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ασφάλεια πάνω απ’ όλα

Η εταιρεία μας Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (με διακριτό τίτλο ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ) έχει 
μια πολυετή (από το 1999) εμπειρία και πρωτοπορία στα αντικείμενα:

• των μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων,

• της σήμανσης εσωτερικού - εξωτερικού χώρου,

• της συντήρησης και διαγράμμισης οδών και parking,

• του αστικού - αθλητικού εξοπλισμού,

• της κατασκευής και τοποθέτησης οργάνων παιδικής χαράς.

Προσδοκώντας στην ανταπόκρισή σας, σας πληροφορούμε ότι αναλαμβά-
νουμε και τη σύνταξη μελετών για τα παραπάνω προϊόντα, χωρίς επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση, όπως επίσης και την παροχή τεχνικών πληροφοριών 
και προδιαγραφών.



Παραγγείλετε
Online
Επισκεφτείτε το νέο μας 
e-shop ergosimansi.gr

Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη
ποικιλία προϊόντων,
εξοικονομήστε χρόνο και
με μόνο λίγα κλικ
αποκτήστε ό,τι χρειάζεστε
άμεσα!

ή κάντε τις αγορές σας
εύκολα και γρήγορα... 

Βρείτε μας

στο τηλέφωνο:
26510 78469, 26510 72106,
26510 31469, 26510 46430

ΚεντριΚό Καταστημα
Αρχ. Μακαρίου 47
Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα

εΚθεση - απόθηΚη
1ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών

Ωραριό Λειτόυργιασ:
Δευτέρα έως Παρασκευή:
08:30 - 14:30 και 17:30 - 21:00

Σάββατο: 08:30 - 14:30

στο fax:
26510 72106
26510 31469

στο email: 
info@ergosimansi.gr
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Καταλογος προϊοντων 

Μέσα ατοΜικήσ 
προστασιασ ρουΧα εργαςιας

αδιαΒροΧα 

αδιαΒροΧο ςετ HIMALAYA

ςακάκι - παντελόνι νιτςεραδα 
μπλε. Το πιο οικονομικό της 
αγοράς. Από υλικό PE / PVC. Το 
σακάκι διαθέτει «κρυφή» κουκούλα. 
Ελαστικές μανσέτες. Κλείσιμο με 
φερμουάρ και κουμπιά για μεγαλύ-
τερη στεγανότητα.

Μεγεθη: S-3XL

Κωδ.: 0.640

αδιαΒροΧο ςετ LIDINGO, DELtA PLuS

αδιάβροχο σακάκι - παντελόνι. Ανακλαστι-
κές ταινίες στους ώμους και στο παντελόνι 
για υψηλή ορατότητα και ασφάλεια κατά τις 
βραδινές ώρες. Διαθέτει 5 τσέπες, εσωτερικές 
και εξωτερικές. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο από 
φερμουάρ, κάτω από αυτοκόλλητο κάλυμμα. 
Ρυθμιζόμενο κάτω μέρος με ελαστικό κορδόνι.

Μεγεθη: S-3XL 

Κωδ.: 5.119

αδιαΒροΧο ςετ GREENWICH

αδιάβροχο σακάκι – παντελόνι πρά-
σινο σκούρο. Από υλικό PU. 
Πολύ μεγάλη στεγανότητα. Ελαστικές 
μανσέτες για να μην υπάρχει διαρ-
ροή. Με πλαϊνό φερμουάρ στο κάτω 
μέρος του  παντελονιού για καλύτερη 
προσαρμογή.

Μεγεθη: M-2XL 

Κωδ.: 2.835

αδιαΒροΧη ολοςωΜη 
φορΜα 
αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα από 
100% πολυεστέρα με επίστρωση 
PVC 100% nylon ραφές. Ολόσωμη 
φόρμα αδιάβροχη και αντιανεμι-
κή. Διαθέτει 2 πλαϊνές τσέπες με 
«κάλυμμα», κουκούλα μέσα στο γιακά, 
ανακλαστικές λωρίδες στους ώμους, 
ρυθμιζόμενη μέση και μπατζάκια που 
κλείνουν με κορδόνι. 

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπλε σκούρο 

Κωδ.: 5.639
αδιαΒροΧη Καπαρντινα 
POSEIDON 
Καμπαρντίνα - νιτςεραδα 
μπλε. Από υλικό PE / PVC. Η 
καμπαρντίνα  διαθέτει «κρυφή» 
κουκούλα. Ελαστικές μανσέ-
τες. Κλείσιμο με φερμουάρ 
και κουμπιά για μεγαλύτερη 
στεγανότητα.

Μεγεθη: S-3XL 

Κωδ.: 3.790
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αναΚλαςτιΚα

ποδια αδιαΒροΧη 
«ΜαρΜαραδων» 

ποδιά πλήρως αδιάβροχη 
από υλικό pvc / πολυεστέ-
ρα. Ελληνικό προϊόν. Υψί-
στης αντοχής. Απαλό και 
εύκαμπτο υλικό. ςύνθεση: 
80% PVC, 20% Polyester.

ΧρωΜα: Λευκό

Κωδ.: 1.379

ποδια αδιαΒροΧη 
PVC 
ποδιά αδιάβροχη από υλικό 
PVC. Ποδιά αδιάβροχη από αν-
θεκτικό υλικό pvc / polyester 
με αντοχή σε χημικά, λίπη 
και οξέα. Ιδανική για κουζίνα, 
βιομηχανία τροφίμων και 
εξωτερικές εργασίες. 

λευΚο:   

πραςινο:  

Κωδ.: 0.707

Κωδ.: 0.192

ΜπλουζαΚι POLO OFFSHORE αναΚλαςτιΚο, DELtA PLuS  
Μπλουζάκι POLO κοντομάνικο ανακλαστικό από πολυεστέρα. Πόλο κοντά μανίκια. 
Λαιμόκοψη που κλείνει με κουμπιά. Υψηλής ευκρίνειας. Κλάση 2. Ασημί χρώμα. 
Συναρμολόγηση διαγώνια και παράλληλη. Θηλιά. 100% πολυεστέρας 160 g/m². Ζώνες 
αντανακλαστικές ραμμένες.

Μεγεθη: M-2XL  ΧρωΜα: Κίτρινο φωσφοριζέ, Πορτοκαλί φωσφοριζέ

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα. 

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

ΜπλουζαΚι t-SHIRt FEEDER αναΚλαςτιΚο, DELtA PLuS 
Μπλουζάκι κοντομάνικο ανακλαστικό από πολυεστέρα / βαμβάκι. Μπλουζάκι με 
κοντά μανίκια. Στρογγυλή λαιμόκοψη. Υψηλής ευκρίνειας. Κλάση 2. Ασημί χρώμα. Δια-
γώνια συναρμολόγηση. Ζώνες αντανακλαστικές κολλητές. ςύνθεση: 75% πολυεστέρας 
25% βαμβάκι 200 g/m².

Μεγεθη: M-2XL  ΧρωΜα: Κίτρινο φωσφοριζέ, Πορτοκαλί φωσφοριζέ

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα  

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

γιλεΚο εργοταξιου Με αναΚλαςη απο 100% πολυεςτερα 
Με έντονο φωσφορίζον χρώμα, με δύο οριζόντιες αντανακλαστικές λωρίδες πλάτους 
5 cm. Κλείνει μπροστά με Velcro. Απαραίτητο συμπλήρωμα ένδυσης για εργαζομένους 
σε εργοτάξια, τεχνικά έργα, ασφαλτοστρώσεις, οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής 
και αποκομιδής απορριμμάτων, σχολικούς τροχονόμους, κ.ά. Είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 471 (κλάση 2).

Μεγεθη: M-3XL  ΧρωΜα: Κίτρινο φωσφοριζέ, Πορτοκαλί φωσφοριζέ 

πιςτοποιηςεις / προτυπα:   CE, EN ISO 20471:2013 Ενδύματα υψηλής ορατότητας, 
EN340:2003

Κωδ.: 5.825

Κωδ.: 0.947

Κωδ.: 0.963
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Μπουφαν εργαςιας RENOHV, DELtA PLuS 
Μπουφάν υψηλής ορατότητας από πολυεστέρα OXFORD επίχριση PVC (πολυΒινυλο-
Χλωριδιο). Με αποσπώμενα μανίκια. Fleece επένδυση γιακά για περισσότερη άνεση. 
Μανσέτες και μέση με λάστιχο. Μπουφάν υψηλής ευκρίνειας. Κλάσης 3. Χρώμα: ασημί. 
Διαγώνια και παράλληλη συναρμολόγηση. Μπουφάν χωρίς μανίκια: υψηλής ευκρί-
νειας. Κλάσης 2. Χρώμα: ασημί. Διαγώνια και παράλληλη συναρμολόγηση. 4 τσέπες. 
Ύφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα από μαλλί πολικού 
τύπου από πολυεστέρα. Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Κίτρινο φωσφοριζέ, Πορτοκαλί Φωσφοριζέ 

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688: 2013. Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα, 
EN343: 2003 A1: 2007. Ενδύματα προστασίας από τη βροχή, EN ISO 20471: 2013. Ενδύματα 
υψηλής ορατότητας.

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

Μπουφαν αδιαΒροΧο ψυΧους, αναΚλαςτιΚο, C465, PORtWESt 
αναπνέον μπουφάν, ευέλικτο και άνετο για προστασία από όλες τις καιρικές συν-
θήκες. Δίχρωμο, ανακλαστικό, κίτρινο φωσφοριζέ με μαύρο. Αποσπώμενη επένδυση 
γούνας και γιακά, αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ, και κρυμμένη κουκούλα στο κο-
λάρο. Αντιυγραντικό ύφασμα σε στριφώματα και μανσέτες. Πολυάριθμες εσωτερικές 
και εξωτερικές τσέπες (κινητού τηλεφώνου τσέπες με πτερύγια θύελλας και εσωτε-
ρική τσέπη). Φερμουάρ καλής ποιότητας και ισχυρού τύπου κουμπώματα. Αδιάβροχες 
ραφές με ταινία και πλεκτό τελείωμα στα μανίκια. ςύνθεση: 100% Πολυεστέρας, 300 D 
Oxford αντιρυπαντική επένδυση, 190gr επένδυση πολυουρεθάνης. ςώμα: 100% Πολυέ-
στερ 60gr. φόδρα γούνα: 100% Πολυέστερ, 365gr. φόδρα μανίκι: 100% Πολυέστερ, 60gr 
/ γέμισμα 120gr.

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Κίτρινο φωσφόριζε/ Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN471 κλάσης 3:2 & EN343 κλάσης 3:1

ΚαταςΚευαςτης:   PORTWEST

Μπουφαν αδιαΒροΧο Με αναΚλαςτιΚες S463, PORtWESt 
Μπουφάν για προστασία ενάντια στις έντονες καιρικές συνθήκες. Αναπνέον, από 
αντιυγραντικό ύφασμα σε στριφώματα και μανσέτες, με ανακλαστικές ταινίες 3Μ. Δι-
αθέτει πολλαπλές τσέπες (και κινητού τηλεφώνου) με πτερύγια θύελλας, και εσωτε-
ρική τσέπη. Φερμουάρ καλής ποιότητας και ισχυρού τύπου κουμπώματα. Αδιάβροχες 
και στεγανές ραφές με ταινία. Κρυμμένη κουκούλα στο κολάρο του γιακά και πλεκτό 
τελείωμα στα μανίκια. 100% Πολυέστερ με επικάλυψη PU.

Μεγεθη: S-4XL  ΧρωΜα: Κίτρινο φωσφόριζε

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN471 κλάσης 3:2 & EN343 κλάσης 3:1

ΚαταςΚευαςτης:   PORTWEST

αδιαΒροΧο ςετ αναΚλαςτιΚο REFLECtIVE 
αδιάβροχο, ανακλαστικό σακάκι-παντελόνι. Με κουκούλα από 60% βαμβάκι και 40% 
πολυεστέρα, με ανακλαστικές ταινίες 3Μ που εξασφαλίζουν υψηλή ευκρίνεια. Το 
σακάκι διαθέτει «κρυφή» κουκούλα, στον γιακά. Ελαστικές μανσέτες, για καλύτερη 
εφαρμογή. Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπιά για μεγαλύτερη στεγανότητα. 

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Κίτρινο φωσφοριζέ

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

Κωδ.: 3.544

Κωδ.: 5.567

Κωδ.: 5.591

Κωδ.: 2.742
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γιλεΚο εργαςιας M6GIL, DELtA PLuS 
γιλέκο PANOStYLE από πολυεστέρα / βαμβάκι με πολλαπλές τσέπες. 
Κλείσιμο με λοξό φερμουάρ. Φινίρισμα λοξό. 6 Τσέπες. Διαγωνάλ. ςύνθεση: 
65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235g/m²

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα:  Μπλε μαρίν/Πορτοκαλί, Γκρι/Πορτοκαλί, Γκρι/ Πράσινο, Καφέ/ πράσινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα 
ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

γιλεΚο FIDJI, DELtA PLuS 
γιλέκο εργασίας πολυεστέρα PONGEE με επίχριση PVC (πολυβινυλοχλω-
ρίδιο). Γιλέκο Fleece με επένδυση γιακά για περισσότερη άνεση. Διαθέτει 3 
τσέπες. Πολυεστέρας με επίχριση PVC. Η φόδρα του είναι από πολικό μαλλί 
και πολυεστέρα.

Μεγεθη: S-2XL

ΧρωΜα:  Γκρι-Μαύρο, Μαύρο, Μαύρο-Κόκκινο, Πορτοκαλί - Γκρι

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα 
ενδύματα.

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

γιλεΚο SIERRA, DELtA PLuS
γιλέκο με πολλαπλές τσέπες πολυεστέρα / βαμβάκι. Διαθέτει 7 τσέπες. 
Ύφασμα 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι παχύ. Φόδρα από ταφτά πολυεστέ-
ρα – ουατίνης.

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπλε Μαρίν, Γκρι, Πράσινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα 
ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

γιλεΚο DMACHGIL, DELtA PLuS
γιλέκο εργασίας D-MACH πολυεστέρας / μαλλί. Διαθέτει κλείσιμο με λοξό 
φερμουάρ. 5 Τσέπες. Ύφασμα από  65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245g/m².

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Γκρι-Κίτρινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα 
ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

Κωδ.: 3.595

Κωδ.: 0.684

Κωδ.: 0.778

Κωδ.:  4.045

γιλεΚα
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γιλεΚο εργαςιας 2FACE (2πλης οψης) 
γιλέκο εργασίας, διπλής όψης, με fleece επένδυση. Από αδια- 
βροχοποιημένο υλικό πολυεστέρα. Διαθέτει 3 εξωτερικές τσέ-
πες, και 2 εσωτερικές που κλείνουν με φερμουάρ, και κορδόνι 
σύσφιξης στη μέση. 

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα:  Γκρι με fleece κόκκινο, Μπλε με fleece γκρι

ΚαταςΚευαςτης:  ERGOLINE

Κωδ.: 1.993

γιλεΚο εργαςιας MIG 
γιλέκο εργασίας με ανακλαστικές. Από άριστης ποιότητας 
υλικό. Διαθέτει δύο εξωτερικές τσέπες με lock system, δύο 
τσέπες φερμουάρ, δύο λοξές τσέπες για ευκολότερη χρήση, μία 
τσέπη στήθους και μία εσωτερική τσέπη. Υπάρχουν ανακλα-
στικές ρίγες στην τσέπη και στην πλάτη. Με επένδυση fleece 
φόδρας σε χρωματική αντίθεση στην πλάτη και στον γιακά 
και φερμουάρ που εξυπηρετεί στο ευκολότερο άνοιγμα. Υλικό 
κατασκευής: Pongee ripstop 100% πολυεστέρας.

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Μπλε σκούρο

ΚαταςΚευαςτης:  PAYPER

Κωδ.: 5.626

γιλεΚο λευΚο MARIO

γιλέκο εργασίας με επένδυση fleece. 
Δύο τσέπες στα πλαϊνά που κλείνουν με 
μη μεταλλικό φερμουάρ. Υπερυψωμένος 
γιακάς με επένδυση fleece για προστασία 
από χαμηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλο 
για βιομηχανίες τροφίμων!

Μεγεθη: S-3XL 

ΧρωΜα: Λευκό

Κωδ.: 5.543

γιλεΚο τυπου FISHING VESt

γιλέκο εργασίας τυπου ψαρα με ερ-
γονομική φαρδιά τσέπη. Με 2 ενσωμα-
τωμένες μικρότερες τσέπες, αλλά και  
με πολλαπλές λειτουργικές τσέπες και 
διχτυωτό φοδράρισμα. Ύφασμα από 65% 
πολυεστέρας, 35% βαμβάκι 245g/m².

Μεγεθη: M-2XL

ΧρωΜα: Μπλε σκούρο, Μπεζ

Κωδ.: 4.966

γιλεΚο τυπου REPORtER

γιλέκο ψύχους μπλε, με ρουά λεπτομέ-
ρειες, από υαλοΒαΜΒαΚα. Ύφασμα 80% 
polyester, 20% βαμβάκι θερμομονωτική 
επένδυση πολυεστέρα, πολλές τσέπες 
και δύο ειδικές τσέπες για κινητά.

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπλε σκούρο, Γκρι

ΚαταςΚευαςτης:  ERGOLINE

Κωδ.: 2.011
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Μπλουζες εργαςιας

Μπλουζα εργαςιας ΚοντοΜανιΚη t-SHIRt (REGENt) 
ςυνθεςη: 100% Βαμβάκι, 150gr

Μεγεθη: S – 3XL

ΧρωΜα: Λευκό, Μαύρο, Γκρι, Κόκκινο,  Σκούρο Πράσινο, Μπλε Ρουά, 
Πορτοκαλί, Γαλάζιο, Σκούρο Μπλε, Χακί, Μπορντό

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις 
για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: SOL'S

Κωδ.:  5.781

Μπλουζα POLO ΚοντοΜανιΚη t-SHIRt (PERFECt MEN) 
ςυνθεςη: 100% Βαμβάκι, 180gr

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Λευκό, Μαύρο, Γκρι, Κόκκινο, Κίτρινο, Σκούρο Πράσινο, Μπλε 
Ρουά, Πορτοκαλί, Γαλάζιο, Σκούρο Μπλε, Κυπαρισσί 

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις 
για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: SOL'S

Κωδ.: 5.464

Μπλουζα εργαςιας t-SHIRt BALI, DELtA PLuS 
Μπλούζα εργασίας Bali από πολυεστέρα. Δίχρωμο t-shirt με κοντά 
μανίκια, αφιδρωτικό. Στρογγυλός γιακάς. Γρήγορο στέγνωμα. Άνετο. 
Πολύ ελαφρύ.

ςυνθεςη: Πολυεστέρας 100%, 160gr

Μεγεθη: M-3XL

ΧρωΜα: Γκρι / Μπλε Μαρίν, Μαύρο / Κίτρινο, Πράσινο / Γκρι

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις 
για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

Κωδ.: 3.637

Μπλουζα t-SHIRt διΧρωΜη GENOA, DELtA PLuS 
Μπλούζα κοντομάνικη δίχρωμη από βαμβάκι. Μπλούζα κοντομά-
νικη, από 100% βαμβάκι, δίχρωμη. Συνδυάζεται με τη σειρά MACH). 
Στρογγυλή λαιμόκοψη. Θηλιά ζέρσεϊ. Ιδιαίτερα ελαφρύ και άνετο για 
οποιαδήποτε είδους χρήση και εργασία. 

ςυνθεςη: 100% βαμβακερό, 180 g/m²

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπλε Ρουά / Μπλε Μαρίν, Γκρι / Πορτοκαλί, Μαύρο / Γκρι, 
Πράσινο / Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

Κωδ.: 5.457
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Μπλουζα τυπου φουτερ 
Μπλούζα φούτερ μακρυμάνικη από βαμβάκι. 100% βαμβακερό 
ύφασμα, με λάστιχο στην μέση και στα μανίκια και στρογγυλή 
λαιμόκοψη. Ιδιαίτερα ελαφρύ και άνετο. 

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπλε, Μαύρο, Κόκκινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτή-
σεις για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: KEYA EUROPE

Κωδ.: 4.143 ΜαΚρυΜανιΚη FLEECE 
Μπλουζα ALMA 
Μπλούζα με μακρύ μανίκι, fleece, από μαλλί πολικού τύπου 
πολυεστέρας. Με μανσέτες ρεγκλάν. Άνετη και μαλακή. Γιακάς 
που σηκώνεται με φερμουάρ μέχρι πάνω κατά του κρύου. Ιδανι-
κή για εργασιακό περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Μαλλί 
πολικού τύπου από πολυεστέρα 200 g/m².

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπλε Μαρίν, Πορτοκαλί

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτή-
σεις για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

Κωδ.: 4.218

ζαΚετα FLEECE 
VERNON  
ζακέτα fleece, από μαλλί πολικού τύπου 
από πολυεστέρα 280 g/m². Με ελαστι-
κούς καρπούς και 2 τσέπες.

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπλε ρουά, Μαύρο, Κόκκινο.

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

Κωδ.: 3.773
ζαΚετα FLEECE 
NEPAL 
ζακέτα fleece Nepal με φερμουάρ. 
Ζακέτα πολικού τύπου fleece, εξαιρε-
τικής ποιότητας. Διαθέτει εσωτερικά 
ελαστικό κορδόνι στην περιοχή της 
μέσης και στο τελείωμα στις μανσέτες 
για καλύτερη εφαρμογή. Ιδιαίτερα 
μαλακή, και άνετη, για χρήση καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας! 

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπλε μαρίν

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΚαταςΚευαςτης:   PAYPER

Κωδ.: 5.631
ζαΚετα τυπου φουτερ 
CENtO 
ζακέτα τύπου φούτερ cento από sweat 
molleton πολυεστέρας / βαμβάκι, της 
σειράς D-MACH. Κλείσιμο μπροστά 
με φερμουάρ. Μανσέτες και μέση με 
λάστιχο. 2 τσέπες χαμηλές. Κουκούλα 
ρυθμιζόμενη με κορδόνι. Μπιβερντίνα 
65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι.

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Γκρι / Κίτρινο, Μαύρο / Κόκκινο.

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

Κωδ.: 4.185

Μπουφαν / JACkEtS
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JACkEt τυπου SOFtSHELL LuLEA2 
Jacket τύπου softshell από πολυεστέρα / ελασθάνη. Κλείσιμο με φερμουάρ. Τελείωμα 
των μανικιών με λοξό φινίρισμα. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι. 5 τσέπες. 
Softshell: εύκαμπτο, ελαφρύ, απαλό, ζεστό. Ύφασμα Sofshell 96% πολυστέρα 4% ελα-
σθάνης.

Μεγεθη: S-3XL ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

ΧρωΜα: Άσπρο / Γκρι, Μπλε Μαρίν / Μαύρο, Γκρι / Πορτοκαλί

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

Κωδ.: 2.664

JACkEt τυπου SOFtSHELL, SPANDEX 
Jacket τύπου softshell, spandex, αδιάβροχο, αντιανεμικό. Τζάκετ SOFTSHELL μαύρο 
αδιάβροχο, αντιανεμικό από ύφασμα SOFTSHELL (polyester/spandex) με μεμβράνη 
TPU που χαρίζει αδιαβροχοποίηση και πολύ καλή διαπνοή. Αφήνει το σώμα στεγνό και 
κρατάει την θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Κλείνει με φερμουάρ. 

Μεγεθη: S-2XL ΧρωΜα: Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

Κωδ.: 5.099

ζαΚετα τυπου SOFtSHELL BEAVER 
ζακέτα πλεκτή, με προσθήκες υφάσματος softshell. Ιδιαίτερα ζεστό ύφασμα, μαλακό 
και απαλό. Κλείνει με φερμουάρ, ενώ χαμηλά στις μανσέτες διαθέτει λάστιχο για κα-
λύτερη εφαρμογή, και έχει 4 τσέπες. Ύφασμα softshell: 96% πολυεστέρας 4% ελασθάνη.

Μεγεθη: S-3XL ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

ΧρωΜα: Μπλε μαρίν / Πορτοκαλί, Γκρι / Πορτοκαλί, Γκρι / Πράσινο, Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

Κωδ.: 5.614

JACkEt τυπου SOFtSHELL, SPANDEX 
Jacket τύπου softshell premium χακί με κουκούλα, αδιάβροχο, αντιανεμικό. Με 
μεμβράνη TPU που χαρίζει αδιαβροχοποίηση και πολύ καλή διαπνοή. Αφήνει το σώμα 
στεγνό και κρατάει την θερμοκρασία του σώματος σταθερή. WP – IMPERMEABILITY 
(επίπεδο στεγανότητας) 8000MM. BR – BREATHABILITY (επίπεδο διαπνοής) 1000MVP.

Μεγεθη: S-2XL ΧρωΜα: Χακί

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

Κωδ.: 4.234

JACkEt DOON, DELtA PLuS 
Jacket εργασίας DOON καπιτονέ πολυαμίδιο. Κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας από 
το ψύχος. Τελείωμα των μανικιών και σφίξιμο μέση με λοξό φινίρισμα. Κουκούλα μόνι-
μη. 2 τσέπες. Ύφασμα πολυαμιδίου – ουατίνης. Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα. Ζεστό 
και πολύ ελαφρύ.

Μεγεθη: S-3XL  ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

ΧρωΜα: Μπλε Μαρίν / Μπλε Ρουά, Μαύρο / Κόκκινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

Κωδ.: 5.240
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Μπουφαν ψυΧους PARkA, ERGOLINE 
τζάκετ ισχυρού ψύχους parka, αδιάβροχο από ύφασμα nylon. Με εσωτερική θερμομονωτι-
κή επένδυση, εσωτερικό κορδόνι σύσφιξης στη μέση, εσωτερικές ελαστικές μανσέτες και 
αποσπώμενη επενδεδυμένη κουκούλα. 

Μεγεθη: S-2XL  ΧρωΜα: Μπλε

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

Μπουφαν RENO, DELtA PLuS 
Μπουφάν εργασίας Reno πολυεστέρας Oxford επίχριση Pu (πολυουραιθάνη). Μπουφάν με 
αποσπώμενα μανίκια. Fleece επένδυση γιακά για περισσότερη άνεση. Μανσέτες και μέση με 
λάστιχο. 5 τσέπες. Ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμ-
βλημα. Ύφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα από μαλλί πολικού 
τύπου από πολυεστέρα.

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Μπλε μαρίν, Μαύρο  ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

Μπουφαν MOtION, DELtA PLuS 
Μπουφάν εργασίας Motion από διπλό υλικό softshell και πολυεστέρα. Μπουφάν  δύο 
υλικών. Κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας από το ψύχος. Τελείωμα των μανικιών με λοξό 
φινίρισμα. 5 τσέπες. Κουκούλα σταθερή, διακοσμητικές μεταξοτυπίες. Softshell: μαλακό, 
ελαφρύ και απαλό. Ύφασμα: Softshell 96% πολυεστέρας 4% ελαστάνη. Ένθετα: Ύφασμα πολυ-
εστέρα ακρυλική επίχριση με βάτα. Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα.

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Γκρι    ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

Μπουφαν RANDERS, DELtA PLuS 
Μπουφάν εργασίας Randers από πολυαμίδια επίχριση Pu (πολυουραιθάνη). Μπουφάν 
καπιτονέ (της σειράς D-MACH). Κλείσιμο με φερμουάρ. Μανσέτες και μέση με λάστιχο. 5 
τσέπες. Κουκούλα αποσπώμενη. Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα. Αντιανεμικά 
μανίκια. Άνοιγμα αερισμού κάτω από τα μανίκια. Ύφασμα: πολυαμίδιο ενισχυμένο με πολυου-
ρεθάνη. Φόδρα: ταφτάς από παχύ πολυεστέρα.

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Μπλε Μαρίν, Γκρι  / Ανθρακί  ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

Μπουφαν αδιαΒροΧο AtL 
Μπουφάν μακρύ, αδιάβροχο με εσωτερική επένδυση fleece. Κατάλληλο για κάθε είδους 
σκληρές εργασίες, χάρη στην τέλεια εφαρμογή και την ανθεκτικότητά του στις καιρικές 
συνθήκες. Διαθέτει φερμουάρ και ρυθμιζόμενες μανσέτες με velcro. 

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Κόκκινο-Μπλε, Μπεζ-Μαύρο, Μπλε-Κόκκινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

Κωδ.: 1.086

Κωδ.: 0.550

Κωδ.: 4.472

Κωδ.: 4.503

Κωδ.: 3.169
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αδιαΒροΧο/αντιανεΜιΚο JACkEt  
Jacket από πολυεστέρα και υλικό PVC. Πλήρως αδιάβροχο και αντιανεμικό. Διαθέτει 
ενσωματωμένη κουκούλα στο γιακά, κρυφή εσωτερική τσέπη στην επένδυση, κουμπιά και 
λάστιχο στο μανίκι για τέλεια εφαρμογή. 

Μεγεθη: S-2XL  ΧρωΜα: Μπλε Ρουά, Μαύρο, Κόκκινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

Μπουφαν ψυΧους REGINA 
Μπουφάν ψύχους Regina απο πολυεστέρα. Με αποσπώμενα μανίκια, από αδιάβροχο ύφασμα 
Oxford και με εσωτερική θερμομονωτική επένδυση. Διαθέτει επένδυση υαλοβάμβακα και 
λάστιχο στις μανσέτες για καλύτερη εφαρμογή. 

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Μπλε, Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

Μπουφαν αδιαΒροΧο ψυΧους FINNMARk, DELtA PLuS 
Μπουφάν ψύχους finnmar, για χαμηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον 
με χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία. Διαθέτει ραφές στεγανές, fleece επένδυση στο γιακά 
για περισσότερη άνεση και προστασία ενάντια στο ψύχος, κλείσιμο με φερμουάρ, και velcro. 
Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι για καλύτερη εφαρμογή. Διαθέτει 5 τσέπες, και 
ύφασμα πολυεστέρα Ripstop με επίχριση PVC, και φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα. 
Κουκούλα που βγαίνει. Διακοσμητικές αντανακλαστικές ταινίες!

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Μπλε Μαρίν-Μαύρο  ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE,  EN343:2003 A1:2007 

Μπουφαν αδιαΒροΧο ιςΧυρου ψυΧους HELSINkI, DELtA PLuS 
Μπουφάν ισχυρού ψύχους Helsinki. Μπουφάν / παρκά από πολυεστέρα με επίχριση PVC 
(ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ). Κατάλληλο για ισχυρό ψύχος έως και -20°C. Διαθέτει ραφές 
στεγανές, κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας από το ψύχος, που κλείνει με «σκρατς» και κό-
πιτσες. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι για καλύτερη εφαρμογή. Διαθέτει 6 τσέπες, 
αποσπώμενη κουκούλα ουατίνης, εσωτερικό λάστιχο στις μανσέτες-αντιανεμικό. Ύφασμα 
πολυεστέρα με επίχριση PVC και φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα. 

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Μπλε Μαρίν   ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE,  EN343:2003 A1:2007, EN342:2004

Μπουφαν ψυΧους INDIANAPOLIS, PAYPER 
Μπουφάν ψύχους Indianapolis. Μπουφάν χειμερινό άνετο τζάκετ, με φερμουάρ, αναδιπλού-
μενη κουκούλα, ρυθμιζόμενες μανσέτες, δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, μία τσέπη 
στήθους με φερμουάρ, επένδυση με fleece φόδρα σε χρωματική αντίθεση. Αδιάβροχο, 
αντιανεμικό, ψύχους! Ύφασμα: PONGEE RIPSTOP 240T 100% πολυεστέρας.

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Μπλε μαρίν, Μαύρο  ΚαταςΚευαςτης: PAYPER

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

Κωδ.: 5.226

Κωδ.: 1.885

Κωδ.: 5.860

Κωδ.: 2.785

Κωδ.: 5.627
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Μπουφαν ψυΧους PARkA, NYX-PROMACHER 
Μπουφάν ψύχους PARkA από 100% πολυεστέρα. Μπουφάν χειμερινό, και αδιάβροχο, υψη-
λής ποιότητας. Διαθέτει φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης, ανακλαστικά στοιχεία για καλύ-
τερη ορατότητα, ελαστικές εσωτερικές μανσέτες με οπές αντίχειρα, εύρος ρυθμιζόμενου 
μανικιού, πλαϊνές τσέπες,  εξωτερική τσέπη στο στήθος, εσωτερική τσέπη για τηλέφωνο 
και μεγάλη αποσπώμενη κουκούλα, για επιπλέον προστασία από έντονες καιρικές συνθήκες. 
Διπλή ραφή για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα! αυξημένη αντοχή υλικού σε διείσδυση νερού 
8000 mm έξω από την περιοχή ραφής. 

