
EΡΓΑΛΕΙΑ 
ΚΗΠΟΥ

373ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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Αυξήστε τις πωλήσεις σας 
με τις λύσεις παρουσίασης 
που σας παρέχουμε  
ανάλογα με το μέγεθος  
του καταστήματός σας 

374

15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΗΠΟΥ_01_2022_Layout 1  11/2/2022  4:58 μμ  Page 374



375ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΗΠΟΥ_01_2022_Layout 1  11/2/2022  4:58 μμ  Page 375



Τα σφυρήλατα ψαλίδια κήπου της AQUACRAFT είναι σχεδιασμένα να αντέχουν  
καθημερινή χρήση και καταπόνηση.  
 
Χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά και την τεχνολογία αιχμής στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή εξασφαλίζεται η αποτελεσματική κοπή, η μέγιστη άνεση στη χρήση και η 
ασφάλεια του χρήστη σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και την μεγάλη διάρκεια ζωής.  
 
Σειρά ανταλλακτικών είναι διαθέσιμη για την αντικατάσταση φθαρμένων μερών ώστε 
η μακροβιότητα των εργαλείων να είναι εγγυημένη. 

Σφυρήλατη κάτω λεπίδα. 
Έξτρα ανθεκτική με εξαιρετική
διείσδυση στο κόψιμο. 

Λεπίδες από υψηλής 
τεχνολογίας ατσάλι SK-5. 
Ισχυρή κοπή με μέγιστη
αποτελεσματικότητα 

Λαβή από σφυρήλατο
αλουμίνιο. Ανώτερης
στιβαρότητας, εγγυημένη
για μια ζωή.

Γωνία 30ο για 
μέγιστη απόδοση
κοπής με ελάχιστη
προσπάθεια.

Ανοξείδωτο ελατήριο
με μαξιλαράκι που 
μειώνει την κόπωση
του καρπού.

Πλήρως 
ρυθμιζόμενη 
ένταση κοπής.

Mε ειδική αυλάκωση
για εύκολη και ομαλή κοπή.

PROFESSIONAL

FORGED

Επανατροχίζεται

Αντικαθίσταται

Επαναρυθμίζετε

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ376
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FORGED ALUMINUMØ 25mm LOCK ERGO ANVIL

FORGED ALUMINUMØ 25mm LOCK ERGO BYPASS

ΨΑΛIΔΙ ΚHΠΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ BYPASS

ΨΑΛIΔΙ ΚHΠΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ANVIL

ΨΑΛIΔΙ ΚHΠΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ MYTΕΡΟ

FORGED ALUMINUMØ 25mm LOCK ERGO BYPASS

ΕΛΑΤΗΡΙΟ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΩΔ. 600204.0001 
 

ΛΕΠΙΔΑ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΩΔ. 600204.0002 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΩΔ. 600204.0003 

ΛΕΠΙΔΑ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΩΔ. 600204.0004 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΩΔ. 600204.0005 
 

ΛΕΠΙΔΑ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΩΔ. 600204.0006 
 

SK5

SK5

SK5

377ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

330500 600200.0000 1 κάρτα

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

330560 600200.0001 1 κάρτα

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

330520 600200.0002 1 κάρτα
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Λεπίδες από υψηλής 
τεχνολογίας ατσάλι SK-5. 
Ισχυρή κοπή με μέγιστη
αποτελεσματικότητα 

Λαβή από σφυρήλατο
αλουμίνιο. Ανώτερης
στιβαρότητας, εγγυημένη
για μια ζωή.

Γωνία 30ο για 
μέγιστη απόδοση
κοπής με ελάχιστη
προσπάθεια.

Ανοξείδωτο ελατήριο
με μαξιλαράκι που 
μειώνει την κόπωση
του καρπού.

Πλήρως 
ρυθμιζόμενη 
ένταση κοπής.

Mε ειδική αυλάκωση
για εύκολη και ομαλή κοπή.

Σφυρήλατη κάτω λεπίδα. 
Έξτρα ανθεκτική με εξαιρετική
διείσδυση στο κόψιμο. 

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ BYPASS

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ378

15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΗΠΟΥ_01_2022_Layout 1  11/2/2022  4:58 μμ  Page 378



Ρυθμιζόμενη γωνία
ανοίγματος για 
όλα τα μεγέθη
χεριών.

FORGED ALUMINUMØ 25mm S – LLOCK ERGO

PROFESSIONAL

τεχνολογία

FORGED

Ø15mm

Ø25mm

Fle
xPLUS

To σύστημα FlexPLUS της AQUACRAFT

ρυθμίζει τη λαβή ώστε να ταιριάζει σε

διαφορετικά μεγέθη χεριών και μειώνει

την καταπόνηση σε πολύωρη εργασία. 

FlexPLUS+

+

ΕΛΑΤΗΡΙΟ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΩΔ. 600204.0007 
 

ΛΕΠΙΔΑ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΩΔ. 600204.0008 
 

SK5

379ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

340270 600200.0003 1 κάρτα
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15°

POWER Ø 18 mm

LOCK BYPASS

SOFTALUMINUM

Ειδικά σχεδιασμένη 
κεκλιμένη κεφαλή για 
μέγιστη 
αποτελεσματικότητα 
στην κοπή

Λεπίδα από υψηλού 
άνθρακα χάλυβα SK5 
με επικάλυψη  χαμηλής 
τριβής για ομαλή 
κοπή & εύκολο 
καθαρισμό

Εύκολο κλείδωμα 
λεπίδας, για 
αριστερόχειρες 
& δεξιόχειρες

Έξτρα εργονομική
λαβή με 
αντιολισθητική 
επικάλυψη για 
άνεση στην χρήση

Ανθεκτικές λαβές αλουμινίου με μαλακή επικάλυψη για άνεση. 
Εύκολο κλείδωμα. 
Λεπίδες με αντικολλητική επίστρωση. 
Λεπίδα bypass για χλωρό ξύλο. 

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ΒYPASS PREMIUM 

ΕΛΑΦΡΥ &  
ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ!

ΕΛΑΤΗΡΙΟ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΩΔ. 600204.0009 

SK5

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ380

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

340310 600200.0005 1 κάρτα

15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΗΠΟΥ_01_2022_Layout 1  11/2/2022  4:58 μμ  Page 380



LOCK

EASY-CUT
RATCHET

1

2 3

Ø 22mm ALUMINUM SOFT

ANVIL

Λεπίδες με αντικολλητική επίστρωση για 
ομαλή κοπή και εύκολο καθαρισμό

Λειτουργία καστάνιας 
3 ρυθμίσεων για την κοπή 
κλαδιών με την ελάχιστη 
καταπόνηση

Εξαρτήματα από ανοξείδωτο 
ατσάλι, εξασφαλίζουν 
δύναμη και αντοχή

Κλείδωμα ασφαλείας, διατηρεί 
την λεπίδα κλειστή όταν δεν 
χρησιμοποιείται

Ελαφρύ και υπερανθεκτικό 
σώμα αλουμινίου Λαβή με αντιολισθητική 

επικάλυψη που ταιριάζει 
σε όλα τα χέρια

Εργονομικά σχεδιασμένο με καστάνια 3 ρυθμίσεων, δίνει  
μεγαλύτερη ισχύ σε βαριές εργασίες κλαδέματος.  
Ιδανικό για το κλάδεμα μίσχων και κλαδιών χωρίς κόπο. 
Ελαφρύ και υπέρ-ανθεκτικό σώμα από κράμα αλουμινίου. 
Soft grip λαβή για άνετο κράτημα. Μειώνει την καταπόνηση 
του χεριού σε εντατική ή πολύωρη εργασία. 
Λεπίδα από ατσάλι SK-5 υψηλού άνθρακα με επίστρωση Teflon 
χαμηλής τριβής και φαρδιά κεφαλή anvil για ομαλή και εύκολη 
κοπή. Ανθεκτική στην διάβρωση και με αντικολλητική  
επίστρωση.

Η τεχνολογία καστάνιας στην AQUACRAFT είναι ένας έξυπνος επιπλέον μηχανισμός για να κάνει  
τη δύσκολη κοπή πολύ πιο εύκολη. 
 
Καθώς πιέζεται το ψαλίδι, η καστάνια μανταλώνει ώστε να απελευθερωθεί και να ξαναπιεστεί,  
εκτελώντας την κοπή σε εύκολα βήματα, αντί με μιας. Καθώς κόβει ένα κλαδί, ο μηχανισμός  
καστάνιας κλειδώνει και προχωρά στο επόμενο στάδιο, παρέχοντας σταδιακά αυξανόμενη πίεση. 

EASY-CUT SYSTEM

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ EASY CUT 2ΣΕ1 ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ANVIL

SK5

381ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

330120 600200.0007 1 κάρτα
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382

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

330720 600200.0004 1 κάρτα

Ρυθμιζόμενο άνοιγμα λαβής. 
Έξτρα άνετη και εργονομική λαβή  
με μαλακά στοιχεία. 
Λάμες με αντικολλητική επίστρωση. 
Εύκολο κλείδωμα.

