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Εικονίδια
Πιστοποιήσεων *

Πλεονεκτήματα
Προϊόντος

Εικονίδια
Τεχνικών Πληροφοριών

Εικονίδιο
Διάλυσης

Νερό

Διαλύτης

Η νέα σύγχρονη εικόνα της Vitex 
Έχοντας ως στόχο να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών στην Ελλάδα 
και σε περισσότερες από 20 χώρες διεθνώς, εκσυγχρονίζουμε το σύνολο των συσκευασιών μας.
 
Οι νέες συσκευασίες Vitex συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την ανανεωμένη εικόνα, της μεγαλύτερης 
Ελληνικής ιδιοκτησίας, εταιρείας χρωμάτων στη χώρα μας.

Οι νέες συσκευασίες:

• Είναι μοντέρνες
• Εκπαιδεύουν και βοηθούν τον πελάτη σας στη σωστή επιλογή
• Ομορφαίνουν το ράφι του καταστήματος σας
• Ενισχύουν την πώληση «Συστημάτων - Λύσεων»

Διευκολύνουμε τον καταναλωτή
να επιλέξει “με μια ματιά”
Οι νέες συσκευασίες βοηθούν τον πελάτη να διακρίνει και να επιλέξει εύκολα το προϊόν που χρειάζεται, 
με κριτήρια διάλυσης (νερού/διαλύτη), πλεονεκτημάτων και πιστοποιήσεων.

* Πιστοποιήσεις Χρωμάτων Vitex:

Κατάλληλο και 
για παιδικά 
παιχνίδια

Χρώματα 
ενάντια στην 

άλγη

Αντιμυκητιακά 
χρώματα

Οικολογικά
Χρώματα

Αντιμικροβιακά
Υποαλλεργικά 

Χρώματα

Πυράντοχα
Χρώματα

“Ψυχρά” 
Χρώματα

Υψηλή αντοχή 
στο συχνό 

πλύσιμο

Η παραγωγή των νέων συσκευασιών Vitex θα ολοκληρωθεί 
σταδιακά έως και τον Μάιο του 2019. Αντίστοιχα θα ξεκινήσει 

και η σταδιακή αποστολή τους έως το τέλος του έτους. 



Δημιουργούμε ενιαία εικόνα και ομαδοποιούμε 
τις οικογένειες των προϊόντων 
Οι νέες συσκευασίες διατηρούν τα εικαστικά χαρακτηριστικά της Vitex, που τα καθιέρωσαν και τα έκαναν 
αναγνωρίσιμα στον καταναλωτή εδώ και πολλές δεκαετίες.

Ενισχύουμε την πώληση «Συστημάτων - Λύσεων»
Ο νέος σχεδιασμός συνδέει το κύριο προϊόν (χρώμα, μονωτικό κτλ.) με το υποστηρικτικό του (αστάρι, διαλυτικό, 
στόκο κτλ.) προτρέποντας τον πελάτη σας να το αγοράσει.

Το κορυφαίο ακρυλικό 
σύστημα για ματ 

εξωτερικούς τοίχους με 
εξαιρετική απόδοση 

και αντοχή!

Η οικολογική ριπολίνη νερού 
Aquavit Eco συνδυάζεται με 

το οικολογικό υπόστρωμα 
Velatura Eco προσφέροντας 

εξαιρετικό απότελεσμα.
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Συσκευασία 750 mL 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΛΕΥΚΟ 6,00 21,60 66,50

Vitex with Teflon

Νέας γενιάς ματ πλαστικό χρώμα με τεχνολογία προστασίας της επιφάνειας TeflonTM. 
Η τεχνολογία Teflon TM προσδίδει στην επιφάνεια ενισχυμένη ανθεκτικότητα στην 
απορρόφηση κοινών οικιακών λεκέδων και αντίσταση στην εναπόθεση σκόνης, κάπνας και 
άλλων ρύπων. 
aΟι λεκέδες αφαιρούνται εύκολα ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.  
aΈχει εύκολη εφαρμογή και είναι πρακτικά άοσμο.

Συσκευασία 180 mL 375 mL 750 mL 3 Lt 10 Lt 16 Lt
τεμ. / συσκευασία 24 12 12

ΛΕΥΚΟ 3,20 5,25 19,00 56,00 85,30

ΒΑΣΙΚΑ 2,20 3,20 5,25 19,00

Vitex Classic

Το κορυφαίο πλαστικό χρώμα Vitex. Απλώνει εξαιρετικά, δίνοντας λεία εντελώς ματ 
επιφάνεια. Είναι πρακτικά άοσμο, ιδιότητα που το καθιστά φιλικό στο χρήστη και στο 
περιβάλλον. 
aΑσυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα.
aΕξαιρετική λευκότητα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
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Συσκευασία 750 mL 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΛΕΥΚΟ 5,25 19,00 56,00

Συσκευασία 3 Lt 10 Lt

ΛΕΥΚΟ 22,40 66,80

Συσκευασία 3 Lt 10 Lt

ΛΕΥΚΟ 41,00 112,00

Συσκευασία 700 mL 2,1 Lt
τεμ. / συσκευασία 8

PANDORA SILVER 25,00 64,00

HELIOS GOLD 25,00 64,00

SELENE BRONZE 25,00 64,00

Vitex Eco

Vitex Satin Eco

Vitex Metallico

Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, με εξαιρετική λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα 
και απόδοση. 
aΟικολογικό και αντιμικροβιακό με εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο.
aΚατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια.

Πλαστικό χρώμα πολυτελείας με σατινέ τελείωμα και βελούδινη υφή. Προσφέρει  
εξαιρετική καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και απόδοση.  
aΟικολογικό και αντιμικροβιακό με εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο.
aΚατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια.

Υδατοδιαλυτό χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για να προσδίδει εντυπωσιακό μεταλλικό 
φινίρισμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Η απόχρωση Pandora (500) χρησιμοποιείται και 
ως βάση για τη δημιουργία των 30 προτεινόμενων αποχρώσεων χρωματολογίου. 
aΜε μεταλλικό φινίρισμα για εντυπωσιακές και εύκολες τεχνοτροπίες.

Vitex Πυράντοχο

Λευκό πυράντοχο πλαστικό χρώμα, κατάλληλο για την προστασία τοίχων και επιφανειών 
τσιμέντου στο ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
aΤο μοναδικό ελληνικό πυράντοχο πλαστικό χρώμα πιστοποιημένο από την LGAI.
aΕγκεκριμένο από την Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
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Συσκευασία 500 mL
τεμ. / συσκευασία 6

3,30

Συσκευασία 750 mL 3 Lt 9 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΛΕΥΚΟ 4,80 18,20 48,50

Συσκευασία 3 Lt 9 Lt 15 Lt

ΛΕΥΚΟ 6,60 16,60 26,80

Συσκευασία 3 Lt 9 Lt 15 Lt

ΛΕΥΚΟ 8,00 23,00 37,10

Συσκευασία 750 mL 3 Lt 9Lt 15 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΛΕΥΚΟ 3,80 11,30 31,50 50,00

Vito Eco Πλαστικό

Vista Πλαστικό

Vista Υδρόχρωμα

Kitchen & Bath

Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει πολύ καλά 
δίνοντας λεία ματ επιφάνεια.
aΟικολογική λύση με μεγάλη καλυπτικότητα και υψηλή απόδοση.

Οικονομικό πλαστικό χρώμα γενικής εσωτερικής χρήσης. Δουλεύεται εύκολα και έχει 
υψηλή απόδοση. 
aΓενικής εσωτερικής χρήσης με μεγάλη καλυπτικότητα.

Υδρόχρωμα με εξαιρετική λευκότητα και καλυπτικότητα, ιδανικό για εσωτερικούς χώρους 
όπως κλιμακοστάσια, αποθήκες, οροφές κουζινών και μπάνιων. 
aΕπιτρέπει στις επιφάνειες να “αναπνέουν”.

Πλαστικό χρώμα κατάλληλο για προστασία από μούχλα και μύκητες. 
aΙδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία και υδρατμούς (κουζίνα, μπάνιο κ.λ.π.).
aMε μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή απόδοση και εξαιρετική λευκότητα.

Kitchen & Bath Cleaner

Καθαριστικό για μούχλα και μύκητες. 
aΕύκολο στην εφαρμογή, αποτελεσματικό και φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.
aΕξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές και ταυτόχρονα αρωματίζει και φρεσκάρει 
     διακριτικά το χώρο.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



7



8

Συσκευασία 3 Lt 10 Lt

ΛΕΥΚΟ 25,90 80,00

Acrylan Elastic

Ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα με κορυφαία αντοχή σε ακραία καιρικά φαινόμενα 
(υψηλές / χαμηλές θερμοκρασίες, έντονη βροχόπτωση κ.α.).
aMε ειδικές 100% ακρυλικές UV - αλληλοδικτυούμενες ρητίνες, παραμένει ελαστικό στις

συστολοδιαστολές, ενώ ταυτόχρονα “αναπνέει”.
aΚαλύπτει πλήρως μικρές ρωγμές της επιφάνειας.

Συσκευασία 750 mL 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΛΕΥΚΟ 6,00 21,60 68,00

Acrylan

Το κορυφαίο ακρυλικό χρώμα Vitex. Υψηλής ποιότητας με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες, 
κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, ασυναγώνιστη 
απόδοση, υψηλή λευκότητα. Δίνει λεία ματ επιφάνεια και εξασφαλίζει διαπνοή στις 
επιφάνειες όπου εφαρμόζεται.
aΕξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
a100% ακρυλικό.

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
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Συσκευασία 3 Lt 9 Lt 15 Lt

ΛΕΥΚΟ 11,00 31,50 51,70

Συσκευασία 3 Lt 9 Lt 15 Lt

ΛΕΥΚΟ 14,50 39,50 64,00

Συσκευασία 3 Lt 10 Lt

ΛΕΥΚΟ 28,10 86,50

Συσκευασία 3 Lt 10 Lt

ΛΕΥΚΟ 27,60 88,00

Acrylan Silicon

Acrylan Thermo-Block

Vito Ακρυλικό

Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας, με εξαιρετική διαπερατότητα των 
υδρατμών, χαμηλή απορρόφηση του νερού και μεγάλη διάρκεια ζωής.  Iδανικό για
περιοχές με αυξημένη υγρασία και ακραίες καιρικές συνθήκες. Επαναβάφεται με 
οποιοδήποτε ακρυλικό χρώμα της Vitex. 
aΓια μέγιστη αδιαβροχοποίηση και υδρατμοπερατότητα.  
aΔιευκολύνει τη διαφυγή της εγκλωβισμένης υγρασίας.

Στεγανωτικό θερμοπροστατευτικό ακρυλικό χρώμα, υψηλής ανακλαστικότητας, 
με ειδικές 100% ακρυλικές UV - αλληλοδικτυούμενες ρητίνες και ανακλαστικά 
θερμομονωτικά σφαιρίδια προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας.
aΣτεγανωτικό & θερμοπροστατευτικό.
aΜε ανακλαστικά θερμομονωτικά σφαιρίδια.

Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια δίνοντας 
λεία ματ επιφάνεια.
aΜε μεγάλη καλυπτικότητα και υψηλή απόδοση.

Vista Ακρυλικό

Ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης με βάση συμπολυμερείς ακρυλικές ρητίνες. 
Δουλεύεται εύκολα και έχει υψηλή απόδοση.
aΓενικής εξωτερικής χρήσης με μεγάλη καλυπτικότητα.
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Συσκευασία 750 mL 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΛΕΥΚΟ 6,00 22,10 71,00

HyRoof Hybrid PU

Yβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, νέας τεχνολογίας με βάση ακρυλική 
πολυουρεθάνη νερού. Με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις δομικές επιφάνειες.
aΣχηματίζει υψηλής ελαστικότητας, αδιαπέραστη χωρίς ραφές, μεμβράνη.
aΙδιαίτερα ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές αλλαγές, UV ακτινοβολία και στη 
     θερμική  γήρανση.
aΕξαιρετική προστασία από υγρασία και στάσιμα νερά για περισσότερα από 10 χρόνια.

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

TO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
Πιστοποιημένο με την Eυρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETA 16/0755) από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό TZUS- μέλος της EOTA - σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Οδηγία ETAG 005 
(Υγρά Συστήματα Στεγανοποίησης- Liquid Applied Roof Waterproofing Kits)

ΕΤΑ 16/0755

Σύστημα Στεγάνωσης
HyRoof Hybrid PU

10
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Συσκευασία 5 Lt 15 Lt

17,60 51,70

HyRoof Primer Hybrid PU

Yβριδικό αστάρι νερού, ιδανικό για το αστάρωμα επιφανειών που πρόκειται να 
στεγανωθούν με Hyroof Hybrid PU. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, 
ασφαλτικές μεμβράνες, τσιμεντόπλακες, ακρυλικές βαφές κ.α.
aΔιεισδύει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες.
aΕλαφρώς χρωματισμένο.

Συσκευασία 750 mL 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΛΕΥΚΟ 5,30 19,30 62,00
ΚΕΡΑΜΙΔΙ 5,50 19,90 63,00

Συσκευασία 3 Lt 9 Lt

ΛΕΥΚΟ 16,80 51,00

Vitacryl Μονωτικό Ταρατσών

Εξαιρετικό στεγανωτικό χρώμα ακρυλικής βάσεως, μεγάλης ελαστικότητας για τη 
στεγανοποίηση ταρατσών. 
aKαλή πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια.
aΜε ελαστικότητα που παραμένει στο πέρασμα του χρόνου.
aΣυμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Vito Μονωτικό Ταρατσών

Στεγανωτικό χρώμα, ακρυλικής βάσεως, μεγάλης ελαστικότητας για ταράτσες. 
aΗ οικονομική και αξιόπιστη λύση στη στεγάνωση.
aΜε πολύ καλή πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια.

Ρολά Τιμή

1m x 100m 99,90

Ρολά Τιμή

10 cm x 100m 9,30
30 cm x 100m 25,80

Ταινία Πολυεστερικού Οπλισμού HyRoof

Ενισχυμένος Πολυεστερικός Οπλισμός HyRoof

Πολυεστερικός οπλισμός 50 gr/m² για ενίσχυση του επαλειπτικού υλικού σε γωνίες, 
στηθαία, αρμούς, ρωγμές, υδροροές. 

Ενισχυμένος πολυεστερικός οπλισμός 75 gr/m². Εμποτίζεται εύκολα και προσαρμόζεται 
άψογα στην προς στεγάνωση επιφάνεια. Bελτιώνει την απόδοση του συστήματος 
στεγάνωσης HyRoof.
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Συσκευασία 750 mL 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

3,70 13,00 39,60

Συσκευασία 1 Lt 5 Lt 15 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

5,60 26,50 71,00

Συσκευασία 1 Lt 5 Lt 15 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

5,70 26,80 75,50

Acrylan Unco Eco

Durovit

Πιστοποιημένο, οικολογικό, σιλικονούχο ακρυλικό, μικρονιζέ αστάρι νερού. Παρουσιάζει 
εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση νερού, αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, έχει υψηλή 
διαπνοή, εξαιρετικές αντοχές στα αλκάλια, ισχυρή πρόσφυση.
aΧαμηλής κοκκομετρίας για να διεισδύει σε αδύναμες επιφάνειες. 
aΕλαφρώς χρωματισμένο.

Διαφανές ακρυλικό αστάρι διαλύτου. Έχει άψογη πρόσφυση και μεγάλη διειδυτικότητα σε 
πορώδεις επιφάνειες και αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για τελική βαφή με ακρυλικά και 
πλαστικά χρώματα.
aΑδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες και επιτρέπει τη διαπνοή τους.
aΣταθεροποιεί και υδροχρωματισμένες επιφάνειες.

Primer - 100% Ακρυλικό υδατοδιαλύτο αστάρι

Υδατοδιαλυτό, πρακτικά άοσμο αστάρι 100% ακρυλικό, με εξαιρετική πρόσφυση στην 
τοιχοποιία, προσδίδοντας στις επιφάνειες μικρότερη απορροφητικότητα. 
aΕφαρμόζεται πολύ εύκολα και έχει υψηλή απόδοση.
aΒελτιώνει το τελικό χρώμα.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΑΣΤΑΡΙΑ
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Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΛΕΥΚΟ 6,45 19,90 77,80

Συσκευασία 750 mL 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

4,25 12,50 35,00

Συσκευασία 3 Lt 10 Lt

ΛΕΥΚΟ 9,10 29,10

Συσκευασία 750 mL 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΛΕΥΚΟ 5,50 19,45 59,60

Συσκευασία 750 mL 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΛΕΥΚΟ 4,50 15,10 48,00

PreColor - Αστάρι που χρωματίζεται

Blanco Eco

Superbond Primer

Gypsum Board - Αστάρι γυψοσανίδων

Aκρυλικό αστάρι νερού που χρωματίζεται για την αύξηση της καλυπτικότητας, μειώνοντας 
τις αναγκαίες επιστρώσεις του τελικού χρώματος. 
aΒελτιώνει την εμφάνιση, την πρόσφυση και την αντοχή του τελικού χρώματος.
aΕξωτερικής & εσωτερικής χρήσης.
aΧρωματίζεται για όλες τις τελικές αποχρώσεις.

Πιστοποιημένο, οικολογικό, λευκό ματ, υδατοδιαλυτό υπόστρωμα με βάση 100% ακρυλικές 
ρητίνες. Είναι πολύ καλυπτικό και εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. 
aΚαλύπτει αποτελεσματικά κάπνα, κιτρινίλες,νικοτίνη κ.α. καθώς και τις τανίνες του ξύλου. 
aΙδανικό για πέρασμα από σκούρες σε ανοιχτές αποχρώσεις.

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης με βάση ακρυλικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο. 
Εφαρμόζεται σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες,σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.
aΈτοιμο προς χρήση. 
aΠαρέχει ισχυρή πρόσφυση για την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας, εξωτερικής

θερμομόνωσης, σοβά, στόκου σπατουλαρίσματος και κόλλας πλακιδίων. 

Λευκό γεμιστικό αστάρι για γυψοσανίδες. Εξομοιώνει την απορροφητικότητα μεταξύ 
του χαρτιού της γυψοσανίδας, του υλικού αρμολόγησης και των υπολοίπων προς βαφή 
επιφανειών. 
aΥψηλή γεμιστική ικανότητα.

Vitosin

Ακρυλικό μονωτικό αστάρι διαλύτου, απομονώνει και καλύπτει κάπνα, μούχλα, καυσαέρια 
και άλλους λεκέδες, αποτρέποντας την επανεμφάνισή τους. Ιδανικό και για τη μόνωση 
υδροχρωματισμένων επιφανειών.
aΓια λερωμένες επιφάνειες από κάπνα,καυσαέρια, μούχλα κ.τ.λ.
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Συσκευασία 5 Kg 18  Kg

4,70 14,80

Visto Ready Fine - Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος

Έτοιμος προς χρήση λείος στόκος σπατουλαρίσματος μεγάλων επιφανειών, 
σε μορφή πάστας, κατάλληλος για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές 
από σοβά, γυψοσανίδες ή μπετόν. Με μεγάλη γεμιστική ικανότητα, στρώνεται και τρίβεται 
πολύ εύκολα.
aΔημιουργεί μία ομοιόμορφη και συνεκτική τελική επιφάνεια.

Συσκευασία 1 Kg 5 Kg 20 Kg
τεμ. / συσκευασία 8 4

1,30* 2,20*

ΠΑΛΕΤΑ 30 τεμ. 6,50*

ΠΑΛΕΤΑ 54 τεμ. 5,70*

Visto (Παρετίνη)

Λευκός υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες. Είναι απλός στην εφαρμογή του, στεγνώνει γρήγορα χωρίς 
να σκάει, τρίβεται εύκολα και δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο.
aΙδανικός για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων, εμφανούς 

μπετόν, γυψοσανίδων κ.α.

ΣΤΟΚΟΙ

**
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
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Συσκευασία 750 mL
τεμ. / συσκευασία 12

7,20

Συσκευασία 400 gr 800 gr 4 Kg
τεμ. / συσκευασία 12 12

3,20 5,50 24,50

Συσκευασία 400 gr 800 gr 5 Kg
τεμ. / συσκευασία 24 12

1,90 2,80 10,30

Συσκευασία 5 Kg 18  Kg

4,80 15,00

Visto Ready Smooth - Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος

Acrylic Putty - Ακρυλικός στόκος οικοδομών

Elastomeric Putty - Ελαστομερής στόκος

Έτοιμος προς χρήση ιδιαίτερα λείος στόκος σπατουλαρίσματος μεγάλων επιφανειών, σε 
μορφή πάστας, κατάλληλος για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές από σοβά, 
γυψοσανίδες ή μπετόν. Με μεγάλη γεμιστική ικανότητα, στρώνεται και τρίβεται πολύ 
εύκολα.
aΙδιαίτερα λείος, ιδανικός για τοίχους που απαιτούν τέλεια επιφάνεια φινιρίσματος 

(με έντονο φωτισμό, τεχνοτροπίες κ.λ.π.). 

Λευκός ακρυλικός στόκος οικοδομών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται 
για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων, εμφανούς μπετόν, ξύλων καθώς και 
για διακοσμητικές εφαρμογές. Έχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, τις μεταβολές της 
θερμοκρασίας και την αλκαλικότητα.
aΓεμίζει σωστά, τρίβεται εύκολα και δίνει λείες επιφάνειες.

Ελαστομερής υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος με μικροσφαιρίδια, κατάλληλος για την 
επισκευή και στεγάνωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Έχει υψηλή αντοχή 
στην υγρασία, στις μεταβολές της θερμοκρασίας, στην αλκαλικότητα και στις καιρικές 
συνθήκες.
aΣυρρικνώνεται ελάχιστα και δεν ρηγματώνεται.

