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Πιστοποιήσεις 
I.S.O 9001 : 2015 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Chemical Products - Cleaning Solutions 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ISO 9001 : 2015 

Εναρμονισμένοι στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ενταχθήκαμε από 
τους πρώτους το 2010 στο πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης  ποιότητας  
ΙSO 9001 : 2008,  το οποίο διασφαλίζει την σταθερή ποιότητα των προϊόντων 
μας, καθώς και των λειτουργιών της εταιρείας μας. 

Πιστοποίηση - Ανακύκλωση Συσκευασιών  
Η εταιρεία μας αποδεικνύοντας την περιβαλλοντολογική της ευαισθησία, είναι 
ενταγμένη από 01/01/2011 σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών, ως εκ τούτου έχει και την νόμιμη χρήση του πράσινου 
σήματος, το οποίο υπάρχει σε όλες τις συσκευασίες της. Η ανακύκλωση 
σήμερα, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και υποχρέωση κάθε κοινωνίας 
που συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών ζωής.  Ειδικά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανακύκλωση έχει γίνει τρόπος ζωής με αδιαμφισβήτητα 
οφέλη για το περιβάλλον και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση 
της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη μας. Βοηθήστε και εσείς, πετώντας 
τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες στους ειδικούς κάδους που υπάρχουν στη 
γειτονιά σας.

Η Νew Line ιδρύθηκε το 1965 και φέτος κλείνει 54 χρόνια λειτουργίας. 
Είναι η πρώτη Eλληνική εταιρεία που δημιούργησε μια ολοκληρωμένη 
γκάμα εξειδικευμένων καθαριστικών, αποφρακτικών και άλλων 
ειδικών προϊόντων τόσο για τον επαγγελματία όσο και τον ιδιώτη 
παρέχοντας αξιόπιστα  και ποιοτικά προϊόντα. Στόχος μας είναι η 
συνεχής εξέλιξη για τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων 
που να δίνουν λύσεις ικανοποιώντας ακόμα και τον πιο απαιτητικό 
καταναλωτή. Σήμερα κατασκευάζει περισσότερα από 70 προϊόντα 
που θα τα βρείτε σε 2.500 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και την 
Κύπρο.

Η  New Line παραμένει μια από τις σημαντικότερες Ελληνικές 
εταιρείες στην κατηγορία αυτή αφού τα προϊόντα της παράγονται και 

συσκευάζονται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της διασφαλίζοντας 
έτσι την σταθερή ποιότητα τους, ακολουθώντας τους κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διασφαλίζουν την ασφαλή 
χρήση τους από τον καταναλωτή. Η αποτελεσματική χρήση των 
προϊόντων μας είναι προϊόν της χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών 
που προμηθευόμαστε από τους μεγαλύτερους οίκους παραγωγής 
χημικών.  

Η NEW LINE ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην ανοδική της 
πορεία έως σήμερα.

54 ΧΡΟΝΙΑ NEW LINE
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G-50
Συμπυκνωμένο ισχυρό όξινο καθαριστικό 
& αφαιρετικό υγρό οξειδώσεων & 
επικαθήσεων από σκληρές επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Συμπυκνωμένο ισχυρό όξινο 
καθαριστικό και αφαιρετικό ανόργανων οξειδώσεων και 
επικαθήσεων από σκληρές επιφάνειες. Καθαρίζει σε βάθος 
χωρίς αναθυμιάσεις είναι ιδανικό για εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους. Όπως: Υπολείμματα 
σοβάδων κόλλας, άλατα, σκουριά από 
μάρμαρα, καθαρίζει φυσική πέτρα, 
κεραμικά πλακάκια, πλάκες τσιμέντου 
και αγυάλιστα μάρμαρα. Αφαιρεί 
επίσης : Έγχρωμους λεκέδες, 
υπολείμματα λάσπης και άλλα 
οικοδομικά κατάλοιπα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Συμπυκνωμένο, επιδέχεται  

αραίωση εώς 50% 
• Δεν έχει αναθυμιάσεις
•   Αφαιρεί επίμονους ρύπους  

από ανόργανα υλικά.  

K-16
Ισχυρό όξινο καθαριστικό 
υγρό κεραμικών πλακιδίων 
& αρμών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισχυρό 
όξινο υγρό καθαρισμού κεραμικών 
πλακιδίων και αρμών. Αφαιρεί 
και απομακρύνει υπολείμματα 
αρμόστοκων, τσιμέντου, σοβάδων 
και άλλων οικοδομικών υλικών από 
κεραμικές επιφάνειες.  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Είναι συμπυκνωμένο και επιδέχεται 

αραίωση έως 30%  
•  Προσφέρει γρήγορη δράση και 

αποτελεσματικότητα.
•  Καθαρίζει δύσκολους & επίμονους 

ρύπους από ανόργανα υλικά όπως 
τσιμέντο, σκουριά, άλατα.

FLOOR - ΔΑΠΕΔΑ 
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  Κωδ. 90396   Κωδ. 90313   Κωδ. 90397   Κωδ. 90395
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt   Βάρος/ Όγκος 5Lt   Βάρος/ Όγκος 20Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 1
  Τιμή/ Τεμ. 3,10   Τιμή/ Τεμ. 7,90   Τιμή/ Τεμ. 12,40   Τιμή/ Τεμ. 43,40
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 2,64   Τιμή/ Lt 2,48   Τιμή/ Lt 2,17

5 200105 450815 5 200105 451454 5 200105 450822 5 200105 450839

  Κωδ. 90656   Κωδ. 90657
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,70   Τιμή/ Τεμ. 11,35
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 3,78

5 200105 451522 5 200105 451645

HARD FLOORS - ΣΚΛΗΡΑ 
ΠΑΤΩΜΑΤΑ

HARD FLOORS - ΣΚΛΗΡΑ 
ΠΑΤΩΜΑΤΑ



G 25
Καθαριστικό υγρό για επιφάνειες 
από τσιμεντοκονία.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Συμπυκνωμένο ασθενώς 
αλκαλικό καθαριστικό για επιφάνειες κατασκευασμένες 
από τσιμεντοκονία. Αφήνει την επιφάνεια χωρίς 
στίγματα και θαμπάδα. Ξαναδίνει στην επιφάνεια την 
αρχική της μορφή είναι για όλες τις επιφάνειες κάθετες 
ή οριζόντιες. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Συμπυκνωμένο προϊόν που επιδέχεται μεγάλες 

αραιώσεις.
•  Αφήνει την επιφάνεια χωρίς στίγματα και θαμπάδα - 

δεν εισχωρεί στους πόρους - δεν διαβρώνει.

FLOOR - ΔΑΠΕΔΑ
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Pool Tile Cleaner
Ισχυρό καθαριστικό υγρό κεραμικών 
πλακιδίων πισίνας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Όξινο συμπυκνωμένο 
καθαριστικό υγρό για τα πλακάκια και τους αρμούς 
της πισίνας, για εποχική και περιοδική συντήρηση 
όταν αδειάζει η πισίνα. Κατάλληλο και για πισίνες με 
εποξειδικά δάπεδα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
•  Καθαρίζει δύσκολους και επίμονους ρύπους  

από άλατα νερού και ξεραμένη λάσπη.
•  Καθαρίζει οργανικές επικαθήσεις που  

οφείλονται σε βρύα και άλγη.

G 30
Συμπυκνωμένο ισχυρό καθαριστικό υγρό 
για εποξειδικά & βιομηχανικά δάπεδα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Συμπυκνωμένο ισχυρό 
καθαριστικό υγρό για εποξειδικά και βιομηχανικά δάπεδα. 
Καθαρίζει σε βάθος χωρίς να αλλοιώνει την γυαλάδα 
τους και να αφήνει θαμπάδα. Χρησιμοποιείται για τον 
καθαρισμό υπολειμμάτων λίπους, λαδιών, γράσου και 
άλλων λεκέδων έντονης βρωμιάς. Ιδανικό για όλους 
τους χώρους που υπάρχουν εποξειδικά δάπεδα όπως 
βιομηχανίες, χώροι στάθμευσης, επαγγελματικές κουζίνες, 
ξενοδοχεία, κλπ.  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Ασφαλές στην χρήση για σκληρά δάπεδα.
•  Άμεσα δραστικό σε ξεραμένους λεκέδες.  
•  Πλήρης απομάκρυνση γράσων, λιπών και λαδιών.

  Κωδ. 90653   Κωδ. 90654   Κωδ. 90655
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 5Lt   Βάρος/ Όγκος 20Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 1
  Τιμή/ Τεμ. 3,70   Τιμή/ Τεμ. 14,80   Τιμή/ Τεμ. 48,10
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 2,96   Τιμή/ Lt 2,41

5 200105 450846 5 200105 450853 5 200105 450860

  Κωδ. 90630   Κωδ. 90631
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,70   Τιμή/ Τεμ. 12,00
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 4,00

5 200105 452055 5 200105 452062

  Κωδ. 90632   Κωδ. 90633
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,90   Τιμή/ Τεμ. 12,50
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 4,17

5 200105 452147 5 200105 452154

ΝΕΟ

ΝΕΟ



Marble Care
Καθαριστικό υγρό για γυαλισμένα μάρμαρα, 
γρανίτες, μωσαϊκά, πλακάκια. Χωρίς 
ξέβγαλμα - με ουδέτερο Ph.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων, 
ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό δαπέδων υψηλής 
γυαλάδας, όπως γυαλισμένα μάρμαρα, γρανίτες, κεραμικά 
πλακάκια. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Αφήνει την επιφάνεια 
τελείως καθαρή από στίγματα, γραμμές και θαμπάδες. 
Χαμηλού αφρισμού με διαλύτες για εύκολο στέγνωμα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Ασφαλές στην χρήση για όλα τα ανθεκτικά σε νερό δάπεδα.
•  Άριστο αποτέλεσμα καθαρισμού καθαρίζει την επιφάνεια 

χωρίς να αλλοιώνει την γυαλάδα της επιφάνειας.
•  Χαμηλού αφρισμού στις αραιώσεις του  

και χρήση σε μηχανήματα πλύσης.

