωμάτων & σκληρών 
επιφανειών
• Ισχυρή ικανότητα γαλακτωματοποίησης της ακα-
θαρσίας
• Διαθέτει ευχάριστο άρωμα μεγάλης διάρκειας

κωδικός: 0030101
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0030160
όγκος: 1,5 λίτρα
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

• Ιδανικό για τον καθαρισμό πατωμάτων από μάρ-
μαρο, πηλό ή και μωσαϊκό
• Έχει υψηλή απολιπαντική ιδιότητα και ευχάριστο 
άρωμα μεγάλης διάρκειας
• Συνδυάζει βιοαλκοόλες και εξυγιαντικά συστατικά

κωδικός: 0030108
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Brisol amoniacal - αρωματικό καθαριστικό δαπέδου με αμμωνία

Descrust mnf - ειδικό αποσφηνωτικό

Brisol marino - αρωματικό καθαριστικό δαπέδου άρωμα θάλασσα

Plastic  - παρκετίνη αυτογυάλιστη

Brisol rosa - αρωματικό καθαριστικό δαπέδου τριαντάφυλλο

• Όλα τα χημικά είναι πιστοποιημένα βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001 

Χρήσιμες πληροφορίες  • Όλα τα χημικά διαθέτουν Ελληνική ετικέτα, έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας  και φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών.  •  Όλα τα χημικά είναι κατάλληλα για χρήση σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα HACCP. 

• Ιδανικό για τον καθαρισμό πατωμάτων από μάρμα-
ρο, τσιμέντο, πλακάκι και μωσαϊκό
• Διαθέτει ευχάριστο άρωμα μήλου,  μεγάλης διάρ-
κειας και αφήνει μια δροσερή αίσθηση καθαριότη-
τας
• Έχει υψηλή απολιπαντική ισχύ για τέλειο καθαρισμό 
σε βάθος

κωδικός: 0030156
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0030183
όγκος: 1,5 λίτρα
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Brisol manzana - αρωματικό καθαριστικό δαπέδου με άρωμα μήλο

• Ιδανικό για τον καθαρισμό πατωμάτων από μάρμαρο, τσιμέντο, πλακάκι και μωσαϊκό
• Διαθέτει ευχάριστο άρωμα,  μεγάλης διάρκειας και αφήνει μια δροσερή αίσθηση καθαριότητας
• Απωθεί αποτελεσματικά τα έρποντα έντομα χάρη στην ειδική του σύνθεση
• Έχει υψηλή απολιπαντική ισχύ για τέλειο καθαρισμό σε βάθος
• Αποτελεσματικό και για τον καθαρισμό πλακιδίων μπάνιου και τουαλέτες

κωδικός: 0030180
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Brisol T 107 - καθαριστικό πατωμάτων ισχυρής εντομοαπωθητικής δράσης

κωδικός: 0030146
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

• Ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών όπου χρειάζεται εξαιρετική ταχύτητα στεγνώματος
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτόματες συσκευές σφουγγαρίσματος
• Προϊόν χαμηλού αφρισμού, τέλειο για τις επιφάνειες όπου άλλα προϊόντα αφήνουν σημάδια

Lisec - καθαριστικό δαπέδου για γρήγορο στέγνωμα

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚAΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚA

• Προϊόν ιδανικό για τον καθαρισμό παντός τύπου επιφανειών από ξύλο και παρκέ
• Περιέχει στη σύνθεσή του σαπούνια και θρεπτικά συστατικά για το ξύλο, 
συνδυάζοντας έτσι την καθαριότητα και την θρεπτική ενίσχυση του υλικού

Jaba - σαπωνούχο καθαριστικό για ξύλο και παρκέ

κωδικός: 0030152
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

PH 
6,4 PURE

PH 
6 PURE

PH 
6 PURE

PH 
6 PURE

PH 
6,4 PURE

PH 
6  PURE

PH 
1,25 1%

PH 
7,1 PURE

PH 
8,5 PURE

PH 
8,5 PURE

PH 
6 PURE

PH 
6 PURE

PH 
6 PURE
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• Π Ε Ρ Ι Π Ο Ι Η Σ Η  Δ Α Π Ε Δ Ω Ν

• Γ Ε Ν Ι κ Ο ύ  κ Α θ Α Ρ Ι Σ μ Ο ύ  -  Κ α θ α ρ ι σ τ ι Κ α  Ε π ι φ α ν Ε ι ώ ν

• Όλα τα χημικά είναι πιστοποιημένα βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001 

Χρήσιμες πληροφορίες  • Όλα τα χημικά διαθέτουν Ελληνική ετικέτα, έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας  και φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών.  •  Όλα τα χημικά είναι κατάλληλα για χρήση σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα HACCP. 

• Kαθαρίζει και περιποιείται αποτελεσματικά παντός 
τύπου επιφάνειες που πλένονται
• Έχει ευχάριστο άρωμα λουλουδιών.
• Ενεργό κατά ανθεκτικών ακαθαρσιών όπως είναι
η μελάνη γραφής (στυλού) και λεκέδες λιπαρών συ-
στατικών

• Kατάλληλο για τον καθαρισμό και το γυάλισμα παντός τύπου επιφανειών (σκάι, δέρμα, ξύλο, αλουμίνιο, 
ανοξείδωτο ατσάλι, πλακάκια, κλπ)
• Χάρη στη σύνθεσή του, δεν επιδρά σε καμία επιφάνεια ούτε την βλάπτει
• Iδανικό για εστιατόρια, καφετερίες, γραφεία, δημοσίους οργανισμούς

κωδικός: 0030151
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0460073
όγκος: 750 ml
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0460092
όγκος: 750 ml
κιβώτιο: 20 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Silk - γενικό καθαριστικό με άρωμα λουλουδιών

Limgel 750ml - καθαριστικό για ξύλινες - δερμάτινες επιφάνειες

κωδικός: 0030033
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0020017
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0020021
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0460075
όγκος: 750 ml
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0460079
όγκος: 750 ml
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται
ανά κιβώτιο

• Καθαριστικό με εξυγειαντικές ιδιότητες ευρείας 
εφαρμογής στον καθαρισμό παντός τύπου επιφα-
νειών
• Yψηλή του απολιπαντική ισχύ και ευχάριστο άρωμα
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 1276: για βακτηριοκτόνα πε-
ριβάλλοντος και χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων σε 
συγκέντρωση 1,5% σε καθαρές συνθήκες πειραματι-
σμού και σε θερμοκρασία 20O C ? ± 1O C κατά χρονικό 
διάστημα επαφής 5 λεπτών και με οργανισμούς πει-
ραματισμού τα: Escherichia Coli, Pseudomonas Aeru-
ginosa, Enterococcus Hiraey Staphylococcus Aureus.

• Eιδικό για τον καθαρισμό και την εξάλειψη της 
ακαθαρσίας σε μη πορώδεις επιφάνειες (τζάμια, 
χωρίσματα αλουμινίου, κλπ)
• Περιέχει στη σύνθεσή του συστατικά προστασίας 
από τους ατμούς
• Δεν αφήνει σημάδια ούτε σκιές

• Kαθαριστικό για λιπαρές ουσίες, κατάλληλο για 
όλες τις επιφάνειες
• Εξαλείφει τις επίμονες ακαθαρσίες όπως μελάνες 
γραφής (στυλό, μαρκαδόρου, κλπ) καθώς και λεκέ-
δες με λιπαρή προέλευση

κωδικός: 0460005
όγκος: 1 λίτρo
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Fresc - καθαριστικό, εξυγιαντικό

Glass  - καθαριστικό τζαμιών με άρωμα

• Γενικό καθαριστικό με βιοαλκοόλη, τασιενεργά 
στοιχεία και έλαια πεύκου
• Iδανικό για τον καθαρισμό παντός τύπου επιφα-
νειών, μπάνια, νιπτήρες, ντουζ, πατώματα, πλακά-
κια, κλπ.

• Δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα, αστραφτερό και 
ομοιόμορφο, πάνω στις επιφάνειες από ανοξείδω-
το ατσάλι
• Προσδίνει στις επιφάνειες αντιστατικές ιδιότητες 
και τις προστατεύει από τα λίπη και τις ακαθαρσίες
• Iδανικό για επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι 
(πάγκους, εξοπλισμούς κοινοτικών χώρων, ψυγεία, 
κλπ.), όπως επίσης και για αλουμινένιες και επιχρω-
μιωμένες επιφάνειες

Deterpin - καθαριστικό γενικής χρήσης με άρωμα πεύκο

Brinox  - στιλβωτικό ινοξ

Star - απολιπαντικό καθαριστικό μελάνης

κωδικός: 0030024
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0460085
όγκος: 750 ml
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚAΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚA

PH 
6,5 PURE

PH 
6 PURE

PH 
13 PURE

PH 
7 PURE

PH 
6,5 PURE

PH 
12,5 PURE

PH 
6,5 PURE

PH 
6 PURE

PH 
13 PURE

PH 
7 PURE

• Διαθέτει υψηλή τασιενεργό και γαλακτωματική 
του ισχύ
• Ενδείκνυται ακόμη και για τον καθαρισμό επιφα-
νειών που είναι ευαίσθητες στις χαρακιές χάρη στην 
κρεμώδη υφή του και στο γεγονός ότι δεν περιέχει 
στη σύνθεσή του αποξεστικά στοιχεία

κωδικός: 0460043
όγκος: 1 κιλό
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Zax - καθαριστικό σε κρέμα

PH 
11,75 
PURE
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• Γ Ε Ν Ι κ Ο ύ  κ Α θ Α Ρ Ι Σ μ Ο ύ  -  Κ α θ α ρ ι σ τ ι Κ α  α π ο λ ι π α ν τ ι Κ α
• Όλα τα χημικά είναι πιστοποιημένα βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001 

Χρήσιμες πληροφορίες  • Όλα τα χημικά διαθέτουν Ελληνική ετικέτα, έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας  και φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών.  •  Όλα τα χημικά είναι κατάλληλα για χρήση σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα HACCP. 

•  Έχει μεγάλη εξυγειαντική ισχύ, χάρη στα τεταρτοτα-
γούς τύπου συστατικά, που φέρει στη σύνθεσή του
•  Eξυγιαίνει και καθαρίζει τουαλέτες, μπάνια, πλακά-
κια και είδη υγιεινής

• Iσχυρό καθαριστικό για λίπη και πολύ συσσωρευ-
μένες ακαθαρσίες
• Δεν είναι εύφλεκτο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε κρύες ή ζεστές επιφάνειες
• Mεγάλη γαλακτωματική ισχύ για λίπη, λάδια και 
υδρογονάνθρακες
• Eιδικό για τον καθαρισμό εστιών ψησίματος, για 
φούρνους, κλπ.

• Kαθαριστικό για λίπη με πολλαπλές εφαρμογές, 
προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση
• Kατάλληλο για παντός τύπου επιφανειών σε κουζί-
νες και βιομηχανίες τροφίμων
• Δεν αφήνει κατάλοιπα και μπορεί να ξεπλυθεί εύ-
κολα
•  Mπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθαριότητα, σε 
κουζίνες, σκεύη, τοίχους, δάπεδα, κλπ.

• Προϊόν όξινου τύπου
• Ιδανικό για τον καθαρισμό κατάλοιπων ασβεστω-
δών αλάτων, για χρήση σε βρύσες, πλακάκια, τουα-
λέτες, κλπ.
• Απομακρύνει γρήγορα και αποτελεσματικά τα κολ-
λημένα και ενσφηνωμένα κατάλοιπα αλάτων, χωρίς 
να βλάπτει καμία επιφάνεια.

κωδικός: 0050030
όγκος: 750 ml
κιβώτιο: 20 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0460017
όγκος: 1 λίτρo
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0020004
βάρος: 6 κιλά
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0470089
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0060016
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0460041
όγκος: 1 λίτρο
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Aple  - εξυγιαντικό καθαριστικό για wc

Bacteril as  - καθαριστικό για πουρί wc

Dengras f - ισχυρό καθαριστικό για λίπη - λάδια

Dengras Food - απολυμαντικό απορρυπαντικό βιομηχανίας τροφίμων

Best - αρωματικό απορρυπαντικό προστασίας αλάτων

Sanical - καθαριστικό ειδικό για άλατα

κωδικός: 0020038
βάρος: 1,250 κιλά
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0470113
όγκος: 750 ml
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0460074
όγκος: 750 ml
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

• Eξαλείφει τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες
• Περιορίζει τις μυρωδιές σε μπάνια και χημικές του-
αλέτες
• Aπομακρύνει το πουρί και τα κατάλοιπα ασβεστω-
δών αλάτων
• Iδανικό για να καθαρίζετε πλακάκια, τουαλέτες, κλπ
• Δεν εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε βρύσες ή επι-
χρωμιωμένες επιφάνειες.

• Ενδείκνυται ιδιαίτερα για την καθημερινή περιποί-
ηση νιπτήρων, υδραυλικών ειδών, δαπέδων και πα-
ντός τύπου επιφανειών γενικά
• Δεν αλλοιώνει τις επιχρωμιωμένες επιφάνειες
• Προσδίδει μία λαμπερή εμφάνιση
• Eυχάριστο άρωμά του, προσφέρουν μία υψηλή εξυ-
γειαντική απόδοση

Δ Ι Α θ Ε Τ Ε Ι  Α Δ Ε Ι Α  Ε . Ο . Φ .

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚAΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚA

PH 
13  1%

PH 
12,5  5%

PH 
2,4 PURE

• Διαλύει τα οργανικά και ανόργανα κατάλοιπα των 
αποχετεύσεων
• Δρα χωρίς να χρειάζεται να επέμβετε με κάποιο ερ-
γαλείο ή με το χέρι
• Xρησιμοποιείτε ακολουθώντας με προσοχή τις 
οδηγίες χρήσης

κωδικός: 0460022
όγκος: 1 λίτρο
κιβώτιο: 12 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο 

Destax - υγρό για ξεβούλωμα για επαγγελματική χρήση

PH 
< 1   1%

PH 
2,25  1%

PH 
13  1%

PH 
12,5  5%

PH 
2,4 PURE

PH 
2 PURE

PH 
1,25  1%

• Γ Ε Ν Ι κ Ο ύ  κ Α θ Α Ρ Ι Σ μ Ο ύ  -  Κ α θ α ρ ι σ τ ι Κ α  α φ A λ A T I K A

• Aποτρέπει η δημιουργία και συσσώρευση οργα-
νικών ουσιών
• Mεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της οργα-
νικής αποσύνθεσης, παρέχοντας και ενισχύοντας 
τους μικροοργανισμούς
• Περιέχει ένα συμπυκνωμένο μείγμα βακτηριδίων, 
που επαναφέρουν την αναγκαία βιολογική δρα-
στηριότητα για τη φυσιολογική λειτουργία του 
βόθρου.
• Kατάλληλο για την αντιμετώπιση οσμών σε εστια-
τόρια, ξενοδοχεία και οικίες
• Aποτελεσματικό για τη συντήρηση αποχετεύσεων, 
διαχωριστικών λιπαρών ουσιών και συστημάτων 
κάθαρσης λημμάτων

κωδικός: 0050034
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Biofoss - βιολογικός εξολοθρευτής οσμών

PH 
7 PURE

Tοποθετείται μέσα στο καζανάκι (καταρράκτης), είναι ελεγ-
χόμενης ροής, χρωματίζει, αρωματίζει και δεν αφήνει τη 
λεκάνη να πιάσει πουρί (για οικιακή χρήση).

κωδικός: T-450
μέγεθος: 450 πατημάτων
κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο)

κωδικός: T-750
μέγεθος: 750 πατημάτων
κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο)

Aρωματικό - καθαριστικό για καζανάκι wc 
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• Όλα τα χημικά είναι πιστοποιημένα βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001 

Χρήσιμες πληροφορίες  • Όλα τα χημικά διαθέτουν Ελληνική ετικέτα, έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας  και φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών.  •  Όλα τα χημικά είναι κατάλληλα για χρήση σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα HACCP. 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚAΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚA

• Ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο στο 
χέρι πιατικών, σερβίτσιων, γυαλικών κλπ.
• Έχει  ευχάριστο άρωμα και ισχυρά λιπαντικά για το 
δέρμα.
• Έχει μεγάλη ισχύ καθαρισμού
• Διατηρεί τις ιδιότητες αφρίσματος για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα

κωδικός: 0040020
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0040005
βάρος: 12 κιλά

κωδικός: 0040004
βάρος: 6 κιλά
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Vamel prh - υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

Vamel aut  - υγρό πλυντηρίου πιάτων

• Y Γ P A  A Π O P P Y Π A N T I K A  Π I A T Ω N  -  π λ Y σ I M O  σ T O  X E P I

• Y Γ P A  A Π O P P Y Π A N T I K A  Π I A T Ω N  -  π λ Y N T H P I O  π I A T ώ N

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑθΕΣΙΜΟΙ

 ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

• Xρησιμοποιείται ως επιπρόσθετο για το ξέβγαλμα 
και το τελικό ξέπλυμα σε πλυντήρια πιάτων
• Kατάλληλο για νερά μέσης και υψηλής σκληρότητας
• Δεν δημιουργεί αφρό
• Προσδίδει ένα εξαιρετικό στέγνωμα και γυάλισμα 
σε όλα τα πιατικά

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για το πλύσιμο πια-
τικών σε πλυντήρια πιάτων. Έχει μεγάλη ισχύ καθαρι-
σμού και απομακρύνει τις ακαθαρσίες από πιατικά, 
γυαλικά, σερβίτσια, κλπ. Περιέχει στη σύνθεσή του 
μια υψηλή συγκέντρωση από απαγωγικά, ουσίες  
διασποράς και παράγοντες κατά της εναπόθεσης 
αλάτων, γεγονός που το κάνει κατάλληλο για νερά 
μέσης και υψηλής σκληρότητας. Δεν προκαλεί αφρό.
Αλκαλικό προϊόν.

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για το πλύσιμο πια-
τικών σε πλυντήρια πιάτων. Έχει μεγάλη ισχύ καθαρι-
σμού και απομακρύνει τις ακαθαρσίες από πιατικά, 
γυαλικά, σερβίτσια, κλπ. Περιέχει στη σύνθεσή του 
μια υψηλή συγκέντρωση από απαγωγικά, ουσίες  
διασποράς και παράγοντες κατά της εναπόθεσης 
αλάτων, γεγονός που το κάνει κατάλληλο για νερά 
μέσης και υψηλής σκληρότητας. Δεν προκαλεί αφρό.
Αλκαλικό προϊόν.

κωδικός: 0040062
όγκος: 10 λίτρα

κωδικός: 0040073
όγκος: 12 κιλά

κωδικός: 0040072
όγκος: 6 κιλά

κωδικός:  0040061
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Brimel aut bl - γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων όξινο

Ciclon  - υγρό πλυντηρίου πιάτων

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑθΕΣΙΜΟΙ

 ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑθΕΣΙΜΟΙ

 ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

PH 
6 PURE

PH 
12,5  1%

PH 
1,9 PURE

PH 
12,5  1%

PH 
12,5  1%

PH 
1,9 PURE

PH 
12,5  1%

• Y Γ P A  A Π O P P Y Π A N T I K A  Π I A T Ω N  -  π λ Y N T H P I O  π I A T ώ N

• O I K O Λ O Γ I K A  A Π O P P Y Π A N T I K A  Γ E N I K H Σ  X P H Σ H Σ

• Δ O Σ O M E T P H T E Σ

• Yγρό πλυντηρίου πιάτων
• Έχει μεγάλη ισχύ καθαρισμού και απομακρύνει τις 
ακαθαρσίες από πιατικά, γυαλικά, σερβίτσια, κλπ.
• Kατάλληλο για νερά πολύ υψηλής σκληρότητας
• Δεν προκαλεί αφρό
• Αλκαλικό προϊόν

κωδικός: 0040025
όγκος: 12 κιλά

κωδικός: 0360002 κωδικός: 0360039

κωδικός: 0040024
όγκος: 6 κιλά
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Vamel aut s/d - υγρό πλυντηρίου πιάτων για πολύ σκληρό νερό

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑθΕΣΙΜΟΙ

 ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

• Xρησιμοποιείται ως επιπρόσθετο για το ξέβγαλμα 
και το τελικό ξέπλυμα σε πλυντήρια πιάτων
• Kατάλληλο για νερά πολύ υψηλής σκληρότητας
• Δεν δημιουργεί αφρό
• Προσδίδει ένα εξαιρετικό στέγνωμα και γυάλισμα 
σε όλα τα πιατικά

κωδικός: 0040017
όγκος: 10 λίτρα

κωδικός: 0040016
όγκος: 5 λίτρα
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Brimel aut d - γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων για σκληρό νερό

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑθΕΣΙΜΟΙ

 ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

• Δρα αποτελεσματικά ως αποσφηνωτικό, που εξα-
λείφει ενσφηνώσεις ασβεστωδών αλάτων
• Φέρει στη σύνθεσή του ισχυρά ανασχετικά, προκει-
μένου να αποφεύγεται η απευθείας δράση του πάνω 
στα μέταλλα
• Δεν περιέχει ατμίζοντα συστατικά και δεν αναδύει 
ενοχλητικά αέρια

κωδικός: 0060000
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Descrust L - καθαριστικό αλάτων για πλυντήρια πιάτων

Δοσομετρητής απορρυπαντικού - γυαλιστικού πλυντηρίου πιάτων

ΔΙΑΤΙθΕΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 

& ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

PH 
1,75 PURE

PH 
12,5  1%

PH 2   
1%

PH 
1,75 PURE

PH 
12,5  1%
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29Χρήσιμες πληροφορίες  • Όλα τα χημικά διαθέτουν Ελληνική ετικέτα, έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας  και φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών.  •  Όλα τα χημικά είναι κατάλληλα για χρήση σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα HACCP. 

• Όλα τα χημικά είναι πιστοποιημένα βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚAΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚA

Απορρυπαντικό με ελεγχόμενο αφρό και υψηλή περιεκτικότητα σε τασιενεργά και απαγωγικά στοιχεία, 
κατάλληλο για τον καθαρισμό φυσικών και συνθετικών ινών σε πλυντήρια ρούχων, οικιακά αλλά και 
επαγγελματικά. Έχει μορφή πολύ λεπτών κόκκων σκόνης, πράγμα που του προσδίδει μια εύκολη και 
γρήγορη διάλυση, έτσι ώστε να δρα στιγμιαία και, ταυτόχρονα, να μπορεί να χρησιμοποιείται σε οικιακά 
πλυντήρια. Χάρη στην υψηλή του συγκέντρωση τασιενεργών, ανόργανων αλάτων και ενζύμων, έχει με-
γάλη ισχύ καθαρισμού, για την εξάλειψη παντός είδους λεκέδων. Περιέχει στη σύνθεσή του οπτικά λευ-
καντικά -ανθεκτικά στη χλωρίνη και στα υπόλοιπα οξειδωτικά λευκαντικά- και ανανεώνει την λευκάδα 
των ρούχων. Δεδομένου ότι διαλύεται εύκολα στο νερό, τα κατάλοιπα απορρυπαντικού εξαλείφονται 
εύκολα και γρήγορα στο ξέβγαλμα, αποφεύγοντας το κόλλημά τους στις ίνες των υφασμάτων και διευ-
κολύνοντας το στέγνωμα και το σιδέρωμα. Η υψηλή του περιεκτικότητα σε ένζυμα, το κάνει ιδιαίτερα 
κατάλληλο για την εξάλειψη δύσκολων λεκέδων οργανικής φύσης.Χωρίς φωσφορικά άλατα.

Απορρυπαντικό με υψηλή τασιενεργό και απαγωγική ισχύ, κατάλληλο για τον καθαρισμό φυσικών και 
συνθετικών υφασμάτων σε πλυντήρια ρούχων, επαγγελματικά αλλά και οικιακά. Προϊόν σε μορφή κόκ-
κων, πράγμα που του προσδίνει μια εύκολη και γρήγορη διάλυση. Περιέχει στη σύνθεσή του οπτικά 
λευκαντικά (ανθεκτικά στη χλωρίνη και στα υπόλοιπα οξειδωτικά λευκαντικά). Είναι απορρυπαντικό με 
υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγονωμένο λευκαντικό και, γι΄ αυτό, μπορεί να πλένει σε υψηλές αλλά και 
σε κρύες θερμοκρασίες.

κωδικός: 0080043
βάρος: 20 κιλά

κωδικός: 0080039
βάρος: 20 κιλά

Tidy  - ενζυματικό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων με κόκκους

Koren - σκόνη πλυντηρίου πλήρης

• A Π O P P Y Π A N T I K A  Π Λ Y N T H P I O Y  P O Y X Ω N  -  σ E  σ K O N H

Λευκαντικό ταχείας διάλυσης, με υψηλή λευκαντική ισχύ, για παντός τύπου υφασμάτινες ίνες. Χάρη στην 
περιεκτικότητά του σε ενεργό χλώριο, είναι πολύ αποτελεσματικό για τον καθαρισμό λεκέδων οργανι-
κής φύσης, σε φυσικές ή συνθετικές ίνες. Δρα αποτελεσματικά σε λεκέδες οποιουδήποτε είδους. Συνι-
στάται ιδιαίτερα για το πλύσιμο νοσοκομειακών ρούχων, χάρη στη μεγάλη καθαριστική του δύναμη.

κωδικός: 0080016
βάρος: 10 κιλά

Blanquidoc  - χλωριούχο λευκαντικό για λευκά ρούχα

Προσθετικό σε σκόνη με ταχεία διάλυση και υψηλή λευκαντική ισχύ για παντός τύπου υφασμάτινες ίνες. 
Χάρη στην περιεκτικότητά του σε ενεργό οξυγόνο είναι πολύ αποτελεσματικό για τον καθαρισμό λε-
κέδων οργανικής φύσης σε φυσικές ή συνθετικές ίνες. Δρα αποτελεσματικά σε λεκέδες οποιουδήποτε 
είδους. Συνιστάται ιδιαίτερα για το πλύσιμο νοσοκομειακών ρούχων χάρη στη μεγάλη καθαριστική του 
δύναμη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με οποιοδήποτε απορρυπαντικό έτσι ώστε να μην χρειάζεται 
να χρησιμοποιηθεί χλώριο ως λευκαντικό. Είναι κατάλληλο για χρήση σε μέσες και υψηλές θερμοκρασί-
ες, συντομεύοντας έτσι τους χρόνους πλυσίματος.

κωδικός: 0080015
βάρος: 10 κιλά

Oxidoc plus - λευκαντικό οξυγ/xο για παντός τύπου ρούχα

• Λ E Y K A N T I K A  Π Λ Y N T H P I O Y  P O Y X Ω N

PH 
10,5  1%

PH 
10,5  1%

PH 
11,5  1%

PH 
10  1%

Προϊόν που ενδείκνυται για πλυντήρια ρούχων και για χρήση στην τελευταία φάση του ξεβγάλματος. 
Εχει υψηλή μαλακτική και υγραντική ισχύ, συνεισφέροντας τα μέγιστα για ένα άριστο αποτέλεσμα και 
απόδοση. Εξαλείφει στατικό ηλεκτρισμό από το ένδυμα. Περιέχει συστατικά που δίνουν ένα ευχάριστο 
άρωμα διαρκείας.

Προϊόν που δρα ενεργά στο πλύσιμο παντός τύπου ρούχων και χρησιμεύει ως ενισχυτής της υγραντικής 
δύναμης του απορρυπαντικού και ως απολιπαντικό. Παρόλο που είναι ένα ουδέτερο προϊόν, έχει μεγά-
λη ισχύ καθαρισμού και γαλακτωματοποίησης.

κωδικός: 0080091
όγκος: 20 λίτρα

κωδικός: 0080059
βάρος: 20 λίτρα

Cotton - μαλακτικό ρούχων

Humect  - υγρό καθαρισμού λεκέδων

• A Π O P P Y Π A N T I K A  Π Λ Y N T H P I O Y  P O Y X Ω N  -  Y Γ P O  K A θ A P I σ M O Y  λ E K E Δ ώ N

• A Π O P P Y Π A N T I K A  Π Λ Y N T H P I O Y  P O Y X Ω N  -  M A λ A K T I K A  -  O Y Δ E P O π O I H T E σ

• Mε εκχύλισμα αλόης
• Συστατικά φιλικά και ασφαλή για το ανθρώπινο δέρμα
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1223/2009 του European Parliament και του Council on cosmetic products

• Mε εκχύλισμα αλόης
• Συστατικά φιλικά και ασφαλή για το ανθρώπινο δέρμα
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1223/2009 του European Parliament 
και του Council on cosmetic products

• Mε εκχύλισμα αλόης
• Συστατικά φιλικά και ασφαλή για το ανθρώπινο δέρμα
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1223/2009 του European Parliament 
και του Council on cosmetic products

κωδικός: JNS
χρώμα: λευκό 
βάρος:10 γραμμάρια
ποιότητα: με αλόη
κιβώτιο: 750 τεμάχια

κωδικός: AB100
βάρος: 20 ml
ποιότητα: με αλόη
κιβώτιο: 400 τεμάχια

κωδικός: AB101
βάρος: 20 ml
ποιότητα: με αλόη
κιβώτιο: 400 τεμάχια

Σαπουνάκι ξενοδοχείου “CISNE” με aloe vera

Aφρόλουτρο ξενοδοχείου “CISNE” 
σε σωληνάριο με aloe vera

Σαμπουάν με κρέμα μαλλιών ξενοδοχείου 
“CISNE” σε σωληνάριο με aloe vera

PH 
6 PURE

PH 
6,5 PURE

PH 
3 PURE

PH 
6 PURE

PH 
6 PURE

• Π P O Σ Ω Π I K H  Y Γ I E I N H
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• Όλα τα χημικά είναι πιστοποιημένα βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001 

Χρήσιμες πληροφορίες  • Όλα τα χημικά διαθέτουν Ελληνική ετικέτα, έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας  και φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών.  •  Όλα τα χημικά είναι κατάλληλα για χρήση σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα HACCP. 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚAΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚA

• Ισχυρό καθαριστικό για τα χέρια με φυσικά εκχυ-
λίσματα
• Kατάλληλο για πολύ επίμονες ακαθαρσίες
• Εξαλείφει λίπη και γράσα, χωρίς να ερεθίζει ή να 
βλάπτει το δέρμα

• Yδροαλκοολούχο απολυμαντικό χεριών
• Δεν χρειάζεται να ξεπλύνετε τα χέρια με νερό μετά 
τη χρήση του
• Άχρωμο και άοσμο
• Kατάλληλο για τη χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων, 
ιατρικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρε-
σίες, σχολεία, κλπ
• Εμπλουτισμένο με Aloe Vera
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 1500: υγιεινή επεξεργασία 
των χεριών από την τριβή
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 1276: για βακτηριοκτόνα 
περιβάλλοντος και χρήση σε βιομηχανίες τροφί-
μων
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 1650: για μυκητοκτόνα πε-
ριβάλλοντος και χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων

• Δερματολογικό υγρό σαπούνι βιομηχανίας τροφίμων
• Δρα αποτελεσματικά σε λίπη, λάδια, ανθρακούχα προϊόντα και άλλες ακαθαρσίες
• Περιέχει αντιβακτηριδιακές ουσίες
• Oυδέτερο pH
• Ενσωματώνει συστατικά, που ευνοούν την καλή ανάπτυξη της επιδερμίδας
• Iδανικό προϊόν για εφαρμογή σε δημόσιες υπηρεσίες, γραφεία, νοσοκομεία, σχολεία, ιδρύματα, εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας τροφίμων, κλπ.

