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Τιμόνια>

• Η νέα γενιά τιμονιών της MOMO. Ο πρωτοποριακός 
σχεδιασμός του διαθέτει ένα κέλυφος από χρώμιο 
περιβάλλοντας το κέντρο του που είναι από γνήσιο δέρμα.  
Οι ανατομικές λαβές είναι συνδυασμός από μαύρο δέρμα 
και Alcantara με κίτρινη σωλήνωση.

> GT50
    Κωδ. VGT5035BLKCR

> GT50 ANNIVERSARIO
    Κωδ. VGT50YRS35BK

• Το GT50 είναι το πιο εξελιγμένο και καινοτόμο MOMO 
τιμόνι μέχρι σήμερα. Η ανατομική του λαβή είναι ένας 
εκλεπτυσμένος συνδυασμός  από μαύρο δέρμα και 
αλκαντάρα με μαύρες σωληνώσεις. Η περιορισμένη 
έκδοση του GT50 των 50 χρόνων χαρακτηρίζεται από 
το γυαλιστερό ασημένιο κάλυμμα με το λογότυπο 
‘Momo 50 Years’, με κόκκινες γραμμώσεις στις 
λαβές και με μία αποκλειστική κάρτα Κατόχου με 
τον περιορισμένο αριθμό παραγωγής. Περιορισμένη 
έκδοση 250 τεμαχίων.

• Υλικό: Δέρμα - αλκαντάρα
• Χρώμα: Μαύρο – κόκκινο – ασημί
• Διάμετρος: 35cm
• Πάχος λαβής: 34x29mm

• Δίσκος (Dish): 37mm
• Κόρνα: Μαύρο δέρμα MOMO στο κέντρο της κόρνας 
• Διάμετρος ζάντας: 29x34 mm
• Ραφή: Ανοιχτό γκρι
• Στυλ: Tuning
• Διάμετρος: 305 mm
• Υλικό: Δέρμα & Alcantara
• Χρώμα: Μαύρο με κίτρινο λούκι 
• Βάρος: 1.40 kg
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• Μαύρο δέρμα Top Grain με δερμάτινες λαβές και ένθετα χρωμίου.
   Ακτίνες χρωμίου και δερμάτινο κάλυμμα κόρνας. Ένας MOMO άξονας   
   είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση.

• Διάμετρος: 320 mm • Δίσκος: 40 mm
• Χρώμα ακτίνας: Ασημί • Σχήμα λαβής: Κυκλικό
• Διάμετρος ακτίνας: 30mm x 35mm • Υλικό επίστρωσης: Δέρμα
• Χρώμα επίστρωσης: Μαύρο • Ένθετο: Μαύρο
• Μπουτόν κόρνας: P/N: 12311310039

> MILLEMIUM 32U
    Κωδ. 11106542111

• Μαύρο δέρμα με ασημί ακτίνες. Μαύρο γυαλιστερό σημείο 
κόρνας με κίτρινο κεντητό σήμα MOMO στο πάνω μέρος. 
Κόκκινο ‘Competition Evo’  λογότυπο στην κάτω ακτίνα.

• Χρώμα: Μαύρο • Διάμετρος: 350 mm
• Δίσκος: 40 mm • Χρώμα ακτίνας: Μαύρο
• Σχήμα λαβής: Κυκλική • Διαστάσεις λαβής: 27mm x 33mm
• Υλικό επίστρωσης: Μαύρο δέρμα • Χρώμα επίστρωσης: Μαύρο
• Μπουτόν κόρνας: P/N: 12311550108

> COMPETITION 35U
    Κωδ. 11108365211

Το τιμόνι Competition Evo της MOMO διαθέτει δερμάτινο χείλος με 
κεντημένο λογότυπο της MOMO στο πάνω μέρος του και ένα γυαλιστερό 
μαύρο σημείο κόρνας με το σήμα της MOMO το οποίο δημιουργεί 
αντιθέσεις με τις ασημί ακτίνες. Ένα κόκκινο Competition Evo λογότυπο 
είναι τυπωμένο στην ακτίνα και προσφέρει την τέλεια εικόνα. Όπως όλα 
τα τιμόνια της MOMO το Competition Evo είναι κατασκευασμένο στην 
Ιταλία από τα καλύτερα υλικά.

• Χρώμα: Μαύρο • Υλικό: Δέρμα
• Ακτίνες: Ασήμι • Κόρνα: Γυαλιστερό μαύρο
• Διάμετρος: 320 mm • Δίσκος: 42mm
• Λαβή: 35mm x 30mm 

> COMPETITION EVO 32
    Κωδ. VCOMPEVO32BK

Διαστάσεις λαβής: 27mm x 33mm

320
mm 35x30

mm

42
mm



8

POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Τιμόνια>

• Μαύρο δέρμα με ακτίνες 
 από χρώμιο και ασημί χρώμα
• Διάμετρος: 35cm
• Πάχος λαβής: 33x30mm

> TREK R35
    Κωδ. 11102935511

• Μαύρο δέρμα με μαύρες 
   ακτίνες και ένθετα από δέρμα
• Διάμετρος: 38cm
• Πάχος λαβής: 30x35mm

> TEAM
    Κωδ. 11102632812

• Κλασσικό τιμόνι από μαύρο δέρμα Top Grain. 
   Ασημί ή μαύρες ακτίνες. Μαύρο σημείο κόρνας με βέλος 
   και το όνομα της MOMO. 
   Ένας MOMO άξονας είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση.

• Χρώμα: μαύρο • Διάμετρος: 350 mm
• Δίσκος: 30 mm x 29 mm • Χρώμα λαβής: ασημί
• Σχήμα λαβής: κυκλικό • Διάμετρος ακτίνας: 39 mm
• Υλικό επίστρωσης: μαύρο δέρμα • Χρώμα επίστρωσης: μαύρο
• Μπουτόν κόρνας: P/N: 12311300018

> PROTOTIPO 35U
    Κωδ. 11111525111
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> GOTHAM
    Κωδ. VGOTHAM350NE

• Μαύρες ακτίνες με ένθετα φινιρίσματος 
 σκούρου χρωμίου
• Διάμετρος: 35cm
• Πάχος λαβής: 33x33mm

• Μαύρο δέρμα, ανθρακίτης, πορτοκαλί 
 ή μαύρες ακτίνες 
• Κόκκινα δερμάτινα ένθετα 
 με κεντητό λογότυπο
• Διάμετρος: 33cm
• Πάχος λαβής: 35x28mm

> DRIFTING
    Κωδ. VDRIFT33NROS - Red
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Τιμόνια>

• Μαύρο δέρμα με μαύρες 
   ακτίνες και ένθετα από δέρμα
• Διάμετρος: 35cm
• Πάχος λαβής: 30x35mm

> DARK FIGHTER 35 ΞΥΛΟ / ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜΑ
    Κωδ. VDFIGHTER35W