After
Αυτογυάλιστη παρκετίνη μαρμάρων,  
μωσαϊκών, γρανιτών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αυτογυάλιστη παρκετίνη για 
σκληρές επιφάνειες πλούσια σε κερί και πολυμερή ιδανική  για 
το γυάλισμα μαρμάρων, μωσαϊκών και γρανιτών. Επαναφέρει 
τις πολυκαιρισμένες επιφάνειες, αναδεικνύοντας τον φυσικό 
χρωματισμό τους. Το υλικό είναι κατάλληλο για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. Συνιστάται ιδιαίτερα σε παλιά 
μάρμαρα διότι επαναφέρει την χαμένη τους  γυαλάδα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Δημιουργεί προστατευτικό στρώμα προσφέρει διαρκή  

και ανθεκτική προστασία.
•  Απλώνεται εύκολα ομοιόμορφα και στεγνώνει γρήγορα.
•  Επαναφέρει την χαμένη γυαλάδα σε φθαρμένες επιφάνειες.

No 2002
Ισχυρό  καθαριστικό υγρό για αγυάλιστα 
μάρμαρα & μωσαϊκά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισχυρό όξινο καθαριστικό για 
ΑΓΥΑΛΙΣΤΑ μάρμαρα και μωσαϊκά με ελάχιστο τρίψιμο, 
επαναφέροντας το στην αρχική του όψη. Άμεσα αποτελεσματικό 
σε πολύ δύσκολους πολυκαιρισμένους επίμονους λεκέδες και 
χρωστικές που δεν καθαρίζουν τα κοινά καθαριστικά, όπως 
λεκέδες από σκουριά που προέρχονται από το πότισμα των 
γλαστρών, σκουριές από κάγκελα, ρύπους από καυσαέρια.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έχει γρήγορη δράση και άριστα αποτελέσματα  

σε έγχρωμους λεκέδες που τα κοινά καθαριστικά  
δεν μπορούν να καθαρίσουν.

•  Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες και σκουριές χωρίς τρίψιμο.
•  Επαναφέρει τα πολυκαιρισμένα μάρμαρα  

στην αρχική τους όψη.

FLOOR - ΔΑΠΕΔΑ
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  Κωδ. 90003   Κωδ. 90049   Κωδ. 90024
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt   Βάρος/ Όγκος 5Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,55   Τιμή/ Τεμ. 9,05   Τιμή/ Τεμ. 14,20
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 3,02   Τιμή/ Lt 2,84

5 200105 450006 5 200105 451485 5 200105 450013

  Κωδ. 90261   Κωδ. 90050
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,80   Τιμή/ Τεμ. 9,70
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 3,23

5 200105 450020 5 200105 451492

  Κωδ. 90012   Κωδ. 90051
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 5,60   Τιμή/ Τεμ. 14,30
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 4,77

5 200105 450037 5 200105 451508



FLOOR - ΔΑΠΕΔΑ
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K-38
Ισχυρό καθαριστικό υγρό για φυσικές πέτρες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισχυρό όξινο καθαριστικό που 
απομακρύνει αποτελεσματικά τα οικοδομικά κατάλοιπα 
από τις φυσικές πέτρες ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ – ΚΑΡΠΑΘΟΥ. 
Χρησιμοποιείται για να καθαρίσει και να προετοιμάσει την 
επιφάνεια για αδιαβροχοποίηση ή βάψιμο. Καθαρίζει σε 
βάθος συσσωρευμένους ρύπους, άλατα, λάσπες, σκουριά, 
λάδια, καπνιά κ.λ.π. Αφαιρεί υπολείμματα τσιμέντου από την 
αρμολόγηση.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Καθαρίζει δύσκολους και επίμονους  

ρύπους από ανόργανα υλικά.
•  Καθαρίζει οργανικούς λεκέδες από μούχλα και φυτά. 
•  Έχει γρήγορη δράση και άμεσο αποτέλεσμα. 

Dream Stone
Ακρυλικό βερνίκι πέτρας εμποτισμού.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το Dream Stone είναι ακρυλικό 
άχρωμο βερνίκι εμποτισμού σε σατινέ φινίρισμα για εξωτερική 
χρήση και για επιφάνειες από φυσικές και τεχνητές πέτρες. 
Προστατεύει και διακοσμεί πορώδη φυσικά υλικά, όπως φυσικές 
και τεχνητές πέτρες, τούβλα διακοσμητικά, δομικά υλικά καθώς 
και αρμούς πλακόστρωτων δαπέδων. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην 
βροχή, το χιόνι, την αλμύρα και την ηλιακή ακτινοβολία. Δεν 
κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει. Ζωντανεύει τα φυσικά χρώματα 
των πετρών και δίνει το αποτέλεσμα του μόνιμα βρεγμένου.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Φρεσκάρει άμεσα την όψη της επιφάνειας.
•  Συντηρεί τις πέτρες και εμποδίζει την διάβρωση  

από τις καιρικές συνθήκες.
•  Προσδίδει στην επιφάνεια των πετρών και στους αρμούς, 

άριστη στεγανότητα των πόρων και αντοχή στην υγρασία.
•  Εμποδίζει την διείσδυση ρύπων και αλάτων του νερού,  

δημιουργεί μερική αδιαβροχοποίηση.

  Κωδ. 90008   Κωδ. 90052   Κωδ. 90009
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt   Βάρος/ Όγκος 5Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,10   Τιμή/ Τεμ. 7,90   Τιμή/ Τεμ. 12,40
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 2,63   Τιμή/ Lt 2,48

5 200105 451058 5 200105 451515 5 200105 451065

  Κωδ. 90456   Κωδ. 90183
  Βάρος/ Όγκος 750ml   Βάρος/ Όγκος 3,5Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 7,50   Τιμή/ Τεμ. 25,90
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 7,40

5 200105 450617 5 200105 450716

HARD FLOORS - ΣΚΛΗΡΑ 
ΠΑΤΩΜΑΤΑ

HARD FLOORS - ΣΚΛΗΡΑ 
ΠΑΤΩΜΑΤΑ
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Teak Cleaner
Καθαριστικό για teak.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ελαφρά αλκαλικό καθαριστικό 
για επιφάνειες σκληρών ξύλων όπως teak, μαόνι, μερόντι 
κ.α. Καθαρίζει από επικαθήσεις αλάτων και ρύπων. Αφήνει 
τις επιφάνειες καθαρές και τους πόρους απαλλαγμένους από 
ρύπους, για να δεχθούν τον εμποτισμό του λαδιού προστασίας 
(teak oil) και να συντηρηθούν σωστά. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Τα συστατικά του είναι φιλικά στην δομή του ξύλου και έτσι 

μπορεί να χρησιμοποιείται το προϊόν για συχνούς καθαρισμούς 
χωρίς να γδέρνεται η επιφάνεια και να δημιουργούνται 
σχισίματα και αποχρωματισμοί. 

•  Είναι προϊόν υδατοδιαλυτό, φιλικό στο περιβάλλον και 
στον χρήστη, έχει εύκολη εφαρμογή, ξεβγάζετε εύκολα 
και αναζωογονεί το χρώμα και την υφή του ξύλου και το 
προστατεύει από την φθορά των καιρικών συνθηκών.

Teak Oil
Λάδι για teak & εξωτικά ξύλα.
Φυτικό λάδι  με φίλτρα UV.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ειδικής επεξεργασίας 
άχρωμο φυσικό λάδι, ιδανικό για συντήρηση και 
φρεσκάρισμα των σκληρών ξύλινων επιφανειών 
εξωτερικών χώρων. Είναι ιδανικό για έπιπλα κήπου και 
βεράντας, για έπιπλα εσωτερικού χώρου φτιαγμένα από 
τικ, μαόνι και άλλα εξωτικά ξύλα, καθώς και για κάθε 
ξύλινη διακοσμητική κατασκευή εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Φρεσκάρει άμεσα την όψη του ξύλου.
•  Συντηρεί το ξύλο και εμποδίζει την διάβρωση  

από τις καιρικές συνθήκες.
•  Προσδίδει στο ξύλο άριστη στεγανότητα  

των πόρων του και αντοχή στην υγρασία.
•  Εμποδίζει την διείσδυση ρύπων και αλάτων  

του νερού μέσα στο ξύλο, δημιουργεί μερική 
αδιαβροχοποίηση.

•  Είναι το ιδανικό προϊόν για εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους, φιλικό και ασφαλές στην χρήση.

SPRAY

  Κωδ. 90092   Κωδ. 90060
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,20   Τιμή/ Τεμ. 10,65
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 3,55

5 200105 451904 5 200105 451317

  Κωδ. 90036   Κωδ. 90033   Κωδ. 90038   Κωδ. 90410
  Βάρος/ Όγκος 500ml   Βάρος/ Όγκος 750ml   Βάρος/ Όγκος 3Lt   Βάρος/ Όγκος 20Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 1
  Τιμή/ Τεμ. 6,45   Τιμή/ Τεμ. 8,20   Τιμή/ Τεμ. 23,50   Τιμή/ Τεμ. 131,50
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 7,83   Τιμή/ Lt 6,58

5 200105 451270 5 200105 451362 5 200105 451331 5 200105 451706

WOOD - ΞΥΛΙNΟ ΔΑΠΕΔΟ

WOOD - ΞΥΛΙNΟ ΔΑΠΕΔΟ

FLOOR - ΔΑΠΕΔΑSURFACE - ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



King Wood
Καθαριστικό υγρό για ξύλινες επιφάνειες  
& ξύλινα δάπεδα. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ουδέτερο καθαριστικό για τον 
καθαρισμό ξύλινων δαπέδων και γενικά ξύλινων επιφανειών 
όπως ξύλινες πόρτες, ξύλινοι πάγκοι κ.λ.π. Δεν χρειάζεται 
ξέβγαλμα. Αφήνει την επιφάνεια τελείως καθαρή από στίγματα, 
γραμμές και θαμπάδες.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Προστατεύει την επιφάνεια γιατί έχει ουδέτερο Ph.
•   Ασφαλές στην χρήση, δεν εμποτίζει την επιφάνεια και δεν 

διαβρώνει την επίστρωση.
•   Καθαρίζει χωρίς να αλλοιώνει την γυαλάδα της επιφάνειας. 
•  Γρήγορο στέγνωμα.

