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BOSCH PSB 18 LI-2
Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 18 V, 2 ταχυτήτων με 
μπαταρία ιόντων λιθίου, ταχυτσόκ , 20+1 θέσεις ροπής, 
εργονομικό σχεδιασμό και χαμηλό βάρος. Περιλαμβάνει 
το «έξυπνο» ηλεκτρονικό σύστημα Syneon Chip, 
που συντονίζει με βέλτιστο τρόπο βασικά μέρη όπως 
κινητήρα και σύστημα μετάδοσης.  Προσφέρει έως και 
85% μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

BOSCH INDEGO
Ρομποτικό χλοοκοπτικό, μπαταρίας ιόντων 
λιθίου, πλάτος κοπής 26 cm, σύστημα κοπής 
με 3 φυγοκεντρικά μαχαίρια, ύψος κοπής 
20-60 mm, κουρεύει έως και 1.300 m2. 
«Έξυπνο» σύστημα Logicut, που υπολογίζει 
μία αποτελεσματική διαδρομή και κουρεύει 
30% γρηγορότερα. Με τη χρήση τεχνολογίας GSM, δίδεται δυνατότητα πλήρους 
απομακρυσμένου χειρισμού μέσω εφαρμογής app.

MAKITA PF1110
H inox αντλία ακαθάρτων υδάτων PF1110 ανήκει στην 
πλήρη γκάμα βυθιζόμενων αντλίων της Makita και 
ξεχωρίζει τόσο για την υψηλή ποιότητα κατασκευής 
όσο και για τις επιδόσεις της. Είναι ιδανική για την 
αποστράγγιση υδάτων από δεξαμενές/πισίνες και την 
άντληση νερού για άρδευση ή μεταφορά.

EINHELL POWER X-CHANGE
Tο νέο σύστημα για τη σειρά 
επαναφορτιζόμενων εργαλείων 18V που 
λειτουργούν με κοινή μπαταρία, προσφέροντας 
ευελιξία, πλούσια ισχύ και μειώνοντας 
εντυπωσιακά το κόστος κτήσης. Δώδεκα 
επαναφορτιζόμενα εργαλεία και μηχανήματα 
κήπου χρησιμοποιούν το νέο σύστημα με την 
κοινή μπαταρία. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών διαφορετικών μπαταριών 
ιόντων λιθίου με χωρητικότητες 1.5 Ah, 3 Ah και 5.2 Ah . 

GRAPHITE 58G227/ Nikolaou Tools
Δραπανοκατσάβιδο με 2 μπαταρίες λιθίου 18V – 2Ah, 
2 ταχύτητες, αυτόματο τσοκ 10mm. Έχει 19 θέσεις 
ρύθμισης ροπής, λαμπάκι εργασίας led, ένδειξη 
κατάστασης μπαταρίας, εργονομική αντιολισθητική 
λαβή, λαστιχένια επικάλυψη μπαταρίας για προστασία 
από πτώσεις και άγκιστρο ζώνης.

DREMEL MICRO
Πολυεργαλείο μπαταρίας λιθίου 7,2 V, με επιλογή ταχύτητας, 
γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων, εργονομικό σχεδιασμό, 
ένδειξη φόρτισης, Led φωτισμό για δύσκολα σημεία. 
Αυτόνομο εργαλείο με τεχνολογία ιόντων λίθου, απεριόριστες 
εφαρμογές σε διαφορετικά υλικά, επιλογή της ιδανικής 
ταχύτητας (5.000-28.000 στροφές/λεπτό), εργονομικό μικρό 
σχήμα και χαμηλό βάρος για εργασίες ακριβείας.

GARDENA ORIGINAL 
SYSTEM / Παντελής 
Παπαδόπουλος
Προϊόντα για τη σύνδεση της βρύσης με το 
λάστιχο και τους εκτοξευτές νερού για το 
πότισμα του κήπου. Εργονομικός σχεδιασμός 
για μεγαλύτερη ευκολία στον χειρισμό και καλύτερη ένωση των εξαρτημάτων 
μεταξύ τους. Χρωματικό ταίριασμα των εξαρτημάτων ανάλογα με το πώς πρέπει να 
συνδυάζονται. Προστασία από τον πάγο για ακροφύσια και πιστόλια νερού.

KÄRCHER K 4 SILENT
Πλυστικό μηχάνημα compact, με υδρόψυκτο κινητήρα.
Σε σχέση με τα συμβατικά πλυστικά επιτυγχάνει έως 50% 
χαμηλότερη κατανάλωση νερού, έως 50% χαμηλότερη 
κατανάλωση ενέργειας, έως 50% εξοικονόμηση χρόνου, 
50% μειωμένο θόρυβο και μεγάλη διάρκεια ζωής. Με ειδικό 
ιμάντα για την αποθήκευση του σωλήνα υψηλής πίεσης.

FESTOOL ETS EC 150 / Hellenic Tool Center
Έκκεντρο τριβείο 400W με ισχυρό επαγωγικό μοτέρ χωρίς 
κάρβουνα, με μηδενικές φθορές και συντήρηση και βάρος 
μόλις 1,2 kg. Ενισχυμένο φρένο πέλματος από καρβίδιο, το 
οποίο διασφαλίζει την προστασία της επιφάνειας εργασίας. Σε 
περίπτωση υψηλών κραδασμών επεμβαίνει ένα εξελιγμένο 
σύστημα ελέγχου κραδασμών, μειώνοντας την ταχύτητα του εργαλείου και 
εξασφαλίζοντας ομαλότερη λειτουργία. Προστατεύει την υγεία του χρήστη χάρη 
στο σύστημα απορρόφησης, το οποίο όταν ενεργοποιηθεί διασφαλίζει ότι το 
εργαλείο θα ξεκινήσει μόνο όταν συνδεθεί σε αυτό σωλήνας απορρόφησης.  