• Μαύρο δέρμα Top Grain με δερμάτινες λαβές και ένθετα χρωμίου
 Μαύρη ακτίνα, δαχτυλίδι από carbon και μαύρο σημείο κόρνας
 Ένας MOMO άξονας είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση

• Διάμετρος: 350 mm    • Δίσκος: 46 mm
• Χρώμα ακτίνας: Μαύρο • Σχήμα λαβής: Κυκλική
• Διαστάσεις λαβής: 35mm x 27mm • Υλικό επίστρωσης: Μαύρο δέρμα
• Χρώμα επίστρωσης: Μαύρο • Ένθετο: Μαύρο
• Μπουτόν κόρνας: P/N: 12311550108

> JET 35
    Κωδ. 11102915211

350
mm 30x28

mm

36
mm



> “ANATOMICO” κοντό
  Κωδ. 15511601111

• Μπουλ ανατομικού σχεδιασμού 
 από μαύρο δέρμα Top Grain. 
 Μαύρη ραφή και μαύρο κολάρο

 • Ανάγλυφο λογότυπο.
 • Διάμετρος: 55 mm 
 • Υλικό: Δέρμα
 • Χρώμα: Μαύρο 
 • Κολάρο: Μαύρο
 • Ύψος: 75 mm 
 • Ένθετο: 55 mm
 • Βάρος: 204 gr

> “SHADOW”
  Κωδ. 15513612111

 • Carbon εμφάνιση στο πάνω μέρος 
    με δερμάτινο κολάρο στο κάτω μέρος
    Μαύρο κολάρο

 • Διάμετρος: 52 mm
 • Υλικό: Δέρμα airleather 
 • και carbon φινίρισμα
 • Χρώμα: Μαύρο και carbon
 • Κολάρο: Μαύρο
 • Ύψος: 100 mm
 • Βάρος: 187 gr
 

 • Carbon εμφάνιση στο πάνω μέρος • Μπουλ ανατομικού σχεδιασμού 
 από μαύρο δέρμα Top Grain. 
 Μαύρη ραφή και μαύρο κολάρο

 • Ανάγλυφο λογότυπο.
 • Διάμετρος: 55 mm 
 • Υλικό: Δέρμα
 • Χρώμα: Μαύρο 
 • Κολάρο: Μαύρο
 • Ύψος: 75 mm 
 • Ένθετο: 55 mm
 • Βάρος: 204 gr

 • Carbon εμφάνιση στο πάνω μέρος 
    με δερμάτινο κολάρο στο κάτω μέρος
    Μαύρο κολάρο

 • Διάμετρος: 52 mm
 • Υλικό: Δέρμα airleather 
 • και carbon φινίρισμα
 • Χρώμα: Μαύρο και carbon
 • Κολάρο: Μαύρο
 • Ύψος: 100 mm
 • Βάρος: 187 gr

 • Carbon εμφάνιση στο πάνω μέρος 
    με δερμάτινο κολάρο στο κάτω μέρος

1
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Λεβιέ ταχυτήτων>

 Μαύρη ραφή και μαύρο κολάρο

Κωδ. 15514301111 Κωδ. 15514401111

 • Κολάρο χρωμίου.
 • Διάμετρος: 53 mm
 • Υλικό: Δέρμα 
 • Χρώμα: Μαύρο και χρώμιο
 • Ύψος: 53 mm
 • Ένθετο: 60 mm
 • Βάρος: 180 gr

> “SPHERE” 
 Μαύρο δέρμα με ένθετα χρωμίου. 
 Λογότυπο της ΜΟΜΟ σε βέλος στο πάνω μέρος

 • Κολάρο χρωμίου.
 • Διάμετρος: 53 mm
 • Υλικό: Δέρμα 
 • Χρώμα: Μαύρο και χρώμιο
 • Ύψος: 73 mm
 • Ένθετο: 60 mm
 • Βάρος: 266 gr
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POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Λεβιέ ταχυτήτων>

> “RACE AIRLEATHER” 
 Aluminum sport
 Κωδ. 15516113311

• Δέρμα με επεξεργασμένη 
 βάση αλουμινίου
• Διάμετρος: 53 mm 
• Υλικό: Δέρμα και αλουμίνιο
• Χρώμα: Μαύρο 
   & σατέν ασημί
• Ύψος: 53 mm 
• Ένθετο: 17 mm
• Βάρος: 266 gr

> “RACE AIRLEATHER”
  Κωδ. 15514141111

Το MOMO Race Air-leather συνδυάζει 
υψηλής ποιότητας μαύρου δέρματος 
με επεξεργασμένες λεπτομέρειες 
αλουμινίου και μαύρο MOMO λογότυπο 
στο πάνω μέρος για να δημιουργεί ένα 
λεβιέ το οποίο είναι μοντέρνο και άνετο 
στο κράτημα.
Εφαρμόζει στα περισσότερα οχήματα 
χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων.

• Χρώμα: Μαύρο και ασημί
• Υλικό: Αλουμίνιο και δέρμα
• Διάμετρος: 53 mm
• Ύψος: 72 mm
• Ένθετο: 55 mm
• Βάρος: 207 gr

> “COBRA CARBON” 
 Κωδ. 15515141112

Σωστά εργονομικά λεβιέ με διεθνή 
εφαρμογή. Διαθέτει γυαλιστερή 
βάση από αλουμίνιο με αριστερό 
και δεξί διαχωρισμό από άνθρακα 
στο επάνω μέρος.

• Χρώμα: Μαύρο - Carbon
• Υλικό: Χρώμιο
• Ύψος: 80 mm
• Διάμετρος: 55 mm 
• Ένθετό: 55 mm
• Βάρος: 303 gr

> “ONE CHROME” 
 Κωδ. POMONECHROME

Το ONE της ΜΟΜΟ είναι η επιστροφή του μπουλ λεβιέ 
με ένα σκούρο χρώμιο τελείωμα  αλουμινίου. 
Το πάνω μέρος του έχει 6 βίδες χρωμίου που 
μιμείται το ύφος του πρωτότυπου MOMO τιμονιού.

• Χρώμα: Μαύρο
• Υλικό: Αλουμίνιο
• Ύψος: 81 mm
• Διάμετρος: 39 mm
• Ένθετο: 55 mm 
• Βάρος: 232 gr
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> “NERO” 

• Μαύρο δέρμα Top Grain με μαύρα ένθετα   
   σμάλτου και κίτρινο λογότυπο από  
   καουτσούκ με μαύρο κολάρο

• Διάμετρος: 53 mm
• Υλικό: Δέρμα 
• Χρώμα: Μαύρο 
• Κολάρο: Μαύρο
• Ύψος: 72 mm
• Ένθετο: 60 mm
• Βάρος: 207 gr

Κωδ. PONERO000BLK

> “GOTHAM” 

• Μαύρο δέρμα, σκούρο χρώμιο 
   και λογότυπο ΜΟΜΟ από καουτσούκ. 
   Λογότυπο έμβλημα Gotham 
   και κολάρο μαύρου χρωμίου.