Bees Wax
Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη ξύλινων 
δαπέδων & παρκέ διαρκείας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αυτογυάλιστη υδατοδιάλυτη 
παρκετίνη για ξύλινα δάπεδα με ειδικά πολυμερή που δεν περιέχει 
οργανικούς διαλύτες και δεν επηρεάζει την φυσική απόχρωση του 
ξύλου. Κατάλληλη για περιοδική συντήρηση όταν αραιώνεται σε 
κουβά και απλώνετε με σφουγγαρίστρα. Χαρίζει εξαιρετική λάμψη 
και προστασία στα ξύλινα δάπεδα και παρκέ διαρκείας, επαναφέρει 
την χαμένη γυαλάδα σε φθαρμένες επιφάνειες.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Αφήνει στην επιφάνεια εξαιρετική λάμψη.
• Προστατεύει  από σημάδια και τριβές.
•  Επαναφέρει τις πολυκαιρισμένες επιφάνειες,  

αναδεικνύοντας τον φυσικό χρωματισμό τους.
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  Κωδ. 90071   Κωδ. 90058
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,65   Τιμή/ Τεμ. 9,30
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 3,10

5 200105 450587 5 200105 451546

  Κωδ. 90069   Κωδ. 90379
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 5,40   Τιμή/ Τεμ. 13,80
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 4,60

5 200105 450594 5 200105 451553

Laminate Cleaner
Καθαριστικό υγρό για δάπεδα Laminate.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ουδέτερο καθαριστικό με συστατικά 
περιποίησης για τα Laminate δάπεδα, συνθετικά και φυλλόμορφα 
δάπεδα. Δεν φθείρει τις επιφάνειες ούτε δημιουργεί ραβδώσεις 
και επιστρώσεις. Αφαιρεί λεκέδες, αρωματίζει ελαφρά τον χώρο 
και ξαναζωντανεύει τα χρώματα της επιφάνειας. Τα συστατικά 
του αφορούν τους ρύπους και δεν χαλάνε τις επιστρώσεις του 
δαπέδου ούτε εισχωρούν στον πυρήνα του.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έχει ουδέτερο Ph.
•  Έχει γρήγορη δράση και εξατμίζεται εύκολα.
•  Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

  Κωδ. 90950   Κωδ. 90951
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,90   Τιμή/ Τεμ. 12,45
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 4,15

5 200105 452017 5 200105 452024

FLOOR - ΔΑΠΕΔΑ



Wood Protection
Καθαρίζει - γυαλίζει - προστατεύει 
ξύλινες  επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ειδικό καθαριστικό 
για συχνό καθαρισμό των ευαίσθητων ξύλινων 
επιφανειών όπως έπιπλα από λάκα, σατινέ, ματ. 
Αφαιρεί δακτυλιές, λιπαρούς λεκέδες, σκόνη και 
αφήνει την επιφάνεια τελείως καθαρή από στίγματα, 
θαμπάδα και γραμμές.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Ασφαλές στην χρήση, δεν εμποτίζει την επιφάνεια 

και δεν διαβρώνει την επίστρωση και το χρώμα.
•  Άριστο αποτέλεσμα καθαρισμού, καθαρίζει ενώ 

ταυτόχρονα γυαλίζει την επιφάνεια χωρίς να 
αλλοιώνει την φυσική της όψη.

•  Γρήγορο στέγνωμα, δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.
• Έχει ουδέτερο Ph.

Leather Cleaner
Καθαρίζει, προστατεύει & συντηρεί τις 
δερμάτινες επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Προϊόν μελετημένο 
να καθαρίζει, να προστατεύει και να συντηρεί τις 
δερμάτινες επιφάνειες, όπως σαλόνια σπιτιών, 
αυτοκινήτων, σκαφών, πολυθρόνες, διακοσμητικές 
επιφάνειες, κ.α. Είναι άχρωμο και αναδεικνύει την 
φυσική όψη του δέρματος, χωρίς να αλλοιώνει την 
αρχική του όψη.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Καθαρίζει και προστατεύει την επιφάνεια έχει 

ουδέτερο Ph.
•  Τονίζει τον φυσικό χρωματισμό χωρίς να γυαλίζει.
•  Προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και την 

ζέστη. 
•  Αφαιρεί σκόνες, δακτυλιές, θαμπάδες, λιπαρές ουσίες, 

αφήνοντας παράλληλα ένα ευχάριστο άρωμα. 

SURFACE - ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
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  Κωδ. 90079 
  Βάρος/ Όγκος 350ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,55
  Τιμή/ Lt -

5 200105 450181

  Κωδ. 90376
  Βάρος/ Όγκος 350ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 5,85
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451423

SPRAY

SPRAY

INTERIOR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ

LEATHER - ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
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SURFACE - ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Blue Line
Πανίσχυρο υγρό γενικού καθαρισμού. 
Αφαιρεί αμέσως δύσκολους λιπαρούς 
λεκέδες και ρύπους.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πανίσχυρο υγρό γενικής 
χρήσης - πολυκαθαριστικό για σκληρούς λιπαρούς 
λεκέδες και ρύπους. Ιδανικό για όλες τις δύσκολες 
εργασίες του σπιτιού και του επαγγελματία χρήστη. 
Εφαρμόζεται σε όλες τις σκληρές επιφάνειες πού είναι 
ανθεκτικές σε υδατικά καθαριστικά, όπως τοίχους, 
κουφώματα, πλακάκια, μωσαϊκά, είδη υγιεινής, 
τουαλέτες, νιπτήρες κ.α. Άριστο για ξεραμένους 
λιπαρούς λεκέδες από λάδια, λίπη, γράσα, σκληρά 
δάπεδα και επιφάνειες. Ενδείκνυται για συνεργεία και 
πλύσιμο επαγγελματικού ιματισμού.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Συμπυκνωμένο ισχυρό καθαριστικό άμεσης δράσης. 
•  Ιδανικό για αρχικούς καθαρισμούς κτιρίων, οικιών, 

επαγγελματικών χώρων με συσσωρευμένους ρύπους 
όπως κουζίνες, συνεργεία, κτίρια κ.λ.π. κατάλληλο για 
περιοχές με σκληρά νερά.

•  Ελεγχόμενου αφρισμού στις αραιώσεις του, για 
εύκολο ξέβγαλμα και χρήση σε μηχανήματα πλύσης. 

SPRAY

  Κωδ. 90084   Κωδ. 90083   Κωδ. 90045   Κωδ. 90023   Κωδ. 90025
  Βάρος/ Όγκος 800ml   Βάρος/ Όγκος 900ml   Βάρος/ Όγκος 3Lt   Βάρος/ Όγκος 5Lt   Βάρος/ Όγκος 20Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 1
  Τιμή/ Τεμ. 2,80   Τιμή/ Τεμ. 2,25   Τιμή/ Τεμ. 5,75   Τιμή/ Τεμ. 9,00   Τιμή/ Τεμ. 29,25
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 1,92   Τιμή/ Lt 1,80   Τιμή/ Lt 1,46

5 200105 450655 5 200105 452031 5 200105 451607 5 200105 450327 5 200105 450570

HARD FLOORS - ΣΚΛΗΡΑ 
ΠΑΤΩΜΑΤΑ

KITCHEN-KOYΖΙΝΑ

HIGH PRESSURE- 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



SURFACE - ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
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Carpet Shampoo
Σαμπουάν καθαρισμού χαλιών - 
μοκετών - ταπετσαριών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Συμπυκνωμένο 
σαμπουάν χαλιών για τον καθαρισμό όλων 
των τύπων χαλιών, μοκετών, ταπετσαριών, 
υφασμάτινων σαλονιών και σαλονιών 
αυτοκίνητων.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό άμεσα 

δραστικό σε δυσάρεστες οσμές και μικτούς 
λεκέδες.

•  Ελεγχόμενου αφρισμού για εύκολο 
ξέβγαλμα και απομάκρυνση όλων των 
υπολειμμάτων του καθαριστικού.

•  Κατάλληλο για καθαρισμό με το χέρι.
•  Εφαρμόζεται σε πολυμηχάνημα (σκούπα).
•  Συσκευασία spray για τοπικούς λεκέδες.

SPRAY

  Κωδ. 90031   Κωδ. 90010   Κωδ. 90093   Κωδ. 90032
  Βάρος/ Όγκος 500ml   Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt   Βάρος/ Όγκος 20Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 1
  Τιμή/ Τεμ. 3,65   Τιμή/ Τεμ. 3,75   Τιμή/ Τεμ. 9,60   Τιμή/ Τεμ. 48,75
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 3,20   Τιμή/ Lt 2,44

5 200105 450341 5 200105 450358 5 200105 451614 5 200105 450891CARPET - ΧΑΛΙΑ

SPRAY EXTRACTION - 
ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤHΣ
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Inox Cleaner
Καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Kαθαριστικό προϊόν 
υψηλής αποτελεσματικότητας και γρήγορης δράσης. 
Διαλύει δύσκολους ρύπους από άλατα και λίπη, χωρίς 
να διαβρώνει τις inox επιφάνειες. Αφαιρεί τους ρύπους 
με ένα ψεκασμό και πέρασμα με πανί με μικροίνες σε 
λίγα μόνο λεπτά. Προστατεύει από την διάβρωση και 
την διάβρωση που προκύπτει από τα άλατα του νερού. 
Ιδανικό προϊόν για inox νεροχύτες και νιπτήρες, για 
κουζίνα και μπάνιο. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Είναι το ιδανικό προϊόν για επιφάνειες όπως νεροχύτες, 

λάντζες, πάγκοι κουζίνας.
•  Άριστο καθαριστικό αποτέλεσμα σε μικτούς ρύπους 

όπως λιπαρές επικαθήσεις και άλατα νερού. 
•  Συσκευασία σε spray για ευκολία χειρισμού.

Shine & Clean Inox
Καθαριστικό & γυαλιστικό για 
ανοξείδωτες επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Λάδι προστασίας και 
καθαρισμού υψηλής αποτελεσματικότητας για κάθετες 
επιφάνειες inox επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα. Καθαρίζει και προστατεύει τις inox επιφάνειες 
ψυγείων και των απορροφητήρων χωρίς να τους διαβρώνει 
δίνοντας λάμψη και γυαλάδα. Αφαιρεί τους λεκέδες από 
δαχτυλιές και άλλους ρύπους με 1 -2 ψεκασμούς σε 
λίγα μόνο λεπτά.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Άριστο καθαριστικό αποτέλεσμα σε λιπαρές επικαθήσεις.
•  Αφαιρεί στίγματα, δακτυλιές. 
•   Συσκευασία σε spray για ευκολία χειρισμού. 

  Κωδ. 90037
  Βάρος/ Όγκος 350ml 
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 5,95
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451409

  Κωδ. 90054
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 3,95
  Τιμή/ Lt -

5 200105 450471

KITCΗEN - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

KITCHEN - KOYΖΙΝΑ

KITCHEN-KOYΖΙΝΑ



Vestal
Καθαριστικό υγρό για κεραμικές εστίες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισχυρό προϊόν για κεραμικές εστίες, 
βοηθάει στην αποκόλληση των λεκέδων, μειώνει τον χρόνο καθα-
ρισμού και την μηχανική τριβή. Δεν προκαλεί φθορά και θαμπάδα 
στην κεραμική επιφάνεια. Χάρη στην μοναδική του σύνθεση 
μαλακώνει και αφαιρεί καμένα υπολείμματα που έχουν δημιουρ-
γήσει μια σκληρή κρούστα στην κεραμική εστία. Περιποιείται και 
επαναφέρει την κεραμική εστία στην αρχική της όψη.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Έτοιμο προς χρήση με αντλία ψεκασμού για οικονομία και ευκολία.
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα δραστικό σε ξεραμένους  

λεκέδες πλήρης απομάκρυνση λιπών και λαδιών.
•  Ελεγχόμενου αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα και απομάκρυνση 

όλων των υπολειμμάτων του καθαριστικού από τις εστίες.  