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Μαύρο ΚαταςΚευαςτης: PROMACHER

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

Κωδ.: 5.734

παντελονια

παντελονι MCPAN, 
DELtA PLuS

παντελόνι εργασίας MACH 
2 CORPORAtE από πολυε-
στέρα / βαμβάκι. Ελαστικές 
πλευρές στη μέση. Προσχη-
ματισμένα γόνατα. 9 τσέπες 
(1 τσέπη για μέτρο). ςύστα-
ση: 65% Πολυεστέρας 35% 
Βαμβάκι 245 g/m².

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπεζ / Σκούρο Γκρι, 
Μπλε Μαρίν / Μαύρο, Ανοιχτό 
Γκρι / Σκούρο Γκρι

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  
CE, EN ISO 13688: 2013 Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα

παντελονι M6PAN, 
DELtA PLuS

παντελόνι εργασίας 
PANOStYLE από πολυε-
στέρα / βαμβάκι. Ελαστικές 
πλευρές στη μέση. 5 Τσέπες. 
ςύσταση: 65% Πολυεστέρας 
35%, βαμβάκι 235 g/m².

Μεγεθη: XS-3XL

ΧρωΜα: Μπλε μαρίν / Πορ-
τοκαλί, Γκρι / Πορτοκαλί, 
Γκρι / Πράσινο, Καφέ / Πράσινο

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  
CE, EN ISO 13688: 2013 Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα

παντελονι D-MACH 
PAN, DELtA PLuS

παντελόνι εργασίας 
D-Mmach από πολυεστέρα 
μαλλί. Ελαστικά μέρη και 
στις δύο πλευρές. 6 τσέπες 
εκ των οποίων 1 τσέπη για 
πτυσσόμενο μέτρο. ςύστα-
ση: 65% Πολυεστέρας 35% 
Βαμβάκι 245 g/m².

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Γκρι / Κίτρινο, 
Γκρι / Πορτοκαλί, Μαύρο / Κόκ-
κινο

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  
CE, EN ISO 13688: 2013 Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα.

παντελονι εργαςιας, 
ERGOLINE

παντελόνι εργασίας ERGO 
σύμμεικτο. Παντελόνι με 
σύνθεση σύμμεικτη (65% POL 
/ 35% CO). Κλείνει μπροστά 
με φερμουάρ και μεταλλικό 
κουμπί. Εξαιρετικής ποιό-
τητας και ραφής με πλαϊνές 
τσέπες και ειδική υποδοχή 
για επιγονατίδες. 

Μεγεθη: ΧS-5XL

ΧρωΜα: Γκρι / Πορτοκαλί, 
Μπλε / Μπλε Ρουά

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  
CE, Γενικές απαιτήσεις για τα 
ενδύματα.

Κωδ.: 2.668 Κωδ.: 3.596 Κωδ.: 3.899 Κωδ.: 1.651
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παντελονι εργαςιας,
αΧον CLASSIC 
παντελόνι εργασίας AXON Classic σύμ-
μεικτο. Παντελόνι με σύνθεση σύμμεικτη 
(65% POL, 35% CO). Βάρος υφάσματος: 
240gr/m2. Κλείνει μπροστά με φερμουάρ 
υψηλής αντοχής και μεταλλικό κουμπί. 
Διαθέτει μία πλαϊνή τσέπη στο αριστερό 
μηρό που κλείνει με καπάκι και Velcro. 
Δύο τσέπες λοξές μπροστά και μία τσέπη 
πίσω. Μία τσέπη μέτρου στο δεξί μηρό. 
Πέντε θυλάκια για συγκράτηση ζώνης. 
Ελληνικής παραγωγής. Δυνατότητα παρα-
γωγής και με 100% βαμβακερό ύφασμα.

Μεγεθη: ΧS-6XL

ΧρωΜα: Γκρι, Μαύρο, Μπλε

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα

παντελονι εργαςιας CANVAS, 
ERGOLINE 
παντελόνι εργασίας canvas εξαιρετι-
κής αντοχής. Παντελόνι εργασίας από 
ύφασμα σύμμεικτο εξαιρετικής αντοχής, 
ποιότητας και ραφής. Διαθέτει επιπλέον 
ενίσχυση στα γόνατα και υποδοχή για 
επιγονατίδες, και πολλαπλές τσέπες. 
Κατάλληλο για χρήση σε ηλεκτροσυγκολ-
λήσεις, ύφασμα που δεν καίγεται και δεν 
κόβεται εύκολα! 

Μεγεθη: XS-3XL

ΧρωΜα: Γκρι-Πορτοκαλί

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα

παντελονι εργαςιας StRECH, 
ERGOLINE 
παντελόνι εργασίας Strech από βαμβάκι. 
Παντελόνι με 100% βαμβακερή σύνθεση. 
Διαθέτει ελαστικό και μαλακό ύφασμα, με 
φαρδιά εφαρμογή για άνεση και ευκαμψία. 

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Γκρι / Μαύρο, Μπεζ / Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα

Κωδ.: 4.687

Κωδ.: 1.755

Κωδ.: 4.349

παντελονι εργαςιας M5PA2 
SPIRIt, DELtA PLuS 
παντελόνι εργασίας MACH SPIRIt 
Premium - cordura. Παντελόνι εργασίας 
από: 60% βαμβάκι και 40% πολυεστέρα. 
Ελαστικές πλευρές στη μέση, 8 τσέπες εκ 
των οποίων 1 στον βραχίονα (τσέπη για 
εργαλεία και μέτρο), ύφασμα Cordura® και 
πολυεστέρα Oxford. Διαθέτει ανακλαστικές 
ταινίες, τριπλές ραφές ενισχυμένες-για αυ-
ξημένη αντοχή, υποδοχή για επιγονατίδες, 
φερμουάρ και θέση για έμβλημα.

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπεζ / Μαύρο, Γκρι / Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS 

παντελονι εργαςιας, MYRON 
παντελόνι εργασίας MYRON. Παντελόνι ερ-
γασίας από 65% πολυεστέρα και 35% βαμβά-
κι (320 gr/m2). Διαθέτει τσέπες πολλαπλών 
χρήσεων (π.χ. θήκη για κινητό τηλέφωνο), 
εσωτερικές τσέπες, υποδοχές για επιγονα-
τίδες και ανακλαστικά στοιχεία στα γόνατα 
και στα πόδια. Ιδιαίτερα άνετο παντελόνι 
με ανθεκτικό και ποιοτικό ύφασμα, διπλής 
ραφής. Μοντέρνος σχεδιασμός! 

Μεγεθη: 44-62

ΧρωΜα: Γκρι / Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης:   PROMACHER

ΒερΜουδα DMBER, DELtA PLuS 
Βερμούδα εργασίας D-Mach από βαμβάκι 
και πολυεστέρα. Άνετη βερμούδα. Διαθέτει 
ελαστικά μέρη και στις δύο πλευρές και 
συνολικά 6 τσέπες. Σύνθεση: Διαγωνάλ 65% 
Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Γκρι / Κίτρινο, Μαύρο / Κόκκινο

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS 

πιςτοποιηςεις: CE, EN ISO 13688:2013 
Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

Κωδ.: 1.339

Κωδ.: 5.735

Κωδ.: 5.379
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ςαΚαΚι εργαςιας  (ςυΜΜιΚτο), ERGOLINE 
Σακάκι εργασίας ERGOLINE μπλε με πορτοκαλί λεπτομέρειες, από ύφασμα σύμμεικτο. 
Εξαιρετικής ποιότητας. ςύσταση: 65% polyester, 35% βαμβάκι.

Μεγεθη: S-3XL  ΧρωΜα: Μπλε ρουά, Γκρι

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα. 

ςαΚαΚι εργαςιας DMACHVES, DELtA PLuS 
ςακάκι εργασίας D-MACH από πολυεστέρα / μαλλί. Σακάκι με μανσέτες ρυθμιζόμενες. 
Διαθέτει 4 τσέπες, ενισχυμένες μανσέτες, τσέπες χεριών, εσωτερική τσέπη και χώρο 
για τοποθέτηση εμβλήματος. ςύσταση: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245 g/m². 

Μεγεθη: S-3XL ΧρωΜα: Γκρι / Κίτρινο, Γκρι / Πορτοκαλί, Μαύρο / Κόκκινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

ςαΚαΚι εργαςιας M6VES, DELtA PLuS 
ςακάκι εργασίας PANOStYLE από πολυεστέρα / βαμβάκι. Σακάκι με μανσέτες ελαστι-
κές και κλείσιμο με λοξό φερμουάρ. Διαθέτει 4 τσέπες, χρώματα με αντίθεση και τη 
θέση σήματος να διατίθεται και χωριστά. ςύσταση: 65% Pol 35% Co, 235 g/m².

Μεγεθη: S-3XL ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

ΧρωΜα:  Μπλε μαρίν / Πορτοκαλί, Γκρι / Πορτοκαλί, Γκρι / Πράσινο, Καφέ / πράσινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα 

Κωδ.: 3.422

Κωδ.: 4.135

Κωδ.: 4.568

ςαΚαΚια εργαςιας

φορΜες εργαςιας

ΒερΜουδα ΚανΒας, IMPuLSE 
δίχρωμη βερμούδα εργασίας ΚανΒας. Βερμούδα εργασίας δίχρωμη, με κλείσιμο με 
φερμουάρ, θηλύκια για τη ζώνη, ελαστικό ζωνάρι, επτά τσέπες (δύο μπροστινές, μία 
μικρή «εισιτηρίου», δύο πλαϊνές, δύο οπίσθιες), θηλύκια με τρουκς για τη στερέωση 
της αποσπώμενης τσέπης και εσωτερική υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών 
στοιχείων. Σύνθεση: καμβάς 300grs, 65% πολυεστερικό, 35% βαμβάκι.

Μεγεθη: XS-4XL ΚαταςΚευαςτης: SOL’S

ΧρωΜα: Γκρι / Μαύρο, Μπεζ / Μαύρο, Μπλε ρουαγιάλ / Μπλε ρουά 

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

Κωδ.: 5.471

φορΜα εργαςιας Με τιραντα, ERGOLINE 
φόρμα εργασίας με τιράντα ERGOLINE. Από ύφασμα σύμμεικτο: 65% polyester, 35% 
βαμβάκι, με πολλές τσέπες, εξαιρετικής ραφής και αντοχής, με ανεξίτηλα χρώματα.  

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπλε ρουά, Γκρι

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: ERGOLINE

Κωδ.: 3.492
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φορΜα εργαςιας Με τιραντα MCSAL, DELtA PLuS 
ςαλοπέτα εργασίας MACH 2 Corporate, με τιράντα από πολυεστέρα / βαμβάκι. Σφίξι-
μο με ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. 10 τσέπες, εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο. 
Μέση κλειστή με κουμπιά. ςύσταση: Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι, 245 g/
m². Μεγάλη αντοχή σε έντονη εργασία καθώς και στη διάρκεια του χρόνου.

Μεγεθη: S-3XL ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

ΧρωΜα: Μπεζ / Σκούρο Γκρι, Μπλε Μαρίν / Μαύρο, Ανοιχτό Γκρι / Σκούρο Γκρι

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα 

φορΜα εργαςιας Με τιραντα M2SA2, DELtA PLuS 
ςαλοπέτα με τιράντα. Ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. 8 Τσέπες (1 τσέπη για 
μέτρο). ςύσταση: 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι, 245 g/m². Διαθέτει διακοσμητική 
ανακλαστική ραφή (πίσω), τριπλές ραφές, θέση για επιγονατίδες, σταθερή θέση για 
έμβλημα, ρυθμιζόμενη μέση με κουμπιά, ελαστική μέση πίσω για μεγαλύτερη άνεση. 
Μεγάλη αντοχή σε έντονη εργασία καθώς και στη διάρκεια του χρόνου.

Μεγεθη: S-3XL ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

ΧρωΜα: Μπλε Μαρίν / Μπλε Ρουά, Γκρι / Πορτοκαλί, Μαύρο / Γκρι

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

φορΜα εργαςιας CLASSIC 
φόρμα εργασίας με τιράντα, σύμμεικτη. Κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής αντο-
χής. Μία τσέπη στο στήθος που κλείνει με φερμουάρ. Δύο τσέπες λοξές μπροστά και 
μία τσέπη πίσω. Μία τσέπη μέτρου στο δεξί μηρό. Ρυθμιζόμενες τιράντες με πλαστικά 
clips. Ελληνικής παραγωγής. ςύνθεση: Σύμμεικτο (65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι), 
240gr/m2. Δυνατότητα παραγωγής και με 100% βαμβακερό ύφασμα.

Μεγεθη: XS-4XL ΧρωΜα: Μπλε ρουά, Γκρι ΚαταςΚευαςτης: AXON

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές απαιτήσεις για ενδύματα.

Κωδ.: 0.818

Κωδ.: 0.357

Κωδ.: 0.339

φορΜα εργαςιας Με τιραντα 
ΚανΒας, ERGOLINE 
φόρμα εργασίας CANVAS με τιράντα. 
Με πορτοκαλί λεπτομέρειες, από ύφα-
σμα σύμμεικτο, εξαιρετικής ποιότητας 
και ραφής με ενίσχυση στα γόνατα και 
υποδοχή για επιγονατίδες.

Μεγεθη: M-3XL 

ΧρωΜα: Γκρι

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: ERGOLINE

Κωδ.: 4.565
φορΜα εργαςιας M6SAL, 
DELtA PLuS 
ςαλοπέτα εργασίας panostyle με τιράντα, 
από πολυεστέρα / βαμβάκι. Ελαστικές 
πλευρές στη μέση. Ελαστικές ρυθμιζόμενες 
τιράντες. 6 Τσέπες. ςύσταση: Διαγωνάλ. 65% 
Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 235 g/m².

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπλε μαρίν / Πορτοκαλί, Γκρι / Πορτο-
καλί, Γκρι / Πράσινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 
13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

Κωδ.: 3.612
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ολοςωΜη φορΜα εργαςιας

ολόσωμη φόρμα εργασίας, ERGOLINE 
μπλε με πορτοκαλί λεπτομέρειες. Από 
ύφασμα σύμμεικτο: 65% Πολυεστέρας, 
35% βαμβάκι, εξαιρετικής ραφής και 
αντοχής, με ανεξίτηλα χρώματα.

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπλε ρουά, Γκρι

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΚαταςΚευαςτης: ERGOLINE

ολοςωΜη φορΜα εργαςιας 
ΚανΒας, ERGOLINE 
ολόσωμη φόρμα εργασίας canvas, γκρι 
με πορτοκαλί λεπτομέρειες. Από ύφα-
σμα σύμμεικτο, εξαιρετικής ποιότητας 
και αντοχής! Διαθέτει πολλαπλές τσέ-
πες, ενίσχυση στα γόνατα και υποδοχή 
για επιγονατίδες. 

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Γκρι 

πιςτοποιηςεις-προτυπα: CE, Γενικές 
απαιτήσεις για τα ενδύματα

ολοςωΜη φορΜα εργαςιας 
JuPItER Με φερΜουαρ
 
ολόσωμη φόρμα εργασίας με κολάρο 
μανδαρίνου. Έξι τσέπες, κρυφό άσπρο 
διπλό φερμουάρ, λάστιχο πίσω στο κέ-
ντρο της μέσης, ενίσχυση στην πλάτη και 
υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών 
στοιχείων. ςύνθεση: 65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι, 240gr/m2. Μεγάλη αντοχή 
σε έντονη εργασία καθώς και στη διάρ-
κεια του χρόνου.

Μεγεθη: S-4XL

ΧρωΜα: Μπλε ρουαγιάλ, Πράσινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 
13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα 
ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: SOL’S

Κωδ.: 2.620

Κωδ.: 3.503

Κωδ.: 5.297

ολοςωΜη φορΜα εργαςιας 
DMACHCOM, DELtA PLuS
 
φόρμα εργασίας από πολυεστέρα/
βαμβάκι. Με μανίκι, ελαστική μέση 
για καλύτερη εφαρμογή, κλείσιμο με 
διπλό φερμουάρ, και 9 τσέπες (μια 
εκ των οποίων για μέτρο). ςύνθεση: 
Σύμμεικτο (Διαγωνάλ, 65% Πολυεστέ-
ρας 35%, Βαμβάκι, 245g/m²). Διαθέτει 
ενισχυμένο αντιρρυπαντικό κάτω 
μέρος παντελονιού και υποδοχή για 
επιγονατίδες. 

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Γκρι-Κίτρινο, Γκρι-Πορτοκαλί, 
Μαύρο-Κόκκινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 
13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα 
ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

ολοςωΜη φορΜα εργαςιας 
MCCOM, DELtA PLuS
 
φόρμα εργασίας από πολυεστέρα/
βαμβάκι. Με μανίκι, ελαστική μέση 
για καλύτερη εφαρμογή, κλείσιμο με 
διπλό φερμουάρ, και 8 τσέπες (μια 
εκ των οποίων για μέτρο, και 2 για τα 
χέρια). ςύνθεση: Σύμμεικτο (Διαγω-
νάλ, 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 
245 g/m²). Διαθέτει θέση για έμβλημα 
και υποδοχή για επιγονατίδες. 

Μεγεθη: S-3XL

ΧρωΜα: Μπεζ / Σκούρο Γκρι, Μπλε 
Μαρίν / Μαύρο, Ανοιχτό Γκρ / Σκούρο 
Γκρι

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 
13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα 
ενδύματα

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

Κωδ.: 5.861

Κωδ.: 5.862
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ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣυποδηΜατα εργαςιας

λευΚη Μποτα νιτριλιου 
SNOW 
Μπότα SNOW από PVC / νιτρίλιο, 
αδιάβροχη. Ιδιαίτερα άνετη από 
μαλακό υλικό νιτριλίου και PVC, με 
αντιολισθητικό πάτο SRC. Κατάλληλη 
για βιομηχανία τροφίμων 

Μεγεθη: 36-48

πιςτοποιηςη: CE, EN ISO 20347

πραςινη Μποτα FARMIS

Μπότα κνήμης FARMIS από PVC 
υλικό, αδιάβροχη, αντιολισθητική. 
Αντοχή σε έλαια, πετρελαιοειδή, 
καύσιμα, με αντιολισθητικό πάτο SRC. 
Ιδανική για αγροτικές δουλειές. 

Μεγεθη: 38-47

υψος: 38 εκ. 

πιςτοποιηςη: CE, EN ISO 20347

Μποτα ΚνηΜης DuNLOP

αδιάβροχες μπότες κνήμης ύψους 
27 cm, με «τρακτερωτό» και ιδιαίτε-
ρα αντιολισθητικό πάτο. Από υλικό 
PVC στο άνω μέρος και στη σόλα, 
κάνοντας την ιδιαίτερα μαλακή και 
κατάλληλες για αγροτικές εργασίες 
και γενικά για προστασία από νερό. 
Ο σχεδιασμός της προσφέρει άνεση 
στη χρήση σε καθημερινή βάση.

Μεγεθη: 37-47

πιςτοποιηςη: CE, ISO EN 20344:2011

ΚαταςΚευαςτης:  DUNLOP

Κωδ.: 3.737

Κωδ.: 3.844

Κωδ.: 5.452

Μποτες
γαλοτςαΚι MAVINSA

γαλοτσάκι αστραγάλου MAVINSA, 
από υλικό PVC και νιτρίλιο, ανατομι-
κό. Αδιάβροχο, αντοχή στα έλαια, με 
αντιολισθητικό πάτο SRC και ιδιαίτε-
ρα ανατομικό και ελαφρύ. Ιδανικό για 
βιομηχανία τροφίμων. 

Μεγεθη: 36-47

πιςτοποιηςη: CE, EN ISO 203471

γαλοτςαΚι tIRAN

γαλοτσάκι αστραγάλου λευκό / μαύρο 
tIRAN’ από υλικό PVC, αδιάβροχο. 
Αντοχή στα έλαια, για βιομηχανική 
χρήση, με αντιολισθητικό πάτο SRC. 
Ιδανικό για βιομηχανία τροφίμων 
αλλά και εξωτερικές υπαίθριες 
εργασίες.  

Μεγεθη: 36-48

πιςτοποιηςη: CE, EN ISO 20347

Μαυρη Μποτα RAIN

Μπότα κνήμης RAIN από PVC υλικό, 
αδιάβροχη, αντιολισθητική. Αντοχή 
σε έλαια, πετρελαιοειδή, καύσιμα, με 
αντιολισθητικό πάτο SRC. Ιδανική για 
βιομηχανικούς χώρους.

Μεγεθη: 36-48

υψος: 38 εκ. 

πιςτοποιηςη: CE, EN ISO 20347

Κωδ.: 5.863

Κωδ.: 4.122

Κωδ.: 0.011
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Μποτα γονατου DuNLOP 
PRICEMAStOR
αδιάβροχη μπότα γονάτου, με ιδιαί-
τερα αντιολισθητικό πάτο και αντοχή 
στα πετρελαιοειδή. Από ανθεκτικό 
υλικό PVC, ιδιαίτερα μαλακή και άνετη 
για χρήση όλες τις ώρες της ημέρας, 
με την υπογραφή της DUNLOP. Κατάλ-
ληλη για βιομηχανία τροφίμων. 

Μεγεθη: 35-48

ΧρωΜα: Πράσινο 

ΧρωΜα: Λευκό 

πιςτοποιηςη: CE, ISO EN 20344:2011

ΚαταςΚευαςτης:  DUNLOP

Μποτα Κιτρινη αςφαλειας 
tIGER S5
Μπότα γονάτου, από υλικό PVC, με 
μεταλλική προστασία στα δάχτυλα και 
στη σόλα. Αντοχή έως 200 JOULE, αντι-
στατικές ιδιότητες και απορρόφηση 
ενέργειας στη σόλα. Αδιαβροχοποίηση 
ολόκληρου του υποδήματος. Επιπλέον 
αντοχή στη διάτρηση. Αντιολισθητική 
εξωτερική σόλα με πάτο SRC. 

Μεγεθη: 36-48

πιςτοποιηςη: CE, EN ISO 20347

πραςινη Μποτα Με 
ενςωΜατωΜενη γουνα ICE

Μπότα κνήμης ICE από PVC υλικό, 
αδιάβροχη. Αντοχή στα έλαια, για 
βιομηχανική χρήση, με εσωτερική 
ακρυλική επένδυση γούνας και κορδό-
νια σύσφιξης στο άνω μέρος. 

Μεγεθη: 36-48

πιςτοποιηςη: CE, EN ISO 2034713

Μποτα ψυΧους MORNAS

αδιάβροχη μπότα γονάτου, με επέν-
δυση ακρυλικής γούνας για προστασία 
ενάντια στο ψύχος. Από ανθεκτικό 
υλικό PVC, διπλής έγχυσης  και φόδρα 

Κωδ.: 5.697

Κωδ.: 5.624

Κωδ.: 4.817

Κωδ.: 3.445

Κωδ.: 5.618

από γούνα πολυεστέρα. Αντιολισθητική 
και άνετη για χρήση όλες τις ώρες και 
για κάθε είδους εργασία. 

Μεγεθη: 39-47

πιςτοποιηςη: CE, ISO EN 20344:2011 , 
EN ISO 20347:2012

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

Μποτα ψυΧους LAutAREt, 
DELtA PLuS 
Μπότα ψύχους LAutAREt, με επένδυ-
ση ακρυλικής γούνας για προστασία 
από χαμηλές θερμοκρασίες. Φόδρα 
από 100% πολυεστέρα. Εξωτερικά 
διαθέτει επεξεργασμένο Teflon® με 
πολυαμίδιο, για αυξημένη στεγανότητα, 
«τρακτερωτή» αντιολισθητική σόλα 
και θερμοπλαστική (διατηρώντας τις 
ιδιότητές της έως τους -30°C). Ιδανική 
για χρήση σε περιβάλλον με χαμηλές 
θερμοκρασίες. 

Μεγεθη: 38-47

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

Μποτα Μηρου MED 
Μπότα μηρού MED πράσινη. Μπότα  
μηρού, από υλικό PVC, με αντιολι-
σθητικό πάτο SRC. Αδιαβροχοποίηση 
ολόκληρου του υποδήματος. Ειδικοί 
ιμάντες για πρόσδεση στη ζώνη, την 
κάνουν ιδανική για κάθε είδους υδάτινη 
δραστηριότητα – ψάρεμα κ.τ.λ.

Μεγεθη: 38-47

πιςτοποιηςη: CE, EN ISO 20347

Μποτα ςτηθους HIGH 
Μπότα στήθους HIGH πράσινη. Γαλό-
τσα στήθους τύπου «σαλοπέτα», από 
υλικό PVC, με αντιολισθητικό πάτο 
SRC. Αδιαβροχοποίηση ολόκληρου του 
υποδήματος. Ιδανική για κάθε είδους 
υδάτινη δραστηριότητα - ψάρεμα κ.τ.λ.

Μεγεθη: 38-47

πιςτοποιηςη: CE, EN ISO 20347

Κωδ.: 1.922

Κωδ.: 0.064

Κωδ.: 1.328
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υποδηΜατα Με προςταςια

υποδηΜα εργαςιας S3 SRC HRO, B-WOLF 
παπούτσι εργασίας από δέρμα μόσχου, αδιαβροχοποιημένο, ιδιαίτερα ανθεκτικό στη 
φθορά και αναπνέον. Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική με αντοχή στα 
έλαια και τα οξέα. Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό KEVLAR (ελαφρύ), και προστα-
σία κατά της διάτρησης. Ειδικά διαμορφωμένη εξωτερική σόλα, ανθεκτική στη θερμότητα. 
Ιδανικό για ηλεκτροσυγκόλληση! 

Μεγεθη: 36-47 ΚαταςΚευαςτης: B-WOLF πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345

υποδηΜα D-SPIRIt S1P, DELtA PLuS 
Χαμηλό υπόδημα εργασίας με ενιαία επιφάνεια από δέρμα MESH - S1P SRC. Πάνω μέρος: 
αγελαδινό δέρμα και πλέγμα. Φόδρα: πολυεστέρας. Εσωτερική σόλα: αποσπώμενη, πάνω μέ-
ρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα: εμβόλιμη - PU/Καουτσούκ. Υπόδημα μη μαγνητικό.

Μεγεθη: 36-47 ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 20344:2011, EN ISO 20345:2011 

υποδηΜα RuSSEL S1P, BNN 
Χαμηλό υπόδημα εργασίας εξαιρετικά άνετο παπούτσι χαμηλό, με προστασία στα δάκτυλα 
(μέταλλο) και προστασία στη σόλα από σύνθετο υλικό composite. Το πλεκτό άνω μέρος 
είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικές συνθετικές ίνες. Χάρη σε μια ειδική ανώ-
τερη κατασκευή, το παπούτσι προσαρμόζεται εύκολα στη φυσική ανατομία των ανθρώπινων 
ποδιών και έτσι εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή. Πάνω μέρος: κλωστοϋφαντουργικών MESH 
3D δεμένη. Επένδυση: κλωστοϋφαντουργική MESH. Εσωτερική σόλα: EVA + MESH. Εξωτερι-
κή σόλα: HEXENA EVA / καουτσούκ. Προστασία στα δάκτυλα / σόλα: μέταλλο / kevlar.

Μεγεθη: 39-47 ΚαταςΚευαςτης: BENNON

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011 S1P SRC

υποδηΜα αςφαλειας S1P StREEt 50J (R6994) / StREEt OIZ (t2171) 
η σειρά Street συνδυάζει design, δυναμισμό και μικρό βάρος. Τα παπούτσια ασφαλείας 
R6994 διαθέτουν αντιολισθητική σόλα (SRC), προστασία δακτύλων, και απορροφούν τους 
κραδασμούς. Είναι κατασκευασμένα από σουέντ δέρμα και συνθετικό υλικό (πάνω μέρος)και 
η σόλα από καουτσούκ (HRO)/EVA εύκαμπτη, θερμομονωτική Ap Zero. Προστασία δαχτύλων 
FLY cap (συνθετικό υλικό), με δέρμα που αναπνέει. Αντοχή στους υδρογονάνθρακες. Τεχνο-
λογία Air Mesh.

Μεγεθη: 38-47 ΚαταςΚευαςτης: LOTTO

πιςτοποιηςεις-προτυπα: CE, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20345:2004+A1:2007

Κωδ.: 5.225

Κωδ.: 5.864

Κωδ.: 5.356

Κωδ.: 5.764
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SPACER S1P ΧαΜηλο υποδηΜα εργαςιας, BNN 
ελαφρύ και ιδιαίτερα αναπνέον  χαμηλό παπούτσι με σπορ σχεδιασμό, εξοπλισμένο με 
εύκαμπτη μη μεταλλική σόλα κατά της παρακέντησης. Το άνω μέρος δημιουργείται από 
τη σύγχρονη τεχνολογία SAFE & AIR, η οποία συνδυάζει το ανθεκτικό, με το διαπερατό 
από αέρα ύφασμα με ενισχυτική προστατευτική δομή που εφαρμόζεται στην επιφάνεια. 
Το παπούτσι είναι εφοδιασμένο με ψεκασμένη εξωτερική σόλα PU / PU με σπορ εμφάνιση 
και είναι κατάλληλο για «στεγνές» εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες. υλικό στο πάνω 
μέρος: KPU + κλωστοϋφαντουργικό MESH. επένδυση: κλωστοϋφαντουργική MESH. εσω-
τερική σόλα: ανατομικά διαμορφωμένη ABSORBA PLUS. εξωτερική σόλα: ORBITA PU / PU. 
προστασία στα δάκτυλα / σόλα: μέταλλο / Kevlar.

Μεγεθη: 36-48 ΚαταςΚευαςτης: BENNON

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011 S1P SRC

ΧαΜηλο υποδηΜα POLO S2 MICROWASH, GIASCO 
εξαιρετικα αντιολισθητικη σολα. Συνθετικό MICROWASH πάχους 1,8 – 2,0 mm. Εσωτε-
ρική φόδρα από αναπνέον και ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα. Πολυμερές προστατευτικό 
δακτύλων 200j σύμφωνα με EN 12568. Σόλα KUBE από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, 
αντιστατική, ανθεκτική στα έλαια, στην υδρόλυση ISO5423:92, στους υδρογονάνθρακες, 
στην τριβή, αντικραδασμική, αντιολισθητική SRC. Ανατομικός πάτος 2000, δύο υλικών 
αφαιρούμενος, απορροφητικός, αντιστατικός, αναπνέων, αντιολισθητικός, με ανατομική και 
αντικραδασμική φτέρνα. Αντοχή στα ζωικά λίπη.

Μεγεθη: 35-47 ΚαταςΚευαςτης:   GIASCO

ΧαΜηλο υποδηΜα MEDINA S2, GIASCO 
Χωρις κανενα μεταλλικο στοιχειο. Συνθετικό MICROWASH πάχους 1,8 – 2,0mm. Εσωτε-
ρική φόδρα από αναπνέον και ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα. Πολυμερές προστατευτικό 
δακτύλων 200j σύμφωνα με EN 12568. Σόλα urban από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, 
αντιστατική, ανθεκτική στα έλαια, στην υδρόλυση ISO 5423:92, στους υδρογονάνθρακες, 
στην τριβή, αντικραδασμική, αντιολισθητική src. Ανατομικός πάτος 2000, δύο υλικών 
αφαιρούμενος, απορροφητικός, αντιστατικός, αναπνέων, αντιολισθητικός, με ανατομική και 
αντικραδασμική φτέρνα. ΕSD CLASS 3. Ικανοποιεί τα τεστ EN ISO 61340-4-3, σύμφωνα με 
το στάνταρντ EN ISO 61340-5-1 για ηλεκτρική αντίσταση.

Μεγεθη: 35-48 ΚαταςΚευαςτης:  GIASCO

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3

υποδηΜα αςφαλειας StINGER S3, BNN 
Με καινοτόμο και μοντέρνο σχεδιασμό, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εργα-
σίας. Διαθέτει TPU και υδροφοβική μεμβράνη για καλύτερη «αναπνοή». Το προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων, (που περιβάλλεται εξωτερικά από ανθεκτικό καουτσούκ) και το έλασμα 
στη σόλα είναι μη μεταλλικά KEVLAR. Είναι ένα ιδιαίτερα ελαφρύ παπούτσι, χαρίζοντας 
άνεση, ευλυγισία και προστασία από τη διάτρηση καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του. Ανα-
τομικά διαμορφωμένα εσωτερική σόλα και παχύ στρώμα τζελ στην περιοχή της φτέρνας, 
διατηρούν την άνεση και απορροφούν τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια μακράς χρήσης 
και φθοράς. Παρέχει και διηλεκτρική προστασία! 

