
Με ρυθμιζόμενη δέσμη
ψεκασμού

Δέσμες ψεκασμού
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ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ394

Πιστόλι νερού ρυθμιζόμενο

540802.0015

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LP101

κωδικός προμηθευτή

Αρσενικό ρακόρ 
Ρυθμιζόμενη δέσμη νερού        
Με σκανδάλη κλεισίματος 

540802.0017

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

EK101-2

κωδικός προμηθευτή

To σετ περιλαμβάνει:
Πιστόλι 
Υποδοχή βρύσης1/2"-3/4" 
Ταχυσύνδεσμος 1/2"-5/8"
Ταχυσύνδεσμος με στοπ 1/2"-5/8"

Πιστόλι νερού - 10 λειτουργίες

540802.0016

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LP110

κωδικός προμηθευτή

Ρυθμιζόμενη δέσμη νερού        
Με σκανδάλη κλεισίματος 

Εκτοξευτής

540802.0018 5 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

L1Q

κωδικός προμηθευτή

Με ρυθμιζόμενη δέσμη νερού έως την
απόλυτη διακοπή του νερού.

Εκτοξευτής & ταχυσύνδεσμοι (σετ 4 τεμ.)

540802.0019

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LQ16-2

κωδικός προμηθευτή

To σετ περιλαμβάνει:
Eκτοξευτή
Υποδοχή βρύσης1/2"-3/4"
Ταχυσύνδεσμος 1/2"-5/8" 
Ταχυσύνδεσμος με στοπ 1/2"-5/8" 

Κεφαλή ψεκασμού τύπου ντους

540802.0021 5 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

L3Q

κωδικός προμηθευτή

Με ρυθμιζόμενη δέσμη νερού έως την
απόλυτη διακοπή του νερού.

Πιστόλι νερού & ταχυσύνδεσμοι (σετ 4 τεμ.)

Νεροπίστολο ψεκασμού

540802.0020 5 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

L7Q

κωδικός προμηθευτή

Ρυθμιζόμενη δέσμη νερού        
Με σκανδάλη κλεισίματος 

4 κάρτες

4 κάρτες

Πιστόλι νερού μεταλλικό ρυθμιζόμενο

540802.0024

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LP31

κωδικός προμηθευτή

Λαβή με ελαστική επένδυση στην άκρη.
Ελαστική επένδυση στο πιστόλι.
Ανοξείδωτo ακροφύσιο.
Προσαρμοζόμενη δέσμη νερού.
Σκανδάλη κλεισίματος.

4 κάρτες

4 κάρτες

4 κάρτες

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΡΑΚΟΡ ΕΝΩΣΕΩΣ
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Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο

540800.0031 5 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LQ42RV

540800.0044 4 κάρτεςLQ42RV

κωδικός 
προμηθευτή

Με υποδοχή για
εκτοξευτήρες &
πιστόλια

Με υποδοχή για εκτοξευτήρες & πιστόλια
Επιτρέπει στα διάφορα είδη να αλλάζονται
χωρίς να χρειάζεται να κλείσει η βρύση

Ταχυσύνδεσμος με στοπ για λάστιχο

Σύνδεσμος για λάστιχο κυματιστός

Επιτρέπει τη σύνδεση σωλήνων ή την επι-
σκυεή λαστίχων.
Ιδανικό για μόνιμη σύνδεση ή επισκευή κα-
ταστραμένων λαστίχων.

1/2" - 5/8"

1/2" - 5/8"

540800.0029 5 τεμ.LQ44RV5/8" - 3/4"

540800.0042 4 κάρτεςLQ44RV5/8" - 3/4"

540800.0018 5 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LQ42SRV

540800.0030 5 τεμ.LQ44SRV

κωδικός 
προμηθευτή

1/2" - 5/8"

5/8" - 3/4"

540800.0027 5 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LQ32V

540800.0028 5 τεμ.LQ34V

κωδικός 
προμηθευτή

1/2" - 5/8"

5/8" - 3/4"

Ταχυσύνδεσμος εύκαμπτος

Κατάλληλο για σύνδεση λάστιχου κήπου σε
βρύση ή αξεσουάρ χειροκίνητου ποτίσματος. 
Προσθέτει ευελιξία στο λάστιχο κήπου &
το προστατεύει από δίπλωμα.              

540800.0023 5 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LQ42G

540800.0024 5 τεμ.LQ44G

κωδικός 
προμηθευτή

1/2" - 5/8"

5/8" - 3/4"

Ρακόρ με αρσενικό σπείρωμα

540800.0021 5 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LQ9

κωδικός 
προμηθευτή

3/4"

i

i

i

i

i

Ρακόρ BSP θηλυκό σπείρωμα

540800.0033 10 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LQ1

540800.0043LQ1

κωδικός 
προμηθευτή

3/4"

3/4"

LQ121"

LQ1: Βιδώνει
σε εξωτερικές
βρύσες
επιτρέποντας
σε λάστιχα και
ταχυσυνδέ-
σμους να
ενώνονται. 

LQ1
LQ12

i

540800.0041

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LQT2

κωδικός προμηθευτή

Για σταθερές βρύσες  χωρίς σπείρωμα
13 -15mm  (1/2'') 
Επιτρέπει την σύνδεση ενός λάστιχου
κήπου σε στρογγυλές χωρίς σπείρωμα
βρύσες.