SPRAY

SPRAY

KITCΗEN - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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  Κωδ. 90130
  Βάρος/ Όγκος 350ml 
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,15
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451171

  Κωδ. 90629
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 4,50
  Τιμή/ Lt -

5 200105 450747

ΝΕΟ

Como
Καθαριστικό αφαλατικό για καφετιέρες, 
βραστήρες & ατμοσίδερα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ειδικό καθαριστικό 
υγρό για μηχανές εσπρέσο, καφετιέρες, βραστήρες, 
ατμοσίδερα. Αφαιρεί επίμονους λεκέδες από χρωστικές 
και άλατα από την δεξαμενή του νερού καθώς και των 
σωληνώσεων τους. Προστατεύει τα μηχανήματα και 
συντελεί στην καλή τους λειτουργία. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έχει γρήγορη δράση και άριστα αποτελέσματα σε 

έγχρωμους λεκέδες και μικτούς αλάτων καφέ. 
•  Aφαιρεί συσσωρευμένα άλατα από τις σωληνώσεις 

όπου διέρχεται νερό.

Lemon Fresh
Καθαρίζει τα λίπη & τις δύσκολες βρωμιές 
της κουζίνας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Λιποκαθαριστικό προϊόν για τον 
καθαρισμό της κουζίνας και των σκευών της κουζίνας. Αφαιρεί 
επίμονους λεκέδες και δύσκολες λιπαρές επικαθήσεις από τις 
διάφορες επιφάνειες του χώρου της κουζίνας π.χ. πάγκους, 
πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες κ.α.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έχει γρήγορη δράση και άριστα αποτελέσματα  

καθαρισμού, σε μικτούς λεκέδες τροφών.
•  Δίνει διάρκεια καθαρισμού και αφήνει τον χώρο διακριτικά 

αρωματισμένο με ευχάριστο άρωμα λεμονιού.
•  Συσκευασία σε spray για ευκολία χειρισμού.

  Κωδ. 90118   Κωδ. 90094
  Βάρος/ Όγκος 500ml   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,05   Τιμή/ Τεμ. 8,85
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 2,95

5 200105 451287 5 200105 451591



Grill
Καθαριστικό υγρό για λίπη  
από φούρνους - σχάρες - πλατό.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πολύ ισχυρό, 
αλκαλικό προϊόν που αφαιρεί λίπη από τα 
τοιχώματα του φούρνου, σχάρες, πλατό. Ιδανικό 
για ξεραμένα λίπη σε σκεύη μαγειρέματος όταν 
χρειάζονται τρίψιμο, βοηθάει την αποκόλληση 
λιπών και ελαίων, μειώνει τον χρόνο καθαρισμού 
και την μηχανική τριβή.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έτοιμο προς χρήση με οσμομετρική αντλία 

ψεκασμού για οικονομία και ευκολία.
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα δραστικό 

σε ξεραμένους λεκέδες, πλήρης απομάκρυνση 
λιπών και λαδιών.

•  Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση για 
σχάρες, πλατό, μαγειρικά σκεύη.

• Ελεγχόμενου αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα.  
•  Ιδανικό για οικιακή χρήση αφαιρεί καμένα λίπη 

από σκεύη μαγειρέματος. 

Grill (K-305)
Καθαριστικό υγρό για λίπη από 
σχάρες - πλατό - μαγειρικά σκεύη 
- φούρνους.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πολύ ισχυρό, 
αλκαλικό προϊόν που αφαιρεί λίπη από τα 
τοιχώματα του φούρνου, σχάρες, πλατό. Ιδανικό 
για ξεραμένα λίπη σε σκεύη μαγειρέματος όταν 
χρειάζονται τρίψιμο, βοηθάει την αποκόλληση 
λιπών και ελαίων, μειώνει τον χρόνο καθαρισμού 
και την μηχανική τριβή.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα δραστικό 

σε ξεραμένους λεκέδες, πλήρης απομάκρυνση 
λιπών και λαδιών.

•  Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση για 
σχάρες, πλατό, μαγειρικά σκεύη.

• Ελεγχόμενου αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα.  

SPRAY

KITCΗEN - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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  Κωδ. 90181
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 3,75
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451096

  Κωδ. 90956   Κωδ. 90073
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 5,20   Τιμή/ Τεμ. 13,25
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 4,42

5 200105 450334 5 200105 451584

GRILL - ΣΧΑΡΑ

GRILL - ΣΧΑΡΑOVEN - ΦΟΥΡΝΟΣ

OVEN - ΦΟΥΡΝΟΣ VENTILATION - ΦΟΥΣΚΑ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

PROFESSIONAL COOKING HOB 
- ΠΛΑΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΝΕΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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Toilet Cleaner
Ισχυρό καθαριστικό τουαλέτας. Απομακρύνει 
πουρί, άλατα, σκουριά, οργανικές επικαθήσεις.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Γρήγορης δράσης όξινο, ισχυρό 
καθαριστικό για την απομάκρυνση από πουρί, άλατα ασβεστίου, 
σκουριάς. Διαλύει και εξαλείφει τα άλατα και τους οργανικούς 
ρύπους από τη λεκάνη της τουαλέτας, ενώ παράλληλα 
καταπολεμά τις εστίες μικροβίων, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική 
καθαριότητα και υγιεινή. Σταματά τις δυσάρεστες οσμές 
αφήνοντας άρωμα φρεσκάδας.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Αφαιρεί αμέσως το πουρί.
• Απομακρύνει στην σκουριά.
• Εξασφαλίζει καθαριότητα & υγιεινή.
• Με ευχάριστο άρωμα που διαρκεί.

Refresh
Καθαρίζει & Αρωματίζει. Σταματά τις δυσάρεστες 
οσμές από το αποχετευτικό δίκτυο.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Προϊόν τριπλής δράσης που χρησιμοποιείτε στο αποχετευτικό δίκτυο, 
σε αποχετεύσεις, σιφόνια, νιπτήρες, νεροχύτες. Απαλλάσσει τον χώρο 
από τις δυσάρεστες οσμές. Με ειδικές ενεργές ουσίες και απολυμαντικά 
πρόσθετα, που δρουν πάνω στις οργανικές επικαθήσεις, καθαρίζοντας 
και εξαφανίζοντας τις δυσάρεστες οσμές ενώ παράλληλα αρωματίζει.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Περιέχει απολυμαντικούς παράγοντες.
• Καθαρίζει απολυμαίνει και απαλλάσσει τον χώρο από μυρωδιές.
•  Αφήνει τον χώρο με ευχάριστη ελαφριά μυρωδιά  

φρεσκάδας που διαρκεί.  

  Κωδ. 90651
  Βάρος/ Όγκος 1Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,95
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451867

  Κωδ. 90652
  Βάρος/ Όγκος 1Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,55
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451881

First
Καθαριστικό υγρό για άλατα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
Ειδικό καθαριστικό για συχνό καθαρισμό σε νεροχύτες, βρύσες, νιπτήρες, 
πλακάκια. Αφαιρεί επίμονους λεκέδες από άλατα νερού, λεκέδες, 
υπολείμματα σαπουνιού και άλλων λιπαρών ρύπων που μπορεί να έχουν 
εγκλωβιστεί στην επιφάνεια κάτω από τα άλατα και έχουν δημιουργήσει 
λεκέδες σύνθετους και εστίες μικροοργανισμών. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έχει γρήγορη δράση και άριστα αποτελέσματα.
•  Δεν διαβρώνει τις επιφάνειες και είναι ιδανικό για συχνό καθαρισμό.
•  Προστατεύει τις επιφάνειες από την συχνή επανακάθιση των αλάτων και  

την διάβρωση που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο. 

SPRAY

  Κωδ. 90113
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 3,05
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451201

BATHROOM - ΜΠΑΝΙΟ

ΝΕΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΝΕΟ
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Stops Clogging Yellow
Πανίσχυρο αποφρακτικό υγρό σωληνώσεων 
αποχετευτικού δικτύου.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισχυρό αποφρακτικό υγρό 
σωληνώσεων αποχετευτικού δικτύου ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. 
Διαλύει ΕΥΚΟΛΑ και ΓΡΗΓΟΡΑ τρίχες, χαρτιά, αποφάγια, 
πανιά, πουρί και ακαθαρσίες που έχουν οι σωληνώσεις σε 
νιπτήρες, λεκάνες, μπανιέρες και νεροχύτες. Καταργεί τα 
μηχανικά μέσα, βεντούζες, ατσάλινες κ.α.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Μόνο σε σωληνώσεις κατάλληλες για 
αποχετευτικό δίκτυο όπως πολυαιθυλένιο, PVC, χαλκός, 
μόλυβδος, ορείχαλκος.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
• Άμεση δράση ξεβουλώνει σε 5 λεπτά. 
• Μπορεί να αποφράξει σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις. 
• Αποσυνθέτει αμέσως όλες τις οργανικές ουσίες.
• Διαλύει αμέσως υπολείμματα τροφών, χαρτιά, πανιά, τρίχες.
• Καταργεί τα μηχανικά μέσα, βεντούζες, ατσάλινες, κ.α
•  Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση για άμεση απόφραξη 

την στιγμή που το χρειάζεστε.

Stops Clogging black
Αποφρακτικό & Καθαριστικό υγρό σωληνώσεων.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους σωληνώσεων 
εύκαμπτες & σπιράλ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αποφρακτικό και καθαριστικό υγρό 
κατάλληλο για όλους τους τύπους σωληνώσεων του αποχετευτικού 
δικτύου. Αποφράζει και απαλλάσσει τις σωληνώσεις από τις οργανικές 
επικαθήσεις, αποφεύγοντας έτσι το συχνό βούλωμα. Ιδανικό για χώρους 
εστίασης, κουζίνες που πέφτουν συστηματικά λίπη και οργανικά λύματα.  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•   Κατάλληλο για όλες τις σωληνώσεις του αποχετευτικού δικτύου 

εύκαμπτες & σπιράλ. 
•  Καθαρίζει και απομακρύνει δύσκολες και επίμονες επικαθήσεις, 

αποφράζει δίκτυα. Ιδανικό για χώρους εστίασης και επαγγελματικές 
κουζίνες που πέφτουν συστηματικά λίπη και οργανικά λύματα.