Μεγεθη: 36-48 ΚαταςΚευαςτης:  BENNON

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, EN 61340-4-3:2002

Κωδ.: 5.035

Κωδ.: 4.059

Κωδ.: 5.533

Κωδ.: 5.739
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υποδηΜα αςφαλειας RIMINI S1P, DELtA PLuS 
από μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ και δίχτυ νάιλον (αεριζόμενη πλέξη), που χαρίζει 
αναπνοή στο υπόδημα. Η εσωτερική επένδυση / φόδρα είναι από απορροφητικό πολυαμί-
διο. Διαθέτει επένδυση καθαριότητας / αφαιρούμενη. Έγχυση από πολυεστέρα πάνω σε 
αφρώδες υλικό EVA, για μεγαλύτερη άνεση. Αντιολισθητικό με σόλα, χυτή, PU διπλής πυκνό-
τητας. Άνετο, ελαφρύ για χρήση σ' όλους τους χώρους εργασίας. Ιδανικό για γυναίκες!

Μεγεθη: 36-47 ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC 

υποδηΜα αςφαλειας ORLANDO S3 XtR, Βνν 
παπούτσι ασφαλείας μοντέρνο και αθλητικό παπούτσι εργασίας για όλους τους χώρους! 
Ελαφρύ, χωρίς μεταλλικά στοιχεία KEVLAR + FIBERGLASS, με (WARRIOR) ανατομική εσωτε-
ρική σόλα τριών συστατικών με στοιχείο απορρόφησης κραδασμών στο τμήμα της φτέρνας. 
Είναι από δέρμα Nubuck σε συνδυασμό με ίνες Nylon, προσφέροντας του στοιχεία αδιαβρο-
χοποίηση! Αυξημένη αντοχή στο χρόνο και τη φθορά, χάρην των ενισχύσεων καουτσούκ, 
εξωτερικά του υποδήματος! Ανακλαστικά στοιχεία! 

Μεγεθη: 35-48 ΚαταςΚευαςτης:  BENNON

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20347:2011 S3 SRC HRO

παπουτςι αςφαλειας ELEVAtE S1P, PuMA 
αθλητικού τύπου από εύκαμπτο και ανθεκτικό ύφασμα SAFEtY kNIt®. Διαθέτει συνθετι-
κό προστατευτικό δαχτύλων και μη μεταλλική ενδιάμεση σόλα KEVLAR. Ο συνδυασμός της 
εξωτερικής σόλας από καουτσούκ και του συστήματος Torsion Control παρέχει εξαιρετική 
απόδοση και μέγιστη άνεση στην χρήση. Ενσωματωμένο στρώμα gel IQ CELL, λειτουργεί σαν 
ένα μικρό «τραμπολίνο», αμβλύνει τα χτυπήματα και παίρνει την ενέργεια και την επαναφέ-
ρει κατά την διάρκεια της χρήσης. Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες!

Μεγεθη: 39-47 ΚαταςΚευαςτης:  PUMA

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC

υποδηΜα αςφαλειας BARANI S1P, PuMA 
αθλητικού και μοντέρνου σχεδιασμού της PuMA. Διαθέτει συνθετικό προστατευτικό 
δαχτύλων και μη μεταλλική ενδιάμεση σόλα KEVLAR + FIBERGLASS. Εύκαμπτο και άνετο, 
για καθημερινή χρήση. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της θερμικά ανθεκτικής σόλας από 
καουτσούκ (300 °C) είναι το «ολοκληρωμένο σημείο περιστροφής». Αυτό το σημείο στο 
εσωτερικό της σόλας είναι το ισχυρότερο και σημαντικότερο που απαιτείται για επιπλέον 
άνεση κατά τη διάρκεια της κίνησης σε καθημερινή βάση. Λόγω του ενισχυμένου σημείου 
περιστροφής, η τριβή και κατά συνέπεια τα σημάδια της κούρασης ελαχιστοποιούνται. Το 
προστατευτικό δακτύλων είναι από ίνες fiberglass, εύκαμπτo, με προστασία FAP® κατά της 
διάτρησης. 

Μεγεθη: 39-47 ΚαταςΚευαςτης:  PUMA

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Κωδ.: 0.925

Κωδ.: 5.524

Κωδ.: 5.453

Κωδ.: 5.865
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ΜποταΚι PHOENIX S3, DELtA PLuS 
Μποτάκι εργασίας από δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Πάνω μέρος: Χρωματισμένο κρου-
πόν δέρματος, αδιάβροχη επεξεργασία S3. Επένδυση: Mesh πολυαμίδιο. Πάτος: Προδιαμορ-
φωμένος αφαιρούμενος. Άνω μέρος: πολυαμιδίου πάνω σε αφρό EVA. Σόλα: με έγχυση – PU 
(πολυουραιθάνη) διπλής πυκνότητας.

Μεγεθη: 36-47 ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 20344: 2011, EN ISO 20345: 2011 

ΜποταΚι AuRIBEAu3 S1P, DELtA PLuS 
Μποτάκι εργασίας AuRIBEAu3 S1P SRC μη επεξεργασμένο βελουτέ και πλέγμα. Πάνω 
μέρος: Βελούδινη δερμάτινη κρούστα και «πλέγμα». Επένδυση: Πολυεστέρας. Πάτος: προδι-
αμορφωμένος αφαιρούμενος. Άνω μέρος: πολυαμιδίου πάνω σε αφρό EVA. Σόλα: Με έγχυση 
PU (πολυουραιθάνη) διπλής πυκνότητας. 

Μεγεθη: 36-47 ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011 

ΜποταΚι FARMIS S3 HIGH, BNN 
υψηλό υπόδημα, μποτάκι εργασίας άνετο, ελαφρύ, συμπαγές και ιδιαίτερα ανθεκτικό 
παπούτσι. Παρέχει ιδιαίτερη στήριξη στο πέλμα του ποδιού και σταθερότητα στο βάδισμα, 
χάρις την ενίσχυση από ανθεκτικό υλικό καουτσούκ στο πίσω μέρος του υποδήματος. Προ-
στασία στα δάχτυλα του ποδιού και στην σόλα. Ιδανικό για πάσης φύσεως εργασία. Πάνω 
μέρος: Δέρμα μόσχου. Επένδυση: κλωστοϋφαντουργική MESH. Εσωτερική σόλα: WARRIOR 
ανατομική εσωτερική σόλα τριών συστατικών με στοιχείο απορρόφησης κραδασμών στο 
τμήμα πτέρνας. Εξωτερική σόλα: SPARTACUS PU/PU.

Μεγεθη: 37-48 ΚαταςΚευαςτης: BENNON

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ΜποταΚι SAGA S3, DELtA PLuS 
υψηλό υπόδημα, μποτάκι εργασίας δέρμα nubuck. Πάνω μέρος: δέρμα Nubuck, S3 αδιάβρο-
χη συμπεριφορά. Φόδρα: Πολυεστέρας. Εσωτερική σόλα: Αποσπώμενη. Πάνω μέρος: από 
πολυεστέρα πάνω σε EVA. ςόλα: Συγκολλημένη – PU/Καουτσούκ.

Μεγεθη: 39-48 ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS ΧρωΜα: Μπέζ, Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011 

ΜποταΚι εργαςιας GAR S3 
Μποτάκι εργασίας από δέρμα «PAtENt», αδιαβροχοποιημένο, με εσωτερική γκρι επέν-
δυση. Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική, και αντικραδασμική, διπλής πυκνότητας PU και 
αφρώδης εσώ-σολα. Προστασία δακτύλων με μεταλλικό κάλυμμα και προστασία κατά της 
διάτρησης με μεταλλική λάμα στη σόλα. 

Μεγεθη: 36-48 ΚαταςΚευαςτης: GAR

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011

Κωδ.: 4.712

Κωδ.: 5.342

Κωδ.: 5.057

Κωδ.: 5.345

Κωδ.: 2.972
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ΜποταΚι εργαςιας GAR S3 – PREMIuM 
Μποτάκι εργασίας από δέρμα «GRAIN μόσχου» εξαιρετικής ποιότητας με εσωτερική 
επένδυση. Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική με ειδική ενίσχυση για τον 
αστράγαλο, διπλής πυκνότητας σόλα PU. Προστασία δακτύλων από συνθετικό κάλυμμα, και 
προστασία διάτρησης με επιφάνεια αραμιδίου. 

Μεγεθη: 40-47 ΚαταςΚευαςτης: GAR  πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011

ΜποταΚι εργαςιας MERCuRIO S3 
Μποτάκι εργασίας από «GRAIN μόσχου» εξαιρετικής ποιότητας με εσωτερική επένδυση. 
Διαθέτει υδροαπωθητικό δέρμα BUFF BARTON με εσωτερική επένδυση και σόλα PU (διπλής 
πυκνότητας), αντιστατική – αντιολισθητική – αντικραδασμική, με ενίσχυση στα δάκτυλα 
(από συνθετικό υλικό) και στο πέλμα (με ίνες kevlar).

Μεγεθη: 40-47 ΚαταςΚευαςτης: GAR

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2004+Cor1:2005+A1: 2007

ΜποταΚι εργαςιας S3 SRC HRO, B-WOLF 
Μποτάκι εργασίας από δέρμα μόσχου, αδιαβροχοποιημένο, ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά 
και αναπνέον. Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική με αντοχή στα έλαια 
και τα οξέα. Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό KEVLAR (ελαφρύ), και προστασία 
κατά της διάτρησης. Ειδικά διαμορφωμένη εξωτερική σόλα, ανθεκτική στη θερμότητα. 
Ιδανικό για ηλεκτροσυγκόλληση!

Μεγεθη: 39-47 ΚαταςΚευαςτης: B-WOLF

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345

ΜποταΚι εργαςιας, SAMPSON S3 
Μποτάκι εργασίας από δέρμα μόσχου, αδιαβροχοποιημένο, ανατομικό, με ενίσχυση 
αστραγάλων. Διαθέτει αντιβακτηριδιακή εσωτερική σόλα και εξωτερική αντιστατική και 
αντιολισθητική σόλα διπλής πυκνότητας PU, με έλασμα σόλας για προστασία από διάτρηση 
και μεταλλικό κάλυμμα για προστασία δακτύλων. 

Μεγεθη: 39-47 ΚαταςΚευαςτης: ERGOLINE

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345

ΜποταΚι εργαςιας SAuLt2 S3 SRC, DELtA PLuS 
Μποτάκι εργασίας από δέρμα κρουτόν χρωματισμένο, ανθεκτικό και αδιάβροχο. εσωτε-
ρική επένδυση: φόδρας από πολυαμίδιο και επένδυση καθαριότητας (προσχηματισμένη 
αποσπώμενη). ςόλα: χυτή, πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας με περικλείουσα γλώσσα. 
Προσκόλληση σε κινούμενο έδαφος με άγκιστρα στερέωσης μπροστά και στοπ πίσω, και 
πλάγια γαντζάκια για σκάλα. Σόλα κατά της κούρασης με ενσωματωμένες ζώνες κάμψης 
(σύστημα PANOFLEX®). Απορρόφηση κρούσεων, χάρη στη σόλα PU διπλής πυκνότητας. Ται-
νίες αντανακλαστικές. Προστασία δακτύλων με σόλα από επαυξημένο PU (σύστημα BUMPER 
CAP), και προστασία κατά της διάτρησης. Ανταποκρίνεται στα πιο δύσκολα επαγγελματικά 
περιβάλλοντα.

Μεγεθη: 39-48 ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011

Κωδ.: 4.298

Κωδ.: 4.296

Κωδ.: 5.123

Κωδ.: 2.256

Κωδ.: 4.214
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ΜποταΚι ADM CLASSIC S1P 
το πιο οικονομικό μποτάκι της κατηγορίας του! Ελαφρύ και εργονομικό. Κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική εργασία. Διαθέτει εσωτερικά μέταλλο για προστασία δακτύλων 
από πτώση αντικειμένων. Αντιολισθητική σόλα. Αδιάβροχο.

Μεγεθη: 36-48 ΚαταςΚευαςτης:  ADAMANT

ΜποταΚι ADM WINtER S3 
Μποτάκι ιδανικό για τα πιο ψυχρά εργασιακά περιβάλλοντα! Ιδανικό για αυτούς που δου-
λεύουν σε εργοστάσια τροφίμων, ψυγεία κ.ά. Εσωτερική επένδυση από ακρυλικό υαλοβάμ-
βακα. Πλήρες αδιάβροχο. Μεταλλική προστασία στα δάκτυλα από πτώση αντικειμένων, 
καθώς και από διάτρηση στη σόλα. Αντιολισθητική σόλα. Αντοχή στα έλαια.

Μεγεθη: 36-48 ΚαταςΚευαςτης:  ADAMANT

ΜποταΚι αςφαλειας BALtIC S2, GIASCO 
Χωρίς κανένα μεταλλικό στοιχείο και εξαιρετικά αντιολισθητική σόλα. Συνθετικό 
microwash πάχους 1,8 - 2,0mm. Εσωτερική φόδρα από αναπνέον και ανθεκτικό στην τριβή 
ύφασμα. Πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J, σύμφωνα με en 12568. Σόλα kuBE από 
διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, αντιστατική, ανθεκτική στα έλαια, στην υδρόλυση ISO 
5423:92, στους υδρογονάνθρακες, στην τριβή, αντικραδασμική, αντιολισθητική SRC, εξαιρε-
τικά αντιολισθητική. Ανατομικός πάτος 2000, δύο υλικών αφαιρούμενος, απορροφητικός, 
αντιστατικός, αναπνέων, αντιολισθητικός, με ανατομική και αντικραδασμική φτέρνα. Εsd 
class 3. Ικανοποιεί τα τεστ EN ISO 61340-4-3, σύμφωνα με το EN ISO 61340-5-1 για ηλεκτρι-
κή αντίσταση. 

Μεγεθη: 35-47 ΚαταςΚευαςτης:  GIASCO

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3

ΜποταΚι αςφαλειας, kOS S2 
από επεξεργασμένο δέρμα – αδιαβροχοποιημένο. Διαθέτει έλασμα προστασίας δακτύλων. 
Ελαφρύ και αντιολισθητικό σε έλαια και πετρελαιοειδή.

Μεγεθη: 39-46 πιστοποιήσεις / πρότυπα:  EN:20345, 2011.

ΜποταΚι αςφαλειας LEMAItRE S1P 
Mποτάκι ασφαλείας ανατομικό. Με ενίσχυση αστραγάλων, με αντιβακτηριδιακή εσωτερική 
σόλα και εξωτερική σόλα αντιστατική και αντιολισθητική διπλής πυκνότητας, με έλασμα 
σόλας για προστασία από την διάτρηση.

Μεγεθη: 40-47 ΚαταςΚευαςτης:  LEMAITRE

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN:20345, 2011.

ΜποταΚι αςφαλειας ORION S3 
ανατομικό, με ενίσχυση αστραγάλου και αντιολισθητική σόλα από υλικό Pu. Διαθέτει 
γνήσιο αδιάβροχο δέρμα και εσωτερική επένδυση από αναπνέον ύφασμα και ανθεκτικό στην 
τριβή. Μη μεταλλική προστασία δακτύλων KEVLAR. Ιδιαίτερα ελαφρύ. 

Μεγεθη: 39-47 ΚαταςΚευαςτης:  PELMA πιςτοποιηςεις / προτυπα: EN:20345, 2011

Κωδ.: 5.830

Κωδ.: 5.525

Κωδ.: 4.434

Κωδ.: 5.654

Κωδ.: 3.831

Κωδ.: 5.363
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ΜποταΚι αςφαλειας NERY S3 SRC 
Με ανατομικό και αντιστατικό πάτο. Με ενίσχυση αστραγάλων και αντιολισθητική σόλα, 
διπλής πυκνότητας, από υλικό PU. Η σόλα είναι ανθεκτική σε θερμότητα, πετρέλαιο και 
υδρογονάνθρακες. Διαθέτει γνήσιο αδιάβροχο δέρμα και εσωτερική επένδυση από αναπνέον 
ύφασμα 3D και ανθεκτικό στην τριβή. Μη μεταλλική προστασία δακτύλων KEVLAR. Ιδιαίτε-
ρα ελαφρύ. 

Μεγεθη: 37-48 ΚαταςΚευαςτης: PELMA πιςτοποιηςεις / προτυπα: EN:20345, 2011. 

ΜποταΚι S3 ηλεΚτρολογων COFRA (18000V), NEW ELECtRICAL 
Με GEL Pu υποστήριξης στο μετατάρσιο και πάτο, ανατομικό, με μόνωση από κρύο και 
ζέστη. Διαθέτει γνήσιο αδιάβροχο μαύρο δέρμα και εσωτερική επένδυση από αναπνέον 
ύφασμα και ανθεκτικό στην τριβή. Η σόλα είναι πλήρως κατασκευασμένη από ανθεκτικό 
νιτριλικό καουτσούκ με προστασία έως +3000 °C. Διαθέτει προστασία στα δάκτυλα και τη 
σόλα από μη μεταλλικό υλικό KEVLAR. Σόλα με υψηλή ανθεκτικότητα και υψηλή ηλεκτρική 
αντίσταση. 

Μεγεθη:  39-48 ΚαταςΚευαςτης:  COFRA πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN:20345, 2011.

ΜποταΚι S3 ηλεΚτρολογων EDISON (500V), GIASCO 
Με διηλεκτρική αντοχή σόλας 500V. Από γνήσιο αδιάβροχο μαύρο δέρμα και εσωτερική 
επένδυση από δέρμα suede, που προσφέρει άνεση και μόνωση από το κρύο και τη ζέστη. Η 
σόλα είναι από βουλκανισμένο ελαστικό και νιτρίλιο , ανθεκτική στους 370 °C, HRO. Διαθέ-
τει προστασία στα δάκτυλα και τη σόλα από μη μεταλλικό υλικό KEVLAR.

Μεγεθη: 39-47 ΚαταςΚευαςτης:  GIASCO

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2004 SB, E, P, WRU, HRO

ΜποταΚι αςφαλειας S3 ηλεΚτρολογων COFRA, BIS ELECtRICAL 
Κατασκευασμένο από δέρμα μαύρου χρώματος. Με εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα 
πολυαμιδίου TEXELLE, πάτους AIR, σόλα από διπλής πυκνότητας PU με υψηλή ηλεκτρική 
αντίσταση, με 100% στήριξη Anti-torsion, 100% χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα. Διαθέτει 
προστασία στα δάκτυλα και τη σόλα από μη μεταλλικό υλικό KEVLAR.

Μεγεθη: 40-47 ΚαταςΚευαςτης:  COFRA

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2004 SB E P WRU FO SRC

ΜποταΚι αςφαλειας S5 StOP RAIN 
ειδικά κατασκευασμένο για προστασία από τη βροχή, το νερό και την υγρασία. Διαθέτει 
προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και έλασμα στην σόλα για προστασία από την διάτρηση. 
Ιδιαίτερα αντιολισθητική σόλα, επιπλέον επένδυση PVC (εξωτερικά) για πλήρη αδιαβροχο-
ποίηση. 100% αδιάβροχο!

Μεγεθη: 40-47 πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345

Κωδ.: 5.628

Κωδ.: 3.784

Κωδ.: 3.207

Κωδ.: 1.982

Κωδ.: 5.700
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ΜποταΚι αςφαλειας ORLANDO S3 XtR, BNN 
Μοντέρνο και αθλητικό μποτάκι για εργασίες πάσης φύσεως. Ελαφρύ, χωρίς μεταλ-
λικά στοιχεία KEVLAR + FIBERGLASS, με (WARRIOR) ανατομική εσωτερική σόλα τριών 
συστατικών με στοιχείο απορρόφησης κραδασμών στο τμήμα της φτέρνας.  Είναι από 
δέρμα Nubuck σε συνδυασμό με ίνες Nylon, προσφέροντας του στοιχεία αδιαβροχο-
ποίηση! Αυξημένη αντοχή στο χρόνο και τη φθορά , χάρις των ενισχύσεων καουτσούκ, 
εξωτερικά του υποδήματος! Ανακλαστικά στοιχεία!

Μεγεθη: 40-48 ΚαταςΚευαςτης:  BENNON

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

ΜποταΚι αςφαλειας S3 ESD SRC (63012), PuMA 
Μποτάκι ασφαλείας που συνδυάζει την μέγιστη ασφάλεια και αντοχή, με τα υψηλής 
ποιότητας υλικά κατασκευής, της γνωστής ανά τα χρόνια εταιρίας PuMA. Προορι-
ζόμενα για μακρόχρονη χρήση, κατασκευάζονται από δέρμα nubuck καφέ χρώματος, 
με διαπνεόμενη εσωτερική επένδυση, πάτους evercushion pro ESD, καθώς και σόλα 
Rebound, με εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών και ενισχυμένη προστασία στην 
περιοχή των δακτύλων, η οποία καθιστά τα παπούτσια αυτού του τύπου ελαφριά και 
ξεκούραστα. Μεταλλική προστασία δακτύλων. Εύκαμπτη ενδιάμεση σόλα FAP®, κατά 
της διείσδυσης, μη μεταλλική. Αντιολισθητική επένδυση AdvancedCELL για εξαιρετική 
προστασία και σίγουρο πάτημα σε ξηρούς και υγρούς χώρους εξασφαλίζοντας την 
βέλτιστη προστασία των αρθρώσεων και την μέγιστη σταθερότητα του ποδιού.

Μεγεθη: 39-47 ΚαταςΚευαςτης:  PUMA

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

αρΒυλο αςφαλειας COMMODORE S3 NON MEtALLIC, BNN 
αδιάβροχο, για χρήση όλο το χρόνο σε απαιτητικές υπαίθριες δραστηριότητες και 
χώρους εργασίας! Ιδανικά για σώματα ασφαλείας, για υπηρεσιακή ή καθημερινή χρήση! 
Παρέχει ιδιαίτερη ενίσχυση, στήριξη και ασφάλεια στην περιοχή του ποδιού. Διαθέ-
τει μεμβράνη αδιαβροχοποίησης REGI-TEX, και σόλα με ευλυγισία από PU υλικό, ενώ 
εσωτερικά (WARRIOR) ανατομική σόλα τριών συστατικών με στοιχείο απορρόφησης 
κραδασμών στο τμήμα φτέρνας. Εξωτερικά περιβάλλεται από υδρόφοβο δέρμα Buffalo 
και επένδυση καουτσούκ για επιπλέον αντοχή και προστασία. Διαθέτει προστασία στα 
δάκτυλα και τη σόλα από μη μεταλλικό υλικό KEVLAR. Ιδιαίτερα ελαφρύ!

Μεγεθη: 36-48 ΚαταςΚευαςτης:  BENNON

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI

ΜποταΚι αςφαλειας D-BLItZ S3, DIADORA 
Με χαμηλό κόψιμο είναι η ιδανική λύση και ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και 
την ελαφρότητα. Ανθεκτικό και χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα KEVLAR, που παρέχουν 
άνεση, χάρη στην ανώτερη επιφάνεια που αναπνέει, την απορρόφηση ενέργειας στη 
φτέρνα και την αφαιρούμενη εσωτερική σόλα πολυουρεθάνης. Η  αδιάβροχη επιφάνεια 
από δέρμα Nubuck AC το καθιστά ιδανικό για όσους εργάζονται σε επαφή με υγρά. 

Μεγεθη: 36-48 ΚαταςΚευαςτης:  DIADORA

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Κωδ.: 5.866

Κωδ.: 2.159

Κωδ.: 5.600

Κωδ.: 5.696
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ΜποταΚι αςφαλειας LOttO S3 JuMP 
η σειρά Jumb της Lotto συνδυάζει ευκαμψία, άνεση και επιδόσεις. Τα μποτάκια ασφα-
λείας διαθέτουν αντιολισθητική σόλα (SRC), προστασία δακτύλων, και απορροφούν 
τους κραδασμούς. Είναι κατασκευασμένα από nubuck και διαπνέον, υδροαπωθητικό  
ύφασμα (πάνω μέρος) και η σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας. Προστασία 
δαχτύλων ALcap (αλουμίνιο), με δέρμα που αναπνέει. Αντοχή στους υδρογονάνθρακες. 
Δυναμική αδιαβροχοποίηση. Τεχνολογία Air Mesh. διατίθεται και σε χαμηλό υπόδημα 
S1P και S3.

υπόδημα S1P   υπόδημα S3 

Μποτάκι S3 (μαύρο)  Μποτάκι S3 

Μεγεθη: 38-47 ΚαταςΚευαςτης: LOTTO

πιςτοποιηςεις-προτυπα: CE, CE, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20345:2004+A1:2007

Κωδ.: 5.873 Κωδ.: 5.776

Κωδ.: 5.766 Κωδ.: 5.767

υποδηΜατα Χωρις προςταςια

υποδηΜα εργαςιας ORLANDO S0, BNN 
Μοντέρνα αθλητικά χαμηλά παπούτσια κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική 
λειτουργία και ελεύθερο χρόνο. Τα παπούτσια που διαθέτουν PU / PU σόλα είναι 
εξοπλισμένα με αντανακλαστικά στοιχεία. Υλικό στο άνω μέρος: Nubuck δράσης + 
νάιλον. Επένδυση: κλωστοϋφαντουργικό MESH. Εσωτερική σόλα: WARRIOR ανατομική 
εσωτερική σόλα τριών συστατικών με στοιχείο απορρόφησης κραδασμών στο τμήμα 
πτέρνας. Εξωτερική σόλα: TERRIER PU / Καουτσούκ.

Μεγεθη: 37-48 ΚαταςΚευαςτης:  BENNON

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 20347:2012 O1 SRC HRO FO

αθλητιΚο υποδηΜα NEBRASkA, PORtWESt 
αθλητικό παπούτσι NEBRASkA για καθημερινή χρήση. Άνετο, αναπνέον και ελαφρύ 
για όλες τις ώρες. Σόλα ανθεκτική και αντιολισθητική. Από τεχνητό δέρμα PU & ανα-
πνέον υλικό. Κατάλληλο για αθλητικές δραστηριότητες. 

Μεγεθη: 39-47 ΚαταςΚευαςτης:  PORTWEST πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

αθλητιΚο υποδηΜα LIGHt – ISSA 
αθλητικό παπούτσι LIGHt, ιδιαίτερα ελαφρύ και μαλακό. Άνετο, και αναπνέον. Σόλα 
από PHYLON/TPR. Από τεχνητό δέρμα και αναπνέον υλικό. Κατάλληλο για κάθε είδους 
αθλητική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα ελαφρύ (Νο 42 = 220 gr)!

Μεγεθη: 40-47 ΚαταςΚευαςτης:  ISSA  πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

Κωδ.: 5.455

Κωδ.: 5.104

Κωδ.: 4.653
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υποδηΜα εργαςιας FARMIS 01, BNN 
υπόδημα εργασίας, άνετο, ελαφρύ, συμπαγές και ανθεκτικό. Κατάλληλο για καθολική 
χρήση κατά την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. Υλικό στο άνω μέρος: δέρμα μόσχου. 
Επένδυση: κλωστοϋφαντουργικό σάντουιτς MESH. Εσωτερική σόλα: WARRIOR ανατο-
μική εσωτερική σόλα τριών συστατικών με στοιχείο απορρόφησης κραδασμών στο 
τμήμα πτέρνας. Εξωτερική σόλα: SPARTACUS PU / PU.

Μεγεθη: 36-48 ΚαταςΚευαςτης:  BENNON

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE , EN ISO 20347:2012 O1 SRC FO

ΜποταΚι εργαςιας ADM CLASSIC 01 
Μποτάκια από επεξεργασμένο δέρμα μόσχου. Ελαφριά και ιδιαίτερα ισχυρά μποτάκια 
αστραγάλου. Κατάλληλα για εσωτερικές και εξωτερικές δουλειές-δραστηριότητες. 
Επένδυση: κλωστοϋφαντουργική MESH. Εσωτερική σόλα: EVA + MESH. Εξωτερική 
σόλα: CLASSICA PU / PU.

Μεγεθη: 36-48 ΚαταςΚευαςτης:  ADAMANT

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 20347:2012 O1 SRC FO

 

ΜποταΚι εργαςιας GAR S0 
Μποτάκι εργασίας από  δέρμα Full grain Barton μαύρο υδροαπωθητικό με εσωτερική 
επένδυση, (GAR safety). Σόλα αντιολισθητική PU (διπλής πυκνότητας), αντιστατική,  
αντιολισθητική, αντικραδασμική. Ιδανικό για εξωτερική εργασία.

Μεγεθη: 38-47 ΚαταςΚευαςτης:  GAR πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN ISO 20345-1

ΜποτραΚι εργαςιας NEStOR S0, ERGOLINE 
ορειβατικά μποτάκια από δέρμα καστόρ και κορντούρα. Με εσωτερική μαλακή επέν-
δυση, αντιολισθητική σόλα και μεσό-σολα από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη για 
απόσβεση κραδασμών. Με προστατευτική λαστιχένια επένδυση στα δάκτυλα και στη 
φτέρνα. Κατάλληλα για ορειβασία και κυνήγι σε μέτριας δυσκολίας εδάφη.

Μεγεθη: 39-47 πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

ΜποταΚι ορειΒαςιας MADRID, GAR 
Μποτάκι ορειβατικού τύπου MADRID, για υπαίθριες και ορειβατικές δραστηριότη-
τες. Πολύ ελαφρύ, μαλακό και άνετο. Εσωτερικά με αποσπώμενο πάτο με ανατομική 
ενίσχυση. Εξωτερικό στέλεχος: από Suede δέρμα με Cordura. Διαθέτει επένδυση από 
WP μεμβράνη, 100% αδιάβροχη και διαπνέουσα. Εξωτερικά η αντιολισθητική του σόλα, 
είναι Vibram Viking 2 Tone. Κατάλληλο για ορειβατικούς περιπάτους και κυνήγι!

Μεγεθη: :40-47  ΚαταςΚευαςτης:  GAR  πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

ΜποταΚι ορειΒαςιας SALVADOR, BNN 
Μποτάκι ορειβατικού τύπου SALVADOR, για κάθε υπαίθρια χρήση. Συνδυάζει την άνε-
ση με τον μοντέρνο σχεδιασμό. Αντιολισθητική («τρακτερωτή») σόλα τριών συστατι-
κών από ενισχυμένο υλικό καουτσούκ. Εξασφαλίζει σταθερότητα, άνεση και εξαιρετική 

Κωδ.: 4.963

Κωδ.: 5.357

Κωδ.: 2.970

Κωδ.: 1.880

Κωδ.: 5.636

Κωδ.: 5888
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πρόσφυση σε διαφορετικές επιφάνειες. Διαθέτει αδιάβροχη μεμβράνη REGI-TEX και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφόρων ειδών καιρικές συνθήκες. Άνετο και ανατομι-
κό-διαθέτει εσωτερικά ενσωματωμένο πάτο ABSORBA PLUS! Ιδανικό για υπαίθριους 
περιπάτους, και πεζοπορία!

Μεγεθη: 36-47  πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE ΚαταςΚευαςτης: BENNON

ΜποταΚι εργαςιας AtHOS S0, ERGOLINE 
ορειβατικά μποτάκια από δέρμα και κορντούρα στο κολάρο. Εσωτερική μαλακή 
επένδυση, αντιολισθητική σόλα, μεσόσολα με διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη για 
απόσβεση κραδασμών. Κατάλληλα για ορειβασία / κυνήγι σε μέτριας δυσκολίας εδάφη.

Μεγεθη: 39-47 πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE

Κωδ.: 1.881

ςαΜπο

ςαΜπο BLACk SBSLIPPER 
Μαυρο ςαΜπο δερΜατινο. Καλαίσθητο. Ανατομικό σαμπό. 
Αντιολισθητική σόλα. Μεγάλη αντοχή υλικού σε υγρά υψη-
λών θερμοκρασιών. Το υλικό από τη πάνω μεριά είναι από  
microfiber (ιδανικό ώστε μην απορροφά έλαια).

Μεγεθη: 36-48

ΚαταςΚευαςτης:  BENNON

ςαΜπο AERIAL 
ΚλαςιΚος ςΧεδιαςΜος δερΜατινου ςαΜπο. Ανατομικό σα-
μπό. Αντιολισθητική σόλα. Η άνω όψη είναι από δέρμα. Ιδανικό  
για εργαζόμενους σε νοσοκομεία και στη καθαριότητα χώρων.

Μεγεθη: 42-46

ΧρωΜα: Λευκό / Μπλε σκούρο

ΚαταςΚευαςτης:  B-WELL

ςαΜπο BNN MAXIM OB 
ςαΜπο Με τεΧνολογια EVA PLuS. Από τα πιο ανατομικά της 
αγοράς! Ιδανικό για κουζίνες, εργαστήρια κ.λπ. Αφαιρούμενος 
αντιβακτηριδιακός πάτος. Αντιολισθητική σόλα. Μεγάλη αντο-
χή υλικού σε υγρά υψηλών θερμοκρασιών.