Κωδ. POGOTHAM0BLK 
• Διάμετρος: 53 mm
• Υλικό: Δέρμα 
• Χρώμα: Μαύρο 
• Ύψος: 55 mm
• Ένθετο: 60 mm
• Βάρος: 180 gr

Κωδ. POGOTHAMBLKS 
• Διάμετρος: 53 mm
• Υλικό: Δέρμα 
• Χρώμα: Μαύρο 
• Κολάρο: Σκούρο χρώμιο
• Ύψος: 72 mm
• Ένθετο: 60 mm
• Βάρος: 207 gr

• Διάμετρος: 53 mm
• Υλικό: Δέρμα 
• Χρώμα: Μαύρο 
• Κολάρο: Μαύρο
• Ύψος: 55 mm
• Ένθετο: 60 mm
• Βάρος: 182 gr

13

Κωδ. PONEROBLK00S
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POLE POSITION
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POLE
POSITION
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POLE POSITION
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Λεβιέ ταχυτήτων>

> “QUARK” 

• Ουρεθάνη με μαύρα ή κόκκινα ένθετα 
• Μαύρο κολάρο

• Διάμετρος: 70 x 50 mm
• Υλικό: Ουρεθάνη
• Χρώμα: Μαύρο
• Κολάρο: Μαύρο
• Ένθετο:  Μαύρο/ Άσπρο/ Κόκκινο, 70 mm
• Ύψος: 100 mm
• Βάρος: 136 gr

Κωδ. POQUARK00RED

Κωδ. POQUARK00WHT

Κωδ. 15514501121
chrome

Κωδ. 15514501111
aluminum

Κωδ. POQUARK00WHT

Κωδ. POQUARK00BLK

Κωδ. 15514501111

> “DUKE” Chrome / aluminum

• Μαύρο δέρμα με τελείωμα από χρώμιο ή σατέν αλουμίνιο
• Χαραγμένο με laser το λογότυπο της MOMO
• Ταιριαστό κολάρο
• Ύψος: 72 mm
• Διάμετρος: 53 mm 
• Ένθετο: 60 mm 
• Βάρος: 207 gr 

> “GTR2” Μαύρο δέρµα / χρώµιο
 Κωδ. POGTR2BLKSIL

• Μαύρο δέρμα Top Grain με χρώμιο 
   και λογότυπο της ΜΟΜΟ
• ‘Έμβλημα GTR2.

• Διάμετρος: 53 mm
• Υλικό: Δέρμα 
• Χρώμα: Μαύρο 
• Κολάρο: Χρώμιο
• Ύψος: 55 mm
• Ένθετο: 60 mm
• Βάρος: 180 g
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> “SK50”

• Το απόλυτο αγωνιστικό στυλ της ΜΟΜΟ 
που προέρχεται από την εμπειρία της. 
Το σώμα αποτελείται εξ ολοκλήρου από 
αλουμίνιο με αναδυόμενο γυαλιστερό 
ασήμι, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί ή ασημί 
τελείωμα.
Το εκτυπωμένο λογότυπο της ΜΟΜΟ, 
μαζί με τον σχεδιασμό προσφέρει μια 
πραγματική αγωνιστική εμφάνιση στο 
όχημά σας.

Κωδ. POSK50BLKLUK

Κωδ. POSK50REDLUC

Κωδ. POSK50SILVER • Υλικό: Αλουμίνιο
• Ύψος: 75 mm
• Βάρος: 226 gr

> “SK50” επετειακό
    Κωδ. POSK50YRSSIL

Βασισμένη στο λεβιέ ταχυτήτων SK50. 
Το σώμα αποτελείται εξ ολοκλήρου από 
αλουμίνιο με αναδυόμενο γυαλιστερό ασήμι. 
Σε αυτή την επετειακή έκδοση αντικαθιστάται 
το κλασικό λογότυπο της MOMO με ένα 
νέο “MOMO Italy 50 Years”, τυπωμένο στο 
επάνω μέρος, ενώ παράλληλα διατηρείται το 
μαύρο λογότυπο της εταιρίας στο  αντίστοιχο 
κολάρο με το αναδυόμενο γυαλιστερό ασήμι. 
Σας δίνεται η ευκαιρία να γίνεται μέρος της 
κληρονομιάς της MOMO και να γιορτάσετε 
μαζί της τα 50 της χρόνια.

• Διάμετρος: 40 mm
• Υλικό: Αλουμίνιο
• Χρώμα: Ασημί
• Κολάρο: Ασημί
• Ύψος: 75mm
• Βάρος: 226 gr

αλουμίνιο με αναδυόμενο γυαλιστερό ασήμι. 
Σε αυτή την επετειακή έκδοση αντικαθιστάται 

επάνω μέρος, ενώ παράλληλα διατηρείται το 

κολάρο με το αναδυόμενο γυαλιστερό ασήμι. 
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Πεταλιέρες / Φούσκες>

> Πεταλιέρα NERO
    Κωδ. PEDNERO00BLK

• Μηχανικά πεντάλ αλουμινίου με μαύρα τελειώματα 
 και ένθετα από καουτσούκ
• Ταιριάζει χειρονακτικά σε οχήματα μεταφορών

• Υλικό: Αλουμίνιο
• Χρώμα: Μαύρο και κίτρινο
• Μετάδοση: Χειροκίνητη
• Μέγεθος πεντάλ γκαζιού: 11.59cm x 5.56cm 
• Μέγεθος πεντάλ φρένου: 8.73cm x 5.24cm 
• Μέγεθος πεντάλ συμπλέκτη: 8.73cm x 5.24cm

> Πεταλιέρα GOTHAM
    Κωδ. PEDGOTH00BLK

• Μηχανικά πεντάλ αλουμινίου με μαύρα τελειώματα 
 και ένθετα από καουτσούκ
• Ταιριάζει χειρονακτικά σε οχήματα μεταφορών

• Υλικό: Αλουμίνιο
• Χρώμα: Μαύρο και κίτρινο
• Μετάδοση: Χειροκίνητη
• Μέγεθος πεντάλ γκαζιού:  11.56cm x 5.56 cm 
• Μέγεθος πεντάλ φρένου: 8.73 cm x 5.24 cm 
• Μέγεθος πεντάλ συμπλέκτη: 8.73 cm x 5,24 cm 

> Πεταλιέρα GTR2
    Κωδ. PEDGTR200SIL

• Ελαφρώς επεξεργασμένο αλουμίνιο 
 με μαύρο φινίρισμα και κίτρινο λογότυπο
• Ταιριάζει χειρονακτικά σε οχήματα μεταφορών

• Κωδικός:  PED
• Υλικό: Αλουμίνιο
• Χρώμα: Ασημί
• Μετάδοση: Χειροκίνητη
• Μέγεθος πεντάλ γκαζιού:  11.56cm x 5.56cm 
• Μέγεθος πεντάλ φρένου: 8.73 cm x 5.24 cm 
• Μέγεθος πεντάλ συμπλέκτη: 8.73 cm x 5,24 cm 
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CFQUARK00RED