• Δεν δημιουργεί ατμούς & αναθυμιάσεις.                   
• Χρόνος δράσης 20 λεπτά.

  Κωδ. 90206   Κωδ. 90015
  Βάρος/ Όγκος 500ml   Βάρος/ Όγκος 1Lt
  Συσκ./ Κιβ. 20   Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 3,75   Τιμή/ Τεμ. 4,90
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt -

5 200105 450259 5 200105 450266

  Κωδ. 90154   Κωδ. 90155
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,65   Τιμή/ Τεμ. 12,45
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 4,15

5 200105 451249

UNPLUG - ΑΠOΦΡΑΞΗ

UNPLUG - ΑΠOΦΡΑΞΗ

5’

INSTANT ACTION -
 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ

20’

INSTANT ACTION -
 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ

ΝΕΟ
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Πρόβλημα με το βόθρο;
Τέρμα οι εκκενώσεις

Πρίν Μετά

✓  Νέα συσκευασία σε πλαστικό δοχείο για ευκολία 
στην χρήση και την αποθήκευση.

✓  Τέλος στα προβλήματα που παρουσίαζε η παλιά 
συσκευασία στο μεταλλικό δοχείο (απώλεια 
υλικού, σκουριές μεταλλικού δοχείου, στρέβλωση 
συσκευασίας).

✓ Δεν περιέχει χλωριωμένους πτητικούς διαλύτες.
✓ Δεν είναι τοξικό.
✓ Δεν απελευθερώνει ατμούς και μυρωδιές.
✓ Φιλικό στον χρήστη.
✓ Ξεχάστε τις δαπανηρές εκκενώσεις και τις μυρωδιές.

✓  Αποφράζει τον απορροφητικό βόθρο ενώ 
παράλληλα καθαρίζει τις σωληνώσεις του 
αποχετευτικού δικτύου. 

✓  Αφαιρεί στερεοποιημένα λίπη από τον σηπτικό βόθρο, 
με αποτέλεσμα να μην μειώνεται ο όγκος του. 

✓  Αποτελεσματική και οικονομική λύση για την 
απόφραξη τον καθαρισμό αλλά και την συντήρηση 
των απορροφητικών και σηπτικών βόθρων.

✓  Ένα δοχείο FEROL 5Lt είναι κατάλληλο για 
βόθρους έως 10 m3.

18 Chemical Products - Cleaning Solutions
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Ferol
Αποφρακτικό-καθαριστικό υγρό βόθρων 
& αποχετεύσεων. Κατάλληλο για απορροφητικούς 
& σηπτικούς βόθρους 10m³.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το Ferol είναι ισχυρό καθαριστικό που 
διαλύει τα συσσωρευμένα και στερεοποιημένα λίπη από οργανικά 
κατάλοιπα που είναι συχνά η αιτία βουλώματος των σωλήνων 
του αποχετευτικού δικτύου και του βόθρου αποκαθιστώντας την 
πορώδη υφή του εδάφους. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζουμε τις 
δαπανηρές εκκενώσεις και τις δυσάρεστες οσμές. Έτσι αποφεύγουμε 
την υπερχείλιση του βόθρου, δυσάρεστες οσμές και την ανάγκη 
συχνών εκκενώσεων προσφέροντας μεγάλη οικονομία και ευκολία. 
Χρησιμοποιείτε χωρίς διάλυση και είναι έτοιμο για χρήση.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•   Ένα δοχείο FEROL 5Lt είναι κατάλληλο για βόθρους έως 10 m3.
•  Νέα συσκευασία για ευκολία στην χρήση και την αποθήκευση.
•  Προστίθεται αυτούσιο στα φρεάτια που καταλήγουν στον βόθρο.
•  Έχει σταθερή δράση όλη την χρονική περίοδο που παραμένει μέσα 

στον βόθρο, διαλύοντας λύματα στον πυθμένα.
•  Αποτελεσματική και οικονομική λύση για την απόφραξη, τον 

καθαρισμό αλλά και την συντήρηση των απορροφητικών και 
σηπτικών βόθρων.

  Κωδ. 90664
  Βάρος/ Όγκος 5Lt
  Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 27,95
  Τιμή/ Kg 5,59

5 200105 452178

ΓΕΜΑΤΟΣ   ΑΔΕΙΟΣ

ΝΕΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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  Κωδ. 90403   Κωδ. 90082   Κωδ. 90617   Κωδ. 90619
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt   Βάρος/ Όγκος 5Lt   Βάρος/ Όγκος 20Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 1
  Τιμή/ Τεμ. 4,35   Τιμή/ Τεμ. 11,09   Τιμή/ Τεμ. 17,40   Τιμή/ Τεμ. 60,90
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 3,70   Τιμή/ Lt 3,48   Τιμή/ Lt 3,05

5 200105 450877 5 200105 450501 5 200105 450884 5 200105 450808

  Κωδ. 90004   Κωδ. 90047   Κωδ. 90080   Κωδ. 90081
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt   Βάρος/ Όγκος 5Lt   Βάρος/ Όγκος 20Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 1
  Τιμή/ Τεμ. 3,55   Τιμή/ Τεμ. 9,05   Τιμή/ Τεμ. 14,20   Τιμή/ Τεμ. 49,70
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 3,02   Τιμή/ Lt 2,84   Τιμή/ Lt 2,49

5 200105 451775 5 200105 451782 5 200105 451799 5 200105 451805

Antifreeze Red -12°C +102°C
Αντιπαγωτικό & Αντιθερμικό 
υγρό για ηλιακούς θερμοσίφωνες  
& κλειστών κυκλωμάτων με 
αντιδιαβρωτικούς και 
αντισκουριακούς παράγοντες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Συμπυκνωμένο 
αντιψυκτικό κλειστού κυκλώματος για την 
προστασία από την παγωνιά κατά τους 
χειμερινούς μήνες. Προϊόν κατάλληλο για 
ηλιακούς θερμοσίφωνες (προστατεύει από 
το ψύχος, την διάβρωση και την σκουριά). 
Αντιψυκτική ικανότητα έως -12°C και 
αντίστοιχη αντιθερμική έως 102°C.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Συμπυκνωμένο επιδέχεται αραίωση.
•  Περιέχει αντισκουριακούς και αντιδιαβρωτικούς 
παράγοντες για την προστασία του ηλιακού 
θερμοσίφωνα και του κλειστού κυκλώματος.

Antifrost -36°C +105°C
Αντιψυκτική ικανότητα έως -36°C και 
αντίστοιχη αντιθερμική έως + 105°C  
Αντιπαγωτικό & Αντιθερμικό υγρό για 
ηλιακούς θερμοσίφωνες και 
κλειστών κυκλωμάτων 
με αντιδιαβρωτικούς και 
αντισκουριακούς παράγοντες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Συμπυκνωμένο 
αντιψυκτικό κλειστού κυκλώματος για την 
προστασία από την παγωνιά κατά τους 
χειμερινούς μήνες. Προϊόν κατάλληλο για ηλιακούς 
θερμοσίφωνες (προστατεύει από το ψύχος, την 
διάβρωση και την σκουριά). Αντιψυκτική ικανότητα 
έως -36°C και αντίστοιχη αντιθερμική έως 105°C.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Συμπυκνωμένο επιδέχεται αραίωση.
•  Περιέχει αντισκουριακούς και αντιδιαβρωτικούς 

παράγοντες για την προστασία του ηλιακού 
θερμοσίφωνα και του κλειστού κυκλώματος. 

Κόλλα P.V.C.
Plastic pipe cement.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κόλλα 
βαρέως τύπου πλαστικών σωλήνων 
P.V.C ύδρευσης, αποχέτευσης και 
εξαρτημάτων από P.V.C. Η πυκνότητα 
της κόλλας επιτρέπει την πλήρωση 
των διάκενων των σωλήνων που 
παρουσιάζονται κατά το μοντάρισμα των 
εξαρτημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την 
άρρηκτη συγκόλληση τους. Δημιουργεί 
ισχυρότατο σύνδεσμο μεταξύ σωλήνων 
και εξαρτημάτων. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Μεγάλη συγκολλητική δύναμη.  
•  Δεν στεγνώνει αμέσως έτσι ώστε να 

προλάβουμε τυχόν διορθώσεις.
•  Διαθέτει ενσωματωμένο σφαιροειδές 

πινέλο που δεν μαδάει. 

PLUMBING - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
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  Κωδ. 99011   Κωδ. 99013   Κωδ. 99014   Κωδ. 99016
  Βάρος/ Όγκος 250ml   Βάρος/ Όγκος 250ml   Βάρος/ Όγκος 500ml   Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 20   Συσκ./ Κιβ. 20   Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 3,55   Τιμή/ Τεμ. 3,55   Τιμή/ Τεμ. 5,90   Τιμή/ Τεμ. 5,90
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt -

5 200105 451119 5 200105 451133 5 200105 451140 5 200105 451164
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ΔΩΡΟ 
1 ανταλ/κό 

500gr

Humidity Stop

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το προϊόν humidity stop 
είναι συσκευή φορητού αφυγραντήρα με ανταλλακτικό, 
είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, οικονομικό και εύκολο 
στην χρήση. Απλά τοποθετείτε το δοχείο εκεί που θέλετε 
να αφαιρέσετε υγρασία. Δημιουργεί συνθήκες μείωσης 
των δυσάρεστων οσμών και της βαριάς ατμόσφαιρας 
στον χώρο που προκαλείται από την υγρασία και τους 
μικροοργανισμούς που μπορούν να αναπτυχθούν.  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Πολύ αποτελεσματικό στην αφαίρεση της  

υγρασίας και την υγρασία των οσμών.
•  Ικανότητα αφύγρανσης 8-10 τετραγωνικά μέτρα.
• Μειώνει έως 40% την υγρασία του χώρου.
• Εύκολη μετακίνηση και οικονομία.
•  Προστατεύει από την υγρασία και τη μυρωδιά  

τοίχους, έπιπλα, ρούχα, βιβλία, έγγραφα.
• Αποτρέπει την ανάπτυξη της μούχλας.