MAKITA HP457DX100
Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με 74 εξαρτήματα. 
Το ιδανικό εργαλείο για τα καθημερινά 
μαστορέματα στο σπίτι και το εξοχικό σε 
εορταστική προσφορά για τον εορτασμό των 100 
χρόνων από την ίδρυση της Makita. Το πακέτο 
περιλαμβάνει το κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας Lithium-ion, HP457D 
μαζί με 2 μπαταρίες 18V, φορτιστή και βαλίτσα μεταφοράς με 74 εξαρτήματα. 

ηλεκτρικά εργαλεια

εργαλεια & μηχανήματα κήπου
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ΝΑΚΑΥΑΜΑ ΜΒ9000 / 
Nikolaou Tools
Σκαπτικό πετρελαίου 10Hp με 
μίζα, 2 ταχύτητες εμπρός + 1 
όπισθεν (με συμπλέκτη), μεγάλες 
ρόδες, προβολέα, πλάτος εργασίας 
1100mm, ρυθμιζόμενο τιμόνι, 
διαιρούμενους άξονες μαχαιριών.

STIHL SPA 65
Επαναφορτιζόμενο ραβδιστικό για αποτελεσματική 
συγκομιδή ελιών χωρίς τραυματισμό των καρπών και 
του ανθοφόρου βλαστού. Διαθέτει 2 χτένια με 4 ακτίνες 
από ανθρακονήματα, ηλεκτροκινητήρα EC και λαβή από 
καουτσούκ στον σωλήνα. Ιδανικός συνδυασμός με τη 
μπαταρία AR 900 για ολοήμερη εργασία, συνολικό μήκος 
225cm, βάρος 3,3kg.

WOLF LI-ION POWER 
PSA 700 / 
Garden Experts 
Επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό 
αλυσοπρίονο μπαταρίας λιθίου με εξαιρετικά μεγάλη αυτονομία (έως 70 κοψίματα 
κλαδιών μέγιστης διαμέτρου 70mm). Με επεκτεινόμενη λαβή έως 2,95m και 
πολύ μικρό βάρος (μόλις 2,7kg). Είναι το πιο ποιοτικό και εύχρηστο εργαλείο για το 
καθάρισμα κλαδιών σε υψηλά σημεία που συνδυάζει πολύ καλή αυτονομία, πολύ 
μικρό βάρος, απλότητα στη χρήση και τη συντήρηση και εξαιρετικό design.

NILFISK ADVANCE 
D-PG 140.4-9 X-TRA
Πλυστικό μηχάνημα 140 bar με τεχνολογία Power Grip για 
επιλογή 7 επιπέδων ρύθμισης πίεσης απευθείας από το 
πιστόλι ψεκασμού (Wireless communication) και μάλιστα  
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Ο ασύρματος 
έλεγχος του πλυστικού δίνει στον χρήστη εκτός από 
ευελιξία, τον έλεγχο μιας μεγάλης ποικιλίας εργασιών, 
επιτυγχάνοντας 50% εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.  

OREGON 36V CS250 / 
Παντελής Παπαδόπουλος
Αλυσοπρίονο μπαταρίας με ενσωματωμένο 
σύστημα αυτόματου ακονίσματος αλυσίδας 
PowerSharp. Με μπαταρία λιθίου 36V, άμεση 
εκκίνηση, χαμηλό θόρυβο, χωρίς καυσαέρια, 
εργονομικό σχεδιασμό, ενσωματωμένο σύστημα αυτομάτου ακονίσματος, μεγάλη 
αυτονομία και εξαιρετική απόδοση κοπής.

VIKING MB 756 YC
Επαγγελματική μηχανή γκαζόν με ισχυρή 
υδροστατική μετάδοση κίνησης, κινητήρα 
Kawasaki Fj 180 V OHV, αντικραδασμικά 
στοιχεία, μονοκόμματο τιμόνι Comfort, στιβαρό 
περίβλημα από μαγνήσιο και αφαιρούμενο 
εσωτερικό περίβλημα από ανθεκτικό στα χτυπήματα πολυμερές. Πατενταρισμένο 
μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη που επιτρέπει την εκκένωση του χορτοσυλλέκτη 
χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα. Πλάτος κοπής 54cm, βάρος 59kg.

AMBRO-SOL ΣΠΡΕΪ ΒΑΦΗΣ/ 
Βογιατζόγλου Systems
Ολοκληρωμένη σειρά από σπρέι: διακοσμητικών χρωμάτων 
Γενικής Χρήσης- Ειδικού Τύπου (Fluo και περλέ)- Εφέ 
Καθρέπτη (για μεταλλικό και γυαλιστερό φινίρισμα όμοιο 
με καθρέπτη) - Υψηλής Θερμοκρασίας (για επιφάνειες 
που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες). Διακρίνονται 
για την εξαιρετική τους καλυπτικότητα, τη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων (82 RAL 
αποχρώσεις), τη συνεχόμενη πίεση ψεκασμού και την εύκολη εφαρμογή τους που 
εξασφαλίζει ένα τέλειο και ομοιόμορφο αποτέλεσμα. 

BERLING PETITE ECO 
EXTRA MAT 
Άριστης ποιότητας οικολογικό, πλαστικό ματ 
χρώμα με απίστευτη απόδοση (17m2/lt). Χαρίζει 
πολυτελές ματ φινίρισμα και έχει μεγάλη ευκολία 
στην εφαρμογή και εξαιρετική καλυπτικότητα. 
Είναι σχεδόν άοσμο και είναι ανθεκτικό στο 
πλύσιμο.