Light Acrylic Putty - Ελαφρύς ακρυλικός στόκος οικοδομών

Ελαφρύς λευκός υδατοδιαλυτός, υψηλής καλυπτικότητας στόκος κατάλληλος για 
εσωτερικές επιφάνειες. Χρησιμοποιείται για γέμισμα μεγάλων και μικρών οπών και 
ρωγμών σε τοίχους, εμφανές μπετόν, γυψοσανίδες, κ.τ.λ. τρίβεται και βάφεται με 
οποιοδήποτε χρώμα.
aΔεν συρρικνώνεται, στεγνώνει γρήγορα.
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Συσκευασία 750 mL 3 Lt 9,750 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΛΕΥΚΟ 9,00 32,00 98,00

ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Συσκευασία 5 Kg 15 Kg

ΛΕΥΚΟ 14,60 40,70

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΛΕΥΚΟ 6,60 19,60

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 6,80 20,10

Συσκευασία 750 mL 3 Lt 9 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΑΝΘΡΑΚΙ 3,90 13,90 38,50

Συσκευασία 750 mL 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΛΕΥΚΟ 5,40 20,30 65,00

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 5,50 20,60 66,50

Cement Paint - Τσιμεντόχρωμα νερού

Vito Τσιμεντόχρωμα

Cimentol - Τσιμεντόχρωμα διαλύτου

Floorquard - Υβριδικό χρώμα δαπέδων

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού υψηλής ποιότητας, με ειδική σύνθεση. Προσφέρει μεγάλη 
καλυπτικότητα, ασυναγώνιστη απόδοση, εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. 
aΑπευθείας βαφή σε: εμφανές μπετόν, σοβά,τούβλα, αλκαλικές επιφάνειες.
aΔιατίθεται σε 4 αποχρώσεις (κεραμιδί, ατσαλί, τσιμέντο, ανθρακί).

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού για εξωτερική χρήση. Λόγω των αντοχών που παρουσιάζει 
στα αλκάλια συνίσταται για τη βαφή και την προστασία κάθε επιφάνειας τσιμέντου. 
aΚαλυπτικότητα & απόδοση.
aΔιατίθεται σε ανθρακί χρώμα 985.

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου για εξωτερική / εσωτερική χρήση, κατάλληλο για 
τοίχους, τσιμεντένια δάπεδα, κεραμίδια, γκαράζ, γήπεδα τένις κ.α. Παρουσιάζει μεγάλη 
αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση. 
aΜε ισχυρή πρόσφυση και σκληρότητα.
aΔιατίθεται σε 8 αποχρώσεις (σταχύ, κίτρινο,ώχρα, κεραμιδί, πράσινο τένις, βαθύ 
    μπλε, μολυβί, ανθρακίτης).

Νέας τεχνολογίας υβριδικό πολυουρεθανικό ακρυλικό χρώμα για εσωτερικά και εξωτερικά 
δάπεδα ήπιας καταπόνησης,  βάσεως νερού ενός συστατικού.
aΕφαρμόζεται απευθείας σε δάπεδα από τσιμέντο / μπετόν  (π.χ. γκαράζ & αποθήκες, κτλ.).
aΑντοχή στη φθορά / χημικά / καιρικές συνθήκες.
aΕύκολη και φιλική προς το χρήστη εφαρμογή.

Relief - Ανάγλυφο επίχρισμα

Ανάγλυφο επίχρισμα με σπουδαίες αντοχές κατάλληλο για κάθε εξωτερική ή εσωτερική 
επιφάνεια. Απλώνει πολύ καλά χωρίς να αφήνει ματίσεις και αποκτά μεγάλη σκληρότητα, 
χωρίς να σκάει. 
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Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

GLOSS - SATIN - MAT 8,80 28,00

Συσκευασία 375 mL 750 mL 2,5 Lt 5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6 6

3,60 5,70 18,10 32,70

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

8,40 27,90

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

GLOSS - SATIN - MAT 9,90 32,20

Aquavit Eco

Velatura Eco Νερού

Platinum

Πιστοποιημένo οικολογικό, αντιμικροβιακό βερνικόχρωμα νερού, εξαιρετικής λευκότητας 
με μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα, στο συχνό πλύσιμο και τα καθαριστικά. Απλώνει 
ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει βενιές και ματίσεις. 
aΕνισχυμένο με πολυουρεθανικές ρητίνες και φίλτρα UV.
aΠιστοποιημένο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
aΚατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια.

Ιδανικό οικολογικό αστάρι για κάθε βερνικόχρωμα νερού ή διαλύτου, καλύπτει και 
γεμίζει αποτελεσματικά την επιφάνεια, στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα. 
aΕξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες, αλουμίνιο, PVC, γυαλί, ξύλο κ.α.

Ριπολίνη πολυτελείας για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες με εξαιρετική καλυπτικότητα 
και μεγάλη ελαστικότητα. Δουλεύεται εύκολα και έχει άψογο φινίρισμα και λευκότητα.
aΕνισχυμένη αντοχή με πολυουρεθανικές ρητίνες.
aΕξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. 

Velatura

Aστάρι για ξύλινες επιφάνειες. Καλύπτει και γεμίζει αποτελεσματικά την επιφάνεια, 
και τρίβεται εύκολα. Προετοιμάζει άψογα την επιφάνεια για την τελική βαφή με 
βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτου.
aΕξαιρετικό άπλωμα – δούλεμα - τρίψιμο.

ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ

Διαλύτου

Νερού



18

Συσκευασία 180 mL 375 mL 750 mL 2,5 Lt 5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6 6 6

ΛΕΥΚΟ 2,90 3,95 7,20 22,20 38,00

ΜΑΥΡΟ 55
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 2,90* 3,95 7,20 22,20** 38,00***

ΜΑΥΡΟ 55
ΜΑΤ 2,90 3,95 7,20 22,20

Verolac

Γυαλιστερό ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει 
πολύ καλά. Υψηλής καλυπτικότητας, ελαστικότητας και αντοχής.
aΣε 44 έτοιμες αποχρώσεις.

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ

Συσκευασία 180 mL 375 mL 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6 6 6

GLOSS / SATIN          
ΛΕΥΚΟ - ΜΑΥΡΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 8,80 27,20

METALLIZE
GOLD - SILVER - BRONZE 5,30 8,00 13,40

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών σε γυαλιστερό, σατινέ και μεταλλιζέ 
φινίρισμα, κατάλληλο για κάθε μεταλλική επιφάνεια που πρέπει να αντέξει στο χρόνο. 
Υψηλή καλυπτικότητα και γυαλάδα αμετάβλητη στο πέρασμα του χρόνου. 
aΣιλικονούχο ντουκόχρωμα με κορυφαία σκληρότητα χωρίς προσθήκη σκληρυντή.

GLOSS / SATIN: 3 έτοιμες αποχρώσεις   METALLIZE: Gold, Silver, Bronze.

*ΣΕ 180mL ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ:
11, 16, 19, 24, 26, 27, 33, 34, 48, 
49, 55, 56, 58, 59, 66, 68,  69, 78.

***ΣΕ 5Lt  ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
49 ΚΑΙ 55.

**ΣΕ 2,5Lt ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ:
33, 48, 49, 55, 57, 58, 59, 

66, 78.

Heavy Metal Silicon
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Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΛΕΥΚΟ 6,90 21,80

ΜΑΥΡΟ - ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 6,90 21,80*
ΑΠΟΧΡΩΣΗ 5000 

ΧΡΩΜΑ ΖΑΝΤΩΝ
6,90 21,80

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΛΕΥΚΟ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 11,30 34,70

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 7,10 22,40*

Συσκευασία 750 mL 2,250 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΒΑΣΗ GRAPHITE 13,90 41,80

Heavy Metal Silicon Effect

Direct 3 in1

Martelite

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα με ανάγλυφη χροιά και ιδιαίτερο διακοσμητικό φινίρισμα. 
Ιδανικό για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες, με εξαιρετική 
αντιδιαβρωτική προστασία και αντοχή στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.
aΜε μεταλλιζέ διακοσμητικό φινίρισμα και εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία.
aΔιατίθεται έτοιμο σε απόχρωση Graphite που αποτελεί και τη βάση για τις 20 
     προτεινόμενες  αποχρώσεις χρωματολογίου.

Ταχυστέγνωτο, γυαλιστερό αντιδιαβρωτικό ντουκόχρωμα. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, 
σκληρότητα, μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση και τέλειο φινίρισμα. 
aΑπευθείας βαφή πάνω στη σκουριά χωρίς υπόστρωμα.
aΣε 12 έτοιμες αποχρώσεις.

Σφυρήλατο χρώμα, ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση μεταλλικών επιφανειών. 
Προσφέρει πρόσφυση, γρήγορο στέγνωμα, δεν τρέχει και εφαρμόζεται απ’ ευθείας πάνω 
στο μέταλλο, χωρίς να χρειάζεται αστάρι. 
aΕντυπωσιακό σε εμφάνιση με υφή σφυρήλατου μετάλλου.
aΣε 13 έτοιμες αποχρώσεις.

Super Syntol

Αλκυδικό ντουκόχρωμα με υψηλή αντοχή, καλυπτικότητα και γυαλάδα. Λόγω της 
ειδικής του σύστασης αποτελεί άριστο αντιδιαβρωτικό φινίρισμα για κάθε 
είδους μεταλλική επιφάνεια.
aΕιδικό για τη βαφή οχημάτων, μηχανημάτων και άλλων μεταλλικών κατασκευών.

*ΣΕ 2,5Lt ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ:
830, 833, 840, 849, 855, 866

*ΣΕ 2,5Lt ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ:
2113, 2912, 4149, 5550
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Συσκευασία 375 mL 750 mL 2,5 Lt 5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6 6

ΚΑΦΕ - ΓΚΡΙ 3,35 5,90 19,20 33,50

Συσκευασία 375 mL 750 mL 2,5 Lt 5 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 6 6

ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ 3,45 5,70 18,20 32,90 64,00*

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ

Metal Primer - Αστάρι μετάλλων

Ιδανικό υπόστρωμα για μεταλλικές επιφάνειες. Συνδυάζει εξαιρετικό δούλεμα, 
τέλειο άπλωμα και εύκολο τρίψιμο. Χρησιμοποιείται και για την προετοιμασία τοίχων 
απομονώνοντας λεκέδες, μπαλώματα, κηλίδες, κιτρινίσματα, κ.λ.π.
aΜε υψηλή απόδοση, λευκότητα και καλυπτικότητα.

Anti-Rust Primer - Αντισκωριακό αστάρι

Ταχυστέγνωτο αστάρι για υψηλή αντισκωριακή προστασία. Εξαιρετικής αντοχής 
προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες και τις προετοιμάζει κατάλληλα για την τελική βαφή. 
Προσφέρει πρόσφυση, καλυπτικότητα, ελαστικότητα και τέλειο άπλωμα.
aΜε υψηλή αντισκωριακή προστασία.