Μεγεθη: 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46

ΧρωΜα: Λευκό/Μαύρο 

ΚαταςΚευαςτης:  ΒΕΝΝΟΝ

Κωδ.: 5.361

Κωδ.: 3.970

Κωδ.: 5.360
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Καταλογος προϊοντων 

γαντια δερΜατοπανινα 
γάντια εργασίας δερματοπάνινα. Από δέρμα μόσχου κρούτα, με ενίσχυση δέρματος στη 
παλάμη στον αντίχειρα και τον δείκτη, με βαμβακερό ύφασμα, βαμβακερή επένδυση και 
μανσέτα ασφαλείας. 

επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 3122 πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, ΕΝ 388, 420

γαντια απο δερΜα – FBN 49, DELtA PLuS  
γάντια εργασίας όλο από δέρμα μόσχου. Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου. Αμερικα-
νικό στυλ. Γάντι εργασίας , όλο από δέρμα μόσχου με ενσωματωμένο λάστιχο στην μαν-
σέτα για «σύσφιξη» και καλύτερη εφαρμογή. Ιδιαίτερα μαλακό με, επένδυση φανέλα, 
για απορρόφηση της υγρασίας.

ΧρωΜα: Λευκό    επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 3122

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003+A1:2009 , EN388:2003 

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

γαντια ηλεΚτροςυγΚολληςης – πυραντοΧα 
γάντια εργασίας πυράντοχα. Γάντια εργασίας, ιδανικά για χρήση σε εξαιρετικά υψηλές 
θερμοκρασίες. Μήκος: 34 εκατοστά. 

ΧρωΜα: Κόκκινο    επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 4133

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 388, 420, 407

γαντια νιτριλιου G/G γΚρι 
γάντια εργασίας Βαρεως τυπου πλεκτά νάιλον, εμποτισμένα με νιτρίλιο. Γάντια 
αδιάβροχα (στην παλάμη) με πλέξη από υλικό πολυεστέρα, ανθεκτικά και εύκαμπτα. 
Παρέχουν υψηλά επίπεδά πρόσφυσης και απορρόφησης λαδιών. Διαθέτουν μεγάλη 
ελαστικότητα και προφυλάσσουν από γδαρσίματα και κοψίματα.

ΧρωΜα: Γκρι     επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 4131

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003, EN388:2016

γαντια νιτριλιου Y/B Κιτρινο/Μαυρο 
γάντια από νιτρίλιο για εργασίες γενικών απαιτήσεων. Γάντια εργασίας με πλέξη από 
υλικό πολυεστέρα, εμποτισμένα με αφρό από νιτρίλιο. Εύκαμπτα και άνετα για χρήση 
πολλών ωρών. Πολύ ανθεκτικά και αδιάβροχα στην παλάμη.

Κωδ.: 5.545

Κωδ.: 5.276

Κωδ.: 2.125

Κωδ.: 1.079

Κωδ.: 2.883

γαντια



Καταλογος προϊοντων 35www.ergosimansi.gr

Είδη προστασίασ 1Μέσα ατοΜικήσ 
προστασιασ

ΧρωΜα: Κίτρινο / Μαύρο  επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 4131

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003 , EN388:2016

γαντια αντιΧαραΚτιΚα – αντιΚοπτιΚα  
γάντια εργασίας αντιχαρακτικά. Γάντια εργασίας ιδιαίτερα ανθεκτικά στην κοπή. Επίπεδο 
κοπής 5! Πλεκτά, με πολυεστερικές και fiber-flass ίνες. Τα 2/3 του γαντιού καλύπτεται από 
υλικό νιτρίλιο για καλύτερο αποτέλεσμα στην αφή. 

ΧρωΜα: Γκρι    επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 4543

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 388, 420

γαντια αντιΧαραΚτιΚα ACtIVE Cut C3260 
γάντια αντιχαρακτικά από νιτρίλιο. Γάντια εργασίας από μαύρο «αμμώδες» νιτρίλιο, και 
πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης. Εξαιρετική αντοχή στην κοπή, την τριβή και τα σχισίματα. 
Παρέχει εξαιρετική λαβή για το χειρισμό κοπτικών τεμαχίων σε ξηρό και λιπαρό περιβάλ-
λον. Απλό πλεκτό για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμού, με ιδιαίτερα ελαστική μανσέτα 
στον καρπό για τέλεια εφαρμογή.

ΧρωΜα: Γκρι / Μαύρο   επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 4X44D

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003+Α1 2009, EN388:2016 

ΚαταςΚευαςτης:  ACTIVE GEAR

γαντια νιτριλιου ACtIVE GRIP G3250 
γάντια Active GRIP από νιτρίλιο.  Γάντια εργασίας πλήρως εμποτισμένο με μπλε μαλακό 
νιτρίλιο και «αμμώδες» μαύρο νιτρίλιο στην παλάμη και τα δάχτυλα, για καλύτερη αίσθηση 
αφής. Φόδρα από πολυεστέρα. Μέγιστη αντίσταση στην τριβή. Εργονομικός σχεδιασμός για 
καλή δεξιότητα. Απλό πλεκτό για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμού. Τεχνολογία διπλής 
πρόσφυσης για τέλεια συνδυασμένα χαρακτηριστικά: τα αδιάβροχα χαρακτηριστικά της 
ομαλής επίστρωσης από νιτρίλιο (1ο στρώμα) εμποδίζουν το υγρό να εισέλθει στο γάντι 
κρατώντας τα χέρια σας στεγνά και καθαρά. Ενώ η επίστρωση με άμμο από φοινικόδεντρα 
(2ο στρώμα) προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση ακόμα και σε υγρό και ελαιώδες περιβάλλον.

ΧρωΜα: Μπλε / Μαύρο  επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 4121Χ

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003+Α1 2009, EN388:2016 

ΚαταςΚευαςτης:  ACTIVE GEAR

γαντια νιτριλιου Με ΚοΚΚους ACtIVE FLEX F3140  
γάντια Active FLEX F3140 από νιτρίλιο με κόκκους. Γάντια εργασίας από νάιλον και 
spandex, εμποτισμένα από αναπνέον «microfoam» νιτρίλιο. Στην εσωτερική πλευρά του 
γαντιού υπάρχουν θηλές για απόλυτη αίσθηση αφής. Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχισί-
ματα. Αναπνέον. Εξαιρετική πρόσφυση σε ξηρά περιβάλλοντα. Εργονομικός σχεδιασμός για 
μέγιστη επιδεξιότητα. Απλό πλεκτό για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμού.

ΧρωΜα: Μαύρο / Ανθρακί  επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 4131Χ

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003+Α1 2009, EN388:2016 

ΚαταςΚευαςτης:  ACTIVE GEAR

Κωδ.: 5.144

Κωδ.: 5.424

Κωδ.: 5.423

Κωδ.: 5.425
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γαντια πλεΚτο Με ΚοΚΚους Μπλε PM160, DELtA PLuS 
γάντια πλεκτά 100% πολυαμίδιο, θηλές από πολιβινυλοχλωρίδιο (PVC) 1 πλευρά, δεί-
κτης 13.². 100% από πολυαμίδιο. Στον καρπό υπάρχει ενσωματωμένο λάστιχο 6 cm. Στην 
εσωτερική πλευρά του γαντιού υπάρχουν θηλές από PVC (στην παλάμη). Δείκτης 13.

ΧρωΜα: Λευκό, με μπλε κόκκους PVC επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 214Χ

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003, EN388:2003 

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

γαντια τροφιΜων ORPHEE VV810, DELtA PLuS 
γάντια πλεκτά από 100% πολυαμίδιο. Παλάμη επιχρισμένη με πολυουραιθάνη (PU) 
χωρίς διαλύτες. Επίχριση πολυουρεθάνης, χωρίς διαλύτη στην παλάμη και στα άκρα 
των δακτύλων. Δείκτης 13. υποστήριγμα: Πολυαμίδιο. επίστρωση: Πολυουραιθάνη. 
επιΧριςη πολυουρεθανης: αντοχή, τριβή, σχίσιμο. Αυξημένη αναπνοή του δέρματος. 
Λεπτομέρεια στην αφή. Ελαστικότητα.

ΧρωΜα: Κίτρινο-Μαύρο   επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 3131

πιςτοποιηςεις: CE, EN420, EN388, GLOB MIGR Επαφή με τρόφιμα (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 
1935/2004 ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ) 

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

γαντια «ΜαρΜαραδων» MAPA ENDuRO 330, MAPA 
γάντια εργασίας από βαμβάκι. Γάντια εργασίας από βαμβακερό ύφασμα εμποτισμένο σε 
φυσικό ελαστικό. Ενισχυμένη αντιολισθητική επιφάνεια GRIP. Διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλη 
αντοχή στη διάτρηση. 

ΧρωΜα: Λευκό-Πράσινο   επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 2141

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, ΕΝ388, ΕΝ407

ΚαταςΚευαςτης:  MAPA

γαντια ψυΧους tHRYM VV736, αδιαΒροΧο, DELtA PLuS  
γάντια ψύχους, αδιάβροχα. Γάντι πλεκτό από ακρυλικό / πολυαμίδιο, επίχριση όλου του 
χεριού λάτεξ, παλάμη επιχρισμένη με αφρό λάτεξ. εσωτερικό: 100% ακρυλικό δείκτης 
10. εξωτερικό: 100% πολυαμίδιο δείκτης 15. Χέρι όλο επιστρωμένο λάτεξ. Διπλή επί-
στρωση αφρού λάτεξ στην παλάμη, στις άκρες των δακτύλων. υποστήριγμα: Πολυαμί-
διο/Ακρυλικό. Επίστρωση: Λατέξ. υπόστρωμα ακρυλικό τραχύ: προστασία ενάντια στο 
κρύο. τραχεία επιφάνεια: μεγαλύτερη άνεση και διατήρηση της ζέστης. υψηλή επίχριση 
από λάτεξ: προστασία του χεριού αυξημένη ενάντια στο κρύο και στο νερό. Μεγάλη 
ευλυγισία. Πολύ καλή αντίσταση στο κρύο και την υγρασία. 

ΧρωΜα: Μπλε / Μαύρο   επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 2342

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003, EN511:2006 

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

γαντια για Χρηςη ςε ΧαΜηλες θερΜοΚραςιες COLDNIt 
γάντια από νιτρίλιο για χαμηλές θερμοκρασίες. Γάντια ψύχους με διπλή πλέξη πολυ-
εστέρα (υφασμα Fluo Polyester) με εσωτερική επένδυση fleece. Διαθέτουν λεπτή και 

Κωδ.: 4.886

Κωδ.: 5.574

Κωδ.: 1.901

Κωδ.: 5.164

Κωδ.: 5.675
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μαλακή επίστρωση από αφρώδες nitrile (microfoam latex) στην παλάμη η οποία τα 
καθιστά άνετα και με μεγαλύτερη αίσθηση της αφής. Διαθέτουν μεγάλη αντίσταση στο 
κρύο και τέλεια απόδοση στην πρόσφυση.

ΧρωΜα: Κίτρινο / Μαύρο επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 3243

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003 EN511:2006. Το πρότυπο 
EN511 καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών των γαντιών προστασίας ενά-
ντια στο ψύχος που μεταδίδεται κατακόρυφα ή εξ επαφής έως τους – 30°C. Το ψύχος αυτό 
μπορεί να σχετίζεται με τις κλιματολογικές συνθήκες ή με μια βιομηχανική δραστηριότητα.

γαντια ιςΧυρου ψυΧους BOROk VV903 PREMIuM, DELtA PLuS 
γαντια ιςΧυρου ψυΧους, εως – 30°C. Γάντια εργασίας ενάντια στις ισχυρές και-
ρικές συνθήκες, από πολυεστέρα και πολυουραιθάνη (PU). Ράχη από πολυεστέρα 
εμποτισμένη με πολυουρεθάνιο. Παλάμη πολυουρεθανίου / πολυεστέρα. Επάνδυση 3M 
Thinsulate™. Μανσέτα νεοπρενίου. Παλάμη και ράχη: Πολυεστέρας/Πολυουραιθάνη. Φό-
δρα: 3M Thinsulate™. Ελαστικό περικάρπιο: Νεοπρένιο. Κλείσιμο Velcro για μια τέλεια 
ρύθμιση. Περιορίζει τις ενοχλήσεις που συμβαίνουν στο επίπεδο του καρπού, κατά τη 
διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Απωθητική ράχη. 

ΧρωΜα: Γκρι / Μαύρο  επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 2211

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003, EN511:2006. Το πρό-
τυπο EN511 καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών των γαντιών προστασίας 
ενάντια στο ψύχος που μεταδίδεται κατακόρυφα ή εξ επαφής έως τους – 30°C. Το ψύχος 
αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις κλιματολογικές συνθήκες ή με μια βιομηχανική δραστηρι-
ότητα.

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

γαντια ΧηΜιΚων απο νιτριλιο 
γάντια χημικών από νιτρίλιο. Γάντια εργασίας από νιτρίλιο πράσινου χρώματος, με 
εσωτερική βαμβακερή αντιμικροβιακή επένδυση, ανατομικά με μεγάλη αντιολισθηρό-
τητα. Παρέχουν προστασία από χημικά, ισχυρά καθαριστικά, διαλύτες και λάδια.

ΧρωΜα: Πράσινο  επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 3101

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN388, EN420, EN374-3, EN374-2

γαντια ΧηΜιΚων MAPA DuO MIX405 
γάντια χημικών από νεοπρ;eενιο. Γάντια χημικών από μίγμα φυσικού ελαστικού (latex) 
και νεοπρενίου, με ενισχυμένη αντιολισθητική επιφάνεια GRIP και βαμβακερή εσωτε-
ρική επένδυση, πολύ εύκαμπτα. Κατάλληλα για: εργασίες με συνθετικά υλικά (ρητίνες),  
βάψιμο με σπρέι, βιομηχανικούς καθαρισμούς και συντηρήσεις.

ΧρωΜα: Μπλε / Κίτρινο επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 2120

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 388, EN 374-2, EN 421

ΚαταςΚευαςτης:  MAPA

γαντια νιτριλιου – SOFt – NIt VE470, DELtA PLuS 
γάντια λατεΧ / νιτριλιο χλωριωμένο. Γάντι από μαλακό υλικό Λατέξ/Νιτρίλιο, εσωτε-
ρικό χλωριωμένο, χωρίς χνούδι. Μήκος: 30 cm. Πάχος: 0,40 mm. Αντοχή στη φθορά και 
στο σχίσιμο. Στεγανότητα στον αέρα και το νερό. Ευκαμψία, ελαστικότητα και απτικό-

Κωδ.: 4.431

Κωδ.: 0.449

Κωδ.: 4.070

Κωδ.: 5.277
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τητα. Συνιστάται για τη βιομηχανία τροφίμων. Χλωριωμένο εσωτερικό. Διευκολύνει 
την εφαρμογή του γαντιού. Μειώνει τους κινδύνους αλλεργιών.

ΧρωΜα: Μπλε 

επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 2011. Διαπέραση (δοκιμασμένη βάσει του προτύπου 
ΕΝ374-3): διαδικασία κατά την οποία ένα χημικό προϊόν διαχέεται στο υλικό ενός γαντιού 
προστασίας, σε μοριακή κλίμακα.

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003, EN374-3:2003 

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

γαντια νεοπρενιου – tOutRAVO VE509, DELtA PLuS 
γάντια εργασίας από νεοπρένιο. Νεοπρένιο, επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος: 30 cm. 
Πάχος: 0,75 mm. Εσωτερικό χνουδωτό. Απορροφητικό του ιδρώτα. Άνεση. ΝΕΟΠΡΕ-
ΝΙΟ: καλή αντίσταση στην τριβή, στεγανό στον αέρα και στο νερό, αδιάβροχο στις 
αλκοόλες και στα απορρυπαντικά. Καλή αντοχή στη θερμοκρασία, άριστη αντοχή στα 
χημικά, στα λίπη και στους υδρογονάνθρακες.

ΧρωΜα: Μαύρο   επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 4110

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003, EN388:2003, EN374-3:2003 

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

γαντια πετρελαιου PVC, DELtA PLuS  
γάντια BASF πολυΒινυλοΧλωριδιο (PVC) χημικό. PVC σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. 
υποστήριγμα: βαμβάκι ίντερλοκ. Επίστρωση 100% PVC. PVC σε υποστρωμα ζερσεϊ: 
Τριβή. Στεγανό στον αέρα και στο νερό. Αδιάβροχο στις αλκοόλες και στα απορρυπα-
ντικά. Καλός μονωτής στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ανθεκτικό στα χημικά, ιδίως στα 
οξέα. πλήρης προστασία του βραχίονα.

ΧρωΜα: Κόκκινο   επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 4121

ΜηΚος: 27cm (πάχος: 0,90 mm), 40 cm (πάχος: 1,20 -1,40 mm), 60 cm (πάχος: 1,20-1,40 mm)

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003+A1:2009 , EN388:2003, EN374-2:2003, EN374-3: 
2003. Hexamoll® DINCH® – Πρωτοποριακός πλαστικοποιητής από την BASF. Η BASF έχει 
δεσμευτεί στο να κατασκευάζει ανθεκτικά και πρωτοποριακά προϊόντα και έφερε κατά 
συνέπεια στην αγορά τον Hexamoll® DINCH®, τον πλαστικοποιητή δίχως φθαλικά

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

γαντια εργαςιας 60 CM ενιςΧυΜενο LA600, DELtA PLuS 
γαντια εργαςιας απο λατεξ ενιςΧυΜενο, μήκος 60 cm. Γάντια εργασίας από λατέξ 
ενισχυμένο, λείο εξωτερικά και εσωτερικά. Μήκος: 60cm. Πάχος: 1,15 mm. υποστή-
ριγμα: 100% φυσικό λατέξ. πολύ παχύ και μακρύ: Αυξημένη προστασία του βραχίονα.  
παρέχει αντίσταση στη θερμότητα επαφής.

ΧρωΜα: Μαύρο   επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 4011

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003, EN388:2003, EN374-3:2003, EN407:2004

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS 

Κωδ.: 4.148

Κωδ.: 0.443

Κωδ.: 3.641Κωδ.: 3.041Κωδ.: 5.341
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γυαλια εργαςιας 

γυαλια αςφαλειας ECONOMY, AtLANtIS
γυαλιά ασφαλείας, με διάφανο αντιθραμβωτικό φακό. Προστασία ενάντια στα χτυπήματα και 
στην ακτινοβολία UV. Δεν δημιουργεί στρεβλώσεις ή κόπωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Δεν παραμορφώνει τα χρώματα.

ΧρωΜα: Άχρωμο  Κίτρινο 

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 166

γυαλια αςφαλειας 5X3.03.33.00, uNIVEt 
γυαλιά ασφαλείας, με διάφανο αντιθραμβωτικό φακό. Γυαλιά πολυανθρακικά. Βραχίονες δύο 
υλικών. Βραχίονες καουτσούκ. Εύκαμπτη γέφυρα μύτης από TPE. Πλευρική προστασία. Προστα-
σία ενάντια στα χτυπήματα και στην ακτινοβολία UV. Δεν δημιουργεί στρεβλώσεις ή κόπωση 
και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Δεν παραμορφώνει τα 
χρώματα.

ΧρωΜα: Άχρωμο ΚαταςΚευαςτης:  UNIVET

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 166, EN 170, EN 172

Κωδ.: 5.625 Κωδ.: 4.921

Κωδ.: 1.568

γαντια εργαςιας 62cm ενιςΧυΜενο PEtRO VE766, DELtA PLuS 
γάντια εργασίας, μήκους 62 cm, από χημικό PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο. PVC πάνω σε βάση βαμ-
βακιού δείκτη 13, ιδιαίτερα ανθεκτικά. Μήκος: 62 cm. Πάχος: 1,30 mm. υποστήριγμα: βαμβάκι. 
επίστρωση: PVC (Πολυβινυλοχλωρίδιο). PVC: Καλή αντίσταση στην τριβή. Υλικό πολύ ανθεκτικό 
στα έλαια, στα χημικά προϊόντα και στα παράγωγα πετρελαίου. Πλήρης προστασία του βραχίονα, 
με λάστιχο στην μανσέτα για απόλυτη εφαρμογή! Δομή γρανίτη που δεν γλιστρά. 

ΧρωΜα: Μπλε     επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 4121

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003, EN374-2:2003, EN374-3:2003

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS 

PREMIuM γαντια EOS NO Cut, VV910, DELtA PLuS 
γαντια πλεΚτα αντιΚραδαςΜιΚα, αντιΚοπτιΚα. Από πολυαιθυλένιο, υψηλής απόδοσης. Πα-
λάμη με διπλή επίχρυση νιτριλίου. Από ίνα πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας. Ενίσχυση ράχης 
TPR στη ράχη και στα δάκτυλα. Επικάλυψη λείου νιτριλίου/αφρού νιτριλίου πάνω στην παλάμη 
και στην άκρη των δαχτύλων. Ενίσχυση από επιχρισμένο αφρό νιτριλίου στο εσωτερικό της πα-
λάμης. Νήμα Kevlar® πάνω σε όλες τις ραφές. Διπλή επίχριση νιτριλίου για εργασία σε ελαιώδες 
περιβάλλον: 1η επίχριση λείο νιτρίλιο: διαπερατό από τα έλαια, 2η επίχριση: καλή προσκόλληση. 
Εύκαμπτες ενισχύσεις για μια καλύτερη προστασία από τις προσκρούσεις και τα τσιμπήματα. Ενί-
σχυση ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη και πάνω στην παλάμη. Προστασία από πρόσκρουση 
σε μετακάρπια ζώνη. Για κρούση ενέργειας 5 Joule, η μέγιστη δύναμη που μεταφέρεται στο πίσω 
μέρος του χεριού πρέπει να παραμένει μικρότερη από 4 kN. Πολύ καλή αντίσταση στη διάβρωση 
και την κοπή. Νήμα Kevlar® για μια μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

ΧρωΜα: Κίτρινο - Γκρι - Μαύρο  επιπεδο ΜηΧανιΚων αντοΧων: 4X4 3DP

πιςτοποιηςεις: CE, EN420, EN388, ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection –A3 (ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΠΑ)

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

Κωδ.: 5.698

Κωδ.: 5.615
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Είδη προστασίασ1 Μέσα ατοΜικήσ 
προστασιασ

γυαλια αςφαλειας  FuJI2 CLEAR, DELtA PLuS  
γυαλιά ασφαλείας, με διάφανο αντιθραμβωτικό φακό. Γυαλιά πολυανθρακικά. Βραχίονες 
δύο υλικών. Βραχίονες καουτσούκ αντι-ολισθητικοί. Χωρίς σκελετό: καμία οπτική ενόχλη-
ση. Εύκαμπτη γέφυρα μύτης από TPE. Πλευρική προστασία. 

ΧρωΜα: Άχρωμο ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN166, EN170:2002

γυαλια αςφαλειας kILAuEA CLEAR, DELtA PLuS 
γυαλιά ασφαλείας με διάφανο αντιθραμβωτικό φακό. Σχέδιο Σπορ. Πολυανθρακικός σκελε-
τός με ματ φινίρισμα για μια καλύτερη άνεση και ενισχυμένη σταθερότητα. 

ΧρωΜα: Άχρωμο ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN166, EN170:2002

γυαλια αςφαλειας PAROS  
γυαλιά ασφαλείας ,με διάφανο, αντιθραυσματικό και αντιχαρακτικό φακό. Διαθέτει συνθε-
τικό σκελετό με πλευρική προστασία, και  ρυθμιζόμενους βραχίονες στήριξης (ρυθμιζόμενο 
μήκος στους κροτάφους) για απόλυτη προσαρμογή και μόνιμη άνεση. Ιδανική για εξωτερι-
κές και εσωτερικές εργασίες. 

ΧρωΜα: Άχρωμο /Μπλε πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN166,  EN170

γυαλια αςφαλειας ECONOMY "MILOS" 
γυαλιά ασφαλείας , με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 
uV 400. Γυαλιά πολυανθρακικά, με αντιχαρακτική προστασία. 

ΧρωΜα: Μαύρο πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 166 1F

γυαλια αςφαλειας RuSH SMOkE – BOLLE 
γυαλιά ασφαλείας, με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 
uV 400. Από πλήρως ανακυκλώσιμο, και εξαιρετικά ελαφρύ, πολυκαρβονικό υλικό. Το πανο-
ραμικό και ελαφρύ μοντέλο προσφέρει τέλεια οπτική ποιότητα, μόνιμη άνεση και μοντέρνο 
σχεδιασμό. Διαθέτει αντιθραυσματικό φακό και ρυθμιζόμενη μαλακή μη ολισθηρή γέφυρα 
στη μύτη από σιλικόνη. Βαρος: 25g

ΧρωΜα: Μαύρο ΚαταςΚευαςτης:  BOLLE

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, AS / NZS 1337.1: 2010

γυαλια αςφαλειας tHuNDER SMOkE, DELtA PLuS 
γυαλιά ασφαλείας , με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 
uV 400. Γυαλιά μονομπλόκ, πολυανθρακικά. Εργονομικά γυαλιά. Αθλητικό λουκ. Βραχίονες 
δύο υλικών. Μαλακά άκρα. Γέφυρα μύτης από μαλακό TPE για αυξημένη άνεση. 

ΧρωΜα: Φιμέ   ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN166, EN172:1994/A1:2000/A2:2001

Κωδ.: 3.513

Κωδ.: 4.604

Κωδ.: 4.401

Κωδ.: 5.655

Κωδ.: 5.300

Κωδ.: 4.857
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Είδη προστασίασ 1Μέσα ατοΜικήσ 
προστασιασ

γυαλια αςφαλειας 5χ8, uNIVEt 
γυαλιά ασφαλείας, με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 
uV 400. Διαμορφωμένο μαξιλαράκι μύτης για άνεση χωρίς πίεση. Διαθέτει ρυθμιζόμενους 
βραχίονες στήριξης (ρυθμιζόμενο μήκος στους κροτάφους) για απόλυτη προσαρμογή και 
μόνιμη άνεση. Τεχνολογία SOFTPAD και εργονομική γραμμή για να προσαρμοστεί σε όλους 
τους χρήστες. Ηλιακός φακός σχεδιασμένος με βάση την φασματική φωτεινή καμπύλη 
απόδοσης των ματιών. Πολύ χαλαρωτικό με τέλεια αναγνώριση χρώματος, TSR.

ΧρωΜα: Μαύρο/Πράσινο ΚαταςΚευαςτης:  UNIVET 

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 166, EN 170, EN 172

γυαλια αςφαλειας 5Χ4, uNIVEt  
γυαλιά ασφαλείας, με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 
uV 400. Εξαιρετική φροντίδα των λεπτομερειών και εξαιρετική εργονομία για ένα μοντέρνο 
και άνετο μοντέλο. Υποαλλεργικό και μαλακό μαξιλάρι μύτης για άνεση χωρίς ολίσθηση. 
Ο περιστροφικός σχεδιασμός φακού παρέχει επιπλέον κάλυψη πλευρικά. Το αποκλειστικό 
βαμμένο πλαίσιο προσδίδει κομψότητα και στυλ. 

ΧρωΜα: Μαύρο ΚαταςΚευαςτης:  UNIVET

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 166, EN 170, EN 172

γυαλια αςφαλειας COBRA SMOkE, BOLLE 
γυαλιά ασφαλείας , με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 
uV 400. Από πολυκαρβονικό υλικό, με πλευρική προστασία από σωματίδια και αντιθραυσμα-
τικό και αντιχαρακτικό φακό. Διαθέτει πανοραμικό οπτικό πεδίο. Βάρος: 25gr

ΧρωΜα: Μαύρο ΚαταςΚευαςτης:  BOLLE πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 166

γυαλια αςφαλειας ςυγΚολληςης SMOkE, uNIVEt 
γυαλιά ασφαλείας, με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 
uV 400. Από πολυκαρβονικό υλικό, με πλευρική προστασία από σωματίδια και αντιθραυσμα-
τικό και αντιχαρακτικό φακό. Διαθέτει ρυθμιζόμενους βραχίονες στήριξης (ρυθμιζόμενο 
μήκος στους κροτάφους) για απόλυτη προσαρμογή και μόνιμη άνεση – τεχνολογία SOFTPAD. 
Ιδανικά για συγκόλληση.

ΧρωΜα: Μαύρο/Πράσινο ΚαταςΚευαςτης:  UNIVET

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 175, EN 169

γυαλια τυπου GOGGLE, SPARk – CLIMAX 
γυαλιά ηλεκτροσυγκολλητών-μάσκα της εταιρείας Climax. Πλαίσιο-σκελετός βινυλίου με 
ρυθμιζόμενους φακούς. Φακοί οπτικής τάξης 1. Οι φακοί συγκόλλησης είναι επίπεδοι  και 
στρογγυλοί, με Ø 50 mm και ονομαστικό πάχος 3 mm. Βαθμός Σκίασης 6. Διαθέτει επίσης 
ελαστική ζώνη κεφαλής, για καλύτερη στήριξη. Παρέχουν εξαιρετική προστασία για τις 
διαδικασίες οξυακετυλενικής συγκόλλησης και κοπής οξυγόνου, αποτρέποντας την όραση 
του χρήστη από ζημιά από την ακτινοβολία που εκπέμπεται από τέτοιες διαδικασίες. Είναι 
επίσης ικανά να προστατεύουν από την πρόσκρουση από στερεά σωματίδια. 

ΧρωΜα: Μαύρο / Πράσινο ΚαταςΚευαςτης:  CLIMAX

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE , EN 166, EN 175

Κωδ.: 3.571

Κωδ.: 3.219

Κωδ.: 5.867

Κωδ.: 4.581

Κωδ.: 3.782
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προστασιασ

ιΜαντες αντιπτωςης

ζωνη τριων (3) ςηΜειων 
ςτηριξης, MAXI PRO PLuS
 
Ολόσωμος ιμάντας προστασίας εργα-
ζομένου από πτώση με ενσωματωμένη 
ζώνη. Διαθέτει 2 σημεία ανακοπής 
πτώσης, ένα στη ράχη με ατσάλινο κρίκο 
και ένα στο στήθος από δύο πολυεστερι-
κούς βρόγχους και 1 σημείο περιορισμού 
θέσης στη ζώνη από δύο ατσάλινους 
κρίκους τύπου D. Διαθέτει 3 σημεία 
στήριξης, και ειδική ενίσχυση στην 
πλάτη για μεγαλύτερη στήριξη, άνεση 
και ασφάλεια. 

πιςτοποιηςεις / προτυπα: 
 CE, EN 361, EN 358

Κωδ.: 5.868

ζωνη 4 ςηΜειων ςτηριξης HAR 24, DELtA PLuS 
Χαλινος αντιπτωςης Με ζωνη RIPLIGHt SYStEM II®, 4 ςηΜεια αγΚυρωςης. Επεκτά-
σιμος χαλινός με επεκτάσιμα κύματα κατοχυρωμένα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας "Riplight 
System II®". 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο – θωρακικό). 4 θηλιές ρυθμίσεων. 
Ζώνη συγκράτησης με θερμαινόμενο ραχιαίο τμήμα κλειστή από φαρδύ βέλκρο. Περιστροφή 
120°. 2 πλάγια σημεία αγκύρωσης συγκράτησης στην εργασία. Ιμάντες: Πολυεστέρας. Ζώνη: 
Φόδρα υπό τη μορφή σπόγγου.

ΧρωΜα: Μαύρο / Πορτοκαλί Μεγεθη: S/M/L, XL/XXL

πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE, EN363, EN364, EN365, EN361, EN358

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS 

Κωδ.: 5.616

γυαλια τροΧου τυπου GOOGLES (νο 4) 
γυαλιά ασφαλείας τροχού τύπου GOOGLES, με ευρύ οπτικό πεδίο. Αεριζόμενα με θύρες 
εξαερισμού.  Διαθέτει κρύσταλλο Polycarbonate, ανθεκτικό σε κρούσεις και μεγάλα σωμα-
τίδια σκόνης. Σκελετός από μαλακό/εύκαμπτο βινύλιο. Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής. 
Εφαρμόζεται πάνω από τα γυαλιά οράσεως. 

ΧρωΜα: Άχρωμο πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 166 PT 3B

Κωδ.: 5.451

ζωνη ενος (1) ςηΜειου ςτηριξης, Β-101 
Ζώνη προσδιορισμού/περιορισμού της θέσης εργασίας με 
σκοπό την αποτροπή πτώσης του εργαζομένου. Διαθέτει ένα 
σημείο στήριξης, δύο πλάγια σημεία αγκύρωσης (αριστερά, 
δεξιά). Πιστοποιήσεις / Πρότυπα:  CE , EN 361, EN 354, EN 362

Κωδ.: 2.811

ζωνη τριων (3) ςηΜειων 
ςτηριξης, MAXI PRO

Ολόσωμος ιμάντας προστασίας 
εργαζομένου από πτώση με ενσω-
ματωμένη ζώνη. Διαθέτει 2 σημεία 
ανακοπής πτώσης, ένα στη ράχη με 
ατσάλινο κρίκο και ένα στο στήθος 
από δύο πολυεστερικούς βρόγχους 
και 1 σημείο περιορισμού θέσης στη 
ζώνη από δύο ατσάλινους κρίκους 
τύπου D. Διαθέτει 3 (τρία) σημεία 
στήριξης.