Narcrem - κρέμα καθαρισμού χεριών με λεμόνι

Aseptic - υδροαλκοολούχο απολυμαντικό χεριών

Dermosan - δερματολογικό υγρό σαπούνι χεριών βιομηχανία τροφίμων

• Π P O Σ Ω Π I K H  Y Γ I E I N H

κωδικός: 0090033
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0470051
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0010022
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0470088
όγκος: 500 ml
κιβώτιο: 20 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Δ Ι Α θ Ε Τ Ε Ι  Α Δ Ε Ι Α  Ε . Ο . Φ .

PH 
6,75 PURE

PH 
7,25 PURE

PH 
6 PURE

PH 
7,25 PURE

• Iδανικό για την καθαριότητα και την υγιεινή των χεριών, του σώματος και των μαλλιών
• Mεγάλη ικανότητα καθαρισμού
• Έχει συστατικά που προστατεύουν την επιδερμίδα
• Έχει λιπαντικές ουσίες για την τέλεια προστασία του δέρματος

κωδικός: 0010028
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Iris – υγρό σαπούνι καθαρισμού χεριών - σώματος - μαλλιών

PH 
6 PURE

• Συνιστάται ειδικά για την απολύμανση σκληρών επιφανειών στους 
ακόλουθους τομείς: βιομηχανία τροφίμων, δημοσίους οργανισμούς, 
κλπ.
• Προϊόν με υψηλή απολυμαντική ισχύ και δράση μυκητοκτόνο, βα-
κτηριοκτόνο και απορρυπαντική
• Έχει εξαιρετική ανοχή στα σκληρά νερά
• Διατηρεί την βιοκτόνο ισχύ του εν παρουσία μικρών ποσοτήτων 
ανιονικών προϊόντων (απορρυπαντικά)
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 13697 για Βακτηριοκτόνα και Μυκητοκτόνα σε 
επιφάνειες και χρήση στο περιβάλλον και σε Βιομηχανίες Τροφίμων.

• Iδανικό για την καθαριότητα και την υγιεινή των χεριών
• Mεγάλη ικανότητα καθαρισμού
• Έχει συστατικά που προστατεύουν την επιδερμίδα
• Έχει λιπαντικές ουσίες για την τέλεια προστασία του δέρματος

• Iδανικό για την απολύμανση παντός τύπου επιφανειών
• Aναβράζοντα δισκία τα οποία, όταν έρχονται σε επαφή με το νερό, απε-
λευθερώνουν ενεργό χλώριο
• Εύκολη δοσολογία
• Περιορισμένος χώρος αποθήκευσης
• Ευκολία στον χειρισμό
• Σταθερότητα της συγκέντρωσης χλωρίου
• Γρήγορη διάλυση
• ΠΡΟΤΥΠΟ UNE-EN 13697 για Βακτηριοκτόνα και Μυκητοκτόνα περι-
βάλλοντος

κωδικός: 0290007
βάρος: 1 κιλό
κιβώτιο: 6 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0050004
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0010049
όγκος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Eferclor - εξυγειαντικό γενικής χρήσης σε δισκία

Bioxel - απολυμαντικό μυκητοκτόνο με αμμωνία

Xefom – υγρό σαπούνι καθαρισμού χεριών – σώματος - μαλλιών σε μορφή αφρού

• Γ Ε Ν Ι κ Ο ύ  κ Α θ Α Ρ Ι Σ μ Ο ύ  -  Y Γ E I O N O M I K A  -  A π O λ Y M A N T I K A

Δ Ι Α θ Ε Τ Ε Ι  Α Δ Ε Ι Α  Ε . Ο . Φ .

Δ Ι Α θ Ε Τ Ε Ι  Α Δ Ε Ι Α  Ε . Ο . Φ .

PH 
6,5  1%

Το DESCOL 75 είναι ένα εξυγιαντικό καθαριστικό που περιέχει ως βιο-
κτονο δραστική ουσία, έναν συνδυασμό από τεταρτοταγή αμμωνία σε 
υδραλκοολούχο διάλυμα. Έχει βακτηριοκτόνες και μυκητοκτόνες ιδιότη-
τες. Χρησιμοποιείται για την απολύμανση εγκαταστάσεων σε βιομηχανί-
ες τροφίμων, μηχανήματα κτλ. Χάρη στη σύνθεση του, παρουσιάζει ταχύ 
στέγνωμα.

Το DESCOL 75 πληροί τους ακόλουθους κανονισμούς αποτελεσματικό-
τητας: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 1276: Για βακτηριοκτόνα περιβάλλοντος 
και χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 1650: Για μυκητοκτόνα να περιβ6λλοντος και 
χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 13697 για Βακτηριοκτόνα και Μυκητοκτόνα σε 
επιφάνειες και χρήση στο περιβάλλον και σε Βιομηχανίες Τροφίμων.

κωδικός: 0470069
βάρος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο)

Descol 75 5ltr - Yυδραλκοολούχο απολυμαντικό

PH 
8 pure

PH 
7 PURE

PH 
6 PURE
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• Όλα τα χημικά είναι πιστοποιημένα βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001 

Χρήσιμες πληροφορίες  • Όλα τα χημικά διαθέτουν Ελληνική ετικέτα, έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας  και φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών.  •  Όλα τα χημικά είναι κατάλληλα για χρήση σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα HACCP. 

κωδικός: 0390016
Ψεκαστήρι 1000ml απλό

κωδικός: 0390006
Ψεκαστήρι 1000ml super

κωδικός: 0390017
Πιστόλι ψεκασμού αφρού

• Π I Σ T O Λ I A  K A I  Δ O X E I A  Ψ E K A Σ M O Y

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚAΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚA

• κ Λ Α Δ Ο Σ  Τ Ρ Ο Φ Ι μ Ω Ν  –  ύ Γ Ε Ι Ο Ν Ο μ Ι κ Α - Α Π Ο Λ ύ μ Α Ν Τ Ι κ Α  Α Π Ο Ρ Ρ ύ Π Α Ν Τ Ι κ Α

• κ Λ Α Δ Ο Σ  Τ Ρ Ο Φ Ι μ Ω Ν  –  Α Λ κ Α Λ Ι κ Α  Α Π Ο Ρ Ρ ύ Π Α Ν Τ Ι κ Α

Denclor Foam - Xλωριούχο απολιπαντικό με αφρό  

Denclor S/E - Xλωριούχο απολιπαντικό χωρίς αφρό

Dengras Food - Aπολυμαντικό - απορρυπαντικό βιομηχανίας τροφίμων

Desen Foam - Aπορρυπαντικό αφρού

• κ Λ Α Δ Ο Σ  Τ Ρ Ο Φ Ι μ Ω Ν  –  Α Π Ο Σ Φ H Ν Ω Τ Ι κ Α

Απολυμαντικό και αποσμητικό απορρυπαντικό για 
χρήση σε κάθετες επιφάνειες με εκτίναξη του αφρού. 
Εφαρμόζεται για τον καθαρισμό του εξωτερικού μέ-
ρους μηχανημάτων πλήρωσης και επεξεργασίας  
τροφίμων, χωρών ψύξης, τοιχωμάτων και, γενικά, 
παντός τύπου μηχανημάτων στις βιομηχανίες τροφί-
μων: γάλακτος, κρέατος, κονσερβοποιίες, κλπ.
Χρησιμοποιείται, σε υδάτινο διάλυμα, για την απολύ-
μανση σκληρών επιφανειών.

Προϊόν  με  μεγάλη ισχύ καθαρισμού και απορρύ-
πανσης και ιδιαίτερα ενισχυμένη γαλακτωματική 
ικανότητα όσον αφορά τα λίπη και τις ακαθαρσίες.    
Συνιστάται ιδιαίτερα για την καθαριότητα σε βιομη-
χανίες τροφίμων (δίσκοι, επιφάνειες με επίμονες ακα-
θαρσίες, μηχανήματα, κλπ.). Περιέχει στη
σύνθεση του ένα τέλειο συνδυασμό  απαγωγικό που 
δρα αποτελεσματικά και εξαλείφει τις ενσφηνώσεις 
και το πουρί.

Είναι ένα αλκαλικό απορρυπαντικό με υψηλή γαλα-
κτωματοποιητική ισχύ, ενδείκνυται για οργανικούς 
ρύπους. Περιέχει αφαλατικούς και επιφανειοδραστι-
κούς παραγοντες με αντι- αφριζομενα αποτελέσμα-
τα. Ενδείκνυται για τον καθαρισμό κλειστών κυκλω-
μάτων, ψεκαστήρες και εσωτερικά δοχεία.

Προϊόν με χαρακτηριστικές όξινες ιδιότητες και με 
ενισχυμένη δράση για την εξάλειψη ενσφηνώσεων 
από άλατα ασβεστίου και μαγνησίου. Συνιστάται ιδι-
αίτερα για την διάλυση των ξηρών συσσωρεύσεων 
γάλακτος σε εγκαταστάσεις μηχανικού αρμέγματος. 
Το DS15 IN διαθέτει έλεγχο αφρού, γεγονός που το 
καθιστά κατάλληλο για τον καθαρισμό μέσω κλει-
στών κυκλωμάτων. Περιέχει αναστολείς δράσης έτσι 
ώστε να μην επιδρά στα υλικά που
χρησιμοποιούνται συνήθως στις βιομηχανίες τροφί-
μων και, ιδίως, στον ανοξείδωτο χάλυβα.

Απολυμαντικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για να 
καθαρίζετε και να απολυμαίνετε επιφάνειες, κυκλώ-
ματα και εξοπλισμούς σε βιομηχανίες τροφίμων.
Το διάλυμα του δεν σχηματίζει αφρό, γι´ αυτό και 
είναι ιδανικό για τις εφαρμογές του σε εσωτερικά 
κυκλώματα. Έχει μεγάλη ισχύ  διάλυση  σκληρών 
εναποθέσεων και ακαθαρσιών, αποτρέποντας  το 
σχηματισμό ενσφηνώσεων. Μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε θερμοκρασίες από 20° ως 60° C σε
επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι. Να το φυλάσσε-
τε κατά προτίμηση, σε δροσερό  και σκιερό μέρος.

Απορρυπαντικό  με αφρό που συνιστάται για τον 
καθαρισμό και την εξάλειψη λιπαρών ουσιών από 
οποιαδήποτε επιφάνεια σε βιομηχανίες τροφίμων: 
μηχανήματα, τοιχώματα, δίσκοι, πάγκοι εργασίας, κλπ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εκτίναξη και υπό μορ-
φή αφρού πάνω σε κάθετες επιφάνειες  ώστε να πα-
ρέχει τον απαραίτητο χρόνο επαφής για την σωστή 
απολίπανση και καθαρισμό.
Συνιστάται ιδιαίτερα για τον γενικό καθαρισμό σε 
εγκαταστάσεις σφαγείων και επεξεργασίας τροφίμων.

Το DENGRAS FOOD είναι ένα απολιπαντικό με πολλαπλές 
εφαρμογές που περιέχει στην σύνθεση του απολυμαντικά 
συστατικά με βάση τη τεταρτοταγή αμμωνία. Προορίζε-
ται για τον καθαρισμό παντός τύπου επιφανειών σε κουζί-
νες και βιομηχανίες τροφίμων. Είναι ένα απολυμαντικό με 
βάση τις γλυκοαλκοόλες που δεν αφήνει κατάλοιπα και 
μπορεί να ξεπλυθεί εύκολα. Ανάλογα με τη συγκέντρωση 
στη δοσολογία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κα-
θαριότητα, για κουζίνες, σκεύη, τοίχους, δάπεδα, κλπ.
Το DENGRAS FOOD πληροί τους ακολούθους κανονι-
σμούς:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE – EN 13697: Για βακτηριοκτόνα και 
μυκητοκτόνα επιβάλλοντος και χρήση σε βιομηχανίες 
τροφίμων.

Desen 16 - Aλκαλικό απολιπαντικό χωρίς αφρό

Desen 47 - Aντι-αφρώδες απολιπαντικό

Ds 15 In - Aποσφηνωτικό απορρυπαντικό

κωδικός: 0470076
βάρος: 22 κιλά

κωδικός: 0470074
βάρος: 22 κιλά

κωδικός: 0470082
βάρος: 24 κιλά

κωδικός: 0320183
βάρος: 30 κιλά

κωδικός: 0470077
βάρος: 22 κιλά

κωδικός: 0470073
βάρος: 22 κιλά

κωδικός: 0470090
βάρος: 20 λίτρα

κωδικός: 0470003
βάρος: 11κιλά

κωδικός: 0470006
βάρος: 11κιλά

κωδικός: 0470042
βάρος: 12 κιλά

κωδικός: 0470000
βάρος: 11κιλά

κωδικός: 0470013
βάρος: 11κιλά

κωδικός: 0470089
βάρος: 5 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο)

PH 
12  1%

PH 
12,25  1%

PH 
1,15  1%

PH 
13  1%

PH 
12  1%

PH 
13  1%

PH 
12,5  5%

PH 
12  1%

PH 
12,25  1%

PH 
1,15  1%

PH 
12  1%

PH 
13  1%

PH 
12,5  5%



34

EIΔH KAΘAPIΣMOY

35

Άρωμα σε σπρέι μεγάλης διάρκειας ,ιδανικό για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους (γραφεία, χώρους εστίασης, ξενοδοχεία, κτλ), χωρίς να αφήνει λεκέδες.

κωδικός: 21006
Συμπυκνωμένο 
αρωματικό 
”μανόλια”

όγκος: 500 ml
άρωμα: μανόλια
συσκευασία: 3 τμχ
κιβώτιο: 12 τεμάχια

κωδικός: 10801
Aρωματικό χώρου 
p. r. σε σπρέι

όγκος: 1000 ml
ποιότητα: σπρέι
άρωμα: p. r.
κιβώτιο: 6 τεμάχια 
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 10803
Aρωματικό χώρου 
dakar σε σπρέι

όγκος: 1000 ml
ποιότητα: σπρέι
άρωμα: dakar
κιβώτιο: 6 τεμάχια 
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 10804
Aρωματικό χώρου 
levanda σε σπρέι

όγκος: 1000 ml
ποιότητα: σπρέι
άρωμα: λεβάντα
κιβώτιο: 6 τεμάχια 
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Συμπυκνωμένο άρωμα για διάφορες χρήσεις από το οποίο μερικές σταγόνες διαρκούν 24 ώρες, δεν λεκιάζει σε καμία επιφάνεια (χαλιά, πατάκια, καναπέδες, 
κουρτίνες), με μυκητιοκτόνο δράση για χρήση σε υποδήματα χωρίς να προκαλεί ερεθισμό, χρησιμοποιείται για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

κωδικός: 21001
Συμπυκνωμένο 
αρωματικό 
”ανθέων”

όγκος: 500 ml
άρωμα: ανθέων
συσκευασία: 3 τμχ
κιβώτιο: 12 τεμάχια

κωδικός: 21002
Συμπυκνωμένο 
αρωματικό 
”φρούτων”

όγκος: 500 ml
άρωμα: φρούτων
συσκευασία: 3 τμχ
κιβώτιο: 12 τεμάχια

κωδικός: 21005
Συμπυκνωμένο 
αρωματικό 
”ηρεμιστικό”

όγκος: 500 ml
άρωμα: ηρεμιστικό
συσκευασία: 3 τμχ
κιβώτιο: 12 τεμάχια

κωδικός: 21004
Συμπυκνωμένο 
αρωματικό 
”ζωτικότητα”

όγκος: 500 ml
άρωμα: ζωτικότητα
συσκευασία: 3 τμχ
κιβώτιο: 12 τεμάχια

κωδικός: 10805
Aρωματικό χώρου 
vanilla 
σε σπρέι

όγκος: 1000 ml
ποιότητα: σπρέι
άρωμα: βανίλια
κιβώτιο: 6 τεμάχια 
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Άρωμα σε σπρέι μεγάλης διάρκειας, ιδανικό για 
οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους (γραφεία, 
χώρους εστίασης, ξενοδοχεία, κτλ), χωρίς να αφήνει 
λεκέδες. Ιδανικό για τον αρωματισμό ξενοδοχει-
ακού  ιματισμού (σεντόνια, μπουρνούζια, κτλ) 
και χώρων μαζικής εστίασης (τραπεζομάντηλα, 
κτλ).

Προϊόν κατάλληλο για να καταπολεμούνται μύγες, 
κουνούπια, σφίγγες, σκώροι και άλλα έντομα.
• Διαθέτει έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φύλ-
λα δεδομένων ασφαλείας και φύλλα τεχνικών 
χαρακτηριστικών. Αρ. πρωτ. 186915.

κωδικός: 0460080
όγκος: 750 ml
ποιότητα: σπρέι
άρωμα: λεμόνι
κιβώτιο: 12 τεμάχια 
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0260009
όγκος: 250 ml
ποιότητα: σπρέι
κιβώτιο: 4 τεμάχια 
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

Aρωματικό χώρου Ambixel limon σε σπρέι

Flyt  - εντομοκτόνο σπρέι πτερωτών

Τα αρωματικά spray είναι προϊόντα που εξολοθρεύουν τις άσχημες μυρωδιές και προσδίδουν ένα ευχάριστο άρωμα στο χώρο. Παρασκευάζονται από αγνές
αλκοόλες και εκλεπτυσμένα φυσικά αρώματα. Χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά για την αυτόματη ψηφιακή συσκευή κωδ. CL401T και κωδ. AF01206.

κωδικός: 0250077
Spray bos - 
αρωματικό χώρου

όγκος: 250 ml
ποιότητα: σπρέι
άρωμα: bos
κιβώτιο: 4 τεμάχια 
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0250055
Spray natura - 
αρωματικό χώρου

όγκος: 250 ml
ποιότητα: σπρέι
άρωμα: natura
κιβώτιο: 4 τεμάχια 
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0250069
Spray you - 
αρωματικό χώρου

όγκος: 250 ml
ποιότητα: σπρέι
άρωμα: you
κιβώτιο: 4 τεμάχια 
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

κωδικός: 0250076
Spray one  -
αρωματικό χώρου

όγκος: 250 ml
ποιότητα: σπρέι
άρωμα: one
κιβώτιο: 4 τεμάχια 
το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο

APΩMATIKAAPΩMATIKA
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Αρωματικό το οποίο τοποθετείται στους ουρητήρες, αρωματίζει και εξουδετερώνει τις οσμές, ελευθερώ-νοντας ευεργετικά βακτήρια. Χάρη στον επαναστατικό 
και ευέλικτο σχεδιασμό του, επιτυγχάνεται η βέλτιστη ροή και η αποφυγή πιτσιλίγματος. Διαρκεί πάνω από 30 μέρες . Φιλικό προς το περιβάλλον.

κωδικός: 61006
Uriwave - αρωματικό 
ουρητήρων  
‘’ocean mist’’

άρωμα: ocean mist
κιβώτιο: 10 τεμάχια 

κωδικός: 61004
Uriwave - αρωματικό 
ουρητήρων  
‘’cucumber-melon’’

άρωμα: πεπόνι - αγγούρι
κιβώτιο: 10 τεμάχια 

κωδικός: 61002
Uriwave - αρωματικό 
ουρητήρων  ‘’mango’’

άρωμα: μάνγκο
κιβώτιο: 10 τεμάχια 

Αρωματικό το οποίο τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά της λεκάνης και αρωματίζει το χώρο για πάνω από 30 μέρες, περιέχει 30 φορές περισσότερο άρωμα 
από τα κοινά αρώματικά, φιλικό προς το περιβάλλον.

κωδικός: 61022
Saniclip - αρωματικό 
λεκάνης wc  ‘’mango’’

άρωμα: μάνγκο
κιβώτιο: 10 τεμάχια 

κωδικός: 61024
Saniclip - αρωματικό 
λεκάνης wc ‘’cucumber-melon’’

άρωμα: πεπόνι - αγγούρι
κιβώτιο: 10 τεμάχια 

κωδικός: 61026
Saniclip - αρωματικό 
λεκάνης wc ‘’ocean mist’’

άρωμα: ocean mist
κιβώτιο: 10 τεμάχια 

Tοποθετείται σε συσκευή κωδ:CL403T, εχει την 
ιδιότητα να απολυμαίνει και να καθαριζει τη λεκάνη 
του WC, ώστε να διατηρείται καθ’όλη τη διάρκεια 
του 24ώρου έτοιμη για χρήση χωρίς να υπαρχει 
κίνδυνος να γίνει εστία μόλυνσης.

κωδικός: CB410S
άρωμα: salvaje
όγκος: 500ml
κιβώτιο: 6 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Aνταλλακτικό αρωματικό απολυμαντικό  SALVAJE

συσκευασία:100 τεμάχια
κιβώτιο: 10 συσκευασίες
(το προϊόν διατίθεται ανά 
κιβώτιο)  

συσκευασία:100 τεμάχια
κιβώτιο: 10 συσκευασίες
(το προϊόν διατίθεται ανά 
κιβώτιο)  

Γάντι λάτεξ λευκό ελαφρώς πουδραρισμένο S-M-L-XL

Γάντι λάτεξ natural χωρίς πούδρα S-M-L-XL

Γάντι λάτεξ μπλε ελαφρώς πουδραρισμένο S-M-L-XL 

 Γάντι λάτεξ μαύρο χωρίς πούδρα S-M-L-XL

Γάντι βινυλίου λευκό χωρίς πούδρα S-M-L-XL Γάντι βινυλίου μπλε χωρίς πούδρα S-M-L-XL

Εξεταστικά γάντια latex μιας χρήσης, χρώματος μπλε, κατασκευασμένα από 100% latex, 
αμφιδέξια, μη αποστειρωμένα. Είναι ευπροσάρμοστα και κατασκευασμένα σύμφωνα με 
τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων, 
χώρους εστίασης κ.λπ.

Γάντια latex μαύρο, χωρίς πούδρα, μεγάλης αντοχής κατασκευασμένα απο 100% latex, 
αμφιδέξια. Ενδείκνυται για εργασίες που απαιτείται άριστη αφή, για εργασίες που επι-
βάλλεται η χρήση χημικών ουσιών, για εργασίες όπου δεν φαίνεται ο χρωματισμός του 
γαντιού από διάφορες ουσίες. Ιδανικό για συνεργεία αυτοκινήτων, κομμωτήρια, εργα-
στήρια τατουάζ, εργαστήρια χημικών αναλύσεων κ.τ.λ.

Εξεταστικά γάντια βινυλίου, κατάλληλα για ιατρική και επαγγελματική χρήση, 
αντιαλλεργικά, αμφιδέξια. Oικονομικά γάντια, εξαιρετικής αντοχής και αρίστης 
ποιότητας σε λευκό χρώμα.

Oικονομικά γάντια, χρώματος μπλε, εξαιρετικής αντοχής και αρίστης ποιότητας. Αμφιδέ-
ξια και χωρίς πούδρα για την αποφυγή αλλεργιών.

κωδικός: 0208 κωδικός: 0208-01

συσκευασία:100 τεμάχια
κιβώτιο: 10 συσκευασίες
(το προϊόν διατίθεται ανά 
κιβώτιο) 

συσκευασία:100 τεμάχια
κιβώτιο: 10 συσκευασίες
(το προϊόν διατίθεται ανά 
κιβώτιο) 

συσκευασία:100 τεμάχια
κιβώτιο: 10 συσκευασίες
(το προϊόν διατίθεται ανά 
κιβώτιο) 

συσκευασία:100 τεμάχια
κιβώτιο: 10 συσκευασίες
(το προϊόν διατίθεται ανά 
κιβώτιο) 

Εξεταστικά γάντια latex μιας χρήσης, κατασκευασμένα απο 100% latex, αμφιδέξια, σε 
κρεμώδες λευκό χρώμα, μη αποστειρωμένα. Είναι ευπροσάρμοστα και κατασκευα-
σμένα σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Εξεταστικά γάντια latex μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, κατασκευασμένα απο 100% 
latex, αμφιδέξια, μη αποστειρωμένα. Είναι ευπροσάρμοστα και κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές.

κωδικός: 1926

κωδικός: 2110

κωδικός: 1926-01

κωδικός: 1910

συσκευασία:100 τεμάχια
κιβώτιο: 10 συσκευασίες
(το προϊόν διατίθεται ανά 
κιβώτιο) 

Γάντι νιτριλίου μπλε χωρίς πούδρα S-M-L-XL

Εξεταστικά γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, αμφιδέξια, σε μπλε χρώμα, 
μη αποστειρωμένα. Είναι ευπροσάρμοστα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις υψη-
λότερες διεθνείς προδιαγραφές. Δεν περιέχουν latex και έχουν πολύ μεγάλη αντοχή. 
Κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων, χώρους εστίασης κτλ.

κωδικός: 7173-01

Γάντι νιτριλίου μαύρο, extra αντοχής, χωρίς πούδρα
S-M-L-XL

Γάντι νιτριλίου μαύρο, πολύ μεγάλης αντοχής. Ενδείκνυται για εργασίες που απαιτείται 
άριστη αφή, για εργασίες που επιβάλεται η χρήση χημικών ουσιών, για εργασίες όπου 
δεν φαίνεται ο χρωματισμός του γαντιού από διάφορες ουσίες. Ιδανικό για συνεργεία αυ-
τοκινήτων, κομμωτήρια, εργαστήρια τατουάζ, εργαστήρια χημικών αναλύσεων κ.τ.λ.

συσκευασία:100 τεμάχια
κιβώτιο: 10 συσκευασίες
(το προϊόν διατίθεται ανά 
κιβώτιο) 

κωδικός: 2410

ΓANTIAAPΩMATIKA
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συσκευασία: 100 τεμάχια
κιβώτιο: 100 συσκευασίες

Γάντι πολυαιθυλενίου HDPE διάφανο

Γάντι πολυαιθυλενίου HDPE διάφανο, αμφιδέξιο, με 
εξαιρετική αίσθηση της αφής και μεγάλης αντοχής. 
Κατάλληλο για χώρους μαζικής εστίασης και χώ-
ρους τροφίμων.

Μάσκα εργασίας, ενισχυμένη για καλύτερο φιλτρά-
ρισμα του αέρα εισπνόης, με εύκολη τοποθέτηση 
στο πρόσωπο, ιδανικό προϊόν για την εφαρμογή 
συστήματος H.A.C.C.P.

κωδικός: 40012

κωδικός: 3917- S-M-L κωδικός: 4517- S-M-L

Γάντι λάτεξ κίτρινο καθημερινό - κουζίνας Γάντι λάτεξ μπλε καθημερινό - κουζίνας

συσκευασία:2 τεμάχια
κιβώτιο: 10 συσκευασίες
(το προϊόν διατίθεται ανά 
κιβώτιο) 

συσκευασία:2 τεμάχια
κιβώτιο: 10 συσκευασίες
(το προϊόν διατίθεται ανά 
κιβώτιο) 

Γάντι καθημερινό, από υλικό latex, χρησιμοποιείται ευρέως στην ελαφριά βιομηχανία, την γεωργία, τμήματα χώρων υγιεινής και στην καθημερινή ζωή, για την προστασία των χεριών.

κωδικός: 70017 
χρώμα: μπλε
κιβώτιο: 50 τεμάχια

Σετ επίσκεψης μιας χρήσεως  

Σετ επίσκεψης σε μπλε απόχρωση, 
ποδιά, CPE κάλυμμα υποδημάτων, 
σκούφος και μάσκα προστασίας.

κωδικός: 41003
μέγεθος: 80x130
άλλα χαρακτηριστικά: 
μιας χρήσης
κιβώτιο: 10 συσκευασίες

Ποδιά μιας χρήσεως μπλε  100 τεμ.

Ποδιά εργασίας, από πλαστικό PE 
αντοχής, ιδανικό προϊόν για την 
εφαρμογή συστήματος H.A.C.C.P.

κωδικός: 70096
χρώμα: μπλε
άλλα χαρακτηριστικά: μιας χρήσης
κιβώτιο: 20 συσκευασίες

Kάλυμμα υποδημάτων μιας χρήσεως 100 τεμ.