*ΣΕ 10 Lt ΛΕΥΚΟ
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Συσκευασία 820 mL
τεμ. / συσκευασία 6

A + B ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ 8,50

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ANOIXTO ΓΚΡΙ 9,20 28,80

Συσκευασία 375 mL 750 mL
τεμ. / συσκευασία 6 6

ΓΚΡΙ 10,50 20,70

Συσκευασία 375 mL 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6 6

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 3,80 6,80 21,70

Minio

Galvanize

Primer For Glossy Surfaces - Αστάρι γυαλιστερών επιφανειών

Αντιοξειδωτικό αστάρι νέας τεχνολογίας με βάση αλκυδικές ρητίνες και ισχυρά 
αντιδιαβρωτικά πιγμέντα. Πλήρης προστασία κατά της οξείδωσης των μετάλλων με άριστη 
καλυπτικότητα και πρόσφυση. 
aΔεν περιέχει μόλυβδο.

Ψυχρό γαλβάνισμα. Αντισκωριακό αστάρι βιομηχανικής χρήσης εποξειδικής βάσης, 
ενός συστατικού. Κατάλληλο για αστάρωμα μεταλλικών επιφανειών και κατασκευών σε 
βιομηχανικό και παραθαλάσσιο περιβάλλον.
aΠλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου.

Ειδικό υπόστρωμα ενός συστατικού με άριστη πρόσφυση σε αλουμίνιο, γαλβανιζέ, 
ανοξείδωτο, χαλκό, PVC και γυαλί.
aΕνός συστατικού με πρόσφυση σε γυαλιστερές επιφάνειες.

Wash Primer - Αντισκωριακό αστάρι ισχυρής πρόσφυσης

Υψηλής ποιότητας αντισκωριακό αστάρι δύο συστατικών για ισχυρή πρόσφυση σε λείες 
και γυαλιστερές επιφάνειες όπως αλουμίνιο, γαλβανιζέ, λαμαρίνες, πολυεστέρα, γυαλί και 
ανοξείδωτα μέταλλα.
aΆψογη πρόσφυση σε γυαλιστερές επιφάνειες.

ΣΕΤ 820 mL:
 Α ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ 492mL B ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ 328mL
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Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΑΧΡΩΜΟ 9,00 27,50

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 9,60 29,10

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΑΧΡΩΜΟ 8,50 25,90

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 8,90 26,90

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ & ΠΕΤΡΑΣ

Diaxyl Plus - Βερνίκι εμποτισμού ξύλου διαλύτου

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου διαλύτου, πολυουρεθανικής βάσης, για 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εμποτίζει το ξύλο, σχηματίζοντας λεπτό υμένα 
επιτρέποντας του όμως συγχρόνως να διαπνέει. Προστατεύει το ξύλο από την υγρασία.
aΜε πολυουρεθανικές ρητίνες νέας τεχνολογίας.
aΜε ειδικά φίλτρα για τη UV ακτινοβολία.
aΣε άχρωμο και σε 11 αποχρώσεις.

Diaxyl Plus - Βερνίκι εμποτισμού ξύλου νερού

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου νερού, πολυουρεθανικής βάσης, για 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εμποτίζει το ξύλο, σχηματίζοντας λεπτό υμένα 
επιτρέποντας του όμως συγχρόνως να διαπνέει. Προστατεύει το ξύλο από την υγρασία.
aΜε πολυουρεθανικές ρητίνες νέας τεχνολογίας.
aΜε ειδικά φίλτρα για τη UV ακτινοβολία.
aΣε άχρωμο και σε 11 αποχρώσεις.
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Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 8,50 26,40

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 7,80 24,00

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΑΧΡΩΜΟ 9,60 29,80

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΑΧΡΩΜΟ 8,90 28,40

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. 
Λόγω της ειδικής σύστασης αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του. 
Τονίζει τα νερά του ξύλου αναδεικνύοντας την φυσική του ομορφιά. Εμποτίζει εύκολα και 
σε βάθος το ξύλο, προστατεύοντας το από την υγρασία. 
aΜε ειδικά φίλτρα για τη UV ακτινοβολία.
aΑναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου.
aΣε 11 αποχρώσεις.

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΑΧΡΩΜΟ 9,40 29,00

Diaxyl Extra - Εντομοκτόνο συντηρητικό ξύλου διαλύτου

Diaxyl - Συντηρητικό ξύλου διαλύτου

Diaxyl - Συντηρητικό ξύλου νερού

Diaxyl Decor - Έγχρωμο προστατευτικό ξύλου διαλύτου

Άχρωμο συντηρητικό ξύλου διαλύτου για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Εμποτίζει εύκολα 
και σε βάθος το ξύλο, προστατεύοντας το αποτελεσματικά από έντομα όπως είναι το 
σαράκι, σκαθάρια τερμίτες κ.α. καθώς και από μύκητες. 
aΕντομοκτόνο που προστατεύει από σαράκι, τερμίτες κ.λ.π.
aΠληρεί τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
aΠροστατεύει από έντομα και μύκητες.

Άχρωμο συντηρητικό ξύλου διαλύτου για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Εμποτίζει 
εύκολα και σε βάθος το ξύλο, προστατεύοντας το αποτελεσματικά από τους μύκητες 
που είναι υπεύθυνοι για τον αποχρωματισμό και το σάπισμα του ξύλου ή τη δημιουργία 
μπλε κηλιδώσεων και μούχλας. 
aΠληρεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
aΠροστατεύει από τους μύκητες.

Άχρωμο συντηρητικό ξύλου νερού για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Εμποτίζει εύκολα 
και σε βάθος το ξύλο, προστατεύοντας το αποτελεσματικά από τους μύκητες που είναι 
υπεύθυνοι για τον αποχρωματισμό και το σάπισμα του ξύλου ή τη δημιουργία μπλε 
κηλιδώσεων και μούχλας. 
aΠληρεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
aΠροστατεύει από τους μύκητες.

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου διαλύτου για εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες. Λόγω της ειδικής σύστασης αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων 
στον υμένα του. Τονίζει τα νερά του ξύλου αναδεικνύοντας την φυσική του ομορφιά. 
Εμποτίζει εύκολα και σε βάθος το ξύλο, προστατεύοντας το από την υγρασία. 
aΜε ειδικά φίλτρα για τη UV ακτινοβολία.
aΑναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου. 
aΣε 11 αποχρώσεις.

Diaxyl Decor - Έγχρωμο προστατευτικό ξύλου νερού
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Συσκευασία 2,5 Lt 5 Lt

25,80 45,90

Συσκευασία 750 mL
τεμ. / συσκευασία 6

9,40

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΑΧΡΩΜΟ
GLOSS - SATIN - MAT 11,40 36,00

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ & ΠΕΤΡΑΣ

Πολυουρεθανικά τροποποιημένο προστατευτικό λάδι εμποτισμού, εμπλουτισμένο με κερί, 
φίλτρα UV και φωτοσταθεροποιητές HALS.  Έχει μεγάλη αντοχή στα χημικά, τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες και τις καταπονήσεις.
aΑδιαβροχοποιεί και προστατεύει τα ξύλινα καταστρώματα.

Συσκευασία 180 mL 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6 6

ΑΧΡΩΜΟ GLOSS 3,00 7,20 22,50

ΑΧΡΩΜΟ SATIN - MAT 7,20 22,50

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ GLOSS 3,00 7,20

Lussolac - Βερνίκι ξύλου διαλύτου

Lussolac - Βερνίκι ξύλου νερού

Teak Oil 

Βερνίκι ξύλου πολυουρεθανικής βάσης. Έχει μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα, 
εξαιρετικό άπλωμα και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό.
aΜε ειδικά φίλτρα για τη UV ακτινοβολία και  επιπλέον προστασία από τις 
     καιρικές συνθήκες.
aΣε άχρωμο και σε 11 αποχρώσεις.

Υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου ενός συστατικού με βάση συνδυασμό ακρυλικών και 
πολυουρεθανικών ρητινών για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό 
στην υγρασία και την έντονη ηλιοφάνεια. 
aΚατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια.
aΜε ειδικά φίλτρα για τη UV ακτινοβολία και επιπλέον προστασία από τις 
     καιρικές συνθήκες. 

Λάδι εμποτισμού από μείγμα φυσικών, τροποποιημένων ελαίων εμπλουτισμένο 
με κερί. Διεισδύει σε βάθος στους πόρους του ξύλου, εμποδίζει τη διείσδυση του νερού 
και αναδεικνύει τη φυσική του ομορφιά. 
aΦρεσκάρει, συντηρεί και προστατεύει τα σκληρά ξύλα από την έντονη ηλιοφάνεια 
      και υγρασία.

Decking Oil 
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Συσκευασία 1 Lt 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

GLOSS 11,50 28,40

SATIN 12,10 29,50

Συσκευασία 1 Lt 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

7,30 17,80

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

6,70 20,80

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΑΧΡΩΜΟ GLOSS 10,60 34,90

Υδατοδιαλυτό διαφανές βερνίκι πατωμάτων ενός συστατικού βάσεως πολυουρεθάνης 
για βαφή σε παρκέ, δάπεδα και σκάλες, εσωτερικών χώρων. Υψηλής σκληρότητας 
με υψηλές αντοχές στην τριβή, τη χάραξη, το νερό και τα υγρά καθαρισμού.
aΕξαιρετικό άπλωμα, δεν κιτρινίζει και στεγνώνει γρήγορα.

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΑΧΡΩΜΟ GLOSS 9,20 29,00

Marelac - Βερνίκι θαλάσσης διαλύτου

Marelac - Βερνίκι θαλάσσης νερού

Delac - Βερνίκι πέτρας

Wooden Floor - Primer

Βερνίκι θαλάσσης πολυουρεθανικής βάσης, εξαιρετικής αντοχής. Για ξύλινες επιφάνειες 
εκτεθειμένες σε έντονες καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για κότερα, θαλαμηγούς, πλοία, αλλά 
και πόρτες, παράθυρα, ξύλινα έπιπλα εξωτερικών χώρων, κ.α.
aΗ απόλυτη προστασία του ξύλου. 
aΜε ειδικά φίλτρα UV και φωτοσταθεροποιητές HALS.

Υδατοδιαλυτό άοσμο, διαφανές βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού με 
εξαιρετικό άπλωμα και μεγάλη ελαστικότητα. Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες εκτεθειμένες 
σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
aΜε φίλτρα UV και ειδικά πρόσθετα που του χαρίζουν έντονη υδροαπωθητικότητα.
 

Ακρυλικό διαφανές βερνίκι εμποτισμού ενός συστατικού. Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά 
της πέτρας και την κρατάει πάντα “ζωντανή”. Τονίζει το φυσικό χρωματισμό της επιφάνειας 
και προστατεύει από την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. 
aΔε δημιουργεί φιλμ, δεν κιτρινίζει, ούτε ξεφλουδίζει.