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  
CE, EN 361, EN 358

Κωδ.: 5.536
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Είδη προστασίασ 1Μέσα ατοΜικήσ 
προστασιασ

ευΚαΜπτο ςΚοινι 
ςυγΚρατηςης, LA  
Ιδιαίτερα ανθεκτικό σκοινί συγκράτησης 
από πολυαμίδιο (Nylon), διαμέτρου 14mm. 
Κατάλληλο για κατακόρυφη στήριξη. Ιδα-
νικό για αναρρίχηση αλλά και κάθε είδους 
εργασία, που απαιτεί ασφάλεια στη αιώρη-
ση. Διατίθεται σε 10, 20 & 30 μέτρα.

Κωδ.: *

Κιτ αντιπτωςης ELARA 350, DELtA PLuS 
Κιτ αντίπτωσης έτοιμο για χρήση. Επεκτάσιμος χαλινός με επεκτάσιμα κύματα 
κατοχυρωμένα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Riplight System II®. 2 σημεία αγκύ-
ρωσης αντίπτωσης (ραχιαίο, θωρακικό). 4 θηλιές ρυθμίσεων. Ζώνη συγκράτη-
σης με θερμαινόμενο ραχιαίο τμήμα κλειστή από φαρδύ βέλκρο. Περιστροφή 
120°. 2 πλάγια σημεία αγκύρωσης συγκράτησης στην εργασία (Αναφ. HAR24). 
Συρόμενη αντίπτωση πάνω σε υποστήριγμα ασφάλισης από πλεγμένο σχοινί 
Ø14mm, ανοιχτού τύπου εξοπλισμένη με αυτόματη ασφάλιση, οδηγό φοράς, 
διασκορπιστή ενέργειας με μάρτυρα πτώσης (Αναφ. AN060). Υποστήριγμα 
ασφάλισης από πλεγμένο σχοινί Ø14mm (Αναφ. AN315). Ιμάντας στήριξης στην 
εργασία ρυθμιζόμενος από μειωτήρα. Ρυθμιζόμενο μήκος. Πλεγμένο καλώδιο 
Ø12 mm. Προστατευτικές θήκες πάνω στις συναρμογές (Αναφ. EX021). Δακτύ-
λιος αγκύρωσης σε ζωστήρα πολυεστέρα υψηλή ανθεκτικότητα. Πλάτος 45mm. 
Θηλιά άκρου σφυρηλατήμένη και αγκύρωση από χάλυβα (Αναφ. LV102100). Ένα 
υπόβαθρο εργαλείου (Αναφ. HA200). 2 σύνδεσμοι AM002.

ΧρωΜα: Μαύρο / Πορτοκαλί Μεγεθη: S/M/L, XL/XXL

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN363, EN364, EN365, EN353-2, EN361, EN358, 
EN795, EN362

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS 

Κωδ.: 5.870

ΚριΚος αςφαλειας, CARABINER

Κρίκος ασφαλείας, χαλύβδινος, συμμετρι-
κός, που ασφαλίζει βιδωτά. Κατάλληλος 
για προσαρμογή σε οποιοδήποτε είδος 
ιμάντα ή ζώνη ασφαλείας.

Κωδ.: 5.467

ΚριΚος (τυπου γαντζος) 
αςφαλειας, CARABINER 

Κρίκος ασφαλείας (τύπου γάντζος), από 
χάλυβα με διπλή ασφάλεια. Κατάλληλος 
για μεγαλύτερης διαμέτρου αντικείμενα 
συγκράτησης. Ιδανικός για «γάντζωμα»  
σε μεταλλικές κατασκευές. 

Κωδ.: 5.869

Αξεσουάρ και 
βοηθητικά 
αναρρίχησης

για τα προϊόντα με κωδικό ( * )
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
για σχετικές πληροφορίες.
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Κρανη εργαςιας

Κρανος εργαςιας, 
CLIMAX 
Κράνος εργασίας για απόλυτη ασφάλεια 
στο εργασιακό περιβάλλον, αντιστα-
τικό, προστασία uV. Από Υλικό PEDH 
με 6 πλαστικά σημεία πρόσδεσης της 
χειροκίνητης στο κεφαλόδεμα ρύθμι-
σης. Αντοχή Θερμοκρασίας: –10 οC/ 
+50 oC. Ηλεκτρική μόνωση έως 440 V. 
Βάρος: 318 g.

ΧρωΜα: Κίτρινο, Λευκό, Πορτοκαλί, 
Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε 

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 397, 
EN 50365

ΚαταςΚευαςτης:   CLIMAX

Κρανος εργαςιας Με Βιδα, 
CLIMAX 
Κράνος εργασίας με βίδα για απόλυτη 
ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, 
αντιστατικό, προστασία uV.  Από Υλικό 
PEDH με 6 πλαστικά σημεία πρόσδεσης 
της χειροκίνητης στο κεφαλόδεμα 
ρύθμισης. αντοχή θερμοκρασίας: 
–10 οC/ +50 oC. Ηλεκτρική μόνωση έως 
440 V. Βάρος: 318g.

ΧρωΜα: Κίτρινο, Λευκό, Πορτοκαλί, 
Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 397, 
EN 50365

ΚαταςΚευαςτης:   CLIMAX

Κρανος εργαςιας, 
ECO PRO 
Κράνος ασφαλείας με αεριζόμενο 
κέλυφος, κατασκευασμένο από HDPE. 
Φέρει κεφαλόδεμα με 6 υφασμάτινες 
ακτίνες, και 8 σημεία στήριξης με 
ρυθμιζόμενο μέγεθος τύπου ρατσέτας 
(56-63 cm) και αντιιδρωτικό ύφασμα 
στο μέτωπο. Διαθέτει υποδοχές για 
πρόσθετα εξαρτήματα (ωτοασπίδες, 
ασπίδια, κ.τ.λ.). Βάρος: 370 g.

ΧρωΜα: Κίτρινο , Κόκκινο, Λευκό, 
Πορτοκαλί

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, 
EN812:2012 

Κωδ.: 0.774 Κωδ.: 0.320 Κωδ.: 5.576

Κρανος εργαςιας 
GRANItE WIND, DELtA PLuS

Κράνος εργοταξίου αεριζόμενο, σε 
ABS. Σχέδιο: κράνος βουνού, χωρίς 
προσωπίδα για καλύτερη κάθετη 
όραση. Πολύ λίγος όγκος. Ελαφρύ. 
Καλύπτρα πολυαμιδίου: 3 υφασμάτι-
νες ζώνες με 8 σημεία στερέωσης. 
Μετωπίδα θερμοσχηματισμένη. 
Σύστημα σφιξίματος ROTOR ρυθμιζό-
μενο: περίμετρος κεφαλιού από 53 σε 
63 cm. Διατίθεται με ιμάντα πρόσδε-
σης 3 σημείων σταθεροποίησης.

ΧρωΜα: Άσπρο, Μπλε, Κίτρινο, Πορτο-
καλί, Κόκκινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  
CE, EN397:2012 + A1:2012

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

Κωδ.: 4.208

Κρανος εργαςιας 
τυπου JOCkEY 
BuMP CAP
 
Κράνος εργασίας τύπου Jockey 
για προστασία από ελαφριά χτυ-
πήματα και από 100% βαμβακερό 
ύφασμα, για καλύτερο «αερισμό». 
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

ΧρωΜα: Κίτρινο, Κόκκινο, Μπλε 
ρουαγιάλ, Μπλε ρουά 

πιςτοποιηςεις / προτυπα: 
CE, EN 812

Κωδ.: 4.465
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Κρανος εργαςιας τυπου JOCkEY, AIR COLtAN, DELtA PLuS 
Κασκέτο προστασίας από κρούσεις τύπου Μπέιζμπολ. Σε ύφασμα πολυεστέ-
ρα/βαμβάκι, πολύ αεριζόμενο με μεγάλα μέρη σε φιλέ, για περισσότερη άνεση. 
Εξοπλισμένο με μια εσωτερική γάστρα πολυαιθυλενίου και από άνετο αφρώ-
δες υλικό από EVA για την απόσβεση των κρούσεων. Ένα μέγεθος, ρυθμιζόμε-
νο με γαντζάκι από 55 σε 62 cm. Εξωτερικό: πολυεστέρας/βαμβάκι. Εσωτε-
ρικό κέλυφος: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. Ενίσχυση του κελύφους: 
αφρός.

ΧρωΜα: Κίτρινο φωσφοριζέ / Γκρι

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN812:2012  

Κρανος εργαςιας τυπου JOCkEY, Καιζιο, DELtA PLuS 
Κασκέτο προστασίας, αντικραδασμικό, εργονομικό. Κασκέτο αντικραδασμικό, 
εργονομικό, κατάλληλο για όλες τις μορφολογίες. Ύφασμα από πολυεστέρα/ 
βαμβάκι, με αεριζόμενα μέρη. Εξοπλισμένο με εσωτερικό κέλυφος PP φορμα-
ρισμένο με μια πορώδη λωρίδα TPE για καλύτερη απορρόφηση των κραδα-
σμών και μεγαλύτερη διάρκεια ζώης. Έξω: πολυεστέρα / βαμβάκι. Εσωτερικό 
κέλυφος: PP. Ενίσχυση του κύτους: TPE

ΧρωΜα: Γκρι / Μαύρο

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN812:2012

Κωδ.: 3.194

Κωδ.: 5.522

ΜαςΚες / φιλτρα

ΜαςΚες ΧειρουργιΚες 
Με λαςτιΧο
 
Μασκάκια με λάστιχο και 
όχι με κορδόνι για καλύτερη 
εφαρμογή.

ςυςΚευαςια 50 τεμαχίων

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  
CE, EN 149: 2001

Κωδ.: 4.316

ΜαςΚαΚι FFP1 DuSt

απλό  οικονομικό μασκάκι 
με λάστιχο κατηγορίας  
FFP1. Ιδανικό για απλές 
εργασίες σε σκονισμένα και 
δύσοσμα περιβάλλοντα.

ςυςΚευαςια 50 τεμαχίων

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  
CE, EN 149: 2001

Κωδ.: 1.852

ΜαςΚαΚι FFP1 LOtuS

φιλτρόμασκα FFP1, με 
λάστιχο και βαλβίδα ανα-
πνοής. Ιδανική για χρήση σε 
περιβάλλον με σκόνη, και 
σωματίδια. 

ςυςΚευαςια  20 τεμαχίων

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  
CE, EN 149: 2001

Κωδ.: 5.663

ΜαςΚαΚι FFP2 LOtuS

φιλτρόμασκα FFP2, ενεργού 
άνθρακα, με λάστιχο και 
βαλβίδα αναπνοής. Ιδανική 
για χρήση σε περιβάλλον με 
οργανικά αέρια, σωματίδια, 
αμμωνία και ψεκασμούς. 

ςυςΚευαςια  20 τεμαχίων

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  
CE, EN 149: 2001

Κωδ.: 5.662
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ΜαςΚα  FFP2 Με ενεργο 
ανθραΚα 
ΜαςΚα FFP2 Με ΒαλΒιδα εΚπνοης. 
Φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα  με βαλβί-
δα εκπνοής για καλύτερο καταμερισμό 
της αναπνοής. Κατάλληλη για προστα-
σία από σκόνες, καπνούς ,ατμούς και 
δυσοσμίες.

ςυςΚευαςια 10τμχ/κουτί 

πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE, EN 
149:2001

Κωδ.: 5.319

ΜαςΚα Μιςου προςωπου Με 
2πλα φιλτρα 6200, 3M 
 
το πιο κλασικό μοντέλο της 3M. Μάσκα 
μισού προσώπου 6200, για 2 φίλτρα, από 
ελαφρύ ελαστομερές υλικό. Διαθέτει 
το σύστημα BAYONET κουμπώματος φίλ-
τρων της 3Μ. Πολύ ελαφριά κατασκευή. 
Αφιδρωτική.

πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE, EN 
140:1998

ΚαταςΚευαςτης:  3Μ

Κωδ.: 2.101

ΜαςΚα ςΚονης/ ςταγονιδιων  
AuRA 9310, 3Μ  
Φιλτρόμασκα αναδιπλούμενη τύπου 
βεντάλια. Κατηγορίας  FFP1. Ατομική 
συσκευασία.

πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE, EN 
149:2001

ΚαταςΚευαςτης:  3Μ

Κωδ.: 2.890
ΜαςΚα ενεργου ανθραΚα FFP2, 
ERGO MASk 
φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα  με 
βαλβίδα εκπνοής για καλύτερο κατα-
μερισμό της αναπνοής. Κατάλληλη για 
προστασία από σκόνες, καπνούς, ατμούς 
και δυσοσμίες.

ςυςΚευαςια 12τμχ/κουτί 

πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE, EN 149: 
2001

Κωδ.: 4.562

ΜαςΚα Μιςου προςωπου BLS  
EVO S 
επαναΧρηςιΜοποιουΜενη ΜαςΚα 
τυπου BAYONEt. Πολύ ελαφριά μάσκα 
σιλικόνης με υποδοχή για 2 φίλτρα για 
μεγαλύτερη προστασία και καταμερι-
σμού βάρους  με σύστημα κουμπώματος 
φίλτρων τύπου BAYONET (όχι βίδωμα).

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 140

 ΚαταςΚευαςτης: BLS 

Κωδ.: 5.544
ΜαςΚα ολοΚληρου προςωπου 
ARISO R BLS 
Μάσκα ολόκληρου προσώπου με υποδο-
χή για  φίλτρο (bayonet / βιδωτό). Από 
πολυανθρακικό υλικό και λαστιχένιους 
ιμάντες πρόσδεσης. Τα σημεία της 
μάσκας που έρχονται σε επαφή με το 
δέρμα είναι από σιλικόνη για μεγαλύτε-
ρη προσαρμογή και άνεση.

πιςτοποιηςεις / προτυπα: 
CE, EN 136,  EN 148-1

ΚαταςΚευαςτης: BLS

Κωδ.: 5.559

ςετ φιλτρων αΒεΚ1, 3Μ 
Σετ φίλτρων 6059 ΑΒΕΚ1 για τις μάσκες 7502, 6200, 6800 της 3M. Παρέχει προστασία 
από: οργανικούς ατμούς και άερια με θερμοκρασία βρασμού μεγαλύτερη από 65 
βαθμούς, όξινα αέρια ( ατμοί οξέων όπως HCl, και όξινα οξείδια πλην CO και NO), 
ατμούς αμμωνίας (ΝΗ3) και παράγωγά της (π.χ. αμίνες, αμμωνιακά άλατα κ.ά.), 
ανόργανα αέρια.

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE,  EN14387:2004 + A1:2008 ΚαταςΚευαςτης: 3Μ

Κωδ.: 2.102
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ενδυΜατα ςυντοΜης Χρηςης

1.  ολοςωΜη φορΜα προςταςιας PO106, DELtA PLuS 
ολόσωμη φόρμα προστασίας μιας χρήσης. Με ελαστική κουκούλα και 
μανσέτες στα άκρα. Κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο, μη υφαντό 
35g/m². Με φερμουάρ που κλείνει. Ελαστική μέση, αστράγαλοι και 
καρποί. Κατάλληλο για τρόφιμα. Ατομική συσκευασία.

πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE, EN ISO 13688:2013

ΚαταςΚευαςτης:   DELTA PLUS 

2. ολοςωΜη φορΜα MIGHt 
ολόσωμη φόρμα ισχυρής προστασίας από χημικούς κίνδυνους. Με 
ελαστική κουκούλα και μανσέτες στα άκρα. Κατασκευασμένη από 
πολυπροπυλένιο 65g/m². Μεγάλη αντοχή στα σκισίματα (anti-stretch 
technology). Ιδανική για βαψίματα, ψεκασμούς χωραφιών, βιομηχανία 
χημικών, περιβαλλοντικές καταστροφές

πιςτοποιηςεις / προτυπα: EN 1149EN 1073EN 14126EN 13034EN ISO 
13982EN 14605EN 340:2003

3. ποδια λαιΜου Μιας Χρηςης απο Pε 
ςυςΚευαςια: 100 τμχ.  πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE

4. ροΜπα επιςΚεπτων αδιαΒροΧη Μιας Χρηςης  
Ρόμπα επισκεπτών μιας χρήσης από PP. Κλείνει με  κουμπιά.

ςυςΚευαςια: 100 τμχ.  πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

Κωδ.: 3.464

Κωδ.: 3.787

Κωδ.: 1.097

Κωδ.: 1.848

ςετ φιλτρων ABEk2P3 για 
ΜαςΚα Μιςου προςωπου, BLS 
τα πιο υψηλά φίλτρα της κατηγορίας. 
Κατάλληλα για τις μάσκες BLS με 
υποδοχή φίλτρων τύπου BAYONET 
και βιδωτά. Επίπεδο προστασίας: 
ΑΒΕΚ2P3. Παρέχει προστασία έναντι 
οργανικών ατμών, ανόργανων και όξι-
νων αερίων, αμμωνία και παράγωγά 
της, σωματίδια. 

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  ΕΝ14387

ΚαταςΚευαςτης: BLS

Κωδ.: 5.794 (Bayonet)

Κωδ.: 4.680 (Βιδωτό)

φιλτρο ABEk2P3 
για ΜαςΚα ολοΚληρου 
προςωπου, BLS 
τα πιο υψηλά φίλτρα της κατηγορίας. 
Κατάλληλα για τις μάσκες ολόκληρου 
προσώπου BLS με υποδοχή φίλτρου 
(βιδωτό). Επίπεδο προστασίας: 
ΑΒΕΚ2P3. Παρέχει προστασία έναντι 
οργανικών ατμών, ανόργανων και 
όξινων αερίων, αμμωνία και παράγωγά 
της, σωματίδια.

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  ΕΝ14387

ΚαταςΚευαςτης: BLS 

Κωδ.: 3.325

1

3

2

4

οποιαδήποτε κατηγορία φίλτρων των εταιριών: 3Μ και BLS είναι διαθέσιμη κατόπιν παραγγελιάς.
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1. γαντια νιτριλιου Μπλε Μιας Χρηςεως 
Γάντια νιτριλίου μπλε. Χωρίς πούδρα. Υποαλλεργικά.

Μεγεθη: S-XL ςυςΚευαςια: 100 τεμ. / κουτί

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  EN374, EN374-2, EN374–3, CE 0321 AQL 1.0

ΚαταςΚευαςτης:   MERCATOR

2. γαντια νιτριλιου Μαυρα Μιας Χρηςεως 
Γάντια νιτριλίου μαύρα. Χωρίς πούδρα. Υποαλλεργικά. 

Μεγεθη: S-XL ςυςΚευαςια: 90 τεμ. / κουτί

πιςτοποιηςεις / προτυπα: EN374, EN374-2, EN374–3, CE 0321, AQL1.5

ΚαταςΚευαςτης: SEMPERGUARD

3. γαντια διαφανη PE 
Μεγεθη: One size  ςυςΚευαςια: 100 τεμ. / κουτί

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

4. επιΜανιΚια Μιας Χρηςεως Μπλε 
Με μανσέτες με λάστιχο από PE. Βάρους 2g.

Μεγεθη: One size ςυςΚευαςια: 100 τεμαχίων

5. επιΜανιΚια OCEAN  
Επιμανίκια OCEAN, από ανθεκτικό υλικό PVC. Ύφασμα Polyester με 
επικάλυψη PVC. Βάρος: 300 g. Μήκος: 45εκ. Ελαστικές άκρες, για 
άνετη εφαρμογή. Αντοχή Νερού: > 5.000mm

ΧρωΜα: Μπλε, Λευκό πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE, 343,3,1

6. ΜαςΚες ΧειρουργιΚες Με λαςτιΧο  
Μασκάκια με λάστιχο και όχι με κορδόνι για καλύτερη εφαρμογή.

ςυςΚευαςια: 50 τεμαχίων πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

7. ΚαλυΜΜα γεννειαδας Μιας Χρηςης  
Κάλυμμα γενειάδας, από PΕ. Mε λάστιχο για καλύτερη εφαρμογή. 

ςυςΚευαςια: 100 τεμαχίων  πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

8. ποδοναρια Μπλε Μιας Χρηςεως 
Ποδονάρια  χρώματος μπλε, από PE, ενισχυμένα (βάρος υλικού: 2g)

ςυςΚευαςια: 100 τεμαχίων πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE

9. ςΚουφαΚια Μπλε Μιας Χρηςεως 
Σκουφάκια τύπου κορδόνι, από PE. Εργονομικός σχεδιασμός. 

ςυςΚευαςια : 100 τεμαχίων πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE

Κωδ.: 4.357

Κωδ.: 4.932

Κωδ.: 3.228

Κωδ.: 3.460

Κωδ.: 3.491

Κωδ.: 4.316

Κωδ.: 4.750

Κωδ.: 3.830

Κωδ.: 4.400

1

2

3

4

6

8

7

9

5
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ωτοΒυςΜατα «ςφουγγαραΚι» 1100, 3Μ 
το μαλακό υποαλλεργικό αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης προσφέρει τη μέγιστη δυνατή άνεση 
στο χρήστη. Απαλή επιφάνεια που δε λερώνει εύκολα. Κωνικό σχήμα που ταιριάζει σε όλους 
τους ακουστικούς πόρους. SNR (Βαθμός απομείωσης): 31 db

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, ΕΝ 352-2:2002

ωτοΒυςΜατα ςφουγγαραΚια 3Μ E-A-R  PP-01-002 CLASSIC 
ωτοβύσματα EAR από αφρώδες υλικό. Σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμο-
γή στον ακουστικό πόρο. Προέλευση: Αγγλία. Συσκευασία: 1 ζεύγος/ κουτί. SNR (Βαθμός απομείω-
σης): 28 db

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, ΕΝ 352-2:1993

ωτοΒυςΜατα E-A-R CC-01-000 CLASSIC, 3M 
tα ωτοβύσματα Classic είναι κατασκευασμένα από απορροφητικό αφρό απαλής ενέργειας, ο 
οποίος παρέχει εξαιρετική προστασία ακοής και άνεση όλη μέρα. Ιδανικά για χρήση εκεί όπου 
ο θόρυβος είναι πρόβλημα, είτε στη δουλειά είτε σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Τα 
μικρά ωτοβύσματα Classic είναι επίσης διαθέσιμα για χρήστες που θέλουν να έχουν όλα τα οφέ-
λη του στανταρ μεγέθους, αλλά ενδιαφέρονται για μεγαλύτερη άνεση σε μικρότερους χώρους 
αυτιού. τύπος: Με ή Χωρίς κορδόνι. SNR (Βαθμός απομείωσης): 28dB

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 352-1:2002

ωτοΒυςΜατα 3Μ E-A-R uF-01-000 uLtRAFIt Με «Καλωδιο»  
Ένας σχεδιασμός μεγέθους χρησιμοποιεί τρεις μαλακές, εξαιρετικά λεπτές φλάντζες για να 
ταιριάζει άνετα τα περισσότερα κανάλια αυτιών. Το ειδικό πολυμερές που χρησιμοποιείται, 
καθιστά το βύσμα αρκετά σταθερό για την τοποθέτηση, αλλά είναι ακόμα μαλακό για συνεχή 
φθορά. Οικονομικό καθώς αυτά τα βύσματα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Η μεταλλική 
ανιχνεύσιμη έκδοση TRACER είναι επίσης διαθέσιμη για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. SNR 
(Βαθμός απομείωσης): 32 db

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, ΕΝ 252-2:2002

ωτοΒυςΜατα 3Μ 1271 διαρΚους Χρηςης Με Κορδονι & θηΚη 
εισάγονται στο αυτί και συμβάλλουν στη μείωση της έκθεσης σε επικίνδυνα επίπεδα θορύβου 
και δυνατών ήχων. Ο μοναδικός σχεδιασμός στο εξωτερικό περίβλημα κρατά την ωτοασπίδα 
στη θέση της. Προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στο χρήστη και εξασφαλίζει μεγαλύτερη προστα-
σία. Το μαλακό υλικό κατασκευής παρέχει επιπλέον άνεση. Εισάγονται πολύ εύκολα χάρη στον 
καινούριο σχεδιασμό της δακτυλωτής λαβής. Η μπλε θήκη φύλαξης με κλιπ και ιμάντα τις 
διατηρεί καθαρές και τις προστατεύει μεταξύ των χρήσεων. Διαθέτει κορδόνι από πολυεστέρα, 
για να μην χάνετε και να βρίσκετε εύκολα όταν χρειάζεται. Ιδανική επιλογή για προστασία από 
θορύβους που παρέρχονται από διάφορες εφαρμογές στο χώρο εργασίας. SNR (Βαθμός απομεί-
ωσης): 25 db

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, ΕΝ 352-2:2002

Κωδ.: 4.146

Κωδ.: 0.375

Κωδ.: 4.572

Κωδ.: 2.789

Κωδ.: 0.022

ωτοαςπιδες-ωτοΒυςΜατα
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ωτοαςπιδες StARLINE, tHuNDER 
ωτοασπίδα με άνετα, μονωτικά δαχτυλίδια με ικανότητα μόνωσης-εργονομικά μαξιλαράκια 
αυτιών. Διαθέτει ρυθμιζόμενο «κεφαλόδεσμο», με βαμβακερή κεφαλή για απόλυτη προσαρμο-
γή. Παρέχει πολύ καλή προστασία σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Αναδιπλούμενος μηχανισμός για 
φύλαξη. SNR (Βαθμός απομείωσης): 32,1 dB

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, ΕΝ 352-2:2002

ωτοαςπιδα εξωτεριΚου τυπου SILENt 
ωτοασπίδα, με άνετα, μονωτικά καλύμματα αυτιών με αφρώδες υλικό, για μόνωση από κάθε 
είδους θόρυβο και θορυβώδεις εργασίες. Διαθέτει «κεφαλόδεσμο» για καλή εφαρμογή και 
αναδιπλούμενο μηχανισμό για φύλαξη. SNR (Βαθμός απομείωσης): 32 db

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 352-1:2002

ωτοαςπιδα OPtIME 3M PELtOR 
η ωτοασπίδα Peltor™ Optime™ ι προσφέρει πολύπλευρη προστασία, είναι πολύ ελαφριά, ενώ 
εξασφαλίζει μεγάλη άνεση στον χρήστη. Συνδυάζει ένα χαμηλό προφίλ με ευρύχωρο εσωτερι-
κό βάθος, που το κάνουν να συνδυάζεται εύκολα με άλλο εξοπλισμό, επιτρέποντας στο αυτί να 
έχει άνεση. Είναι η επιλογή σας για πολύωρες εργασίες. Τα φαρδιά, άνετα και μονωτικά δακτυ-
λίδια είναι γεμάτα με έναν μοναδικό συνδυασμό υγρού και αφρού, που του δίνουν την ανώτατη 
ικανότητα μόνωσης και ταυτόχρονα χαμηλή πίεση επαφής. Είναι ιδανικά για χρήση σε περιβάλ-
λον με μέτριο βιομηχανικό θόρυβο, όπως εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργαστήρια μετάλλου, τυπο-
γραφεία αλλά και εξωτερικές θορυβώδεις εργασίες και χόμπι. SNR (Βαθμός απομείωσης): 27 db

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, ΕΝ 352-1:1993, 352-3:2002

ωτοαςπιδες OPtIME I PELtOR X1A, 3M  
ωτοασπίδα με προστατευτικό ακοής υψηλής απόδοσης για χρήση σε χαμηλής έντασης βιομη-
χανικούς θορύβους, όπως σε εργασίες συντήρησης εδάφους ή σε διατρήσεις με ηλεκτρικά ερ-
γαλεία. Τα φαρδιά, μαλακά μαξιλαράκια μειώνουν την πίεση γύρω από τα αυτιά και βελτιώνουν 
την άνεση και τη δυνατότητα χρήσης. Λεπτά, διπλά διαμορφωμένα ακουστικά, για βελτιωμένη 
συμβατότητα με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Ηλεκτρικά μονωμένη στέκα στήριξης 
κεφαλής. Οι 3M™ PELTOR™ Ωτοασπίδες X1 είναι ένα προστατευτικό ακοής υψηλής απόδοσης 
για χρήση σε χαμηλής έντασης βιομηχανικούς θορύβους, προσφέροντας απομείωση 27 dB με 
έναν μοντέρνο, ελκυστικό, λεπτό σχεδιασμό ακουστικών. SNR (Βαθμός απομείωσης): 26Db

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE,  ΕΝ 352-2:2002

ωτοαςπιδες OPtIME II PELtOR (H520A), 3M 
ιδανική προστασία της ακοής σε περιβάλλοντα με έντονο βιομηχανικό θόρυβο ή μηχανή-
ματα κατασκευής, όπως αεροδρόμια ή γεωργικές εργασίες. Τα φαρδιά, μαλακά μαξιλαράκια 
μειώνουν την πίεση γύρω από τα αυτιά και βελτιώνουν την άνεση και τη δυνατότητα χρήσης. 
Ο μεγάλος χώρος στο εσωτερικό του ακουστικού συμβάλλει στη μείωση της συσσώρευσης 
θερμότητας και υδρατμών. Μαξιλαράκια και ενθέματα με εύκολη αντικατάσταση, για διατή-
ρηση της καθαριότητας. Ωτοασπίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για επίπεδα θορύβου όπου 
κυριαρχούν οι χαμηλές και μεσαίες συχνότητες. Οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι περιέχουν έναν 
μοναδικό συνδυασμό υγρού και αφρού. SNR (Βαθμός απομείωσης): 30-31Db

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE, EN 352-1:1993, EN 352-3:2002

Κωδ.: 5.598

Κωδ.: 0.841

Κωδ.: 3.396

Κωδ.: 5.692

Κωδ.: 5.646
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Κερι επιΚαλυψης για 
υποδηΜατα εργαςιας

Προστατεύει το υπόδημα. Δημιουργεί 
μία «διάφανη» επίστρωση στο υπόδημα 
καθιστώντας το αδιάβροχο. Μαλακώνει 
και αναζωογονεί το δέρμα.

Κωδ.: 5.738

ςπρευ αδιαΒροΧοποιηςης 
για υποδηΜατα εργαςιας

Κατάλληλο για υποδήματα από υλικό 
δέρμα, nuede, σουέτ. Αποτρέπει την 
εισχώρηση νερού. Απομακρύνει τις 
σκόνες και διατηρεί την αρχική φόρμα 
του υποδήματος από την αγορά.

Κωδ.: 5.737

Καλτςα ιςοθερΜιΚη 
tECHNIC3  
Κάλτσα ισοθερμική. Κάλτσα τεχνική, ει-
δικά σχεδιασμένη για πολύωρη χρήση σε 
χώρους εργασίας, προσφέροντας άνεση 
και σταθερή θερμοκρασία των άκρων. 
ςύνθεση: Μαλλί 40%,  BabyCryll 40%, 
Lycra 10%, Cotton 10% 

Μεγεθη: Μ (38-41), L (42-44), XL (45-47)

ΧρωΜα: Γκρι / Ανθρακί

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

Κωδ.: 4.255

Καλτςα ιςοθερΜιΚη 
«Κυνηγου» 
Κάλτσα ισοθερμική. Κάλτσα τεχνική, 
ειδικά σχεδιασμένη για πολύωρη και 
καθημερινή χρήση σε χώρους εργασίας, 
προσφέροντας άνεση και σταθερή θερ-
μοκρασία των άκρων. Ιδιαίτερα «ψηλή». 
Ιδανική για χρήση με γαλότσες ή μποτά-
κια για μεγαλύτερη προστασία από το 
ψύχος. ςύνθεση: Μαλλί 40%,  BabyCryll 
40%, Lycra 10%, Cotton 10% 

Μεγεθη: Μ (38-41), L (42-44), XL (45-47)

ΧρωΜα: Σκούρο Πράσινο (χακί)

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

Κωδ.: 3.809
πατος παπουτςιων 
απορροφητιΚος ABSORBA 
PLuS, BNN 
Αντιβακτηριδιακός, ανατομικός πάτος 
παπουτσιών, κατάλληλος για χρήση στο 
χώρο εργασίας αλλά και στον ελεύθερο 
χρόνο. Το παχύ στρώμα της μικροπο-
ρώδους πολυουρεθάνης απορροφά τον 
ιδρώτα και διατηρεί ένα ευχάριστο 
μικροκλίμα μέσα στο παπούτσι, καθώς 
απορροφά επίσης μικροκραδασμούς 
κατά τη διάρκεια της μεγάλης φθοράς. 
Εύκολος στο πλύσιμο και πολύ άνετος.