> Φούσκα Quark –µαύρο, κόκκινο, άσπρο
    Κωδ. CFQUARK00WHT

• Φούσκα από μαύρο δέρμα με κολάρο 
 και ελαστική βάση, 26 cm

> Φούσκα Performance
    Κωδ. 1501142111

• Φούσκα από μαύρο δέρμα με κολάρο 
 και ελαστική βάση, 26cm

CFQUARK00BLK

> Πεταλιέρα SHIELD
    Κωδ. PEDSHIELDSIL

Η πεταλιέρα MOMO Shield παράγεται από το καλύτερο 
αλουμίνιο για να πετύχει ένα μοναδικό σχέδιο και στυλ. 
Το μοναδικό του σχέδιο προσφέρει μια ξεχωριστή 
αίσθηση οδήγησης με ένα συνδυασμό πρόσφυσης 
και στυλ που σας προσφέρει μια βελτιωμένη εμπειρία 
οδήγησης. 
• Χειροκίνητη αλλαγή

• Χρώμα: Μαύρο
• Υλικό: Αλουμίνιο
• Διαστάσεις γκαζιού: 118 mm x 59 mm
• Διαστάσεις φρένου & αμπραγιάζ: 88.5 mm x 54 mm

17
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Καθίσματα>

18

> “LESMO ONE” 
 Κωδ. SERLESMONEBK

Συμβατό πολυεστερικό εργονομικό κάθισμα.
Το κέλυφος του καθίσματος είναι ορατό στο πίσω και στο μπροστινό τμήμα, 
επενδυμένο με μαύρο ύφασμα. Το ιδιαίτερο σχήμα του πάνω  μέρους μειώνει 
τις πλευρικές κινήσεις του κράνους και προστατεύει το κεφάλι του οδηγού. 
Ανατομικά μαξιλάρια πλάτης, σχεδιασμένα για να δίνουν περισσότερη άνεση και 
ροή αέρα, βοηθώντας στη μείωση κούρασης του οδηγού σε μεγάλους αγώνες.
Το τεχνικό υλικό Airnet©  καλύπτει τη κεντρική περιοχή στο πίσω μέρος και  το 
Kinder Point στο κάθισμα προσφέρει την καλύτερη δυνατή πρόσφυση. Το Airnet© 
είναι το νέο τεχνικό υλικό που επιτρέπει τη ροή του αέρα και διαθέτει μεγάλη 
αντοχή. Με το Airnet©, υπάρχει εξαιρετική άνεση κατά την οδήγηση, χάρις στη 
μεγαλύτερη ροή του αέρα  στην πλάτη του καθίσματος και την πιο αποτελεσματική 
διαπερατότητα της υγρασίας. 
Αφαιρούμενα μαξιλαράκια για καλύτερη στήριξη.
Εξωτερικό πλάτος για τις πλευρικές αναρτήσεις: 390 mm (standard version).
Διαθέτει 5 ανοίγματα για τη ζώνη ασφαλείας.
Πλευρική ανάρτηση.
• Χρώμα: Μαύρο
• Standard version: 10,3 kg
• XL version: 10,5 kg
Έγκριση FIA 885-1999
Συμβατή με HANS®
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11
> “SUPER CUP” 
 Κωδ. SERSUPCUPBLK

Συμβατά καθίσματα από πολυεστέρα. 
Το κέλυφος του καθίσματος είναι ορατό στο πίσω και στο μπροστινό τμήμα, 
επενδυμένο με μαύρο ύφασμα. 
Το τεχνικό υλικό καλύπτει τη κεντρική περιοχή στο πίσω μέρος και  το 
Kinder Point στο κάθισμα προσφέρει την καλύτερη δυνατή πρόσφυση. 
Το Airnet© είναι το νέο τεχνικό υλικό που επιτρέπει τη  ροή του αέρα και 
διαθέτει μεγάλη αντοχή. Με το Airnet©, υπάρχει εξαιρετική άνεση κατά την 
οδήγηση, χάρις στη μεγαλύτερη ροή του αέρα  στην πλάτη του καθίσματος 
και την πιο αποτελεσματική διαπερατότητα της υγρασίας.
Αφαιρούμενα μαξιλαράκια για καλύτερη στήριξη.

• Χρώμα: Μαύρο
• Συμβατότητα ζώνης ασφαλείας: 4,5 ή 6 Point Harnesses
• Υλικό καθίσματος: Airnet®
• Χρώμα κελύφους: Μαύρο
• Υλικό κελύφους: Πολυεστέρας 
• Στυλ: Racing
• Βάρος: 
• Standard version: 8,9 kg 
• XL version: 10,2 kg
• Έγκριση FIA 885-1999
• Συμβατή με HANS®
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Kαθίσματα>

> “START” 
 Κωδ. SERSTARTBLK0

Συμβατά καθίσματα από πολυεστέρα. 
Νέος σχεδιασμός στις πίσω ραφές.
Διαθέτει 5 ανοίγματα για τη ζώνη ασφαλείας 
και 4 σημεία στερέωσης.

• Χρώμα: Μαύρο
• Βάρος: 8,1 kg
• Έγκριση FIA 885-1999
• Συμβατή με HANS®.

> Βάση καθισµάτων αλουµινίου
 Κωδ. 1501142111

• Σιδερένια πλευρική ανάρτηση
• Με επικάλυψη μαύρης σκόνης
• Πάχος 5 mm, βάρος  1.5 kg

> Βάση καθισµάτων σιδερένια

• Σιδερένια πλευρική ανάρτηση
• Με επικάλυψη μαύρης σκόνης
• Πάχος 3 mm, βάρος 2,5 kg

Βάση καθισµάτων σιδερένια
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> HUBS

Χρησιμοποιείται όταν τοποθετείται ένα μη εργοστασιακό τιμόνι 
και ο κώνος είναι ένα βασικό στοιχείο του οχήματός σας.

Η MOMO είναι η εταιρία που εφηύρε και κυκλοφόρησε στην αγορά 
το πρώτο πτυσσόμενο κώνο τιμονιού που χρησιμοποιείται σήμερα. 

Σε σύγκριση με έναν άκαμπτο κώνο, ο πτυσσόμενος κώνος 
είναι σε θέση να απορροφά εξαιρετικές δυνάμεις  χάρη σε μία 
προγραμματισμένη παραμόρφωση, αυξάνοντας δραματικά το 
επίπεδο ασφαλείας σε περίπτωση σύγκρουσης. 

Με τον μεγαλύτερο κατάλογο εφαρμογών στον κλάδο  
προσφέρουμε εξαρτήματα για εκατοντάδες διαφορετικά οχήματα.