Seven Plus
Καθαριστικό υπολειμμάτων μούχλας & υγρασίας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ειδικό υγρό καθαριστικό για λεκέδες 
από μούχλα και υγρασία. Έτοιμο για χρήση με ψεκαστήρα 
ασφαλείας, ιδανικό για όλα τα δύσκολα σημεία που  υπάρχουν 
τέτοιοι λεκέδες. Εφαρμόζεται σε όλες τις σκληρές επιφάνειες, που 
είναι ανθεκτικές σε υδάτινα καθαριστικά, όπως τοίχους, κουφώματα, 
πλακάκια, αρμούς, μωσαϊκά, είδη υγιεινής, τουαλέτες, νιπτήρες κ.λ.π. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό και δραστικό.
•  Αντλία ελεγχόμενου αφρισμού, για εύκολο ξέβγαλμα.
•  Αποτρέπει την επανεμφάνιση της μούχλας για μεγάλο διάστημα.

Magic Air
Καθαριστικό υγρό για air condition.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Καθαριστικό υγρό για τα φίλτρα 
και τα στοιχεία κλιματιστικών. Αφαιρεί ατμοσφαιρικούς 
ρύπους, καπνίλα, σκόνη  και πάσης φύσης συσσωρευμένη 
βρωμιά που έχει δημιουργήσει επικαθήσεις στις εσωτερικές  
επιφάνειες, με αποτέλεσμα να  δημιουργούν δυσοσμία.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έχει γρήγορη δράση και αποτέλεσμα που παραμένει  

για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Πολύ αποτελεσματικό στον καθαρισμό και την εξαφάνιση 

των οσμών, στις προτεινόμενες δόσεις χρήσης.
•  Περιέχει απολυμαντικούς παράγοντες.
•  Συσκευασία σε spray για ευκολία χειρισμού.

SPRAY

SPRAY

  Κωδ. 90610   Κωδ. 90097
  Βάρος/ Όγκος 500ml   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,95   Τιμή/ Τεμ. 12,90
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 4,30

5 200105 450723 5 200105 451478

  Κωδ. 90056
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,20
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451744

  Κωδ. 90043   Κωδ. 90044
  Βάρος/ Όγκος Συσκευή   Βάρος/ Όγκος 500gr 
  Συσκ./ Κιβ. 8   Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 7,25   Τιμή/ Τεμ. 2,55
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt -

5 200105 451003 5 200105 451010

GENERAL PRODUCTS - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



K-150
Βελτιωτικό γαλάκτωμα κόλλας  
πλακιδίων & αρμόστοκων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλο για βελτιωτικό σε κόλλες 
πλακιδίων και αρμόστοκους τσιμεντοειδούς βάσης. Βελτιώνει την 
ελαστικότητα, την πρόσφυση και την στεγανότητα. Αποτρέπει την 
αποκόλληση των πλακιδίων από όλες τις επιφάνειες, διότι αυξάνει 
την αντοχή της κόλλας σε τριβές και διαστολές.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Αυξάνει την ελαστικότητα και την στεγανότητα του υποστρώματος 

με την κόλλα και έτσι η κόλλα απλώνεται ομοιόμορφα και δεν 
δημιουργεί κενά.

•  Ιδανικό για επενδύσεις πλακιδίων που εκτίθενται μόνιμα στο νερό, 
όπως πισίνες, βεράντες, ταράτσες, πλυντήρια αυτοκίνητων κ.α.

  Κωδ. 90949   Κωδ. 90947
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 5Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,60   Τιμή/ Τεμ. 14,40
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 2,88

5 200105 451393 5 200105 452109

Κ-200
Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων αντικαθιστά 
τον ασβέστη.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πλαστικοποιητικό διάφανο πρόσμικτο 
υγρό που αντικαθιστά τον ασβέστη έτοιμο προς χρήση. Η 
αντικατάσταση του ασβέστη στα ασβεστοκονιάματα επιτυγχάνεται 
με την προσθήκη σε αυτά του υγρού Κ 200 , το οποίο παρέχει στα 
τσιμεντοκονιάματα όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα 
μειονεκτήματα που δημιουργεί ο ασβέστης.  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος επάνω στο 

υπόστρωμα, τη συγκολλητική ικανότητα της λάσπης κτισίματος 
καθώς και του σοβά βασικής και τελικής στρώσης.

•  Απαλλάσσει από τις «πεταλούδες του σοβά».
•  Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος, με αποτέλεσμα να μην 

«κρεμάει» ο νωπός σοβάς.
•  Αυξάνει σημαντικά την αντοχή του κονιάματος σε σχέση με το αν 

είχε χρησιμοποιηθεί ασβέστης.  
•  Απαλλάσσει την οικοδομή από τα προβλήματα αποθήκευσης του 

ασβέστη και παρέχει καθαριότητα στην οικοδομή. 
•  Είναι συμβατό με όλες τις μηχανές ανάδευσης, εκτόξευσης και τα 

άλλα εργαλεία σοβατίσματος.  

  Κωδ. 90085   Κωδ. 90091
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,90   Τιμή/ Τεμ. 9,95
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 3,32

5 200105 450273 5 200105 451768

BUILDING PRODUCTS - ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 CONCRETE MIXER - 
ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 

IMPROVER EMULSION - 
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

22 Chemical Products - Cleaning Solutions

ΝΕΟ
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  Κωδ. 90019   Κωδ. 90057   Κωδ. 90520   Κωδ. 90101
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt   Βάρος/ Όγκος 5Lt   Βάρος/ Όγκος 20Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 4   Συσκ./ Κιβ. 1
  Τιμή/ Τεμ. 3,80   Τιμή/ Τεμ. 9,70   Τιμή/ Τεμ. 15,20   Τιμή/ Τεμ. 49,40
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 3,23   Τιμή/ Lt 3,04   Τιμή/ Lt 2,47

5 200105 450419 5 200105 451539 5 200105 450426 5 200105 450600

K-100
Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα 
κονιαμάτων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Συμπυκνωμένο γαλάκτωμα 
ακρυλικής ρητίνης για την βελτίωση των ιδιοτήτων των 
τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων. Βελτιώνει 
την ελαστικότητα, την πρόσφυση, την στεγανότητα 
των κονιαμάτων. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•    Συνδετικό παλιού και νέου υποστρώματος. 
•    Eνισχύει την πρόσφυση  των υποστρωμάτων.
•  Στεγανοποιεί τον σοβά τελικής στρώσης.
•  Αυξάνει την στεγανότητα των υποστρωμάτων.   
•  Ενισχύει την αντοχή των επιφανειών από την φθορά που 

δημιουργείται στις εξωτερικές επιφάνειες από τον χρόνο 
και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

•  Ενισχυτικό ασφαλτικών κονιαμάτων, μονωτικών 
ταρατσών και σοβάδων υψηλής αντοχής.    

•  Περιορίζει το νερό ανάμιξης και την συρρίκνωση 
στην πήξη του τσιμέντου και προσφέρει καλύτερη 
εργασιμότητα.

•  Ενισχυτικό ασφαλτικών κονιαμάτων, μονωτικών 
ταρατσών και σοβάδων υψηλής αντοχής.

 CONCRETE MIXER - 
ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 



SPRAY

SPRAY

SPRAY

REMOVER - ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ
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  Κωδ. 90078
  Βάρος/ Όγκος 200ml
  Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 4,45
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451850

  Κωδ. 99401
  Βάρος/ Όγκος 12gr
  Συσκ./ Κιβ. 16
  Τιμή/ Τεμ. 4,30
  Τιμή/ Lt -

5 200105 450976

  Κωδ. 90099
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,25
  Τιμή/ Lt -

5 200105 450174

  Κωδ. 90623   Κωδ. 90062
  Βάρος/ Όγκος 500ml   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 6,75   Τιμή/ Τεμ. 19,20
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 6,40

5 200105 451874 5 200105 450068

ΝΕΟ

Κόλλα στιγμής Professional
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κυανοακρυλική κόλλα 
στιγμής  New Line. Η κυανοακρυλική κόλλα στιγμής 
εξασφαλίζει άμεσες και πανίσχυρες συγκολλήσεις σε 
κάθε σας εφαρμογή. Με πρωτοποριακή μύτη που δεν 
βουλώνει! Κολλάει αστραπιαία! Κολλάει στη στιγμή ΓΥΑΛΙ, 
ΜΕΤΑΛΛΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΛΑΣΤΙΧΑ, 
ΔΕΡΜΑ και πολλές άλλες λείες επιφάνειες (εκτός από 
τεφλόν και πολυαιθυλένιο). Αντέχει σε νερά, καύσιμα, 
θερμοκρασίες και στις περισσότερες χημικές ουσίες.                                                 
Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Πανίσχυρη κόλλα στιγμής για πολλές χρήσεις.
•  Δεν βουλώνει.
•  Αντέχει σε κολλήσεις μεγάλου βάρους.
•  Αντέχει στο νερό.

Tape Remover
Καθαριστικό υπολειμμάτων κόλλας 
από αυτοκόλλητες ταινίες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το Tape Remover 
συνιστάται για τον καθαρισμό κάθε αντικειμένου που 
φέρει αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης ή προστασίας. 
Αφαιρεί εύκολα υπολείμματα κόλλας αποκολλημένων 
προστατευτικών ταινιών από πλαστικές μπανιέρες, 
ανοξείδωτους νεροχύτες, νιπτήρες, λεκάνες από 
πορσελάνη, κάσες και πόρτες, τζάμια, ξύλο κ.λ.π.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Εύκολο, γρήγορο και ασφαλές στην χρήση του.
•   Δεν αφήνει υπόλειμμα, στεγνώνει γρήγορα.
•   Δεν διαβρώνει τις επιφάνειες.

Alumin
Καθαριστικό υγρό για αλουμίνια.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αποτελεσματικό προϊόν για 
τον καθαρισμό των επεξεργασμένων με ηλεκτροστατική 
βαφή αλουμινίων όπως παράθυρα, παντζούρια, 
μπαλκονόπορτες κ.λπ. Αφαιρεί λεκέδες από καυσαέρια, 
άλατα νερού, διάφορες ξεραμένες επικαθήσεις εύκολα 
και γρήγορα. Αφαιρεί επίσης υπολείμματα κόλλας από 
χαρτοταινίες, πλαστικές ταινίες, καθώς και υπολείμματα 
αφρού πολυουρεθάνης, πλαστικά χρώματα εφόσον δεν 
έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο των 2-3 ημερών.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έχει γρήγορη δράση και άριστο αποτέλεσμα καθαρισμού, 

σε μικτούς λεκέδες που προκύπτουν από την υγρασία της 
ατμόσφαιρας και άλλων λιπαρών επικαθήσεων.

•  Δεν διαβρώνει τις επιφάνειες των αλουμινίων.