ΧρωΜα: Γκρι

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

ΚαταςΚευαςτης: ΒΕΝΝΟΝ

Κωδ.: 4.915

Καλτςα ΒαΜΒαΚερη 
StANDARD 
Κάλτσα βαμβακερή. Κάλτσα αθλητική, 
ιδιαίτερα απορροφητική, ειδικά σχεδι-
ασμένη  για πολύωρη και καθημερινή 
χρήση σε χώρους εργασίας, προσφέρο-
ντας άνεση. ςύνθεση: Βαμβάκι (Πετσετέ) 
80%, Πολυαμίδιο 15%, Ελαστάν 5% 

Μεγεθη: Μ (38-41), L (42-44), XL (45-47)

ΧρωΜα: Μπλε, Ανθρακί, Χακί

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

Κωδ.: 3.537
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Κορδονια παπουτςιων, Βνν
110 cm (θηλύκια υποδοχής: 3 - 5) 

140 cm (θηλύκια υποδοχής: 5 - 7) 

ΧρωΜα: Μαύρο πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

ΚαταςΚευαςτης: ΒΕΝΝΟΝ

Κωδ.: 5.359

Κωδ.: 5.358

αναΚλαςτιΚη, ΒραδυΚαυςτη ταινια ενδυΜατων 
ανακλαστική, βραδύκαυστη ραφτή ταινία ενδυμάτων, για σήμανση υψηλής ορατότη-
τας σε ρουχισμό που απευθύνεται  σε εργαζόμενους. Ιδανική για πυροσβέστες και 
χρήση σε στολές πυροσβεστών, παντελόνια, μπουφάν, γιλέκα ασφαλείας και άλλα 
ρούχα προστασίας που σχεδιάζονται για να παρέχουν μέγιστη νυχτερινή ορατότητα 
για την ασφάλεια εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με τη φωτιά ή εκτίθενται σε 
αυξημένη θερμότητα. Προσφέρει υψηλή ορατότητα. Έχει πλάτος 5 εκ. και μπορείτε να 
παραγγείλετε όσο μήκος θέλετε. Ειδική επεξεργασία της ταινίας για μέγιστη αντοχή 
σε υπερβολική θερμότητα και φωτιά.

ΧρωΜα: Κίτρινο Φωσφοριζέ – Γκρι 

πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE, Πιστοποιημένη με τα πιο πρόσφατα στάνταρ για πυροσβε-
στικά ρούχα EN471 και EN469

Κωδ.: 5.137

αναΚλαςτιΚη ταινια 
ενδυΜατων 
ανακλαστική ραφτή ταινία εν-
δυμάτων, για σήμανση υψηλής 
ορατότητας σε ρουχισμό που 
απευθύνεται σε εργαζόμενους, 
καλύπτοντας όλες τις απαιτή-
σεις των ευρωπαϊκών προδι-
αγραφών. Προσφέρει υψηλή 
ορατότητα. Έχει πλάτος 5 εκ. 
και μπορείτε να παραγγείλετε 
όσο μήκος θέλετε.

ΧρωΜα: Γκρι

Κωδ.: 0.413

ζωνη AtOLL, DELtA PLuS

Ζώνη από 100% Πολυεστέρα, με με-
ταλλική αγκράφα με το λογότυπο της 
εταιρείας DELTA PLUS. Κατάλληλη για 
όλα τα παντελόνια. 

ΧρωΜα: Γκρι 

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

Κωδ.: 5.617

ζωνη εργαλειων, CYCLOP

Υφασμάτινη ζώνη εργαλείων, πολλα-
πλών χρήσεων και θηκών. Εργονομικός 
σχεδιασμός, που προσφέρει άνεση, κατά 
τη διάρκεια εργασίας.

Μεγιςτο φορτιο: 5 kg

ΧρωΜα: Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

Κωδ.: 5.224

ζωνη εργαλειων, LEtO

Υφασμάτινη ζώνη εργαλείων, πολλα-
πλών χρήσεων. Εργονομικός σχεδιασμός, 
που προσφέρει άνεση, κατά τη διάρκεια 
εργασίας.

Μεγιςτο φορτιο: 4 kg

ΧρωΜα: Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

Κωδ.: 5.223
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επιγονατιδα M2GEN, 
DELtA PLuS

Επιγονατίδες 20x15 cm για 
παντελόνι, σαλοπέτα και 
φόρμα της σειράς MACH, 
PANOSTYLE. Κατασκευασμέ-
νη από αφρό πολυαιθυλενίου, 
παρέχοντας προστασία στα 
γόνατα.

ΧρωΜα: Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE, 
EN14404: 2004+A1:2010 

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

Κωδ.: 0.856

επιγονατιδα GIANt
 
Επιγονατίδες από ύφασμα και 
πλαστικό κέλυφος, για από-
λυτη προστασία στα γόνατα, 
και ελαστική ταινία με velcro, 
που παρέχει μεγάλη ευελιξία 
και άνεση στο πίσω μέρος του 
ποδιού. 

ΧρωΜα: Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

Κωδ.: 2.795

ιςοθερΜιΚη Μπλουζα BL800  
ισοθερμική μπλούζα με μακρύ μανίκι. Προσφέρει τη 
βέλτιστη ζεστασιά ανά πάσα στιγμή στο επάνω μέρος 
του κορμιού ενώ η κατασκευή υλικού επιτρέπει στο 
δέρμα να αναπνέει όταν οι συνθήκες γίνονται πολύ 
ζεστές. Ο στρογγυλός λαιμός το καθιστά ιδανικό για 
χρήση ως υπό-ένδυμα. ςύνθεση: Ακρυλικό 65%, Βαμβά-
κι 30%, Πολυπροπυλένιο 5%.

Βαρος: 275gr ΧρωΜα: Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

Κωδ.: 3.682

ιςοθερΜιΚο παντελονι tR850 
ισοθερμικό παντελόνι μακρύ. Δημιουργεί ένα στρώμα 
ζεστασιάς γύρω από το κάτω μέρος του σώματος. Το 
μαλακό πολυβαμβάκι ινών και πλεκτών υφασμάτων 
παγιδεύει τη θερμότητα. Ελαστικοί αστράγαλοι και 
ελαστική μέση προσφέρουν άνετη εφαρμογή. ςύνθε-
ση: Ακρυλικό 65%, Βαμβάκι 30%, Πολυπροπυλένιο 5%.

Βαρος: 275gr ΧρωΜα: Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

Κωδ.: 3.739

ιςοθερΜιΚη Μπλουζα kOLDYtOP, 
DELtA PLuS 
ισοθερμική μπλούζα με μακρύ μανίκι. Λειτουργεί ως 
«θερμορυθμιστής» και είναι κατάλληλο για χαμηλές 
θερμοκρασίες. Είναι ελαφρύ, ενώ  χάρη στην εργονο-
μική του κοπή, προσφέρει άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας. Ιδανικό για κάθε είδους εργασία. ςύνθε-
ση: Πολυαμίδιο 60%, Coolmax® 35%, Ελασθάνη 5%

ΧρωΜα: Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

Κωδ.: 5.871

ιςοθερΜιΚο παντελονι kOLDYPANtS 
DELtA PLuS 
ισοθερμικό παντελόνι μακρύ. Λειτουργεί ως ‘’θερμο-
ρυθμιστής’’ και είναι κατάλληλο για χαμηλές θερμο-
κρασίες. Είναι ελαφρύ, ενώ  χάρη στην εργονομική 
του κοπή, προσφέρει άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας. Ιδανικό για κάθε είδους εργασία. ςύνθεση: 
Πολυαμίδιο 60%, Coolmax® 35%, Ελασθάνη 5%

ΧρωΜα: Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

ΚαταςΚευαςτης:  DELTA PLUS

Κωδ.: 5.872
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Καπελο JOCkEY BALIJ
  
Καπέλο JOCKEY άνετο, για χρήση καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας , και σε 
οποιοδήποτε χώρο. Προστασία από την 
ηλιακή ακτινοβολία, ελαφρύ και αεριζό-
μενο. ςύνθεση: 65% Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι. 

ΧρωΜα: Λευκό, Μπλε ρουά

Κωδ.: 3.696

Καπελο JOCkEY VERONA, 
DELtA PLuS 
Καπέλο εργασίας MACH από πολυ-
εστέρα/Βαμβάκι. Άνετο, ελαφρύ και 
αεριζόμενο για χρήση σε διάφορα πεδία 
και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. 

ΧρωΜα: Κόκκινο, Μπλε Μαρίν

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

Κωδ.: 0.864
ςΚουφος kARA, 
DELtA PLuS 
Σκούφος από πολικό πολυεστερικό μαλ-
λί 3M Thinsulate™. Προσφέρει προστασία 
ενάντια στις χαμηλές θερμοκρασίες και 
το ψύχος.

ΧρωΜα: Μαύρο, Μπλε Μαρίν, Κόκκινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

Κωδ.: 4.738

ΚαλυΜΜα λαιΜου NIkOS, 
PROMACHER
 
Κάλυμμα λαιμού μαλλί πολικού 
τύπου από πολυεστέρα. Σφίξιμο 
με ελαστικό κορδόνι. Προσφέρει 
προστασία ενάντια στις χαμηλές 
θερμοκρασίες και το ψύχος.

ΧρωΜα: Μαύρο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

ΚαταςΚευαςτης: PROMACHER

Κωδ.: 5.736

ΚαλυΜΜα λαιΜου 
CHAMONIX, DELtA PLuS
 
Κάλυμμα λαιμού μαλλί πολικού 
τύπου από πολυεστέρα. Σφίξιμο 
με ελαστικό κορδόνι. Προσφέρει 
προστασία ενάντια στις χαμηλές 
θερμοκρασίες και το ψύχος.

ΧρωΜα: Μπλε Μαρίν, Κόκκινο

πιςτοποιηςεις / προτυπα:  CE

ΚαταςΚευαςτης: DELTA PLUS

Κωδ.: 4.449

φαΚος Χειρος tM-03R επαναφορτιζοΜενος, ALPIN PRO 
αδιάβροχος φακός αλουμινίου με 1 υψηλής φωτεινότητας LED. Κατασκευασμένος από 
αεροναυπηγικό αλουμίνιο. Εύκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθη-
μερινή χρήση. προστασία: 1 μέτρο από πτώση και πλήρης προστασία από εισχώρηση 
σκόνης. Μπαταρίες: 1x 3.7 V 600mAh 14430 Li-ion Rechargeable Battery (περιλαμβά-
νεται). φορτίσεις: 500 κύκλους. αδιαβροχοποίηση: IPX7 1 μέτρο κάτω από το νερό. 
Αξεσουάρ: Λουρί κρατήματος. Ώρες λειτουργίας μπαταρίας: Ισχυρή σκάλα: 2 ώρες 
(300 Lm), Χαμηλή σκάλα: 3.5 ώρες (150 Lm), Χαμηλή σκάλα: 30 ώρες (15 Lm). γρήγορο 
FLASHING: 14 ώρες. ρυθμιστής DC-DC για εκμετάλλευση όλης της ενέργειας της 
μπαταρίας. Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας με Off οποιαδήπο-
τε στιγμή.

Μεγεθος: 29x117mm  Βάρος: 124g με μπαταρίες

Κωδ.: 5.350
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φαΚος Χειρος IR666C επαναφορτιζοΜενος 10W, VELAMP 
επαναφορτιζόμενος φακός/προβολέας με CREE LED υψηλής φωτεινότητας 10W. Ιδανι-
κό για όλες τις χρήσεις: επαγγελματική και οικιακή χρήση (έκτακτες ανάγκες, κάμπινγκ, 
ψάρεμα, ασφάλεια, κυνήγι κ.ά.). 2W LED COB για περιμετρικό φωτισμό. Υποδοχή USB για 
φόρτιση κινητού (power bank). Ένδειξη LED κατά τη διάρκεια της φόρτισης. περιλαμβάνει: 
φορτιστή ρεύματος AC και 12V (αυτοκινήτου). παροχή ρεύματος: 230 – 50HZ / 9V-12, 200 
mA. ςτεγανότητα: IP44.

διαςταςεις: 13,5 x 22,5 x 18 cm Βαρος: 1,175 Kg ιςΧυς: 10 Watt φωτεινοτητα: 735 Lm

ΚαταςΚευαςτης:  Velamp

φαΚος Χειρος StAk, R920, LED επαναφορτιζοΜενος 20W, VELAMP 
φακός χειρός, Stak επαναφορτιζόμενος 20 Watt, R920, με LED υψηλής φωτεινότητας. 
Πολύ μεγάλη εμβέλεια, με ακτίνα δέσμης μεγαλύτερη από 1500 μέτρα. Διαθέτει power bank, 
λειτουργία για φόρτιση τηλεφώνου και άλλων συσκευών, υποδοχή για στήριξη σε τρίποδο, 
λειτουργία Anti-Black Out, CREE LED XHP 50 (LED ζωής: 30000), τύπος Beam: Focus, με αυτο-
νομία μέχρι και 3 ώρες έντονο φως (8 ώρες ασθενέστερο φως). Κόκκινο φως στο πίσω μέ-
ρος. τεχνικά στοιχεία: Τάση V: 220. Μπαταρία: 6V 4 Αh. Χρόνος φόρτισης: 14 ώρες. υλικό: 
ABS / PP. IP: IP43. αξεσουάρ που περιλαμβάνονται: λουράκι, φορτιστής 12V, αντάπτορας 
για τρίποδο, φορτιστής 220V, USB υποδοχή για φόρτιση συσκευών.

διαςταςεις: 20,5x17,5x18,5 cm Βαρος: -– ιςΧυς: 20 Watt φωτεινοτητα: 1600 Lm

ΚαταςΚευαςτης: Velamp

φαΚος Κεφαλης EASY LIGHt ALPINE Με ςενςορα 
αδιάβροχος φακός HL-04IR αlpin Pro με ένα υψηλής φωτεινότητας Luxeon tX White LED, 
με σύστημα IR για ενεργοποιηση με την κίνηση του χεριού. Διακριτικός μπλέ φωτισμός 
στον διακόπτη όταν ενεργοποιηθεί ο σένσορας κίνησης για να ξέρεις σε τι λειτουργία 
βρίσκετε ο φακός. Ξεχωριστός διακόπτης για χειροκίνητη λειτουργία & ξεχωριστός για 
τον σένσορα. Με τον νέο αισθητήρας κίνησης μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον φακό, όταν 
τα χέρια είναι βρώμικα ή φορώντας γάντια, όπως ψάρεμα, ορειβασία και Εργασίας. Νέας 
τεχνολογίας και σχεδίασης κάτοπτρο για να παράγει ομαλό φως & για μακράς απόσταση. 
Στιβαρή προστασία από πτώση 2m. IP5X Προστασία κατά Σκόνης. IPX4 Αδιαβροχοποίηση. 
Εύκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθημερινή χρήση. Ηλεκτρονικός δια-
κόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας με Off οποιαδήποτε στιγμή. Ελεύθερη προσαρμογή 
κλήσης. Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας: Ισχυρή σκάλα 5 ώρες – 230Lumens, Μεσαία σκάλα 14 
ώρες – 100Lumens, Χαμηλή σκάλα 100 ώρες – 20Lumens. Λευκός 3Hz FLASHING 35 ώρες 
NA. Μπαταρία: 3 x 1.5V AAA Alkaline Batteries [περιλαμβάνεται]. Συμβατότητα μπαταρίας: 
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-MH. 

Μεγεθος 62MM X 46MM X 40MM Βαρος: 90gr [με μπαταρία] 

φαΚος Κεφαλης HYPRID ALPINE 680 LuMINuS 
αδιάβροχος μπαταρίας ή επαναφορτιζόμενος φακός αLPIN PRO με ένα υψηλής φωτεινό-
τητας XP-L GREE White LED & ένα Ø5mm Nichia κόκκινο LED. Νέας σχεδίασης μηχανισμός 
στο κάτοπτρο για ευρυγώνια και σποτ σκόπευση. Φως που πέφτει ομοιόμορφα σε όλα τα 
επίπεδα. Κόκκινο LED για περπάτημα στο σκοτάδι, με διαθλαστή για ομοιόμορφο φωτισμό 
σε όλη την περιοχή. Προστασία από πτώση 2m. IP6X προστασία κατά σκόνης και IPX4 αδι-

Κωδ.: 2.626

Κωδ.: 5.560

Κωδ.: 5.298

Κωδ.: 5.595
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αβροχοποίηση. Εύκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθημερινή χρήση. 
Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας και Off οποιαδήποτε στιγμή. 
Αυτόματα OFF όταν πέσει χαμηλά η μπαταρία. Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας: ισχυρή 
σκάλα 2,5 ώρες (680 Lm), μεσαία σκάλα 5,5 ώρες (270 Lm), χαμηλή σκάλα 18 ώρες 
30 Lm), κόκκινο 15 ώρες (10 Lm), κόκκινο 2Hz FLASHING 30 ώρες ΝΑ. Μπαταρίες: 
3 x AAA Duracell, αλκαλικές μπαταρίες (περιλαμβάνονται).

Μεγεθος: 62 x 41 x 43 mm Βαρος: 112gr (με μπαταρία)

ΧαραΚτηριςτιΚα Με επαναφορτιζοΜενη Μπαταρια 
Ώρες λειτουργίας μπαταρίας:. Ισχυρή σκάλα: 2,5 ώρες (680 Lm), μεσαία σκάλα: 5,5 
ώρες (270 Lm), χαμηλή σκάλα: 18 ώρες (30 Lm), κόκκινο: 15 ώρες (10 Lm), κόκκινο: 2 
Hz, FLASHING:30 ώρες ΝΑ, Κόκκινο LED ON: φορτίζει. Πράσινο LED ON: πλήρως φορτι-
σμένο. Προστασία για την μπαταρία. Αυτόματα OFF, όταν φορτιστεί πλήρως. Ενδεικτι-
κή λυχνία κατά τη φόρτιση. Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή. Απευθείας 
φόρτιση από Micro USB. Μπαταρία: 1 x 3.7V 800 mAh Li-polymer Rechargeable Battery 
(πωλείται ξεχωριστά). Φορτίσεις: 500 κύκλους (πάει στο 70% μετά τους 500 κύκλους). 
Βάρος: 95gr (με μπαταρία)

φαΚος Κεφαλης H0717 ALPINE 1000 LuMINuS 
λυχνία ΧΜ-L2 Cree White Led, με μέγιστη απόδοση έως και 1000 Lumens. Ενσωμα-
τωμένο κάτοπτρο με ακτίνα ρίψης 230m. Ηλεκτρονικός διακόπτης επιτρέπει με μία 
κίνηση τη ρύθμιση 3 επιπέδων φωτεινότητας και 3 θέσεων λειτουργίας. Θύρα επανα-
φόρτισης με τεχνολογία Micro-USB. Led λυχνία εμφανίζει τη χωρητικότητα της μπατα-
ρίας και το επίπεδο φόρτισης. Κόκκινος οπίσθιος φανός ενσωματωμένος στη θήκη της 
μπαταρίας παρέχει ενδείξεις ασφάλειας. Αποσπώμενη μπαταρία επιτρέπει τη χρήση 
εφεδρικής μπαταρίας. Καλώδιο προέκτασης για εξ αποστάσεως σύνδεση με μπαταρία. 
Ρυθμιζόμενο κύκλωμα προστασίας από την υπερφόρτιση και την υπερβολική αποφόρ-
τιση. Ειδικό κλιπ εξασφαλίζει την ασφαλή εφαρμογή του σε κράνος. Αδιάβροχος.

Κωδ.: 5.596

Κωδ.: 5.691
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προστασιασCHEF SERVICE

ςΚουφοι Μαγειρων

ςΚουφος λευΚος, BAkERY

ςκούφος λευκός BAkERY με λάστιχο 
στο πίσω μέρος. Συνδυάζει κανόνες 
υγιεινής και άνεση! Κατάλληλος για 
φούρνους,ζαχαροπλαστεία κ.λπ.

ΚαταςΚευαςτης:  EGO CHEF

Κωδ.: 5.439

ςΚουφος CLASSIC CHEF
 
ςκούφος μαγείρων με VELCRO στο 
πίσω μέρος. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής 
και άνεση! Κατάλληλος για μάγειρες.

ΧρωΜα: Λευκό  / Μαύρο

υλιΚο: 100% Βαμβακερό

ΚαταςΚευαςτης: AXON

Κωδ.: 4.918

ςΚουφος Μαυρος ριγε

ςκούφος μαγείρων με VELCRO στο 
πίσω μέρος. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής 
και άνεση! Κατάλληλος για μάγειρες.

υλιΚο: 100% Βαμβακερό

ΚαταςΚευαςτης: AXON

Κωδ.: 5.829

Μπαντανα Μαυρη
 
Μπατανα nero/black. Συνδυάζει κανό-
νες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλη για 
μάγειρες.

υλιΚο: 100% Βαμβακερό

ΚαταςΚευαςτης: AXON

Κωδ.: 5.320

Μπαντανα FLAMES
 
Μπαντανα με σχεδιο φλογες. Συνδυάζει 
κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλη 
για μάγειρες.

υλιΚο: 100% Βαμβακερό

 ΚαταςΚευαςτης:  EGO CHEF

Κωδ.: 5.437

Μπαντανα POP ARt
 
Μπαντανα με σχεδιο popart. Συνδυάζει 
κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλη 
για μάγειρες.

υλιΚο: 100% Βαμβακερό

ΚαταςΚευαςτης:  EGO CHEF

Κωδ.: 5.438
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ποδια λαιΜου SERVICE ECO 
Με ΜεταλλιΚο Κλιπ
 
Ποδιά λαιμού, σερβιρίσματος με 
ρυθμιζόμενο μεταλλικό κλιπ, και 
τσέπη στο μπροστινό μέρος. Σύνθε-
ση σύμμεικτη (65/35).

ΧρωΜα:  μαύρο, πράσινο, μπορντό, 
λευκό

Κωδ.: 5.775

ποδια Μεςης «GARSON»
 
ποδιά μέσης, σερβιρίσματος με 
τσέπη στο μπροστινό μέρος. Σύν-
θεση σύμμεικτη (65/35).

ΧρωΜα: μαύρο, μπορντό, καφέ

Κωδ.: 5.835

ποδια ςερΒιριςΜατος 
ΒΒ 
ποδιά σερβιρίσματος 
με τσέπες, από υλικό 
microfiber. Ποδιά κατάλληλη 
για προσωπικό σε καταστή-
ματα εστίασης. Το υλικό 
κατασκευής τους (microfiber) 
εμποδίζει την απορρόφηση 
υγρών.

ΚαταςΚευαςτης:  
EGO CHEF

Κωδ.: 5.440

ποδιες

παντελονια Μαγειρων

παντελονι Μαγειρα 
Μαυρο ριγε
 
Άνετο και εργονομικό. 
Unisex, κατάλληλο για 
άνδρες και γυναίκες. 

υλιΚο:  65% Πολυεστέρας, 
Βαμβακερό.

Μεγεθη: XS – 4XL

ΧρωΜα: ΜΑΥΡΟ ΡΙΓΕ

ΚαταςΚευαςτης:  ΑΧΟΝ

Κωδ.: 5.827

παντελονι Μαγειρα 
FRANCE, Μπλε ριγε
 
Άνετο και εργονομικό, με 
πολλαπλές τσέπες. Unisex, 
κατάλληλο για άνδρες και 
γυναίκες.

υλιΚο:  65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι

Μεγεθη:  S – 4XL

ΧρωΜα:  ΜΠΛΕ ΡΙΓΕ

ΚαταςΚευαςτης:   EGO CHEF

Κωδ.: 5.436

παντελονι Μαγειρα 
COLORADO, γΚρι Καρο
 
Άνετο και εργονομικό χάρη 
στις πολλαπλές τσέπες που 
διαθέτει. Unisex, κατάλληλο 
για άνδρες και γυναίκες.

υλιΚο: 100% Βαμβακερό 

Μεγεθη:  S – 4XL

ΧρωΜα:  ΓΚΡΙ ΚΑΡΟ

ΚαταςΚευαςτης: EGO CHEF

Κωδ.: 5.435

παντελονι Μαγειρα 
CLASSIC CHEF
 
Άνετο και εργονομικό με 
κορδόνι στη μέση. Κλασικός 
σχεδιασμός. Unisex, κατάλλη-
λο για άνδρες και γυναίκες.

υλιΚο:  65% Πολυεστέρας, 
Βαμβακερό.

Μεγεθη:  XS – 4XL

ΧρωΜα: Λευκό / Μαύρο

ΚαταςΚευαςτης:  ΑΧΟΝ

Κωδ.: 4.917
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ςαΚαΚια Μαγειρων

ςαΚαΚι CHEF SAFEtY MM

Κοντομάνικο σακάκι CHEF SAFEtY MM 
με κουμπιά. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής 
και άνεση! Τσέπη για στυλό. Κατάλληλο 
για μάγειρες. Unisex, ιδανικό για άντρες 
και γυναίκες. Ιταλικός σχεδιασμός.

ΧρωΜα: Μαύρο/Λευκό 

Μεγεθη: S – 4XL

υλιΚο: 65%Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι

ΚαταςΚευαςτης: EGO CHEF

Κωδ.: 5.426

ςαΚαΚι CHEF CLASSIC SH

Κοντομάνικο σακάκι chef με τρουκς. 
Κλασικός σχεδιασμός με τη διαφορά ότι 
διαθέτει τρουκς αντί για κουμπιά. Τσέπη 
για στυλό. Κατάλληλο για μάγειρες. 
Unisex, ιδανικό για άντρες και γυναίκες. 
Ιταλικός σχεδιασμός.

ΧρωΜα: Μαύρο/Λευκό

Μεγεθη: XS – 4XL

υλιΚο: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι

ΚαταςΚευαςτης: AXON

Κωδ.: 5.828

ςαΚαΚι CHEF SECuRItY ML

Μακρυμάνικο σακάκι CHEF SECuRItY 
WHItE. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και 
άνεση! Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, 
ιδανικό για άντρες και γυναίκες. Ιταλι-
κός σχεδιασμός. 

ΧρωΜα: Μαύρο/Λευκό

υλιΚο: 100% Βαμβάκι

Μεγεθη:  XS-4XL

ΚαταςΚευαςτης:   EGO CHEF

Κωδ.: 5.427

ςαΚαΚι CHEF JuLIENE

Μακρυμάνικο μαύρο σακάκι με ριγέ 
λεπτομέρειες. Σακάκι μαύρο με ριγέ 
λεπτομέρειες στα μανίκια και στο γιακά. 
Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! 
Κατάλληλο για μάγειρες. Τσέπη για 
στυλό. Unisex, ιδανικό για άντρες και 
γυναίκες. 

υλιΚο: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι

Μεγεθη: XS-4XL

ΚαταςΚευαςτης:  AXON

Κωδ.: 5.261

ςαΚαΚι CHEF SPORt ItALY
 
Μακρυμάνικο σακάκι CHEF SPORt 
ItALY με λεπτομέρειες. Για αυτούς που 
είναι fan της ιταλικής κουζίνας και εργά-
ζονται σε ιταλικά εστιατόρια. Αθλητικός 
σχεδιασμός. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής 
και άνεση! Κατάλληλο για μάγειρες. Κου-
μπιά με χρώματα ανάλογα της ιταλικής 
σημαίας. Unisex, ιδανικό για άντρες και 
γυναίκες. Ιταλικός σχεδιασμός.

υλιΚο: 100% Βαμβάκι

Μεγεθη: S-4XL

ΚαταςΚευαςτης: EGO CHEF

Κωδ.: 5.429

ςαΚαΚι CHEF CLASSIC LO

Μακρυμάνικο σακάκι λευκό με τρουκς. 
Κουμπιά τύπου τρουκς για μεγαλύτερη 
αντοχή. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και 
άνεση! Κατάλληλο για μάγειρες. UNISEX, 
ιδανικό για άντρες και γυναίκες. 

ΧρωΜα:  Μαύρο/Λευκό

Μεγεθη: XS-4XL

υλιΚο: 65 % Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι

ΚαταςΚευαςτης: AXON

Κωδ.: 4.916
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ςαΚαΚι CHEF RICHARD

Κομψό μακρυμάνικο σακάκι chef με 
αεριζόμενη πλάτη. Σχεδιασμός που επι-
τρέπει την απομάκρυνση του ιδρώτα. 
Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση!  
Μαύρα κουμπιά για πιο αυστηρό ύφος. 
Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, ιδα-
νικό για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός 
σχεδιασμός.

υλιΚο: 100% Βαμβάκι

Μεγεθη: S-4XL

ΚαταςΚευαςτης: EGO CHEF

Κωδ.: 5.434

ςαΚαΚι CHEF BONBON

Μακρυμάνικο σακάκι chef με σχεδία 
από ζαχαρωτά και αεριζόμενη πλάτη. 
Ιδιαίτερος σχεδιασμός. Σχεδιασμός που 
επιτρέπει την απομάκρυνση του ιδρώτα. 
Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! 
Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, ιδανικό 
για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός σχεδι-
ασμός.

υλιΚο: 100% Βαμβάκι

Μεγεθη: S-4XL

ΚαταςΚευαςτης: EGO CHEF

Κωδ.: 5.431

ςαΚαΚι CHEF SkuLLS AIR PLuS

Μακρυμάνικο σακάκι chef με νεκροκε-
φαλές και αεριζόμενη πλάτη. Ιδιαίτερος 
σχεδιασμός. Σχεδιασμός που επιτρέπει 
την απομάκρυνση του ιδρώτα. Συνδυάζει 
κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλο 
για μάγειρες. Unisex, ιδανικό για άντρες 
και γυναίκες. Ιταλικός σχεδιασμός. 

υλιΚο: 100% Βαμβάκι

Μεγεθη: S-4XL

ΚαταςΚευαςτης: EGO CHEF

Κωδ.: 5.430

ςαΚαΚι CHEF GRAPHIC

Μακρυμάνικο σακάκι chef με γραφικά 
σχεδία και αεριζόμενη πλάτη. Ιδιαί-
τερος σχεδιασμός. Σχεδιασμός που 
επιτρέπει την απομάκρυνση του ιδρώτα. 
Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! 
Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, ιδανικό 
για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός σχεδι-
ασμός

υλιΚο: 100% Βαμβάκι

Μεγεθη: S-4XL

ΚαταςΚευαςτης: EGO CHEF

Κωδ.: 5.432

ςαΚαΚι CHEF FANtASY

Μακρυμάνικο σακάκι chef με σχεδία 
από MuFFIN’S και αεριζόμενη πλάτη. 
Ιδιαίτερος σχεδιασμός. Σχεδιασμός που 
επιτρέπει την απομάκρυνση του ιδρώτα. 
Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! 
Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, ιδανικό 
για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός σχεδι-
ασμός

υλιΚο: 100% Βαμβάκι

Μεγεθη: S-4XL

ΚαταςΚευαςτης: EGO CHEF

Κωδ.: 5.433

Η τεχνολογία αεριζόμενης πλά-
της χαρίζει απόλυτη άνεση και 
διαπνοή στο σώμα κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας σε οποιοδήπο-
τε κλάδο. Το ύφασμα, χάρις την 
καινούρια αυτή τεχνολογία, έχει 
την δυνατότητα να απορροφά και 
να αποβάλει 
τα σταγονίδια 
της υγρασίας.

Τεχνολογία 
Air Plus
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1ιατριΚα

ιατριΚη ποδια ADEL

γυναίκεια ιατρική ποδιά 
ADEL. Εργονομικός σχεδι-
ασμός πολλαπλών τσεπών. 
Γυναικείος σχεδιασμός. 
Κλείσιμο με κουμπιά. Λάστιχο 
στις μανσέτες για μεγαλύτερη 
άνεση στην εργασία.

υλιΚο: 100% Βαμβάκι

Μεγεθη: S – 3XL

ΚαταςΚευαςτης:  EGO CHEF

Κωδ.: 5.443

ιατριΚη ποδια ALVIN

αντρική ιατρική ποδιά 
ALVIN. Εργονομικός σχεδι-
ασμός πολλαπλών τσεπών. 
Αντρικός σχεδιασμός. 
Κλείσιμο με κουμπιά. Λάστιχο 
στις μανσέτες για μεγαλύτερη 
άνεση στην εργασία.

υλιΚο: 100% Βαμβάκι

Μεγεθη: S – 4XL

ΚαταςΚευαςτης:  EGO CHEF

Κωδ.: 5.444

ιατριΚη ποδια MANtLE

unisex ιατρική ποδιά 
B-WELL. Κλείσιμο με κου-
μπιά. Διακοσμητική ζώνη στο 
πίσω μέρος. Χαμηλός γιακάς.