Το ΚΙΤ περιλαμβάνει βίδες, κλειδί allen και κουμπί κόρνας.
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Ρουχισμός>

> BALACLAVA AIRTech
    Κωδ. MNXBALAIRSTA

• Πυρασφαλή ανοιχτή κουκούλα.
• Χρώμα: Μαύρο
• Μέγεθος: One size
• Στυλ: Racing
• Υλικό: Nomex
• Έγκριση: FIA 8856-2000

> Καπέλο επετειακό

Νέο επετειακό καπέλο για τον εορτασμό 
των 50 ετών λειτουργίας της MOMO, 
σε μικρή διαθεσιμότητα.
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Κόκκινο
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Μαύρο
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Μπλε
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

100% MADE IN ITALY

Μαύρο

Μπλε

Κόκκινο

> Γάντια Pro racer club

Τα Pro racer club γάντια αποτελούνται 
από 100% Nomex III, δίνοντας έτσι στον 
οδηγό άριστη ποιότητα και άνεση σε 
entry-level τιμή. Το τυπωμένο δέρμα 
στην παλάμη και στα δάχτυλα παρέχει 
αυξημένη πρόσφυση και ο ελαστικός 
καρπός επιτρέπει μία σφιχτή αλλά 
ταυτόχρονα άνετη εφαρμογή. 
Έγκριση: FIA 8856-2000

> T-shirt λευκό / µαύρο
    Moby Dick
    S-M-L-XL-XXL

T-shirt από τη Momo Porsche 
935/78, όπως ονομάζεται Moby Dick 
λόγω του ιδιόμορφου σχεδίου του. 
Διαθέτει τυπωμένα σχέδια 
μπροστά και πίσω. 
Διατίθεται σε λευκό και μαύρο.

> Παπούτσια PRO RALLY

Τα παπούτσια MOMO Pro Rally είναι μπότες entry level που παράγονται 
στην Ιταλία από υψηλής ποιότητας suede και διατίθενται σε μαύρο, μπλε ή 
κόκκινο. Τα παπούτσια διαθέτουν φόδρα από μαλακό nomex για πρόσθετη 
άνεση και αγκαλιάζουν τον αστράγαλο για μεγαλύτερη στήριξη. Δένουν με 
κορδόνι και ασφαλίζουν με Velcro λωρίδα για ασφαλή στερέωση.

• Μέγεθος: 39 – 45 • Κωδικός: SCAPRAL
• Στυλ: Racing • Υλικό: Suede
• Έγκριση: FIA 8856-2000

no 8 > 12                                           
no S > XXL
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Ρουχισμός>

> Hight collar shirt AIRTech
    Κωδ. MNXBALAIRSTA
    S > XXL

• Πυρασφαλή μακρυμάνικη μπλούζα 
με ψηλό γιακά. Το MOMO AIRTech 
High collar shirt παράγεται από το 
πιο σύγχρονο πυρασφαλή υλικό 
σύμφωνα με τους κανονισμούς FIA, 
έτσι ώστε να παρέχει άριστη προστασία. 
Διατίθεται σε μεγέθη από S έως XXL, 
με τυπωμένα λογότυπα για πιο άνετη 
εφαρμογή.

Χρώμα: Λευκό
Στυλ: Racing
Υλικό: Nomex
Έγκριση: FIA 8856-2000

> Long Johns AIRTech
    Κωδ. MNXHCATST
    S > XXL

• Το MOMO AIRTech Long Johns παράγεται από ένα 
ελαφρύ υλικό nomex σύμφωνα με τους τελευταίους 
κανονισμούς FIA για να παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή 
διαπνοή και προστασία. Διαθέτει καλυμμένες ραφές 
και τυπωμένα λογότυπα για να παρέχει στον οδηγό την 
ανάλογη άνεση στην εφαρμογή. Διατίθεται σε μεγέθη 
από S έως XXL σε λευκό χρώμα.
Χρώμα: Λευκό
Μέγεθος: S – XXL 
Κωδικός: MNXHCATST
Στυλ: Racing
Υλικό: Nomex
Έγκριση: FIA 8856-2000

> Roll over neck
    Κωδ. MNXROLLWH
    S > XXL

• Μακρυμάνικη μπλούζα από μαλακό 
nomex κατεργασμένο με μία μη-χημική 
MO-DRY™ κατεργασία για να εγγυηθεί τη 
μεγαλύτερη δυνατή διαπνοή. Διατίθενται 
σε μεγέθη από S έως XXL.
Χρώμα: Λευκό
Μέγεθος: S – XXL 
Βάρος: 0,9 kg
Υλικό: Nomex
Έγκριση: FIA 8856-2000

> Long socks
    Κωδ. MNXSOCKLWH
    S > XL

• Τα MOMO Long socks παράγονται από ένα ελαφρύ υλικό nomex 
σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς FIA. Κατεργάζονται με μία 
μη-χημική MO-DRY™ κατεργασία για να εγγυηθούν τη μεγαλύτερη 
δυνατή διαπνοή και άνεση. Διατίθενται σε μεγέθη από S έως XXL.
Χρώμα: Λευκό Μέγεθος: S – XXL 
Στυλ: Racing Υλικό: Nomex
Έγκριση: FIA 8856-2000

> T-shirt
    Κωδ. MNXROLLWH
    S > XXL
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Μοκέτες αυτοκινήτου>

• Κατάλληλα για όλες τις συνθήκες
• Αντιολισθητική υποστήριξη
• Εύκολο καθάρισµα
• Το σετ περιλαµβάνει 2 εµπρόσθια & 2 οπίσθια
• Κλασικό σχήµα για να ταιριάζει 
   στα περισσότερα αυτοκίνητα
• Διαστάσεις: 
   Μπροστινά: 72,5x50cm / Πίσω: 50x55cm
• Βάρος: 6.8kg

> Σετ πατάκια λάστιχο - µοκέτα 
    µε  logo SPARCO

Κωδ. SPC1906GR
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> Σετ πατάκια λάστιχο
    µε  logo SPARCO

Κωδ. SPC1916

• Κατάλληλα για όλες τις συνθήκες
• Αντιολισθητική υποστήριξη
• Εύκολο καθάρισµα
• Το σετ περιλαµβάνει 2 εµπρόσθια & 2 οπίσθια
• Κλασικό σχήµα για να ταιριάζει 
   στα περισσότερα αυτοκίνητα
• Διαστάσεις: 
   Μπροστινά: 69,5x45,5cm / Πίσω: 45x43cm
• Βάρος: 5.15kg
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Μοκέτες αυτοκινήτου>

> Μοκέτα µε γράµµατα SPARCO
Κωδ. OPC 18180001

• Διαστάσεις: Μπροστινά 64 cm χ 48 cm, 
   Πισινά 46,3 cm χ 35,4 cm
• Βάρος: 4 kg.
• Υλικό: 95% PVC +5% latex logo
• Σετ 4 τεµαχίων: 2 εµπρόσθια 
   & 2 οπίσθια πατάκια
• Απόχρωση: µαύρο µε γκρι ανάγλυφο 
   λογότυπο Sparco

Λαστιχένιο πατάκι Sparco από χοντρό 
λάστιχο PVC για όλους τους τύπους 
αυτοκινήτων µε ειδικές πλαϊνές εγκοπές 
για να το προσαρµόσετε στις διαστάσεις 
που θέλετε.  Ένα προϊόν από την εταιρία 
Sparco, τον καλύτερο οίκο παγκοσµίως 
που φηµίζεται για την ποιότητα και τον 
µοναδικό σχεδιασµό του.
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> NEW STRADA Σετ µοκέτες µε logo