Graffitti Remover
Ισχυρό καθαριστικό συνθημάτων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Καθαριστικό και αφαιρετικό 
GRAFFITTI - μελάνης (στυλό, μαρκαδόρο κ.α) από σκληρές 
επιφάνειες. Ιδανικό για ξεραμένα και πολυκαιρισμένα GRAFFITTI 
όταν δεν θέλουμε να βλάψουμε την επιφάνεια. Καθαρίζει πλαστικές, 
μεταλλικές, γυάλινες, μαρμάρινες, επιφάνειες, κεραμικά πλακάκια, 
φορμάικες, τοίχους. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Ασφαλές στην χρήση για όλες τις ανθεκτικές επιφάνειες.
•  Αποτελεσματικό σε όλες τις περιπτώσεις, εξαιρετικά 

αποτελεσματικό σε επιφάνειες που μπορούν να ξεβγαλθούν  
με πιεστικό μηχάνημα νερού.

GENERAL - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Paint Remover
Διαβρωτικό - αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών.
Νέας γενιάς προϊόν, δεν περιέχει χλωριούχο 
μεθυλένιο, πτητικούς, τοξικούς και εύφλεκτους 
διαλύτες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το PAINT REMOVER είναι παχύρευστο 
προϊόν για την αφαίρεση αλκυλιδικών και ακρυλικών χρωμάτων. 
Εφαρμόζεται πολύ εύκολα και αφαιρεί το παλιό χρώμα από 
ξύλινα ή μεταλλικά έπιπλα, κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, τοίχους 
και γενικότερα από οποιαδήποτε επιφάνεια βαμμένη.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
•  Αφαιρεί πλήρως παλαιά στρώματα χρωμάτων, βερνικιών, 

κόλλας, λάκας χωρίς να φθείρει  το υπόστρωμα.  
• Δεν περιέχει πτητικά (VOC’s Free).
• Μη τοξικό.
• Δεν περιέχει χλωριούχο μεθυλένιο ή άλλες τοξικές πρώτες ύλες.
• Δεν στεγνώνει. 
•  Εύκολο στην χρήση και για κάθετες επιφάνειες γιατί είναι 

παχύρευστο.

REMOVER - ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ
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Rust Remover
Αφαιρετικό σκουριάς από μέταλλα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αφαιρετικό σκουριάς 
από μεταλλικές επιφάνειες. Καθαρίζει και 
προετοιμάζει την σκουριασμένη επιφάνεια για 
προστασία και βάψιμο. Το RUST REMOVER μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες όπως πόρτες 
μεταλλικές, κάγκελα, λαμαρίνες  αυτοκινήτων, 
πλοίων, κ.λ.π. Μπορεί να αφαιρέσει  
την βρωμιά και τις οξειδώσεις που έχουν 
σχηματιστεί από την υγρασία της ατμόσφαιρας,  
την βροχή, τα άλατα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Καθαρίζει και προετοιμάζει την σκουριασμένη 

επιφάνεια για βάψιμο. 
•  Γρήγορη δράση και άριστα αποτελέσματα σε 

σκουριές και άλατα. 
•  Αφαιρεί τις οξειδώσεις που έχουν σχηματιστεί  

από την υγρασία της ατμόσφαιρας.

  Κωδ. 90129   Κωδ. 90127   Κωδ. 90128
  Βάρος/ Όγκος 250ml   Βάρος/ Όγκος 500ml   Βάρος/ Όγκος 1Lt
  Συσκ./ Κιβ. 12   Συσκ./ Κιβ. 12   Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 5,80   Τιμή/ Τεμ. 9,50   Τιμή/ Τεμ. 15,90
  Τιμή/ Lt 23,20   Τιμή/ Lt 19,00   Τιμή/ Lt -

5 200105 451959 5 200105 451966 5 200105 451973

  Κωδ. 90151   Κωδ. 90153
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,95   Τιμή/ Τεμ. 9,95
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 3,32

5 200105 451935 5 200105 451942

ΝΕΟ

REMOVER-ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

REMOVER-ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ



Gel Coat Cleaner
Καθαριστικό πολυεστερικών σκαφών 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισχυρό όξινο καθαριστικό υγρό, 
χαμηλού αφρισμού που αφαιρεί την επιφανειακή σκουριά από 
το gel coat και τα τρέιλερ σκαφών. Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα 
σκληρούς και δύσκολους λεκέδες από  ανόργανες επικαθήσεις,  
κίτρινους και μαύρους λεκέδες από τα ύφαλα επαναφέροντας 
την επιφάνεια στην αρχική της απόχρωση. Είναι κατάλληλο σε 
κάθε είδους επιφάνεια (πολυεστερική, μεταλλική, fiberglass). 
Αφαιρεί σκληρά ιζήματα από τα ύφαλα, θαμπάδα, άλατα, 
καπνιές από τα καυσαέρια που αφήνουν οι εξατμίσεις κ.α. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Αφαιρεί λεκέδες και επικαθήσεις από τα ύφαλα.
•  Αφαιρεί λεκέδες από τα καυσαέρια (εξατμίσεις). 
•  Αφαιρεί την σκουριά και σημάδια από άλατα. 
•  Καθαρίζει σε βάθος την επιφάνεια.

ΥACHT - ΣΚΑΦΗ

26 Chemical Products - Cleaning Solutions

  Κωδ. 90661   Κωδ. 90663
  Βάρος/ Όγκος 1Lt   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4

  Τιμή/ Τεμ. 3,90   Τιμή/ Τεμ. 9,36
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 3,12

5 200105 450709 5 200105 451348

BOATS - ΣΚΑΦΗ

Plastics Cleaner
Ειδικό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών - σκαφών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Καθαριστικό και αφαιρετικό δύσκολων 
λεκέδων από λάδια, γράσα, λίπη, μαυρίλες, καπνιά και διάφορούς 
οργανικούς ρύπους από πλαστικές επιφάνειες πάσης φύσης.
Καθαρίζει σε βάθος, χωρίς να δημιουργεί διάβρωση στις πλαστικές 
επιφάνειες και χωρίς να τις μαλακώνει ή να μειώνει το πάχος τους.  
Αφαιρεί επίσης δύσκολους λεκέδες όπως: περιττώματα από γλάρους,  
μαυρίλες και κιτρινίλες από τις ταπετσαρίες των εξωτερικών μαξιλαριών, 
μπαλονιών, μουσαμάδων. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Ασφαλές στην χρήση για όλες τις ανθεκτικές στο νερό πλαστικές 

επιφάνειες.
•  Αφαιρεί πολύ δύσκολους λεκέδες και επικαθήσεις.
•  Αφαιρεί τα άλατα. 
•  Καθαρίζει σε βάθος την επιφάνεια.
•  Κατάλληλο καθαριστικό για πολλαπλές χρήσεις στο σκάφος.
•  Ιδανικό για πλαστικά τραπέζια, καρέκλες, νιπτήρες, ντουζιέρες. 

SPRAY

  Κωδ. 90184   Κωδ. 90185
  Βάρος/ Όγκος 800ml   Βάρος/ Όγκος 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15   Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,30   Τιμή/ Τεμ. 8,50
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt 2,83

5 200105 451713 5 200105 451812

BOATS - ΣΚΑΦΗ

ΝΕΟ
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Fly Trap
Μυγοπαγίδες  με κόλλα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Κολλητική παγίδα για μύγες σε χάρτινη 
κορδέλα με επικάλυψη κόλλας. Διατηρεί 
την κολλητική της ικανότητα για αρκετό 
διάστημα, χωρίς να ξεραίνεται και δεν 
επηρεάζεται από την υγρασία. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Μεγάλη κολλητική δράση.
• Δεν ξεραίνεται 
•  Δεν έχει πρόβλημα στην υγρασία ή  

την ζέστη.
• Χρησιμοποιείται εύκολα.  

Tunnel Trap
Παγίδα με κόλλα για 
κατσαρίδες & μυρμήγκια.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Παγίδα με κόλλα για κατσαρίδες και 
μυρμήγκια σε χάρτινη συσκευασία με 
επικάλυψη κόλλας. Ακινητοποιεί και 
παγιδεύει κατσαρίδες και μυρμήγκια. 
Διατηρεί την κολλητική της ικανότητα για 
αρκετό διάστημα, χωρίς να ξεραίνεται 
και δεν επηρεάζεται από την υγρασία, το 
νερό και την θερμότητα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Μεγάλη κολλητική δράση.
• Άμεσα αποτελεσματική.
• Χρησιμοποιείτε εύκολα.

Mouse Trap - Ποντικοπαγίδα
Νέα βελτιωμένη σύνθεση και καλύτερη συσκευασία.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Κολλητική παγίδα που ακινητοποιεί και παγιδεύει  ποντίκια και τρωκτικά, σε 
δισκάκι με επικάλυψη κόλλας. Διατηρεί την κολλητική της κατάσταση για 
αρκετό χρονικό διάστημα, χωρίς να ξεραίνεται και δεν επηρεάζεται από την 
υγρασία, το νερό και την θερμότητα. Για καλύτερα αποτελέσματα βάλτε τις 
παγίδες κατά μήκος του πατώματος, στις χαραμάδες των τοίχων ή στο πίσω 
μέρος των ντουλαπιών.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Διατίθεται σε δύο μεγέθη συσκευασιών μεσαίες και μεγάλες παγίδες. 
•  Προϊόν για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
•  Ασφαλές στην χρήση. 
•  Μεγάλη κολλητική δράση.
•  Δεν ξεραίνεται.
•  Δεν έχει πρόβλημα στην υγρασία ή την ζέστη.

MOUSE TRAP - ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΕΣ

  Κωδ. 99400
  Tεμ./ Συσκ. 4
  Συσκ./ Κιβ. 24
  Τιμή/ Τεμ. 2,35
  Τιμή/ Lt -

5 200105 450792

  Κωδ. 99315
  Tεμ./ Συσκ. 5
  Συσκ./ Κιβ. 24
  Τιμή/ Τεμ. 3,50
  Τιμή/ Lt -

5 200105 450525

Mouse Glue
Ποντικόκολλα  σωληνάριο.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισχυρή κόλλα, 
εύκολη στην χρήση, σε μορφή σωληνάριου. 
Ακινητοποιεί και παγιδεύει  ποντίκια και 
τρωκτικά. Διατηρεί την κολλητική της 
κατάσταση για αρκετό χρονικό διάστημα, 
χωρίς να ξεραίνεται και δεν επηρεάζεται από 
την υγρασία, το νερό και την θερμότητα. Η 
κόλλα εφαρμόζεται πάνω σε ένα κομμάτι 
ξύλου, χαρτόνι, πλακάκι κ.α.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Μεγάλη κολλητική δράση.
• Δεν ξεραίνεται.
•  Δεν έχει πρόβλημα στην υγρασία  

ή την ζέστη.
• Χρησιμοποιείται εύκολα.  