DUROSTICK ANTIGRAFFITI
Προστατευτικό χρώμα από τα graffiti. Πολυουρεθανικό 
χρώμα ενός συστατικού νέας τεχνολογίας, τροποποιημένο 
με σιλάνια. Δημιουργεί ένα αδιαβροχοποιητικό, ελαστικό 
και εξαιρετικά αντικολλητικό φιλμ μακράς διαρκείας, το 
οποίο αποτρέπει την πρόσφυση οποιουδήποτε χρώματος 
σε αυτή, προστατεύοντας από σπρέι, μαρκαδόρους κ.ά.

BONDEX PREMIUM
Υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση. Αδιαφανές, ιδανικό για να 
αλλάξετε χρώμα σε βαμμένες επιφάνειες. Κατάλληλο 
για επεξεργασμένο αλουμιίνιο, γαλβανισμένο και 
ασταρωμένο χάλυβα και UPVC. Πστοποιημένο με τον 
«Μπλε Άγγελο», ασφαλές  για παιδικά παιχνίδια, μελίσσια κ.α. 
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KRAFT MASTER
Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα, με 
φωτοκαταλυτική δράση. Χάρη στις φωτοκαταλυτικές 
ιδιότητες, συμβάλει στην εξουδετέρωση καυσαερίων 
και ρύπων που εγκλωβίζονται στο εσωτερικό 
του σπιτιού, συντελώντας στη δημιουργία μιας 
υγιεινής ατμόσφαιρας μέσα σε αυτό. Επιπρόσθετα, 
έχει μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο, παρέχει ισχυρή αντιμικροβιακή προστασία και 
αναβαθμίζει αισθητικά τους χώρους με ζωντανές αποχρώσεις που αντέχουν στον 
χρόνο και υπέροχο ματ αποτέλεσμα. Σχεδόν άοσμο και φιλικό στο χρήστη.

NANOPHOS SURFAPAINT AQUA X 
Προστατεύει και αδιαβροχοποιεί τις βαμμένες 
επιφάνειες, εμποδίζοντας την εξωτερική υγρασία και 
το νερό της βροχής να διεισδύσουν. Εμφανίζει πολλή 
καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα εφαρμογής και 
ελαστικότητα. Η υψηλή ανακλαστικότητά του το καθιστά 
«ψυχρό» χρώμα. Είναι ιδανικό για οικοδομικές επιφάνειες που εκτίθενται 
σε υψηλά ποσοστά υγρασίας και αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως 
παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.

VITEX DECKING OIL
Πολυουρεθανικά τροποποιημένο προστατευτικό 
λάδι εμποτισμού, εμπλουτισμένο με κερί, φίλτρα UV 
και φωτοσταθεροποιητές Hals. Χρησιμοποιείται για 
την αδιαβροχοποίηση και προστασία των ξύλινων 
καταστρωμάτων. Έχει μεγάλη αντοχή στα χημικά, τις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις καταπονήσεις.

ISOMAT GRAFFITI REMOVER
Iσχυρό καθαριστικό για απομάκρυνση 
ρύπων από graffiti όπως spray, 
μαρκαδόροι κλπ. Χρησιμοποιείται για 
καθαρισμό επιφανειών, όπως μέταλλο, 
γυαλί, μάρμαρο, πέτρα, σκυρόδεμα, 
εμφανής τοιχοποιία κλπ. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε βαμμένες επιφάνειες, 
κατόπιν δοκιμής.

MAPEI ELASTOCOLOR 
TONACHINO PLUS
Ελαστομερές, έγχρωμο, υδατοαπωθητικό επίχρισμα 
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με αντοχή 
στις άλγες και στη μούχλα. Υδατοαπωθητικό και 
αντιμουχλικό με τεχνολογίες DropEfect και BioBlock 
αντίστοιχα. Διατίθεται σε κοκκομετρία: 1,2mm. 
Πιστοποίηση κατά EN15824, σήμανση CE.

V33 IMPREGNANT PROTECTEUR
 / Noventa
Νέας γενιάς βερνίκι εμποτισμού με φινίρισμα Woodtouch, 
χωρίς ορατό φιλμ. Aφήνει τη φυσική αίσθηση του ξύλου, 
προσφέροντας ταυτόχρονα εύκολη εφαρμογή χωρίς να 
στάζει. Παρέχει  υψηλό εμποτισμό, φινίρισμα που αφήνει 
τη φυσική αίσθηση του ξύλου, μεγάλη προστασία από την 
ηλιακή ακτινοβολία και ανθεκτικότητα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες (8 χρόνια) 
και εύκολη εφαρμογή με anti-drop τεχνολογία, χωρίς να στάζει - δεν απαιτείται 
τρίψιμο της επιφάνειας στην επαναβαφή του.

NEOTEX NEOCRYL SPECIAL 
Ακρυλική βαφή κατάλληλη για εξωτερικά δάπεδα πάρκινγκ 
με ήπια καταπόνηση. Προσδίδει προστασία σε δάπεδα 
που είναι κατασκευασμένα από άσφαλτο, τσιμεντοκονία ή 
μπετόν. Ιδανικό και ως βαφή διαγραμμίσεων. Καλή αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες και την τριβή. Πολύ καλή πρόσφυση. Mεγάλη απόδοση. 
Φιλικό στο περιβάλλον. Εναρμονισμένη με την οδηγία 2004/42/ΕΚ για τη χρήση 
οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια (χρώμα χαμηλών 
Π.Ο.Ε.). Οικονομικό και εύκολο στην εφαρμογή. 