κωδικός: 70094 
χρώμα: μπλε
άλλα χαρακτηριστικά: μιας χρήσης
κιβώτιο: 10 συσκευασίες

Eπιμανίκια μιας χρήσεως  100 τεμ.

κωδικός: 40606
χρώμα: μπλε
άλλα χαρακτηριστικά: μιας χρήσης
κιβώτιο: 40 συσκευασίες

Mάσκα προστασίας μιας χρήσεως 50 τεμ.  

κωδικός: 20714
χρώμα: μπλε
άλλα χαρακτηριστικά: 
μιας χρήσης
κιβώτιο: 10 συσκευασίες

κωδικός: 20705
συσκευασία: 10 τεμάχια
κιβώτιο: 25 συσκευασίες

κωδικός: 20721
συσκευασία: 100 τεμάχια
κιβώτιο: 10 συσκευασίες

κωδικός: 20742
χρώμα: μπλε
άλλα χαρακτηριστικά: 
μιας χρήσης
κιβώτιο: 10 συσκευασίες

Σκούφος προστασίας μιας χρήσεως 100 τεμ.  Σκούφος προστασίας μιας χρήσεως μπλε με γείσο 100τεμ.

Kαπέλο χάρτινο σεφ 25cm ύψος Kαπέλο δίκοχο χάρτινο 100τεμ.

Σκούφος με λάστιχο, για καλύτερη εφαρμογή, 
από υποαλλεργικό υλικό και ιδανικό προϊόν 
για την εφαρμογή συστήματος H.A.C.C.P.

Σκούφος σεφ, από αρίστης ποιότητας 
χαρτί, σε λευκό χρώμα.

Σκούφος σεφ, από αρίστης ποιότητας 
χαρτί, σε λευκό χρώμα.

Kάλυμμα υγιεινής υποδημάτων, μιας χρήσης, 
ιδανικό για βιομηχανίες τροφίμων, κλινικές 
νοσοκομεία, κατάλληλο για το σύστημα 
H.A.C.C.P.

Επιμανίκια πλαστικά χειρός μιάς χρήσης μπλε 
από πολυαιθυλένιο, αδιάβροχα, κατάλληλα για 
ιατρική, φαρμακευτική και βιομηχανική χρήση, 
με λάστιχο στο καρπό και στον αγκώνα για 
καλύτερη εφαρμογή και προστασία στα χέρια 
του χρήστη. Ιδανικό προϊόν για την εφαρμογή 
συστήματος H.A.C.C.P.

ΕIΔΗ ΑΤΟΜΙΚHΣ ΥΓΙΕΙΝHΣΓANTIA
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Mε εργονομική λαβή ώστε να μην πληγώνονται τα χέρια από τη χρήση της, ιδανική για να αφαιρεί δύσκολους λεκέδες 
από χαλιά, ρούχα κ.λπ.

κωδικός: VIPR0174
ποιότητα: σκληρή
χρήση: χειρός
κιβώτιο: 12 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Βούρτσα με λοξό βίδωμα στη βάση για να βοηθάει στη χρήση της και με ιδανικό τρίχωμα ώστε να μην δημιουργεί φθορά 
στα χαλιά, μοκέτες κ.λπ.

κωδικός: VIPR0175
ποιότητα: σκληρή
κιβώτιο: 8 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Ξαραχνιάστρα με υψηλής ποιότητας πυκ-
νή τρίχα και πτυσσόμενο κοντάρι, για την 
καλύτερη λειτουργία στη χρήση της και 
οικονομία χώρου στην αποθήκευση της.

Ξαραχνιάστρα με πτυσσόμενο κοντάρι για την κα-
λύτερη λειτουργία στη χρήση της και οικονομία 
χώρου στην αποθήκευσή της.

κωδικός: 5556.4792 
κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 13200
κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Bοηθάει να απομακρύνονται οι ακαθαρσίες 
από το εσωτερικό της λεκάνης wc

κωδικός: 25182
χρήση: ανοιχτό “gala”
κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Eξαιρετικής ποιότητας υλικό (100% καουτσούκ), μεγάλης αντοχής, βοηθάει στο ξεβούλωμα νιπτήρων WC, κουζίνας κ.λπ.

κωδικός: 460505
κιβώτιο: 12 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Aνταλλακτικό εξάρτημα για τον κωδικό 25182

κωδικός: 25195
κιβώτιο: 24 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Bοηθάει να απομακρύνονται οι ακαθαρσίες από το εσωτερικό της λεκάνης.

κωδικός: 85178
κιβώτιο: 12 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Ξαραχνιάστρα ιδιαίτερα ανθεκτική, με πολύ πυκνή τρίχα, κατάλληλη 
για επαγγελματική χρήση.

κωδικός: P04611
κιβώτιο: 10 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Ιδιαίτερα εύχρηστη, με πτυσσόμενο κοντάρι, είναι σχεδιασμένη από φυσικό φτερό στρουθοκαμήλων, 
αφαιρεί εύκολα τη σκόνη χωρίς να τη μεταφέρει στο χώρο.

κωδικός: VIPR0249
κιβώτιο: 6 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Iδανικό για εύκολο και γρήγορο ξεσκόνισμα λείων επιφανειών.

κωδικός: VIPR0250
κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Ξεσκονίστρα με ιδιαίτερο ηλεκτροστατισμό για την καλύτερη συλλογή της σκόνης, αποτρέποντας την κατά 
τον καθαρισμό να αιωρείται στο χώρο. Ειδικά σχεδιασμένη (με διχάλα ) για τον καλύτερο καθαρισμό των 
καλοριφέρ και όπου αλλού χρειαστεί.

κωδικός: 201001
κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Πιγκάλ wc ανοιχτό “gala” Bούρτσα wc

Πιγκάλ wc κλειστό

Aποφρακτήρας

Bούρτσα πλύσεως σκληρή χειρός “new”

Bούρτσα πλύσεως σκληρή χαλιών & μοκετών

Ξαραχνιάστρα με πτυσσόμενο μεταλλικό κοντάρι 1.5 m Ξαραχνιάστρα με πτυσσόμενο κοντάρι οικονομική

Ξαραχνιάστρα επαγγελματική

Ξεσκονίστρα με φυσικό φτερό και πτυσσόμενο κοντάρι

Ξεσκονιστήρι με λαβή “microfibra”

Ξεσκονίστρα ηλεκτροστατική

ΔIAΦOPA EIΔH KAΘAPIΣMOYΔIAΦOPA EIΔH KAΘAPIΣMOY
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κωδικός: T61845
διαστάσεις: 45 εκατοστά

κωδικός: T62255
διαστάσεις: 55 εκατοστά

Yαλοκαθαριστήρας ορειχάλκινος

Eργαλείο ιδανικό για την απομάκρυνση νερών από τα τζάμια, ορειχάλκινο 
για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, εφαρμόζεται και πτυσσόμενο κοντάρι για τον 
καθαρισμό επιφανειών που βρίσκονται ψηλά και δεν έχουμε άλλη πρόσβαση.

κωδικός: T00250
διαστάσεις: 25 εκατοστά

κωδικός: T00300
διαστάσεις: 30 εκατοστά

κωδικός: T00350
διαστάσεις: 35 εκατοστά

κωδικός: T00400
διαστάσεις: 40 εκατοστά

κωδικός: T00550
διαστάσεις: 55 εκατοστά

κωδικός: T00450
διαστάσεις: 45 εκατοστά

Yαλοκαθαριστήρας 
ανοξείδωτος

Eργαλείο ιδανικό για την απομάκρυνση νερών από τα τζάμια, από ανοξείδωτο υλικό υψηλής ποιότητας 
ώστε να μην σκουριάζει και να μην φθείρεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται και πτυσσόμενο 
κοντάρι για τον καθαρισμό επιφανειών που βρίσκονται ψηλά και δεν έχουμε άλλη πρόσβαση.

κωδικός: T02500
διαστάσεις: 25 εκατοστά

κωδικός: T03000
διαστάσεις: 30 εκατοστά

κωδικός: T03500 
διαστάσεις: 35 εκατοστά

κωδικός: T04000
διαστάσεις: 40 εκατοστά

κωδικός: T05500
διαστάσεις: 55 εκατοστά

κωδικός: T04500
διαστάσεις: 45 εκατοστά

Λάστιχο υαλοκαθαριστήρα

Aνταλλακτικό λάστιχο υαλοκαθαριστήρα

κωδικός: T00600
ποιότητα: ανοξείδωτη

Λαβή υαλοκαθαριστήρα ανοξείδωτη

Aνοξείδωτη λαβή η οποία διαθέτει υποδοχή για κοντάρι και στην οποία 
εφαρμόζουν όλα τα μεγέθη ραγών καθώς και θήκη για ξυράφια.

κωδικός: V02500
διαστάσεις: 25 εκατοστά

κωδικός: V95125
διαστάσεις: 25 εκατοστά

κωδικός: W03030

διαστάσεις: 30 εκατοστά
ποιότητα: ανοξείδωτος

κωδικός: W03530
διαστάσεις: 30 εκατοστά

κωδικός: TEVE0077
διαστάσεις: 35 εκατοστά

κωδικός: V03500
διαστάσεις: 35 εκατοστά

κωδικός: V95135
διαστάσεις: 35 εκατοστά

κωδικός: V04500
διαστάσεις: 45 εκατοστά

κωδικός: V95145
διαστάσεις: 45 εκατοστά

Γουνάκι 
πλύσεως 
κομπλέ

Eργαλείο πλύσεως το οποίο 
χρησιμοποιείται για το καθάρισμα 
τζαμιών, τοίχων κ.λπ., εφαρμόζεται 
και πτυσσόμενο κοντάρι για τον 
καθαρισμό επιφανειών που βρίσκονται 
ψηλά και δεν έχουμε άλλη πρόσβαση.

Aνταλλακτικό γουνάκι 
για τον κωδικό V95035

Aνταλλακτικό γουνάκι 
για τον κωδικό V95045

Eργαλείο 2 σε 1, το οποίο μας δίνει 
τη δυνατότητα να καθαρίζουμε 
και να τραβάμε τα νερά χωρίς να πρέπει 
να αλλάξουμε εργαλείο στο κοντάρι 
ή στο χέρι.

Aνταλλακτικό γουνάκι 
για τον κωδικό W03030

Πολυεργαλείο γουνάκι πλύσεως και υαλοκαθαριστήρας 
35cm. Ένα εργονομικό εργαλείο για οικονομία χρόνου. 
Ιδανικό για το καθαρισμό παραθύρων, καθρεφτών σε 
σημεία όπου η εναλλαγή εργαλείων είναι δύσκολη. Αρί-
στης ποιότητας πλαστική λαβή και γουνάκι, και ανοξεί-
δωτος υαλοκαθαριστήρας.

Aνταλλακτικό γουνάκι 
για τον κωδικό V95025

κωδικός: V95025
διαστάσεις: 25 εκατοστά

κωδικός: V95035
διαστάσεις: 35 εκατοστά

κωδικός: V95045
διαστάσεις: 45 εκατοστά

Γουνάκι 
πλύσεως 
κομπλέ 
με fibra

Eργαλείο πλύσεως το οποίο 
χρησιμοποιείται για το καθάρισμα 
τζαμιών, τοίχων, διαθέτει και fibra 
για το τρίψιμο των πολύ δύσκολων 
λεκέδων, εφαρμόζεται και πτυσσόμενο 
κοντάρι για τον καθαρισμό επιφανειών 
που βρίσκονται ψηλά και δεν έχουμε 
άλλη πρόσβαση.

κωδικός: V85025
διαστάσεις: 25 εκατοστά

κωδικός: V85035
διαστάσεις: 35 εκατοστά

κωδικός: V85045
διαστάσεις: 45 εκατοστά

Aνταλλακτικό γουνάκι 
για τον κωδικό V03500

Aνταλλακτικό γουνάκι 
για τον κωδικό V04500

Aνταλλακτικό γουνάκι 
για τον κωδικό V02500

Aνταλλακτικό 
γουνάκι 
πλύσεως

Aνταλλακτικό 
γουνάκι πλύσεως
με fibra

Σετ υαλο-
καθαριστήρας 
& γουνάκι

Aνταλλακτικό 
γουνάκι 
πλύσεως

Πολυεργαλείο 
γουνάκι - 
υαλοκαθαριστήρας

ΕΡΓΑΛΕIΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY ΤΖΑΜΙΩΝΕΡΓΑΛΕIΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY ΤΖΑΜΙΩΝ

κιβώτιο: 
100 τεμάχια

κιβώτιο: 
10 τεμάχια

κιβώτιο: 
10 τεμάχια

κιβώτιο: 
25 τεμάχια

κιβώτιο: 
10 τεμάχια

κιβώτιο: 
50 τεμάχια

κιβώτιο: 
10 τεμάχια

κιβώτιο: 
100 τεμάχια

κιβώτιο: 
10 τεμάχια

κιβώτιο: 
10 τεμάχια

κιβώτιο: 
20 τεμάχια
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κωδικός: R00303

συσκευασία: 10 τεμάχια
κιβώτιο: 20x10 τεμάχια

Ξυράφι δαπέδου

Ξυράφια που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση δύσκολων λεκέδων από το πάτωμα. Εφαρμόζουν στην 
ξύστρα δαπέδου κωδ: R01510.

κωδικός: R01510

κιβώτιο: 25 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Ξύστρα δαπέδου

Ξύστρα ιδανική για την αφαίρεση δύσκολων λεκέδων από το πάτωμα, με λαβή η οποία έχει προστατευτικό 
κάλυμμα από μπροστά ώστε να αποφευχθεί κάποιος τραυματισμός όταν δεν χρησιμοποιείται.

κωδικός: R01555

κιβώτιο: 100 τεμάχια

Ξύστρα τσέπης

Ξύστρα σε μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά, χρησιμοποιείται για αφαίρεση 
λεκέδων σε διάφορες επιφάνειες.

κωδικός: R00250

κιβώτιο: 20 τεμάχια

Ξυράφι τζαμιών (θήκη 25 τεμαχίων)

Ξυράφια που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση δύσκολων λεκέδων 
από τα τζάμια. Εφαρμόζουν στην θήκη ξυραφιών κωδ: R00100.

κωδικός: R00100

κιβώτιο: 100 τεμάχια

Στη θήκη τοποθετούνται τα ξυράφια για να ξύσουμε και να αφαιρέσουμε 
δύσκολους λεκέδες από επιφάνειες, εφαρμόζει στην ανοξείδωτη λαβή 
υαλοκαθαριστήρα για ευκολότερη χρήση.

κωδικός: R00200

συσκευασία: 10 τεμάχια
κιβώτιο: 30x10 τεμάχια

Ξυράφι τζαμιών

Ξυράφια που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση δύσκολων λεκέδων από τα τζάμια. 
Εφαρμόζουν στην θήκη ξυραφιών κωδ: R00100

κωδικός: R01570

συσκευασία: 100 τεμάχια

Θήκη με 100 ξυράφια

Eφαρμόζουν στην ξύστρα τσέπης κωδ: R01555

κωδικός: 13500

κιβώτιο: 10 τεμάχια

Ξύστρα τζαμιών

Aποτελείται από την λαβή (κωδ:Τ00600), την θήκη ξυραφιών (κωδ: R00100).

κωδικός: Τ75000

κιβώτιο: 10 τεμάχια

κωδικός: Τ86000

κιβώτιο: 10 τεμάχια

κωδικός: Τ77028

διαστάσεις: 70 εκατοστά
κιβώτιο: 20 τεμάχια

Σπαστή λαβή 
υαλοκαθαριστήρα 
αλουμινίου

Σπαστή λαβή 
υαλοκαθαριστήρα 
ορειχάλκινη

Yαλοκαθαριστήρας 
αλουμινίου

Σπαστή λαβή αλουμινίουμε ιδιαίτερο σχεδιασμό ώστε να σπάει δεξιά και αριστερά για πρόσβαση 
σε δύσκολα σημεία των τζαμιών.

Σπαστή λαβή ορειχάλκινη με ιδιαίτερο σχεδιασμό ώστε να σπάει δεξιά και αριστερά 
για πρόσβαση σε δύσκολα σημεία των τζαμιών.

Επαγγελματική ποιότητα, μεγάλης αντοχής υαλοκαθαριστήρας, 100% αλουμίνιο, ιδανικός για υαλοπίνακες 
μεγάλης επιφάνειας και καθαρισμό φωτοβολταϊκών. Εφαρμόζεται στον κωδικό Τ75000.

κωδικός: W20035
διαστάσεις: 35 εκατοστά

κωδικός: W20045
διαστάσεις: 45 εκατοστά

κωδικός: W20055
διαστάσεις: 55 εκατοστά

κωδικός: W20075
διαστάσεις: 75 εκατοστά

‘‘Mus” καθαριστήρας δαπέδου

Kαθαριστήρας δαπέδου που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό επιφανειών με πολλά νερά για την 
γρήγορη και εύκολη απομάκρυνσή τους (από πλαστικό υλικό ώστε να μην σκουριάζει με τη συχνή χρήση 
του).

κωδικός: S14035

διαστάσεις: 35 εκατοστά
ποιότητα: πλαστικός
κιβώτιο: 10 τεμάχια

Yαλοκαθαριστήρας 
πλαστικός

Eργαλείο ιδανικό για την απομάκρυνση νερών από τα τζάμια, 
από πλαστικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο και για οικιακή χρήση.

ΕΡΓΑΛΕIΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY ΤΖΑΜΙΩΝΕΡΓΑΛΕIΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY ΤΖΑΜΙΩΝ

κιβώτιο: 30 τεμάχια

Θήκη ξυραφιών
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κωδικός: AF07314
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 32x32x64 εκατοστά
όγκος: 35 λίτρα
κιβώτιο: 2 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων 
με αιωρούμενο καπάκι

Κάδος με αιωρούμενο καπάκι για την εύκολη εναπόθεση των απορριμμάτων

κωδικός: AF07315
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 39x38x87 εκατοστά
όγκος: 55 λίτρα
κιβώτιο: 2 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων 
με αιωρούμενο καπάκι

κωδικός: 36029
χρώμα: μαύρος
διαστάσεις: 50x45x32 εκατοστά
όγκος: 38 λίτρα
κιβώτιο: 12 τεμάχια

Kαλάθι μαύρο πολλαπλών χρήσεων 38ltr

κωδικός: 31139
χρώμα: μαύρος
διαστάσεις: 50x50x75 εκατοστά
όγκος: 100 λίτρα
κιβώτιο: 12 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων με καπάκι 

Kάδος 100 λίτρων από υψηλής ποιότητας πλαστικό 
στον οποίο το καπάκι έχει την ιδιαιτερότητα 
να κουμπώνει ώστε να αποφεύγεται διασκορπισμός 
των απορριμάτων.

κωδικός: 31239
χρώμα: μαύρος
διαστάσεις: 50x50x55 εκατοστά
όγκος: 50 λίτρα
κιβώτιο: 12 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων με καπάκι

Kάδος 50 λίτρων από υψηλής 
ποιότητας πλαστικό

κωδικός: 80040
χρώμα: μπεζ
διαστάσεις: 28x28x28 εκατοστά
όγκος: 12 λίτρα
κιβώτιο: 24 τεμάχια

Xαρτοδοχείο πλαστικό 12ltr

Xαρτοδοχείο ιδανικό για γραφεία, 
σχολεία, δωμάτια ξενοδοχείων κ.λπ.

κωδικός: AF07040 
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 33Χ29Χ44 εκατοστά
όγκος: 18 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων με πεντάλ 
18ltr γκρι

Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ, για την 
αποφυγή επαφής των χεριών με τον κάδο. 
Οικιακή και επαγγελματική 
χρήση. Αρίστης ποιότητας πλαστικό.

Ανοξείδωτο Χαρτοδοχείο - σταχτοδοχείο 
για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

κωδικός: 402400
διαστάσεις: 9×36 εκατ.
ποιότητα: inox 430
κιβώτιο: 24 τεμάχια

κωδικός: 372300
διαστάσεις: 14×31 εκατ.
ποιότητα: inox 304

κωδικός: 415400
διαστάσεις: 44×32 εκ.
ποιότητα: inox 430
κιβώτιο: 4 τεμάχια

κωδικός: 764400
διαστάσεις: 24×65 εκ.
ποιότητα: inox 430
κιβώτιο: 6 τεμάχια κωδικός: 222300

διαστάσεις: 10×14 ×7 εκ.
ποιότητα: inox 430

κωδικός: 509400
διαστάσεις: 50×40 εκ.
ποιότητα: inox 430

κωδικός: 411400
διαστάσεις: 21×35 εκ.
ποιότητα: inox 430
κιβώτιο: 6 τεμάχια

κωδικός: 412400
διαστάσεις: 25×36 εκ.
ποιότητα: inox 430
κιβώτιο: 6 τεμάχια

κωδικός: 510400
διαστάσεις: 63×40 εκ.
ποιότητα: inox 430

Aνοξείδωτο πιγκάλ 
WC κλειστό 430

Aνοξείδωτο επιτοίχιο 
πιγκάλ WC
 κλειστό 430

Aνοξείδωτος κάδος wc 
με πεντάλ 30Lit. 430

Aνοξείδωτο χαρτοδοχείο-σταχτοδοχείο 35Lit.

Aνοξείδωτη βάση 
για οικιακό χαρτί 
WC 430

 Ανοξείδωτος κάδος 
με πεντάλ και ροδάκια 
50Lit. 430

Aνοξείδωτος κάδος wc 
με πεντάλ 8Lit. 430

Aνοξείδωτος κάδος wc 
με πεντάλ 12Lit. 430

Ανοξείδωτος κάδος 
με πεντάλ και ροδάκια 
70Lit. 430

Κάδος πολυτελείας ορθογώνιος, 
ανοξείδωτος 430.

Κάδος πολυτελείας ορθογώνιος, 
ανοξείδωτος 430.

κωδικός: 545400
διαστάσεις: 35×30×56 εκατοστά
ποιότητα: inox 430

κωδικός: 547400
διαστάσεις: 35×30×90 εκατοστά
ποιότητα: inox 430

Aνοξείδωτος κάδος με 
αιωρούμενο καπάκι 45Lit. 430

Aνοξείδωτος κάδος με αιωρούμενο 
καπάκι 80Lit. 430

Κάδος απορριμμάτων μεταλλικός βαμμένος, σε μαύρο χρώμα. Με πεντάλ για την αποφυγή επαφής των χεριών με τον κάδο.  
Ιδιαίτερα κομψό σχήμα και άριστη αντοχής κατασκευή.

κωδικός: 416420
διαστάσεις: 39×70 εκατοστά
ποιότητα: μεταλλικός

κωδικός: 416430
διαστάσεις: 37×90 εκατοστά
ποιότητα: μεταλλικός

Mεταλλικός σφαιρικός κάδος 
απορριμμάτων με πεντάλ 40Lit

Mεταλλικός σφαιρικός κάδος 
απορριμμάτων με πεντάλ 60Lit

Κάδος ανοξείδωτος 430, ιδιαίτερης αντοχής, με ενισχυμένο πεντάλ για συχνή χρήση. Διαθέτει ρόδες 
για εύκολη μεταφορά. Κατάλληλος για κουζίνες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, catering κ.τ.λ.

Κάδοι wc με πεντάλ, ανοξείδωτος 430. Ιδανικοί κωδικοί για ολοκληρωμένη λύση για το wc KF-4002 και KD-1078.

ΚAΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝΚAΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ
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κωδικός: AF07320Π
χρώμα: πράσινο
διαστάσεις: 56x49x84 εκατοστά
όγκος: 100 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

κωδικός: AF07320Γ
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 56x49x84 εκατοστά
όγκος: 100 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων με ρόδες 100ltr

Κάδος με ρόδες για ευκολότερη μετακίνηση. Κατασκευασμένος με ιδιαίτερης αντοχής πλαστικό.

κωδικός: AF07302 AΠ
χρώμα: πράσινος
διαστάσεις: 55x55x90 εκατοστά
όγκος: 120 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

κωδικός: AF07302 AΓ
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 55x55x90 εκατοστά
όγκος: 120 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων με ρόδες 120 ltr και  πεντάλ

Kάδος με ανοιγόμενο καπάκι και πεντάλ, στο πάνω μέρος υπάρχει και μικρότερο καπάκι για λιγότερα απορρίμματα, επίσης 
διαθέτει και ρόδες για ευκολότερη μετακίνηση.

κωδικός: AF07308  
χρώμα: ανοιχτό γκρι
διαστάσεις: 45x33x79 εκατοστά
όγκος: 60 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

Kάδος ανακύκλωσης για μπουκάλια 60ltr

Κάδος απορριμμάτων – ανακύκλωσης. 
Με ειδική εσοχή (εγκοπή) στο καπάκι, 
ιδανικός για συλλογή μπουκαλιών και κουτιών 
αναψυκτικών – ποτών. Κατασκευασμένος 
από ανθεκτικό πλαστικό.

κωδικός: AF07307 
χρώμα: ανοιχτό γκρι
διαστάσεις: 45x33x79 εκατοστά
όγκος: 60 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

Kάδος ανακύκλωσης για χαρτί 60ltr

Κάδος απορριμμάτων – ανακύκλωσης. Με 
ειδική εσοχή (εγκοπή) στο καπάκι, ιδανικός 
για συλλογή χαρτιών. Κατασκευασμένος από 
ανθεκτικό πλαστικό.

κωδικός: AF07302Γ
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 55×55×90 εκατοστά
όγκος: 120 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων με ρόδες 120ltr

Κάδος με ανοιγόμενο καπάκι, στο πάνω μέρος υπάρχει και μικρότερο καπάκι για λιγότερα απορρίμματα, επίσης διαθέτει και ρόδες 
για ευκολότερη μετακίνηση. Κατασκευασμένος με ιδίαιτερης αντοχής πλαστικό.

κωδικός: AF07302Π
χρώμα: πράσινο
διαστάσεις: 55x55x90 εκατοστά
όγκος: 120 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

κωδικός: AF07320AΓ
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 56x49x84 εκατοστά
όγκος: 100 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων με ρόδες και πεντάλ
100ltr

κωδικός: AF07320AΠ
χρώμα: πράσινο
διαστάσεις: 56x49x84 εκατοστά
όγκος: 100 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

Κάδος με πεντάλ και ρόδες για ευκολότερη μετακίνηση. Κατασκευασμένος με ιδιαίτερης αντοχής πλαστικό.

κωδικός: 91700  
χρώμα: μαύρο
διαστάσεις: 35x24x58 εκατοστά
όγκος: 23 λίτρα
κιβώτιο: 2 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων επιτοίχιος με αιωρούμενο καπάκι

Κάδος με αιωρούμενο καπάκι για την εύκολη εναπόθεση των απορριμμάτων. Ενδείκνυται για χώρους εστίασης και καφετέριες. 
Μπορεί να βιδωθεί και στο τοίχο. Είναι απο αρίστης ποιότητας πλαστικό.

κωδικός: 91720 
χρώμα: λευκό
διαστάσεις: 35x24x58 εκατοστά
όγκος: 23 λίτρα
κιβώτιο: 2 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων επιτοίχιος με αιωρούμενο καπάκι

Κάδος απορριμμάτων με τέσσερις ρόδες για την γρήγορη και εύκολη μετακίνηση του, με 
εύχρηστο άνοιγμα και κλείσιμο του για αποφυγή των οσμών στον χώρο. Κατάλληλος για 
εφαρμογή συστήματος H.A.A.C.P.

κωδικός: AF07507
χρώμα: ανοιχτό γκρι
διαστάσεις: 55x55x91εκατοστά
όγκος: 80 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

Kάδος κυκλικός με ρόδες στη βάση 80ltr

κωδικός: AF07331  
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 
41x40x60 εκ.
όγκος: 45 λίτρα
κιβώτιο: 3 τεμάχια

κωδικός: AF07317  
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 
51x41x68 εκ.
όγκος: 70 λίτρα
κιβώτιο: 3 τεμάχια

κωδικός: AF07318  
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 
50×41×82 εκ.
όγκος: 90 λίτρα
κιβώτιο: 3 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων 
τετράγωνος με πεντάλ

Kάδος απορριμμάτων 
τετράγωνος με πεντάλ

Kάδος απορριμμάτων 
τετράγωνος με πεντάλ

Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ, για την αποφυγή επαφής των χεριών με τον κάδο. 
Οικιακή και επαγγελματική χρήση. Αρίστης ποιότητας πλαστικό.

ΚAΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝΚAΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ
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κωδικός: AF08173A
διαστάσεις: 132x75x110 εκατοστά

κωδικός: ACE26
διαστάσεις: 66x135x104 εκατοστά

κωδικός: AF08180C
διαστάσεις: 130x55x100 εκατοστά

κωδικός: AF08172
διαστάσεις: 154x54x129 εκατοστά

κωδικός: AF08180B
διαστάσεις: 130x55x100 εκατοστά

Kαρότσι καμαριέρας με 2 κουβάδες & πρέσσα

Kαρότσι καμαριέρας με 2 σάκους & ράφια

Kαρότσι καμαριέρας με 2 κουβάδες & πρέσσα

Kαρότσι καμαριέρας με 2 κουβάδες & πρέσσα No2

Kαρότσι οροφοκομίας με σάκους & πόρτες

Iδανικό για ξενοδοχεία, νοσοκομεία και χώρους με μεγάλες επιφάνειες, εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα είδη 
που απαιτούνται για την καθαριότητα των χώρων πχ. απορρυπαντικά, σακούλες, κοντάρι, κουβαδάκια κ.α.

Iδανικό για ξενοδοχεία, νοσοκομεία και χώρους με μεγάλες επιφάνειες, εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα είδη 
που απαιτούνται για την καθαριότητα των χώρων πχ. απορρυπαντικά, σακούλες, κοντάρι, κουβαδάκια κ.α.

