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Η τεχνολογία SKY TECH  
- μια επαναστατική, λεπτή 
επικάλυψη από κράμα  
πολυμερούς - κάνει το  
λάστιχο κήπου: 
 
•    ΑΝΘΕΚΤΙΚO  
     ΣΕ ΚΟΨIΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΒH 
•    ΝΑ ΓΛΙΣΤΡAΕΙ ΕYΚΟΛΑ 

Το εσωτερικό, το οποίο 
αποτελείται από 3 στρώ-
ματα και το διπλό πλέγμα 
NTS PLUS, προσφέρει ένα 
λάστιχο: 
 
•    ΧΩΡIΣ ΣΥΣΤΡΟΦEΣ 
•    ΧΩΡIΣ ΤΣAΚΙΣΜΑ  
•    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚA ΑΝΘΕΚΤΙΚO  
     ΣΤΗΝ ΠIΕΣΗ & ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΟΛH 
•    EYΧΡΗΣΤΟ 

425ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ FITT NTS PRO

Με εμπειρία μισού αιώνα, η FITT εξελίσσει την τεχνογνωσία της διαρκώς και προσφέρει μια νέα σειρά προϊόντων με  
εξαιρετικές επιδόσεις, κατάλληλες για επαγγελματική χρήση. 
 
Σε συνέχεια της διεθνούς επιτυχίας της τεχνολογίας NTS & SKY TECH, η FITT παρουσιάζει μια νέα σειρά λάστιχων 
κήπου, την FITT NTS PRO, με ακόμα πιο βελτιωμένες επιδόσεις για να ικανοποιήσουν όλο και πιο πολύπλοκες  
απαιτήσεις. 

NTS MASTER PLUS NTS MARINE NTS GREY NTS ORANGE
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FITT NTS MASTER PLUS : στιβαρό & υψηλής απόδοσης

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

To πλέγμα NTS PLUS  
εγγυάται μέγιστη αντίσταση 
στην πίεση & την διαστολή 
καθώς το νερό ρέει μέσα από 
το λάστιχο.

ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ UV 

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
Με ειδικούς πλαστικο-
ποιητές που βελτιώνουν 
την ευκαμψία και την  
ευκολία χρήσης. 

Ένδειξη αυθεντικής 
τεχνολογίας.

Με εξαιρετική  
ευκαμψία σε  
χαμηλές  
θερμοκρασίες

Εγγύηση 30 ετών
To FITT NTS ακολουθεί τα αυστηρότερα πρότυπα 
•   Χωρίς φθαλικές ενώσεις (<0.1% βάρος/βάρος) 
•   Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH (χωρίς SVHCs) 
•   Συμμόρφωση RoHS  
•   Χωρίς PAHs (πολυκυκλικoύς αρωματικούς υδρογονάνθρακες) 

Ø m πίεση  
(bar)

αντοχή  
(bar)

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 20 m 16 50 540805.0114 1 τεμ.

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 50 m 16 50 540805.0115 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 15 m 13 39 540805.0116 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 25 m 13 39 540805.0117 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 50 m 13 39 540805.0118 1 τεμ.

Xάρη στο μοναδικό διπλό πλέγμα NTS PLUS, το λάστιχο FITT NTS MASTER PLUS διαθέτει βελτιωμένη αντοχή και  
απόδοση, υψηλό βαθμό ευκαμψίας, εξασφαλίζοντας σταθερή ροή νερού χωρίς τσάκισμα ή συστροφές. 
 
Με 6 στρώσεις & τεχνολογία SKY TECH που αυξάνει την αντοχή στα κοψίματα και την τριβή και καθιστά το λάστιχο 
εξαιρετικά λείο και εύκολο στη χρήση, ώστε να μπορεί να γλιστράει σε όλες τις επιφάνειες ακόμη και γύρω από τις 
γωνίες. Η προστατευτική μεμβράνη SKY TECH, ειδικά σχεδιασμένη να αντιστέκεται στην ακτινοβολία UV, αποτρέπει 
την πρόωρη γήρανση του λάστιχου.
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FITT NTS MARINE : κομψό, ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό & την υπεριώδη ακτινοβολία

Ø m πίεση  
(bar)

αντοχή  
(bar)

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

Ø 5/8΄΄ 
15mm 25 m 8 25 540805.0120 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 50 m 8 25 540805.0134 1 τεμ.