VIVECHROM NEOPAL SATINE ECO
Οικολογικό πλαστικό χρώμα πολυτελείας με 
σατινέ φινίρισμα που διαρκεί, αναδεικνύοντας 
μοναδικά κάθε απόχρωση και χαρίζοντας 
πλούσια και όμορφη εμφάνιση. Υψηλή 
λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα, δουλεύεται 
εύκολα, εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο, 
λόγω του ανθεκτικού φιλμ που δημιουργεί. 

THRAKON STATUS STEEL
Βερνίκι μετάλλου. Υπόστρωμα ιδανικό για την προεργασία 
των σιδηρούχων μεταλλικών επιφανειών. Δουλεύεται μαλακά, 
απλώνει θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και δεν 
τρέχει. Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση στο τελικό χρώμα.

ΧΡΩΤΕΧ XTRALAC
Αντισκωριακό βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών. 
Χρησιμοποιείται για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών, όπως 
κάγκελα, σιδηροκατασκευές, μηχανήματα κ.α., εσωτερικής 
και εξωτερικής χρήσης. Παρουσιάζει εξαιρετική στιλπνότητα 
και ανθεκτικότητα στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονη 
ηλιοφάνεια, υγρασία, βροχή). Έχει γρήγορο στέγνωμα, άριστη 
σκληρότητα και αντοχή στα χτυπήματα. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο κυπαρισσί και 
χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης Chromasystem.
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DEN BRAVEN MAMUT GLUE
Ένα πανίσχυρο συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, τεχνολογίας 
MS-Polymer έτοιμο να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη . Παρέχει 
εξαιρετικά άμεση συγκράτηση και εφελκυστική αντοχή 220 
κιλών ανά 10cm2. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες κάνοντας κάθε 
είδους εργασία ευκολότερη.

FISCHER SX
Δυνατό νάιλον βύσμα κατάλληλο για μπετόν 
και τοιχοποιία (τούβλο). Από υλικό που δεν 
αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου 
και από τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται με το βίδωμα - ξεβίδωμα της βίδας. 
Εκτόνωση σε 4 διευθύνσεις για μέγιστη δύναμη συγκράτησης.

HENKEL PATTEX SP101 TUBE
Iδανικό για συγκολλήσεις και στεγανοποιήσεις για όλα τα υλικά, 
σε όλες τις συνθήκες. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία 
Flextec της Henkel δημιουργείται ένα 3 σε 1 (συγκόλληση – 
σφράγιση – αρμολόγηση) προϊόν για πολλαπλές εφαρμογές: 
στεγανοποίηση, συγκόλληση, γέμισμα όλων των υλικών ακόμα 
και για μάρμαρο και καθρέπτες. Επιπλέον, κολλάει και σε υγρές 
επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και 
στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες ενώ ταυτόχρονα έχει μεγάλη 
ευκολία στην εφαρμογή, βάφεται και είναι ελαστικό. Κατάλληλο για εσωτερικούς 
όσο και εξωτερικούς χώρους.

KNAUF FINITURA
Ετοιμόχρηστος στόκος εσωτερικής χρήσης, ο οποίος 
προσδίδει μια τελική επιφάνεια πάρα πολύ λεία. 
Έχει εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική εργασιμότητα 
και διασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση σε γυψοσοβά , 
παραδοσιακό σοβά, σκυρόδεμα και γυψοσανίδες. 
Έχει χαμηλή απορροφητικότητα χρωμάτων κάτι που 
το συνιστά αρκετά οικονομικό. Τρίβεται πολύ εύκολα. 
Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι (σπάτουλα ή 
ρολό) καθώς και με μηχανή Airless.

DUROSTICK HYDROSTOP 
WATERTANK PROFESSIONAL
Εύκαμπτο, γκρι, στεγανωτικό κονίαμα 2 
συστατικών για ειδικές εφαρμογές και απαιτητικές 
στεγανώσεις. Ιδανικό και για δεξαμενές πόσιμου 
νερού. Ιδανικό υλικό για ανεστραμμένη μόνωση 
ταράτσας, πριν την τοποθέτηση θερμομονωτικών 
υλικών, και ως ζώνη στεγάνωσης σε συστήματα 
θερμομόνωσης.

GOMASTIT AQUA PROTECT 
ECO / Διαλυνάς 
Πρωτοποριακό, υψηλής τεχνολογίας επαλειφόμενο 
σύστημα στεγανοποίησης κατά της υγρασίας, 
βασισμένο σε MS-πολυμερές τροποποιημένο σιλάνιο 
(SMP). Ενδείκνυται για οριζόντιες και κάθετες 
επιφάνειες. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή, χωρίς 
primer. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, διαπνεόμενο, βαφόμενο.

ISOMAT ACRYL DECO
Διακοσμητική, ακρυλική επικάλυψη 
για δάπεδα και τοίχους, σε οικίες, 
καταστήματα, ξενοδοχεία κλπ. 
Χρησιμοποιείται και για ειδικές 
κατασκευές, όπως κτιστά κρεβάτια, 
είδη υγιεινής, σκάλες κτλ. Έχει υψηλή 
αντοχή σε τριβή και ευκαμψία. Δίνει ένα 
ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα σαν αυτό της πατητής. Έχει μεγάλες δυνατότητες 
χρωματισμού.  