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ COMPACT BYPASS

SOFTLOCK BYPASSØ 15mm S – L

ΕΛΑΤΗΡΙΟ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΩΔ. 600204.0010 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

340025 600200.0010 1 κάρτα

Kατάλληλο για δεξιόχειρες &  
αριστερόχειρες. 
Με αντικολλητική λεπίδα για  
γαλβανισμένο σώμα. 
Δυνατότητα κοπής: έως 16mm.

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ANVIL

Ø 16mm ERGO LOCKANVIL

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

330390 600200.0008 1 κάρτα

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ΤΡΥΓΟΥ

STAINLESS LOCK SOFT FLOWER GRAPE

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

340283 600200.0006 1 κάρτα

Ψαλίδι κλαδέματος με γρανάζι για  
ρύθμιση της αντίστασης.  
Λεπίδες από επισκληρυμένο ατσάλι,  
θερμικά κατεργασμένες με τρόχισμα 
ακριβείας για εύκολη, καθαρή κοπή. 
Βαρέως τύπου λαβές αλουμινίου με  
επισκληρυμένο ελατήριο και επικάλυψη 
βινυλίου για άνετη χρήση. 
Εύκολο κλείδωμα με ένα χέρι. 

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ECONOMY BYPASS

LOCK BYPASSØ 16mm

Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι  
σκληρυμένο μέσω θερμικής  
επεξεργασίας για αντοχή στη  
διάβρωση & μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Λεπτά άκρα κοπής, ιδανικά για φρούτα, 
άνθη, κηπουρική, μπονσάι, οικιακά φυτά  
και ανθοδετική. 
Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή με  
μαλακή επικάλυψη για άνετη χρήση.  
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 210 28 88 700 383ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Προστατευτικό στην κάτω λαβή, προφυλάσσει τα 
δάχτυλα από τραυματισμούς κατά το κλάδεμα. 
Αντιολισθητική εργονομική λαβή με soft grip για 
ασφαλή και άνετη χρήση. 
Λάμες με αντικολλητική επίστρωση.

ADJUST SOFT LOCK

Εύκολη κοπή: 
λεπίδα με 
αντικολλητική 
επικάλυψη

Αντιολισθητικές 
λαβές για ασφαλή 
και άνετη χρήση

Ασφαλές κλείδωμα 
με ένα χέρι

Ιδανικό για δεξιόχειρες 
και αριστερόχειρες

ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

350160 600200.0009 1 κάρτα
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384

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΥΣ THΛΕΣΚΟΠΙΚΟ PREMIUM 

+20 C
M

Ελαφρύς σκελετός αλουμινίου 
με άνετες χειρολαβές. Εργονομικό 
και ασφαλές κράτημα.

Άνετες λαβές soft grip προκαλούν λιγότερη 
καταπόνηση και μειώνουν τους 
τραυματισμούς σε αγκώνες και καρπούς.

Τηλεσκοπικό σύστημα για πρόσβαση σε 
μεγαλύτερη ακτίνα και μεγαλύτερη ροπή. 
Εξαιρετικό για να διαμορφώσουμε 
ψηλούς φράχτες.

Στιβαρές, κυματιστές τροχισμένες λεπίδες.  
Πάνω λεπίδα με αντικολλητική επίστρωση για 
έξτρα ομαλή κοπή. 
Κάτω λεπίδα με επικάλυψη από σκληρό χρώμιο, 
εγγυάται ποιότητα που δεν σκουριάζει 
και αποτελεσματική εργασία.

Διαθέτει παξιμάδι για ρύθμιση 
της έντασης κοπής και ασφάλειας.

ADJUST ALUMINUM+20 CMSOFT

Με πτυσσόμενες λαβές αλουμινίου για μεγαλύτερη 
πρόσβαση και ροπή &  μαλακή επικάλυψη για άνεση 
στην χρήση. 
Εύκολο ψαλίδισμα ακριβείας χάρη στο προσεγμένο 
τρόχισμα και τις αντικολλητικές λεπίδες. 

ΣΕΤ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΚΩΔ. 600204.0011 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

370213 600201.0002 1 τεμ.
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 210 28 88 700 385ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΥΣ

Άνετες λαβές soft grip προκαλούν 
λιγότερη καταπόνηση και μειώνουν 
τους τραυματισμούς σε αγκώνες και καρπούς.

Η τεχνολογία GearPlus της 
AQUACRAFT κάνει το κόψιμο 
πολύ πιο εύκολο από άλλα 
εργαλεία. Διαθέτει παξιμάδι 
για ρύθμιση της έντασης κοπής 
και ασφάλεια. Στιβαρές, ίσιες τροχισμένες λεπίδες. 

Πάνω λεπίδα με αντικολλητική επίστρωση 
για έξτρα ομαλή κοπή.
Κάτω λεπίδα με επικάλυψη από σκληρό 
χρώμιο, εγγυάται ποιότητα που δεν 
σκουριάζει και αποτελεσματική εργασία.

Ελαφρύς σκελετός 
αλουμινίου με άνετες 
χειρολαβές. Εργονομικό 
και ασφαλές κράτημα.

Ψαλίδι με γρανάζι, αυξάνει την δύναμη κοπής κατά 40%. 
Εύκολη και ακριβής κοπή χάρη στο τρόχισμα ακριβείας 
και στην αντικολλητική επίστρωση των λεπίδων.

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΥΣ GEAR PLUS

SOFTGEAR-PLUS ALUMINUM

Η τεχνολογία GearPlus της AQUACRAFT πολλαπλασιάζει την δύναμή σας, παρέχοντας 
3Χ περισσότερη δύναμη σε κάθε κόψιμο. 
 
Ο μοντέρνος σχεδιασμός περιλαμβάνει ειδικά γρανάζια και έναν καινοτόμο μηχανισμό 
για να βελτιστοποιήσει την δύναμη στην μέση της κοπής, όπου το κλαδί είναι παχύτερο 
και την χρειάζεστε περισσότερο. 

ΣΕΤ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΚΩΔ. 600204.0012 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

370209 600201.0001 1 τεμ.

15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΗΠΟΥ_01_2022_Layout 1  11/2/2022  4:58 μμ  Page 385



386

ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΥΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

370241 600201.0000 1 τεμ.

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

370312 600201.0008 1 τεμ.

Αντιολισθητικές χειρολαβές  
soft grip προκαλούν λιγότερη 
καταπόνηση και μειώνουν 
τους τραυματισμούς σε 
αγκώνες και καρπούς.

Διαθέτει παξιμάδι για 
ρύθμιση της έντασης 
κοπής και ασφάλειας.

εγγυάται ποιότητα που δεν σκουριάζει και 
αποτελεσματική εργασία.

N
Y

LO

N F

Ενισχυμένες χειρολαβές από νάυλον & fiberglass 
παρέχουν επιπλέον δύναμη παράλληλα με την 
αντοχή στην οξείδωση και το ιδιαίτερα χαμηλό βάρος.

Για άνετο και αποτελεσματικό ψαλίδισμα & διαμόρφωση  
θάμνων, με εργονομική ξύλινη λαβή. 
Λεπίδες με αντικολλητική επίστρωση.

Ιδιαίτερα ελαφρύς σκελετός. 
Λεπίδες με αντικολλητική επίστρωση:  
δεν χρειάζονται  συντήρηση.  
Πλήρως ρυθμιζόμενη  λεπίδα.  
Αντιολισθητικές χειρολαβές για ασφαλή και άνετη χρήση. 
Διπλά στοπ για μικρότερη καταπόνηση των καρπών. 

COMFORT

ADJUST SOFTFIBERGLASSCOMFORT

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΥΣ ΙΣΙΟ CLASSIC  

 

N
Y

LO

N FIBERGLA
S

Τα ψαλίδια θάμνου ULTRALIGHT 

κατασκευάζονται από πανάλαφρο, 

άθραυστο συνδυασμό νάυλον και

fiberglass και κάνουν το ψαλίδισμα 

και την διαμόρφωση παιχνιδάκι. 

Οι λεπίδες με τρόχισμα ακριβείας 

διπλασιάζουν την απόδοση κοπής. 

Το επισκληρυμένο μέταλλο διατηρεί 

την λεπίδα κοφτερή για πολύ περισ-

σότερο. Ανθεκτικές στην διάβρωση, 

οι αντικολλητικές λεπίδες μειώνουν 

την τριβή για ευκολότερη κοπή.

ΑΝΩΤΕΡΗ
Τεχνολογία Fiberglass

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΥΣ ULTRALIGHT 

Στιβαρές, κυματιστές τροχισμένες λεπίδες. Πάνω λεπίδα 
με αντικολλλητική επίστρωση για έξτρα ομαλή κοπή. 
Κάτω λεπίδα με επικάλυψη από σκληρό χρώμιο, 
εγγυάται ποιότητα που δεν σκουριάζει και 
αποτελεσματική εργασία.
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 210 28 88 700 387ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

360709 600201.0004 1 τεμ.