Υδατοδιαλυτό διαφανές αστάρι πατωμάτων ενός συστατικού. Είναι κατάλληλο για την 
προετοιμασία και το γέμισμα των ξύλινων επιφανειών πριν την εφαρμογή του τελικού 
βερνικιού. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα δίνοντας λεία επιφάνεια και στεγνώνει 
γρήγορα.
aΕξαιρετική πρόσφυση, αδιαβροχοποιεί και σκληραίνει το ξύλο.

Wooden Floor - Varnish

Σύστημα Προστασίας Ξύλινων Πατωμάτων

Βερνίκι Πέτρας
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Συσκευασία 375 mL 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6 6

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 8,30 15,80 47,30

ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Συσκευασία 180 mL 375 mL 750 mL
τεμ. / συσκευασία 6 6 6

2,90 4,00 6,30

Συσκευασία 375 mL 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6 6

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 4,20 7,70 22,70

Συσκευασία 375 mL 750 mL
τεμ. / συσκευασία 6 6

ΜΑΥΡΟ 9,50 17,60

Verolac 300oC - Υψηλής θερμοκρασίας

Verolac Αλουμινίου 300oC 

Verolac Αλουμινίου 600oC 

Χρώμα υψηλής θερμοκρασίας με βάση ειδικές ρητίνες σιλικόνης και ειδικά πυράντοχα 
πιγμέντα που αντέχουν σε υψηλή θερμοκρασία (~300οC) προστατεύοντας ταυτόχρονα 
από τη διάβρωση. Ιδανική λύση για σόμπες, ψησταριές, καμινάδες, τζάκια κ.τ.λ.

Ειδικό αντιοξειδωτικό σιλικονούχο χρώμα αλουμινίου με μεγάλη θερμοκρασιακή αντοχή 
(~300οC). Κατάλληλο για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες όπως: εξατμίσεις, τζάκια, 
καμινάδες, σόμπες αλλά και βιομηχανικές εφαρμογές.
aΜε νέα ενισχυμένη σύνθεση σιλικόνης.

Ειδικό αντιοξειδωτικό σιλικονούχο χρώμα αλουμινίου με αντοχή στις πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες  (~600οC). Κατάλληλο για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες 
όπως: εξατμίσεις, τζάκια, καμινάδες, σόμπες αλλά και βιομηχανικές εφαρμογές.
aΜε νέα ενισχυμένη σύνθεση σιλικόνης.

Silver - Χρώμα Αλουμινίου

Χρώμα αλουμινίου εξαιρετικής αντοχής για υψηλές θερμοκρασίες (~200οC) για την 
προστασία μεταλλικών επιφανειών όπως μπουριά, σιδερένιοι καπνοδόχοι κ.τ.λ.
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Συσκευασία 375 mL 750 mL
τεμ. / συσκευασία 6 6

5,90 10,20

Συσκευασία 375 mL 750 mL 5 Lt 15 Lt
τεμ. / συσκευασία 12 12

1,50 2,45 15,50 42,10

Συσκευασία 375 mL 750 mL
τεμ. / συσκευασία 6 6

6,20 10,80

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

Συσκευασία 750 mL 5 Lt 15 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

3,25 18,00 47,30

Συσκευασία 375 mL 750 mL 5 Lt 15 Lt
τεμ. / συσκευασία 12 12

1,50 2,15 14,10 38,30

Διαλυτικό Πινέλου Τ-300

Διαλυτικό Πιστολιού Τ-350

Διαλυτικό Νίτρου Τ-400

Hardener - Σκληρυντής αέρος

Διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων και υποστρωμάτων διαλύτη ενός 
συστατικού, που πρόκειται να εφαρμοστούν με πινέλo ή ρολό. Κατάλληλο και για την 
απολίπανση των μεταλλικών επιφανειών.

Διαλυτικό πιστολιού γενικής χρήσης για την αραίωση βερνικοχρωμάτων και 
υποστρωμάτων διαλύτη ενός ή δύο συστατικών.

Διαλυτικό πιστολιού για την αραίωση όλων των βερνικιών, χρωμάτων και ασταριών 
διαλύτη, εξασφαλίζοντας γρήγορο στέγνωμα.

Ειδικός σκληρυντής για προσθήκη σε αλκυδικά χρώματα. Μειώνει το χρόνο στεγνώματος. 
Δημιουργεί με το χρώμα σύστημα πολυουρεθάνης εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αντοχή 
στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στα χημικά, την υγρασία και τις μηχανικές καταπονήσεις.  
aΑυξάνει την αντοχή, σκληρότητα & γυαλάδα του τελικού χρώματος.
aΜειώνει το χρόνο στεγνώματος.

Paint Remover - Αφαιρετικό Χρωμάτων

Εξαιρετικά δραστικό αφαιρετικό χρωμάτων και βερνικιών, νέας τεχνολογίας χωρίς 
διχλωρομεθάνιο. Αφαιρεί παλιά χρώματα από οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς 
να την επηρεάζει.
aΑφαιρεί χρώματα ενός και δύο συστατικών.
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Συσκευασία 3,5 Lt

Α+Β ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ 47,40

ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Συσκευασία 750 mL

τεμ. / συσκευασία 12

4,10

Pool Paint - Εποξειδικό χρώμα πισίνας 

Εποξειδικό χρώμα πισίνας δύο συστατικών, με άψογη πρόσφυση και κορυφαία αντοχή 
κάτω από το νερό. Παρέχει γυαλιστερή και ελαστική επιφάνεια. 
aΠροσφέρεται σε δύο αποχρώσεις, λευκό και γαλάζιο.
aΚορυφαία αντοχή στο χλώριο και τα χημικά της  πισίνας.

Epoxy Thinner - Διαλυτικό εποξειδικών χρωμάτων

Διαλυτικό για το εποξειδικό χρώμα πισίνας Pool Paint αλλά και όλα
τα εποξειδικά συστήματα.

**
ΣΕΤ 3,5 Lt:

Α συστατικό 2,625 Lt, Β συστατικό 875 mL
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Συσκευασία 280 mL
τεμ. / συσκευασία 25

ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΛΕΥΚΗ 2,20

Συσκευασία 280 mL
τεμ. / συσκευασία 25

ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΛΕΥΚΗ 2,60

Συσκευασία 750 mL
τεμ. / συσκευασία 12

5,20

Συσκευασία 300 mL 750 mL
τεμ. / συσκευασία 12 12

2,95 4,30

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ - ΑΦΡΟΙ

Συσκευασία 280 mL
τεμ. / συσκευασία 25

ΛΕΥΚΟΣ 1,15

Silacryl Ακρυλικός Αρμόστοκος

Silomer 101

Silomer 100

V-PU Foam - Μονωτικός αφρός πολυουρεθάνης

Βαφόμενος ακρυλικός ελαστοπλαστικός αρμόστοκος, για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Κατάλληλος για το γέμισμα ενώσεων, αρμών, χαραμάδων και ρωγμών (χωρίς 
μόνιμη εμβάπτιση σε νερό). Είναι σχεδόν άοσμος, ανθεκτικός στην υπό κανονικές συνθήκες 
υγρασία και δεν διαβρώνει τα μέταλλα.
aΕπαναβαφόμενος ελαστικός αρμόστοκος.

Εξαιρετικής ποιότητας σιλικόνη πολλαπλών χρήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς 
αστάρι σε επιφάνειες μη πορωδών υλικών. Δε βάφεται.
aΕξαιρετικής ελαστικότητας και αντοχών στις καιρικές συνθήκες, την υπεριώδη 
     ακτινοβολία, το νερό και την υγρασία.

Υψηλής ποιότητας σιλικόνη γενικής χρήσης για σφράγιση και στεγανοποίηση σε μη 
πορώδεις επιφάνειες οικοδομικών αρμών και τζαμιών. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, 
ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Δε βάφεται.

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού χωρίς υδροχλωροφθοράνθρακες (H)CFC. 
Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση σε ποικιλία υλικών, όπως μέταλλο, ξύλο, πέτρα, 
τσιμέντο και πολλά συνθετικά υλικά όπως πολυεστέρα, αφρό πολυεστέρα, PVC και 
άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης.
aΓια θερμική και ακουστική μόνωση, αντέχει σε θερμοκρασίες από -40οC έως +90oC.

V-PU Gunfoam - Μονωτικός αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού

Μονωτικός αφρός πολυουρεθάνης χωρίς υδροχλωροφθοράνθρακες (H)CFC με 
προωθητικό αέριο ασφαλείας. Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση σε ποικιλία υλικών, 
όπως μέταλλο, ξύλο, πέτρα, τσιμέντο και πολλά συνθετικά υλικά όπως πολυεστέρα, αφρό 
πολυεστέρα, PVC και άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης. 
aΓια θερμική και ακουστική μόνωση, αντέχει σε θερμοκρασίες από -40oC έως +90oC.

18 +7
ΔΩΡΟ

18 +7
ΔΩΡΟ

18 +7
ΔΩΡΟ

9 +3
ΔΩΡΟ

9 +3
ΔΩΡΟ
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Συσκευασία 400 mL
τεμ. / συσκευασία 6

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ GLOSS 3,30 Ταχυστέγνωτο ακρυλικό σπρέυ υψηλής ποιότητας, 
γυαλιστερό, σε άσπρο, μαύρο και 18 RAL αποχρώσεις.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΤ 3,30 Σε ματ φινίρισμα, διατίθεται σε άσπρο και μαύρο.

ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟ  ΧΡΩΜΑ 5,00

Πράσινο, φούξια και κίτρινο. Για ειδική σήμανση και 
μαρκάρισμα επιφανειών αφήνοντας φωσφορούχο 
τελείωμα για ειδική σήμανση και μαρκάρισμα 
επιφανειών.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  
ΧΡΩΜΑ 3,90 Χρυσό και ασημί μεταλλιζέ φινίρισμα.

ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΕ 5,00 Καθρεφτίζοντες μεταλλικές αποχρώσεις, χρυσό και 
ασημί.

ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΨΗΛΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 5,00 Χρώμα υψηλών θερμοκρασιών (μαύρο).

ΣΜΑΛΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3,30 Για λευκές οικιακές συσκευές.

ΧΡΩΜΑ ΖΑΝΤΩΝ 4,40 Για ζάντες αυτοκινήτων, αλουμινίου και πλαστικού.

ΑΝΤΙΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 3,30 Αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες.

ΑΣΤΑΡΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 5,30 Zinc rich primer - ψυχρό γαλβάνισμα,
η απόλυτη αντισκωριακή προστασία (γκρι).

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 
ΔΙΑΦΑΝΟ 3,80 Για ξύλινες επιφάνειες.

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 3,30 Για λίπανση και καθαρισμό μεταλλικών αντικειμένων.

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ 
 ΛΕΥΚΟ - ΚΑΦΕ 5,30 16,80

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΛΕΥΚΟ 8,00 24,80

ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Συσκευασία 750 mL 2,5 Lt 25 Kg
τεμ. / συσκευασία 6

ΛΕΥΚΟ 5,90 17,90 55,00*

ΚΙΤΡΙΝΟ 6,25 19,55 65,00*

ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ (ΣΑΚΙ) 25,00*

Road Marking Paint - Ακρυλικό χρώμα διαγραμμίσεων

Radiater

Chassis Coat 

Ακρυλικό ταχυστέγνωτο χρώμα, ειδικό για τη διαγράμμιση οδών, parking και γηπέδων. 
aΜε ισχυρή πρόσφυση, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και υψηλή ανακλαστικότητα.