Iδανικό για ξενοδοχεία, νοσοκομεία και χώρους με μεγάλες επιφάνειες, εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα είδη 
που απαιτούνται για την καθαριότητα των χώρων πχ. απορρυπαντικά, σακούλες, κοντάρι, κουβαδάκια κ.α.

Iδανικό για ξενοδοχεία, νοσοκομεία και χώρους με μεγάλες επιφάνειες, εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα είδη 
που απαιτούνται για την καθαριότητα των χώρων πχ. απορρυπαντικά, σακούλες, κοντάρι, κουβαδάκια κ.α.

Καρότσι πλαστικό, ιδανικό για οροφοκομία.
Διαθέτει: • σάκους για μεταφορά απλύτων ή και σκουπιδιών • ράφια για μεταφορά ιματισμών, απορρυπαντι-
κών ή οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί για την οροφοκομία • πόρτες που κλείνουν για την αποφυγή οπτικής 
επαφής των προϊόντων που μεταφέρονται.

κωδικός: AF07324
χρώμα: πράσινο
διαστάσεις: 126x76x123 εκατοστά
όγκος: 660 λίτρα

Kάδος απορριμμάτων με ρόδες 660ltr

Κάδος απορριμμάτων πράσινος 660 λίτρων, με ανοιγόμενο καπάκι, κατασκευασμένος από ανθεκτικό 
υλικό. Ιδανικός για επαγγελματική χρήση. Έχει ρόδες για εύκολη μεταφορά.

κωδικός: AF07303AΠ
χρώμα: πράσινο
διαστάσεις: 62x62x104 εκατοστά
όγκος: 240 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

κωδικός: AF07303AΓ
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 62×62×104 εκατοστά
όγκος: 240 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων με ρόδες και πεντάλ 240ltr

Kάδος με ανοιγόμενο καπάκι και πεντάλ, στο πάνω μέρος υπάρχει και μικρότερο καπάκι για λιγότερα απορρίμματα, 
επίσης διαθέτει και ρόδες για ευκολότερη μετακίνηση.

Κάδος απορριμμάτων με μεταλλική βάση. Κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερης αντοχής.

κωδικός: 811400
διαστάσεις: 30×45×100 εκατοστά
ποιότητα: μεταλλικός

Mεταλλικός κάδος απορριμμάτων 35Lit. εξωτερικού χώρου

κωδικός: AF07303Π
χρώμα: πράσινο
διαστάσεις: 62x62x104 εκατοστά
όγκος: 240 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

κωδικός: AF07303Γ
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 62×62×104 εκατοστά
όγκος: 240 λίτρα
κιβώτιο: 4 τεμάχια

Kάδος απορριμμάτων με ρόδες 240ltr

Κάδος με ανοιγόμενο καπάκι, στο πάνω μέρος υπάρχει και μικρότερο καπάκι για λιγότερα απορρίμματα, επίσης διαθέτει και ρόδες 
για ευκολότερη μετακίνηση. Κατασκευασμένος με ιδίαιτερης αντοχής πλαστικό.

ΚΑΡOΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟYΚAΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ



52

EIΔH KAΘAPIΣMOY

53

κωδικός: AF08072
διαστάσεις: 86x41x90 εκ.
όγκος: 50 λίτρα
κιβώτιο: 2 τεμάχια

κωδικός: TRIS50U/VN
διαστάσεις: 44x65x85 εκ.
όγκος: 50 λίτρα

Kαρότσι καθαρισμού πλαστικό διπλό

Kαρότσι καθαρισμού πλαστική βάση διπλό

Kαρότσι καθαρισμού μεταλλικό διπλό

Eπαγγελματικό καρότσι καθαρισμού ιδανικό για μεγάλους χώρους, με δύο κουβάδες ώστε να μην χρειάζε-
ται να αλλάζουμε συνέχεια το νερό

Eπαγγελματικό καρότσι καθαρισμού, ιδανικό για μεγάλους χώρους με 2 κουβάδες ώστε να μην χρειάζεται 
να αλλάζουμε συνέχεια το νερό, με πλαστική βάση και λαβή ώστε να αποφεύγεται η οξείδωση από τα νερά 
και τα απορρυπαντικά

Eπαγγελματικό καρότσι καθαρισμού, ιδανικό για μεγάλους χώρους με 2 κουβάδες ώστε να μην χρειάζεται 
να αλλάζουμε συνέχεια το νερό, με πλαστική βάση ώστε να αποφεύγεται η οξείδωση από τα νερά και τα 
απορρυπαντικά

κωδικός: AF08074
διαστάσεις: 85x44x92 εκ.
όγκος: 50 λίτρα
κιβώτιο: 2 τεμάχια

Kαρότσι καθαρισμού μεταλλικό μονό

κωδικός: TRIS25U/VN
διαστάσεις: 44x50x85 εκατοστά
όγκος: 25 λίτρα

κωδικός: AF08082
διαστάσεις: 56x40x94 εκατοστά
όγκος: 25 λίτρα

Kαρότσι καθαρισμού πλαστικό μονό

επαγγελματικό καρότσι καθαρισμού με πλαστική βάση και λαβή ώστε να αποφεύγεται η 
οξείδωση από τα νερά και τα απορρυπαντικά

Eπαγγελματικό καρότσι καθαρισμού με μεταλλικό σκελετό, είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένο ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε και τα απορρυπαντικά.

κωδικός: AF08088
διαστάσεις: 46x37x97 εκ.
όγκος: 31 λίτρα

κωδικός: MONO25/VN
διαστάσεις: 54x37x81 εκ.
όγκος: 25 λίτρα

κωδικός: AF08068
διαστάσεις: 63x27x67 εκ.
όγκος: 20 λίτρα
κιβώτιο: 3 τεμάχια

Kαρότσι καθαρισμού μονό

Kαρότσι καθαρισμού μονό

Kαρότσι καθαρισμού μονό

Eπαγγελματικό καρότσι καθαρισμού ιδιαίτερα εύχρηστο.

Eπαγγελματικό καρότσι καθαρισμού ιδιαίτερα εύχρηστο.

Καρότσι καθαρισμού ιδιαίτερα εύχρηστο. Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

ΚΑΡOΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟYΚΑΡOΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY

Kαρότσι μεταφοράς τριών ραφιών Kαρότσι μεταφοράς ανοξείδωτο τριών ραφιών

Kαρότσι μεταφοράς, με 
αποσπώμενα καλάθια 
απορριμμάτων στα χερούλια. 
Ιδιαίτερα εύχρηστο, με ρόδες για 
την ευκολία στην μετακίνηση και 
ανθεκτική κατασκευή. 
Διαθέτει τρία ράφια.

Καρότσι μεταφοράς ιδιαίτερα 
εύχρηστο, με ρόδες για την 
ευκολία στην μετακίνηση 
και ανθεκτική κατασκευή. 
Διαθέτει τρία ράφια.

κωδικός: AF08162A
χρώμα: γκρι
διαστάσεις:
109x43x95 εκ.
άλλα 
χαρακτηριστικά: 
με καλάθια απορριμμάτων

κωδικός: AF08164
χρώμα: γκρι
διαστάσεις: 
87x45x90 εκ.
άλλα 
χαρακτηριστικά: 
μεταλλικό
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κωδικός: AF03842
διαστάσεις: 81x30 εκατοστά

κωδικός: ACE175

Kαρότσι μεταφοράς απλύτων

Σήμανση “προσοχή βρεγμένο πάτωμα” Eύκαμπτος σωλήνας για το γέμισμα των κουβάδων

Eπαγγελματικός στίφτης υψηλής 
αντοχής, ο οποίος εφαρμόζει σε όλα 
τα επαγγελματικά καρότσια 
καθαρισμού.
Υπάρχει πλήρης γκάμα 
ανταλλακτικών της πρέσσας.

Kαρότσι μεταφοράς 
απλύτων με ρόδες γαι την 
εύκολη μεταφορά τους. 
Πλαστικός μπλε σκελετός με 
πλαστικοποιημένο κίτρινο 
υφασμάτινο σάκο. 
Πλένεται εύκολα και δεν 
λεκιάζει.

Προειδοποιητική σήμανση χρησιμεύει σε 
μεγάλους κοινόχρηστους χώρους 
προς αποφυγή ατυχημάτων από γλίστρημα 
λόγω βρεγμένου πατώματος.

Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας, 
για το γέμισμα κουβάδων, χωρίς 
να χρειάζεται κουβάλημα. 
Προσαρμόζεται σε όλες τις βρύσες με 
μεγάλη ευκολία.

κωδικός: AF08158
χρώμα: πορτοκαλί
διαστάσεις: 71x66x95 εκ.

κωδικός: 10103

Kαρότσι απορριμμάτων με καπάκι

Kαρότσι με καπάκι 
για μεταφορά 
απορριμμάτων ώστε να 
μην σκίζεται η σακούλα 
και πέφτουν έξω 
τα απορρίμματα. 
Μεταλλικός σκελετός και 
πλαστική βάση, 
ιδιαίτερης αντοχής 
κατασκευή.

κωδικός: RSA500/NE/V κωδικός: AF01224

Πρέσσα πλαστική γκρίΠρέσσα πλαστική πράσινη

Eπαγγελματικός στίφτης υψηλής ποιό-
τητας και αντοχής ο οποίος εφαρμόζει 
σε όλα τα επαγγελματικά καρότσια 
καθαρισμού.
Υπάρχει πλήρης γκάμα 
ανταλλακτικών της πρέσσας.

διαστάσεις: 130 εκατοστά
ποιότητα: ξύλου
πάσο: ψιλό
κιβώτιο: 25 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

διαστάσεις: 130 εκατοστά
ποιότητα: ξύλου
πάσο: χοντρό
κιβώτιο: 25 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

διαστάσεις: 130 εκατοστά
ποιότητα: μεταλλικό
πάσο: ψιλό
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

διαστάσεις: 130 εκατοστά
ποιότητα: μεταλλικό
πάσο: χοντρό
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

διαστάσεις: 130 εκατοστά
ποιότητα: μεταλλικό
πάσο: ψιλό
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Kοντάρι ξύλου βερνικωμένο (ισπανικό πάσο) 130cm
κωδικός: 530104

Kοντάρι ξύλου βερνικωμένο (ελληνικό πάσο) 130cm
κωδικός: 530104-01

Kοντάρι μεταλλικό βαμμένο μπλε (ισπανικό πάσο) 130cm
κωδικός: 530318

Kοντάρι μεταλλικό βαμμένο μπλε (ελληνικό πάσο) 130cm
κωδικός: 530318-01

Kοντάρι μεταλλικό βαμμένο λαχανί (ισπανικό πάσο) 130cm
κωδικός: VIPR0154

Bάση τοίχου για κοντάρι 3 θέσεων
κωδικός: VIPR1390
κιβώτιο: 8 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

KONTAPIAΚΑΡOΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY
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διαστάσεις: 125 εκατοστά
ποιότητα: αλουμινίου
πάσο: ψιλό
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

διαστάσεις: 140 εκατοστά
ποιότητα: αλουμινίου
πάσο: ψιλό
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Kοντάρι αλουμινίου ενισχυμένο (ισπανικό πάσο) 125cm
κωδικός: 530712

Kοντάρι αλουμινίου (ισπανικό πάσο) 140cm
κωδικός: 530214

διαστάσεις: 125 εκατοστά
ποιότητα: αλουμινίου
πάσο: χοντρό
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Kοντάρι αλουμινίου (ελληνικό πάσο) 125cm
κωδικός: 530212-01

διαστάσεις: 140 εκατοστά
ποιότητα: αλουμινίου
πάσο: χοντρό
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Kοντάρι αλουμινίου ενισχυμένο (ελληνικό πάσο) 140cm
κωδικός: 530715-01

διαστάσεις: 125 εκατοστά
ποιότητα: αλουμινίου
πάσο: χοντρό
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Kοντάρι αλουμινίου ενισχυμένο (ελληνικό πάσο) 125cm
κωδικός: 530712-01

διαστάσεις: 140 εκατοστά
ποιότητα: αλουμινίου
άλλα χαρακτηριστικά: ενισχυμένο
κιβώτιο: 10 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Kοντάρι αλουμινίου ενισχυμένο επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 140cm
κωδικός: 250429

διαστάσεις: 150 εκατοστά
ποιότητα: αλουμινίου
άλλα χαρακτηριστικά: ενισχυμένο
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Kοντάρι αλουμινίου με κώνο 150cm
κωδικός: 434126

διαστάσεις: 125 εκατοστά
ποιότητα: αλουμινίου
πάσο: ψιλό
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Kοντάρι αλουμινίου (ισπανικό πάσο) 125cm
κωδικός: 530212

διαστάσεις: 2 μέτρα
ποιότητα: αλουμινίου
χρήση: επαγγελματική

διαστάσεις: 4 μέτρα
ποιότητα: αλουμινίου
χρήση: επαγγελματική

διαστάσεις: 90 εκατοστά
ποιότητα: αλουμινίου

διαστάσεις: 3 μέτρα
ποιότητα: αλουμινίου
χρήση: επαγγελματική

Kοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο 2m (2x1m)
κωδικός: 49184

Kοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο 4m (2x2m)
κωδικός: 48736

“Picker” 90cm αλουμινίου με βεντούζες
κωδικός: ATRA0040V

“Picker” 90cm αλουμινίου με τάπες
κωδικός: ATRA0040G

Kοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο 3m (2x1,5m)
κωδικός: 49153

Μοναδικό εργονομικό εργαλείο με δύο λαβές, δύο βεντούζες, για την συλλογή αντικειμένων που είναι 
δύσκολο να συλλεχθούν ή είναι προτιμότερο να μην συλλεχθούν με τα χέρια, π.χ.σκουπίδια. Επίσης 
χρησιμοποιείται για την βοήθεια συλλογής αντικειμένων σε ύψος, π.χ. αλλαγή λαμπών, διαφόρων 
πραγμάτων από ράφια κ.τ.λ.

Kοντάρι εξαιρετικής 
ποιότητας για 
επαγγελματική χρήση 
σε μεγάλο ύψος 
(δεν σκουριάζει).

διαστάσεις: 2 μέτρα
ποιότητα: αλουμινίου
άλλα χαρακτηριστικά: πτυσσόμενο

Kοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο με σπαστή κεφαλή 2m (2x1m) 
κωδικός: 530610

Kοντάρι εξαιρετικής ποιότητας για επαγγελματική χρήση με τηλεσκοπική κεφαλή καθώς 
και για οποιαδήποτε χρήση σε μεγάλο ύψος (δεν σκουριάζει).

διαστάσεις: 3 μέτρα
ποιότητα: αλουμινίου
άλλα χαρακτηριστικά: πτυσσόμενο

Kοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο με σπαστή κεφαλή 3m (2x1,5m) 
κωδικός: 530615

διαστάσεις: 4 μέτρα
ποιότητα: αλουμινίου
άλλα χαρακτηριστικά: πτυσσόμενο

Kοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο με σπαστή κεφαλή 4m (2x2m) 
κωδικός: 530620

KONTAPIAKONTAPIA
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Bάση με ρόδες που χρησιμοποιείται 
για τον κουβά με κωδ. 460515, για 
ευκολότερη μετακίνηση.

Bάση με ρόδες για διπλό 
κουβά 14ltr
κωδικός: 460537Kουβάς σφουγγαρίσματος 14 λίτρων 

με χώρισμα στη μέση για διαχωρισμό 
του καθαρού με το βρώμικο νερό. Ο 
στίφτης μετακινείται για ευκολία στη 
χρήση. Υπάρχει και ειδική βάση με 
ρόδες για την μετακίνηση του κουβά 
κωδ. 460537.

Kουβάς διπλός κομπλέ
κωδικός: 460515
όγκος: 14 λίτρα
άλλα χαρακτηριστικά: διπλός

Oικιακός κουβάς μεγάλης 
ανθεκτικότητας.

Kουβάς στρόγγυλος κομπλέ 
κωδικός: 460516
όγκος: 13 λίτρα

Kουβάς οικιακός μεγάλης 
ανθεκτικότητας.

Kουβάς οβάλ κομπλέ
κωδικός: VIPR0217
όγκος: 13 λίτρα

Kουβάς με ρόδες για ευκολία 
στη μετακίνηση, με στίφτη 16cm 
στον οποίο εφαρμόζουν και 
ημιεπαγγελματικές σφουγγαρίστρες.

Κουβάς σφουγγαρίσματος 
επαγγελματικής και οικιακής χρήσης. 
Από ιδιαίτερα ανθεκτικό πλαστικό, με 
ενδείξη: “προσοχή βρεγμένο πάτωμα”.

Kουβάς πλαστικός κομπλέ 
με ρόδες
κωδικός: 460540
όγκος: 15 λίτρα

Kουβάς ορθογώνιος κομπλέ
κωδικός: SECC00017
όγκος: 12 λίτρα

Εφαρμόζει σε 
όλα τα καρότσια 
καθαρισμού, μεγάλης 
ανθεκτικότητας 
κουβάς.

Kουβάς πολλαπλών χρήσεων 
με μεταλλική λαβή

Kουβάς σφουγγαρίσματος 15 Lit. 
για οικιακή χρήση 
στον οποίο εφαρμόζει και η 
ημιεπαγγελματική σφουγγαρίστρα

Kουβάς 
πλαστικός
κωδικός: 
400063
όγκος: 25 λίτρα

Koυβάς μπλε
κωδικός: 32033
όγκος: 12 λίτρα

Koυβάς οβάλ κομπλέ 
οικονομικός
κωδικός: 14156
όγκος: 15 λίτρα

Κουβάς ορθογώνιος 22 λίτρων. 
Είναι κατάλληλος για να χρησι-
μοποιείται με εργαλεία πλύσεως 
τζαμιών, λόγω του ορθογώνιου 
σχήματος του. Άριστης ποιότη-
τας πλαστικό, ιδιαίτερης αντοχής.

Kουβάς 
για εργαλεία πλύσεως 
τζαμιών
κωδικός: W01130
χρώμα: μπλε
διαστάσεις: 55x27x27 εκ. Kουβαδάκι από 

πλαστικό ιδιαίτερης 
αντοχής. 
Εφαρμόζει στο 
καρότσι καμαριέρας 
για τη μεταφορά 
καθαρού νερού.

Kουβάς 
πλαστικός
κωδικός: 
SECC00056
όγκος: 6 λίτρα

διαστάσεις: 
40x45 εκατοστά
ποιότητα: microfibra
σύνθεση: 70% πολυεστέρας 
- 30% πολυαμίδη
άλλα χαρακτηριστικά:
οικολογικό
συσκευασία: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά
συσκευασία)
κιβώτιο: 120 τεμάχια

διαστάσεις: 150x25 εκατοστά
άλλα χαρακτηριστικά: extra απορροφητικό
ποιότητα: 70% βισκόζη - 30% πολυεστέρας
κιβώτιο: 24 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Pολό extra απορροφητικό γενικής χρήσης 1,5m 
κωδικός: 310227

διαστάσεις: 8 μέτρα
περφορέ: 45 εκατοστά
ύψος ρολού: 40 εκατοστά
σύνθεση: 70% πολυεστέρας - 30% πολυαμίδη
ποιότητα: microfibra
κιβώτιο: 12 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Pολό προτεμαχισμένο microfibra - 4 χρώματα
κωδικός: 310146-04

κωδικός: M310158
διαστάσεις: 14 μέτρα
χρώμα: κίτρινο
περφορέ: 40 εκατοστά
ύψος ρολού: 32 εκατοστά
σύνθεση: 80% βισκόζη - 
20% πολυεστέρας
κιβώτιο: 12 τεμάχια

κωδικός: M310158-02
διαστάσεις: 14 μέτρα
χρώμα: μπλε
περφορέ: 40 εκατοστά
ύψος ρολού: 32 εκατοστά
σύνθεση: 80% βισκόζη - 
20% πολυεστέρας
κιβώτιο: 12 τεμάχια

κωδικός: M310158-05
διαστάσεις: 14 μέτρα
χρώμα: πορτοκαλί
περφορέ: 40 εκατοστά
ύψος ρολού: 32 εκατοστά
σύνθεση: 80% βισκόζη - 
20% πολυεστέρας
κιβώτιο: 12 τεμάχια

κωδικός: M310158-06
διαστάσεις: 14 μέτρα
χρώμα: πράσινο 
περφορέ: 40 εκατοστά
ύψος ρολού: 32 εκατοστά
σύνθεση: 80% βισκόζη - 
20% πολυεστέρας
κιβώτιο: 12 τεμάχια

Pολό απορροφητικό 14m

Ξεσκονόπανο “microfibra”
κωδικός: 310402-01

διαστάσεις: 
38x40 εκατοστά
ποιότητα: microfibra
σύνθεση: 
80% πολυεστέρας - 
20% πολυαμίδη
άλλα χαρακτηριστικά: 
100% οικολογικό
κιβώτιο: 24 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο)

Ξεσκονόπανο  “microfibra” 
κωδικός: 310407-05

ΠANIA KAΘAPIΣMOYKOYBAΔEΣ
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Ιδανικό για ξεσκόνισμα πατώμάτων,επίπλων,κτλ. Προστατεύει τις επιφάνειες και τις γυαλίζει ταυτόχρονα.

διαστάσεις: 61x57 εκατοστά
συσκευασία: 25 τεμάχια

Λαδόπανο ξεσκονίσματος μιας χρήσης εμποτισμένο
κωδικός: Z02000

χρώμα: 4 χρώματα
διαστάσεις: 36x40 εκατοστά
άλλα χαρακτηριστικά: special
σύνθεση: 60% βισκόζη - 
20% πολυεστέρας - 20% πολυπροπυλένιο
συσκευασία: 12 τεμάχια
κιβώτιο: 12 συσκευασίες 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

χρώμα: 4 χρώματα
διαστάσεις: 36x40 εκατοστά
άλλα χαρακτηριστικά: special
σύνθεση: 60% βισκόζη - 
20% πολυεστέρας - 20% πολυπροπυλένιο
συσκευασία: 4 τεμάχια
κιβώτιο: 36 συσκευασίες 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Πολυπετσέτα special για όλες 
τις χρήσεις σετ 12 τμχ
κωδικός: 310230

Πολυπετσέτα special για όλες 
τις χρήσεις σετ 4 τμχ
κωδικός: 310240

διαστάσεις: 40x50 εκατοστά
ποιότητα: βαμβακερό
σύνθεση: 100% βαμβάκι
συσκευασία: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά συσκευασία)
κιβώτιο: 120 τεμάχια

Ξεσκονόπανο κίτρινο 100% βαμβάκι
κωδικός: 310204

χρώμα: 4 χρώματα
διαστάσεις: 40x40 εκατοστά
ποιότητα: συνθετικό δέρμα
σύνθεση: 50% βισκόζη - 50% πολυεστέρας
συσκευασία: 12 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται 
ανά συσκευασία)
κιβώτιο: 120 τεμάχια

Συνθετικό δέρμα για μπάνιο - αυτοκίνητο 
κωδικός: 310208-01

διαστάσεις: 32x20 εκατοστά
άλλα χαρακτηριστικά: σταμπαριστή
σύνθεση: 80% βισκόζη - 20% πολυεστέρας
συσκευασία: 12 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά συσκευασία)
κιβώτιο: 120 τεμάχια

Aπορροφητική πετσέτα Νο3
κωδικός: 310112

Aπορροφητική πετσέτα 32x40cm
κωδικός: 310123

διαστάσεις: 38x40 εκατοστά
ποιότητα: microfibra super
σύνθεση: 80% πολυεστέρας - 
20% πολυαμίδη
άλλα χαρακτηριστικά: 
οικολογικό
κιβώτιο: 24 τεμάχια (το προϊόν 
διατίθεται ανά κιβώτιο)

διαστάσεις: 36x40 εκατοστά
ποιότητα: microfibra
σύνθεση: 80% πολυεστέρας - 
20% πολυαμίδη
άλλα χαρακτηριστικά: 
οικολογικό
κιβώτιο: 60 πακέτα (πακέτο 4τμχ)
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Ξεσκονόπανο μπλε 
“microfibra” super
κωδικός: 310440-02

Ξεσκονόπανο 4 τεμαχίων 
“microfibra” 
κωδικός: 560504

διαστάσεις: 55x55 εκατοστά
ποιότητα: 80% βαμβάκι
σύνθεση: 80% βαμβάκι - 
20% ποικιλία ινών
συσκευασία: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά 
συσκευασία)
κιβώτιο: 120 τεμάχια

διαστάσεις: 50x50 εκατοστά
ποιότητα: microfibra
σύνθεση: 80% πολυεστέρας- 
20% πολυαμίδη
κιβώτιο: 24 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται 
ανά συσκευασία)

Πανί για σκούπισμα πιάτων - 
ποτηριών
κωδικός: 310302

Πανί για σκούπισμα πιάτων - 
ποτηριών “microfibra”
κωδικός: 310316

Eπαναχρησιμοποιούμενο πανί καθαρισμού και γυαλίσματος 32x36cm (100% φίμπρες βισκόζης)

διαστάσεις: 40x50 εκατοστά
άλλα χαρακτηριστικά: με άρωμα πορτοκάλι
σύνθεση: 70% βισκόζη - 30% πολυεστέρας
συσκευασία: 12 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά συσκευασία)
κιβώτιο: 60 τεμάχια

Aπορροφητική πετσέτα για στράγγισμα με άρωμα πορτοκάλι
κωδικός: 310325

διαστάσεις: 38x40 εκατοστά
ποιότητα: microfibra
σύνθεση: 80% πολυεστέρας - 
20% πολυαμίδη
άλλα χαρακτηριστικά: οικολογικό
συσκευασία: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά 
συσκευασία)
κιβώτιο: 48 τεμάχια

διαστάσεις: 38x40 εκατοστά
ποιότητα: microfibra
σύνθεση: 80% πολυεστέρας - 
20% πολυαμίδη
άλλα χαρακτηριστικά: 
οικολογικό
κιβώτιο: 24 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά 
συσκευασία)

Πανί microfibra για τζάμια - 
κρύσταλλα
κωδικός: 310409

Πανί microfibra για τζάμια - 
κρύσταλλα premium 
κωδικός: 310425

ΠANIA KAΘAPIΣMOYΠANIA KAΘAPIΣMOY

Πανί profix κίτρινo
κωδικός: 066885

Πανί profix ροζ
κωδικός: 066908

Πανί profix μπλε
κωδικός: 066922

Πανί profix πράσινο
κωδικός: 066922

διαστάσεις: 32x40 εκατοστά
χρώμα: κίτρινο
σύνθεση: 80% βισκόζη - 20% πολυεστέρας
συσκευασία: 12 τεμάχια
κιβώτιο: 12 συσκευασίες
(το προϊόν διατίθεται ανά συσκευασία)

χρώμα: 4 χρώματα
διαστάσεις: 32x36 εκατοστά
σύνθεση: 100% βισκόζη
συσκευασία: 32 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά 
συσκευασία)
κιβώτιο: 10 συσκευασίες

• Κατάλληλο να χρησιμοποιείται για στεγνό και βρεγμένο καθαρισμό • Πολύ απαλό στην υφή χωρίς να σκίζεται εύκολα
• Ανθεκτικό στους διαλύτες • Δεν περιέχει σιλικόνη και είναι κατάλληλο για χώρους τροφίμων
• Κατάλληλο για σύστημα HACCP • Διαθέτει πιστοποιητικό από την ISEGA, για την καταλληλότητα του σε χώρους τροφίμων
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Aνταλλακτικό microfibra για μοπ “wet” & “swan” 40cm

Εξαιρετική ποιότητα,μεγάλης αντοχής, ιδανικό για το γυάλισμα πατωμάτων, (αφαιρεί εύκολα από το 
πάτωμα σκόνη, τρίχες κτλ.). Υπάρχουν ανταλλακτικά του πανιού διαθέσιμα, κωδικός 208145.

διαστάσεις: 45 εκατοστά
ποιότητα: microfibra
κιβώτιο: 6 τεμάχια 

Mοπ 45cm κομπλέ microfibra
κωδικός: 5208045

Εύκολο γυάλισμα πατώματος, (αφαιρεί εύκολα από το πάτωμα σκόνη, τρίχες κτλ.), 
ανταλλακτικό για κωδικό 5203045-01.

κωδικός: 203145-01 , 203145-02 
διαστάσεις: 45 εκατοστά
ποιότητα: 100% ακρυλικό
κιβώτιο: 12 τεμάχια

κωδικός: 203175-01, 203175-02
διαστάσεις: 75 εκατοστά
ποιότητα: 100% ακρυλικό
κιβώτιο: 12 τεμάχια

Aνταλλακτικό μοπ 45cm 
(01 μπλε - 02 κόκκινο)

Aνταλλακτικό μοπ 75cm 
(01 μπλε - 02 κόκκινο)

Εξαιρετική ποιότητα,μεγάλης αντοχής, ιδανικό για το γυάλισμα πατωμάτων (αφαιρεί εύκολα από το 
πάτωμα σκόνη, τρίχες κτλ.). Ανταλλακτικό για κωδικό 5208045.