Ø 3/4΄΄ 
19mm 25 m 7 22 540805.0142 1 τεμ.

Κατασκευασμένο με το μοναδικό πλέγμα NTS, το λάστιχο FITT NTS MARINE είναι εξαιρετικά εύχρηστο και εγγυάται 
αδιάλειπτη ροή νερού χωρίς συστροφές και τσακίσματα. Προορίζεται ιδιαίτερα για χρήση στη ναυτιλία, καθώς είναι 
ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό. Αποτελεί ιδανική λύση για κάθε τύπου σκάφη. 
  
Με 6 στρώσεις & SKY TECH επίστρωση : μια διάφανη επίστρωση με δύο μπλε γραμμές με ειδική σύνθεση κατά της UV 
ακτινοβολίας που αποτρέπει την γήρανση του λάστιχου και προσθέτει ένα σατινέ φινίρισμα, ενίσχυση από πλέγμα NTS, 
μια ενδιάμεση στρώση υποστήριξης, μια μαύρη επίστρωση κατά της άλγης και λευκό προστατευτικό εσωτερικό.

Η παρατεταμένη έκθεση του 
FITT NTS Marine σε θαλασσινό 
περιβάλλον δεν προκαλεί 
καμία επίπτωση στην απόδοση  
ή την εμφάνισή του.

Εγγύηση 30 ετών
To FITT NTS ακολουθεί τα αυστηρότερα πρότυπα 
•   Χωρίς φθαλικές ενώσεις (<0.1% βάρος/βάρος) 
•   Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH (χωρίς SVHCs) 
•   Συμμόρφωση RoHS  
•   Χωρίς PAHs (πολυκυκλικoύς  
    αρωματικούς υδρογονάνθρακες) 

Το εσωτερικό, το οποίο αποτελείται  
από 3 στρώματα και το πλέγμα NTS,  
προσφέρει ένα λάστιχο: 
•      EYΧΡΗΣΤΟ  
•     ΧΩΡIΣ ΣΥΣΤΡΟΦEΣ 
•     ΧΩΡIΣ ΤΣAΚΙΣΜΑ  

ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ UV 

Ένδειξη αυθεντικής 
τεχνολογίας.

15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΗΠΟΥ_01_2022_Layout 1  11/2/2022  5:10 μμ  Page 427



428 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

Με 6 στρώσεις & SKY TECH επίστρωση:  μια διάφανη επίστρωση με δύο κόκκινες  γραμμές,  με ειδική σύνθεση κατά 
της UV ακτινοβολίας που αποτρέπει την γήρανση του λάστιχου και προσθέτει ένα σατινέ φινίρισμα, ενίσχυση από 
πλέγμα NTS, μια ενδιάμεση στρώση υποστήριξης, μια μαύρη επίστρωση κατά της άλγης και κίτρινο εσωτερικό.

Ø m πίεση  
(bar)

αντοχή  
(bar)

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 15 m 10 30 540805.0154 1 τεμ.

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 25 m 10 30 540805.0173 1 τεμ.

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 50 m 10 30 540805.0174 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 15 m 8 25 540805.0155 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 25 m 8 25 540805.0156 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 50 m 8 25 540805.0157 1 τεμ.

Ø 3/4΄΄ 
19mm 25 m 8 24 540805.0175 1 τεμ.

Ø 3/4΄΄ 
19mm 50 m 8 24 540805.0176 1 τεμ.

Ø  1΄΄ 
25mm 25 m 7 22 540805.0177 1 τεμ.

Ø  1΄΄ 
25mm 50 m 7 22 540805.0195 1 τεμ.

FITT NTS GREY : εύκαμπτο, λείο, ανθεκτικό

Εγγύηση 30 ετών

To FITT NTS ακολουθεί τα  
αυστηρότερα πρότυπα 
•   Χωρίς φθαλικές ενώσεις 
    (<0.1% βάρος/βάρος) 
•   Συμμόρφωση με τον κανονισμό 
    REACH (χωρίς SVHCs) 
•   Συμμόρφωση RoHS  
•   Χωρίς PAHs (πολυκυκλικoύς 
    αρωματικούς υδρογονάνθρακες) 

ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ UV 

Ένδειξη αυθεντικής 
τεχνολογίας.