Βερνικόχρωμα για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες. Κατάλληλο για χρήση σε σώματα 
καλοριφέρ, καλύμματα λεβήτων κ.τ.λ.
aΕξαιρετική αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 100οC, χωρίς να κιτρινίζει ή να ξεφλουδίζει.

Ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα για σασί αυτοκινήτων και όλων των μεταλλικών επιφανειών.  
aΜε εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο, τα λιπαντικά και τα πετρελαιοειδή.

Spray’t

4 +2
ΔΩΡΟ

*ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
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Συσκευασία 3 Lt 10 Lt

ΛΕΥΚΟ 13,40 41,20

Συσκευασία 5 Kg 25 Kg
ΓΙΑ FLAT 

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΛΕΥΚΟ
1mm/ 1,5mm 10,50 46,80

ΓΙΑ GRAFIATO 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΛΕΥΚΟ
1,5mm/ 2mm / 2,5mm 44,70

Συσκευασία 5 Kg 25 Kg
ΓΙΑ FLAT 

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΛΕΥΚΟ
1mm/ 1,5mm 12,40 54,50

ΓΙΑ GRAFIATO 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΛΕΥΚΟ
1,5mm/ 2mm / 2,5mm 51,90

Granikot Acrylic

Granikot Silicone

Granikot Primer

Λευκό ακρυλικό ανάγλυφο αστάρι ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από 
σοβά, τσιμέντο και επιφάνειες βαμμένες με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά κ.τ.λ.). 
Χρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.
aΒελτιώνει την καλυπτικότητα, πρόσφυση και την αντοχή του σοβά Granikot.

Υψηλής ποιότητας ακρυλικός σοβάς ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, εξαιρετικά συμπαγής, 
ανθεκτικός στις ακραίες καιρικές συνθήκες και στη UV ακτινοβολία. 
aΜε άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα.
aΧρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.

Υψηλής ποιότητας σιλικονούχος σοβάς με εξαιρετική διαπνοή στους υδρατμούς. Έχει άριστες 
αντοχές απέναντι στη UV ακτινοβολία και στη θερμοκρασία. Υδροφοβικός, υδροαπωθητικός και 
ανθεκτικός στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
aΕνδείκνυται για περιοχές με συνθήκες υψηλής υγρασίας και περιβαλλοντικής ρύπανσης,
     προστατεύει την επιφάνεια από την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων.
aΧρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ GRANIKOT

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ & ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΑΣΤΑΡΙ

Δείτε το ολοκληρωμένο Σύστημα Vitextherm στον σχετικό Κατάλογο 

Ονομασία Κοκκομετρία
Απόδοση
 (kg/m2)

GRANIKOT ACRYLIC 
Flat

1,0 1,7 - 2,2
1,5 2,0 - 2,5

GRANIKOT ACRYLIC 
Grafiato

1,5 1,8 - 2,2
2,0 2,3 - 2,7
2,5 2,8 - 3,2

Ονομασία Κοκκομετρία
Απόδοση
 (kg/m2)

GRANIKOT SILICONE 
Flat

1,0 1,7 - 2,2
1,5 2,0 - 2,5

GRANIKOT SILICONE 
Grafiato

1,5 1,8 - 2,2
2,0 2,3 - 2,7
2,5 2,8 - 3,2

ΕΤΑ 15/0148  02423-CPR-9917

ΕΤΑ 15/0148  02423-CPR-9917
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Συσκευασία 1 Lt 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΒΑΣΗ White 7,60 22,40 66,80

Συσκευασία 1 Lt 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΒΑΣΗ White 6,80 19,00 56,00

ΒΑΣΗ Medium 5,80 15,80 48,70

ΒΑΣΗ Transparent 5,50 14,80 45,60

Συσκευασία 1 Lt 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΒΑΣΗ White 8,00 21,60 66,50

ΒΑΣΗ Medium 7,20 19,20 61,80

ΒΑΣΗ Transparent 6,80 17,90 57,20

Vitex Satin Eco

Πλαστικό χρώμα πολυτελείας με σατινέ τελείωμα και βελούδινη υφή. Προσφέρει 
εξαιρετική καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και απόδοση.
aΟικολογικό και αντιμικροβιακό με εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο.
aΚατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια.

Vitex Eco

Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, με εξαιρετική λευκότητα, μεγάλη 
καλυπτικότητα και απόδοση. 
aΟικολογικό και αντιμικροβιακό με εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο.
aΚατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια.

Συσκευασία 1 Lt 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΒΑΣΗ White 6,80 19,00 56,00

ΒΑΣΗ Medium 5,80 15,80 48,70

ΒΑΣΗ Transparent 5,50 14,80 45,60

Vitex Classic

Vitex with Teflon

Το κορυφαίο πλαστικό χρώμα Vitex. Απλώνει εξαιρετικά, δίνοντας λεία εντελώς ματ 
επιφάνεια. Είναι πρακτικά άοσμο, ιδιότητα που το καθιστά φιλικό στο χρήστη και 
στο περιβάλλον. 
aΑσυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα.
aΕξαιρετική λευκότητα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο.

Νέας γενιάς ματ πλαστικό χρώμα με τεχνολογία προστασίας της επιφάνειας TeflonTM. 
Η τεχνολογία TeflonTM προσδίδει στην επιφάνεια ενισχυμένη ανθεκτικότητα στην 
απορρόφηση κοινών οικιακών λεκέδων και αντίσταση στην εναπόθεση σκόνης, 
κάπνας και άλλων ρύπων. 
aΈχει εύκολη εφαρμογή και είναι πρακτικά άοσμο.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙΣ

Βάσεις - Όλα τα προϊόντα χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων 
μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων Vitex Coloring system.
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Συσκευασία 700 mL 2,1 Lt
τεμ. / συσκευασία 8

ΒΑΣΗ Pandora 25,00 64,00

Συσκευασία 1 Lt 3 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΒΑΣΗ White 6,30 18,20

Συσκευασία 3 Lt 9 Lt

ΒΑΣΗ White 8,00 23,00

Vitex Metallico

Υδατοδιαλυτό χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για να προσδίδει εντυπωσιακό μεταλλικό 
φινίρισμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Η απόχρωση  Pandora (500) χρησιμοποιείται και ως 
βάση για τη δημιουργία των 30 προτεινόμενων αποχρώσεων χρωματολογίου.
aΜε μεταλλικό φινίρισμα για εντυπωσιακές και εύκολες τεχνοτροπίες.

Kitchen & Bath

Πλαστικό χρώμα κατάλληλο για προστασία από μούχλα και μύκητες .
aΙδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία και υδρατμούς (κουζίνα, μπάνια κ.λ.π.).
aMε μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή απόδοση και εξαιρετική λευκότητα.

Συσκευασία 1 Lt 3 Lt 9 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΒΑΣΗ White 4,35 11,30 31,50

ΒΑΣΗ Medium 3,60 10,10 26,90

Vito Eco

Vista Πλαστικό

Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει πολύ 
καλά δίνοντας λεία ματ επιφάνεια.
aΟικολογική λύση με μεγάλη καλυπτικότητα και υψηλή απόδοση.

Οικονομικό πλαστικό χρώμα γενικής εσωτερικής χρήσης. Δουλεύεται εύκολα και έχει 
υψηλή απόδοση.
aΓενικής εσωτερικής χρήσης με μεγάλη καλυπτικότητα.

Βάσεις - Όλα τα προϊόντα χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων 
μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων Vitex Coloring system.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙΣ
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Συσκευασία 3 Lt 10 Lt

ΒΑΣΗ White 27,60 88,00

Συσκευασία 3 Lt 10 Lt

ΒΑΣΗ White 28,10 86,50

ΒΑΣΗ Medium 25,80 78,20

Συσκευασία 3 Lt 10 Lt

ΒΑΣΗ White 25,90 80,00

ΒΑΣΗ Medium 23,40 72,30

ΒΑΣΗ Transparent 22,00 67,70

Acrylan Thermo-Block

Στεγανωτικό θερμοπροστατευτικό ακρυλικό χρώμα, υψηλής ανακλαστικότητας, με 
ειδικές 100% ακρυλικές UV - αλληλοδικτυούμενες ρητίνες και ανακλαστικά
θερμομονωτικά σφαιρίδια προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας.
aΣτεγανωτικό & θερμοπροστατευτικό.
aΜε ανακλαστικά θερμομονωτικά σφαιρίδια.
aΧρωματίζεται σε μεγάλο αριθμό ανοιχτόχρωμων ψυχρών αποχρώσεων.

Acrylan Silicon

Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας, με εξαιρετική διαπερατότητα των 
υδρατμών, χαμηλή απορρόφηση του νερού και μεγάλη διάρκεια ζωής. Iδανικό για 
περιοχές με αυξημένη υγρασία και ακραίες καιρικές συνθήκες. Επαναβάφεται με 
οποιοδήποτε ακρυλικό χρώμα της Vitex. 
aΓια μέγιστη αδιαβροχοποίηση και υδρατμοπερατότητα.
aΔιευκολύνει τη διαφυγή της εγκλωβισμένης υγρασίας.

Συσκευασία 1 Lt 3 Lt 10 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΒΑΣΗ White 7,70 21,60 68,00

ΒΑΣΗ Medium 6,80 19,00 59,40

ΒΑΣΗ Transparent 6,35 18,10 55,90

Acrylan

Acrylan Elastic

Το κορυφαίο ακρυλικό χρώμα Vitex. Υψηλής ποιότητας με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες, 
κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, ασυναγώνιστη 
απόδοση, υψηλή λευκότητα. Δίνει λεία ματ επιφάνεια και εξασφαλίζει διαπνοή στις 
επιφάνειες όπου εφαρμόζεται.
aΕξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
a100% ακρυλικό.

Ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα με κορυφαία αντοχή σε ακραία καιρικά φαινόμενα 
(υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες, έντονη βροχόπτωση κ.α.).
aMε ειδικές 100% ακρυλικές UV - αλληλοδικτυούμενες ρητίνες, παραμένει ελαστικό 
     στις συστολοδιαστολές, ενώ ταυτόχρονα “αναπνέει”.
aΚαλύπτει πλήρως μικρές ρωγμές της επιφάνειας.

Βάσεις - Όλα τα προϊόντα χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων 
μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων Vitex Coloring system.

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙΣ
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Συσκευασία 3 Lt 10 Lt

ΛΕΥΚΟ 13,40 41,20

Συσκευασία 3 Lt 9 Lt

ΒΑΣΗ White 11,00 31,50

Granikot Primer

Λευκό ακρυλικό ανάγλυφο αστάρι ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες 
από σοβά, τσιμέντο και επιφάνειες βαμμένες με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, 
ακρυλικά κ.τ.λ.). Χρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.
aΒελτιώνει την καλυπτικότητα, πρόσφυση και την αντοχή του σοβά Granikot.