υλιΚο: 100% Βαμβάκι

Μεγεθη: 44 – 64

ΚαταςΚευαςτης: B-WELL

Κωδ.: 5.420

ιατριΚη ποδια DENtISt

ιατρική ποδιά για οδοντιά-
τρους. Εργονομικός σχεδι-
ασμός πολλαπλών τσεπών. 
Unisex. Κατάλληλη για άντρες 
και γυναίκες. Κλείσιμο με 
κουμπιά. Λάστιχο στις μαν-
σέτες για μεγαλύτερη άνεση 
στην εργασία.

υλιΚο: 100% Βαμβάκι

Μεγεθη: S – 3XL

ΚαταςΚευαςτης:  EGO CHEF

Κωδ.: 5.445

ιατριΚη Μπλουζα

Ιατρική μπλούζα, με 3 εξωτερι-
κές τσέπες. 

ςυνθεςη: 65% Pol 35% Co

ΧρωΜατα: Λευκό, Μπλε ρουα.

Μεγεθη: XXS – XXL

Βαρος υφαςΜατος: 220gr

Κωδ.: 5.018

παντελονι εργαςιας
 
Παντελόνι εργασίας χωρίς 
τσέπες (σύμφωνα με το πρό-
τυπο HAACP) κατάλληλο για 
εταιρίες τροφίμων, νοσοκο-
μεία κ.λπ.

ςυνθεςη: 65% Pol 35% Co

ΧρωΜατα: Λευκό, Μπλε ρουα.

Μεγεθη: XXS – XXL

Βαρος υφαςΜατος: 220gr

Κωδ.: 5.019
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Μέσα ατοΜικήσ 
προστασιασ1 εξοπλιςΜος εργαςιαΚων Χωρων

1. πυροςΒεςτιΚη φωλια 
Πυροσβεστική φωλιά. Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.

2. πυροςΒεςτηρες 
Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ABCE: 6kg, 5kg, 3kg, 2kg, 1kg.
αναλαμβάνουμε αναγομώσεις και υδραυλικούς ελέγχους.

3. φαρΜαΚειο επιτοιΧιο ΜεταλλιΚο (τΧ0211) 
φαρμακείο επιτοίχιο μεταλλικό, από  γαλβανισμένη λαμαρίνα 
ηλεκτροστατικής βαφής, με μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Διαθέτει 
κλειδαριά ασφαλείας με εφεδρικό κλειδί, και ράφι εσωτερικά. 

διαςταςεις: 31 x 21,4 x 9 cm ΧρωΜα: Λευκό

4. ντουζ για πλυςεις ςωΜατος  
ντουζ τοίχου, για πλύσεις χημικών, σώματος, επείγοντος 
πλυσίματος, που ενεργοποιείται με το τράβηγμα τριγωνικής 
λαβής. Από ανθεκτικό υλικό PVC και μέταλλο. 

πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE ΚαταςΚευαςτης: TOF INDUSTRIE

5. νιπτηρας πλυςης Ματιων 
νιπτήρας, για πλύσεις ματιών με νιπτήρα από ABS, δύο πίδα-
κες νερού, και σύστημα φιλτραρίσματος. Από ανθεκτικό υλικό 
PVC και μέταλλο.

πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE ΚαταςΚευαςτης: TOF INDUSTRIE

6. ντουζ για πλυςεις ΧηΜιΚων, 2 ςηΜειων 
ντουζ τοίχου, για πλύσεις χημικών, 2 σημείων. Νιπτήρας 
πλύσης ματιών, με λεκάνη από ABS, με δύο εξόδους νερού με 
ρυθμιζόμενη από βαλβίδα ροή, με σύστημα φιλτραρίσματος 
και ντους σώματος με κεφαλή από ABS που ενεργοποιείται με 
το τράβηγμα τριγωνικής λαβής. Από ανθεκτικό υλικό PVC και 
μέταλλο. Συνίσταται σύνδεση από υδραυλικό. 

πιςτοποιηςεις / προτυπα: CE ΚαταςΚευαςτης: TOF INDUSTRIE

Κωδ.: *

Κωδ.: *

Κωδ.: 5.159

Κωδ.: 5.836

Κωδ.: 1.877

Κωδ.: 5.558

1
2

3

4

6

5
για τα προϊόντα με κωδικό ( * ) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας 
για σχετικές πληροφορίες.
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Εξοπλισμοσ Εργασιακών χώρών 1Μέσα ατοΜικήσ 
προστασιασ

πλαςτιΚος Καδος 120 lt,  
2 τροΧοι Με ποδοΜοΧλο
 
Κάδος 2 τροχών που διαθέτει καπάκι 
που ανοίγει εύκολα και ομαλά με το 
πεντάλ ποδιού για την αποφυγή χρήσης 
χεριών και τυχόν επαφής με απορρίμ-
ματα ή εκπνοή δυσοσμίας. Το εξάρτημα 
της συσκευής πεντάλ είναι ενισχυμένο 
με ειδικό πλαστικό υλικό. Οι τροχοί του  
αποτελούνται από συμπαγή ελαστικά με 
διάμετρο 200mm και περιστροφή 360 
μοιρών. Διαθέτουν υψηλή σταθερότητα 
και έχουν αποτελεσματική προστασία 
από την διάβρωση. Ιδανικός για βιομηχα-
νικούς χώρους ή εργοστάσια κ.λπ.

διαςταςεις: 480 x 560 x 925 mm

Βαρος: 13,0 ± 2% kg

ογΚος: 120 lt

ΧρωΜα: Πράσινο, Πορτοκαλί, Μπλε

Κωδ.: 5.658

πλαςτιΚος Καδος 
απορριΜατων Με 2 τροΧους
  
οι κάδοι 2 τροχών ξεχωρίζουν για την 
αποτελεσματικότητα και την ευελιξία 
τους με την βελτιστοποιημένη σχεδίαση 
για τους φορτωτές καθώς και ολοκλη-
ρωμένο footstep που προστατεύει την 
πλάτη των χρηστών. Διαθέτουν τροχούς 
200mm, ενώ η μείωση του θορύβου 
στην περιοχή στερέωσης του τροχού 
εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία. Από 
ανθεκτικό υλικό υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο. 

διαςταςεις: 555 × 445 × 990 mm (80 Lt) 
 555 x 479 x 974 mm (120 Lt) 
 737 x 583 x 1079 mm (240 Lt) 
 880 x 585 x 1112 mm (360 Lt)

ΧρωΜα: Πράσινο

Κωδ.: *

Καδοι εςωτεριΚων Χωρων 
ECO DEPO
 
ο κάδος ECO DEPO είναι ένας ελαφρύς 
και ανθεκτικός οργανωτής αποβλήτων. 
Είναι ευπροσάρμοστος και προσαρμόσι-
μος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδή-
ποτε χώρο εργασίας. Οι κάδοι έρχονται 
σε 5 διαφορετικά χρώματα (μαύρο, μπλε, 
πράσινο, κίτρινο, κόκκινο) και αυτό επι-
τρέπει σαφή αναγνώριση των διαφόρων 
ροών αποβλήτων. Το κάθε κέντρο ανακύ-
κλωσης περιλαμβάνει καλαίσθητα stant 
και σακούλες αναλόγου χρώματος όπως 
τα καπάκια. Ιδανικός για εργασιακούς 
χώρους και εργοστάσια, κ.λπ.

διαςταςεις: 400 × 380 × 1250 mm

ΧρωΜα:  Μαύρο, Κόκκινο, Μπλε, Κίτρινο, 
Πράσινο

Κωδ.: 5.837

γραΜΜατοΚιΒωτιο 
ΜεταλλιΚο (τΧ0080)

γραμματοκιβώτιο μεταλλικό, με μεγάλη 
αντοχή στις αντίξοες καιρικές συνθή-
κες. Διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας με 
εφεδρικό κλειδί, και καπάκι με αυτόμα-
το κλείσιμο. Μοντέρνο design. Κατάλ-
ληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, πλήρη στεγανότητα. 

διαςταςεις: 29 x 21 x 6 cm

ΧρωΜα:  Μαύρο, Λευκό, Πράσινο σκούρο.

Κωδ.: 3.474

ςηΜανςη FLAP 
ολιςθηρου δαπεδου

πινακίδα σήμανσης / 
προειδοποίησης ολισθηρού 
δαπέδου, από πλαστικό 
ανθεκτικό υλικό. Προειδο-
ποιητική σήμανση κινδύνου 
ολίσθησης και υγρού πατώ-
ματος. Εκτύπωση σε διπλή 
πλευρά.  

ΧρωΜα: Κίτρινο

Κωδ.: 1.233

για τα προϊόντα με κωδικό ( * ) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για σχετικές πληροφορίες.



ςταθΜευςη Και
οδιΚη προςταςια2

64 Καταλογος προϊοντων www.ergosimansi.gr



65Καταλογος προϊοντωνwww.ergosimansi.gr

Εξοπλισμοσ στάθμΕυσησ 
κάι οδικησ άσφάλΕιάσ 2

ευΚαΜπτο ΚολωναΚι ενιςΧυΜενο 75 cm
  
Κολωνάκι Pu 75cm για σήμανση οδών, τεχνικών έργων 
κ.τ.λ. Με διάμετρο 80mm. Εύκαμπτο, επανέρχεται στη 
θέση του μετά από χτυπήματα. Τα εύκαμπτα κολωνάκια 
είναι κατάλληλα για οριοθέτηση δρόμων, χώρων στάθμευ-
σης και τεχνικών έργων. Χρησιμοποιούνται για αποφυγή 
παρκαρίσματος κυρίως σε κλειστές στροφές από τις οποί-
ες διέρχονται λεωφορεία ή άλλα μεγάλα οχήματα. Έχουν 
μεγάλη αντοχή σε χτυπήματα και επανέρχονται στο αρχικό 
τους σχήμα. Έχουν πλήθος άλλων εφαρμογών από ιδιώτες 
ή δημόσιους φορείς (γκαράζ, θέσεις στάθμευσης, θέσεις 
φόρτο-εκφόρτωσης, σχολεία, διαχωρισμός λωρίδων 
κυκλοφορίας κ.τ.λ.). Με το μεγάλο τους ύψος γίνονται 
εύκολα αντιληπτά από τους οδηγούς λόγω του έντονου 
χρώματος και των ανακλαστικών ταινιών που διαθέτουν.

Κωδ.: 5.161

ΜεταλλιΚο ΚολωναΚι 
ςταθερο Με πυραΜιδιΚο 
τελειωΜα ςτο πανω Μερος
 
τετράγωνη διατομή 10χ10 cm. 
Διαθέτει πυραμιδικό τελείωμα στο 
πάνω μέρος. Είναι γαλβανισμένο για 
μεγαλύτερη αντοχή. Είναι βαμμένο 
με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 
Είναι σταθερό για μόνιμη εγκατάστα-
ση. Είναι μαύρο με κίτρινη ανακλα-
στική ταινία σε 2 ύψη για να είναι 
ευδιάκριτο από απόσταση. Είναι 
χαλύβδινο με εσωτερικά νεύρα για 
μεγαλύτερη αντοχή. Κατόπιν ζήτη-
σης μπορεί να τοποθετηθεί κρίκος 
στην κορυφή για πλαστική αλυσίδα.

διαςταςεις: 100 x 100 x 520 mm

Βαρος: 3kg

Κωδ.: 5.851

ΜεταλλιΚο ΚολωναΚι

Γαλβανισμένο, βαμμένο 
ηλεκτροστατικά.

διαςταςεις: Φ76 x 600 mm

Βαρος: 2,0 kg

Κωδ.: 5.534

ευΚαΜπτο ΚολωναΚι ενιςΧυΜενο 45 cm

ελαστικό κολωνάκι 75cm κατασκευασμένο από πολυου-
ρεθάνη. Είναι εξαιρετικά εύκαμπτο και διαθέτει μεγάλη 
αντοχή στα χτυπήματα. Τα ενισχυμένα εύκαμπτα κολω-
νάκια είναι κατάλληλα για οριοθέτηση δρόμων, χώρων 
στάθμευσης και τεχνικών έργων. Χρησιμοποιούνται για 
αποφυγή παρκαρίσματος κυρίως σε κλειστές στροφές από 
τις οποίες διέρχονται λεωφορεία ή άλλα μεγάλα οχήματα. 
Έχουν μεγάλη αντοχή σε χτυπήματα και επανέρχονται 
στο αρχικό τους σχήμα. Έχουν πλήθος άλλων εφαρμογών 
από ιδιώτες ή δημόσιους φορείς. Με μεγάλο ύψος για να 
γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους οδηγούς λόγω και 
του έντονου χρώματος και των ανακλαστικών ταινιών που 
διαθέτουν.

Κωδ.: 2.599

Κολωνα Με Βαςη νερου 90 cm
 
Κολώνα PVC η οποία μπορεί να γεμίσει με νερό ή άμμο. 
Έχει 90 cm ύψος και είναι δίχρωμη. Γεμάτη παραμένει στη 
θέση της χωρίς βίδωμα. Η κολώνα είναι ιδανική για προ-
σωρινή  οριοθέτηση. Έχει μικρό βάρος: 0,5 kg όταν είναι 
άδεια και μεταφέρεται εύκολα. Στην συνέχεια μπορούμε 
να την γεμίσουμε με νερό έως 3 kg για να αυξήσουμε την 
σταθερότητα της. Διαθέτει υποδοχή για πλαστική αλυσί-
δα. Έχει ύψος 90 cm, διάμετρο 4 cm και διάμετρο βάσης 28 
cm. Η βάση είναι αποσπώμενη από τον κορμό της κολώνας 
οπότε είναι εξαιρετικά εύκολη στη μεταφορά της. Το στή-
σιμο είναι απλή διαδικασία: τοποθετούμε τον κορμό στην 
ειδική βάση και γεμίζουμε την βάση με νερό. Προαιρετικά 
τοποθετούμε πλαστική αλυσίδα αν υπάρχει ανάγκη.

Κωδ.: 4.412

ΚολωναΚια Και Μπαρες 

Μεγαλη Κολωνα Με 
λαςτιΧενια Βαρια Βαςη
 
Μεγάλη κολώνα με βαριά λαστι-
χένια βάση. Μένει στη θέση της 
χωρίς βίδωμα και έχει υποδοχή 
για πλαστική αλυσίδα. Είναι εύκο-
λα ορατή από μεγάλη απόσταση.

υψος: 1,15 m

διαΜετρος Κολωνας: 10 cm

διαΜετρος Βαςης: 40 cm.

Κωδ.: 3.133
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Εξοπλισμοσ στάθμΕυσησ 
 κάι οδικησ άσφάλΕιάσ2

ΚολωναΚι 
παρεΜποδιςης 
ςταθΜευςης
 
Κολωνάκι παρεμπόδισης 
στάθμευσης. Διαθέτει 
κλειδί για το άνοιγμα και 
το κλείσιμο. Εξαιρετικά 
πρακτικό. Πλαστικοποιη-
μένο εξωτερικά για να μην 
προκαλεί εύκολα ζημιές.

υψος: 60 cm

διαΜετρος: Φ 60

Κωδ.: 5.852

Κολωνα ςηΜανςης Με Βαρια 
Βαςη Και υποδοΧη πλαιςιου
 
Κολώνα σήμανσης με βαριά λαστιχένια 
βάση. Μεγάλη αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες. Η κολώνα διαθέτει δύο 
ανακλαστικές ταινίες στη βάση της. 
Κατασκευασμένη από υλικό PP. Δυνατό-
τητα προσθήκης αλυσίδας ή κατάλληλου 
πλαισίου.

διαςταςεις: 110 x 650 mm

Βαρος: 12,7 kg  (±1 Kg)

πιςτοποιηςεις: ISO 9001:2008 – CE

ψηλη Κολωνα ςηΜανςης 
Με Βαρια Βαςη & υποδοΧη 
πλαιςιου 
Κολώνα σήμανσης με βαριά λαστιχένια 
βάση. Μεγάλη αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες. Η κολώνα διαθέτει τέσσερις 
ανακλαστικές ταινίες στη βάση της. 
Κατασκευασμένη από υλικό PP. Δυνατό-
τητα προσθήκης αλυσίδας ή κατάλληλου 
πλαισίου.

διαςταςεις: 60 x 1200 mm

Βαρος: 4,5 kg (± 0,5 Kg)

πιςτοποιηςεις: ISO 9001:2008 – CE

Κωδ.: 4.812 Κωδ.: 5.635

Κενο ορθογωνιο πλαιςιο ΜηνυΜατος 
για Κολωνα ςηΜανςης  
Κενό πλαίσιο διαφήμισης(2ης όψης)  όπου τοπο-
θετείτε οποιοδήποτε μήνυμα της αρεσκείας σας.

διαςταςεις: 350 x 410 mm.

Κωδ.: 4.813

Κενο ςτρογγυλο πλαιςιο ΜηνυΜατος 
για Κολωνα ςηΜανςης 
Κενό πλαίσιο διαφήμισης (2ης όψης) όπου τοπο-
θετείτε οποιοδήποτε μήνυμα της αρεσκείας σας.

διαςταςεις:  280 mm  υψος: 390 mm

Κωδ.: 4.813

Κενο τριγωνιΚο  πλαιςιο ΜηνυΜατος  
για Κολωνα ςηΜανςης 
Κενό πλαίσιο διαφήμισης(2ης όψης)  όπου τοπο-
θετείτε οποιοδήποτε μήνυμα της αρεσκείας σας.

διαςταςεις: 350 x 410 mm

Κωδ.: 4.813

ΚολωναΚι οριοθετηςης εςωτε-
ριΚων & εξωτεριΚων Χωρων
απλή και οικονομική λύση κατεύθυνσης 
κοινού σε χώρους μαζικής συνάθροισης. 
Διαχωριστικό κολωνάκι, με εκτεινό-
μενο / επαναφερόμενο ιμάντα μήκους 
2m, από πολυεστερικό ύφασμα (woven 
polyester) και ενσωματωμένο μηχανισμό 
περιέλιξης.

  Κατασκευασμένο από 
χάλυβα με μαύρο ματ φινίρισμα. Χρώμα 
ιμάντα: Μαύρο, Κόκκινο, Μπλε

  Κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο ατσάλι (ΙΝΟΧ) με ασημί 
γυαλιστερό φινίρισμα. Χρώμα ιμάντα: 
Κόκκινο, Μπλε

διαΜετρος Βαςης: Φ 320 mm

διαΜετρος ςωληνα: Φ 63 mm

παΧος ςωληνα: 0.65mm

υψος Μαζι Με την Βαςη: 910 mm

Βαρος: 8.2kg

Κωδ.: *5.858

Κωδ.: *4.428
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πλαςτιΚη αλυςιδα 
ΚοΚΚινο/αςπρο

πλαστική αλυσίδα, κατάλ-
ληλη για οριοθέτηση χώρων, 
κατασκευασμένη από υψηλής 
ποιότητας nylon. Η πλαστική 
αλυσίδα είναι κατασκευασμένη 
από υψηλής ποιότητας nylon 
με διαστάσεις των κρίκων 
εξωτερικά 50 x 20mm και εσω-
τερικά 40 x 7mm. Αποτελείται 
από άσπρους και κόκκινους 
κρίκους για να είναι εύκολα 
ορατή. Αποτελεί μία οικο-
νομική λύση για οριοθέτηση 
χώρων. Το υλικό κατασκευής 
της και το μικρό της βάρος, 
την καθιστούν εύχρηστη και 
ακίνδυνη για πρόκληση ζημιών 
οχήματα ή τραυματισμούς σε 
περαστικούς. Χρησιμοποιείται 
για οριοθέτηση χώρων με ταχύ-
τητα και οικονομικά που όμως 
δεν απαιτούν αυξημένη ασφά-
λεια. Συνδυάζεται με κολώνες 
πλαστικές ή μεταλλικά.

ςυςΚευαςια: 25 m  ή  50 m

Κωδ.: 0.261

ςυνδεςΜος αλυςιδας

Με το σύνδεσμο αλυσίδας μπο-
ρείτε να ενώσετε 2 κολωνάκια 
PU με σταθερότητα και ευκολία 
μεταξύ τους.

Κωδ.: 5.278

αρθρωτη Μπαρα 
τυπου C Με 2 ποδια 
Μπάρα πάρκινγκ από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα 
με λουκέτο.

διαςταςεις: 760 x 500mm διαΜετρος: Φ 42 mm

Βαρος: 5.0 kg

Κωδ.: 3.048

οιΚονοΜιΚη τριποδη Μπαρα 
Κατασκευασμένη από σωλήνα φ32mm, με λουκέτο. 
Αυτή η μπάρα στάθμευσης είναι η οικονομικότερη της 
αγοράς με λουκέτο και 3 πόδια. Είναι κατασκευασμένη 
από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα. Διαθέτει ανακλαστικές 
ταινίες και κλειδώνει με λουκέτο. Εύχρηστη, οικο-
νομική και αξιόπιστη. Προστατεύει τον ιδιωτικό σας 
χώρο από παράνομη κατάληψη. Στην κατεβασμένη θέση 
επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινηθεί με άνεση. Παραδί-
δεται με τα παρελκόμενα της έτοιμη για εγκατάσταση.

διαςταςεις: 700 x 450 mm διαΜετρος: Φ 32 mm

Βαρος: 5.0 kg

Κωδ.: 4.387

πλαςτιΚα ςτηθαια οδων (NEWJERSEY) 
Πλαστικά στηθαία οριοθέτησης οδών και τεχνικών 
έργων. Εύκολη μεταφορά όταν είναι άδεια. Στο σημείο 
τοποθέτησης τους μπορούν να γεμίσουν με νερό ή άμμο 
για μεγαλύτερη σταθερότητα. Διαθέτουν αρσενικό και 
θηλυκό κούμπωμα μεταξύ τους και έχουν μεγάλη αντο-
χή στα χτυπήματα και στις καιρικές συνθήκες

διαςταςεις: 100 χ 40 χ 60 cm

ΧρωΜα: λευκό / κόκκινο 

Μεγιςτο Βαρος υλιΚου πληρωςης: 15Kg

Κωδ.: 4.044

προςΚρουςτηρας ΒιοΜηΧανιΚης Χρηςης 
Προσκρουστήρας κατάλληλος για βιομηχανική χρήση. 
Κατασκευασμένος από ελαστικό αντοχής το οποίο απορ-
ροφά τα χτυπήματα από τα οχήματα. Διαθέτει τρύπες 
για εγκατάσταση σε τοίχο ή κολώνα. Η εγκατάσταση 
του είναι εύκολη, δεν απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία. 
Δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
όπως υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία υψηλές ή χαμηλές 
θερμοκρασίες.

Μεγαλος 

διαςταςεις: 450 x 250 x 102 mm Βαρος: 12 Kg 

ΜιΚρος 

διαςταςεις: 330 x 250 x 102 mm Βαρος: 8 Κg 

Κωδ.: 5.175

Κωδ.: 5.733
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Μπαρα ςταθΜευςης 
ποδηλατων 
Με πλάγια διάταξη για εξοικονόμηση 
χώρου. Διαθέσιμες μπάρες στάθμευσης 
(2, 3, 4, 5, 6, 7) θέσεων.

Κωδ.: *ςφηνα αΚινητοποιηςης οΧηΜατων 
ενιςΧυΜενη Με αναΚλαςτιΚες ταινιες
διαςταςεις: 290 x 190 x 160mm  Βαρος: 3.5 kg

Κωδ.: 1.978

πλαςτιΚη ελαφρια ςφηνα τροΧου  
τάκος για επιβατικά αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά. 
Ακινητοποιεί το όχημα και δεν επιτρέπει την κίνηση του. Η 
πλαστική σφήνα τροχού έχει έντονο κίτρινο Χρώμα: για να 
είναι εύκολα ορατή. Τοποθετείται στον τροχό των οχημάτων 
για να τα ακινητοποιήσει. Είναι κατάλληλη για μικρά φορτηγά 
αυτοκίνητα και για επιβατικά οχήματα. Απαραίτητο αξεσουάρ 
για κάθε όχημα το οποίο κάνει φορτο-εκφορτώσεις αλλά και 
για επιβατικά οχήματα. Είναι ελαφριά και εύκολη στη χρήση 
ενώ καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στο πορτμπαγκάζ.

διαςταςεις: 200 x 140 x 120 mm  Βαρος: 0.5 kg 

Κωδ.: 4.960

ςτοπ / ςαΜαραΚια / Καναλια αγωγων

1. Κωνος οδοςηΜανςης 
Από υλικό πολυαιθυλένιο (PE). 
Διαθέτει ταινία έντονου λευκού 
χρώματος. 

υψος: 30 cm 

υψος: 50 cm 

2. πλαςτιΚος Κωνος Με 
Βαρια λαςτιΧενια Βαςη

υψος: 50 cm  

υψος: 75 cm 

υψος: 100 cm 

3. ευΚαΜπτος Κωνος 
Με υποδοΧη
Ελαστικός κώνος (επιστρέφουν 
στο σχήμα τους ακόμα και αν 
χτυπηθούν). Διαθέτουν στη 
κορυφή ειδική εγκοπή για ευ-
κολότερη μεταφορά, καθώς και 
προσαρμογή αλυσίδας.

υψος: 50 cm 

υψος: 75 cm 

4. τηλεςΚοπιΚος Κωνος

Δυνατότητα να μαζεύεται, ώστε 
να μην πιάνει χώρο κατά την 
αποθήκευση του.

υψος: 45 cm

υψος ςε Κλειςτη θεςη: 4 cm

Βαςη: 25x25 cm

Βαρος: 0.8 kg

5. ανταπτορας 
Κωνων για υποδοΧη 
ΜηνυΜατος πλαιςιου

Προσαρμόζεται σε κώνους δια-
φόρων ειδών. Διαθέτει βιδωτή 
βάση ώστε να τοποθετηθεί 
οποιοδήποτε πλαίσιο (ορθογώ-
νιο ή τριγωνικό ή στρογγυλό) 
και να γραφτεί το μήνυμα που 
επιθυμεί ο πελάτης.

Κωδ.: 0.060

Κωδ.: 0.061

Κωδ.: 3.070

Κωδ.: 4.444

Κωδ.: 5.407

Κωδ.: 5.853

Κωδ.: 1.279

Κωδ.: 3.069

Κωδ.: 5.706

Κωνοι

1 2 3

4

5

για τα προϊόντα με κωδικό ( * ) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας 
για σχετικές πληροφορίες.
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ςτοπ τροΧου Μονο οΒαλ Με αναΚλαςτιΚες ταινιες 

διαςταςεις: 600 x 120 x 100mm  Βαρος: 0.5 kg

ςτοπ τροΧου απλο  
ςτοπ τροχού κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό για ασφαλές παρκάρισμα. Χρη-
σιμοποιείται στις θέσεις στάθμευσης, ώστε να σταματά τους τροχούς του οχήματος 
εγκαίρως, αποφεύγοντας την επαφή σε τοίχους, άλλα σταθμευμένα οχήματα ή άλλες 
κάθετες επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε ιδιωτικούς 
χώρους στάθμευσης ελαφρών οχημάτων. Απαιτούνται 2 τεμάχια για κάθε θέση στάθ-
μευσης. Τοποθετείται στο έδαφος με χρήση 2 βιδών και στηριγμάτων δαπέδου (upat).

 διαςταςεις: 500 χ 160 χ 100 mm Βαρος: 5.0 Kg

ςτοπ τροΧου επαγγελΜατιΚο 
απλό μεγάλο στοπ τροχών. Ένα τεμάχιο καλύπτει και τους 2 τροχούς του αυτοκινήτου. 
Διαθέτει οκτώ (8) ανακλαστικές επιφάνειες. Τα μεγάλα στοπ τροχών είναι κατασκευ-
ασμένα από ανακυκλωμένα ελαστικά αυτοκινήτων. Κατασκευάζονται με χύτευση του 
υλικού οπότε αποτελούνται από ένα μονοκόμματο κομμάτι υψηλής αντοχής. Βοηθούν 
στο εύκολο παρκάρισμα των αυτοκινήτων και στην αποφυγή μικρο-συγκρούσεων από 
λάθος υπολογισμό. Επίσης βοηθούν στον τοποθέτηση των οχημάτων με τάξη στα 
μεγάλα γκαράζ. Λόγω του μεγέθους τους αποτελούν την ασφαλέστερη λύση αφού δεν 
υπάρχει πιθανότητα να «ξεφύγει» κάποιος τροχός και να μην σταματήσει στο στοπ. 
Η τοποθέτηση των στοπ τροχού είναι απλή και δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπι-
κό. Η αποθήκευση και η μεταφορά τους είναι εύκολα για αυτό και αποτελούν μία λύση 
για τους χώρους στάθμευσης. Αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες και δεν απαιτούν 
συντήρηση. Διαθέτουν ανακλαστικές ταινίες οι οποίες τα κάνουν ορατά ακόμα και σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

διαςταςεις: 1830 χ 150 χ 100mm Βαρος: 15 Kg

ςαΜαραΚι Μεςαιο  
Κατάλληλο για μείωση ταχύτητας σε διαβάσεις: πεζών, σχολείων, νοσοκομείων κ.τ.λ. 
Έχουν εύκολη τοποθέτηση. Οι μειωτήρες ταχύτητας μεταφέρονται και αποθηκεύονται 
εύκολα. Έχουν καλύτερη πρόσφυση με το έδαφος σε σχέση με άλλα υλικά. Ιδιαίτερα 
ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες-από ανθεκτικό υλικό καουτσούκ. 

διαςταςεις: 500 χ 250 χ (υψ.) 35 mm

ΧρωΜα: Κίτρινο   Μαύρο 

ςαΜαραΚι Μεςαιου Μεγεθους Κιτρινο / Μαυρο 
Μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια οδοστρώματος) από ανθεκτικό συνθετικό υλικό, 
για τον έλεγχο της ταχύτητας των οχημάτων. Τοποθετούνται πριν από διαβάσεις 
πεζών, σε δρόμους όπου τα οχήματα παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας, σε σχολεία, σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις, σε πάρκα ή σε άλλα επικίνδυνα σημεία αναγκάζοντας τους 
οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα. Αποτελούνται από τμήματα (μεσαία ή ακριανά) που 
τοποθετούνται σε σειρά δημιουργώντας συστοιχία επιθυμητού μήκους, ενώ τα ακριανά 
τμήματα δημιουργούν μια ομαλή καλαίσθητη καμπύλη στα άκρα. Προτείνεται για 

Κωδ.: 2.804

Κωδ.: 2.807

Κωδ.: 2.952

Κωδ.: 3.173 Κωδ.: 3.395

Κωδ.: 2.882
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ιδιωτικούς χώρους χωρίς μεγάλη κυκλοφορία και με περιορισμένη διέλευση βαριών 
οχημάτων. Τοποθετούνται στο έδαφος με χρήση βιδών και στηριγμάτων δαπέδου Upat.

διαςταςεις: 500 χ 350 χ (υψ) 50 mm Βαρος: 7,2 kg

πλατυ ςαΜαραΚι Μεςαιο 3Μ 
ςαμαράκι πλατύ και κοντό (32mm ύψος). Μεσαίο κομμάτι. Κατάλληλο για μείωση 
ταχύτητας σε διαβάσεις πεζών, έξω από σχολεία, νοσοκομεία κ.τ.λ. Μειωτήρες ταχύ-
τητας (σαμαράκια οδοστρώματος) από ανθεκτικό συνθετικό υλικό, για τον έλεγχο της 
ταχύτητας των οχημάτων. Τοποθετούνται πριν από διαβάσεις πεζών, σε δρόμους όπου 
τα οχήματα παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας, σε σχολεία, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, 
σε πάρκα ή σε άλλα επικίνδυνα σημεία αναγκάζοντας τους οδηγούς να μειώσουν ταχύ-
τητα. Αποτελούνται από τμήματα (μεσαία ή ακριανά) που συνδέονται βυσματικά μεταξύ 
τους με την βοήθεια συνδέσμων (θηλυκό - αρσενικό) δημιουργώντας συστοιχία επιθυ-
μητού μήκους, ενώ τα ακριανά τμήματα δημιουργούν μια ομαλή καλαίσθητη καμπύλη 
στα άκρα. Προτείνεται για χρήση σε δημόσιους & ιδιωτικούς δρόμους και διέλευση 
παντός τύπου οχημάτων. Τοποθετούνται στο έδαφος με χρήση βιδών και στηριγμάτων 
δαπέδου Upat.

διαςταςεις: 480 χ 610 χ (υψ) 32 mm Βαρος: 9,5kg

Κωδ.: 4.545

1.  επιδαπεδιο Καναλι 
2 αγωγων 
Έχει εσωτερικά 2 διελεύσεις 
φ 29 mm η καθεμία. Μετά την χρήση 
τους μεταφέρονται εύκολα.