Το εσωτερικό, το οποίο αποτελείται από 3 στρώ-
ματα και το πλέγμα NTS, προσφέρει ένα λάστιχο: 
•     EYΧΡΗΣΤΟ  
•     ΧΩΡIΣ ΣΥΣΤΡΟΦEΣ 
•     ΧΩΡIΣ ΤΣAΚΙΣΜΑ  
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Με 6 στρώσεις & SKY TECH επίστρωση:  μια διάφανη επίστρωση με δύο κόκκινες  γραμμές,  με ειδική σύνθεση κατά 
της UV ακτινοβολίας που αποτρέπει την γήρανση του λάστιχου και προσθέτει ένα σατινέ φινίρισμα, ενίσχυση από 
πλέγμα NTS, μια ενδιάμεση στρώση υποστήριξης, μια μαύρη επίστρωση κατά της άλγης και κίτρινο εσωτερικό.

FITT NTS ORANGE : εύκαμπτο, λείο, ανθεκτικό

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ø m πίεση  
(bar)

αντοχή  
(bar)

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 15 m 10 30 540805.0096 1 τεμ.

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 25 m 10 30 540805.0097 1 τεμ.

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 50 m 10 30 540805.0098 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 15 m 8 25 540805.0099 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 25 m 8 25 540805.0100 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 50 m 8 25 540805.0107 1 τεμ.

Ø 3/4΄΄ 
19mm 50 m 8 24 540805.0101 1 τεμ.

Ø  1΄΄ 
25mm 25 m 7 22 540805.0102 1 τεμ.

To FITT NTS ακολουθεί τα  
αυστηρότερα πρότυπα 
•   Χωρίς φθαλικές ενώσεις 
    (<0.1% βάρος/βάρος) 
•   Συμμόρφωση με τον κανονισμό 
    REACH (χωρίς SVHCs) 
•   Συμμόρφωση RoHS  
•   Χωρίς PAHs (πολυκυκλικoύς 
    αρωματικούς υδρογονάνθρακες) 

ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ UV  

Ένδειξη αυθεντικής 
τεχνολογίας.

Το εσωτερικό, το οποίο αποτελείται από 3 στρώ-
ματα και το πλέγμα NTS, προσφέρει ένα λάστιχο: 
•     EYΧΡΗΣΤΟ  
•     ΧΩΡIΣ ΣΥΣΤΡΟΦEΣ 
•     ΧΩΡIΣ ΤΣAΚΙΣΜΑ  

Εγγύηση 30 ετών
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430 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

Ενισχυμένο λάστιχο κήπου με πλέγμα, κατάλληλο για ερασιτεχνική χρήση. Διαφανές λαμπερό πράσινο χρώμα με κίτρινη 
ρίγα. Με μαύρη εσωτερική στρώση κατά της δημιουργίας άλγης.

KIT

•     Xρήση: MEDIUM DUTY 
•     4 στρώσεις. 
•     Θερμοκρασία αντοχή: από -10 έως +40ο C. 
•     Ειδική στρώση από μαύρο PVC, κατά της δημιουργίας άλγης. 
•     Ενδιάμεση ενίσχυση από πολυεστέρα. 
•     Εξωτερική στρώση από πράσινο ματ PVC με κίτρινη ρίγα.

Εγγύηση 10 ετών

To fitt mint ακολουθεί τα αυστηρότερα πρότυπα 
•   Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH (χωρίς SVHCs) 
•   Συμμόρφωση RoHS  
•   Χωρίς PAHs (πολυκυκλικoύς αρωματικούς υδρογονάνθρακες) 

FITT MINT

Ø m πίεση  
(bar)

αντοχή  
(bar)

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 15 m 8 24 540805.0143 1 τεμ.

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 20 m 8 24 540805.0161 1 τεμ.

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 25 m 8 24 540805.0144 1 τεμ.

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 50 m 8 24 540805.0162 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 15 m 8 24 540805.0146 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 25 m 8 24 540805.0163 1 τεμ.

Ø 3/4΄΄ 
19mm 50 m 8 24 540805.0147 1 τεμ.

Ø 3/4΄΄ 
19mm 25 m 8 24 540805.0145 1 τεμ.

Ø 3/4΄΄ 
19mm 50 m 8 24 540805.0164 1 τεμ.