Λεπίδες από υψηλής ποιότητας χάλυβα 
με αντικολλητική επικάλυψη. Άκαμπτη 
δύναμη με μεγάλη διάρκεια ζωής για 
πολλά καθαρά κοψίματα ακριβείας.

Με διπλό μοχλό για 3Χ 
αύξηση δύναμης κατά την 
μετάδοση.

+30 C
M

Άνετες λαβές soft grip 
προκαλούν λιγότερη καταπόνηση και μειώνουν 
τους τραυματισμούς σε αγκώνες και καρπούς.

Ελαφρύς σκελετός αλουμινίου με άνετες 
χειρολαβές. Εργονομικό και ασφαλές 
κράτημα.

Τηλεσκοπικό σύστημα για πρόσβαση σε 
μεγαλύτερη ακτίνα και μεγαλύτερη ροπή.

Μετάδοση ισχύος με μοχλό που αυξάνει την δύναμη κοπής κατά 30%. 
Με πτυσσόμενες λαβές αλουμινίου για μεγαλύτερη πρόσβαση και ροπή & μαλακή  
επικάλυψη για άνεση στην χρήση. 
Λεπίδες με τρόχισμα ακριβείας & αντικολλητική επίστρωση για ισχυρή κοπή χωρίς κόπο. 
Εύκολη κοπή χωρίς κόπο χάρη στην μετάδοση PowerPlus.

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ BYPASS PREMIUM  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

BYPASSALUMINUM

Ø 40 mm SOFT+30 CMENERGY-SAVE

POWERX3
+30 C

M

ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΩΔ. 600204.0013 
 

15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΗΠΟΥ_01_2022_Layout 1  11/2/2022  4:58 μμ  Page 387



κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

360708 600201.0005 1 τεμ.

388

ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

Λεπίδες από υψηλής ποιότητας χάλυβα 
με αντικολλητική επικάλυψη. Άκαμπτη 
δύναμη με μεγάλη διάρκεια ζωής για 
πολλά καθαρά κοψίματα ακριβείας.

Heavy-Duty Anvil με
σχεδιασμό γάντζου.
Σταθερό κράτημα στα 
μεγαλύτερα κλαδιά.

Με διπλό μοχλό για 3Χ
αύξηση δύναμης κατά
την μετάδοση.

+30

Ελαφρύς σκελετός αλουμινίου με άνετες
χειρολαβές. Εργονομικό & ασφαλές κράτημα.

Άνετες λαβές soft grip προκαλούν 
λιγότερη καταπόνηση και μειώνουν
τους τραυματισμούς σε αγκώνες 
και καρπούς.

Τηλεσκοπικό σύστημα για πρόσβαση σε 
μεγαλύτερη ακτίνα και μεγαλύτερη ροπή.

POWERX3ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ANVIL PREMIUM  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

ANVILALUMINUM

Ø 40 mm SOFT+30 CMENERGY-SAVE

 Σύστημα μετάδοσης με μοχλό για 3Χ ισχύ.  
Τηλεσκοπικό σώμα αλουμινίου με μαλακές λαβές για άνετη εργασία. 
Λεπίδες με τρόχισμα ακριβείας και αντικολλητική επίστρωση για 
ισχυρή κοπή χωρίς κόπο. 
Κατάλληλο για κλαδιά έως 40mm. 
Πτυσσόμενη λαβή + 30cm. 
Αλουμινίου. 
Για ξερά και χλωρά κλαδιά.

+30 C
M
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 210 28 88 700 389ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

BYPASSSOFT

Ø 42 mm ALUMINUMGEAR-PLUS

Μετάδοση ισχύος με γρανάζια, αυξάνει την δύναμη κοπής κατά 40%. 
Λεπίδες με τρόχισμα ακριβείας και αντικολλητική επίστρωση για ισχυρή κοπή χωρίς κόπο. 
Ανθεκτικός και ελαφρύς σκελετός αλουμινίου με μαλακή επικάλυψη στις λαβές για άνετη χρήση.

Άνετες λαβές soft grip προκαλούν λιγότερη καταπόνηση και μειώνουν 
τους τραυματισμούς σε αγκώνες και καρπούς.

Ελαφρύς σκελετός αλουμινίου 
με άνετες χειρολαβές. 
Εργονομικό και ασφαλές 
κράτημα.

Λεπίδες από υψηλής ποιότητας 
χάλυβα με αντικολλητική επικάλυψη. 
Άκαμπτη δύναμη με μεγάλη διάρκεια
ζωής για πολλά καθαρά κοψίματα 
ακριβείας.

Η τεχνολογία GearPlus της 
AQUACRAFT κάνει το κόψιμο 
πολύ πιο εύκολο από άλλα 
εργαλεία.

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ GEAR PLUS 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

360704 600201.0003 1 τεμ.
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390

ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

Ιδιαίτερα ελαφρύς σκελετός. 
Επισκληρυμένες λεπίδες με τρόχισμα ακριβείας  
και αντικολλητική επίστρωση. 
Με μηχανισμό μοχλού - αυξάνει την  δύναμη κοπής κατά 30%. 
Αντιολισθητικές χειρολαβές για ασφαλή και άνετη χρήση. 

Ø 30mm DUO-SLIDING SOFT BYPASSCOMFORT FIBERGLASS

N
Y

LO

N FIBERGLA
S

Τα ψαλίδια θάμνου ULTRALIGHT 

κατασκευάζονται από πανάλαφρο, 

άθραυστο συνδυασμό νάυλον και

fiberglass και κάνουν το ψαλίδισμα 

και την διαμόρφωση παιχνιδάκι. 

Οι λεπίδες με τρόχισμα ακριβείας 

διπλασιάζουν την απόδοση κοπής. 

Το επισκληρυμένο μέταλλο διατηρεί 

την λεπίδα κοφτερή για πολύ περισ-

σότερο. Ανθεκτικές στην διάβρωση, 

οι αντικολλητικές λεπίδες μειώνουν 

την τριβή για ευκολότερη κοπή.

ΑΝΩΤΕΡΗ
Τεχνολογία Fiberglass

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ POWERPLUS ULTRALIGHT  

ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

Ενισχυμένες χειρολαβές από 
νάυλον & fiberglass παρέχουν 
επιπλέον δύναμη παράλληλα με 
την αντοχή στην οξείδωση και 
το ιδιαίτερα χαμηλό βάρος. 

Υψηλής ποιότητας λεπίδες από 
ατσάλι με επικάλυψη. Στιβαρή 
δύναμη με μεγάλη διάρκεια 
ζωής για καθαρή κοπή  
ακριβείας. 

Άνετες λαβές soft grip προκαλούν 
λιγότερη καταπόνηση και μειώνουν 
τους τραυματισμούς σε αγκώνες και 
καρπούς. 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

360492 600201.0006 1 τεμ.

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

360525 600201.0007 1 τεμ.

Ιδιαίτερα ελαφρύς σκελετός. 
Επισκληρυμένες λεπίδες με τρόχισμα 
ακριβείας & αντικολλητική επίστρωση. 
Με μηχανισμό μοχλού - αυξάνει την   
δύναμη κοπής κατά 30%. 
Αντιολισθητικές χειρολαβές για  
ασφαλή και άνετη χρήση. 

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ  
2 ΣΕ 1 ULTRALIGHT 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

330230 600200.0011 1 κάρτα

Το ακονιστήρι τσέπης ακονίζει ψαλίδια κήπου, κλαδευτήρια,  
ψαλίδια γρασιδιού και μαχαίρια σαν καινούργια.  
Γυαλιστερή πλευρά (από καρβίδιο βολφραμίου)  
για ταχύτερο ακόνισμα. 
Κατάλληλο για χρήση  
σε στενούς χώρους  
με βέλτιστη γωνία. 

ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ

OIL PLUS

Mε σφουγγαράκι 
με λάδι για λίπανση 
της λεπίδας για 
προστασία από τη 
διάβρωση.
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 210 28 88 700 391ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΗΠΟΥ

470 mm

300 mm

Εξαιρετικά κοφτερά τριγωνικά δόντια για γρήγορο κόψιμο  
σε βρεγμένο ξύλο. 
Ιδανικό για ομαλό πριόνισμα σε φρέσκο ή ξερό ξύλο. 
Δεν σκουριάζει χάρη στην σκληρή επιχρωμίωση. 
Αντιολισθητική εργονομική λαβή με soft grip για ασφαλή και 
άνετη χρήση. 
Συνοδεύεται από θήκη για ασφαλή αποθήκευση και εύκολη 
μεταφορά.

Άνετες μαλακές λαβές, προκαλούν 
σημαντικά λιγότερη καταπόνηση 
και μειώνει τους τραυματισμούς 
σε αγκώνες και καρπούς.

Με επικάλυψη από σκληρό χρώμιο για αντοχή 
στην διάβρωση και αυτοκαθαριζόμενο. 
Δόντια με σκληρές ακμές κοπής,  με 
θερμική σκλήρυνση για αύξηση της αντοχής.

Επιθετική κοπή με τριπλή σειρά 
καλοτροχισμένων δοντιών.