LAFARGE HERACLES ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Σακευμένο τσιμέντο (ποζολανικό τσιμέντο τύπου CEM 
IV 32,5) κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εφαρμογές 
που ικανοποιεί πλήρως απαιτήσεις για αντοχή και μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Παράγεται με τεχνολογία χωριστής άλεσης 
που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 
Lafarge, παρέχοντας αυξημένες αντοχές και ανθεκτικότητα 
στην κατασκευή. Είναι λιγότερο περατό σε προσβολή από 
διαβρωτικές ενώσεις και συνεπώς ιδανικό για διαβρωτικό 
και παραθαλάσσιο περιβάλλον όπως αυτό της χώρας μας. 
 

AMBRO-SOL S BLOCCANTE/ 
Βογιατζόγλου Systems
Σπρέι αντιδιαβρωτικό, αντισκωριακό και λιπαντικό. 
Ξεμπλοκάρει κάθε «κολλημένο» μηχανισμό και 
μηχανικά μέρη που επηρεάζονται από τη σκουριά και 
την οξείδωση. Προστατεύει και λιπαίνει κλειδαριές, 
αρθρώσεις, βίδες, μεντεσέδες. Προστατεύει από το 
νερό. «Έξυπνη» βαλβίδα και διπλό σύστημα ψεκασμού για ροή ακριβείας, για 
εύκολο ψεκασμό σε δύσκολα σημεία ή για ευρύ ψεκασμό. 

BISON MONTAGE KIT EXTREME GRIP
Πανίσχυρη κόλλα υψηλών προδιαγραφών. Ιδανική για όλες τις 
δύσκολες κατασκευαστικές εργασίες όπως και για όλες τις εργασίες 
στερέωσης, προσφύεται σχεδόν σε όλα τα υλικά. Χωρίς διαλύτες, 
με εξαιρετικά δυνατό αρχικό άρπαγμα : 120 Kgr/ m². Καταργεί 
βίδες και καρφιά. Μόνιμα ελαστική. Κατάλληλη ακόμη και για 
καθρέφτες. Βάφεται.

δομικά υλικα
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TESA PRECISION MASK SENSITIVE
Ταινία μασκαρίσματος ακριβείας 
για ευαίσθητες επιφάνειες. Ιδανική  
για ευαίσθητες επιφάνειες όπως 
ταπετσαρίες και φρεσκοβαμμένες 
επιφάνειες. Τέλεια κοψίματα σε 
διχρωμίες για όλους τους τύπους χρωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως 
μετά την επιφανειακή σκλήρυνση του πρώτου χρώματος σε εφαρμογές διχρωμίας. 
Δημιουργεί τέλεια φινιρίσματα εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. 

THRAKON DECOR SUPERIOR
Πατητή τσιμεντοκονία τριών συστατικών- 
εποξειδική για τη δημιουργία χρωματιστών 
διακοσμητικών επιφανειών σε δάπεδα 
και τοίχους. Δημιουργεί την παραδοσιακή 
κυκλαδίτικη τεχνοτροπία με το σχηματισμό 
νερών. Παρέχει πολύ υψηλές αντοχές σε τριβή 
και στη χημική καταπόνηση, πολύ λεία τελική 
επιφάνεια και εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα. Επίσης προσφέρει υψηλές 
αντοχές σε υδροστατικές πιέσεις και είναι ιδανικό για εφαρμογές σε μεγάλες 
πισίνες.

ISOMAT MARMOCRYL 
FΙΝΕ 0.5 MM
Παστώδης, λευκός ή έγχρωμος ακρυλικός 
σοβάς. Λόγω της εξαιρετικά λεπτής 
κοκκομετρίας του δίνει υφή σπατουλαριστού. 
Έχει υψηλή ελαστικότητα και άριστη 
πρόσφυση, γι’ αυτό είναι ιδανικός ως τελική 
επίστρωση σε συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης. Παρέχει άριστη ικανότητα 
διαπνοής του δομικού στοιχείου.

NEOTETTO AIR / 
Γ. K. Ριζάκος
Σύνθετη πρεσσαριστή πλάκα 
από γραφιτούχο διογκωμένο 
πολυστυρένιο με επικάλυψη 
OSB 3 και κατάλληλα 
διαμορφωμένα κανάλια 
αερισμού για την κατασκευή αεριζόμενης στέγης. Επιτυγχάνει θερμομόνωση και 
αερισμό στη στέγη με ένα προϊόν. Τα κανάλια αερισμού βοηθούν τη μόνωση στη 
στέγη να λειτουργήσει καλύτερα και δεν επιτρέπουν τη ζέστη να περάσει στο χώρο.

ΒRENNENSTUHL PRIMERA LINE / 
Βογιατζόγλου Systems
Ηλεκτρονικός αντάπτορας μέτρησης ρεύματος (ΡΜ231Ε). 
Βοηθάει στην εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας 
υπολογίζοντας την τάση, συχνότητα εξόδου, ρεύμα, 
αποδοτικότητα, συντελεστή και ισχύ εξόδου, μετράει 
τον χρόνο σε ώρες και λεπτά, παρέχει 2 ξεχωριστές 
ρυθμιζόμενες τρέχουσες τιμές ρεύματος (ημέρα και νύχτα), παιδική προστασία, 
3 LR44 μπαταρίες για την αποθήκευση δεδομένων σε περίπτωση διακοπής του 
ηλεκτρικού ρεύματος, ονομαστική τάση 230V.