διαστάσεις: 45 εκατοστά
ποιότητα: microfibra
κιβώτιο: 6 τεμάχια 

Aνταλλακτικό μοπ 45cm microfibra
κωδικός: 208145

διαστάσεις: 40 εκατοστά
κιβώτιο: 12 τεμάχια 

διαστάσεις: 80 εκατοστά
κιβώτιο: 12 τεμάχια 

διαστάσεις: 60 εκατοστά
κιβώτιο: 12 τεμάχια 

διαστάσεις: 100 εκατοστά
κιβώτιο: 12 τεμάχια 

Mοπ 40cm κομπλέ 90% βαμβάκι
κωδικός: 5200642-01

Mοπ 80cm κομπλέ 90% βαμβάκι
κωδικός: 5200682

Mοπ 60cm κομπλέ 90% βαμβάκι
κωδικός: 5200662-01

Aνταλλακτικό μοπ 40cm 
κωδικός: 200745

διαστάσεις: 40 εκατοστά
ποιότητα: 90% βαμβάκι
κιβώτιο: 12 τεμάχια

Aνταλλακτικό μοπ 80cm 
κωδικός: 200785

διαστάσεις: 80 εκατοστά
ποιότητα: 90% βαμβάκι
κιβώτιο: 12 τεμάχια

Aνταλλακτικό μοπ 60cm 
κωδικός: 200765

διαστάσεις: 60 εκατοστά
ποιότητα: 90% βαμβάκι
κιβώτιο: 12 τεμάχια

Aνταλλακτικό μοπ 100cm 
κωδικός: 200708

διαστάσεις: 100 εκατοστά
ποιότητα: 90% βαμβάκι
κιβώτιο: 12 τεμάχια

Mοπ 100cm κομπλέ 90% βαμβάκι
κωδικός: 5200609

κωδικός: 5203045-01, 5203045-02
διαστάσεις: 45 εκατοστά
ποιότητα: 100% ακρυλικό
κιβώτιο: 12 τεμάχια

κωδικός: 5203075-01, 5203075-02
διαστάσεις: 75 εκατοστά
ποιότητα: 100% ακρυλικό
κιβώτιο: 12 τεμάχια

Mοπ 45cm κομπλέ 
(01 μπλε - 02 κόκκινο)

Mοπ 75cm κομπλέ 
(01 μπλε - 02 κόκκινο)

Συντελεί στο ευκολότερο και αποτελεσματικότερο γυάλισμα και καθάρισμα πατωμάτων και άλλων 
επιφανειών. Εφαρμόζεται σε μοπ και πανιά ξεσκονίσματος βαμβακερά.

κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σπρέι για ψεκασμό μοπ 750ml 
κωδικός: 540110

Σρέι για ψεκασμό μοπ 400ml 
κωδικός: 540107

ΠAPKETEZEΣΠAPKETEZEΣ

Bάση για μοπ  “swan” 40 cm
κωδικός: 470004

Bάση για μοπ  “wet” 40 cm
κωδικός: 470000

κωδικός: 207540
χρώμα: λευκό

κωδικός: 207540-1
χρώμα: μπλε-λευκό



64

EIΔH KAΘAPIΣMOY

65

Σκούπα εσωτερικού χώρου (με ψιλό πάσο), υψηλής ποιότητας. Από πλαστική και πυκνή τρίχα που 
βοηθάει στον καθαρισμό των γωνιών. Ιδανική για τον καθαρισμό οικιακών και επαγγελματικών χώρων.

Σκούπα εσωτερικού χώρου (με ψιλό πάσο), υψηλής ποιότητας πλαστική και πυκνή τρίχα. Ιδανική για τον 
καθαρισμό οικιακών και επαγγελματικών χώρων.

διαστάσεις: 34x14 εκατοστά, βάρος: 220 γραμμάρια,
ποιότητα: PP, PVC, χρήση: οικιακή
κιβώτιο: 6 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

διαστάσεις: 36x14 εκατοστά, βάρος: 300 γραμμάρια
ποιότητα: PP, PVC, χρήση: οικιακή
κιβώτιο: 6 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα οικιακή πολυτελείας “Nova lady”
κωδικός: VIPR0094

Σκούπα οικιακή πολυτελείας  “Nova maxi”  λιλά
κωδικός: 4793

Σκούπα εσωτερικού χώρου (με ψιλό πάσο), υψηλής ποιότητας, πλαστική και πυκνή τρίχα. Ιδανική για τον 
καθαρισμό οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Διαθέτει προστατευτικά λάστιχα για επιπλέον προστασία 
των επιπλων, κουφωμάτων κ.ά.

διαστάσεις: 34x13 εκατοστά, βάρος: 220 γραμμάρια, 
ποιότητα: PP, PVC, χρήση: οικιακή
κιβώτιο: 6 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα οικιακή πολυτελείας με προστατευτικά λάστιχα “canoa”
κωδικός: 4536

Σκούπα εσωτερικού χώρου (με ψιλό πάσο), υψηλής ποιότητας πλαστική και πυκνή τρίχα. Ιδανική για 
τον καθαρισμό εσωτερικών οικιακών και επαγγελματικών χώρων ( λεπτή σχεδίαση για να εισχωρεί 
σε δύσκολα σημεία).

διαστάσεις: 32x19 εκατοστά, βάρος: 245 γραμμάρια,
ποιότητα: PP, PVC, χρήση: οικιακή, κιβώτιο: 14 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα lyne εσωτερικού χώρου, βεντάλια 
κωδικός: 21107Σκούπα εσωτερικού χώρου (με ψιλό πάσο). Ιδανική για τον καθαρισμό 

οικιακών και επαγγελματικών χώρων.

διαστάσεις: 36x12 εκατοστά, βάρος: 230 γραμμάρια
ποιότητα: PP, PVC, χρήση: οικιακή
κιβώτιο: 14 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα οικιακή “Sabrina” 
κωδικός: 21123

Σκούπα εσωτερικού χώρου (με ψιλό πάσο), υψηλής ποιότητας πλαστική και πυκνή τρίχα. 
Ιδανική για τον καθαρισμό οικιακών και επαγγελματικών χώρων.

διαστάσεις: 36x14 εκατοστά, βάρος: 300 γραμμάρια, 
ποιότητα: PPN, PVC, χρήση: οικιακή
κιβώτιο: 6 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα οικιακή πολυτελείας “Nova maxi”
κωδικός: VIPR0074

Σκούπα εσωτερικού χώρου, οικονομική (με χοντρό πάσο). Ιδανική για τον καθαρισμό οικιακών
και επαγγελματικών χώρων.

διαστάσεις: 32x12 εκατοστά, βάρος: 205 γραμμάρια, ποιότητα: PP, PVC 
χρήση: οικιακή, κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα οικιακή “Eco” 
κωδικός: 1016

Σκούπα εσωτερικού χώρου (με χοντρό πάσο). Ιδανική για τον καθαρισμό
οικιακών και επαγγελματικών χώρων.

διαστάσεις: 33x12 εκατοστά, βάρος: 260 γραμμάρια, ποιότητα: PP, PVC 
χρήση: οικιακή, κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα οικιακή πολυτελείας  ‘‘Espanyol’’ 
κωδικός: 1602

Σκούπα εσωτερικού χώρου (με ψιλό πάσο) ειδική σχεδίαση με λοξό πάσο . Ιδανική για τον καθαρισμό 
εσωτερικών οικιακών και επαγγελματικών χώρων.

διαστάσεις: 34x14 εκατοστά, βάρος: 255 γραμμάρια 
ποιότητα: PP, PVC, χρήση: οικιακή
κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα οικιακή λοξή Aguila 
κωδικός: 21211

ΣKOYΠEΣΣKOYΠEΣ
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Σκούπα εσωτερικού χώρου για μεγάλες επιφάνειες με λοξό ψιλό πάσο. Εργονομικά σχεδιασμένη 
για ευκολία στο σκούπισμα.

διαστάσεις: 45x13 εκατοστά, βάρος: 650 γραμμάρια
ποιότητα: PPN, PVC, χρήση: επαγγελματική
κιβώτιο: 5 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα μαλακή επαγγελματική 40cm 
κωδικός: VIPF0182

Σκούπα εξωτερικού χώρου για μεγάλες επιφάνειες με λοξό ψιλό πάσο. Εργονομικά σχεδιασμένη 
για ευκολία στο σκούπισμα.

διαστάσεις: 54x13 εκατοστά, βάρος: 650 γραμμάρια
ποιότητα: PPN, PVC, χρήση: επαγγελματική
κιβώτιο: 4 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα σκληρή επαγγελματική 50cm 
κωδικός: VIPF0185

Σκουπάκι οικονομικό πολλών χρήσεων για καθαρισμό μικρών επιφανειών, 
πλύσιμο παντζουριών κτλ. Γίνεται σετ με το φαράσι κωδ.24206.

διαστάσεις: 25x6 εκατοστά, βάρος: 80 γραμμάρια, 
ποιότητα: PP, PVC, κιβώτιο: 24 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

διαστάσεις: 26x11εκατοστά, βάρος: 380 γραμμάρια, 
ποιότητα: PVC

Σκουπάκι χειρός οικονομικό 
κωδικός: 22127

Σκούπα κατάλληλη για το πλύσιμο αυτοκινήτων, λεωφορείων και άλλων οχημάτων, εφαρμόζει κοντάρι 
(κωδ: 203) στο οποίο συνδέεται λάστιχο νερού, για πιο εύκολο και αποτελεσματικό καθάρισμα.

Λοξή σκούπα αυτοκινήτου - λεωφορείου 
κωδικός: 143

Σκουπάκι πολλών χρήσεων για καθαρισμό μικρών επιφανειών, πλύσιμο παντζουριών κτλ. 

διαστάσεις: 27x7 εκατοστά, βάρος: 105 γραμμάρια
ποιότητα: PP, PVC, κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκουπάκι χειρός 
κωδικός: VIPR0171

διαστάσεις: 180 εκατοστά
ποιότητα: μεταλλικό

Kοντάρι μεταλλικό 180cm αυτοκινήτου - λεωφορείου
κωδικός: 203

Iδανικό για πλύσιμο λεωφορείων, αυτοκινήτων κτλ. Με ειδική υποδοχή ώστε να εφαρμόζει το λάστιχο νερού.

Σκούπα εξωτερικού χώρου (με ψιλό πάσο),  ιδανική για τον καθαρισμό εξωτερικών οικιακών και 
επαγγελματικών χώρων

διαστάσεις: 34x14 εκατοστά, βάρος: 270 γραμμάρια, ποιότητα: PP, PVC 
χρήση: οικιακή & επαγγελματική, κιβώτιο: 14 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα σκληρή εξωτερικού χώρου “Niva” 
κωδικός: 21095

Σκούπα εξωτερικού χώρου (με ψιλό πάσο), υψηλής ποιότητας πλαστική τρίχα. 
Ιδανική για τον καθαρισμό εξωτερικών οικιακών και επαγγελματικών χώρων.

διαστάσεις:32x15 εκατοστά, βάρος: 207 γραμμάρια
ποιότητα: PP, PVC, χρήση: οικιακή
κιβώτιο: 6 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα οικιακή σκληρή τρίχα  “Nova fuerte” 
κωδικός: VIPR0077

Σκούπα εξωτερικού χώρου (με ψιλό πάσο), υψηλής ποιότητας πλαστική και πυκνή τρίχα. 
Ιδανική για τον καθαρισμό εξωτερικών οικιακών και επαγγελματικών χώρων.

διαστάσεις: 35x17 εκατοστά, βάρος: 330 γραμμάρια, ποιότητα: PPN 
χρήση: οικιακή & επαγγελματική, κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα εξωτερικού χώρου 
κωδικός: 41224

Σκούπα εξωτερικού χώρου σε σχήμα βεντάλιας (με ψιλό πάσο), υψηλής ποιότητας πλαστική και πυκνή 
τρίχα. Ιδανική για τον καθαρισμό εξωτερικών οικιακών και επαγγελματικών χώρων.

διαστάσεις: 34x25 εκατοστά, βάρος: 325 γραμμάρια
ποιότητα: PPN, χρήση: οικιακή
κιβώτιο: 12 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σκούπα οικιακή τύπου ψάθινη “Eva” 
κωδικός: VIPR0124

ΣKOYΠEΣΣKOYΠEΣ
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Συσκευή κρεμοσάπουνου 1 λίτρου με εξαιρετικό 
design από ανοξείδωτο 18/8 
το οποίο δε σκουριάζει, με εξαιρετικής ποιότητας 
μπουτόν ώστε να μη χαλάει εύκολα 
με τη συχνή χρήση.

Σαπουνοθήκη ανοξείδωτη
 ‘304’ satine 1ltr 
κωδικός: CJ1001-S

όγκος: 1 λίτρο
διαστάσεις: 250x126 χιλιοστά
ποιότητα: ανοξείδωτη

Συσκευή κρεμοσάπουνου 1 λίτρου, 
με εξαιρετικής ποιότητας μπουτόν 
ώστε να μη χαλάει εύκολα με τη συχνή 
χρήση.

Συσκευή κρεμοσάπουνου 1 λίτρου, 
εξαιρετικής ποιότητας.

Σαπουνοθήκη λευκή
κωδικός: CJ1006B
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 
225x112x90 χιλιοστά
όγκος: 1 λίτρο
ποιότητα: πλαστική

Σαπουνοθήκη λευκή οικονομική
κωδικός: S4
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 
195x105x108 χιλιοστά
όγκος: 1 λίτρο
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή κρεμοσάπουνου πλαστική 1 λίτρου, με εξαιρετικής ποιότητας μπουτόν ώστε να μη χαλάει εύκολα με τη συχνή χρήση.

Σαπουνοθήκη αλουμινίου γυαλιστερή (πλαστικό)
κωδικός: CJ1007

χρώμα: γυαλιστερή
διαστάσεις: 225x112x90 χιλιοστά
όγκος: 1 λίτρο
ποιότητα: αλουμινίου

Αυτόματη συσκευή για αρωματισμό χώρων στην οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε την ώρα έναρξης 
και λήξης λειτουργίας της και πόσο συχνά θέλουμε να ψεκάζει, από 5,15 & 25 λεπτά. Κωδικοί αρωμάτων 
0250055, 0250069, 0250075, 0250077. Κωδικός εντομοαπωθητικού 0260009.

Aυτόματη συσκευή σπρέι
κωδικός: AF01206
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 195x90x85 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Ψηφιακή συσκευή για αρωματισμό και 
απολύμανση λεκάνης WC, η οποία συνδέε-
ται με το καζανάκι ώστε να στάζει μέσα στο 
νερό το υγρό, με αποτέλεσμα όταν πατάμε 
το καζανάκι να απολυμαίνεται όλη η λεκά-
νη(αυτός είναι ο σωστός τρόπος απολύμαν-
σης της). Επιπλέον μπορούμε να ρυθμίσου-
με την ώρα έναρξης και λήξης λειτουργίας 
της και πόσο συχνά θέλουμε να ψεκάζει. 
Ανταλλακτικό κωδικός CB410F.

Συσκευή αρωματισμού και απολύμανσης wc 

Tοποθετείται σε συσκευή κωδ: CL403T, εχει την 
ιδιότητα να απολυμαίνει και να καθαριζει τη λεκάνη 
του WC, ώστε να διατηρείται καθ’όλη τη διάρκεια 
του 24ώρου έτοιμη για χρήση χωρίς να υπαρχει 
κίνδυνος να γίνει εστία μόλυνσης.

κωδικός: CB410S
Aνταλλακτικό αρωματικό 
απολυμαντικό SALVAJE
άρωμα: salvaje
όγκος: 500ml
κιβώτιο: 6 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Ψηφιακή συσκευή για αρωματισμό χώρων στην οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε την ώρα έναρξης και λήξης λειτουργίας της 
και πόσο συχνά θέλουμε να ψεκάζει, από 1 λεπτό έως 60, (μπορούμε να τοποθετήσουμε και εντομοαπωθητικό σπρέι).

κωδικός: CL401T
Ψηφιακή συσκευή σπρέι

Συσκευή που χρησιμοποιείται σε βιο-
μηχανίες τροφίμων, σε εργαστήρια ζα-
χαροπλαστικής, νοσοκομεία κ.λπ., όπου 
απαγορεύεται η επαφή των υποδημάτων 
χωρίς κάλυμα. Είναι αυτόματη με την το-
ποθέτηση του ποδιού στη συσκευή καλύ-
πτεται αυτόματα το υπόδημα με ύφασμα 
ή πολυαιθυλένιο χωρίς να χρειάζεται να τα 
πιάσουμε με τα χέρια. Δέχεται τα ανταλλα-
κτικό τον κωδικό 460549.

Συσκευή υγιεινής υποδημάτων
κωδικός: 460547

Ανταλλακτικό από πολυαιθυλένιο 
για τον κωδικό : 460547.

Kάλυμμα υγιεινής υποδημάτων 
πολυαιθυλένιο 
(σακουλάκι 100 τεμ.)
κωδικός: 460549

ποιότητα: πολυαιθυλένιο
συσκευασία: 100 τεμάχια

κωδικός: CL403T
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 240x108x100 χιλιοστά
ποιότητα: ψηφιακή

ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΕΙΤΟYΡΓΕΙ ΜΟΝΟ 

ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΕΙΤΟYΡΓΕΙ ΜΟΝΟ 

ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΕΙΤΟYΡΓΕΙ ΜΟΝΟ 

ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Βάση τοίχου από μεγάλης ανθεκτικότητας 
μέταλλο, εφαρμόζει βιομηχανικό ρολό 5 
κιλών.

Bάση τοίχου για βιομηχανικό 
ρολό
κωδικός: CP0523
διαστάσεις: 420x400 χιλιοστά
ποιότητα: μεταλλικό

Βάση δαπέδου από μεγάλης ανθεκτικότητας 
μέταλλο, εφαρμόζει βιομηχανικό ρολό 5 κιλών.

Bάση δαπέδου για βιομηχανικό ρολό
κωδικός: CP0524
διαστάσεις: 950x400 χιλιοστά
ποιότητα: μεταλλικό

Aνοξειδωτή θήκη για facial 304
κωδικός: 223300
διαστάσεις: 126x235x60 χιλιοστά
χρώμα: inox
ποιότητα: ανοξείδωτη

Ανοξείδωτη 18/8, με εξαιρετικό design δεν σκουριάζει δεν οξειδώνεται, για χαρτί facial.

Συσκευή κρεμοσάπουνου 
1 λίτρου, με εξαιρετικής 
ποιότητας μπουτόν 
ώστε να μη χαλάει εύκολα με 
τη συχνή χρήση.

Συσκευή κρεμοσάπουνου 
1 λίτρου, εξαιρετικής ποιότητας.

Σαπουνοθήκη διαφανής
κωδικός: CJ1006
χρώμα: διαφανής
διαστάσεις: 
225x112x90 χιλιοστά
όγκος: 1 λίτρο
ποιότητα: πλαστική

Σαπουνοθήκη διαφανής οικονομική
κωδικός: S3
χρώμα: διαφανής
διαστάσεις: 
195x105x108 χιλιοστά
όγκος: 1 λίτρο
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή κρεμοσάπουνου 700ml από 
ανοξείδωτο 18/8 το οποίο δε σκουριάζει, 
με εξαιρετικής ποιότητας μπουτόν ώστε 
να μη χαλάει εύκολα με τη συχνή χρήση.

Σαπουνοθήκη ανοξείδωτη  ‘304’ 
κωδικός: CJ1008

όγκος: 0,7 λίτρα
διαστάσεις: 160x105 χιλιοστά
ποιότητα: ανοξείδωτη

χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 240x108x100 χιλιοστά
ποιότητα: ψηφιακή

ΣYΣKEYEΣ XΩPΩN YΓIEINHΣΣYΣKEYEΣ XΩPΩN YΓIEINHΣ
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κωδικός: 92520
χρώμα: λευκή 
διαστάσεις: 
118x113x250 χιλ.
ποιότητα: πλαστική
άλλα χαρακτηριστικά: 
αφρού

Στεγνωτής χεριών λευκός 2000w 
(πλαστικός) 
κωδικός: CS200X

χρώμα: λευκός
διαστάσεις: 300x230x150 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστικός
ισχύς: 2000 W
άλλα χαρακτηριστικά: αυτόματος
ταχ. αέρα: 75km/h

Στεγνωτής χεριών από λευκό inox 2500 watt. 
Η φυσούνα του περιστρέφεται για χρήση 
και ως πιστολάκι, δεν σκουριάζει. Η ταχύτητα 
του ζεστού αέρα είναι 108 Km/h.

Στεγνωτής χεριών λευκός 2500w 
κωδικός: CS500X
χρώμα: λευκός
διαστάσεις: 241x267x203 χιλ.
ποιότητα: ανοξείδωτος
ισχύς: 2500 W
άλλα χαρακτηριστικά: αυτόματος

Στεγνωτής χεριών ανοξείδωτος 1650 watt. 
Η φυσούνα του περιστρέφεται για χρήση 
και ως πιστολάκι, δεν σκουριάζει. Η ταχύτητα 
του ζεστού αέρα είναι 396km/h.

Στεγνωτής χεριών inox 1650w 
κωδικός: CS600S/X-S
χρώμα: inox satin
διαστάσεις: 325x295x172 χιλ.
ποιότητα: ανοξείδωτος
ισχύς: 1650 W
άλλα χαρακτηριστικά: αυτόματος

Συσκευή κρεμοσάπουνου, με εξαιρετικής ποιότητας μπουτόν ώστε να μη χαλάει εύκολα με τη συχνή χρήση. Ανταλλακτικό κωδικός 88050.

Σαπουνοθήκη αφρού
Σαπούνι αφρού 
(για συσκευή 92520 & 92500)

κωδικός: 92500
χρώμα: μαύρη 
διαστάσεις: 
118x113x250 χιλ.
ποιότητα: πλαστική
άλλα χαρακτηριστικά: 
αφρού

κωδικός: 88090
όγκος: 900 ml
κιβώτιο: 4 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται 
ανά κιβώτιο)

Σαπουνοθήκη με μεταλλική 
επιτοίχια βάση. Ιδανική για 
κρεμοσάπουνο, σαμπουάν ή 
και αντισηπτικό. Χωρητικότητα 
300ml, με αποσπώμενο δοχείο για 
ευκολία στο γέμισμα.

Σαπουνοθήκη με 
πλαστική βάση
κωδικός: S7
χρώμα: διαφανής
όγκος: 300 ml
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή χειροπετσέτας οικονομική

κωδικός: K4T
χρώμα: διαφανής
διαστάσεις: 270x270x130 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή κρεμοσάπουνου 1 
λίτρου, εξαιρετικής ποιότητας. 
Έχει μπουτόν που προεξέχει, 
ιδανική για ιατρική και 
εργαστηριακή χρήση.

Σαπουνοθήκη λευκή 
για ιατρική χρήση
κωδικός: S6M
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 170x155x125 χιλ.
όγκος: 1 λίτρο
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή χειροπετσέτας οικονομική

κωδικός: K4
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 270x270x130 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Είναι από εξαιρετικής ανθεκτικότητας πλαστικό, για επαγγελματικό χαρτί χειροπετσέτας φύλλο-φύλλο (ζιγκ-ζαγκ).

Είναι από εξαιρετικής ανθεκτικότητας πλαστικό, για επαγγελματικό χαρτί χειροπετσέτας φύλλο-φύλλο (ζιγκ-ζαγκ).

Είναι από εξαιρετικής ανθεκτικότητας πλαστικό, για επαγγελματικό χαρτί χειροπετσέτας φύλλο-φύλλο (ζιγκ-ζαγκ).

Συσκευή χειροπετσέτας διαφανής

κωδικός: CP0106
χρώμα: διαφανής
διαστάσεις: 375xX285x135 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή χειροπετσέτας λευκή

κωδικός: CP0106B
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 375x285x135 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή χειροπετσέτας

κωδικός: 92120
χρώμα: λευκή 
διαστάσεις: 275x125x360 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή χειροπετσέτας

κωδικός: 92100
χρώμα: μαύρη
διαστάσεις: 275x125x360 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Ανοξείδωτη 18/8, δεν σκουριάζει και δεν οξειδώνεται, για επαγγελματικό χαρτί χειροπετσέτας φύλλο-φύλλο (ζιγκ-ζαγκ).

Συσκευή χειροπετσέτας 
ανοξείδωτη ‘304’

κωδικός: C00104
χρώμα: inox
διαστάσεις: 330x265x120 χιλιοστά 
ποιότητα: ανοξείδωτη

Συσκευή χειροπετσέτας ανοξείδωτη 
‘304’ satine

κωδικός: C00107-S
χρώμα: inox satin
διαστάσεις: 375x285x135 χιλιοστά
ποιότητα: ανοξείδωτη

Αυτόματη συσκευή 
κρεμοσάπουνου 1 λίτρου με 
φωτοκύτταρο, με όμορφο 
σχεδιασμό, από ανθεκτικό 
πλαστικό.

Σαπουνοθήκη αυτόματη 1ltr
κωδικός: CJ1005

Σαπουνοθήκη αφρού 
λευκή πλαστική 500ml
κωδικός: F5   

Σαπουνοθήκη αφρού 
λευκή πλαστική 1000ml
κωδικός: F6   

Σαπουνοθήκη αφρού 
πλαστική 500ml
κωδικός: F5C  

Σαπουνοθήκη αφρού 
πλαστική 1000ml
κωδικός: F6C   

χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 250x126 χιλ.
όγκος: 1 λίτρο
ποιότητα: πλαστική

ΣYΣKEYEΣ XΩPΩN YΓIEINHΣΣYΣKEYEΣ XΩPΩN YΓIEINHΣ

χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 105x125x170 χιλ.
όγκος: 500ml
ποιότητα: πλαστική

χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 155x125x170 χιλ.
όγκος: 1 λίτρο
ποιότητα: πλαστική

χρώμα: αλουμινίου
διαστάσεις: 105x125x170 χιλ.
όγκος: 500ml
ποιότητα: πλαστική

χρώμα: αλουμινίου
διαστάσεις: 155x125x170 χιλ.
όγκος: 1 λίτρο
ποιότητα: πλαστική



72

EIΔH KAΘAPIΣMOY

73

Hμιαυτόματη συσκευή 
χειροπετσέτας ρολό

κωδικός: 92600
χρώμα: μαύρη
διαστάσεις: 330x250x390 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή χαρτιού υγείας οικονομική

κωδικός: MJ1T
χρώμα: διαφανής
διαστάσεις: 260x240x130 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Hμιαυτόματη συσκευή χειροπετσέτας ρολό, ιδανικό το χαρτί με κωδικό 40130, 40439, 40510 & 4040S

Είναι από εξαιρετικής ανθεκτικότητας πλαστικό, για επαγγελματικό χαρτί υγείας. Κατάλληλο το χαρτί με κωδικό 20195.

Hμιαυτόματη συσκευή 
χειροπετσέτας ρολό

κωδικός: 92620
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 330x250x390 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή χαρτιού υγείας οικονομική

κωδικός: MJ1
χρώμα: λευκή
διαστάσεις:  260x240x130 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή ιδανική για χρήση σε βιομηχανία τροφίμων με ελεγχόμενη κοπή χαρτιού.

Συσκευή χαρτιού κουζίνας με χωνί

κωδικός: 92320
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 225x230x350 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή χαρτιού κουζίνας με χωνί

κωδικός: 92300
χρώμα: μαύρη 
διαστάσεις: 225x230x350 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Eίναι από εξαιρετικής ανθεκτικότητας πλαστικό, για επαγγελματικό χαρτί υγείας.

Συσκευή χαρτιού υγείας διαφανής
κωδικός: CP0204

χρώμα: διαφανής
διαστάσεις: 290x268x130 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή χαρτιού υγείας λευκή 
κωδικός: CP0204B

χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 290x268x130 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Eίναι από εξαιρετικής ανθεκτικότητας πλαστικό, για επαγγελματικό χαρτί υγείας.

Συσκευή χαρτί υγείας 500γρ.

κωδικός: 92210
χρώμα: μαύρη
διαστάσεις: 235x115x295 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή χαρτί υγείας 500γρ.

κωδικός: 92230
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 235x115x295 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Ανοξείδωτη 18/8, δεν σκουριάζει και δεν οξειδώνεται, για επαγγελματικό χαρτί υγείας σε ρολό.

Συσκευή χαρτιού 
υγείας ανοξείδωτη ‘304’ 

κωδικός: C00202
χρώμα: inox
διαστάσεις: 263x255x120 χιλιοστά
ποιότητα: ανοξείδωτη

Συσκευή χαρτιού υγείας 
ανοξείδωτη ‘304’ satine

κωδικός: C00207-S
χρώμα: inox
διαστάσεις: 290x268x130 χιλιοστά
ποιότητα: ανοξείδωτη

Συσκευή χειροπετσέτας στενή 
(interfold

κωδικός: 92110
χρώμα: μαύρη
διαστάσεις: 245x105x360 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

Συσκευή χειροπετσέτας στενή (interfold), αρίστης ποιότητας κατασκευής, ιδανικό το χαρτί με κωδικό 72280 & 72235.

Συσκευή χειροπετσέτας στενή 
(interfold)

κωδικός: 92130
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 245x105x360 χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

ΣYΣKEYEΣ XΩPΩN YΓIEINHΣΣYΣKEYEΣ XΩPΩN YΓIEINHΣ

Είναι από εξαιρετικής ανθεκτικότητας πλαστικό, για χαρτί υγείας φύλλο-φύλλο (ζιγκ-ζαγκ), κατάλληλο
χαρτί ο κωδικός 71300 & 7132S

Συσκευή χαρτ. υγείας φύλλο - φύλλο

κωδικός: 92270 κωδικός: 92260

χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 135x110x320 
χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική

χρώμα: μαύρη
διαστάσεις: 135x110x320 
χιλιοστά
ποιότητα: πλαστική



74

EIΔH KAΘAPIΣMOY

75

Ελάχιστη παραγγελία συσκευασίας 6 τεμ. 
Το κιβώτιο περιέχει 30 συσκευασίες των 6 
τεμαχίων, 180 τεμ.

Ελάχιστη παραγγελία συσκευασίας 12 τεμ. 
Το κιβώτιο περιέχει 5 συσκευασίες 
των 12 τεμαχίων, 60 τεμ.

Ελάχιστη παραγγελία συσκευασίας 12 τεμ. 
Το κιβώτιο περιέχει 5 συσκευασίες 
των 12 τεμαχίων, 60 τεμ.

Ελάχιστη παραγγελία συσκευασίας 6 τεμ. 
Το κιβώτιο περιέχει 24 συσκευασίες των 6 
τεμαχίων, 144 τεμ.