Άριστη κατασκευή για εύκολα και 
καθαρά κοψίματα.

ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ SOFT GRIP

3D3D
SOFTØ 8 cm

3D3D

420 mm

250 mm

Πλευρές
Ακονισμένες3

ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΩΔ. 600204.0016 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

250 mm 310090 600202.0004 1 κάρτα

300 mm 310080 600202.0003 1 κάρτα

i
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392 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

Δεν χρειάζεται σκάλα, η εργασία γίνεται με ασφάλεια και 
άνεση από το έδαφος. 
Εύκολη κοπή χάρη στην μετάδοση κίνησης με κορδόνι. 
Εξοπλισμένο με υψηλής ποιότητας πριόνι.

Τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου αβαθμίδωτα πτυσσόμενο 
έως τα 300cm.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ 
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

+150 CMALUMINUM BYPASSØ 25mm

400 mm

180 mm

380500
3D3D

SOFTØ 7 cm LOCK

ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ

ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

Πλευρές
Ακονισμένες3

ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΩΔ. 600204.0014

ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΩΔ. 600204.0015 

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΗΠΟΥ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

310070 600202.0002 1 κάρτα

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

320070 600202.0000 1 κάρτα

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

320072 600202.0001 1 κάρτα

Εξαιρετικά κοφτερά τριγωνικά δόντια για γρήγορο κόψιμο  
σε βρεγμένο ξύλο. 
Ιδανικό για ομαλό πριόνισμα σε φρέσκο ή ξερό ξύλο. 
Με κλείδωμα ασφαλείας στην λεπίδα που αποτρέπει το τυχαίο κλείσιμο  
κατά την χρήση & το διατηρεί κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. 
Δεν σκουριάζει χάρη στην σκληρή επιχρωμίωση. 
Αντιολισθητική εργονομική λαβή με soft grip για ασφαλή και άνετη χρήση. 
Συνοδεύεται από θήκη για ασφαλή αποθήκευση και εύκολη μεταφορά.
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 210 28 88 700 393ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΑ

ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ ΚΗΠΟΥ 2 ΣΕ 1, 12'' (30CM) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ 12'' (30 CM)  

ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ ΚΗΠΟΥ 21'' (52,5CM) 

Μέγεθος: 12''/300MM.                                                                                                             
Λεπίδα: 12''/300MM 2 τεμ. από υψηλής ποιότητας χάλυβα.      
- 5T/1", 0.6MM(T), λεπίδα για ξύλο από χάλυβα υψηλής  
περιεκτικότητας σε άνθρακα, κανονικά δόντια, επισκληρυμένα  
και με επικάλυψη. 
- 24T/1", 0.6MM(T), λεπίδα για σίδερο από χάλυβα υψηλής  
περιεκτικότητας σε άνθρακα. 
Με προστασία λεπίδας από PVC. 
Χερούλι από πλαστικό ABS. 

Μέγεθος: 21''/525MM.                                                                                                                 
Λεπίδα: 21''/525MM,   5T/1", 0.6MM(T), από χάλυβα υψηλής  
περιεκτικότητας σε άνθρακα, κανονικά δόντια, επισκληρυμένα  
και με επικάλυψη.  
Με προστατευτικό λεπίδας από PVC.   
Χερούλι από πλαστικό ABS. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ 21'' (52,5 CM)  

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

310100 600202.0005 1 τεμ.

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

310100-P 600204.0021 1 τεμ.

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

310110 600202.0006 1 τεμ.

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

310110-P 600204.0022 1 τεμ.

5T/1", 0.6MM (T), λεπίδα για ξύλο από χάλυβα υψηλής  
περιεκτικότητας σε άνθρακα, κανονικά δόντια, επισκληρυμένα  
και με επικάλυψη. 

5T/1", 0.6MM(T), από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε  
άνθρακα, κανονικά δόντια, επισκληρυμένα και με επικάλυψη.  
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ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ2 ΣΕ 1

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ 2 ΣΕ 1 ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 165CM

Συγκεντρώστε  
φύλλα & χόρτα.

Ιδανική και  
για φύκια.

Xρησιμοποιήστε την 
ειδική ρυθμιζόμενη  

ξύλινη λαβή.

Αδειάστε στον 
κάδο.

MADE IN ITALY

Xρήσιμη & πρακτική τσουγκράνα 2 σε 1

super ανθεκτική
εξαιρετικής αντοχής

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

540100.0015 1 τεμ.
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ΜΙΚΡΟ 
EΡΓΑΛΕΙΑ 

ΚΗΠΟΥ
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ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ COMFORT

Για σκάψιμο σε πετρώδες, αργιλώδες και σκληρό έδαφος. 
Από υψηλής ποιότητας λακαρισμένο μέταλλο.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380670 600203.0007 1 τεμ.

Για το μαλάκωμα σκληρού, ξηρού εδάφους και την  
εξασφάλιση καλής τροφοδοσίας θρεπτικών ουσιών. 
Από υψηλής ποιότητας λακαρισμένο μέταλλο.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380690 600203.0008 1 τεμ.

Για το μάζεμα φύλλων, κομμένου γρασιδιού και σκουπιδιών. 
Από υψηλής ποιότητας λακαρισμένο μέταλλο.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΡΑΒΑΛΟ ΧΕΙΡΟΣ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380680 600203.0009 1 τεμ.

Πολλαπλών χρήσεων εργαλείο, για σάρωση, επιπέδωση  
παρτεριών και δούλεμα του χώματος. 
Από υψηλής ποιότητας λακαρισμένο μέταλλο.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380710 600203.0010 1 τεμ.
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Για το αποτελεσματικό σκάλισμα του χώματος 
με μια απλή κίνηση 
Από υψηλής ποιότητας λακαρισμένο μέταλλο.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380600 600203.0011 1 τεμ.

Σχεδιασμένος για την φύτευση βολβών 
ή φυτών σε τύρφη ή σφιχτό χώμα. 
Ο πυρήνας της τύρφης ή του χώματος 
πέφτει όταν απελευθερώσουμε το  
ελατήριο στην χειρολαβή. 
Από επιχρωμιωμένο ατσάλι με  
αυτόματη λαβή απελευθέρωσης.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΥΤΕΥΤΗΣ ΒΟΛΒΩΝ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380995 600203.0012 1 τεμ.
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ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ FIBERCOMP

Για σκάψιμο σε πετρώδες, αργιλώδες και σκληρό έδαφος 
Ελαφρύ και ανθεκτικό από πλαστικό με ματ φινίρισμα και  
τρύπα στη λαβή. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥ ΧΕΙΡΟΣ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380901 600203.0000 1 τεμ.

Για σκάψιμο σε πετρώδες, αργιλώδες και σκληρό έδαφος. 
Ελαφρύ και ανθεκτικό από πλαστικό με ματ φινίρισμα και  
τρύπα στη λαβή. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380911 600203.0001 1 τεμ.

Για φύτευση και μεταφύτευση. 
Ελαφριά και ανθεκτική από πλαστικό με ματ φινίρισμα και  
τρύπα στη λαβή. 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΗΡΟΥΝΑ ΚΗΠΟΥ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380922 600203.0002 1 τεμ.

Για το μαλάκωμα σκληρού, ξηρού εδάφους και την εξασφάλιση 
καλής τροφοδοσίας θρεπτικών ουσιών. 
Ελαφρύ και ανθεκτικό από πλαστικό με ματ φινίρισμα και  
τρύπα στη λαβή.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΚΗΠΟΥ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380931 600203.0003 1 τεμ.
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Για την απομάκρυνση γρασιδιού και ζιζανίων από τους αρμούς  
σε πλακόστρωτα και τοίχους. 
Ελαφρύ και ανθεκτικό από πλαστικό με ματ φινίρισμα και  
τρύπα στη λαβή.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380942 600203.0004 1 τεμ.

Για το αποτελεσματικό σκάλισμα του χώματος με μια 
απλή κίνηση. 
Ελαφρύ και ανθεκτικό από πλαστικό με ματ φινίρισμα 
και τρύπα στη λαβή.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΚΗΠΟΥ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380978 600203.0005 1 τεμ.

Για το μάζεμα φύλλων, κομμένου γρασιδιού και σκουπιδιών. 
Ελαφρύ και ανθεκτικό από πλαστικό με ματ φινίρισμα και  
τρύπα στη λαβή.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΒΑΛΟ ΧΕΙΡΟΣ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380923 600203.0006 1 τεμ.
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑ PREMIUM

LOCKMETAL SOFT EASY-FITX3X3

Υψηλής αντοχής κατασκευή

από αλουμίνιο για μεγάλη

διάρκεια ζωής.

Ρύθμιση 

νερού με

ένα χέρι.

Μεγάλη 

εργονομική 

λαβή με μαλακή

επικάλυψη.

Μεταλλικός 

αντάπτορας για

υψηλή αντοχή.

Mε εμπρόσθια

σκανδάλη που 

απαιτεί λιγότερη

προσπάθεια (από

την συνηθισμένη

οπίσθια σκανδάλη).