Συσκευασία 1 Lt 3 Lt 9 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΒΑΣΗ White 4,60 14,50 39,50

ΒΑΣΗ Medium 4,40 13,00 36,10

Συσκευασία 5 Kg 25 Kg
ΓΙΑ FLAT ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 

ΒΑΣΗ White 10,50 46,80
ΒΑΣΗ Transparent 42,50

ΓΙΑ GRAFIATO ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
ΒΑΣΗ White 44,70

ΒΑΣΗ Transparent 40,50

Συσκευασία 5 Kg 25 Kg
ΓΙΑ FLAT ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 

ΒΑΣΗ White 12,40 54,50
ΒΑΣΗ Transparent 50,30

ΓΙΑ GRAFIATO ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
ΒΑΣΗ White 51,90

ΒΑΣΗ Transparent 48,00

Vito Ακρυλικό

Granikot Acrylic

Granikot Silicone

Vista Ακρυλικό

Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια δίνοντας λεία 
ματ επιφάνεια.
aΜε μεγάλη καλυπτικότητα και υψηλή απόδοση.

Υψηλής ποιότητας ακρυλικός σοβάς ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, εξαιρετικά 
συμπαγής, ανθεκτικός στις ακραίες καιρικές συνθήκες και στη UV ακτινοβολία. 
aΜε άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα.
aΧρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.

Υψηλής ποιότητας σιλικονούχος σοβάς με εξαιρετική διαπνοή στους υδρατμούς. Έχει 
άριστες αντοχές απέναντι στη UV ακτινοβολία και στη θερμοκρασία. Υδροφοβικός, 
υδροαπωθητικός και ανθεκτικός στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
aΕνδείκνυται για περιοχές με συνθήκες υψηλής υγρασίας και περιβαλλοντικής ρύπανσης,
     προστατεύει την επιφάνεια από την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων.
aΧρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.

Ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης με βάση συμπολυμερείς ακρυλικές ρητίνες. Δουλεύεται 
εύκολα και έχει υψηλή απόδοση.
aΓενικής εξωτερικής χρήσης με μεγάλη καλυπτικότητα.

Βάσεις - Όλα τα προϊόντα χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων 
μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων Vitex Coloring system.

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙΣ

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ & ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ
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Συσκευασία 750 mL 2,250 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΒΑΣΗ GRAPHITE 13,90 41,80

Heavy Metal Silicon Effect

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα με ανάγλυφη χροιά και ιδιαίτερο διακοσμητικό φινίρισμα. 
Ιδανικό για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες, με εξαιρετική 
αντιδιαβρωτική προστασία και αντοχή στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.
aΜε μεταλλιζέ διακοσμητικό φινίρισμα  και εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία.
aΔιατίθεται έτοιμο σε απόχρωση Graphite που αποτελεί και τη βάση για τις 20 
     προτεινόμενες αποχρώσεις χρωματολογίου.

Συσκευασία 750 mL 2,250 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΒΑΣΗ White
GLOSS - SATIN -MAT 9,90 28,50

ΒΑΣΗ Transparent
GLOSS - SATIN -MAT 8,70 24,70

Συσκευασία 750 mL 2,250 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΒΑΣΗ White
GLOSS - SATIN 9,00 26,40

MAT 9,35 27,10
ΒΑΣΗ Transparent

GLOSS - SATIN 7,90 22,10
MAT 8,20 22,30

Συσκευασία 750 mL 2,250 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

ΒΑΣΗ White
GLOSS 7,90 23,10
SATIN 8,10 23,90

ΒΑΣΗ Transparent
GLOSS 6,25 18,50
SATIN 6,55 19,35

Aquavit Eco

Platinum

Heavy Metal Silicon

Πιστοποιημένo οικολογικό, αντιμικροβιακό βερνικόχρωμα νερού, εξαιρετικής 
λευκότητας με μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα, στο συχνό πλύσιμο και τα καθαριστικά. 
Απλώνει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει βενιές και ματίσεις. 
aΕνισχυμένο με πολυουρεθανικές ρητίνες και φίλτρα UV.
aΠιστοποιημένο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
aΚατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια.

Ριπολίνη πολυτελείας για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες με εξαιρετική καλυπτικότητα 
και μεγάλη ελαστικότητα. Δουλεύεται εύκολα και έχει άψογο φινίρισμα και λευκότητα. 
aΕνισχυμένη αντοχή με πολυουρεθανικές ρητίνες.
aΕξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. 

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών σε γυαλιστερό, σατινέ και μεταλλιζέ 
φινίρισμα, κατάλληλο για κάθε μεταλλική επιφάνεια που πρέπει να αντέξει στο χρόνο. 
Υψηλή καλυπτικότητα και γυαλάδα αμετάβλητη στο πέρασμα του χρόνου. 
aΣιλικονούχο ντουκόχρωμα με κορυφαία σκληρότηταχωρίς προσθήκη σκληρυντή.
aΧρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις,συμπεριλαμβανομένων όλων των 
     αποχρώσεων RAL και του χρωματολογίου VEROLAC, μέσω του συστήματος 
     δημιουργίας Vitex Coloring system.

Βάσεις - Όλα τα προϊόντα χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων 
μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων Vitex Coloring system.

ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ  - ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙΣ
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Συσκευασία 750 mL 3 Lt 9,750 Lt
τεμ. / συσκευασία 12

ΒΑΣΗ White 9,00 32,00 98,00

ΒΑΣΗ Transparent 8,00 28,50 85,50

Συσκευασία 1 Lt
τεμ. / συσκευασία 6

3,70

Βεντάλιες

GLOBAL COLLECTION 20,00

GLOBAL COLLECTION PROMO BOX
(περιλαμβάνει 6 βεντάλιες) 20,00

COLORFULL COLLECTION 10,00

1950 NCS COLLECTION 80,00

RAL COLLECTION 8,00

60 ΛΕΥΚΟ 28,00 68 ΚΕΡΑΜΙΔΙ (ΟΞΕΙΔΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ) 27,60 84 MATZENTA 66,00

61 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 34,50 69 ANOIXTO KOKKINO 67,60 85 ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΠΛΕ 106,70

62 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 73,10 70 ΜΑΥΡΟ 20,00 86 ΟΞΕΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 55,00

63 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 38,10 71 ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 56,80 87 ΩΧΡΑ (ΟΞΕΙΔΙΟ ΚΙΤΡΙΝΟ) 27,60

64 ΒΙΟΛΕΤΙ 48,40 80 ΛΕΥΚΟ 29,10 88 ΚΕΡΑΜΙΔΙ (ΟΞΕΙΔΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ) 26,70

65 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΜΠΛΕ 36,70 81 ΚΙΤΡΙΝΟ 32,20 89 ΟΞΕΙΔΙΟ ΜΠΟΡΝΤΩ 31,00

66 ΠΡΑΣΙΝΟ 34,80 82 ΟΞΕΙΔΙΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 34,30 90 ΟΞΕΙΔΙΟ ΜΑΥΡΟ 23,00

67 ΩΧΡΑ (ΟΞΕΙΔΙΟ ΚΙΤΡΙΝΟ) 24,40 83 ΚΟΚΚΙΝΟ 48,40 91 ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 114,80

Floorquard - Υβριδικό χρώμα δαπέδων

Υγρό Καθαρισμού

Βεντάλιες

Χρωστικές Vitex Coloring System

Νέας τεχνολογίας υβριδικό πολυουρεθανικό ακρυλικό χρώμα για εσωτερικά και 
εξωτερικά δάπεδα ήπιας καταπόνησης, βάσεως νερού ενός συστατικού.
aΕφαρμόζεται απευθείας σε δάπεδα από τσιμέντο/μπετόν  (π.χ. γκαράζ & αποθήκες, κτλ.)
aΑντοχή στη φθορά / χημικά / καιρικές συνθήκες. 
aΕύκολη και φιλική προς το χρήστη εφαρμογή.

Υγρό καθαρισμού για την αυτόματη μηχανή Vitex Coloring System. 
ull

Βάσεις - Όλα τα προϊόντα χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων 
μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων Vitex Coloring system.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΒΑΣΕΙΣ - ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ: 1Lt = 3076 SHOTS    ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ: 1Lt = 1538 ΓΡΑΜΜΕΣ    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1Lt    ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ: 6
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ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  (SBS MODIFIED) 

Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να παραχθούν ασφαλτικές 
μεμβράνες ειδικών οπλισμών, επικαλύψεων και διαφορετικού 
βάρους από τις κατωτέρω αναφερόμενες του τιμοκαταλόγου.

* Για ψηφίδα λευκού χρώματος (White) η τιμή τιμοκαταλόγου 
επιβαρύνεται με 0,30€/m2

* Για ψηφίδα κόκκινου χρώματος (Red) η τιμή τιμοκαταλόγου 
επιβαρύνεται με 0,25€/m2

* Για ψηφίδα πράσινου χρώματος (Green) η τιμή τιμοκαταλόγου 
επιβαρύνεται με 0,25€/m2 

Οι ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες έχουν πιστοποίηση 
(No. 1020-CPR-010022455) με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα:

• EN 13707:2004+A2:2009
• EN 13969:2004/A1:2006 

Οπλισμός Επικάλυψη Βάρος Kg/m2 Παλέτα Τιμή €/m2

P FF
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Φιλμ
Πολυαιθυλενίου

(F) 
4,0 20 Ρολά x 10m2 6,85

PF Min Grey
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Ορυκτή 
ψηφίδα*

(ΜΙΝ) 

4,0 20 Ρολά x 10m2 6,10

4,5 20 Ρολά x 10m2 6,60

5,0 20 Ρολά x 8m2 7,15

6,0 20 Ρολά x 7,5m2 8,30

Οπλισμός Επικάλυψη Βάρος Kg/m2 Παλέτα Τιμή €/m2

P FF
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Φιλμ
Πολυαιθυλενίου

(F) 
4,0 20 Ρολά x 10m2 5,50

P F Min Grey
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Ορυκτή 
ψηφίδα*

(ΜΙΝ) 

4,0 20 Ρολά x 10m2 5,15

4,5 20 Ρολά x 10m2 5,70

5,0 20 Ρολά x 8m2 6,25

6,0 20 Ρολά x 7,5m2 7,20

P F Alu
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Αλουμίνιο
ψαροκόκκαλο

(ALU) 
4,0 20 Ρολά x 10m2 7,90

Hermesdiene -20oC

Asphaldien -15oC
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* Για ψηφίδα λευκού χρώματος (White) η τιμή τιμοκαταλόγου 
επιβαρύνεται με 0,30€/m2

* Για ψηφίδα κόκκινου χρώματος (Red) η τιμή τιμοκαταλόγου 
επιβαρύνεται με 0,25€/m2

* Για ψηφίδα πράσινου χρώματος (Green) η τιμή τιμοκαταλόγου 
επιβαρύνεται με 0,25€/m2 

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  (APP MODIFIED) 

Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να παραχθούν ασφαλτικές 
μεμβράνες ειδικών οπλισμών, επικαλύψεων και διαφορετικού 
βάρους από τις κατωτέρω αναφερόμενες του τιμοκαταλόγου.