> Μπλε logo
Κωδ. 03763BBS

> Μαύρο logo
Κωδ. 03763BNR

> Γκρι logo
Κωδ. 03763AR

• 4 τεµ/σετ, σε 2 µεγέθη 
   µε πρόσθετα βινυλίου
• Εµπρόσθια πατάκια µε τρύπα για 
   την υποδοχή της βίδας
• Κατάλληλα για όλα τα αυτοκίνητα 
   µε συµβατικό επιταχυντή
• Διαστάσεις: 
   Μπροστινά: 65x47cm / Πίσω: 30x40cm
• Βάρος: 2kg

> Κόκκινο logo
Κωδ. 03763BRS
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Μοκέτες αυτοκινήτου>

• 100% πολυεστερικό + 100% PVC SPARCO logo
• Διαστάσεις: Εµπρόσθια: 65x 47cm  / οπίσθια 30x40 cm
• Βάρος: 2kg
• Σετ 4 τεµαχίων που θα δώσουν σπορ χαρακτήρα
   στο αυτοκίνητό σας

65cm

30cm

47cm

40cm

> Μοκέτα µαύρη 
    µε logo SPARCO

> Μαύρη µε  
    µπλε logo

Κωδ. SPC 1901Α

> Μαύρη µε  
    γκρι logo

Κωδ. SPC 1902Α

> Γκρι µε  
    µαύρο logo

Κωδ. SPC 1904Α
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> Σετ µοκέτες µε logo

> Γκρι
Κωδ. SPC1909GR

•  PVC πλαίσιο µε το logo Sparco 
 στα 2 εµπρόσθια πατάκια 
•  Κατάλληλο για όλες τις εποχές
•  Μη ολισθιρή υποστήριξη
•  Εύκολο στο καθάρισµα
•  Το σετ περιλαµβάνει 2 εµπρόσθια 
 και 2 οπίσθια πατάκια
•  Διεθνής σχεδιασµός για να να εφαρµόζει
 στα περισσότερα αυτοκίνητα
•  Διαθέσιµα χρώµατα: Γρκι - Μαύρο
•  Διαστάσεις: 
 Εµπρόσθια: 70 x 48 cm
 Οπίσθια: 39 x 44 cm
 Βάρος: 5,15 kg

> Μαύρη
Κωδ. SPC1909BK
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Πλατοκαθίσματα>

> Πλατοκάθισµα SPARCO

• Διατίθεται σε πλήρη PVC ΥΛΙΚΌ
• PVC µε 8mm αφρώδες 
 πλαστικό στο κέντρο και 2 mm 
 στο κάτω µέρος
• Κεντηµένο logo Sparco 
 στο µπροστινό µέρος
• Διεθνής σχεδιασµός για 
 να ταιριάζει στα περισσότερα 
 αυτοκίνητα
• Αντιθαµβωτική διαδικασία 
 χρωµατισµού για αστραφτερά 
 καλύµµατα

• Εύκολα στην τοποθέτηση µε γάντζους σε σχήµα ‘S’
• Πλένονται στο πλυντήριο
• Διατίθεται σε τρία χρώµατα: Μπλε , Γκρι, Κόκκινο

Κωδ. SPC3500RD
Μαύρο / Κόκκινο

Κωδ. SPC3500BL
Μαύρο / Γκρι 

Κωδ. SPC3500BL
Μαύρο / Μπλε
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> Πλατοκάθισµα SPARCO Cushion 3D

• EAN-13: 8430046291117
• Υλικό: Συνθετική δερµατίνη 
   & αντιιδρωτικό PVC Polymesh
• Χρώµα: Μαύρο µε άσπρο λογότυπο
• Διαστάσεις: 65 cm x 55 cm x 80 cm 
• Βάρος: 1,025 kg

• Παρέχει έξτρα άνεση
• Κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα 
   (µε έξυπνα κλιπς για καλύτερη εφαρµογή)
• Ανθεκτικό υλικό, εύκολο να καθαριστεί
• Με δερµάτινες λωρίδες και ραµµένο 
    λογότυπο sparco
• Υψηλής ποιότητας φινίρισµα
• Υφασµένη ετικέτα στο ελαστικό υλικό

Κωδ. SPC 0902AZ
Μαύρο / Μπλε δερµατίνη

Κωδ. SPC 0902GR
Μαύρο / Γκρι δερµατίνηΜαύρο / Γκρι δερµατίνη
Κωδ. SPC 0902GR
Μαύρο / Γκρι δερµατίνη
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Καλύμματα καθισμάτων>

> Καλύµµατα καθισµάτων CLASSIC 

Κωδ. SPC 1011 
Μαύρο / Μπλε 
µε άσπρο λογότυπο

Κωδ. SPC 1012
Μαύρο / Γκρι 
µε άσπρο λογότυπο

• Υλικό: Πολυεστέρας
• Διαστάσεις: 
71 cm x 57 cm (εµπρόσθιο πάνω) 
63 cm x 57 cm (εµπρόσθιο κάτω) 
84 cm x 130 cm (οπίσθιο πάνω)
66 cm x 130 cm (οπίσθιο κάτω)
• Βάρος: 1,3 kg
Το µεσαίο ύφασµα είναι πολυεστέρας 
µε αφρό 10 mm & πλέξη. 
Οι πλευρές είναι από πολυεστέρα 
µε αφρό 2 mm και πλέξη. 
Το στήριγµα είναι 
από πολυεστέρα 
χωρίς αφρό.

Κωδ. SPC 1013
Μαύρο / Κόκκινο
µε άσπρο λογότυπο

• Σχεδιασµός που ταιριάζει στην πλειοψηφία 
   των αυτοκινήτων µε ή χωρίς πλαϊνούς αερόσακους
• Αντιδιαβρωτική διαδικασία χρωµατισµού µε την οποία 
   τα καλύµµατα παραµένουν φωτεινά
• Τυπωµένο λογότυπο SPARCO στα εµπρόσθια 
    και οπίσθια καθίσµατα

• Τσάντα συσκευασίας µε φερµουάρ 
• Εύκολη τοποθέτηση χάρη στα κορδόνια 
   τεντώµατος και τους γάντζους σχήµατος “S”
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> Καλύµµατα καθισµάτων Polyester

Κωδ. SPC 1019RS
Κόκκινο / Μαύρο 
µε άσπρο λογότυπο
• 70% Πολυεστέρας και 30% 
αντιιδρωτικό PVC Polymesh
• Διαστάσεις: 
71 cm x 57 cm (εµπρόσθιο πάνω), 
63 cm x 57 cm (εµπρόσθιο κάτω), 
84 cm x 130 cm (οπίσθιο πάνω), 
66 cm x 130 cm (οπίσθιο κάτω)
• Βάρος: 1,3 kg