Κλείδωμα ψεκασμού

με ένα απλό κλικ.

Από βαμμένο μέταλλο. 
Πλήρως ρυθμιζόμενη ταχύτητα ροής. 
Εργονομική σκανδάλη με εύκολο κλείδωμα. 
Μεταλλικός αντάπτορας για υψηλή αντίσταση  
στα χτυπήματα.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PREMIUM  

Mεταλλικό
Τύποι
Ψεκασμού3

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

750510 600206.0000 1 τεμ.
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑ COMFORT

Εύκολο κλείδωμα

Ρυθμιζόμενη σε 
ταχύτητα ροής

Μεταλλικός
αντάπτορας

Mεγάλη εργονομική
λαβή soft grip

Mεταλλική ανθεκτική κατασκευή

Μαλακή σκανδάλη για άνετη χρήση

Καθαριζόμενη κεφαλή 
αλουμινίου - 4 τύποι 
ψεκασμού

Συμπαγής μεταλλική κατασκευή με μαλακή ελαστική  
επικάλυψη για άνετη χρήση. 
4 τύποι ψεκασμού και αντιολισθητική άκρη από καουτσούκ 
για εύκολο κράτημα. 
Νέος σχεδιασμός με εργονομική λαβή για μεγαλύτερη άνεση 
και ευκολία στη χρήση. 
Πλήρως ρυθμιζόμενη ταχύτητα ροής. 

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ COMFORT  

LOCKSOFTX4X4

SHOWERMETAL

Mεταλλικό
Τύποι
Ψεκασμού4

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

760530 600206.0001 1 τεμ.
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κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

750530 600206.0002 1 τεμ.

Μαλακή σκανδάλη για άνετη χρήση

Ρυθμιζόμενη ορειχάλκινη
κεφαλή - 2 τύποι ψεκασμού

Ρυθμιζόμενη σε 
ταχύτητα ροής

Μεταλλικός
αντάπτορας

Mεγάλη εργονομική
λαβή soft grip

Mεταλλική ανθεκτική 
κατασκευή

Εύκολο κλείδωμα

LOCKX2X2 SOFT

EASY-FITMETAL

Συμπαγής  μεταλλική κατασκευή με μαλακή ελαστική  
με επικάλυψη για άνετη χρήση. 
2 τύποι ψεκασμού και αντιολισθητική άκρη από  
καουτσούκ για εύκολο κράτημα. 
Ορειχάλκινη άκρη για τη ρύθμιση της εκτόξευσης από 
ευθεία φορά σε κωνική φορά ψεκασμού. 
Νέος σχεδιασμός με εργονομική λαβή για μεγαλύτερη 
άνεση και ευκολία στη χρήση. 
Πλήρως ρυθμιζόμενη ταχύτητα ροής.

2 Τύποι
Ψεκασμού

Mεταλλικό

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ COMFORT  
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑ COMFORT

Εξαιρετικά ανθεκτική  κατασκευή από πλαστικό με  
επένδυση από μαλακό ελαστικό για άνετη χρήση. 
Με 2 επιλογές ψεκασμού και αντιολισθητική άκρη από  
καουτσούκ για εύκολο κράτημα. 
Νέος σχεδιασμός με εργονομική λαβή για μεγαλύτερη άνεση 
και ευκολία στη χρήση                                                                                                                                       
Πλήρως ρυθμιζόμενη ταχύτητα ροής.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ COMFORT  
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 2 ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

LOCKX2X2 SOFTEASY-FIT

Εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή από πλαστικό με μαλακή 
ελαστική επένδυση για άνετη χρήση. 
Πλήρως ρυθμιζόμενη ταχύτητα ροής. 
2 τύποι ψεκασμού και ρυθμιστής από αντιολισθητικό  
ελαστικό  για εύκολη εναλλαγή. 

Περιλαμβάνει: 
1 Ταχυσύνδεσμο Standard 1/2" 
κωδ.552010  
1 Ταχυσύνδεσμο Standard  
με στοπ  1/2" κωδ. 552020  
1 ρακόρ βρύσης 1/2 "- 3/4 " 
κωδ.552180

ΣΕΤ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖOΜΕΝΟ ΠΙΣΤOΛΙ  
ΨΕΚΑΣΜΟY COMFORT

X2X2

EASY-FIT

LOCKSOFT

AQUASTOP13mm 1/2"
21mm G1/2"

26.5mm G3/4"

ΡRΟΜΟ 
κωδικός για

ΣΕΤ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

740530 600206.0004 1 κάρτα

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

740531 600206.0005 1 κάρτα
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κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

750470 600206.0003 1 κάρτα

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑ ERGONOMIC

Συμπαγής μεταλλική κατασκευή με επένδυση από μαλακό  
καουτσούκ για άνετη χρήση. 
Ρυθμιστής ροής νερού on/off με επικάλυψη από αντιολισθητικό, μαλακό ελαστικό. 
Ορειχάλκινη άκρη για ρύθμιση του πίδακα από ευθεία σε κωνική φορά ψεκασμού. 
Νέο σχέδιο με εργονομική λαβή για μεγαλύτερη άνεση και εύκολη χρήση 
Μεταλλικός αντάπτορας για υψηλή αντοχή σε χτυπήματα.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ERGONOMIC   
ΡΥΘΜIZOMENO 2 ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

X2X2 METAL SOFT

2
Mεταλλικό

Τύποι
Ψεκασμού

ρύθμιση με ένα χέρι!
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑ ERGONOMIC

Εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή από πλαστικό με μαλακή 
ελαστική επένδυση για άνετη χρήση. 
Ρυθμιστής ροής νερού on/off με επικάλυψη  
αντιολισθητικό ελαστικό 
Νέο σχέδιο με εργονομική λαβή για μεγαλύτερη άνεση  
και εύκολη χρήση 
4 τύποι ψεκασμού και ρυθμιστής από αντιολισθητικό  
ελαστικό για εύκολη εναλλαγή.

ΠΙΣΤΟΛΙ ERGONOMIC ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

X4X4 SOFT

Εξαιρετικά ανθεκτική  κατασκευή από πλαστικό με μαλακή 
ελαστική επένδυση για άνετη χρήση. 
Ρυθμιστής ροής νερού on/off με επικάλυψη αντιολισθητικό 
ελαστικό 
Νέο σχέδιο με εργονομική λαβή για μεγαλύτερη άνεση  
και εύκολη χρήση 
2 τύποι ψεκασμού και ρυθμιστής από αντιολισθητικό  
ελαστικό για εύκολη εναλλαγή.

ΠΙΣΤOΛΙ ERGONOMIC 2 ΨΕΚΑΣΜΩΝ

X2X2 SOFT EASY-FIT

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

770470 600206.0007 1 κάρτα

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

740470 600206.0008 1 κάρτα
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TAXYΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΡΑΚΟΡ ΣΕΙΡΑ SOFT TOUCH

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552015 600205.0000 50 τεμ.

Διαθέτει σφιγκτήρα με Soft Touch 
ελαστική επένδυση για άνετη χρήση. 
Στέλεχος με αντιολισθητικό  
εργονομικό σχεδιασμό για  
εύκολο χειρισμό.

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SOFT TOUCH  
13ΜΜ (1/2")

13mm 1/2" SOFT EASY-FIT

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552025 600205.0001 50 τεμ.

Διαθέτει σφιγκτήρα με Soft Touch 
ελαστική επένδυση για άνετη χρήση. 
Στέλεχος με αντιολισθητικό  
εργονομικό σχεδιασμό για εύκολο 
χειρισμό. 
Με αυτόματη λειτουργία διακοπής 
νερού όταν αποσυνδέεται, δεν  
χρειάζεται να πάτε στην βρύση. 

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SOFT TOUCH  
13ΜΜ (1/2") ΜΕ ΣΤΟΠ 

13mm 1/2" SOFT EASY-FITAQUASTOP

407ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552035 600205.0002 40 τεμ.

Διαθέτει σφιγκτήρα με Soft 
Touch ελαστική επένδυση για 
άνετη χρήση. 
Στέλεχος με αντιολισθητικό 
εργονομικό σχεδιασμό για  
εύκολο χειρισμό. 

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SOFT TOUCH 16-19MM  
(5/8-3/4") 

SOFT EASY-FIT
16mm 5/8"
19mm 3/4"

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552045 600205.0003 40 τεμ.

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552085 600205.0004 50 τεμ.

Για την επισκευή ή ένωση δύο 
λάστιχων κήπου. 
Μαλακός σφιγκτήρας με  
ελαστική επένδυση από  
καουτσούκ για άνετη χρήση. 
Σύνδεσμος υψηλής ποιότητας 
με μοντέρνο σχεδιασμό  
και ανθεκτική κατασκευή.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ SOFT TOUCH  
13ΜΜ (1/2'') 

13mm 1/2" SOFT

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552095 600205.0005 40 τεμ.