Σφουγγάρι κουζίνας επαγγελματικό

κωδικός: 460612-01
διαστάσεις: 80x120x25 χιλιοστά
κιβώτιο: 6 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σφουγγάρι κουζίνας επαγγελματικό “MICROKILL”9x13cm

κωδικός: XR410M
διαστάσεις: 130x90x25 χιλιοστά
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σφουγγάρι κουζίνας επαγγελματικό “WAVE SPONGE” 9x13cm

κωδικός: XL500M
διαστάσεις: 130x90x25 χιλιοστά
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

κωδικός: 460615-01
διαστάσεις: 100x150x25 χιλιοστά 
κιβώτιο: 6 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Ιδανικό για σκεύη, δεν χαράζει, εξαιρετικής ποιότητας.

Σφουγγάρι Ίνοξ

κωδικός: 460653

διαστάσεις: 100x125 χιλιοστά
ποιότητα: 100% inox
κιβώτιο: 36 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Μεγάλης αντοχής σφουγγάρι καφέ με πράσινη “fibra”, ιδανικό και για δύσκολους λεκέδες.
Ελάχιστη παραγγελία συσκευασίας 12 τεμ. Το κιβώτιο περιέχει 5 συσκευασίες 
των 12 τεμαχίων, 60 τεμ.

Σφουγγάρι κουζίνας επαγγελματικό καφέ 9x14cm

κωδικός: XR465M
διαστάσεις: 140x90x30 χιλιοστά 
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σφουγγάρι γαλάζιο με λευκή “fibra” για να μην χαράζει πλακάκια και τα είδη υγιεινής. 
Ιδανικό για το μπάνιο και για ευαίσθητες επιφάνειες.
Ελάχιστη παραγγελία συσκευασίας 12 τεμ. Το κιβώτιο περιέχει 5 συσκευασίες 
των 12 τεμαχίων , 60 τεμ.

Σφουγγάρι ειδών υγιεινής επαγγελματικό 9x14cm

κωδικός: XR406M
διαστάσεις: 140x90x30 χιλιοστά 
κιβώτιο: 12 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Κατάλληλο για πλύσιμο αυτοκινήτων και για πλύσιμο μεγάλων επιφανειών γενικά, ιδανικό για δημιουργία 
σαπουνάδας. Το κιβώτιο περιέχει 100 τεμάχια.

Σφουγγάρι με πόρους για καθαρισμό

κωδικός: P04310
χρώμα: καφέ 
διαστάσεις: 210x110x70 χιλιοστά

Μεγάλης αντοχής , αποτελεσματικό στο να αφαιρεί λίπη λάδια από τα σκεύη (οικονομική συσκευασία).
Το κιβώτιο περιέχει 6 τεμάχια.

Σύρμα για σκεύη κουζίνας ρολό 6m

κωδικός: 460606

χρώμα: πράσινο
διαστάσεις: 6 μέτρα
άλλα χαρακτηριστικά: ρολό

Μεγάλης αντοχής , αποτελεσματικό στο να αφαιρεί λίπη λάδια από τα σκεύη.
Ελάχιστη παραγγελία συσκευασίας 12 τεμ. Το κιβώτιο περιέχει 10 συσκευασίες των 12 τεμαχίων, 
120 τεμ.

Σύρμα για σκεύη κουζίνας 15x15cm

κωδικός: 460603

χρώμα: πράσινο
διαστάσεις: 15x15 εκατοστά
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Μεγάλης αντοχής και αρίστης ποιότητας. 
Αποτελεσματικό στο να αφαιρεί λίπη λάδια από τα 
σκεύη χωρίς να χαράζει. 
Ελάχιστη παραγγελία συσκευασίας 
10 τεμ. Το κιβώτιο περιέχει 15 συσκευασίες 
των 10 τεμαχίων, 150 τεμ.

Μεγάλης αντοχής και αρίστης ποιότητας. 
Αποτελεσματικό στο να αφαιρεί λίπη λάδια από τα 
σκεύη χωρίς να χαράζει.
Ελάχιστη παραγγελία συσκευασίας 
10 τεμ. Το κιβώτιο περιέχει 10 συσκευασίες 
των 10 τεμαχίων, 100 τεμ.

Σύρμα ανοξείδωτο για σκεύη κουζίνας (χούφτα)

κωδικός: 460651 κωδικός: 460652
βάρος: 40 γραμμάρια
ποιότητα: ανοξείδωτο
κιβώτιο: 10 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

βάρος: 60 γραμμάρια
ποιότητα: ανοξείδωτο
κιβώτιο: 10 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

ΣΦOYΓΓAPIAΣΦOYΓΓAPIA
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Σφουγγαρίστρα κίτρινη με λωρίδες - super, γίγας

κωδικός: 100553-01 

χρώμα: κίτρινη
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: super, γίγας
κιβώτιο: 48 τεμάχια

Σφουγγαρίστρα απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική, χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Σύνθεση: 60% βισκόζη - 20% πολυεστέρας - 20% πολυπροπυλένιο.

Σφουγγαρίστρα μπλε με λωρίδες

κωδικός: 100510-01

χρώμα: μπλε
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: super
κιβώτιο: 48 τεμάχια

Σφουγγαρίστρα απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική, χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Σύνθεση: 70% βισκόζη - 30% πολυεστέρας. 

Σφουγγαρίστρα πορτοκαλί με λωρίδες

κωδικός: 100510-05

χρώμα: πορτοκαλί
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: super
κιβώτιο: 48 τεμάχια

Σφουγγαρίστρα απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική, χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Σύνθεση: 70% βισκόζη - 30% πολυεστέρας. 

Σφουγγαρίστρα κίτρινη με λωρίδες 

κωδικός: 100505-01

χρώμα: κίτρινη
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: super
κιβώτιο: 48 τεμάχια

Σφουγγαρίστρα απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική, χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Σύνθεση: 60% βισκόζη - 20% πολυεστέρας - 20% πολυπροπυλένιο.

Σφουγγαρίστρα με “microfibra” 

κωδικός: 100705

χρώμα: λευκό
βάρος: 180 γραμμάρια
ποιότητα: microfibra
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: με κορδόνι
κιβώτιο: 48 τεμάχια 

Εξαιρετική απορροφητικότητα, κατάλληλη για λείες επιφάνειες πχ. πλακάκι, μάρμαρο κτλ. 
Είναι κατά τέσσερις φορές πιο ανθεκτική και πιο απορροφητική από τις κοινές σφουγγαρίστρες. 
Σύνθεση: 100% πολυεστέρας

Σφουγγαρίστρα καρό με λωρίδες – οικιακή, super

κωδικός: 100510-07

χρώμα: μπλε-λευκό
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: super
κιβώτιο: 48 τεμάχια 

Σφουγγαρίστρα απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική, χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Περιέχει και ίχνη καουτσούκ για την ευκολότερη απομάκρυνση των λεκέδων. 
Σύνθεση: 70% βισκόζη - 30% πολυεστέρας

Σφουγγαρίστρα συνθετική

κωδικός: 100512-01

χρήση: οικιακή
κιβώτιο: 48 τεμάχια 

Σφουγγαρίστρα απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική, χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Σύνθεση: 70% βισκόζη - 30% πολυεστέρας

Σφουγγαρίστρα με “microfibra”

κωδικός: 100752

χρώμα: Μπλε-λευκό
βάρος: 180 γραμμάρια
ποιότητα: microfibra
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: με κορδόνι
κιβώτιο: 24 τεμ. (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο) 

Εξαιρετική απορροφητικότητα, κατάλληλη για λείες επιφάνειες πχ. πλακάκι, μάρμαρο κτλ. 
Είναι κατά τέσσερις φορές πιο ανθεκτική και πιο απορροφητική από τις κοινές σφουγγαρίστρες. 
Σύνθεση: 100% πολυεστέρας

ΣΦOYΓΓAPIΣTPEΣΣΦOYΓΓAPIΣTPEΣ
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Σφουγγαρίστρα με “microfibra”
κωδικός: 100795-01 

χρώμα: λιλά
βάρος: 180 γραμμάρια
ποιότητα: microfibra
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: με κορδόνι
κιβώτιο: 24 τεμ. (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο) 

Εξαιρετική απορροφητικότητα, κατάλληλη για λείες επιφάνειες πχ. πλακάκι, μάρμαρο κτλ. 
Είναι κατά τέσσερις φορές πιο ανθεκτική και πιο απορροφητική από τις κοινές σφουγγαρίστρες. 
Σύνθεση: 100% πολυεστέρας.

Σφουγγαρίστρα οικονομική με “microfibra” - 180 γρ.
κωδικός: 100901-01 

χρώμα: λευκό
βάρος: 180 γραμμάρια
ποιότητα: microfibra
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: με κορδόνι
κιβώτιο: 60 τεμάχια

Εξαιρετική απορροφητικότητα, κατάλληλη για λείες επιφάνειες πχ. πλακάκι, μάρμαρο κτλ. 
Είναι κατά τέσσερις φορές πιο ανθεκτική και πιο απορροφητική από τις κοινές σφουγγαρίστρες.
Σύνθεση: κατά προσέγγιση 100% πολυεστέρας.

Σφουγγαρίστρα οικονομική με “microfibra” μπλε-λευκό - 180 γρ.
κωδικός: 100950-01 

χρώμα: μπλε-λευκό
βάρος: 180 γραμμάρια
ποιότητα: microfibra
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: με κορδόνι
κιβώτιο: 60 τεμάχια

Εξαιρετική απορροφητικότητα, κατάλληλη για λείες επιφάνειες πχ. πλακάκι, μάρμαρο κτλ. 
Είναι κατά τέσσερις φορές πιο ανθεκτική και πιο απορροφητική από τις κοινές σφουγγαρίστρες.
Σύνθεση: κατά προσέγγιση 100% πολυεστέρας.

Σφουγγαρίστρα οικονομική με “microfibra” λιλά-λευκό - 180 γρ.
κωδικός: 100990-01 

χρώμα: λιλά-λευκό
βάρος: 180 γραμμάρια
ποιότητα: microfibra
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: με κορδόνι
κιβώτιο: 60 τεμάχια

Εξαιρετική απορροφητικότητα, κατάλληλη για λείες επιφάνειες πχ. πλακάκι, μάρμαρο κτλ. 
Είναι κατά τέσσερις φορές πιο ανθεκτική και πιο απορροφητική από τις κοινές σφουγγαρίστρες.
Σύνθεση: κατά προσέγγιση 100% πολυεστέρας.

Σφουγγαρίστρα ημιεπαγγελματική 300 γρ., 85% βαμβάκι

κωδικός: 100311-01 

χρώμα: μπλε
βάρος: 300 γραμμάρια
ποιότητα: βιδωτή
χρήση: ημιεπαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: με νήμα
κιβώτιο: 54 τεμάχια

Απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Σε χρώμα για την δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος H.A.C.C.P.
Σύνθεση: 85% βαμβάκι - 15% διάφορες ίνες.

Σφουγγαρίστρα ημιεπαγγελματική 275 γρ., 90% βαμβάκι

κωδικός: 100240-01 

χρώμα: λευκό
βάρος: 275 γραμμάρια
ποιότητα: 90% βαμβάκι
χρήση: ημιεπαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: με νήμα
κιβώτιο: 48 τεμάχια

Ιδιαίτερα απορροφητική και ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα.
Σύνθεση: 90% βαμβάκι - 10% διάφορες ίνες

Σφουγγαρίστρα με κρόσσι 220 γρ., 85% βαμβάκι

κωδικός: 100115-01  

χρώμα: λευκή
βάρος: 220 γραμμάρια
ποιότητα: 85% βαμβάκι
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: με νήμα
κιβώτιο: 48 τεμάχια

Απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα.
Σύνθεση: 85% βαμβάκι - 15% διάφορες ίνες.

Σφουγγαρίστρα ημιεπαγγελματική 
- 250 γρ., 50% βαμβάκι

κωδικός: 100353-04 

χρώμα: λευκό
βάρος: 250 γραμμάρια
ποιότητα: βιδωτή
χρήση: ημιεπαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: με νήμα
κιβώτιο: 48 τεμάχια

Σφουγγαρίστρα ημιεπαγγελματική 
- 300 γρ., 50% βαμβάκι

κωδικός: 100311-02 

χρώμα: λευκό
βάρος: 300 γραμμάρια
ποιότητα: βιδωτή
χρήση: ημιεπαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: με νήμα
κιβώτιο: 54 τεμάχια

Απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα.
Σύνθεση: 50% βαμβάκι - 30% πολυαμίδη- 20% διάφορες ίνες.

ΣΦOYΓΓAPIΣTPEΣΣΦOYΓΓAPIΣTPEΣ
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κωδικός: 100334

χρώμα: πράσινη
βάρος: 250 γραμμάρια
ποιότητα: βιδωτή
χρήση: ημιεπαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: με νήμα
κιβώτιο: 48 τεμάχια

Απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Σε χρώμα για την δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος H.A.C.C.P.
Σύνθεση: 50% βαμβάκι - 30% πολυαμίδη- 20% διάφορες ίνες.

Σφουγγαρίστρα ημιεπαγγελματική
- 250 γρ., 50% βαμβάκι

Σφουγγαρίστρα ημιεπαγγελματική
- 300 γρ., 50% βαμβάκι

κωδικός: 100310

χρώμα: πράσινη
βάρος: 300 γραμμάρια
ποιότητα: βιδωτή
χρήση: ημιεπαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: με νήμα
κιβώτιο: 54 τεμάχια

κωδικός: 201168

χρώμα: πράσινη
βάρος: 270 γραμμάρια
ποιότητα: 50% βαμβάκι
χρήση: ημιεπαγγελματική
κιβώτιο: 50 τεμάχια

Απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα.Σύνθεση: 50% βαμβάκι - 30% 
πολυαμίδη- 20% διάφορες ίνες.

Σφουγγαρίστρα με λωρίδες ”microfibra” – 200gr

κωδικός: 100745-02

χρώμα: Μπλε
ποιότητα: microfibra
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: με λωρίδες
κιβώτιο: 24 τεμ. (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο) 

Εξαιρετική απορροφητικότητα, κατάλληλη για λείες επιφάνειες πχ. πλακάκι, μάρμαρο κτλ. 
Είναι κατά τέσσερις φορές πιο ανθεκτική και πιο απορροφητική από τις κοινές σφουγγαρίστρες.
Σύνθεση: 80% πολυεστέρας - 20% πολυαμίδη.

Σφουγγαρίστρα με λωρίδες ”microfibra” – 200gr

κωδικός: 100745-03

χρώμα: πράσινη
ποιότητα: microfibra
χρήση: οικιακή
άλλα χαρακτηριστικά: με λωρίδες
κιβώτιο: 24 τεμ. (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο) 

Εξαιρετική απορροφητικότητα, κατάλληλη για λείες επιφάνειες πχ. πλακάκι, μάρμαρο κτλ. 
Είναι κατά τέσσερις φορές πιο ανθεκτική και πιο απορροφητική από τις κοινές σφουγγαρίστρες.
Σύνθεση: 80% πολυεστέρας - 20% πολυαμίδη.

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική - 400 γρ., 90% βαμβάκι

κωδικός: 201124

χρώμα: λευκό
βάρος: 400 γραμμάρια
ποιότητα: 90% βαμβάκι
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: με νήμα
κιβώτιο: 50 τεμάχια

Ιδιαίτερα απορροφητική και ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα.
Σύνθεση: 90% βαμβάκι - 10% διάφορες ίνες.

κωδικός: 201101

χρώμα: λευκό
βάρος: 350 γραμμάρια
ποιότητα: 50% βαμβάκι
χρήση: επαγγελματική
κιβώτιο: 50 τεμάχια

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική

Σφουγγαρίστρα ημιεπαγγελματική ραφτή - 270 γρ., 50% βαμβάκι

κωδικός: 201105

χρώμα: λευκό
βάρος: 450 γραμμάρια
ποιότητα: 50% βαμβάκι
χρήση: επαγγελματική
κιβώτιο: 50 τεμάχια

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική, καρό με λωρίδες

κωδικός: 201201
χρώμα: μπλε-λευκό
βάρος: 200 γραμμάρια
χρήση: επαγγελματική
κιβώτιο: 50 τεμάχια

Σφουγγαρίστρα απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική, χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Περιέχει και ίχνη καουτσούκ για την ευκολότερη απομάκρυνση των λεκέδων. Σύνθεση: 70% βισκόζη - 
30% πολυεστέρας.

Απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα.
Σύνθεση: 50% βαμβάκι - 30% πολυαμίδη- 20% διάφορες ίνες.
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κωδικός: 207004

χρώμα: λευκό
βάρος: 250 γραμμάρια
ποιότητα: microfibra
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: με κορδόνι
κιβώτιο: 24 τεμάχια

κωδικός: 207003

χρώμα: Μπλέ-λευκό
βάρος: 250 γραμμάρια
ποιότητα: microfibra
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: με κορδόνι
κιβώτιο: 24 τεμάχια

κωδικός: 201400

χρώμα: Μπλέ
βάρος: 250 γραμμάρια
ποιότητα: microfibra
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: με λωρίδες
κιβώτιο: 24 τεμάχια

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική, “microfibra” 

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική, “microfibra” 

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική, “microfibra” - 250 gr, με λωρίδες 
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική με νήμα πράσινο

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική με νήμα κόκκινο

κωδικός: 201301

χρώμα: κόκκινη
βάρος: 400 γραμμάρια
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: με νήμα
κιβώτιο: 50 τεμάχια

Απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Σε χρώμα για την δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος H.A.C.C.P.
Σύνθεση: 50% βαμβάκι - 30% πολυαμίδη- 20% διάφορες ίνες.

κωδικός: 480400-08
χρώμα: μπλέ

κωδικός: 201156

χρώμα: πράσινη
βάρος: 350 γραμμάρια
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρ/στικά: με νήμα
κιβώτιο: 50 τεμάχια

κωδικός: 480400-02
χρώμα: κόκκινη

κωδικός: 201157

χρώμα: πράσινη
βάρος: 450 γραμμάρια
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρ/στικά: με νήμα
κιβώτιο: 50 τεμάχια

κωδικός: 480400-03
χρώμα: κίτρινη

κωδικός: 480400-04
χρώμα: πράσινη

κωδικός: 201191

χρώμα: πράσινη
βάρος: 400 γραμμάρια
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρ/στικά: με νήμα
κιβώτιο: 50 τεμάχια

Απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Σε χρώμα για την δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος H.A.C.C.P.
Σύνθεση: 50% βαμβάκι - 30% πολυαμίδη- 20% διάφορες ίνες.

Εξαιρετική απορροφητικότητα, κατάλληλη για λείες επιφάνειες πχ. πλακάκι, μάρμαρο κτλ. 
Είναι κατά τέσσερις φορές πιο ανθεκτική και πιο απορροφητική από τις κοινές σφουγγαρίστρες.
Σύνθεση: 100% πολυεστέρας.

Εξαιρετική απορροφητικότητα, κατάλληλη για λείες επιφάνειες πχ. πλακάκι, μάρμαρο κτλ. 
Είναι κατά τέσσερις φορές πιο ανθεκτική και πιο απορροφητική από τις κοινές σφουγγαρίστρες.
Σύνθεση: 100% πολυεστέρας.

Εξαιρετική απορροφητικότητα, κατάλληλη για λείες επιφάνειες πχ. πλακάκι, μάρμαρο κτλ. 
Είναι κατά τέσσερις φορές πιο ανθεκτική και πιο απορροφητική από τις κοινές σφουγγαρίστρες.
Σύνθεση: 80% πολυεστέρας - 20% πολυαμίδη

Aπό πλαστικό α΄ποιότητας και όχι διαλογής.

Δαγκάνα επαγγελματικής σφουγγαρίστρας (πλαστική)

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική, με λωρίδες

κωδικός: 201202
χρώμα: κίτρινη
βάρος: 200 γραμμάρια
χρήση: επαγγελματική
κιβώτιο: 50 τεμάχια

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική, με νήμα μπλε

κωδικός: 201204

χρώμα: μπλέ
βάρος: 400 γραμμάρια
χρήση: επαγγελματική
άλλα χαρακτηριστικά: με νήμα
κιβώτιο: 50 τεμάχια

Απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Σε χρώμα για την δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος H.A.C.C.P.
Σύνθεση: 85% βαμβάκι - 15% διάφορες ίνες.

Σφουγγαρίστρα απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική, χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Σύνθεση: 60% βισκόζη - 20% πολυεστέρας - 20% πολυπροπυλένιο.

κιβώτιο: 100 τεμάχια
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Ορθοπεδικό φαράσι, βοηθάει στο μάζεμα των σκουπιδιών από το πάτωμα 
χωρίς να χρειαστεί να σκύψουμε. Διαθέτει “κλιπ” ώστε να μπαίνει (κουμπώνει) 
το κοντάρι κάποιας σκούπας.

Φαράσι με κοντάρι “handy super”

κωδικός: VICO0220

χρώμα: βεραμάν
διαστάσεις: 86 εκατοστά
άλλα χαρακτηριστικά: handy super
κιβώτιο: 28 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

διαστάσεις: 79 εκατοστά
ποιότητα: γαλβανιζέ
κιβώτιο: 18 τεμάχια

Ορθοπεδικό μεταλλικό φαράσι. Βοηθάει στο μάζεμα των σκουπιδιών 
εξωτερικών χώρων χωρίς να χρειάζεται να σκύψουμε, δε σκουριάζει και είναι 
εξαιρετικής αντοχής. Διαθέτει “κλιπ” ώστε να μπαίνει (κουμπώνει) το κοντάρι 
κάποιας σκούπας.

Φαράσι γαλβανιζέ με πλαστικό κοντάρι

κωδικός: 902

Ορθοπεδικό φαράσι μεταλλικό, γαλβανιζέ, βοηθάει στο μάζεμα των σκουπιδιών εξωτερικών χώρων, 
χωρίς να φθείρεται και να σκουριάζει.

Φαράσι γαλβανιζέ με μεταλλικό κοντάρι

κωδικός: 95604

διαστάσεις: 84 εκατοστά
άλλα χαρακτηριστικά: γαλβανιζέ
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Ορθοπεδικό φαράσι μαζί με σκούπα. Βοηθάει στο μάζεμα των σκουπιδιών 
από το πάτωμα χωρίς να χρειαστεί να σκύψουμε.

Ορθοπεδικό φαράσι, βοηθάει στο μάζεμα των σκουπιδιών από το πάτωμα 
χωρίς να χρειαστεί να σκύψουμε. Διαθέτει “κλιπ” ώστε να μπαίνει (κουμπώνει) 
το κοντάρι κάποιας σκούπας.

Ορθοπεδικό φαράσι με λάστιχο (για καλύτερη επαφή με το πάτωμα) μαζί με σκούπα, 
βοηθάει στο μάζεμα των σκουπιδιών από το πάτωμα χωρίς να χρειαστεί να σκύψουμε, 
σηκώνοντας το από το πάτωμα, κλείνει με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η κακή εικόνα των 
σκουπιδιών.

Ορθοπεδικό φαράσι μεταλλικό μαζί με σκούπα, βοηθάει στο μάζεμα των σκουπιδιών 
από το πάτωμα χωρίς να χρειαστεί να σκύψουμε, σηκώνοντας το από το πάτωμα, 
κλείνει με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η κακή εικόνα των σκουπιδιών.

Φαράσι με κοντάρι & σκούπα “σετ” 

κωδικός: VICO0720

Φαράσι ορθοπεδικό με λάστιχο

κωδικός: 24161

Φαράσι κόκκινο με λάστιχο κλειστό με σκουπάκι

κωδικός: 28700

Φαράσι κλειστό μεταλλικό με σκούπα “σετ”

κωδικός: AF01206

χρώμα: βεραμάν
διαστάσεις: 86 εκατοστά
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

χρώμα: κόκκινο
διαστάσεις: 84 εκατοστά
κιβώτιο: 12 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

χρώμα: κόκκινο
διαστάσεις: 84 εκατοστά
κιβώτιο: 6 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

χρώμα: πράσινο
διαστάσεις: 86 εκατοστά
κιβώτιο: 6 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

ΦAPAΣIAΦAPAΣIA
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Σακούλα απορριμμάτων σε ρολό μαύρη 10τμχ. 65x80cm
κωδικός: Ε2095

χρώμα: μαύρη
διαστάσεις: 65x80cm
ποιότητα: 34 micron
άλλα χαρακτηριστικά: βιοδιασπώμενη
κιβώτιο: 25 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σακούλα απορριμμάτων σε ρολό μαύρη 10τμχ. 90x125cm
κωδικός: Ε2045

χρώμα: μαύρη
διαστάσεις: 90x125cm
ποιότητα: 58 micron
άλλα χαρακτηριστικά: βιοδιασπώμενη
κιβώτιο: 15 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σακούλα απορριμμάτων σε ρολό μαύρη 10τμχ. 72x95cm
κωδικός: Ε2030

χρώμα: μαύρη
διαστάσεις: 72x95cm
ποιότητα: 48 micron
άλλα χαρακτηριστικά: βιοδιασπώμενη
κιβώτιο: 20 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σακούλα απορριμμάτων σε ρολό 
μαύρη 10τμχ. 80x110cm
κωδικός: E2055

χρώμα: μαύρη - μπλε - κίτρινη
διαστάσεις: 80x110cm
ποιότητα: 62 micron
άλλα χαρακτηριστικά: βιοδιασπώμενη
κιβώτιο: 20 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Κατάλληλο καθαρισμό μικρών επιφανειών πχ.τραπεζιών από ψίχουλα, στάχτες από τζάκια κτλ

Φαρασάκι με σκουπάκι κουζίνας “σετ”

κωδικός: 28100

χρώμα: μπλε
διαστάσεις: 10 εκατοστά
κιβώτιο: 24 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Κατάλληλο για το μάζεμα των σκουπιδιών, διαθέτει ειδικό λάστιχο για μεγαλύτερη ευκολία. 
Γίνεται σετ με το σκουπάκι κωδ. 22127.

Φαράσι χειρός με λάστιχο

κωδικός: 24206

διαστάσεις: 32 εκατοστά
κιβώτιο: 24 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Κατάλληλο για το μάζεμα των σκουπιδιών, με βοηθητικά χτενάκια στο πλάι 
για τον καθαρισμό της σκούπας από χνούδι, τρίχες κτλ. Γίνεται σετ με τον κωδ.VIPR0171.