εξωτεριΚες διαςταςεις: 
1000 x 250 x (υψ.) 50mm

Βαρος: 6,9 kg 

2.   επιδαπεδιο Καναλι 
5 αγωγων 
Έχει εσωτερικά 5 διελεύσεις 
φ 29 mm η καθεμία. Μετά τη χρήση 
τους μεταφέρονται εύκολα.

εξωτεριΚες διαςταςεις: 
900 x 500 x (υψ.) 50 mm

Βαρος: 14,8 kg

3. ραΜπα πεζοδροΜιου
Χρωματιστή ράμπα πεζοδρομίου, 
κατασκευασμένη από ανακυκλωμένα 
λάστιχα. Η αντιολισθητική της επι-
φάνεια εξασφαλίζει καλή πρόσφυση 
των τροχών. Τα έντονα χρώματα που 
έχει την κάνουν ορατή από μεγάλη 
απόσταση.

ράμπα 10 cm 
Τοποθετείται σε σκαλοπάτι 8 - 12 cm.

διαςταςεις: 600 x 300 x100 mm

ράμπα 15 cm 
Τοποθετείται σε σκαλοπάτι 13 - 17 cm.

διαςταςεις: 600 x 360 x 150 mm

4. αΚριανο τΜηΜα ραΜπας
ακριανό χρωματιστό τμήμα ράμπας 
πεζοδρομίου, κατασκευασμένη από 
ανακυκλωμένα λάστιχα. Η αντιολι-
σθητική της επιφάνεια εξασφαλίζει 
καλή πρόσφυση των τροχών. Τα έντονα 
χρώματα που έχει την κάνουν ορατή 
από μεγάλη απόσταση.

τμήμα ράμπας 10 cm  
Τοποθετείται σε σκαλοπάτι 8 - 12 cm.

διαςταςεις: 300 x 300 x 100 mm

τμήμα ράμπας 15cm 
Τοποθετείται σε σκαλοπάτι 13 - 17 cm.

διαςταςεις: 360 x 360 x 150 mm

Κωδ.: 5.743

Κωδ.: 5.838

Κωδ.: 2.866

Κωδ.: 4.887

Κωδ.: 3.417

Κωδ.: 4.970

1 2 3 4
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αφρωδες προςτατευτιΚο 
αυτοΚολλητο 
Αυτοκόλλητο αφρώδες προστατευτικό με εγκο-
πές για να προσαρμόζεται σε τοίχους ή γωνίες 
κάθε μορφής. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποια-
δήποτε επιφάνεια όπως ξύλο, μπετό, γυψοσανίδα 
και να καλύψει κάθε ανάγκη, αφού ακολουθεί το 
σχήμα του δομικού στοιχείου, προστατεύοντας 
πλήρως τα οχήματα, αλλά και το κτίριο.

διαςταςεις: 50 x 25 x 2 cm Βαρος: 0,3 kg

ΧρωΜα:  Κόκκινες / Λευκές ή Μαύρες / Κίτρινες 
ανακλαστικές λωρίδες

Κωδ.: 5.404

γωνια απο αφρωδες 
ΜαλαΚο υλιΚο 
αφρώδης γωνιά, από μαλακό πλαστικό 
ιδανικό για τοποθέτηση σε σημεία που δεν 
δέχονται έντονες πιέσεις. Οι αφρώδεις 
γωνίες είναι κατασκευασμένες από μαλακό 
υλικό και μπορούν να στερεωθούν κάθετα 
ή οριζόντια. Λόγω του μικρού τους βάρους 
η στερέωση είναι εύκολη ακόμα και με 
κόλλα σε οριζόντια στοιχεία. Είναι κατάλ-
ληλες για τοποθέτηση σε χαμηλά δοκάρια 
ή άλλα δομικά στοιχεία στα οποία μπορεί 
να συγκρουστεί το κεφάλι διερχόμενων 
ατόμων. Το μαλακό τους υλικό απορροφάει 
μέρος της σύγκρουσης προστατεύοντας 
τα διερχόμενα άτομα. Μπορούν επίσης να 
τοποθετηθούν κάθετα όπως και οι λαστιχέ-
νιες για προστασία γωνιών αλλά και διερχό-
μενων οχημάτων. Η ευκολία εγκατάστασης 
τους λόγω και του μικρού βάρους τις κάνει 
ιδανικές για κατοικίες και οικιακά γκαράζ. 

διαςταςεις 800 x 100 χ 10mm

ΧρωΜα: Κίτρινο / Άσπρο 

ΧρωΜα: Πορτοκαλί / Άσπρο  

Κωδ.: 4.270

Κωδ.: 4.269

γωνια προςταςιας PVC

Γωνία προστασίας από PVC, με μεγάλη 
αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

διαςταςεις: 70 χ 120 χ 800 mm

Βαρος: 1,9 kg

Κωδ.: 5.855

προςτατευτιΚα παρΚινγΚ

γωνια προςταςιας 
παΧους 8mm 
Απλή γωνία από τεχνητό καουτσούκ.

παΧος: 8 mm ΜηΚος: 800 mm

φτερο: 100 mm Βαρος: 1,8 kg

Κωδ.: 5.479

γωνια προςταςιας 
ςτρογγυλεΜενης αΚΜης

Μεγαλύτερη απόσβεση στα κτυπήμα-
τα, από τεχνητό καουτσούκ.

παΧος: 20 mm ΜηΚος: 800 mm

φτερο: 100mm Βαρος: 2,5 kg

Κωδ.: 2.843

προςτατευτιΚο τοιΧων γΚαραζ 
Με αναΚλαςτιΚες λωριδες
 
αυτοκόλλητο αφρώδες προστατευτικό 
τοίχων γκαράζ με ανακλαστικές λωρί-
δες. Υψηλής ποιότητας αφρώδες ελα-
στικό με αυτοκόλλητη ταινία. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε τοίχους γκαράζ, 
χώρων αποθήκευσης και στάθμευσης. 
Προστατεύει τα οχήματα από προσκρού-
σεις και γρατσουνιές που συνήθως δημι-
ουργούνται στην πόρτα του αυτοκινήτου, 
στον προφυλακτήρα κ.τ.λ. Βοηθάει κατά 
τη στάθμευση αφού διαθέτει κόκκινες 
και λευκές προειδοποιητικές λωρίδες. 
Διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία υψηλής 
απόδοσης για εύκολη εγκατάσταση σε 
όλες σχεδόν τις επιφάνειες, όπως γύψο, 
ξύλο, μέταλλο, σκυρόδεμα κ.λπ. Εύκολη 
τοποθέτηση η οποία δεν απαιτεί εξειδι-
κευμένο προσωπικό ή εργαλεία.

διαςταςεις: 50 x 10 x 1,5 cm

Βαρος: 0,1 kg

ΧρωΜα: Κόκκινο / Άσπρο, Κίτρινο / Μαύρο

Κωδ.: 5.348



www.ergosimansi.gr72 Καταλογος προϊοντων 

Εξοπλισμοσ στάθμΕυσησ 
 κάι οδικησ άσφάλΕιάσ2

Καθρεφτης αςφαλειας 
Καθρέφτης ασφαλείας μικρού μεγέθους. Κατάλληλος για μικρά 
καταστήματα, περίπτερα και όπου υπάρχει περιορισμός χώρου. 
Η διάμετρός του είναι Φ22 και η γωνία τοποθέτησής του μπορεί 
να ρυθμιστεί.

διαςταςεις: Φ 22

Καθρεφτης αςφαλειας Χωρις γειςο 
τοποθετείται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους και διαθέτει 
ενίσχυση από αλουμίνιο. Η γωνία τοποθέτησης του μπορεί να 
ρυθμιστεί από την ειδική βάση που διαθέτει. Μπορεί να ρυθμι-
στεί ως προς την οριζόντια αλλά και την κάθετη διεύθυνση.

φ 35:  φ 45: 

φ 60:  φ 80: 

Καθρεφτης αςφαλειας ενιςΧυΜενος Με γειςο
Καθρέφτης ασφαλείας ενισχυμένος με γείσο. Τοποθετείτε 
κυρίως σε εξωτερικό χώρο και η ποιότητα του το καθιστά 
πρακτικά άθραυστο. Έχει μεγάλη αντοχή στις περιβαλλοντικές 
συνθήκες.

φ 45: Διάμετρος 45 cm  Στήριγμα στύλου: 48 mm 

φ 60: Διάμετρος 60 cm  Στήριγμα στύλου: 48 mm 

φ 80: Διάμετρος 80 cm Στήριγμα στύλου: 76 mm 

φ 100: Διάμετρος 100 cm  Στήριγμα στύλου: 76 mm 

Βαςη ςτηριξης Καθρεφτη
Βάση για μετατροπή της στήριξης του εξωτερικού καθρέπτη 
από σωλήνα σε τοίχο.

φ45/60: Στήριξη από σωλήνα Φ48 σε επίπεδη επιφάνεια 

φ80/100: Στήριξη από σωλήνα Φ76 σε επίπεδη επιφάνεια 

Καθρεφτης αςφαλειας ορθογωνιος 
Καθρέπτης εσωτερικής χρήσης σε ορθογώνιο σχήμα διαστάσε-
ων 60 cm x 40 cm με πολλαπλά ρυθμιζόμενη βάση στήριξης για 
την εύρεση της επιθυμητής γωνίας κάλυψης. Χρησιμοποιείται 
συνήθως για την επίβλεψη και επιτήρηση «τυφλών» σημείων 
στο εσωτερικό ενός χώρου. Ιδανικός για καταστήματα, περίπτε-
ρα, γραφεία, αποθήκες κλπ

διαςταςεις: 60 x 40 cm

Κωδ.: 5.272

Κωδ.: 1.201 Κωδ.: 3.511

Κωδ.: 4.701 Κωδ.: 3.195

Κωδ.: 5.532

Κωδ.: 5.389

Κωδ.: 5.286

Κωδ.: 4.404

Κωδ.: 5.857

Κωδ.: 5.856

Κωδ.: 5.854

Καθρεφτες
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PVC-01A: ςηΜατα απαγορευςης [ Διαστάσεις: 10x12cm  ή  20x25cm   ]Κωδ.: 0.853 Κωδ.: 0.096

PVC-01b: Σήματα υποχρέωσης  [ Διαστάσεις: 10x12cm  ή  20x25cm  ]Κωδ.: 0.853 Κωδ.: 0.096

πιναΚιδες ςηΜανςης ΚαταςΚευαςΜενες απο ςΚληρο υλιΚο PVC
Κατάλληλες για κάθε είδους εξωτερική χρήση. Ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβο-
λία, διατηρώντας το αρχικό τους χρώμα. Είναι εξαιρετικά εύκαμπτες με εύκολη τοποθέτηση. 
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PVC-01C: ςηΜατα προειδοποιηςης [ Διαστάσεις: 10x12cm  ή  20x25cm  ]Κωδ.: 0.853 Κωδ.: 0.096

PVC-19:  ςηΜατα προςδιοριςΜου  
[ Διαστάσεις: 25 x 35cm ]

Κωδ.: 0.099 PVC-22:  ςηΜατα προςδιοριςΜου  
[ Διαστάσεις: 17 x 50 cm ]

Κωδ.: 0.653

PVC-35:  ςηΜατα προςδιοριςΜου  
[ Διαστάσεις: 30 x 48 cm ]

Κωδ.: 0.812

PVC-23:  ςηΜατα προςδιοριςΜου  
[ Διαστάσεις: 20 x 70 cm ]

Κωδ.: 0.652
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PL-02  
ςηΜατα εξοδου & διαφυγης 
φωςφοριζοντα
διαςταςεις: 14x25cm

Κωδ.: 0.575

PL-05  
ςηΜατα πυροςΒεςτιΚου υλιΚου 
ή εξοπλιςΜου φωςφοριζοντα 
διαςταςεις: 14 χ 14 cm

Κωδ.: 0.195

πιναΚιδες ςηΜανςης φωςφοριζουςες απο PLEXIGLASS
πινακίδες σήμανσης φωσφορίζουσες, κατασκευασμένες από σκληρό και ιδιαίτερα ανθε-
κτικό υλικό PLEXIGLASS εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Μοντέρνα και πάντα κομψή 
λύση σήμανσης. Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία, διατηρώ-
ντας το αρχικό της χρώμα. 

PVC-02  
ςηΜατα εξοδου & διαφυγης
διαςταςεις: 10x12cm / 20x25cm

Κωδ.: 0.813 PVC-04 
ςηΜατα πυροςΒεςτιΚου 
υλιΚου ή εξοπλιςΜου

01. διαςταςεις: 20 x 25 cm 

02. διαςταςεις: 14 x 14 cm 

Κωδ.: 0.694

Κωδ.: 3.505

PVC-06  
ςηΜατα διαςωςης & 
πυροςΒεςτιΚου εξοπλιςΜου
 διαςταςεις: 20x20cm

Κωδ.: 0.845

1

2
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πιναΚιδες ςηΜανςης απο PLEXIGLASS
πινακίδες σήμανσης κατασκευασμένες από σκληρό και ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό PLEXIGLASS εσωτερικού 
ή εξωτερικού χώρου. Μοντέρνος και κομψός σχεδιασμός. Ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή 
ακτινοβολία. Διατηρούν το αρχικό τους χρώμα.

PL-19: πιναΚιδες προςδιοριςΜου [ Διαστάσεις: 8,5 χ 24 χ 0,3 cm ] Κωδ.: 0.166

PL-16: πιναΚιδες προςδιοριςΜου  [ Διαστάσεις:11,5 x 11,5 x 0,3 cm ] Κωδ.: 0.165
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PL-18 
πιναΚιδα προςδιοριςΜου
διαςταςεις: 18 x 25 cm

Κωδ.: 4.846 PL-28 
Κρεμαστή πινακίδα 
ειςοδου /εξοδου, διπλής όψης. 
Ιδανική για χώρους εστίασης.

διαςταςεις: 8,5 x 24 x 0,3 cm

Κωδ.: 3.448

PL-34 
πιναΚιδα προςδιοριςΜου
διαςταςεις: 10 x 15 cm

Κωδ.: 0.624 PL-30 
πιναΚιδες για οροφους 
πολυΚατοιΚιων
διαςταςεις: 11,5 x 14 cm

Κωδ.: 5.279

εκτύπωση μεταξοτυπίας εσωτερικά σε 
διάφανο 3άρι plexiglass με φόντο χρυσό 
ή ασημένιο. Άριστο οπτικό αποτέλεσμα. 

PL-26 
πιναΚιδες προςδιοριςΜου
διαςταςεις: 16 x 9 x 0,3 cm 

Κωδ.: 0.576

PL-27 
πιναΚιδα προςδιοριςΜου
διαςταςεις: 13,5 x 13,5 x 0,3 cm 

Κωδ.: 1.220

ςηΜατα πορειας, ςηΜανςη φορτηγων

ανταναΚλαςτιΚα αυτοΚολλητα 
πορειας 3Μ 
αυτοκόλλητα σήματα πορείας 3Μ, υψηλής 
αντανάκλασης (τύπου ιιι). Ιδιαίτερα ανθεκτι-
κά στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. 

διαΜετρος: 150 mm

Κωδ.: 3.029

οι κατά παραγγελία πινακίδες μπορούν να κατασκευαστούν σε υλικό 
από αλουμίνιο με αντανάκλαση ή χωρίς, PVC ή αυτοκόλλητο βινυλίου.
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ανταναΚλαςτιΚες πιναΚιδες αλουΜινιου 
διαςταςεων: 125 χ 20 cm 
1. π.3Μ.101: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΑΛΑΜΟΥ.

2. π.3Μ.102: LONG VEHICLE.

3. π.3Μ.103: ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ.

4. π.3Μ.104: ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ.

5. π.3Μ.105:  ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

6. π.3Μ.106: ΣΥΡΟΜΕΝΗ.

7. π.3Μ.107:  ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

ανταναΚλαςτιΚες πιναΚιδες αλουΜινιου 
διαςταςεων: 50 χ 20 cm 
8. π.3Μ.211: ΜΟΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ. 

9. π.3Μ.212: ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ. 

10. π.3Μ.213:  ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ. 

11. π.3Μ.220: ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ. 

12. π.3Μ.312: ΜΟΝΟ ΒΥΤΙΟ. 

13. π.3Μ.313: ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΒΥΤΙΟ. 

14. π.3Μ.314: ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ ΒΥΤΙΟ. 

15. π.3Μ.223: ΤΕΤΡΑΞΟΝΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ. 

16.  π.3Μ.310 
  αντανακλαστική πινακίδα υδραυλικής πόρτας 

της 3Μ.  Διαστάσεις: 42 χ 25 cm.

17.  π.3Μ.322 
  αντανακλαστική πινακίδα αλουμινίου τριγωνο 

Βραδυποριας, 3Μ.

18.   π.α.412 
 Πινακίδα λαμαρίνας τρίγωνο βραδυπορίας. 

19.   π.3Μ.208 
  αντανακλαστική πινακίδα αλουμινίου ζέμπρα. 

Διαστάσεις: 56 x 14 cm

20.   π.3Μ.209 
  αντανακλαστική πινακίδα αλουμινίου ζέμπρα. 

Διαστάσεις: 56 x 14 cm

Κωδ.: 5.859

Κωδ.: 3.851

Κωδ.: 3.759

Κωδ.: 0.479

Κωδ.: 0.234

Κωδ.: 2.950

Κωδ.: 2.950

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

17

20

18

Όλες οι παραπάνω πινακίδες διατίθενται και 
σε αυτοκόλλητο.
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πιναΚιδες ADR  
διαςταςεων: 30 χ 40 cm
αναγλυφη 

αυτοΚολλητη 

π.αν.301: ADR 30-1202 

π.αν.302: ADR 33-1203

π.αν.325: ADR 23-1978

π.αν.326: ADR 23-1965

Κωδ.: 3.653

Κωδ.: 4.212

π.α.306-307

αυτοκόλλητο ADR 
φλογα.

διαςταςεις: 30 χ 30 cm

Κωδ.: 3.031

τι ειναι η ςηΜανςη ADR;
ο ευρωπαϊκός κώδικας που διέπει τις οδικές μεταφορές είναι 
η «ευρωπαϊκή ςυμφωνία για την διεθνή οδική Μεταφορά 
επικινδύνων εμπορευμάτων ADR» και οι αναθεωρήσεις της. Η 
συμφωνία είναι γνωστή με τη διεθνή ονομασία της ADR από τα 
αρχικά των γαλλικών λέξεων «Accord Dangereux Routier». Από 
το 1999 η συμφωνία ισχύει και για τις εθνικές μεταφορές μέσα 
στην Ελλάδα. Ως προς τις ιδιότητές τους οι επικίνδυνες ύλες 
ταξινομούνται σε 9 κλάσεις. Ένα ειδικό χαρακτηριστικό της 
συμφωνίας είναι ότι η κάθε κλάση είναι είτε «περιοριστική» 
είτε «μη περιοριστική». Για τις περιοριστικές κλάσεις επι-
τρέπεται η μεταφορά μόνο των ουσιών που ανήκουν σε αυτές 
ενώ απαγορεύεται η μεταφορά όσων ουσιών δεν αναφέρονται. 
Ταξινόμηση των ουσιών σύμφωνα με την συμφωνία ADR: 

Κλαςη 1: εκρηκτικές ουσίες και είδη (π.χ. πυρίτιδα, φυσίγγια, 
βεγγαλικά) – περιοριστική

Κλαςη 2: αέρια: πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα υπό πίεση 
(π.χ. άζωτο, αμμωνία, βουτάνιο, προπάνιο κ.λπ.) - περιοριστική (για 
μερικές χώρες).

Κλαςη 3: εύφλεκτα υγρά (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη κ.λπ.).

Κλαςη 4.1: Εύφλεκτα στερεά (π.χ. πριονίδι, σανός, λιγνίτης κ.λπ.).

Κλαςη 4.2: Ουσίες υποκείμενες σε αυτογενή ανάφλεξη (π.χ. 
φωσφόρος, ρητίνες, κατάλοιπα πετρελαίου).

Κλαςη 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό παράγουν εύφλεκτα 
αέρια (π.χ. κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, ανθρακασβέστιο κ.λπ.).

Κλαςη 5.1: Οξειδωτικές ουσίες (π.χ. νιτρικό αμμώνιο και λιπάσμα-
τά του κ.λπ.).

Κλαςη 5.2: Οργανικά υπεροξείδια (π.χ. υπεροξείδιο διτριτοταγούς 
βουτυλίου κ.λπ.).

Κλαςη 6.1: Τοξικές ουσίες (υδροκυανικό οξύ, ενώσεις αρσενικού, 
υδραργύρου κ.λπ.).

Κλαςη 6.2: Απεχθείς ουσίες και ουσίες που μπορούν να προκαλέ-
σουν μόλυνση (π.χ. εντόσθια, κοπριά, περιττώματα κ.λπ.) - περιορι-
στική (για μερικές χώρες).

Κλαςη 7: ραδιενεργά υλικά - περιοριστική.

Κλαςη 8: διαβρωτικές ουσίες (π.χ. θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, καυστι-
κή σόδα κ.λπ.).

Κλαςη 9: διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη (π.χ. αμίαντος, 
pcbs (κλοφέν), συσκευές με κλοφέν κ.λπ.).

παρατήρηση: οι κλάσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως προς τον 
περιορισμό, είναι μη περιοριστικές.
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πιναΚιδες 
εργοταξιων ειδιΚων 
Χρηςεων Με Μοτο 
Κατασκευασμένες από 
σκληρό υλικό PVC. Κα-
τάλληλες για κάθε είδους 
εξωτερική χρήση. Ανθεκτι-
κές στις καιρικές συνθήκες 
και την ηλιακή ακτινοβολία. 
Διατηρούν το αρχικό τους 
χρώμα και είναι εξαιρετικά 
εύκαμπτες και τοποθετού-
νται εύκολα.

διΧτυ εργοταξιου φθοριζων

Δίχτυ σήμανσης για έργα οδοποιίας και 
εργοτάξια. Διαθέτει φθορίζουσες ίνες, 
σε 3 ζώνες, για να γίνεται ευδιάκριτο κα-
τά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι μαλακό 
στην αφή και πολύ ανθεκτικό στην χρήση 
του, από υψηλής πυκνότητας μονόινου 
νήματος πολυαιθυλενίου (HPDE) βάση δι-
εθνών προδιαγραφών, με σταθεροποίηση 
έναντι της ηλιακής υπεριώδους ακτινο-
βολίας και πολλαπλές εφαρμογές. Είναι 
το πλέον κατάλληλο προϊόν για σήμανση 
κινδύνων στους δρόμους.

διαςταςεις: 1m x 100m 

ΧρωΜα: πορτοκαλί/κίτρινο

ςυςΚευαςια: Ρολό

Κωδ.: 3.943

διΧτυ εργοταξιου 
δίχτυ σήμανσης για έργα οδοποιίας και εργοτάξια. Είναι πολύ 
ανθεκτικό στην χρήση του, από υψηλής πυκνότητας μονόινου 
νήματος πολυαιθυλενίου (HPDE) βάση διεθνών προδιαγραφών, 
με σταθεροποίηση έναντι της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολί-
ας και πολλαπλές εφαρμογές. Είναι το πλέον κατάλληλο προϊόν 
για σήμανση κινδύνων στους δρόμους.

διαςταςεις: 1m x 50 m 

διαςταςεις: 30cm x 100 m (ΤΑΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ) 

ΧρωΜα: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  ςυςΚευαςια: Ρολό

Κωδ.: 5.747

Κωδ.: 3.902

PVC-09 / 10

διαςταςεις: 25 x 35 cm

Κωδ.: 1.362 / 0.737
PVC-07 
διαςταςεις: 50 x 70 cm

Κωδ.: 0.450

PVC-08 
διαςταςεις: 35 x 50 cm

Κωδ.: 0.854

Βαςη ςτηριξης ΚαουτςουΚ  
η βάση στήριξης πινακίδων είναι ένα 
χυτό, καμπύλο, ανακυκλωμένο υλικό με 
ιδιαίτερα μεγάλη ανθεκτικότητα. Χρησι-
μοποιείται για την στερέωση σωλήνων ή 
τετράγωνων κοιλοδοκών, με σκοπό την 
προσωρινή στήριξη των πινακίδων. Η 
βάση έχει διαμπερείς οπές, διαστάσεων 
40x40 mm και 60x60 mm. Ο τύπος των 
ιστών που μπορούν να στερεωθούν επάνω 
της είναι είτε τετράγωνοι κοιλοδοκοί 
είτε στρογγυλοί σωλήνες διαμέτρου 
48mm (με χρήση κατάλληλου αντάπτορα). 
Το σχήμα της σε συνδυασμό με το μεγάλο 
βάρος της, προσφέρουν μία ιδιαίτερα 
σταθερή βάση για τις πινακίδες σήμανσης, 
ενώ παράλληλα η μεταφορά της μπορεί να 
γίνει πολύ εύκολα με τα ειδικά χερούλια 
που υπάρχουν ενσωματωμένα επάνω της.

διαςταςεις: 12x 40 x 80cm

Βαρος: 28Kg

Κωδ.: 5.581

πλαςτιΚες ζεΜπρες 
οι πλαστικές ζέμπρες αποτελούνται από 
πολυαιθυλένιο, με μεμβράνη σε κόκκινη 
και άσπρη απόχρωση. Βγαίνουν σε δύο 
διαστάσεις και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες 
σε σημεία που γίνονται έργα και υπάρχει 
αλλαγή πορείας του δρόμου. Στο πάνω 
μέρος τους μπορεί να τοποθετηθεί και 
αναλάμπων φανός. 

διαςταςεις

1,20 cm για επιφάνεια κάλυψης 100 x 25cm

Κωδ.: 5.874
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Μπαταρια φανου

Μπαταρία φανού 6V, βαρέως 
τύπου, χωρίς μόλυβδο.

Κωδ.: 2.786

αναλαΜπων φανος ςηΜανςης 
αναλάμπων φανός σήμανσης, χαμηλής κατανάλωσης για την 
προειδοποίηση και σήμανση βιομηχανικών χώρων, εργοταξί-
ων και προσωρινών οδικών παρακάμψεων. Ο φανός μπορείς 
να περιστραφεί μέχρι 90° από την βάση του για ευκολία στην 
τοποθέτηση. Διαθέτει αυτόματο διακόπτη κλεισίματος κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, λειτουργεί με μπαταρίες.

διαςταςεις: 33 x 8 cm  Βαρος: 0,6Kg

Κωδ.: 0.217

ταινια ςηΜανςης 200Μ, GEkO 
προειδοποιητική ταινία σήμανσης, για τον διαχωρισμό επικίνδυνων ζωνών και 
ζωνών ασφαλείας. Ιδανική για χρήση και τοποθέτηση σε σημεία που εκτελούνται έργα, 
προειδοποιητική σήμανση σε κακές καιρικές συνθήκες και περιορισμένη ορατότητα. 
Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας και ανθεκτική σε υψηλές 
και χαμηλές θερμοκρασίες. Πρακτικό ρολό 200 μέτρων για εύκολη τοποθέτηση και 
αποθήκευση.

διαςταςεις: 7cm χ 200m ΧρωΜα: Κόκκινη/ Λευκή, Κίτρινη / Μαύρη

ταινια ςηΜανςης αυτοΚολλητη PVC 
αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης με ισχυρή κόλλα, από υλικό PVC. Κατάλληλη για οριο-
θέτηση, προειδοποίηση, προφύλαξη έργων και σήμανση επικίνδυνων χώρων,  μέσα σε 
αποθήκες, εργοτάξια, μηχανουργεία κ.λπ. Τιμή μέτρου.

διαςταςεις: 5cmχ 33m 

ΧρωΜα: Κόκκινο/Λευκό Κίτρινο/Μαύρο 

ταινια «τροΜου» πτηνων BIMEtALLICO 
Μεταλλιζέ ταινία με φωτεινές αντανακλάσεις. Η αντανάκλασή της και τα ηχητικά εφέ 
που παράγονται με την κίνηση προστατεύει χώρους από τα πουλιά. 

διαςταςη: (πλάτος) 7 cm x 100 m ΧρωΜα:  Ασημί, Χρυσό

ανταναΚλαςτιΚη ταινια 3Μ «DIAMOND» (τυπου ιιι) 
αυτοκόλλητη αντανακλαστική ταινία 3M, με ισχυρή κόλλα για αντοχή στο χρόνο και 
υψηλή αντανάκλαση (τυπου ιιι). Η αντανακλαστική μεμβράνη diamond grade είναι μια 
αυτοκόλλητη μεμβράνη κατάλληλη για να επικολληθεί σε όλους τους τύπους οχημά-
των ή μεταλλικών επιφανειών περιμετρικά στο οπίσθιο και στα πλαϊνά μέρη, έτσι 
ώστε να γίνουν αυτά πιο ορατά και ασφαλή στο δρόμο ημέρα και νύχτα. 

διαςταςεις: 5,50 cm χ 50 m ΧρωΜα: Κόκκινη, Κίτρινη, Λευκή

Κωδ.: 0.031

Κωδ.: 0.618 Κωδ.: 1.962

Κωδ.: 5.649

Κωδ.: 0.403

ταινιες ςηΜανςης
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ανταναΚλαςτιΚη ταινια 3Μ «ριγε» (τυπου ι) 
αυτοκόλλητη αντανακλαστική ταινία 3M, με ισχυρή κόλλα για αντοχή στο χρόνο και 
υψηλή αντανάκλαση (τυπου ι). Ιδανική για σήμανση επικίνδυνων χώρων. 

διαςταςεις: 10 cm χ 25 m  ΧρωΜα: Κόκκινο/Λευκό, Κίτρινο/Μαύρο

ανταναΚλαςτιΚη ταινια «DOBIA» (τυπου ιιι) 
νέα αυτοκόλλητη αντανακλαστική ταινία με υψηλή αντανάκλαση (τυπου ιιι).  Κατάλ-
ληλη για να επικολληθεί σε όλους τους τύπους οχημάτων ή μεταλλικών επιφανειών 
περιμετρικά στο οπίσθιο και στα πλαϊνά μέρη, έτσι ώστε να γίνουν αυτά πιο ορατά και 
ασφαλή στο δρόμο ημέρα και νύχτα.

διαςταςεις: 10cm χ 25m

αυτοΚολλητη αντιολιςθητιΚη ταινια 
αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία, ανθεκτική για όλες τις επιφάνειες. Εξουδετε-
ρώνει όλους τους πιθανούς κινδύνους πτώσης από ολίσθηση με τον πιο αποτελεσμα-
τικό τρόπο. Είναι αυτοκόλλητη και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα. Δεν 
απαιτείται  ιδιαίτερη συντήρηση και φροντίδα και έχει εξαιρετική αντιολισθητική 
απόδοση. Μεγάλη ποικιλία πεδίων χρήσης: σκάλες, ράμπες, φορτηγά, δάπεδα. 

ΧρωΜα: Μαύρο

διαςταςεις:  2,5 cm χ 46 m  5 cm χ 46 m

αυτοΚολλητη αντιολιςθητιΚη ταινια φθοριζουςα 
αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία φθορίζουσα, ανθεκτική για όλες τις επιφάνειες. 
Εξουδετερώνει όλους τους πιθανούς κινδύνους πτώσης από ολίσθηση με τον πιο απο-
τελεσματικό τρόπο. Είναι αυτοκόλλητη και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγο-
ρα. Δεν απαιτείται  ιδιαίτερη συντήρηση και φροντίδα και έχει εξαιρετική αντιολισθη-
τική απόδοση. Ιδιαίτερα καλή αντοχή στο νερό και μεγάλη διάρκεια ζωής (ακρυλική 
κόλλα). Εκπέμπει φθορίζον Χρώμα: κατά τις βραδινές ώρες και σε σκοτεινούς χώρους 
γενικότερα. Μεγάλη ποικιλία πεδίων χρήσης: σκάλες, ράμπες, φορτηγά, δάπεδα. 

διαςταςεις: 2,5 cm χ 18 m ΧρωΜα: Φθορίζον

αυτοΚολλητη αντιολιςθητιΚη ταινια 5 cm
Κιτρινη / Μαυρη 
αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία, ανθεκτική για όλες τις επιφάνειες. Εξουδετε-
ρώνει όλους τους πιθανούς κινδύνους πτώσης από ολίσθηση με τον πιο αποτελεσμα-
τικό τρόπο. Είναι αυτοκόλλητη και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα. Δεν 
απαιτείται  ιδιαίτερη συντήρηση και φροντίδα και έχει εξαιρετική αντιολισθητική 
απόδοση. Μεγάλη ποικιλία πεδίων χρήσης: σκάλες, ράμπες, φορτηγά, δάπεδα. 

διαςταςεις:  5 cm χ 18 m ΧρωΜα: Κίτρινο/Μαύρο

Κωδ.: 0.163

Κωδ.: 4.160

Κωδ.: 5.321 Κωδ.: 5.322

Κωδ.: 5.364

Κωδ.: 4.451