ENERGY BOX / 
Ζαριφόπουλος
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
επιτήρησης, καταγραφής και 
διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Με τη βοήθεια μετρητών καταγράφει 
και αποστέλλει αυτόματα δεδομένα 
στην πλατφόρμα ανάλυσης, 
μετατρέποντάς τα σε αξιοποιήσιμη και κατανοητή πληροφορία. Έτσι, ο χρήστης 
χειρίζεται κατά βούληση ή βάσει «σεναρίων εξοικονόμησης» τα ενεργειακά του 
φορτία ακόμα και μέσω κινητού τηλεφώνου. Επιτυγχάνει 10-30% εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση, καθώς και χαμηλό κόστος εγκατάστασης. 

KNAUF INSULATION SUPAFIL
Παρθένος ορυκτοβάμβακας πλήρωσης 
τοιχοποιίας/ σκεπών σε νιφάδες. Εύκολη, γρήγορη 
και αποδοτική θερμομόνωση και ηχομόνωση σε 
διπλές τοιχοποιίες, με ελάχιστη επέμβαση.Ένα 
άκαυστο υλικό σε μορφή νιφάδων, προσφέρει 
θερμομόνωση με τη μέθοδο της εμφύσησης σε 
κενά τοιχοποιίας ή σε μη επισκέψιμες σκεπές ή 
ψευδοροφές.

DUROSTICK MEGAFIX
Εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων για 
επισκευή & αδιαβροχοποίηση τοιχοποιίας. 
Αποτρέπει την επιβλαβή δράση της υγρασίας 
θωρακίζοντας τις επιφάνειες από τη διείσδυσή της 
με έναν υδαταπωθητικό μανδύα.

δομικά υλικα

εξοικονόμηση ενεργειας
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WHITEBEAR
Ένα ισχυρότατο υλικό ακρυλικής βάσης, 
ελαστομερές, το οποίο περιέχει σφαιρίδια 
κενά. Έτσι επιτυγχάνεται ανάκλαση της ηλιακής 
θερμότητας. 4 σε 1: Προστατεύει – Μονώνει 
– Βάφει – Στεγανοποιεί. Καλύπτει Ρωγμές – 
Αναπνέει – Δεν ξεφλουδίζει – Δεν Κιμωλιάζει 
– Μεγάλη Διάρκεια Ζωής. Συντελεστής 
Αγωγιμότητας: λ=0,05. Συντελεστής Ανακλαστικότητας: SR=0,88 (Λευκό).

RANGER ΗΡ90079 / 
Nikolaou Tools
Ψυγείο πλαστικό χωρητικότητας 45 λίτρων με 
λαβή, ρόδες και 2 λειτουργίες (ψύξης/θέρμανσης), 
ψύξη 18-23ο κάτω από την θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, ζεσταίνει έως 55ο με θερμοστάτη. 
Μπορεί να λειτουργήσει και με 12V και με 230V. 
Ονομαστική ισχύ 50 - 65Watt ανάλογα με την λειτουργία και την πηγή ρεύματος. 
Ενεργειακής κλάσης Α. Κατάλληλο και για χρήση σε camping, εξοχή κλπ. όπως επίσης 
και στο σπίτι. 

VALLIANT AROTHERM / 
Θερμογκάζ
Αντλίες θερμότητας για προηγμένη τεχνολογία 
θέρμανσης και ψύξης προσιτή σε όλους, 
είτε ενσωματωθούν υβριδικά σε υπάρχον 
σύστημα θέρμανσης είτε ως ανεξάρτητη πηγή 
θερμότητας. Χάρη στον σύγχρονο και μοντέρνο 
σχεδιασμό τους, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης, μπορούν 
να τοποθετηθούν σχεδόν παντού. 

SCHNEIDER ELECTRIC 
SMART PANELS
«Έξυπνοι» διασυνδεδεμένοι πίνακες διανομής 
(Smart Panels), που ενσωματώνουν δυνατότητες 
μέτρησης, ελέγχου και επικοινωνίας. Μία εύκολα 
υλοποιήσιμη λύση, με την οποία οι διαχειριστές οποιασδήποτε εγκατάστασης 
μπορούν να θέσουν τους λογαριασμούς ρεύματος υπό έλεγχο, να γνωρίζουν 
και να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή τις ενεργειακές καταναλώσεις 
των εγκαταστάσεών τους καθώς και να μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τις 
διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να χρειάζονται τα κτήριά τους. 

AMBRO-SOL ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ / 
Βογιατζόγλου Systems
Σπρέι αντιολισθητικό: για επιφάνειες που γλιστράνε όπως σκαλιά, 
πισίνες, ράμπες, ντουζιέρες και όλων των ειδών τα πατώματα. Χρήσιμο 
για την αποφυγή ατυχημάτων. Δημιουργεί ένα στρώμα σιλικόνης το 
οποίο αυξάνει την αντιολισθητική δράση όταν έρχεται σε επαφή με 
το νερό, μειώνοντας τον κίνδυνο ολίσθησης. Εύκολη και γρήγορη 
εφαρμογή. 

ADLER PULLEX 3IN1-LASUR
3 σε 1 προϊόν για ξυλεία εξωτερικού χώρου. 
Εμποτισμός, συντηρητικό και χρώμα με μυκητοκτόνο 
δράση.

BAHCO 7224
Νέα γκαζοτανάλια με γρήγορη ρύθμιση. Με το  
μεγαλύτερο άνοιγμα σιαγώνων στην αγορά (61mm). 
Με πατενταρισμένο μηχανισμό αυτορρύθμισης: 
Μετακινείς το κουμπί και ανοίγει και το εργαλείο 
ρυθμίζεται στο επιθυμητό σχήμα αυτόματα. 