KIT

ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ UV 
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Λάστιχο κήπου με πλέγμα, γενικής χρήσης. Κίτρινο αδιαφανές με ενίσχυση πλέγματος και μαύρη εσωτερική στρώση 
κατά της δημιουργίας άλγης.

•     Xρήση: DIY 
•     3 στρώσεις. 
•     Θερμοκρασία αντοχή: από -10 έως +40ο C. 
•     Ειδική στρώση από μαύρο PVC, κατά της δημιουργίας άλγης. 
•     Ενδιάμεση ενίσχυση από πολυεστέρα. 
•     Εξωτερική στρώση από κίτρινο ματ PVC.

Εγγύηση 2 ετών

To idro yellow ακολουθεί τα αυστηρότερα πρότυπα 
•  Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH (χωρίς SVHCs) 
•  Συμμόρφωση RoHS  
•  Χωρίς PAHs (πολυκυκλικoύς αρωματικούς υδρογονάνθρακες) 

FITT IDRO YELLOW

KIT Ø m πίεση  
(bar)

αντοχή  
(bar)

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 15 m 8 21 540805.0158 1 τεμ.

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 20 m 8 21 540805.0159 1 τεμ.

Ø 1/2΄΄ 
12,5mm 50 m 8 21 540805.0160 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 15 m 8 21 540805.0140 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15mm 25 m 8 21 540805.0141 1 τεμ.

KIT
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FITT FORCE : το πιο ανθεκτικό και ελαφρύ λάστιχο εντατικής χρήσης!

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

Fitt Force σημαίνει ποιότητα με μοναδικά χαρακτηριστικά. Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο τόσο για επαγγελματική 
χρήση, τέλειο για μεγάλους κήπους και εργασίες άρδευσης, όσο και για καθημερινή οικιακή χρήση.

3
3

Μοναδικό πλέγμα NTS εξασφαλίζει την ροή  
του νερού χωρίς τσακίσματα & συστροφές. 
Προσφέρει ένα λάστιχο: 
•     EYΧΡΗΣΤΟ  
•     ΧΩΡIΣ ΣΥΣΤΡΟΦEΣ 
•     ΧΩΡIΣ ΤΣAΚΙΣΜΑ  

Τέλειο για χρήση  
για όλο το χρόνο:  
από -40°C έως +80°C.

Εξωτερική στρώση υψηλής  
συνοχής (HDT), ανθεκτική  
στην τριβή & το τρύπημα.

Ενίσχυση από ίνες υψηλής  
συνοχής που αντέχουν  
πιέσεις έως 20 bar.

PVC, χωρίς μόλυβδο  
ή φθαλικές ενώσεις. 

Ultra-μαλακή στρώση για  
ευκολία στην χρήση, με  
μεγάλη ευκαμψία ακόμη  
& στους -40°C.

Χωρίς 
διαρροές.

Συμβατό  
με κοινούς 
συνδέσμους.

Εύκολο 
τύλιγμα.

Εύκολη 
αποθήκευση.

Ανθεκτικό  
στην τριβή & 
το τρύπημα.

Χωρίς  
φθαλικές 
ενώσεις.

PVC FREE

Eγγύηση 
30 ετών

Με 4 τρόπους ψεκασμού.
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Το λάστιχο είναι flat και παίρνει το κλασσικό στρογγυλό του σχήμα κατά την χρήση. Όταν η ροή του νερού σταματά, 
επιστρέφει στο αρχικό του σχήμα: μετατρέπεται σε μια ανθεκτική μάνικα που μαζεύεται εύκολα και γρήγορα και 
πιάνει ελάχιστο χώρο κατά την μεταφορά και αποθήκευσή του. 
 
Χάρη στο μοναδικό, πατενταρισμένο πλέγμα NTS, το Force διαθέτει εξαιρετική ευκαμψία, χωρίς κόμπους και  
τσακίσματα εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη ροή νερού. Η τεχνολογία HD-TECH εγγυάται μέγιστη αντοχή στην τριβή 
και τα τρυπήματα.

Με ελκυστική  
συσκευασία.

Πιστόλι  
ψεκασμού 
πολλαπλών  
χρήσεων. 

Εξαρτήματα  
με Aquastop. Ρακόρ &  

ταχυσύνδεσμος 
βρύσης.