Φαράσι χειρός “handy super”

κωδικός: 14200

διαστάσεις: 34 εκατοστά
κιβώτιο: 24 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

• Σ A K O Y Λ E Σ  A Π O P P I M M A T Ω N

Σακούλα απορριμμάτων 
σε ρολό 50τμχ. 50x50cm
κωδικός: 3051
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 50x50cm
ποιότητα: 13 micron
άλλα χαρακτηριστικά: βιοδιασπώμενη
κιβώτιο: 60 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σακούλα απορριμμάτων σε ρολό μπλε με κορδόνι, 20τμχ., 52x75 cm
κωδικός: 5275

χρώμα: μπλε
διαστάσεις: 52x75cm
ποιότητα: 22 micron
άλλα χαρακτηριστικά: με κορδόνι
κιβώτιο: 20 τεμάχια (το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

Σακούλα απορριμμάτων 
σε ρολό 50τμχ. 45x60cm
κωδικός: 4560
χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 45x60cm
ποιότητα: 13 micron
άλλα χαρακτηριστικά: βιοδιασπώμενη
κιβώτιο: 60 τεμάχια 
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)

ΣAKOYΛEΣ AΠOPPIMMATΩNΦAPAΣIA

Σακούλα απορριμμάτων
σε ρολό 20τμχ. 50x50cm
κωδικός: 3020

χρώμα: λευκή
διαστάσεις: 50x50cm
ποιότητα: 13 micron
άλλα χαρακτηριστικά: 
βιοδιασπώμενη
κιβώτιο: 100 τεμάχια
(το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο)
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ TΙΜΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 76

100115-01  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΡΟΣΣΙ 220 Γραμ. 85% ΒΑΜΒΑΚΙ       1,25 €          
100505-01  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗ SUPER      1,52 €          
100553-01  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ SUPER ΓΙΓΑΣ        1,70 €          
100510-01  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΠΛΕ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗ SUPER 1,52 €          
100510-05  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗ SUPER    1,52 €          
100510-07  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΚΑΡΟ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗ SUPER 1,52 €          
100802-02  ΣΦΟΥΓΓ/ΣΤΡΑ ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗ 180Γρ. 1,00 €          
100705     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ “MICROFIBRA” 180 Γραμ. 3,55 €          
100752     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ “MICROFIBRA” ΜΠΛΕ-ΛΕΥΚΟ 180 Γραμ.   3,85 €          
100795-01  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ “MICROFIBRA” ΛΙΛΑ 180 Γραμ.        3,85 €          
100745-02  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ “MICROFIBRA” 200Γρ. ΛΩΡΙΔΕΣ ΜΠΛΕ 3,55 €          
100745-03  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ “MICROFIBRA” 200Γρ. ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗ 3,55 €          
100745-04  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ “MICROFIBRA” 200Γρ. ΛΩΡΙΔΕΣ ΜΑΥΡΗ 3,55 €          
100901-01  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ “MICROFIBRA” 180 Γραμ.   2,55 €          
100950-01  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΟΝ.“MICROFIBRA” ΜΠΛΕ-ΛΕΥΚΟ 180 Γραμ. 2,85 €          
100990-01  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΟΝ.“MICROFIBRA” ΛΙΛΑ-ΛΕΥΚΟ 180 Γραμ. 2,85 €          
100240-01  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΗΜΙΕΠΑΓ/ΚΗ 275 Γραμ. 90% ΒΑΜΒΑΚΙ      1,80 €          
100311-01  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΗΜΙΕΠΑΓ/ΚΗ ΜΠΛΕ 300 Γραμ. 85% ΒΑΜΒΑΚΙ     1,62 €          
100353-04  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΗΜΙΕΠΑΓ/ΚΗ 250 Γραμ.50% ΒΑΜΒΑΚΙ       1,38 €          
100311-02  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΗΜΙΕΠΑΓ/ΚΗ 300 Γραμ. 50% ΒΑΜΒΑΚΙ      1,52 €          
100334     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΗΜΙΕΠΑΓ/ΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 250 Γραμ.50% ΒΑΜΒ. 1,44 €          
100310     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΗΜΙΕΠΑΓ/ΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 300 Γραμ.50% ΒΑΜΒ.  1,62 €          
201168     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΗΜΙΕΠ/ΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 270 Γραμ.50%ΒΑΜΒ.ΡΑΦΤΗ 2,45 €          

201101     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ 350 Γραμ. 50% ΒΑΜΒΑΚΙ 2,55 €          
201105     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ 450 Γραμ. 50% ΒΑΜΒΑΚΙ 2,85 €          
201124     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ 400 Γραμ. 90% ΒΑΜΒΑΚΙ 3,15 €          
201201     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ 200 Γραμ. ΚΑΡΟ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ     4,15 €          
201202     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ 200 Γραμ. KITΡINH ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ  4,15 €          
201204     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ ΜΕ ΝΗΜΑ ΜΠΛΕ    400 Γραμ.     2,85 €          
201156     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ ΜΕ ΝΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 350 Γραμ.     2,60 €          
201191     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ ΜΕ ΝΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 400 Γραμ.     2,85 €          
201157     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ ΜΕ ΝΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 450 Γραμ.     2,95 €          
201301     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ ΜΕ ΝΗΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 400 Γραμ.     3,00 €          
207004     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ ΜΕ “MICROFIBRA” 250 Γραμ.     4,90 €          
207003     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ ΜΕ “MICROFIBRA” 250 Γραμ.ΜΠΛΕ ΛΕΥΚΟ 5,20 €          
201400     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ "MICROFIBRA” 250Γρ. ΛΩΡΙΔΕΣ ΜΠΛΕ 5,20 €          
100584     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΙΤΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ            0,70*€
100405     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΛΕΥΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 220ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ           0,70*€

480400-08  ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ(ΠΛΑΣΤΙΚΗ)ΜΠΛΕ 2,30 €          
480400-02  ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ(ΠΛΑΣΤΙΚΗ)ΚΟΚΚΙΝΗ      2,30 €          
480400-03  ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ(ΠΛΑΣΤΙΚΗ)ΚΙΤΡΙΝΗ       2,30 €          
480400-04  ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ(ΠΛΑΣΤΙΚΗ)ΠΡΑΣΙΝΗ       2,30 €          
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460612-01  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 8Χ12cm. 0,30 €          
460615-01  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 10X15cm. 0,40 €          
XR465M     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΦΕ 9x14cm        0,40 €          
XR410M     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓ. "MICROKILL" 9x13cm       0,40 €          
XL500M     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓ. "WAVE SPONGE" 9x13cm      0,60 €          
460653     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΙΝΟΧ 0,80 €          
XR406M     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 9x14cm       0,40 €          
P04310     ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 1,52 €          
PANN00055  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΑΓΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΚΕΔΕΣ 1,80 €          
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460603     ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 15Χ15cm. 0,45 €          
460606     ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 6m. 10,30 €        
460651     ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 40Γραμ(ΧΟΥΦΤΑ)  0,65 €          
460652     ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 60Γραμ(ΧΟΥΦΤΑ)  0,95 €          
ΣΕΛΙΔΑ 4

ATPA00147  ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ "TRIGGY" 64,00 €        
FRAN00983  ΠΑΝΙ "TRIGGY"-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ 40cm 6,60 €          
FRAN01156  ΠΑΝΙ "TRIGGY" - ΤΡΙΠΛΟ 40cm 10,50 €        
FRAN00982  ΠΑΝΙ "TRIGGY" - ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 40cm A3 6,90 €          
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5208045    ΜΟΠ 45cm. ΚΟΜΠΛΕ MICROFIBRA 9,30 €          

5200642-01 ΜΟΠ 40cm. ΚΟΜΠΛΕ 90% ΒΑΜΒΑΚΙ 9,50 €          
5200662-01 ΜΟΠ 60cm. ΚΟΜΠΛΕ 90% ΒΑΜΒΑΚΙ 11,00 €        
5200682    ΜΟΠ 80cm. ΚΟΜΠΛΕ 90% ΒΑΜΒΑΚΙ 15,80 €        
5200609    ΜΟΠ 100cm. ΚΟΜΠΛΕ 90% ΒΑΜΒΑΚΙ 18,70 €        

5203045-01 ΜΟΠ 45cm. ΚΟΜΠΛΕ 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ(01 ΜΠΛΕ-02 ΚΟΚΚΙΝΟ)  12,50 €        
5203075-01 ΜΟΠ 75cm. ΚΟΜΠΛΕ 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ(01 ΜΠΛΕ-02 ΚΟΚΚΙΝΟ)  15,90 €        

207100-01  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ VELCRO ΣΕ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ, 14×40cm 5,50 €          
207200-01  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ VELCRO ΣΕ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ, 14×60cm 6,30 €          
560359     ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΙ “VELCRO” 8χ40CM 6,65 €          
560360     ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΙ “VELCRO” 8χ60CM 7,10 €          

208145     ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΠ 45cm. MICROFIBRA 4,70 €          
203145-01  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΠ 45cm. 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ (ΜΠΛΕ Η’ΚΟΚΚΙΝΟ) 6,20 €          
203175-01  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΠ 75cm. 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ (ΜΠΛΕ Η’ΚΟΚΚΙΝΟ) 8,90 €          
200708     ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΠ 100cm. 90% ΒΑΜΒΑΚΙ 9,40 €          
200745     ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΠ 40cm. 90% ΒΑΜΒΑΚΙ 4,20 €          
200765     ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΠ 60cm. 90% ΒΑΜΒΑΚΙ 5,50 €          
200785     ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΠ 80cm. 90% ΒΑΜΒΑΚΙ 7,60 €          

470004     ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΠ “SWAN”  40 cm 34,00 €        
470000     ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΠ "WET" 40CM 34,00 €        
207450     ΑΝΤΑΛ. MICROFIBRA ΓΙΑ ΜΟΠ "WET" & "SWAN" 40CM ΛΕΥΚΟ 5,90 €          
207450-01  ΑΝΤΑΛ. MICROFIBRA ΓΙΑ ΜΟΠ "WET" & "SWAN" 40CM ΜΠΛΕ  6,20 €          
FRAN00989  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ KTRI04799   6,40 €          

540110     ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΜΟΠ 750 ml. 5,20 €          
540107     ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΜΟΠ 400 ml. 3,90 €          
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310402-01  ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ “MICROFIBRA” 40X45cm. 1,20 €          
310407-05  ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 100% “MICROFIBRA” 38X40cm.   1,70 €          
310440-02  ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΠΛΕ “MICROFIBRA” SUPER 38X40cm.        4,00 €          
560504     ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ "MICROFIBRA" 36X40cm ΠΑΚΕΤΟ 2+A3ΤΜΧ 3,70 €          
310204     ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ 40Χ50cm. 0,70 €          
310409     ΠΑΝΙ MICROFIBRA ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 38X40cm        1,80 €          
310425     ΠΑΝΙ ΜΙCROFIBRA ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ-ΚΡΥΣΤ. PREMIUM 38Χ40cm 2,00 €          
Z02000     ΛΑΔΟΠΑΝΟ ΞΕΣΚ/ΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠ/ΜΕΝΟ 61X57cm(25ΤΕΜ.) 25,00 €        
310230     ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ SPECIAL ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΕΤ 12 τεμ.  2,30 €          
560505     ΑΠΟΡΡΟΦ.ΠΕΤΣ. "MICROFIBRA" 17X25cm ΠΑΚΕΤΟ 2ΤΜΧ      2,00 €          
310112     ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΤΑΜΠΑΡΙΣΤΗ 32Χ20cm. Νο3       0,59 €          
310325     ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΓ. ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ    1,40 €          
310302     ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ 80% ΒΑΜΒ. 55Χ55cm 1,50 €          
310316     ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ “MICROFIBRA” 50X50cm (2 TEM) 3,60 €          
310208-01  ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 40Χ40cm.    1,40 €          
310123     ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ 32Χ40cm 0,69 €          

066885     ΕΠΑΝΑΧΡΗΣ/ΜΕΝΟ ΠΑΝΙ "PROFIX"  ΚΙΤΡΙΝΟ 32Χ36cm (32ΤΜΧ) 5,70 €          
066908     ΕΠΑΝΑΧΡΗΣ/ΜΕΝΟ ΠΑΝΙ "PROFIX"  ΡΟΖ 32Χ36cm (32ΤΜΧ)     5,70 €          
066922     ΕΠΑΝΑΧΡΗΣ/ΜΕΝΟ ΠΑΝΙ "PROFIX" ΜΠΛΕ 32Χ36cm (32ΤΜΧ)    5,70 €          
066946     ΕΠΑΝΑΧΡΗΣ/ΜΕΝΟ ΠΑΝΙ "PROFIX"  ΠΡΑΣΙΝΟ 32Χ36cm (32ΤΜΧ) 5,70 €          

310227      ΡΟΛΟ EXTRA ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,5m 1,48 €          
M310158     ΡΟΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 14μ. 9,80 €          
M310158-02  ΡΟΛΟ ΜΠΛΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 14μ. 9,80 €          
M310158-05  ΡΟΛΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 14μ. 9,80 €          
M310158-06  ΡΟΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 14μ. 9,80 €          
310146-04   ΡΟΛΟ ΠΡΟΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ MICROFIBRA 8μ.-4 ΧΡΩΜΑΤΑ       10,00 €        
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460515     ΚΟΥΒΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΚΟΜΠΛΕ 14ltr 8,80 €          
460537     ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΚΟΥΒΑ 14ltr 3,90 €          
460516     ΚΟΥΒΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΚΟΜΠΛΕ 13ltr 6,60 €          
SECC00056  KOYΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 6ltr 5,70 €          
18108      ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 18ltr 6,80 €          



400063     ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 25ltr 8,80 €          
460540     ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 15ltr 4,90 €          
32033      ΚΟΥΒΑΣ ΜΠΛΕ 12ltr 1,30 €          
14156      ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ ΚΟΜΠΛΕ 15ltr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 3,00 €          
SECC0017   ΚΟΥΒΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΣ ΚΟΜΠΛΕ 12 Lit. 8,40 €          
SECC70027M-K ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ VELCRO 22LIT ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ 12,45 €        
SECC70003-2(M-K) ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΒΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ VELCRO ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ 22LIT  6,50 €          
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KTRI04799  ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 90,00 €        
ACE26      ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ ΜΕ 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ & ΠΡΕΣΣΑ 235,00 €      
AF08173A   ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ ΜΕ 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ & ΠΡΕΣΣΑ No1       136,00 €      
AF08180C   ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ ΜΕ 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ & ΠΡΕΣΣΑ No2       110,00 €      
AF08180Β   ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ ΜΕ 2 ΣΑΚΟΥΣ & ΡΑΦΙΑ 90,00 €        
AF08172    ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΟΥΣ & ΠΟΡΤΕΣ 276,00 €      
MONO25/VN  ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟ 25ltr 72,00 €        
AF08068    ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟ 20Lit. 22,00 €        
AF08088    ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟ 31Lit. 43,00 €        
TRIS25U/VN ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟ 25ltr 100,00 €      
TRIS50U/VN ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ 50ltr 110,00 €      
AF08082    ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΝΟ 25Lit. 57,00 €        
AF08074    ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΟ 50Lit.       64,00 €        
AF08072    ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΠΛΟ 50Lit. 62,00 €        
AF08162A   ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΡΑΦΙΩΝ 78,00 €        
AF08164    ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΡΙΩΝ ΡΑΦΙΩΝ 98,00 €        
AF08158    ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΥΤΩΝ 56,00 €        
CARR00929  ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΠΟΡΡIMΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛ 95,00 €        
RSA500/NE/ ΠΡΕΣΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑΣ 45,00 €        
AF01224    ΠΡΕΣΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΚΡΙ  19,00 €        
AF03842    ΣΗΜΑΝΣΗ “ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ” 10,00 €        
ACE175     ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΑΔΩΝ 15,00 €        
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31139      ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 100ltr 17,00 €        
31239      ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 50ltr 11,00 €        
AF07040    ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 20Lit. ΓΚΡΙ  11,00 €        
AF07331    ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 45Lit. ΓΚΡΙ 22,00 €        
AF07317    ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 70Lit. ΓΚΡΙ 17,00 €        
AF07318    ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 90Lit. ΓΚΡΙ 41,00 €        
AF07314    ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ. 35Lit. ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΚΡΙ 18,00 €        
AF07315    ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ. 55Lit. ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΚΡΙ 26,00 €        
AF07507    ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ. ΚΥΚΛΙΚΟΣ 80Lit. ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ       40,00 €        

91700    ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜ. ΚΑΠΑΚΙ ΜΑΥΡΟΣ 60,00 €        
91720    ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜ. ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΥΚΟΣ  60,00 €        

AF07320Π   ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 100Lit. ΠΡΑΣΙΝΟΣ        41,00 €        
AF07320AΠ  ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 100Lit. ΠΕΝΤΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 49,00 €        
AF07320Γ   ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 100Lit. ΓΚΡΙ 41,00 €        
AF07320AΓ  ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 100Lit. ΠΕΝΤΑΛ ΓΚΡΙ     49,00 €        
AF07302AΠ  ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 120L ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟΣ  70,00 €        
AF07302AΓ  ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 120L ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΓΚΡΙ    70,00 €        
AF07302Γ   ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 120Lit. ΓΚΡΙ 46,00 €        
AF07302Π   ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 120Lit. ΠΡΑΣΙΝΟΣ 46,00 €        
AF07303Γ   ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 240Lit. ΓΚΡΙ 66,00 €        
AF07303Π   ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 240Lit. ΠΡΑΣΙΝΟΣ 66,00 €        
AF07303AΓ  ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 240Lit.ΠΕΝΤΑΛ ΓΚΡΙ       87,00 €        
AF07303AΠ  ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 240Lit.ΠΕΝΤΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟΣ   87,00 €        
AF07324    ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 660Lit. ΠΡΑΣΙΝΟΣ 366,00 €      

AF07308    ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 60Lit. 23,00 €        
AF07307    ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ 60Lit. 23,00 €        
36029      ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΥΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 38ltr 3,95 €          
80040      ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 12ltr 1,60 €          

402400(488)ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΙΓΚΑΛ WC ΚΛΕΙΣΤΟ 430 5,00 €          
1491       ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΙΓΚΑΛ WC ΚΛΕΙΣΤΟ- ΜΑΥΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 430   6,00 €          
372300(1328)ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΠΙΓΚΑΛ WC ΚΛΕΙΣΤΟ 304 24,00 €        
222300     ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΧΑΡΤΙ WC 430 12,80 €        



411400(404)ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 8Lit. 430 10,00 €        
412400(405)ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 12Lit. 430 14,00 €        
415400(408)ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 30Lit. 430 25,00 €        

1602EFOR   ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ-ΚΑΠΑΚΙ ΜΑΥΡΟ 5Lit. 430   8,20 €          
1603       ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ-ΚΑΠΑΚΙ ΜΑΥΡΟ 8Lit. 430  10,00 €        
1604       ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ-ΚΑΠΑΚΙ ΜΑΥΡΟ 12Lit. 430 14,00 €        
1606       ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ-ΚΑΠΑΚΙ ΜΑΥΡΟ 20Lit. 430  20,00 €        

802        ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ 11 Lit. 430    22,10 €        
804        ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ 20 Lit. 430    29,60 €        
806        ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ 32 Lit. 430    38,00 €        

473Β       ΓΑΛΒΑΝ. ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΜΑΥΡΟ 12Lit.  8,20 €          
2271       ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ 12Lit. 430     11,70 €        

509400     ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΑ 50 Lit. 430 106,00 €      
510400(2162-B)ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΑ 70 Lit. 430     118,00 €      

764400(491)ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΟ-ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 35Lit. 23,00 €        

545400(442)ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ 45Lit. 430   57,00 €        
547400(444)ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ 80Lit. 430   76,00 €        

811400     ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡ. 35Lit. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ     47,50 €        
817400     ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΟ-ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 50Lit. ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 51,70 €        
416420     ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 40Lit. 104,70 €      
416430     ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 60Lit. 124,70 €      
2751-Α     ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΑΡΤΟΔ.-ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ 63Lit.   157,00 €      

2372       ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 45Lit.        135,00 €      
2374       ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 35Lit. 118,00 €      
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530104     ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΟΥ ΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΟ 130cm.(ΙΣΠ.ΠΑΣΟ) 0,95 €          
530104-01  ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΟΥ ΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΟ 130cm.(ΕΛΛ.ΠΑΣΟ) 0,95 €          
530318     ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΜΜΕΝΟ 130cm.(ΙΣΠ.ΠΑΣΟ) ΜΠΛΕ     0,96 €          
530318-01  ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΜΜΕΝΟ 130cm.(ΕΛΛ.ΠΑΣΟ) ΜΠΛΕ     0,96 €          
VIPR0154   ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΜΜΕΝΟ 130cm.(ΙΣΠ.ΠΑΣΟ)ΛΑΧΑΝΙ    0,98 €          
530212-01  ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 125cm.(ΕΛΛ.ΠΑΣΟ) 2,25 €          
530214     ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 140cm. 2,45 €          
434126     ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΩΝΟ 150cm. 4,10 €          
530712     ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 125cm.(ΙΣΠ.ΠΑΣΟ)      2,35 €          
530712-01  ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 125cm.(ΕΛΛ.ΠΑΣΟ)      2,35 €          
530715-01  ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 140cm.(ΕΛΛ.ΠΑΣΟ)      3,85 €          
250429     ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧ. ΕΠΑΓΓ.ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 140cm    3,85 €          
530610     ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 2m.(2x1m)   14,00 €        
530615     ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 3m.(2x1,5m) 18,00 €        
530620     ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 4m.(2x2m)   22,00 €        
49184      ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 2m.(2x1m)    8,90 €          
49153      ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 3m.(2x1,5m 11,00 €        
48736      ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 4m.(2x2m)  13,00 €        
VIPR1390   ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ 4,80 €          
ATRA0040G  "PICKER" 90cm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΑΠΕΣ 20,00 €        
ATRA0040V  "PICKER" 90cm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ 20,00 €        
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1016       ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ "ECO" 0,80 €          
1602       ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ  "ESPANIOL" 1,00 €          
VIST0109   ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ “ΓΑΡΔΕΝΙΑ” 1,35 €          
21123      ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ "SABRINA" 2,20 €          
4536       ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛ. ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ "CANOA" 2,20 €          
VIPR0074   ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “NOVA MAXI” 2,52 €          
VIPR0094   ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “NOVA LADY” 1,80 €          
VIPR0077   ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΗ ΤΡΙΧΑ “NOVA FUERTE” 1,80 €          
VIPR0124   ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΤΥΠΟΥ ΨΑΘΙΝΗ “EVA” 3,70 €          
41224      ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 3,00 €          



21095      ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ NIVA 2,20 €          
21344      ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2,80 €          
11032      ΣΚΟΥΠΑ XL ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ 2,80 €          
21107      ΣΚΟΥΠΑ LYNE ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑ 1,60 €          
21211      ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΟΞΗ AGUILA 1,90 €          
VIPR0171   ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ 1,05 €          
22127      ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 0,70 €          
143        ΛΟΞΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 6,00 €          
203        ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 180cm ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ      6,00 €          

VIPF0183  ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 40+A3cm. 5,43 €          
VIPF0185  ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 50cm. 4,10 €          
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25182     ΠΙΓΚΑΛ WC ΑΝΟΙΧΤΟ “GALA” 1,40 €          
85178     ΠΙΓΚΑΛ WC ΚΛΕΙΣΤΟ 3,10 €          
460505    ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ 1,55 €          

VIPR0174  ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΣΚΛΗΡΗ ΧΕΙΡΟΣ “NEW” 1,50 €          
VIPR0175  ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΣΚΛΗΡΗ ΧΑΛΙΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2,10 €          
25195     ΒΟΥΡΤΣΑ WC 0,95 €          
ΣΕΛΙΔΑ 84

VICO0720  ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ & ΣΚΟΥΠΑ “ΣΕΤ” ΒΕΡΑΜΑΝ 4,30 €          
AF01206   ΦΑΡΑΣΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ "ΣΕΤ" 12,60 €        
28700     ΦΑΡΑΣΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΣΚΟΥΠΑΚΙ        12,60 €        
28100     ΦΑΡΑΣΑΚΙ ΜΕ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ “ΣΕΤ” (28100)+A3 1,30 €          
24206     ΦΑΡΑΣΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 0,70 €          
14200     ΦΑΡΑΣΙ ΧΕΙΡΟΣ ΒΑΘΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,00 €          
VICO0220  ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ “HANDY SUPER” ΒΕΡΑΜΑΝ 1,90 €          
24161     ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ      2,10 €          
902       ΦΑΡΑΣΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 4,40 €          
18351     ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΑ ΣΕΤ ΚΟΚΚΙΝΟ 4,30 €          
95604     ΦΑΡΑΣΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 12,80 €        
7912      ΦΑΡΑΣΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 2,40 €          
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4792(5556)ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 5,90 €          
13200     ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ        3,00 €          
Ρ04611    ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 5,10 €          
VIPR0249  ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ   6,50 €          
VIPR0250  ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ “MICROFIBRA” 6,50 €          
201001    ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ 3,50 €          

VIPR0019  ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΜΕ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4,30 €          
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21001     ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 500ml.”ΑΝΘΕΩΝ” 5,30 €          
21002     ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 500ml.”ΦΡΟΥΤΩΝ” 5,30 €          
21004     ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 500ml.”ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ” 5,30 €          
21005     ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 500ml.”ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΟ” 5,30 €          
21006     ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 500ml.”ΜΑΝΟΛΙΑ” 5,30 €          

10801     ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 1000ml.P.R. ΣΕ ΣΠΡΕΙ 6,60 €          
10803     ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 1000ml.DAKAR ΣΕ ΣΠΡΕΙ 6,60 €          
10804     ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 1000ml.LEVANDA ΣΕ ΣΠΡΕΙ 6,60 €          
10805     ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 1000ml.VANILLA ΣΕ ΣΠΡΕΙ 6,60 €          
0460080   ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ AMBIXEL LIMON 750ml ΣΕ ΣΠΡΕΪ 4,50 €          

61002     "URIWAVE"- ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ MANGO 6,03 €          
61004     "URIWAVE"- ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ CUCUMBER MELON        6,03 €          
61006     "URIWAVE"- ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ OCEAN MIST 6,03 €          
61022     "SANICLIP" ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC MANGO 5,83 €          
61024     "SANICLIP" ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC CUCUMBER MELON       5,83 €          
61026     "SANICLIP" ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC OCEAN MIST 5,83 €          
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W01130    ΚΟΥΒΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 22Lit. 11,00 €        
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V02500    ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΟΜΠΛΕ 25cm. 5,54 €          
V95025    ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΟΜΠΛΕ 25cm.ΜΕ FIBRA 6,34 €          
V03500    ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΟΜΠΛΕ 35cm. 6,39 €          



V95035    ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΟΜΠΛΕ 35cm. ME FIBRA 7,18 €          
V04500    ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΟΜΠΛΕ 45cm. 7,28 €          
V95045    ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΟΜΠΛΕ 45cm.ΜΕ FIBRA 8,22 €          

V85025    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ 25cm. 3,20 €          
V95125    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ 25cm.ME FIBRA 4,32 €          
V85035    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ 35cm. 3,60 €          
V95135    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ 35cm.ME FIBRA 5,14 €          
V85045    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ 45cm. 4,00 €          
V95145    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ 45cm.ME FIBRA 5,96 €          
W03530    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ 30cm. 3,20 €          

W20035    “MUS” ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 35cm. 5,40 €          
W20045    “MUS” ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 45cm. 5,74 €          
W20055    “MUS” ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 55cm. 6,72 €          
W20075    “MUS” ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 75cm. 7,78 €          

T00250    ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 25cm. 6,46 €          
T00300    ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 30cm. 6,70 €          
T00350    ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 35cm. 7,06 €          
T00400    ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 40cm. 7,44 €          
T00450    YAΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 45cm. 7,69 €          
T00550    ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 55cm. 8,29 €          
S14035    ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 35cm. 4,12 €          
T61845    ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 45cm. 6,02 €          
T62255    ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 55cm. 6,95 €          
Τ77028    ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 70cm 8,62 €          
W03030    “ΣΕΤ” ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ & ΓΟΥΝΑΚΙ 30cm. 9,30 €          
TEVE0077  ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΟΥΝΑΚΙ- ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ 35cm 17,80 €        
T00600    ΛΑΒΗ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 4,12 €          
T86000    ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 5,51 €          
Τ75000    ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5,86 €          

T02500    ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 25cm. 1,12 €          
T03000    ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 30cm. 1,25 €          
T03500    ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 35cm. 1,36 €          
T04000    ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 40cm. 1,48 €          
T04500    ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 45cm. 1,67 €          
T05500    ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 55cm. 2,02 €          

R00100    ΘΗΚΗ ΞΥΡΑΦΙΩΝ 1,82 €          
R01570    ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ 100 ΞΥΡΑΦΙΑ 14,28 €        
R00200    ΞΥΡΑΦΙ ΤΖΑΜΙΩΝ 0,28 €          
R00303    ΞΥΡΑΦΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 0,32 €          
R01510    ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 6,88 €          
13500     ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 5,80 €          
R01555    ΞΥΣΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ 2,74 €          

ΣΕΛΙΔΑ 20

1. ΥΓΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

0050004   BIOXEL 5Lit.-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΑΜΜΩΝΙΑ     14,00 €        
0290007   EFERCLOR 1Kg.-ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ       15,20 €        

2. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

0470089   DENGRAS FOOD 5Lit.-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΒΙΟΜ.ΤΡΟΦ. 11,50 €        
0470113   DENGRAS FOOD 750 ml-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡ.ΒΙΟΜ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2,35 €          

3. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

0030151   SILK 5Lit.-ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ    14,40 €        
0460075   GLASS 750ml.-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 2,00 €          
0020017   GLASS 5Lit.-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 9,10 €          
0460073   LIMGEL 750ml.-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦ. 2,80 €          
0030024   DETERPIN 5Lit.-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΥΚΟ   10,80 €        



0460043   ZAX 1 Kg.- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΡΕΜΑ 2,00 €          
0460085   BRINOX 750ml.-ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ ΙΝΟΧ 4,20 €          
0460079   STAR 750ml.-ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΗΣ 2,90 €          
0020021   STAR 5 Lit.- ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΗΣ        14,40 €        
0020038   DENGRAS F 1,250Kg.-ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ-ΛΑΔΙΑ 3,90 €          
0020004   DENGRAS F 6Kg.-ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ-ΛΑΔΙΑ     18,00 €        

4. ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

0460046   BRISOL AMONIACAL 1,5Lit.-ΑΡΩΜΑΤ.ΚΑΘΑΡ.ΔΑΠΕΔ. ΜΕ ΑΜΜΩΝΙΑ        1,90 €          
0030101   BRISOL AMONIACAL 5Lit.- ΑΡΩΜΑΤ.ΚΑΘΑΡ.ΔΑΠΕΔ. ΜΕ ΑΜΜΩΝΙΑ   5,38 €          
0030160   BRISOL ROSA 1,5Lit.–ΑΡΩΜΑΤ.ΚΑΘ.ΔΑΠΕΔ.ΑΡΩΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ       1,90 €          
0030108   BRISOL ROSA 5Lit.-ΑΡΩΜΑΤ.ΚΑΘ.ΔΑΠΕΔ.ΑΡΩΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ    5,80 €          
0030180   BRISOL T 107 5Lit.-ΚΑΘΑΡ.ΔΑΠΕΔ.ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘ.ΔΡΑΣΗΣ 13,00 €        
0030169   BRISOL MARINO 1,5ltr-ΑΡΩΜΑΤ.ΚΑΘ.ΔΑΠΕΔ. ΑΡΩΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ   1,90 €          
0030167   BRISOL MARINO 5ltr-ΑΡΩΜΑΤ.ΚΑΘ.ΔΑΠΕΔ. ΑΡΩΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  5,80 €          
0030183   BRISOL MANZANA 1,5Lit- ΑΡΩΜΑΤ.ΚΑΘ.ΔΑΠΕΔ. ΑΡΩΜΑ ΜΗΛΟ  2,10 €          
0030156   BRISOL MANZANA 5 Lit- ΑΡΩΜΑΤ.ΚΑΘ.ΔΑΠΕΔ. ΑΡΩΜΑ ΜΗΛΟ   6,30 €          
0030209   SPRING 5 Lit-ΚΑΘΑΡΙΣΤ.ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ     8,80 €          
0030146   LISEC 5Lit.-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ 9,50 €          
0030033   FRESC 5Lit.-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟ 8,90 €          
0460005   FRESC 1Lit.-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟ 2,35 €          
0220008   DESCRUST MNF 5Lit.-ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΣΦΗΝΩΤΙΚΟ 13,00 €        
0030152   JABA 5Lit.-ΣΑΠΩΝΟΥΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ  10,00 €        
0030037   PLASTIC 5Lit.-ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΗ   30,00 €        

5. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ

0040020   VAMEL PRH 5Lit.-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ     7,20 €          
0040004   VAMEL AUT 6Kg.- ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 13,00 €        
0040005   VAMEL AUT 12Kg- ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 25,50 €        
0040072   CICLON 6kg- ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕΤΡΙΑ ΝΕΡΑ       8,20 €          
0040073   CICLON 12kg- ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕΤΡΙΑ ΝΕΡΑ      15,00 €        
0040024   VAMEL AUT S/D 6Kg.-ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΚΛ.ΝΕΡΟ 19,60 €        
0040025   VAMEL AUT S/D 12Kg.-ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΚΛ.ΝΕΡΟ 37,70 €        
0040016   BRIMEL AUT D 5 Lit-ΓΥΑΛ.ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤ.ΣΚΛΗΡ.ΝΕΡΑ       16,90 €        
0040017   BRIMEL AUT D 10Lit.-ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤ. ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ 31,40 €        
0220008   DESCRUST MNF 5Lit.-ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΣΦΗΝΩΤΙΚΟ 13,00 €        
0060000   DESCRUST L 5Lit.-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤHΡ.ΠΙΑΤΩΝ  12,50 €        
0040062   BRIMEL AUT BL 10ltr-ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΟΞIΝΟ  22,20 €        
0040061   BRIMEL AUT BL 5lit.-ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΟΞIΝΟ  11,90 €        