BOSCH PLR 50 C
Ηλεκτρονικός μετρητής αποστάσεων για 
γρήγορη και εύκολη μέτρηση με λειτουργίες 
αποθήκευσης δεδομένων και οθόνη αφής. 
Μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth 
σε smartphones και tablets με τη χρήση 
«έξυπνης» εφαρμογής app.

BISON POLY MAX ORIGINAL EXPRESS
Λύση όλα σε ένα:  Συγκολλά – Στερεώνει – Σφραγίζει – 
Μονώνει. Χωρίς διαλύτες .100% αδιάβροχη. Εξαιρετικά μικρός 
χρόνος ωρίμανσης 4 ώρες. Βάφεται και είναι μόνιμα ελαστική και 
κατάλληλη και για πορώδη και μη υλικά.

CAPAROL CAPADUR COLOR 
WETTERSCUTZFARBE / Noventa
Ριπολίνη εμποτισμού, νερού, με υψηλή αντίσταση στις καιρικές 
συνθήκες, ενώ παράλληλα προστατεύει την τελική επιφάνεια 
από ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών. Κατάλληλη για 
βαφή εξωτερικών ξύλινων επιφανειών κάθε είδους (παντζούρια, πόρτες, πλαίσια, 
φράκτες, πέργκολες κλπ.) με το τελικό φινίρισμα να δείχνει τα νερά του ξύλου. 
Χρωματίζεται σε οποιαδήποτε απόχρωση και έχει μεγάλη απόδοση.

εξοικονόμηση ενεργειας

καινοτομία
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DUROSTICK DS-254 IRON
Πατητή τσιμεντοκονία με σμυριδόπετρα. Έτοιμο 
τσιμεντοκονίαμα με όψη γρανίτη, λευκό ή σε πλήθος 
αποχρώσεων, υψηλών μηχανικών αντοχών, ιδανικό 
για εφαρμογή σε δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας, σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

MAPEI MAPEWRAP EQ SYSTEM
Σύστημα παθητικής προστασίας των μη φερουσών 
τοιχοποιιών από τις σεισμικές δράσεις. Αποτελείται από 
υαλoΰφασμα διπλής κατεύθυνσης MapeWrap EQ Net και 
πολυουρεθανική κόλλα MapeWrap EQ Adhesive. Δρα ως 
«αντί- σεισμική ταπετσαρία- αερόσακος» σε διαχωριστικούς 
τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και παρεμποδίζει 
την κατάρρευση παρέχοντας περισσότερο χρόνο για την 
εκκένωση.  

FESTOOL CONTURO KA 65 / 
Hellenic Tool Center
Μηχάνημα θερμοσυγκόλλησης περιθωρίων με μοναδικό 
φορητό σύστημα εφαρμογής κόλλας για εύκολη εργασία 
Ακριβής κόλληση, διατηρώντας την επιφάνεια και το 
εργαλείο καθαρά. Οικονομικό χάρη στο ειδικό σύστημα 
παροχής κόλλας, το οποίο παρέχει πάντοτε την απαραίτητη 
ποσότητα, με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 
για τον πλήρη έλεγχο του εργαλείου. Ταχυτάτη ολοκλήρωση εργασίας, με άμεση 
αλλαγή χρώματος κόλλας και δυνατότητα σύνδεσης με πάγκο εργασίας.

DEN BRAVEN MAMUT CRYSTAL
Υπερδιάφανο, ισχυρό συγκολλητικό, τεχνολογίας MS-Polymer 
και προσφέρει μια ισχυρή, ελαστική, κρυστάλλινη συγκόλληση.

KNAUF INSULATION 
ECOSE TECHNOLOGY
Φυσικός ορυκτοβάμβακας για σκεπές. Πρωτοποριακή 
τεχνολογία συνδέτη Ecose Technology (επαναστατική 
τεχνολογία χωρίς φορμαλδεΰδη που βασίζεται σε 
συνεχώς ανανεώσιμα υλικά αντί σε χημικά υλικά που 
έχουν βάση το πετρέλαιο) με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα: μια οικονομική, 
αλλά ιδιαίτερα αποδοτική λύση που προσφέρει θερμομόνωση, ηχομόνωση με 
υλικό κατηγορίας Α1 για την αντίδραση στη φωτιά (άκαυστο).

FISCHER CABLE FIX-R
To ευέλικτο δεματικό γενικής 
χρήσης με το «έξυπνο» δέσιμο. Τα 
καινοτόμα χαρακτηριστικά του το 
καθιστούν μοναδικό: Μπορεί να 
κοπεί για να χρησιμοποιηθεί όλο (μέχρι 4 φορές). Ελαστικό και αντιολισθητικό. 
Μπορεί να λυθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά. Διάμετρος δεσίματος από 5 μέχρι 
85 χιλιοστά. Θερμοκρασία χρήσης από -20 έως 60 °C. Χιλιάδες λύσεις στο σπίτι και 
στον κήπο (Καλώδια, σωλήνες, λάστιχα ποτίσματος, χειροτεχνίες κ.α.)
 

KNAUF FUGENFUELLER LEICHT
Υλικό αρμολόγησης άνθυγρων γυψοσανίδων. Υδρόφοβος 
στόκος πράσινου χρώματος για εναρμόνιση με την ίδιου 
χρώματος άνθυγρη γυψοσανίδα για χώρους με υγρασία. 
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και παρέχει τη 
δυνατότητα ενιαίου πράσινου χρώματος στον αρμό και στην 
επιφάνεια της γυψοσανίδας με αποτέλεσμα να διευκολύνει 
τις εργασίες βαψίματος, αφού με την εφαρμογή του στους αρμούς απαιτούνται 
λιγότερα χέρια βαψίματος.