Ø m πίεση  
(bar)

αντοχή  
(bar)

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

Ø 5/8΄΄ 
15,mm 20 m 7 23 540805.0191 1 τεμ.

Ø 5/8΄΄ 
15,mm 40 m 7 23 540805.0192 1 τεμ.

40 cm

60 cm

13
5 

cmΣΤΑΝΤ ΧΑΡΤΙΝΟ  
ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ  
FITT FORCE 
(16τεμ.)

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑ
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FITT IKON : η εξέλιξη του επεκτεινόμενου λάστιχου! 

Iδανικό για μικρούς χώρους, όπως βεράντες και μπαλκόνια. Xάρη στο σύστημα Aquastop που αποτρέπει τις διαρροές 
νερού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και σε εσωτερικούς χώρους. 
 
Το Fitt Ikon είναι το τέλειο λάστιχο για να φροντίσετε άνθη και φυτά στο μπαλκόνι αλλά επίσης για να πλύνετε τα 
έπιπλα κήπου, το αυτοκίνητο, το ποδήλατο, τα παιχνίδια, το κατοικίδιό σας. Με το μικρό βάρος και όγκο που  
διαθέτει, μεταφέρεται πολύ εύκολα και είναι απαραίτητο εργαλείο στο κάμπινγκ, στο σκάφος ή στο εξοχικό. 

Πολυεστερικό πλέγμα (PP)  
που προσδίδει αντοχή και  
ευνοεί την επιμήκυνση.

Ενδιάμεση  
ελαστομερής  
στρώση (TPE).

Εσωτερική στρώση από ελαστομερές  
(TPE) με ολισθητικούς παράγοντες που  
βελτιώνει & ευνοεί την ροή του νερού.

Πολυεστερικό πλέγμα (PP)  
που προσδιορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο το λάστιχο θα επιμηκυνθεί  
με την πίεση του νερού.

Ελαστομερής στρώση (TPE)  
που επιτρέπει την έκταση 
και το ελαστικό τέντωμα.

Εξωτερική χρωματισμένη  
στρώση από ελαστομερές  
(TPE) ανθεκτική στην  
γήρανση που δίνει στο  
λάστιχο όμορφη όψη και  
αντοχή στην φθορά.

40 cm

60 cm

13
5 

cm

Προβολή στο 1/4  
της παλέτας. 
κ.540805.0197 
(6τεμ. από κάθε χρώμα). 

ΣΤΑΝΤ ΧΑΡΤΙΝΟ  
ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ  
FITT IKON

χρώμα m κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

lime 15 m 540805.0187 1 τεμ.

blue 15 m 540805.0188 1 τεμ.

aquamarine 15 m 540805.0189 1 τεμ.

lavender 15 m 540805.0190 1 τεμ.

PVC FREE

Eγγύηση 
5 ετών

Εύκαμπτο. Δεν μπερδεύεται. 
Δεν τσακίζει.

Κατάλληλο για επαφή με 
τρόφιμα - δεν περιέχει  
φθαλικές ενώσεις ή PVC.
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Εξαρτήματα  
με Aquastop.

Ταχυσύνδεσμος 
βρύσης.

Πιστόλι ψεκασμού  
πολλαπλών χρήσεων. 

Με 4 τρόπους ψεκασμού.

Η Fitt εφαρμόζει την πλέον προηγμένη  

τεχνολογία που συνδυάζει υψηλή αντοχή  

σε διάφορες καταπονήσεις με  

αξιοσημείωτα μικρό βάρος.  

Χάρη στον συνδυασμό υλικών υψηλής  

τεχνολογίας, το προϊόν είναι εξαιρετικά  

συμπαγές, πανάλαφρο και εύχρηστο.   

Έτοιμο για χρήση! 

Με ελκυστική  
συσκευασία.

lime

blue

aquamarine

lavender

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑ
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FITT YOYO GO

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

5 χρόνια  
εγγύηση.

Δεν μπερδεύεται  
& δεν τσακίζει  

ποτέ.

Εκτείνεται και  
συμπτύσσεται  

μόνο του.

Εύκολη  
αντικατάσταση  
εξαρτημάτων.

Κατάλληλο για επαφή με  
τρόφιμα γιατί δεν περιέχει  
φθαλικές ενώσεις ή PVC.