Για την επισκευή ή ένωση δύο 
λάστιχων κήπου. 
Μαλακός σφιγκτήρας με  
ελαστική επένδυση από  
καουτσούκ για άνετη χρήση. 
Σύνδεσμος υψηλής ποιότητας 
με μοντέρνο σχεδιασμό  
και ανθεκτική κατασκευή.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ SOFT TOUCH  
16-19MM (5/8''-3/4'') 

16mm 5/8"
19mm 3/4" SOFT

Διαθέτει σφιγκτήρα με Soft Touch 
ελαστική επένδυση για άνετη 
χρήση. 
Στέλεχος με αντιολισθητικό  
εργονομικό σχεδιασμό για  
εύκολο χειρισμό. 
Με αυτόματη λειτουργία διακοπής 
νερού όταν αποσυνδέεται, δεν 
χρειάζεται να πάτε στην βρύση. 

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SOFT TOUCH 16-19MM 
(5/8-3/4") ΜΕ ΣΤΟΠ

SOFT EASY-FITAQUASTOP
16mm 5/8"
19mm 3/4"

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΡΑΚΟΡ & ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑ SOFT TOUCH

408 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552165 600205.0008 70 τεμ.

Μαλακή αντιολισθητική επένδυση 
από καουτσούκ για μέγιστη άνεση. 
Με εσωτερικό σπείρωμα για βρύση. 
Αρσενικός αντάπτορας για σύνδεση 
με ταχυσύνδεσμο στην άκρη του  
λάστιχου. 
Υψηλής ποιότητας ρακόρ βρύσης με 
μοντέρνο σχεδιασμό και ανθεκτική 
κατασκευή.

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ SOFT TOUCH  
26.5MM (3/4")

SOFT EASY-FIT26.5mm G3/4"

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552175 600205.0009 70 τεμ.

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552075 600206.0009 30 τεμ.

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
SOFT-TOUCH

EASY-FITX2X2 SOFT

Μαλακή αντιολισθητική επένδυση 
από καουτσούκ για μέγιστη άνεση. 
Με εσωτερικό σπείρωμα για βρύση. 
Αρσενικός αντάπτορας για σύνδεση 
με ταχυσύνδεσμο στην άκρη του  
λάστιχου. 
Υψηλής ποιότητας ρακόρ βρύσης με 
μοντέρνο σχεδιασμό και ανθεκτική 
κατασκευή.

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ SOFT TOUCH  
33.3MM (1")

SOFT EASY-FIT33.1mm G1"

Κεφαλή με αντιολισθητική επικάλυψη 
προστασίας από ελαστικό για ευκολία 
στη ρύθμιση. 
Ιδανικός για κάθε εργασία από  
πότισμα μέχρι καθαρισμό. 
Πλήρης ρύθμιση από ήπιο ψεκασμό 
- πίδακα - σπρέι ομίχλης. 
Με σύνδεσμο υψηλής ποιότητας,  
μοντέρνου σχεδιασμού και ανθεκτικής 
κατασκευής.
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410 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΡΑΚΟΡ ΣΕΙΡΑ STANDARD

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552010 600205.0010 50 τεμ.

Για την εφαρμογή του λάστιχου 
στο ρακόρ βρύσης. 
Υψηλής ποιότητας πλαστικό 
υλικό που εξασφαλίζει  
σταθερή και ανθεκτική  
κατασκευή.

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STANDARD 13ΜΜ (1/2") 

13mm 1/2" EASY-FIT

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552030 600205.0011 50 τεμ.

Για την εφαρμογή του λάστιχου 
στο ρακόρ βρύσης. 
Υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό 
που εξασφαλίζει σταθερή και  
ανθεκτική κατασκευή.

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STANDARD 16-19MM  
(5/8-3/4")

EASY-FIT
16mm 5/8"
19mm 3/4"

15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΗΠΟΥ_01_2022_Layout 1  11/2/2022  4:59 μμ  Page 410



 210 28 88 700

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

550050 600205.0028 50 τεμ.

Για εφαρμογή σε βρύση με  
εσωτερικό σπείρωμα και για  
σύνδεση πλυντηρίου. 
Υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό 
που εξασφαλίζει σταθερή και  
ανθεκτική κατασκευή. 

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STANDARD ME 
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 16MM (3/4")

EASY-FIT26.5mm G3/4"

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552080 600205.0012 50 τεμ.

Για την επισκευή ή ένωση δύο  
λάστιχων κήπου. 
Υψηλής ποιότητας πλαστικό 
υλικό που εξασφαλίζει σταθερή 
και ανθεκτική κατασκευή.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ STANDARD  
13ΜΜ (1/2")

13mm 1/2"

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552090 600205.0013 40 τεμ.

Για την επισκευή ή ένωση δύο  
λάστιχων κήπου. 
Υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό 
που εξασφαλίζει σταθερή και  
ανθεκτική κατασκευή. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ STANDARD  
16-19MM (5/8-3/4") 

16mm 5/8"
19mm 3/4"

411ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΗΠΟΥ_01_2022_Layout 1  11/2/2022  4:59 μμ  Page 411



412 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΡΑΚΟΡ ΣΕΙΡΑ STANDARD

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552210 600205.0006 70 τεμ.

Για την ένωση 2 λάστιχων κήπου 
με ταχυσυνδέσμους. 
Υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό 
που εξασφαλίζει την σταθερή και 
ανθεκτική κατασκευή του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STANDARD 2 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

EASY-FIT

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552160 600205.0014 70 τεμ.

Με εσωτερικό σπείρωμα για βρύση.  
Αρσενικός αντάπτορας για σύνδεση 
με ταχυσύνδεσμο στην άκρη του  
λάστιχου. 
Υψηλής ποιότητας ρακόρ βρύσης 
με μοντέρνο σχεδιασμό και  
ανθεκτική κατασκευή. 

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ STANDARD 26,5MM (3/4'') 

EASY-FIT26.5mm G3/4"

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552170 600205.0015 70 τεμ.

Με εσωτερικό σπείρωμα για βρύση.  
Αρσενικός αντάπτορας για σύνδεση 
με ταχυσύνδεσμο στην άκρη του  
λάστιχου. 
Υψηλής ποιότητας ρακόρ βρύσης 
με μοντέρνο σχεδιασμό και  
ανθεκτική κατασκευή. 

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ STANDARD 33,1MM (1'') 

EASY-FIT33.1mm G1"

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552220 600205.0007 70 τεμ.

Για την ένωση 2 λάστιχων κήπου 
με ταχυσυνδέσμους. 
Υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό 
που εξασφαλίζει την σταθερή και 
ανθεκτική κατασκευή του. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STANDARD 3 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

EASY-FIT

15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΗΠΟΥ_01_2022_Layout 1  11/2/2022  4:59 μμ  Page 412



 210 28 88 700 413ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552180 600205.0016 70 τεμ.

Εσωτερικό σπείρωμα για βρύση. 
Αρσενικός αντάπτορας για  
σύνδεση με ταχυσύνδεσμο  
στην άκρη του λάστιχου. 
Υψηλής ποιότητας ρακόρ βρύσης 
με μοντέρνο σχεδιασμό  
και ανθεκτική κατασκευή. 

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ STANDARD 26,5MM (3/4'')  
& 21MM (1/2'') 

EASY-FIT
21mm G1/2"

26.5mm G3/4"

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552200 600205.0018 70 τεμ.

Επιτρέπει την σύνδεση λάστιχων 
κήπου, εξοπλισμένα με  
ταχυσυνδέσμους, με ποτιστικά 
που έχουν υποδοχή με θηλυκό 
σπείρωμα. 

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ STANDARD ΑΡΣΕΝΙΚΟ  
26,5MM (3/4'')

EASY-FIT26.5mm G3/4"

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552270 600205.0022 30 τεμ.

Για βρύσες χωρίς σπείρωμα.  
(Εξωτερική διάμετρος <18mm).  
Aνθεκτικό στη διάβρωση,  
τοποθετείται εύκολα χωρίς  
εργαλεία. 

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 

EASY-FIT< 18mm

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552190 600205.0017 70 τεμ.

Εσωτερικό σπείρωμα για βρύση. 
Αρσενικός αντάπτορας για  
σύνδεση με ταχυσύνδεσμο  
στην άκρη του λάστιχου. 
Υψηλής ποιότητας ρακόρ βρύσης 
με μοντέρνο σχεδιασμό  
και ανθεκτική κατασκευή.

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ STANDARD 33,1MM (1'')  
& 26,5MM (3/4'')

EASY-FIT
26.5mm G3/4" 
33.1mm G1"
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414 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΡΑΚΟΡ & ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΣΕΙΡΑ STANDARD

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

550342 600205.0021 1 κάρτα

Αποτρέπει την στρέβλωση και  
τη συστροφή του λάστιχου στη 
βρύση λόγω του περιστρεφόμε-
νου αρθρωτού συνδέσμου.

ΑΡΘΡΩΤΟ ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ

360°

180°
21mm G1/2"

26.5mm G3/4"
33.1mm G1" EASY-FIT

360°

180°

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

552070 600206.0006 70 τεμ.

Ρύθμιση εκτόξευσης μεταξύ 2 
τύπων ψεκασμού, από κωνική 
σε ευθεία φορά ψεκασμού.