Το µεσαίο ύφασµα 
είναι πλέγµα µε αφρό 
10 mm & πλέξη. 
Οι πλευρές είναι 
από πολυεστέρα 
µε αφρό 2 mm 
και πλέξη. Το στήριγµα 
είναι από πολυεστέρα χωρίς αφρό.
Σχεδιασµός που ταιριάζει στην 
πλειοψηφία των αυτοκινήτων µε ή 
χωρίς πλαϊνούς αερόσακους

Καλύµµατα καθισµάτων Polyester

Κωδ. SPC 1019RS
Κόκκινο / Μαύρο 
µε άσπρο λογότυπο
• 70% Πολυεστέρας και 30% 
αντιιδρωτικό PVC Polymesh

71 cm x 57 cm (εµπρόσθιο πάνω), 
63 cm x 57 cm (εµπρόσθιο κάτω), 
84 cm x 130 cm (οπίσθιο πάνω), 
66 cm x 130 cm (οπίσθιο κάτω)

είναι πλέγµα µε αφρό 

και πλέξη. Το στήριγµα 
είναι από πολυεστέρα χωρίς αφρό.
Σχεδιασµός που ταιριάζει στην Σχεδιασµός που ταιριάζει στην 
πλειοψηφία των αυτοκινήτων µε ή 
χωρίς πλαϊνούς αερόσακους

Κωδ. SPC 1019GR
Γκρι / Μαύρο
µε άσπρο λογότυπο

Κωδ. SPC 1019AZ
Μπλε / Μαύρο 
µε άσπρο λογότυπο

• Η πίσω πλάτη αποτελείται από οχτώ ξεχωριστά 
   τµήµατα µε τρία φερµουάρ
• Τυπωµένο λογότυπο SPARCO 
   στα δύο εµπρόσθια καθίσµατα
• Τσάντα συσκευασίας µε φερµουάρ 
• Πλένονται στο πλυντήριο
• Εύκολη τοποθέτηση χάρη στα κορδόνια 
   τεντώµατος και τους γάντζους σχήµατος “S”
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Λεβιέ ταχυτήτων>

> Μπουλ λεβιέ 
    µε ταχύτητες

Κωδ. SPC0105CH
Μαύρο / Χρώµιο

> Μπουλ λεβιέ 
    µε ταχύτητες

Κωδ. SPC0105GD
Μαύρο / Χρυσό

> Λεβιέ ταχυτήτων “SICILIA”
Κωδ. SPC0106BK
Αλουµίνιο / Μαύρο

> Λεβιέ ταχυτήτων
Κωδ. OPC0101
Αλουµίνιο / Μαύρο

> Λεβιέ ταχυτήτων
Κωδ. OPC0102
Μαύρο δέρµα / Αλουµίνιο

• Ύψος: 6,3 cm 
• Διάµετρος: 5,45 cm 
• Βάρος: 300 gr
• Υλικό: Αλουµίνιο & Καουτσούκ
   Η συσκευασία περιέχει: 
• 1 λεβιέ ταχυτήτων
• 3 λαστιχένιες βάσεις 
• 1 άλεν κλειδί   • 1 εγχειρίδιο οδηγιών

• Ύψος: 6,3 cm 
• Διάµετρος: 
3,9 cm x 6,6 cm x 6,8 cm  
• Βάρος: 300 gr
• Υλικό: Αλουµίνιο & Pu
   Η συσκευασία περιέχει: 
• 1 λεβιέ ταχυτήτων
• 3 λαστιχένιες βάσεις 
• 1 άλεν κλειδί  • 1 εγχειρίδιο οδηγιών

•  Ύψος: 7 cm
• Διάµετρος: 5,45 cm
• Βάρος: 300 gr

•  Ύψος: 7,15 cm
• Πλάτος: 4,66 cm
• Μήκος: 7,07 cm
• Βάρος: 300 gr
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> Λεβιέ RACING SPARCO 
Κωδ. SPC0103BK
Μαύρο αλουµίνιο

•  Ύψος: 8,5 cm
• Διάµετρος: 4,2 cm
• Βάρος: 300 gr
• Υλικό: 100% Αλουµίνιο 
   & 100% δαχτυλίδια από καουτσούκ

Η συσκευασία περιέχει: 
• 1 λεβιέ ταχυτήτων 
• 3 λαστιχένιες βάσεις 
• 1 άλεν κλειδί 
• 1 εγχειρίδιο οδηγιών

> Λεβιέ RACING SPARCO 
Κωδ. OPC0103000
Αλουµίνιο

•  Ύψος: 8,5 cm
• Διάµετρος: 4,2 cm
• Βάρος: 300 gr
• Υλικό: 100% Αλουµίνιο 
   & 100% δαχτυλίδια 
   από καουτσούκ

Η συσκευασία περιέχει: 
• 1 λεβιέ ταχυτήτων
• 3 λαστιχένιες βάσεις 
• 1 άλεν κλειδί 
• 1 εγχειρίδιο οδηγιών

> Κάλυµµα χειρόφρενου Sparco  
Κωδ. OPC0808001
• Εύκολη τοποθέτηση µε άριστη εφαρµογή 
• Μοναδικός σχεδιασµός και ποιότητα από την εταιρία Sparco
• Ύψος: 14,5 cm 
• Διάµετρος: 4,3 cm 
• Βάρος: 210 gr
• Χρώµα: Ασηµί αλουµίνιο και δαχτυλίδια χρώµατος 
   µαύρο, κόκκινο και µπλε
   Η συσκευασία περιέχει: 
• 1 λαβή χειρόφρενου 
• 3 λαστιχένια διακοσµητικά δαχτυλίδια χρωµατιστά 
• 1 άλεν κλειδί  • 1 εγχειρίδιο οδηγιών
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Πεταλιέρες - Κεραίες>

> Σετ πεταλιέρες µε logo SPARCO
Κωδ. SPC0401BK
Μαύρη

Κωδ. SPC0401RS
Μαύρο / Κόκκινο

> Πεντάλ Sparco Set Racing Silver
    Κωδ. OPC0406000 Αλουµίνιο

• Εύκολη τοποθέτηση µε άριστη εφαρµογή. 
   Μοναδικός σχεδιασµός και ποιότητα 
   από την εταιρία Sparco
• Διαστάσεις φρένου & αµπραγιάζ: 80,5 mm x 55 mm
• Διαστάσεις Γκάζι: 115,5 mm x 55 mm 
• Βάρος: 260 gr

> Πεντάλ Sparco Set Urban 
    Κωδ. SPC0406BK 
    Αλουµίνιο µε µαύρο λάστιχο

• Εύκολη τοποθέτηση µε άριστη εφαρµογή 
   Μοναδικός σχεδιασµός και ποιότητα 
   από την εταιρία Sparco
• Διαστάσεις φρένου & αµπραγιάζ: 
   78,29 mm x  55 mm
• Διαστάσεις Γκάζι: 114 mm x 55 mm 
• Βάρος: 260 gr