0360002   ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ        68,00 €        
0360039   ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 73,00 €        
600085    ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 50,00 €        

6. ΣΤΕΡΕΑ-ΥΓΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

O080043   TIDY 20Kg.-ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠ.ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ   33,00 €        
0080039   KOREN 20 Kg - ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 39,00 €        
0080016   BLANQUIDOC 10Kg.-ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ ΡΟΥΧΑ   43,80 €        
0080015   OXIDOC PLUS 10KG-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΟΞΥΓ.ΠΑΝΤΩΣ ΤΥΠ.ΡΟΥΧΑ    41,80 €        
0080059   HUMECT 20ltr - ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΚΕΔΩΝ 84,20 €        

7. ΑΠΟΣΦΗΝΩΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

0050030   APLE 750 ml.-ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ WC 2,10 €          
0460041   SANICAL 1Lit.-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ   2,70 €          
0460074   BEST 750ml.-ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΑΤΩΝ   2,25 €          
0060016   BEST 5Lit.- ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΑΤΩΝ        11,00 €        
0460017   BACTERIL AS 1Lit.-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΥΡΙ WC 2,80 €          
0460022   DESTAX 1Lit.-ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΞΕΒΟΥΛΩΜΑ(ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΧΡΗΣΗ) 4,50 €          

8. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



0050034   BIOFOSS 5Lit.-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΟΣΜΩΝ 25,50 €        

9. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ

0090033   NARCREM 5Lit.-ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ      18,20 €        
0010022   DERMOSAN 5Lit.-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΒΙΟΜΗΧ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ       10,80 €        
0010028   IRIS 5Lit - ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ - ΣΩΜΑΤΟΣ - ΜΑΛΛΙΩΝ 7,00 €          
0470088   ASEPTIC 500ml.- ΥΔΡΟΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ   4,50 €          
0470051   ASEPTIC 5Lit.- ΥΔΡΟΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ    21,90 €        
0470131   ASEPTIC LOCION 5Lit.- YΔΡΟΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ        21,90 €        
0010049   XEFOM 5 Lit-ΥΓΡΟ ΣΑΠ.ΧΕΡΙΩΝ-ΣΩΜΑΤΟΣ-ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΦΡΟΥ 9,00 €          
JNS       ΣΑΠΟΥΝΑΚΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ CISNE ΜΕ ALOE VERA 0,07 €          
AB101     ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΚΡΕΜΑ ΜΑΛΛ. ΞΕΝΟΔ. CISNE ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 20ML 0,16 €          
AB100     ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ CISNE ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 20ML       0,16 €          

10. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

0260009   FLYT 250ml-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΙ ΠΤΕΡΩΤΩΝ 7,10 €          

11. ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

0250077   SPRAY BOS 250ml-ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 5,70 €          
0250055   SPRAY NATURA 250ml-ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 5,70 €          
0250069   SPRAY YOU 250ml-ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟY  5,70 €          
0250076   SPRAY ONE 250ml-ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 5,70 €          
0250092   SPRAY CLEO 250 ml-ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 5,70 €          

CB410S    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SALVAJE 12,00 €        
T-450     ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ WC 450 ΠΑΤΗΜΑΤΩΝ  2,25 €          

12. ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

0470076   DENCLOR FOAM 22kg-ΧΛΩΡΟΥΧΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΑΦΡΟ      38,00 €        
0470003   DENCLOR FOAM 11kg-ΧΛΩΡΟΥΧΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΑΦΡO      20,00 €        
0470077   DENCLOR S/E 22kg-ΧΛΩΡΟΥΧΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ    30,10 €        
0470000   DENCLOR S/E 11kg-ΧΛΩΡΟΥΧΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ    16,00 €        
0470090   DENGRAS FOOD 20Lit-ΑΠΟΛΥΜ.ΑΠΟΡ.ΒΙΟΜ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ        45,00 €        
0470089   DENGRAS FOOD 5 Lit-ΑΠΟΛΥΜ.ΑΠΟΡ.ΒΙΟΜ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ       11,50 €        
0470069-K DESCOL-75 5Lit- ΥΔΡΟΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 20,70 €        
0470116   DESCOL-75 750 ml- ΥΔΡΟΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 4,45 €          
0470074   DESEN 16 22kg - ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ     37,50 €        
0470006   DESEN 16 11kg - ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ     19,70 €        
0320183   DESEN 47 30kg - ΑΝΤΙΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 76,60 €        
0470073   DESEN FOAM 22kg - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ 38,00 €        
0470013   DESEN FOAM 11kg - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ 20,00 €        
0470082   DS 15 IN 24kg-ΑΠΟΣΦΗΝΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 54,30 €        
0470042   DS 15 IN 12kg-ΑΠΟΣΦΗΝΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 28,20 €        
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13. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ED 10     ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 1,5Lit.  16,00 €        
ED 20     ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 1,5Lit.     16,40 €        
ED 30     ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΒΙΟΑΛΚΟΟΛΕΣ 1,5Lit.    19,80 €        
ED 40     ΥΠΕΡ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,5Lit.   16,20 €        
ED 50     ΥΠΕΡ-ΣΥΜΠ. ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,5Lit. 16,50 €        
ED 60     ΥΠΕΡ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,5Lit.   18,40 €        
ED 70     ΥΠΕΡ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 1,5Lit. 18,70 €        
ED 80     ΥΠΕΡ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 1,5Lit.  20,70 €        
AMPHOS SF ΥΠΕΡ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΑΜΦΟΤΕΡΙΖΟΝ 1,5Lit. 14,40 €        

0480131   ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠ. ΑΠΟΡΡ. ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ- ΚΟΥΒΑΣ 92,00 €        
0480132   ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠ. ΑΠΟΡΡ. ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ- ΜΠΟΤΙΛΙΑ 92,00 €        

AF08404   ΚΑΛΑΘΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 6,85 €          

0480130   ΜΠΟΤΙΛΙΑ 750ML ME ΤΑΠΑ 1,00 €          
0480129   ΜΠΟΤΙΛΙΑ 750ΜL ME ΨΕΚΑΣΤΗΡΙ ΑΦΡΟΥ 1,20 €          
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0390017   ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 0,40 €          
0390016   ΨΕΚΑΣΤΗΡΙ 1000ml ΑΠΛΟ 2,00 €          
0390006   ΨΕΚΑΣΤΗΡΙ 1000ml SUPER 2,80 €          
ΣΕΛΙΔΑ 5

36464   SMART 800- ΕΠΑΓΓ. ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 800 ΦΥΛΛΩΝ (ΚΟΠΗ 30cm)   12,70 €        
52504   LUX 800- ΕΠΑΓΓ. ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 800 ΦΥΛΛΩΝ (ΚΟΠΗ 38cm) 18,00 €        
53800   PERFORMANCE 800-ΕΠΑΓΓ.ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡ.800 ΦΥΛ.(ΚΟΠΗ 30cm) 17,00 €        
54600   ΕΠΑΓΓ.ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡ.1200 ΦΥΛ.E-TISSUE (ΚΟΠΗ 30cm) 18,00 €        
5454S   ΕΠΑΓΓ.ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡ.800 ΦΥΛ.SAVE PLUS (ΚΟΠΗ 21cm) 8,20 €          
5453S   ΕΠΑΓΓ.ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡ.1000 ΦΥΛ.SAVE PLUS (ΚΟΠΗ 28cm)        11,95 €        
35112   ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΛΕ 970 ΦΥΛΛΩΝ(ΚΟΠΗ 30cm)   17,40 €        
59612   ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡ.ΜΠΛΕ 500 ΦΥΛΛΩΝ 3ΦΥΛΛΟ (ΚΟΠΗ 36cm) 15,10 €        
08654   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ- 275 ΦΥΛΛΩΝ 2,15 €          
08640   ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ E-TISSUE 2ΦΥΛΛΟ- 200 ΦΥΛΛΩΝ  1,75 €          

041240  ΧΕΙΡΟΠΕΤΣ. ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 25Χ23cm (50+A300 ΦΥΛΛΑ)  17,60 €        
72129   ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 25Χ22cm (3000 ΦΥΛΛΑ)        25,00 €        
72422   ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ 25Χ22cm (3150 ΦΥΛΛΑ) 24,00 €        
7272S   ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ SAVE PLUS 22Χ22cm (3000 ΦΥΛΛΑ) 17,40 €        
72170   ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ E-TISSUE 22X18 cm (3510 ΦΥΛΛΑ)  21,00 €        
72115   ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 22Χ22cm (2550 ΦΥΛΛΑ)       27,00 €        
72280   ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΣΤΕΝΗ INTERFOLD 22X27cm(3060 ΦΥΛΛΑ)100% ΚΥΤΤ. 28,50 €        
72235   ΧΕΙΡΟΠ. ΣΤΕΝΗ INTERFOLD 22X24cm E-TISSUE (3750 ΦΥΛΛΑ)  27,00 €        
7277S   ΧΕΙΡΟΠΕΤΣ. ΣΤΕΝΗ INTERFOLD 22X24cm SAVE PLUS(3000 ΦΥΛΛΑ) 18,00 €        
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F283102 FACIAL ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 100ΤΜΧ 64,00 €        

71300   ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ-ΦΥΛΛΟ ΔΙΦΥΛΛΟ (9000 ΦΥΛΛΑ) 34,00 €        
7132S   ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ-ΦΥΛΛΟ ΔΙΦΥΛΛΟ SAVE PLUS (9000 ΦΥΛΛΑ)  23,30 €        

62655   ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΛΛΟ LUX 50cm (Y) 29,00 €        
62657   ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΛΛΟ LUX 60cm (Y) 33,50 €        

40130   ΡΟΛΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ AUTOCUT 19X21cm-130m 25,00 €        
40510   ΡΟΛΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 3ΦΥΛΛΗ E-TISSUE AUTOCUT 19X20cm-110m 21,00 €        

CARTIVE SYSTEM

41922W-B KIT ΡΟΛΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ CAPTIVE 2ΦΥΛΛΗ AUTOCUT 19cm-220m  40KIB 1200,00* 1200,00*
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ 8 ΤΕΜ 92630 Ή 92610

41922-48 ΡΟΛΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ CAPTIVE 2ΦΥΛΛΗ AUTOCUT 19cm-220m 1104,00*
41922-ΚΙΤ5 ΡΟΛΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ CAPTIVE 2ΦΥΛΛΗ AUTOCUT 19cm-220m      160,00*
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛ/ΤΑΙ 1 ΤΕΜ 92630 Ή 92610

41922   ΡΟΛΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ CAPTIVE 2ΦΥΛΛΗ AUTOCUT 19cm-220m 26,00*

10080   ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ- 100% ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 32,00 €        
10100   ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧ. 180 ΦΥΛΛΩΝ-100% ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (96ΤΜΧ) 27,30 €        
1012S   ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ SAVE PLUS 500 ΦΥΛΛΩΝ (60TMX) 26,60 €        
1010S   ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ SAVE PLUS 160 ΦΥΛΛΩΝ (120TMX)       19,20 €        

32318   ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 135m - 100% ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ     19,00 €        
32329   ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ 108m - ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 15,90 €        
32312   ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ E-TISSUE 108μ. 14,75 €        

I-0896  ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ EASY ONE 16Χ27cm (6.120 ΤΕΜ) 36,80 €        
Ι-0853  ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ EASY ONE 54,00 €        
I-0851  ΣΥΣΚΕΥΗ EASY TOP ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ EASY ONE 38,00 €        

Ι-0187  ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΗ 33Χ33cm (100ΤΕΜ) 30,00 €        
Ι-0336  ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛEIAΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 33Χ33cm (500ΤΕΜ)    38,00 €        
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1926-S    ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΛΕΥΚΟ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΟ-S/100τμχ     4,50 €          
1926-M    ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΛΕΥΚΟ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΟ-M/100τμχ     4,50 €          
1926-L    ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΛΕΥΚΟ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΟ-L/100τμχ     4,50 €          



1926-XL   ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΛΕΥΚΟ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΟ-XL/100τμχ    4,50 €          
1926-01/S ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΜΠΛΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΟ-S/100τμχ      4,75 €          
1926-01/M ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΜΠΛΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΟ-M/100τμχ      4,75 €          
1926-01/L ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΜΠΛΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΟ-L/100τμχ      4,75 €          
1926-01/XLΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΜΠΛΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΟ-L/100τμχ      4,75 €          

2110-S    ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ NATURAL ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-S/100τμχ 5,00 €          
2110-M    ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ NATURAL ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-M/100τμχ 5,00 €          
2110-L    ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ NATURAL ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-L/100τμχ 5,00 €          
2110-XL   ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ NATURAL ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-XL/100τμχ 5,00 €          
1910-S    ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-S/100τμχ 5,40 €          
1910-M    ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-M/100τμχ 5,40 €          
1910-L    ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-L/100τμχ 5,40 €          
1910-XL   ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-XL/100τμχ 5,40 €          

0208-S    ΓΑΝΤΙ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-S/100τμχ 3,90 €          
0208-M    ΓΑΝΤΙ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-M/100τμχ 3,90 €          
0208-L    ΓΑΝΤΙ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-L/100τμχ 3,90 €          
0208-XL   ΓΑΝΤΙ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-XL/100τμχ 3,90 €          
0208-01/S ΓΑΝΤΙ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-S/100τμχ 4,10 €          
0208-01/M ΓΑΝΤΙ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-M/100τμχ 4,10 €          
0208-01/L ΓΑΝΤΙ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-L/100τμχ 4,10 €          
0208-01/XLΓΑΝΤΙ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-XL/100τμχ 4,10 €          

7173-01/S   ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ - S/100τμχ 5,40 €          
7173-01/Μ   ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ - Μ/100τμχ 5,40 €          
7173-01/L   ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ - L/100τμχ 5,40 €          
7173-01/XL  ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ - XL/100τμχ 5,40 €          

2410-S   ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛ. EXTRA ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-S/100τμχ 5,90 €          
2410-Μ   ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛ. EXTRA ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-Μ/100τμχ  5,90 €          
2410-L   ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛ. EXTRA ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-L/100τμχ  5,90 €          
2410-XL  ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛ. EXTRA ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ-XL/100τμχ 5,90 €          

4517-S   ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΠΛΕ-SMALL "DAILY BLUE"     0,80 €          
4517-Μ   ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΠΛΕ-MEDIUM "DAILY BLUE"  0,80 €          
4517-L   ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΠΛΕ-LARGE "DAILY BLUE"     0,80 €          
3917-S  ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ-SMALL "DAILY YELLOW" 0,80 €          
3917-M   ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ-MEDIUM "DAILY YELLOW" 0,80 €          
3917-L   ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ-LARGE "DAILY YELLOW"  0,80 €          
1104-M   ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΥΡΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-HO.RE.CA.- M      1,25 €          
1104-L   ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΥΡΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-HO.RE.CA.- L 1,25 €          
1104-XL  ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΥΡΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-HO.RE.CA.- XL  1,25 €          

8393-S   ΓΑΝΤΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ-S 1,93 €          
8393-M   ΓΑΝΤΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ-M 1,93 €          
8393-L   ΓΑΝΤΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ-L 1,93 €          
8393-XL  ΓΑΝΤΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ-XL 1,93 €          

40012    ΓΑΝΤΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE (100ΤΕΜ) ΔΙΑΦΑΝΟ 0,46 €          
41003    ΠΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΠΛΕ 72Χ12+A30cm (100ΤΕΜ) 5,90 €          
40606    ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΠΛΕ (50ΤΕΜ) 2,55 €          
70096    ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΠΟΔΗΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΠΛΕ (100ΤΕΜ) 2,95 €          
70017    ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1,05 €          
70094    ΕΠΙΜΑΝΙΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΠΛΕ (100ΤΕΜ) 3,95 €          

20714    A3ΣΚΟΥΦΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΠΛΕ (100ΤΕΜ)    3,15 €          
20742    ΣΚΟΥΦΟΣ ΠΡΟΣΤ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΓΕΙΣΟ (100ΤΕΜ) 5,90 €          
20705    ΚΑΠΕΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΣΕΦ 25cm ΥΨΟΣ 0,49 €          
20721    ΚΑΠΕΛΟ ΔΙΚΟΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ (100ΤΕΜ) 5,90 €          
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460547   ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 70,00 €        
460549   ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΔΗΜ. ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ(ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 100 ΤΕΜ) 9,40 €          

AF10021  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΠΡΕΙ 14,80 €        
CL401T   ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΠΡΕΙ 31,50 €        
CL403T   ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ WC 38,00 €        



CJ1007   ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) 1Lit.    18,50 €        
CJ1008   ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ “304” 0,7 Lit. 37,00 €        
CJ1001-S ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ “304” SATINE 1Lit. 48,00 €        
CJ1006   ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 1Lit. 14,50 €        
CJ1006B  ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΗ 1Lit. 14,50 €        
S3       ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 1Lit. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 6,10 €          
S4       ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΗ 1Lit.ΟΙΚΟΜΙΚΗ 6,10 €          
CJ1005   ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1Lit. (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) 40,00 €        
F5       ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΑΦΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 500ml. 7,40 €          
F5C      ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΑΦΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 500ml. 10,90 €        
F6       ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΑΦΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 1000ml. 9,30 €          
F6C      ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΑΦΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1000ml. 12,90 €        
92500    ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΑΦΡΟΥ ΜΑΥΡΗ 20,00 €        
92520    ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΑΦΡΟΥ ΛΕΥΚΗ 20,00 €        
88090    ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΦΡΟΥ 900ml ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ 92520 & 92500 6,50 €          
S6M      ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΗ 1Lit. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 10,60 €        
S7       ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 300ml. 4,90 €          

CS200X   ΣΤΕΓΝΩΤΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΛΕΥΚΟΣ 2000W  (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ) 100,00 €      
CS500X   ΣΤΕΓΝΩΤΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΛΕΥΚΟΣ 2500W 240,00 €      
CS600S/X ΣΤΕΓΝΩΤΗΣ ΧΕΡΙΩΝ INOX 2500W 260,00 €      

CP0204B  ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΗ 17,50 €        
CP0204   ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 17,50 €        
MJ1      ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ     9,50 €          
MJ1T     ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ       9,50 €          
92230    ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500Γρ. ΛΕΥΚΗ 20,00 €        
92210    ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500Γρ. ΜΑΥΡΗ 20,00 €        
C00202   ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ “304” 38,00 €        
C00207-S ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ “304” SATINE        58,00 €        
CP0201B  ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ-ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΗ 19,00 €        
92270    ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΗ ΦΥΛΛΟ-ΦΥΛΛΟ 17,00 €        
92260    ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΛΟ-ΦΥΛΛΟ 17,00 €        

CP0106B  ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΛΕΥΚΗ 19,00 €        
CP0106   ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 19,00 €        
Κ4       ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΛΕΥΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 10,50 €        
Κ4Τ      ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ      10,50 €        
92100    ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΜΑΥΡΗ 24,00 €        
92120    ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΛΕΥΚΗ 24,00 €        
C00104   ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ANΟΞΕΙΔΩΤΗ “304”  38,00 €        
C00107-S ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ “304” SATINE 79,00 €        
92110    ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΣΤΕΝΗ (INTERFOLD) ΜΑΥΡΗ  23,00 €        
92130    ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΣΤΕΝΗ (INTERFOLD) ΛΕΥΚΗ 23,00 €        
92620    ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΗ 100,00 €      
92600    ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΡΟΛΟ ΜΑΥΡΗ 100,00 €      

92400    ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΡΟΛΟ ΜΑΥΡΗ 100,00 €      
92420    ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΗ 100,00 €      

92320    ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΧΩΝΙ 29,00 €        
92300    ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΥΡΗ ΜΕ ΧΩΝΙ 29,00 €        

CP0524   ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ 24,00 €        
CP0523   ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ 23,00 €        

223300   ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ FACIAL XAΡTI 304 32,00 €        
ΣΕΛΙΔΑ 86

3051      ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ. ΣΕ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΗ 50τμχ. 50Χ50cm 0,77 €          
3020      ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ. ΣΕ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΗ 20τμχ. 50Χ50cm 0,33 €          
4560      ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ. ΣΕ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΗ 50τμχ. 45Χ60cm 0,82 €          
E5275     ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ. ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 20τμχ. 52Χ75cm 1,50 €          
Ε2095     ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ. ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΑΥΡΗ 10τμχ. 65Χ80cm 0,77 €          
Ε2030     ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ. ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΑΥΡΗ 10τμχ. 72Χ95cm 1,10 €          
Ε2045     ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ. ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΑΥΡΗ 10τμχ. 90Χ125cm 2,20 €          



Ε2055     ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ. ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΑΥΡΗ 10τμχ. 80Χ110cm 1,50 €          
E2055-ΜΠΛΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ. ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΠΛΕ 10τμχ. 80Χ110cm 1,65 €          
Ε2055-ΚΙΤΡ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ. ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΙΤΡΙΝΗ 10τμχ. 80Χ110cm       1,65 €          
ΣΕΛΙΔΑ 16

I-0541    ΣΟΥΠΛΑ TRIBAL 30Χ40CM (250TMX) 5,65 €          
I-0630    ΣΟΥΠΛΑ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ 30Χ40CM (250TMX) 9,30 €          
I-0636    ΣΟΥΠΛΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 30Χ40CM (250TMX) 9,30 €          
I-0639    ΣΟΥΠΛΑ NATURAL 30Χ40CM (500TMX) 11,50 €        
I-0642    ΣΟΥΠΛΑ ΚΑΦΕ 30Χ40CM (250TMX) 9,30 €          
I-0724    ΣΟΥΠΛΑ BUON APETITO-ΤΑΡΑΝΔΟΣ 30Χ40CM (250TMX) 8,80 €          
I-0742    ΣΟΥΠΛΑ ΑΓΚΥΡΑ 30Χ40CM (250TMX) 5,65 €          
I-0743    ΣΟΥΠΛΑ ΛΕΥΚΟ-ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΠΛΕ 30Χ40CM (250TMX) 5,65 €          
I-0793    ΣΟΥΠΛΑ BUON APETITO-ΣΤΑΦΥΛΛΙ 30Χ40CM (500TMX) 14,00 €        
Ι-0411    ΣΟΥΠΛΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ 30Χ45CM (200TMX) 9,80 €          
Ι-0425    ΣΟΥΠΛΑ BUON APETITO ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ 30Χ40CM (250TMX) 8,80 €          
Ι-0649    ΣΟΥΠΛΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΚΟΧΥΛΙΑ 30Χ40CM (250TMX) 8,80 €          
Ι-0653    ΣΟΥΠΛΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 30Χ45CM (200TMX) 9,80 €          
Ι-0655    ΣΟΥΠΛΑ ΜΠΑΜΠΟΥ 30Χ45CM (200TMX) 9,80 €          
Ι-0687    ΣΟΥΠΛΑ ΜΠΥΡΑ 30Χ40CM (250TMX) 5,65 €          
Ι-0739    ΣΟΥΠΛΑ BUON APETITO-PASTA 30Χ40CM (250TMX) 5,65 €          
Ι-0799    ΣΟΥΠΛΑ BUON APETITO-ΠΙΑΤΟ 30Χ40CM (250TMX) 5,65 €          
Ι-0983    ΣΟΥΠΛΑ ΚΑΡΟ ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΟ 30Χ40CM (250TMX) 6,30 €          
Ι-3093    ΣΟΥΠΛΑ ΚΑΡΟ ΚΑΦΕ-ΜΠΕΖ 30Χ40CM (250TMX) 6,30 €          
I-0622    ΣΟΥΠΛΑ ΜΑΥΡΟ 30Χ40 CM 250 ΤΜΧ 9,80 €          
I-0797    ΣΟΥΠΛΑ ΜΑΥΡΟ-ΛΕΥΚΟ 30Χ45CM (250TMX) 8,80 €          

I-0242-S  ΚΟΥΒΕΡ NATURAL ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX) 7,65 €          
I-0274    ΚΟΥΒΕΡ BUON APETITO ΣΤΑΦΥΛΛΙ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM(125TMX) 8,65 €          
I-0686    ΚΟΥΒΕΡ "ΜΠΥΡΑ" ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX) 8,40 €          
I-0740    ΚΟΥΒΕΡ ΛΕΥΚΟ-ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΠΛΕ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX)  7,00 €          
Ι-0215-S  ΚΟΥΒΕΡ BUON APETITO ΠΙΑΤΟ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX) 7,00 €          
Ι-0353    ΚΟΥΒΕΡ ΚΑΡΟ ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΧΑΡΤΟΠ.38Χ38CM(125ΤΜΧ)   7,40 €          
Ι-0354    ΚΟΥΒΕΡ ΚΑΡΟ ΚΟΚΚ.-ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΕ ΧΑΡΤΟΠ.38Χ38CM(125ΤΜΧ)  7,40 €          
Ι-0423    ΚΟΥΒΕΡ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM(125TMX) 8,40 €          
Ι-0424    ΚΟΥΒΕΡ BUON APETITO ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΟΠ. 38Χ38CM(125TMX) 7,00 €          
Ι-0452    ΚΟΥΒΕΡ ΚΑΦΕ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX) 8,40 €          
Ι-0453    ΚΟΥΒΕΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX)       8,40 €          
Ι-0454    ΚΟΥΒΕΡ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX)       8,40 €          
Ι-0540    ΚΟΥΒΕΡ "TRIBAL" ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX)        8,40 €          
Ι-0566    ΚΟΥΒΕΡ ΚΑΡΟ ΚΑΦΕ-ΜΠΕΖ ΜΕ ΧΑΡΤΟΠ.38Χ38CM+A3(125ΤΜΧ)   7,40 €          
Ι-0648    ΚΟΥΒΕΡ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΚΟΧΥΛΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX)   7,00 €          
Ι-0725    ΚΟΥΒΕΡ ΤΑΡΑΝΔΟΣ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX)        7,00 €          
Ι-0736    ΚΟΥΒΕΡ ΜΠΑΜΠΟΥ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX) 8,40 €          
Ι-0737    ΚΟΥΒΕΡ "ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ" ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX) 8,40 €          
Ι-0738    ΚΟΥΒΕΡ PASTA ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX) 7,00 €          
Ι-0741    ΚΟΥΒΕΡ ΑΓΚΥΡΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX) 7,00 €          
I-0798    ΚΟΥΒΕΡ ΜΑΥΡΟ-ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 38Χ38CM (125TMX) 7,00 €          

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID
T000403   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID AFRICA 40Χ40cm(50ΤΜΧ) 5,70 €          
T000605   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID ROSA ΚΑΦΕ 40Χ40cm(50ΤΜΧ)    5,70 €          
T000904   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID MAXIM ΓΚΡΙ 40Χ40cm(50ΤΜΧ)     6,10 €          
T260000   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID ΛΕΥΚΟ 40Χ40cm(50ΤΜΧ) 5,70 €          
Τ000208   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID ΛΑΧΑΝΙ 40Χ40cm(50ΤΜΧ) 5,90 €          
Τ000209   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID ΚΟΚΚΙΝΟ 40Χ40cm(50ΤΜΧ)      6,25 €          
Τ000212   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 40Χ40cm(50ΤΜΧ)     6,45 €          
Τ000302   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID MAR 40Χ40cm(50ΤΜΧ) 5,50 €          
Τ000606   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID ROSA ΓΚΡΙ 40Χ40cm(50ΤΜΧ)     6,10 €          
Τ000703   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID SUSAN 40Χ40cm(50ΤΜΧ) 6,10 €          
Τ000905   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID MAXIM ΠΟΡΤΟΚ.40Χ40cm(50ΤΜΧ)   6,45 €          
Τ002102   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID GALA 40Χ40cm(50ΤΜΧ) 5,70 €          
Τ260010   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID ΓΚΡΙ 40Χ40cm(50ΤΜΧ) 7,90 €          
Τ260011   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID ΤΥΡΚΟΥΑΖ 40Χ40cm(50ΤΜΧ)       7,90 €          
Τ260013   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID ΚΟΚΚΙΝΟΣ 40Χ40cm(50ΤΜΧ)       7,90 €          
Τ260008   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID ΚΑΦΕ 40Χ40cm(50ΤΜΧ) 7,90 €          
Τ260009   ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΒΕΡ AIRLAID ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ 40Χ40cm(50ΤΜΧ)      7,90 €          



ΡΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ DCR
R255008   ΡΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ.DCR 0,40X48m. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 30cm ΚΟΠΗ        9,35 €          
R255009   ΡΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜ.DCR 0,40X48m. ΤΥΡΚΟΥΑΖ 30cm ΚΟΠΗ       9,35 €          
R255010   ΡΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜ.DCR 0,40X48m. ΜΑΥΡΟ 30cm ΚΟΠΗ 9,35 €          
R255011   ΡΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜ.DCR 0,40X48m. ΚΑΦΕ 30cm ΚΟΠΗ 9,35 €          
R255012   ΡΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜ.DCR 0,40X48m. ΜΠΛΕ 30cm ΚΟΠΗ 9,35 €          
R255014   ΡΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜ.DCR 0,40X48m. ΚΟΚΚΙΝΟ 30cm ΚΟΠΗ        9,35 €          
R255015   ΡΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜ.DCR 0,40X48m. ΛΕΥΚΟ 30cm ΚΟΠΗ 9,35 €          
R255019   ΡΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜ.DCR 0,40X48m. ΓΚΡΙ 30cm ΚΟΠΗ 9,35 €          
R255017   ΡΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜ.DCR 0,40X48m. ΛΑΧΑΝΙ 30cm ΚΟΠΗ 9,35 €          
R255022   ΡΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ.DCR 0,40X48m. SIENA 30cm ΚΟΠΗ 9,35 €          
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