MAKITA DUC252Z
Κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας 
Lithium-ion 2x18V. Διαθέτει την ίδια τάση 
με τα αντίστοιχα αλυσοπρίονα μπαταρίας 
Lithium-ion 36V μόνο που αντί για μία 
μπαταρία 36V, δέχεται 2 μπαταρίες 18V Lithium-ion. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
να είναι πιο οικονομικό, το ίδιο αποτελεσματικό αλλά με μεγαλύτερη αυτονομία, 
αναλόγως τον τύπο μπαταρίας 18V Lithium-ion (3Ah ή 4Ah ή 5h) που θα επιλέξετε 
σε σχέση με ένα αλυσοπρίονο 36V. 

GLORIA THERMOFLAMM / 
Garden Experts
Οικολογικός τρόπος καταπολέμησης ζιζανίων, χωρίς χρήση 
φαρμάκων. Καταστρέφει τα ζιζάνια από τη ρίζα, χωρίς να 
καταστρέφονται τα γύρω φυτά. Πιέζοντας τη σκανδάλη για 
3-5" και στοχεύοντας το ζιζάνιο διοχετεύεται πολύ υψηλή 
θερμοκρασία (650oC) απευθείας στη ρίζα του φυτού, 
προκαλώντας του θερμικό σοκ. Αν και το ζιζάνιο φαίνεται ότι 
δεν έχει πάθει τίποτα, περίπου 3 μέρες μετά ξεραίνεται 
εντελώς. Σε 2 εκδόσεις: ηλεκτρικό και με φιάλη αερίου. 

FACOM ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ
Mε μόνωση 1000 Volts και λεπτές λάμες για 
πρόσβαση σε κλέμες ή ηλεκτρολογικούς 
πίνακες. Για ασφαλή εργασία υπό ή κοντά σε 
τάση αλλά με μειωμένης διαμέτρου λάμες έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε κάθε 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (κλέμες, πίνακες, 
πρίζες, κλπ). 

καινοτομία



ΧΡΩΤΕΧ ULTRASTONE AQUA
Άοσμο προστατευτικό εμποτιστικό πέτρας νερού. Προστατεύει 
τις απορροφητικές - πορώδεις επιφάνειες από την υγρασία 
και προσδίδει υδατοαπωθητικότητα, αδιαβροχοποίηση και 
εξαιρετική αντοχή στα έλαια και τα λίπη. Εφαρμόζεται σε μια 
στρώση, δεν σχηματίζει φιλμ και δεν αλλοιώνει την εμφάνιση 
της βαμμένης επιφάνειας.

VIKING MR 4082
Χλοοκοπτικό τρακτέρ με ισχυρό αθόρυβο κινητήρα 
B&S 3130 OHV 8,8HP, εξαιρετικά ευέλικτο χάρη στην 
μικρή ακτίνα στροφής 65cm, υδροστατικό κιβώτιο, 
πρωτοποριακό μοχλό εναλλαγής εμπρός/όπισθεν, 
χορτοσυλλέκτη 250lt., ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη 
μαχαιριού και στιβαρό πλαίσιο με μπροστινό προφυλακτήρα. Πλάτος κοπής 80cm.

WÜRTH ASG 150
Μονάδα ηλεκτροσυγκόλλησης με μπαταρία 
για εργασία σε εξωτερικούς χώρους. Για 
συγκολλήσεις ηλεκτρόδιου 10-140 Α  (Έως 18 
ηλεκτρόδια 2,5 χιλ. ανά φόρτιση μπαταρίας) 
και δυνατότητα συγκολλήσεων με τη μέθοδο 
TIG (3- 150 Α). Με υβριδικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει τη συγκόλληση, ενώ 
ταυτόχρονα η συσκευή φορτίζεται. Παρέχει υψηλή ποιότητα τόξου χάρη και 
αξιόπιστη απόδοση χάρη στη μπαταρία λιθίου. Στιβαρή και ανθεκτική. 

STIHL SP 451
Δυνατό βενζινοκίνητο ραβδιστικό 2,9 HP με ειδικό 
περιστρεφόμενο γάντζο για ελιές και μικρούς καρπούς. 
Αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύστημα STIHL Elastostart, 
και ειδικό πρακτικό αορτήρα. Εξαιρετικά αποτελεσματικό 
μηχάνημα στη συγκομιδή της ελιάς. Ο γάντζος δεν έρχεται 
σε επαφή με τον καρπό με αποτέλεσμα να μην προκαλεί 
τραυματισμούς. Μέγιστο συνολικό μήκος 3,57m.

TESA EASY COVER
Mεμβράνη κάλυψης και ταινία μασκαρίσματος15x2,6 m. Τα 2,60 
μέτρα ύψος του,  το κάνουν  ιδανικό για κάλυψη ντουλαπιών σε 
κουζίνες και κρεβατοκάμαρες με μία μόνο κίνηση. Τέλειο για 
κάλυψη μεγάλων επιφανειών κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων και 
φρεσκαρισμάτων σε σπίτια, χώρους εργασίας και καταστήματα.  

TURBO-SEAL MS ISOLATION / 
Διαλυνάς
Νέο και καινοτόμο σφραγιστικό - συγκολλητικό υλικό, 
βασισμένο σε MS-Πολυμερές. Ιδανικό για σφράγιση 
σε τριχοειδής αρμούς, ρηγματώσεις, ραγίσματα και 
κενά μέχρι 40mm. Μόνιμα ελαστικό. Πολύ ελαφρύ. 
Ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και την υγρασία.  
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