  Κωδ. 99623
  Βάρος/ Όγκος 135gr
  Συσκ./ Κιβ. 25
  Τιμή/ Τεμ. 2,60
  Τιμή/ Lt -

5 200105 450211

  Κωδ. 99023   Κωδ. 99319
  Βάρος/ Όγκος medium   Βάρος/ Όγκος large
  Συσκ./ Κιβ. 24   Συσκ./ Κιβ. 24
  Τιμή/ Τεμ. 3,10   Τιμή/ Τεμ. 4,15
  Τιμή/ Lt -   Τιμή/ Lt -

5 200105 450464 5 200105 450440



Fireplace Cleaner
Κούτσουρο Καθαρισμού
Καμινάδας Τζακιού

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ειδικό 
προϊόν καθαρισμού της καμινάδας των 
τζακιών. Ο καθαρισμός της καμινάδας 
κατά την διάρκεια που είναι αναμμένο 
το τζάκι, θα απομακρύνει την πούδρα 
(καπνιά) και οποία ήδη σαθρά κατάλοιπα 
υπάρχουν μέσα στην καμινάδα, που 
έχουν ως αποτέλεσμα την συσσώρευση 
πίσσας και το φράξιμο των τοιχωμάτων 
του τζακιού. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Προσφέρει καλύτερη συντήρηση της 

καμινάδας από τα κατάλοιπα της πίσσας 
κατά την περίοδο που καίει το τζάκι.

•  Μειώνει την φθορά που προκαλείται 
από την επικάθηση της πίσσας στα 
τοιχώματα της καμινάδας.

•  Συμβάλει στην ρύθμιση της καλύτερης 
κυκλοφορίας του αέρα της καμινάδας.

White
Προσάναμμα για 
το τζάκι & τη σόμπα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Προσάναμμα 
παραφίνης που χρησιμοποιείτε για να 
ανάψουμε εύκολα και γρήγορα το τζάκι ή 
την ξυλόσομπα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Ανάβει αμέσως και έχει μεγάλη διάρκεια.

FIRE PLACE - ΤΖΑΚΙΑ
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  Κωδ. 99317
  Τεμ./Συσκ. 32
  Συσκ./ Κιβ. 28
  Τιμή/ Τεμ. 1,10
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451829

  Κωδ. 90701
  Βάρος/ Όγκος 1kg
  Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 8,75
  Τιμή/ Lt -

5 200105 450921

Red
Καθαριστικό καμινάδας  
τζακιού & ξυλόσομπας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ειδικό καθαριστικό με μορφή σκόνης, που 
χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει υπολείμματα καπνιάς που συσσωρεύονται, 
και φράζουν τα τοιχώματα καμινάδων του τζακιού ή τα μπουριά της 
ξυλόσομπας. Ο καθαρισμός της καμινάδας με RED κατά την διάρκεια που 
είναι αναμμένο το τζάκι, θα απομακρύνει την πούδρα (καπνιά) και όποια 
σαθρά κατάλοιπα υπάρχουν μέσα στην καμινάδα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Προσφέρει καλύτερη συντήρηση της καμινάδας από τα κατάλοιπα της 

πίσσας κατά την περίοδο που καίει το τζάκι.
•  Συμβάλει στην ρύθμιση της καλύτερης κυκλοφορίας του αέρα εντός της 

καμινάδας.

Stove Cleaner
Σκόνη καθαρισμού μπουριών σόμπας 
πετρελαίου.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το Stove Cleaner είναι  ειδική σκόνη 
καθαρισμού  για τα μπουριά της σόμπας πετρελαίου. Αφαιρεί 
τα υπολείμματα που φράζουν τα τοιχώματα, έτσι ώστε να 
εξασφαλίσουμε την  καλύτερη λειτουργία της σόμπας και της 
απόδοσης θέρμανσης.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Καθαρίζει τα μπουριά δίνοντας καλή λειτουργία στην σόμπα.
•  Αποφεύγετε τα μπουκώματα και την καπνιά μέσα στο σπίτι.
•  Με την συστηματική συντήρηση (δοσολογία) τα μπουριά θα 

είναι πάντα καθαρά και απαλλαγμένα από συσσωρευμένα 
υπολείμματα καπνιάς. 

  Κωδ. 90066
  Βάρος/ Όγκος 50gr
  Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 2,60
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451447

  Κωδ. 90387
  Βάρος/ Όγκος 4X200gr
  Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 7,90
  Τιμή/ Lt -

5 200105 450549

ΝΕΟ



Glass Cleaner
Καθαριστικό υγρό για τζάμια τζακιών  
& θερμαστρών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισχυρό αλκαλικό προϊόν για 
γυάλινες προσθήκες τζακιών ή σομπών. Αφαιρεί επίμονους 
λεκέδες επικαθήσεις από καπνιά και κάρβουνο εύκολα 
και αποτελεσματικά. Μειώνει τον χρόνο καθαρισμού και 
την μηχανική τριβή. Ειδικό προϊόν που σκοπό έχει να 
απομακρύνει και να καθαρίζει τις επικαθήσεις της μαυρίλας 
και την κρούστα της καπνιάς που δημιουργούνται στα 
τζάμια των τζακιών ή της σόμπας.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έτοιμο προς χρήση με δοσομετρική αντλία ψεκασμού για 

οικονομία και ευκολία. 
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα δραστικό σε 

ξεραμένους λεκέδες, πλήρης απομάκρυνση καρβουνίλας.

K-40
Καθαριστικό υγρό για τζάκια - σχάρες  
- μπάρμπεκιου.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πολύ ισχυρό, αλκαλικό προϊόν για 
τζάκια ή μπάρμπεκιου με επένδυση από πυρότουβλα ή μαντέμι.
Κατάλληλο για σχάρες, ψησταριές, φουρνάκια, γκριλ και σχάρες 
ψησίματος. Αφαιρεί επίμονους λεκέδες και επικαθήσεις από 
καπνιά, κάρβουνο, ξεραμένα ή καμένα λίπη και στάμπες από 
λιωμένο κερί ή λίπος.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έτοιμο προς χρήση με δοσομετρική αντλία ψεκασμού για 

οικονομία και ευκολία.
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα δραστικό σε ξεραμένους 

λεκέδες, πλήρης απομάκρυνση λιπών και λαδιών.
•  Ελεγχόμενου αφρού για εύκολο ξέβγαλμα.

FIRE PLACE - ΤΖΑΚΙΑ
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  Κωδ. 90312
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 3,95
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451638

  Κωδ. 90110
  Βάρος/ Όγκος 800ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,30
  Τιμή/ Lt -

5 200105 450150

Act
Καθαριστικό καμινάδας τζακιού & ξυλόσομπας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Το προϊόν ACT είναι μια πρόταση χημικού καθαρισμού της 
καμινάδας των τζακιών ή των μπουριών σε σόμπες που καίνε 
ξύλα. Ο καθαρισμός της καμινάδας με ACT κατά την διάρκεια 
που είναι αναμμένο το τζάκι, θα απομακρύνει την πούδρα 
(καπνιά) και όποια ήδη σαθρά κατάλοιπα υπάρχουν μέσα στην 
καμινάδα, που έχουν ως αποτέλεσμα την συσσώρευση πίσσας 
και το φράξιμο των τοιχωμάτων του τζακιού. Προϊόν για συχνή, 
επαναλαμβανόμενη χρήση.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Προσφέρει καλύτερη συντήρηση της καμινάδας από τα 

κατάλοιπα της πίσσας κατά την περίοδο που καίει το τζάκι  
και η ξυλόσομπα.

  Κωδ. 90383
  Βάρος/ Όγκος 100gr
  Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 4,45
  Τιμή/ Lt -

5 200105 451652

Display Συσκευασία 8 τεμαχίων



1.  ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
  Η έκπτωση σας είναι …….….%   

2.  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 
  Ενημερωθείτε από τον σύμβουλο πωλήσεων ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για τις κιβωτιακές προσφορές  

που υπάρχουν ανά διαστήματα.                                                                                           

 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
3.   ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ  

A)Τζίρος ανά παραγγελία : Από 50€ έως 99€ επιπλέον έκπτωση 5% 
B)Τζίρος ανά παραγγελία: Από 100€ & άνω επιπλέον έκπτωση 10% (δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α)

4.  ΕΠΙΤΑΓΗ 
 Σας παρέχουμε το χρονικό περιθώριο έως 3 Μήνες (90 ημέρες) από την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου.  

5.  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  
  ALPHA BANK Αριθ. Λογαριασμού: 133002320004395 (ΙΒΑΝ:GR 6601401330133002320004395)
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  Αριθ. Λογαριασμού: 660/440129-88 (ΙΒΑΝ:GR 5401106600000066044012988)
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθ. Λογαριασμού: 5088-091881-406 (ΙΒΑΝ:GR 9501720880005088091881406)

6.  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
  Α) Εντός N. Αττικής: Παράδοση με φορτηγά της εταιρείας μας χωρίς οικονομική επιβάρυνση.  
  Β) Επαρχία: Τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη.

7.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ 
  Στις ετικέτες των προϊόντων μας υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση, όσον αφορά τα θέματα ασφαλούς χρήσης  

και προφύλαξης. Τα σχετικά δελτία ασφαλείας δεδομένων (m.s.d.s) βρίσκονται στη διάθεση του κάθε  
ενδιαφερόμενου εφόσον ζητηθεί. 

8.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 Α) Δεν γίνονται δεκτές. 
 Β) Προϊόντα που φέρουν ημερομηνία λήξεως δεν αντικαθίστανται μετά την λήξη τους. 

9.  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΙΞΗ  
 Τηλ. Κέντρο: 210 5722872 - 210 5786255 - 210 5767428   |   fax: 210 5786255
 Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 π.μ. - 17:00 μ.μ.
 E-mail: info@newline.gr
 Ιστοσελίδα: www.newline.gr

10.  ΠΡΟΣΟΧΗ 
  Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του παρόντος εντύπου, η αναμετάδοση του σε οποιαδήποτε  

μορφή-μέγεθος, ηλεκτρονικά η μηχανικά, με φωτοτυπία ή άλλα μέσα, χωρίς τη γραπτή άδεια της New Line  
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 2121/1993.     

11.  O παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη σας
και παραμένουμε πάντα στη διάθεση σας.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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Chemical Products
Cleaning Solutions

ΒΙΟ/NIA ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Λαγορά 2 Περιστέρι 121 32 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. Κέντρο: 210 5722872 
e-mail: info@newline.gr
www.newline.gr