Οι ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες έχουν πιστοποίηση 
(No. 1020-CPR-010022455) με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα:

• EN 13707:2004+A2:2009
• EN 13969:2004/A1:2006 

Οπλισμός Επικάλυψη Βάρος Kg/m2 Παλέτα Τιμή €/m2

P FF
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Φιλμ
Πολυαιθυλενίου

(F) 
4,0 20 Ρολά x 10m2 5,70

PF Min Grey
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Ορυκτή 
ψηφίδα*

(ΜΙΝ) 

4,0 20 Ρολά x 10m2 5,20

4,5 20 Ρολά x 10m2 5,70

5,0 20 Ρολά x 8m2 6,20

6,0 20 Ρολά x 7,5m2 6,75

Οπλισμός Επικάλυψη Βάρος Kg/m2 Παλέτα Τιμή €/m2

P FF
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Φιλμ
Πολυαιθυλενίου

(F) 
4,0 20 Ρολά x 10m2 4,60

PF Min Grey
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Ορυκτή 
ψηφίδα*

(ΜΙΝ) 

4,0 20 Ρολά x 10m2 4,30

4,5 20 Ρολά x 10m2 4,70

5,0 20 Ρολά x 8m2 5,15

6,0 20 Ρολά x 7,5m2 6,05

Οπλισμός Επικάλυψη Βάρος Kg/m2 Παλέτα Τιμή €/m2

V F Alu
Ενισχυμένο
Υαλοπίλημα

(V)

Αλουμίνιο
ψαροκόκκαλο

(ALU) 

2,5 35 Ρολά x 10m2 4,85

3,0 30 Ρολά x 10m2 5,40

4,0 20 Ρολά x 10m2 6,40

P F Alu
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Αλουμίνιο
ψαροκόκκαλο

(ALU) 
4,0 20 Ρολά x 10m2 6,90

Hermesgum -10oC

Roofgum -5oC

Topgum -5oC
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ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  (APP MODIFIED) 

Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να παραχθούν ασφαλτικές 
μεμβράνες ειδικών οπλισμών, επικαλύψεων και διαφορετικού 
βάρους από τις κατωτέρω αναφερόμενες του τιμοκαταλόγου.

* Για ψηφίδα λευκού χρώματος (White) η τιμή τιμοκαταλόγου 
επιβαρύνεται με 0,30€/m2

* Για ψηφίδα κόκκινου χρώματος (Red) η τιμή τιμοκαταλόγου 
επιβαρύνεται με 0,25€/m2

* Για ψηφίδα πράσινου χρώματος (Green) η τιμή τιμοκαταλόγου 
επιβαρύνεται με 0,25€/m2 

Οι ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες έχουν πιστοποίηση 
(No. 1020-CPR-010022455) με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα:

• EN 13707:2004+A2:2009
• EN 13969:2004/A1:2006 

Οπλισμός Επικάλυψη Βάρος Kg/m2 Παλέτα Τιμή €/m2

V FF
Ενισχυμένο
Υαλοπίλημα 

(V)

Φιλμ
Πολυαιθυλενίου

(F) 
3,0 30 Ρολά x 10m2 2,80

Οπλισμός Επικάλυψη Βάρος Kg/m2 Παλέτα Τιμή €/m2

P FF
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Φιλμ
Πολυαιθυλενίου

(F) 
4,0 20 Ρολά x 10m2 3,95

P F Min Grey
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Ορυκτή 
ψηφίδα*

(ΜΙΝ) 

4,0 20 Ρολά x 10m2 3,60

4,5 20 Ρολά x 10m2 4,00

5,0 20 Ρολά x 8m2 4,50

6,0 20 Ρολά x 7,5m2 5,30

Περιγραφή Βάρος Kg/m2 Παλέτα Τιμή €/m2

F
Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών 
με οπλισμό πλέγμα πολυπροπυλενίου 
και επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου 

και στις δύο επιφάνειες.

550 35 Ρολά x 30m2 1,26

Geo

Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών 
με οπλισμό πλέγμα πολυπροπυλενίου 

και επικάλυψη της άνω επιφάνειας 
με ύφασμα πολυπροπυλενίου 

και της κάτω με φιλμ πολυαιθυλενίου.

550 35 Ρολά x 30m2 1,36

Double Geo
Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών 
με οπλισμό πλέγμα πολυπροπυλενίου

και επικάλυψη της άνω και κάτω 
επιφάνειας με ύφασμα 

πολυπροπυλενίου.

550 30 Ρολά x 30m2 1,48

Everglass -3oC

Everpol -3oC

Petroflex ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ
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Οπλισμός Επικάλυψη Βάρος Kg/m2 Παλέτα Τιμή €/m2

P FF
Μη υφαντό 

πολυεστερικό 
ύφασμα 

(P)

Φιλμ
Πολυαιθυλενίου

(F) 

4,0 20 Ρολά x 10m2 6,80

4,5 20 Ρολά x 10m2 7,35

Περιγραφή 250 m2 100 m2

Ύφασμα από ίνες γυαλιού, για οπλισμό 
επαλειπτικών στρώσεων με ασφαλτικό 

γαλάκτωμα.    
0,30 0,32

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να παραχθούν ασφαλτικές 
μεμβράνες ειδικών οπλισμών, επικαλύψεων και διαφορετικού 
βάρους από τις κατωτέρω αναφερόμενες του τιμοκαταλόγου.

Οι ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες έχουν πιστοποίηση 
(No. 1020-CPR-010022455) με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα:

• EN 13707:2004+A2:2009
• EN 13969:2004/A1:2006 

Οπλισμός Επικάλυψη Βάρος Kg/m2 Παλέτα Τιμή €/m2

Πλέγμα
πολυπροπυλενίου

Χαλαζιακή 
άμμος

(S) 
2,5 40 Ρολά x 10m2 3,20

Διάσταση  Ρολού Βάρος Kg/m2 Παλέτα Τιμή €/m2

(50 x 1,5) m2

140 gr 36 Ρολά 0,72

160 gr 33 Ρολά 0,82

Hermes Σύμμικτο FS

Υφασμάτινες Μεμβράνες Κεραμοσκεπής

Cosmogum Garden (APP -10oC)

Υαλοΰφασμα

ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διάμετρος Σωλήνα Εξωτερική Διάμετρος Βάσης Ύψος Τιμή €/τεμ

75mm 300mm 275 mm 9,00

Γαλβανισμένη Λάμα Στήριξης Μήκους Πάχος Ύψος Τιμή €/τεμ

2,5m 1mm 27mm 3,20

Τιμή €/τεμ

1,90

Επικάλυψη Συσκευασία
(10μετρα ρολά / χαρτοκιβώτιο)

Πλάτος Ρολού (cm) Τιμή €/Ρολό

Φύλλο αλουμινίου 
σε φυσικό χρώμα

- 100 76,10

- 60 45,55

- 50 38,00

4 30 22,80

4 20 15,20

8 15 11,40

8 10 7,60

Επικάλυψη Συσκευασία
(10μετρα ρολά / χαρτοκιβώτιο)

Πλάτος Ρολού (cm) Τιμή €/Ρολό

Φύλλο αλουμινίου 
σε κόκκινο χρώμα

- 100 78,65

- 60 46,85

- 50 39,00

4 30 23,40

4 20 15,65

8 15 11,65

8 10 7,80

Εξαεριστικά Δώματος

Λάμες Στήριξης

Φυλλοπροστασία Υδρορροών

Hermestick TPS Alu 1,5mm

Hermestick TPS Red 1,5mm

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ  ΤΑΙΝΙΕΣ
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Συσκευασία 5 Lt 20 Lt 200 Lt

δοχεία / παλέτα 80 33 βαρέλι

12,75 48,65 445,00

Ασφαλτικό βερνίκι για κόλληση ασφαλτικών μεμβρανών - έτοιμο προς χρήση.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

Bitumol

Συσκευασία 1 Lt 5 Lt 17 Lt 200 Lt

δοχεία / παλέτα 16/χαρτ 108 45 βαρέλι

3,10 12,60 40,45 420,00

Στεγανόλ 

Ασφαλτικό βερνίκι γενικής χρήσης για αστάρωμα επιφανειών, στεγανωτικές επαλείψεις 
και προστασία μεταλλικών επιφανειών (ASTM D-41).        
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Συσκευασία 5 Lt 20 Lt

δοχεία / παλέτα 108 33

19,05 58,60

Συσκευασία 5 Lt 20 Lt

δοχεία / παλέτα 80 33

26,20 99,85

Συσκευασία 19 Kg 215 Kg

δοχεία / παλέτα 45 βαρέλι

15,70 165,60

Συσκευασία 5 Kg 18 Kg 215 Kg

δοχεία / παλέτα 80 33 βαρέλι

4,10 14,25 161,00

Συσκευασία 25 Kg 190 Kg

δοχεία / παλέτα 40 βαρέλι

36,40 266,00

Plast Roof - Ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη

Silver Bitume - Ασφαλτικό βερνίκι με πάστα αλουμινίου

Asphalt Coat- Ασφαλτικό γαλάκτωμα

Hermes Coat - Ασφαλτικό γαλάκτωμα

Θερμή Ασφαλτόκολλα R82/25

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

Ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη για πλήρωση αρμών (Διπλ. Ευρ. 13057).

Ασφαλτικό βερνίκι με πάστα αλουμινίου για αντιηλιακή προστασία σε επιφάνειες 
που έχουν στεγανοποιηθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό (βερνίκι, γαλάκτωμα 
ή μεμβράνη).

Ασφαλτικό γαλάκτωμα με αδρανή στην μάζα του.

Ασφαλτικό γαλάκτωμα με αδρανή στην μάζα του. 

Εν θερμώ κόλλα ασφαλτικών μεμβρανών (ASTM D-312 type III).
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Όροι Συνεργασίας

Οι τιμές στον τιμοκατάλογο επιβαρύνονται με τον ανάλογο Φ.Π.Α.

Οι αποστολές εμπορευμάτων, που δεν εξυπηρετούνται από αυτοκίνητα της εταιρίας μας, 
πραγματοποιούνται με πρακτορείο επιλογής του πελάτη, ταξιδεύουν για λογαριασμό του

και με ευθύνη του πρακτορείου.

Οι παραγγελίες θα πρέπει να αναφέρουν ακέραιο αριθμό χαρτοκιβωτίων.

Επιστροφές δε γίνονται δεκτές.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς προειδοποίηση. 
Αυτός ο τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
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Τηλέφωνο Παραγγελιών

210.5589.500

Fax Παραγγελιών

210.4835.007

Τηλέφωνο Θεσσαλονίκης

2310.754.237 & 239

Τεχνική Υποστήριξη & Επικοινωνία

210.5589.400
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:00

ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

www.hermes.gr.com

www.vitex.gr
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