Εξαρτήματα  
με Aquastop.

Ταχυσύνδεσμος 
βρύσης.

Πιστόλι  
ψεκασμού  
πολλαπλών  
χρήσεων. 

Το πότισμα του κήπου ή το πλύσιμο του αυτοκι-
νήτου γίνεται όλο και πιο πρακτικό, απλό και ευ-
χάριστο χάρη στο YOYO, το καινοτόμο σύστημα 
που είναι ελαφρύ, εύχρηστο και χωρίς όγκο. Απο-
τελείται από ένα επεκτεινόμενο λάστιχο, εξαρ-
τήματα και πιστόλι ψεκασμού, το YOYO είναι ένα 
πολύπλευρο προϊόν που έχει φέρει επανάσταση 
στην αγορά του ποτίσματος. Ιδανικό όχι μόνο για 
το πότισμα στην βεράντα, τον λαχανόκηπο ή τον 
μικρό κήπο αλλά και για τον καθαρισμό εξωτερι-
κών επιφανειών, του αυτοκινήτου και του ποδή-
λατο καθώς και για μεταφορά και χρήση στο 
σκάφος ή το κάμπινγκ. Καθώς το νερό κυλά μέσα 
στο λάστιχο, η πίεση το τεντώνει περίπου στο δι-
πλάσιο μήκος και μόλις κλείσουμε την βρύση 
επανέρχεται στις αρχικές του διαστάσεις.

Με 4 τρόπους ψεκασμού.

Το ελαφρύ & εύχρηστο λάστιχο για ερασιτεχνικό πότισμα & καθαρισμό. Έτοιμο για χρήση!
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Πολυεστερικό πλέγμα (PET)  
που προσδίδει αντοχή και  
ευνοεί την επιμήκυνση.

Ενδιάμεση  
ελαστομερής  
στρώση (TPE).

Εσωτερική στρώση από ελαστομερές  
(TPE) με ολισθητικούς παράγοντες που  
βελτιώνει & ευνοεί την ροή του νερού.

Πολυεστερικό πλέγμα (PET)  
που προσδιορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο το λάστιχο θα επιμηκυνθεί  
με την πίεση του νερού.

Ελαστομερής στρώση (TPE)  
που επιτρέπει την έκταση 
και το ελαστικό τέντωμα.

Εξωτερική χρωματισμένη  
στρώση από ελαστομερές  
(TPE) ανθεκτική στην  
γήρανση που δίνει στο  
λάστιχο όμορφη όψη  
και αντοχή στην φθορά.

Ανθεκτικό  
στις ακτίνες UV.

Συμμόρφωση 
με RoHS.

Εύκαμπτο. -10/+50οC

Iδανικό για μικρούς κήπους, μπαλκόνια και βεράντες, για το κάμπινγκ και το σκάφος. 
Η μοναδική, πατενταρισμένη τεχνολογία της διαδικασίας παραγωγής και του προϊόντος, κάνει αυτό το λάστιχο τέσσερις 
φορές πιο ελαφρύ και τρείς φορές μικρότερο σε όγκο από τα παραδοσιακά λάστιχα κήπου, μια πραγματική επανάσταση 
στην αγορά. Το μικρής κλίμακας πότισμα και η εξωτερική καθαριότητα έγιναν ξαφνικά πιο ευχάριστα. 

Oι παραγγελίες των 36  
τεμαχίων παραδίδονται   
σε χαρτοστάντ.

40
 c

m

40 cm

15
0 

cm

ΣΤΑΝΤ ΧΑΡΤΙΝΟ 
ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 
FITT YOYO GO

m κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

15 m 540805.0182 1 τεμ.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑ
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40 cm
80 cm

10
5 

cm

14
8 

cm

κωδ. 600299.0001 (προβολή στο 1/3 της παλέτας) 

80 cm

40 cm

10
5 

cm

14
8 

cm

40 cm 80 cm

10
5 

cm

120 cm 80 cm

11
5 

cm

3 σταντ / 
παλλέτα
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ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ

ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΑΝΤ ΧΑΡΤΙΝΟ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ FITT  

i κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ΛΕΥΚΟ  
40x80x105cm 200604.0002  1 τεμ.

NTS  
80x40x105cm 200604.0012  1 τεμ.
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