EASY-FITX2X2

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

550262 600205.0026 1 κάρτα

Ρυθμίζει ή διακόπτει την ροή 
του νερού στο λάστιχο. 
Ιδανικό για την ρύθμιση του  
εύρους ποτίσματος σε 
ψεκαστήρες. 
Αποσυνδέεται με μια κίνηση.

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 13ΜΜ (1/2'') 

WATER
SAVING13mm 1/2" EASY-FIT

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
2 ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

570010 600205.0025 1 κάρτα

3 X O δακτύλιοι  
2 τσιμούχες 3/4"(ø 26.5 mm). 
1 τσιμούχα  1"(ø 33.1 mm).

ΣΕΤ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 6 ΤΕΜ. 
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33.1mm G1"

26.5mm G3/4"
 33.1mm G1"

 210 28 88 700 415ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

550920 600206.0011 1 τεμ.

Ρύθμιση ψεκασμού από κωνική 
έως συγκεντρωμένου πίδακα.

MAX
FLOW EASY-FITX2X2

33.1mm G1"

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ     
33,1ΜΜ  (1")

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

550910 600205.0023 1 τεμ.

MAX
FLOW 26mm 1" EASY-FIT

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 26MM (1")

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

550992 600205.0024 1 τεμ.

Εσωτερικό σπείρωμα για σύνδεση 
με την βρύση. 
Άρσενικός αντάπτορας  
για σύνδεση με  
ταχυσύνδεσμο. 
Υψηλής ποιότητας  
πλαστικό υλικό  
εξασφαλίζει σταθερή  
και ανθεκτική σύνδεση.

26.5mm G3/4" 
33.1mm G1"

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ 33.1MM (1") & 26.5MM (3/4")

33.1mm G1"

26mm 1"

Για την τοποθέτηση  
του λάστιχου κήπου  
στον ταχυσύνδεσμο.  
Υψηλής ποιότητας  
πλαστικό υλικό που  
εξασφαλίζει σταθερή  
και ανθεκτική  
κατασκευή. 

MAXΙMUM FLOW 
ΣΕ ΛΑΣΤΙΧΑ 1”

ΣΕΙΡΑ MAX FLOW

EASY-FITAQUASTOP13-16-19 mm X2X221mm G1/2"
26.5mm G3/4"

2 Τύποι
Ψεκασμού

ΡRΟΜΟ 
κωδικός για

ΣΕΤ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ & ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  
UNIVERSAL 4 ΤΕΜ. 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

550385 600206.0010 1 κάρτα

1 X ταχυσύνδεσμος Universal 13-16-19mm (1/2-5/8-3/4").  
1 X ταχυσύνδεσμος Universal με στοπ 13-16-19mm (1/2-5/8-3/4").  
1 X ρυθμιζόμενος εκτοξευτής νερού.  
1 X ρακόρ βρύσης 26.5mm G3/4"-21mm G1/2". 
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ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΕΣ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

550259 600205.0027 1 κάρτα

Δύο ξεχωριστά ρυθμιζόμενες  
συνδέσεις για τη σύνδεση με  
λάστιχο κήπου ή προγραμματιστή 
ποτίσματος. 
Και οι δύο έξοδοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. 
Με ανεξάρτητα ρυθμιζόμενη ροή. 
Η ροή μπορεί να ρυθμιστεί ή να 
κλείσει ανεξάρτητα σε κάθε 
έξοδο. 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ PREMIUM 2 ΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

26.5mm G3/4" 
33.1mm G1" EASY-FIT2-WAY

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

550256 600205.0019 1 κάρτα

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

550634 600205.0020 1 κάρτα

Δύο ξεχωριστά ρυθμιζόμενες  
συνδέσεις για τη σύνδεση  
με λάστιχο κήπου ή  
προγραμματιστές ποτίσματος. 
Και οι δύο έξοδοι μπορούν να  
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.  
Αντιολισθητική μαλακή επένδυση 
από καουτσούκ για άνετη χρήση. 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ PREMIUM 2 ΘΕΣΕΩΝ 

26.5mm G3/4" 
33.1mm G1" EASY-FIT2-WAY

26.5mm G3/4" 
33.1mm G1" EASY-FIT4-WAY

2 αρσενικά 
2 θηλυκά

Τέσσερα ξεχωριστά ρυθμιζόμενες συνδέσεις  
για σύνδεση με λάστιχο κήπου ή προγραμματιστές  
ποτίσματος. 
Οι τέσσερις έξοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν  
ταυτόχρονα. 
Αντιολισθητική μαλακή επένδυση από ελαστικό  
για μέγιστη άνεση στη χρήση.
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 210 28 88 700 417ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

280052 600207.0000 1 τεμ.

Βραχίονας ψεκασμού ταλάντωσης από ανθεκτικό και ελαφρύ 
αλουμίνιο με 18 ακροφύσια  
Για ομοιόμορφο και απαλό πότισμα.  
Απεριόριστη ρύθμιση του πλάτους επιφάνειας ψεκασμού. 
Βελόνα για τον καθαρισμό των οπών. 
Μέγιστη κάλυψη περιοχής: 280m².

ADJUSTmax. 280m²

Το εύρος ψεκασμού
είναι απόλυτα 
ρυθμιζόμενο

Ακροφύσια ψεκασμού
ακριβείας για σωστή
διανομή του νερού

Καθαρισμός φίλτρου νερού (1). Ξεβιδώστε
το σύνδεσμο. (2.) Απομακρύνετε το φίλτρο
και ξεπλύντε το. Εάν το ψεκαστικό χρησιμο-
ποιείται σε συνδυασμό με αντλία νερού, το
φίλτρο θα πρέπει να καθαρίζεται πιο συχνά. 
Αφου καθαριστεί, εξασφαλίστε ότι ο 
σύνδεσμος έχει σφίξει καλά.

Τυχόν φραγμένα
ακροφύσια μπορούν
να καθαριστούν
χρησιμοποιώντας τη
βελόνα στην
τάπα απορροής

Ξεβιδώστε την 
τάπα απορροής 

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ PREMIUM  

280m2  

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΗΠΟΥ_01_2022_Layout 1  11/2/2022  5:10 μμ  Page 417
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ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

490m2  

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

270070 600207.0003 1 κάρτα

Κυκλικός ή τοξωτός τύπος ψεκασμού.  
Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες. 
Σταθερή μεταλλική ακίδα που επιτρέ-
πει τη σύνδεση με περισσότερους  
ψεκαστήρες για πότισμα μεγαλύτερης 
επιφάνειας. 
Γωνία περιστροφής : 20°. - 360°. 
Μέγιστη περιοχή κάλυψης: 490m². 
Δυνατότητα σύνδεσης σε συστοιχία.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΑΛΜΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 3 ΑΚΡΩΝ 

ADJUST20° - 360°max. 490m² METAL

450m2  

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

260220 600207.0006 1 κάρτα

Κυκλικός ή τοξωτός τύπος ψεκασμού. 
Μεταλλική ακίδα που επιτρέπει  
τη σύνδεση με περισσότερους  
ψεκαστήρες για πότισμα  
μεγαλύτερης επιφάνειας. 
 Γωνία περιστροφής: 20ο- 360ο. 
 Μέγιστη περιοχή κάλυψης 450m2. 

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ PREMIUM

ADJUSTmax. 450m²20° - 360° METAL

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

260230 600207.0001 1 τεμ.

ADJUST EASY-FITmax. 85m²

Περιστροφικός ψεκαστήρας 3 άκρων  
για κυκλικό ψεκασμό. 
Με σταθερή και ελαφριά πλαστική βάση. 
Δυνατότητα σύνδεσης με άλλους ψεκαστήρες  
για το πότισμα μεγάλων επιφανειών. 
Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό  
υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Σημ.: Η περιοχή ψεκασμού εξαρτάται και από την πίεση νερού που παρέχεται από το δίκτυο.

85m2  
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400m2  

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

260040 600207.0005 1 κάρτα

Κυκλικός ή τοξωτός τύπος ψεκασμού. 
Πλαστική ακίδα που επιτρέπει τη  
σύνδεση με περισσότερους  
ψεκαστήρες για πότισμα  
μεγαλύτερης επιφάνειας. 
Γωνία περιστροφής: 20ο - 360ο.   
Μέγιστη περιοχή κάλυψης 400m2.

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ CLASSIC

85m2  

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

260160 600207.0004 1 κάρτα

Περιστροφικός ψεκαστήρας  
3 άκρων για κυκλικό ψεκασμό. 
Ρυθμίζεται εύκολα με ακρίβεια 
στρέφοντας τα ακροφύσια στην 
επιθυμητή θέση.  
Εξοπλισμένο με πλαστική ακίδα  
για εύκολη χρήση.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ

ADJUST EASY-FITmax. 85m²

Σημ.: Η περιοχή ψεκασμού εξαρτάται και από την πίεση νερού που παρέχεται από το δίκτυο.

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ CLASSIC 8 ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

260150 600207.0002 1 τεμ.