Σύνδεσμος βρύσης χωρίς σπείρωμα

5 τεμ.

Ρακόρ BSP θηλυκό σπείρωμα

540800.0020 10 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LQ01

κωδικός 
προμηθευτή

Μετατρέπει ένα εξάρ-
τημα όπως πιστόλι ή
εκτοξευτή σε γρήγορο
σύστημα σύνδεσης 

1/2" & 3/4"

540800.0045LQ011/2" & 3/4"

i

540800.0032 10 τεμ.

12 κάρτες

12 κάρτες
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Ανθεκτικό τροχήλατο καρούλι.
Ελαφρύ υλικό.
Εργονομική κατασκευή.
Ãια λάστιχα:

1" & 3/4" εσωτερική συστολή.

Διακλαδωτήρας 2 θέσεων Διακλαδωτήρας 4 θέσεων

1" & 3/4" εσωτερική συστολή.
Δύο αρσενικά εξωτερικά ρακόρ.
Δύο 3/4" εξωτερικές συστολές.

Eνώνει δύο μήκη λάστιχων κήπου.

Σύνδεσμος λάστιχου διπλός

Ανέμη τροχήλατη μεταλλική-πλαστική

Σύνδεσμος λάστιχου 3 δρόμων

Ενώνει τρία μήκη λάστιχων κήπου.

1/2" (60m)
5/8" (50m)
3/4" (40m)

540800.0035

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LQYSB

κωδικός 
προμηθευτή

-

i

540800.0026

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

MTC

κωδικός 
προμηθευτή

-

i

540800.0034 10 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LQ5

κωδικός 
προμηθευτή

-

i

540800.0022 5 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LQ6

κωδικός 
προμηθευτή

-

i

540806.0004 1 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LHC12

κωδικός 
προμηθευτή

μαύρη

i

5 κάρτες

540800.0025LQYSB- 5 τεμ.

2 κάρτες

Ελαφρύ υλικό
Ανοξείδωτο
Δυνατότητα κρέμασης στον τοίχο
Για λάστιχα:  1/2”   (25m)

5/8”  (20m)
3/4”  (15m)        

Ανέμη φορητή επίτοιχη 

540806.0009 1 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LHR5

κωδικός 
προμηθευτή

μαύρη

i

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΚΑΡΟΥΛΙΑ



ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ
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Ποτιστικό με πλαστικό κανονάκι

Εσωτερική βαλβίδα ρύθμισης ροής
Ειδικά σχεδιασμένο για να προσαρμόζονται
όλοι οι τύποι χλοοτάπητων & παρτεριών

Ανθεκτικός πλαστικός εκτοξευτής.

540804.0005

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

7215Q

κωδικός 
προμηθευτή

-

i

Σετ αυτόματου ποτίσματος με 12 σταλάκτες

540804.0009 1 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

CDK12

κωδικός 
προμηθευτή

-

i

540804.0010 1 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

CDK24

κωδικός 
προμηθευτή

-

i

Περιστρεφόμενος εκτοξευτής 9 βαθμιδων

540804.0006

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

L9W

κωδικός 
προμηθευτή

-

i

Εκτοξευτής σε πάσαλο

Πλαστικός εκτοξευτής.

540804.0008

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

L2415Q

κωδικός 
προμηθευτή

-

i

Ιδανικό για μπαλκόνια και γλάστρες
12 σταλάκτες σε 3 σετ των 4τεμ.
Αργό πότισμα (1.3λ/ώρα ανά σταλάκτη)

Ιδανικό για μπαλκόνια και γλάστρες
24 σταλάκτες σε 6 σετ των 4τεμ.
Αργό πότισμα (1.3λ/ώρα ανά σταλάκτη)
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Σετ αυτόματου ποτίσματος με 24 σταλάκτες

2 κάρτες

2 κάρτες

2 κάρτες



540806.0006 5 τεμ.LT43/4”

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ398

1/2" & 3/4" αρσενικό ρακόρ στην έξοδο
νερού
Ανθεκτικό υλικό.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτήi

540804.0007

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

WT-038

κωδικός 
προμηθευτή

-

i

Εύκολος στον προγραμματισμό 
& τη χρήση.        
Συχνότητα 1 ώρα - 1 εβδομάδα.
Ώρα διάρκειας 1 λεπτό - 2 ώρες.
Δύο μπαταρίες 1.5V AAA 
(δεν περιλαμβάνονται).

Μεταλλική βάση για στήριγμα λάστιχου

540806.0003 1 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

RMH

κωδικός 
προμηθευτή

-

i

Βούρτσα αυτοκινήτου, μαύρη

540806.0007 1 τεμ.

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

LP2Q

κωδικός 
προμηθευτή

39,5x24cm

i

1 κάρτα

540806.0005 5 τεμ.LT21/2”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρύση με αρσενικό ρακόρ στη σύνδεση τοίχου

Προγραμματιστής ποτίσματος

540804.0012

κωδικός παραγγελίας διαθεσιμότητασυσκευασία

ΕΜΤ

κωδικός 
προμηθευτή

-

i

Προγραμματιστής 2 ωρών.
Λειτουργία χωρίς χρήση μπαταριών.
Συνδέεται απευθείας στις περισσότερες
βρύσες.

1 κάρτα

Προγραμματιστής ποτίσματος