ADJUST EASY-FITX8X8 max. 65m²

8 τύποι ψεκασμού για όλες τις ανάγκες ποτίσματος. 
Με σταθερή και ελαφριά πλαστική βάση. 
Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό για μεγάλη διάρκεια ζωής. 

65m2  

8  Tύποι 
Ψεκασμού
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

290140 600208.0000 1 κάρτα

Λειτουργία με βαλβίδα μπίλιας. 
Ιδανικός για κήπο, άρδευση, συστήματα ενστάλαξης  
& ψεκασμού. 
Προγραμματιζόμενος για πολλαπλές ημέρες ποτίσματος  
και 1 ή 2 φορές την ημέρα. 
Με ρύθμιση χειροκίνητης παράκαμψης. 
Συνδέεται απευθείας στην βρύση του κήπου. 
Με αντάπτορα για προσαρμογή σε βρύση 3/4'' ή 1''. 
Περιλαμβάνει φίλτρο. 
Οθόνη LCD. 
Απολύτως στεγανό από τον καιρό. 
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. 
Απαιτούνται 2 x AA μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται). 
Χρόνος ζωής μπαταρίας: 6 με10 μήνες. 
Πίεση λειτουργίας: 0,5 bar έως 8 bar.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤHΣ ΠΟΤIΣΜΑΤΟΣ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

290110 600208.0001 1 κάρτα

Πολυτελές & πρακτικό μοντέλο με ηλεκτρονική οθόνη δεδομένων. 
Προγραμματισμός κι εφαρμογή που προσαρμόζονται  
απολύτως στις ατομικές απαιτήσεις. 
Εύκολη λειτουργία 4-κουμπιών και ρύθμιση δεδομένων μέσω  
προγράμματος συμπεριλαμβανομένου του αυτόματου on/off. 
Συχνότητα ποτίσματος έως και 2 φορές την ημέρα, χρόνος  
ποτίσματος μεταξύ 1-99 λεπτών. 
Ελεύθερη επιλογή στις μέρες ποτίσματος. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ελεγχόμενη και  
αυτόματη διανομή νερού. 
Για απολύτως αυτόματο έλεγχο συστημάτων ποτίσματος  
ενστάλαξης ή ψεκασμού. 
Λειτουργεί όλη τη σεζόν με μία μόνο μπαταρία 9V  
(δεν συμπεριλαμβάνεται). 
Για βρύσες με σπείρωμα 3/4'' (26,5mm) ή 1'' (33,1mm). 
Πίεση λειτουργίας: έως 6 bar.

ΨΗΦΙΑΚOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤHΣ ΠΟΤIΣΜΑΤΟΣ

1-99 minmax. 6 BAR

FREE
PROGRAMS 26.5mm G3/4" 

33.1mm G1"
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κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

290160 600208.0003 1 τεμ.

Για χρήση 2 ανεξάρτητων παροχών νερού από μία βρύση. 
Με 4 κουμπιά ελέγχου για εύκολη χρήση. 
Έτοιμος για σύνδεση με βρύση 3/4''. 
Συχνότητα 1,2,3,4,6,8,12,24,48,72 ώρες ή 1 εβδομάδα. 
Χρόνος ποτίσματος 1,3,5,10,15,20,30,60,90,120 λεπτά και  
χειροκίνητη λειτουργία On/Off. 
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. 
Απαιτούνται 2 x 1,5V αλκαλικές μπαταρίες  
(δεν συμπεριλαμβάνονται). 
Πίεση λειτουργίας: έως 10bar.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤHΣ  
ΠΟΤIΣΜΑΤΟΣ 2-ΣΕ-1

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

290150 600208.0002 1 τεμ.

Με κουμπιά ελέγχου για εύκολη χρήση. 
Συχνότητα 1,2,3,4,6,8,12,24,48,72 ώρες ή 1 εβδομάδα. 
Χρόνος ποτίσματος 1,3,5,10,15,20,30,60,90,120 λεπτά και  
χειροκίνητη λειτουργία On/Off. 
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. 
Απαιτούνται 2 x 1,5V αλκαλικές μπαταρίες  
(δεν συμπεριλαμβάνονται). 
Πίεση λειτουργίας: έως 6 bar.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤHΣ  
ΠΟΤIΣΜΑΤΟΣ EASY DIALS

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

290070 600208.0004 1 κάρτα

SOFT
26.5mm G3/4" 
33.1mm G1" max. 120 minSOFT

Ρύθμιση ποτίσματος από 15 έως 120 λεπτά. 
Για βρύσες με σπείρωμα 3/4'' (26,5mm) ή 1'' (33,1mm). 
Επιλέξτε τον χρόνο λειτουργίας στρέφοντας τον  
διακόπτη προς τα δεξιά. 
Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη διακόπτεται  
αυτόματα στο τέλος της καθορισμένης περιόδου. 
Ο διακόπτης έχει μαλακή αντιολισθητική επικάλυψη  
για άνεση και ευκολία στη χρήση. 
Δεν απαιτούνται μπαταρίες. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΗΠΟΥ_01_2022_Layout 1  11/2/2022  5:10 μμ  Page 421



422

ΚΑΡΟΥΛΙΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

Μεγάλοι τροχοί διευκολύνουν τη 
μετακίνηση πάνω σε βότσαλο. Με
ειδικό προφίλ που προστατεύει το 
γκαζόν

Λαβή για
εύκολη 
μεταφορά

Αντάπτορας με
κλίση που 
αποτρέπει το 
τσάκισμα του 
λάστιχου κατά
το τύλιγμα και 
το ξετύλιγμα

Αντάπτορας anti-drip
για αποθήκευση του λάστιχου
μετά τη χρήση

Εύχρηστη μανιβέλα
για εύκολο μάζεμα
του λάστιχου

Max.
60m
13mm 
1/2"

Max.
40m
16mm 
5/8"

Max.
30m
19mm 
3/4"

LONG LIFE TROLLEY

Αντάπτορας με κλίση που αποτρέπει το 
τσάκισμα και τη συστροφή του λάστιχου 
κατά το τύλιγμα και το ξετύλιγμα. 
Ιδιαίτερα ανθεκτική πλαστική  
κατασκευή με ατσάλινο σκελετό. 
Εύκολη συναρμολόγηση χωρίς  
εργαλεία. 
Χερούλι με προστατευτικό.

ANEMH ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ  

ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΦΟΡΗΤΟ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

990031 600209.0001 1 κάρτα

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

990100 600209.0000 1 τεμ.

LONG LIFE

Max.
45m
13mm
1/2"

Max.
35m
16mm
5/8"

Max.
20m
19mm
3/4"

Αντάπτορας με κλίση που αποτρέπει το τσάκισμα και τη  
συστροφή του λάστιχου κατά το τύλιγμα και το ξετύλιγμα. 
Ιδιαίτερα ανθεκτική πλαστική κατασκευή με ατσάλινο σκελετό. 
Εύκολη συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία. 
Χερούλι με προστατευτικό.
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 210 28 88 700 423ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΛΑΣΤΙΧΑ

κωδικός 
προμηθ.

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

10m 880020 600210.0000 1 τεμ.

20m 880030 600210.0001 1 τεμ.

Ιδανικό για πότισμα σε  
βεράντες, μπαλκόνια ή  
μικρούς κήπους. 
Περιλαμβάνει συνδέσμους,  
πιστόλι ψεκασμού και  
βάση στήριξης. 
Aπό ανθεκτικό πλαστικό.

ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 

i

X7X7 UV PROTECT
-5°C

+60°C

9mm 3/8"
21mm G1/2"

26.5mm G3/4"

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

990273 600209.0002 1 τεμ.

Για την αποθήκευση του  
λάστιχου και των αξεσουάρ 
ποτίσματος. 
Δυνατότητα αποθήκευσης 
έως 30m λάστιχο 1/2’’. 
Από ανθεκτικό πλαστικό.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ

κωδικός 
προμηθευτή

κωδικός 
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

380842 600211.0000 1 τεμ.

Για εύκολη συλλογή και απομάκρυνση απορριμμάτων κήπου, 
ζιζανίων και υπολειμμάτων γρασιδιού ή σκουπιδιών.                                         
Το καπάκι προστατεύει από την υγρασία και τις οσμές.  
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως φτυάρι. 
Πλήρως ρυθμιζόμενο ύψος για εύκολο γέμισμα.                                                   
Αφαιρώντας το στήριγμα σακούλας, μπορεί να  
χρησιμοποιηθεί και ως καροτσάκι μεταφοράς. 
Με ράφι για κρέμασμα της τσάντας στον τοίχο.                                                    
Τα κλιπ παρέχουν εύκολη στερέωση 
των κοινών σάκων απορριμμάτων.  
Κατάλληλο για διαχωρισμό των  
απορριμμάτων καθώς είναι δυνατή η 
στερέωση 2 σάκων απορριμμάτων.                                                                          
Το ανθεκτικό μεταλλικό πλαίσιο  
επιτρέπει βάρος φορτίου έως 50kg.                                                                        

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ Ι ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ 
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