• Υλικό: Αλουµίνιο & Δέρµα
• Εντελώς αντιολισθητικό
• Εύκολη τοποθέτηση µε άριστη εφαρµογή. 
• Διαστάσεις φρένου & αµπραγιάζ: 78,29 mm x 55 mm
• Διαστάσεις Γκάζι: 114 mm x 55 mm 
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> Φούσκα Λεβιέ Ταχυτήτων Sparco 
Κωδ. OPC0707001
Μαύρη

• Φούσκα λεβιέ ταχυτήτων 
   Sparco για όλους τους 
   τύπους αυτοκινήτων 
• Εύκολη τοποθέτηση 
   µε άριστη εφαρµογή 
• Μοναδικός σχεδιασµός 
   και ποιότητα από την Sparco
• Ύψος: 250 mm 
• Βάρος: 145 gr
• Χρώµα: Μαύρο µε γκρι 
   λογότυπο sparco

> Κεραία Οροφής
    Βιδωτή 
    Κωδ. SPC1418

Μαύρο / Carbon

    Κωδ. SPC1419
Ασηµί / Carbon

• Εύκολη τοποθέτηση 
   µε άριστη εφαρµογή 
• Μοναδικός σχεδιασµός  
   & ποιότητα από την 
   εταιρία Sparco
• Βάρος: 45gr

> Κεραία Οροφής Βιδωτή 
   & Καπάκια Βαλβίδων 5τµχ     
    Κωδ. SPC1417
    Μαύρο

• Εύκολη τοποθέτηση 
   µε άριστη εφαρµογή. 
• Μοναδικός σχεδιασµός 
   και ποιότητα από 
   την εταιρία Sparco
• Βάρος: 45gr
• Διαστάσεις κεραίας:
    Ύψος: 117mm/ 
   Διάµετρος: 15mm
• Διαστάσεις καπάκι βαλβίδας: 
   15 mm x 15 mm/ Διάµετρος: 8mm
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Βάσεις τηλεφώνου - Αυτοκόλλητα>

CARBON

> Βάση τηλεφώνου µε usb
    Κωδ. SPC5101

• Συµβατό µε iPhone, Samsung, Nokia,  
 HTC και τα περισσότερα smartphones
• Λειτουργεί σε όλα τα αυτοκίνητα,   
 εύκολο στη χρήση
• Ρυθµιζόµενη περιστροφής 360ο

• Ρυθµιζόµενο ύψος από 116 - 167mm,  
 πλάτος από 42 - 97mm, προσαρµόζεται  
 σε οποιοδήποτε µέγεθος τηλεφώνου
• Φορτιστή αυτοκινήτου USB Max 
 (5V, 1.5A), γρήγορη & υψηλής
 φόρτισης αποδοτικότητα
• Υλικό υψηλής ποιότητας PC + ABS
• Αντιολισθητικά πέλµατα, κρατούν 
 το κινητό σας τηλέφωνο 
 στη βάση σταθερά

POLE

> Βάση τηλεφώνου αεραγωγού µεγάλη
    Κωδ. SPC5104

• Εφαρµόζει σε πολλά διαφορετικά    
 µοντέλα κινητών τηλεφώνων
• Αφαιρούµενο κλιπ µε αντιολισθιτική σιλικόνη
• Περιστροή 720ο, ρυθµιζόµενη κλίση
• Σταθερό κράτηµα, µεγαλύτερη αντοχή
• Βάση

περιστροφή 720ο

σταθερό κλείδωµα

βάση µε ελατήριο

κινητό κλιπ
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> Αυτοκόλλητο χρωµίου 
    3D SPARCO

Κωδ. SPC4207

> Ηλιοπροστασία εσωτερική  
   130χ70 SPARCO

Κωδ. OPC17170200

> Βάση τηλεφώνου αεραγωγού SPARCO
    Κωδ. SPC5106

• Περιστροφή 360ο 
• Εύκολο στη λειτουργία, ισχυρή   
 πρακτικότητα και αντοχή, παρέχουν µια  
 γραµµή ασφαλείας για τον οδηγό
• Συµβατό µε πολλά διαφορετικά µεγέθη  
 κινητού τηλεφώνου, µέγιστο µέγεθος  
 5,5 ιντσών, όπως το iPhone 6 Plus
• Φρέσκος σχεδιασµός, καµία επίδραση  
 στην κατάσταση του αέρα
• Φιλικό προς το περιβάλλον υλικό, 
 δεν µυρίζει

περιστροφή
360ο

55-85mm
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Καλύμματα τιμονιών>

> Κάλυµµα τιµονιού
    Κωδ. SPC1113BK Μαύρο

• Εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό
• Άνετο κράτηµα
• Δεν ξεθωριάζει
• Εφαρµόζει σε όλα τα τιµόνια
• Εύκολη τοποθέτηση

PU

Αντιολισθητικό
PVC

> Κάλυµµα τιµονιού
    Κωδ. SPC1112BK
    Σουέντ / κόκκινη ραφή

• Εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό
• Άνετο κράτηµα
• Δεν ξεθωριάζει
• Εφαρµόζει σε όλα τα τιµόνια
• Εύκολη τοποθέτηση

Σουέντ

Διάτρητο 
συνθετικό 

δέρµα

Κωδ. SPC1113GR
Μαύρο

> Κάλυµµα τιµονιού
    Κωδ. SPC1111GR
     Μαύρο / Γκρι

• Εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό
• Άνετο κράτηµα
• Δεν ξεθωριάζει
• Εφαρµόζει σε όλα τα τιµόνια
• Εύκολη τοποθέτηση

Απλό PU

Διάτρητο PU



2
> Κάλυµµα τιµονιού SPORT LINE
    Κωδ. SPC1108RS Μαύρο/Κόκκινο

• Κάλυµµα Τιµονιού 38cm
   Sparco µε ανθεκτικό λάστιχο 
   στις λαβές για περισσότερη 
   αντοχή και διάρκεια 
• Εύκολη τοποθέτηση 
   µε άριστη εφαρµογή 
• Μοναδικός σχεδιασµός 
   και ποιότητα από την εταιρία 
   Sparco
• Διάµετρος εξωτερική: 38 cm 
• Βάρος: 580 gr

Κωδ. SPC1108AZ 
Μαύρο/Μπλε

Κωδ. SPC1108BK
Μαύρο/ Γκρι

> Κάλυµµα τιµονιού SPORT LINE
    Κωδ. SPC1107RS

• Κάλυµµα Τιµονιού 38cm Sparco 
   µε ανθεκτικό λάστιχο στις λαβές 
   για περισσότερη αντοχή και διάρκεια 
• Εύκολη τοποθέτηση µε άριστη εφαρµογή 
• Μοναδικός σχεδιασµός και ποιότητα 
   από την εταιρία Sparco
• Διάµετρος εξωτερική: 38 cm
• Βάρος: 580 gr
• Χρώµα: Μαύρο και γκρι

Κωδ. SPC1108BK
Μαύρο/ Γκρι

> Κάλυµµα τιµονιού SPORT LINE
    Κωδ. SPC1106BK

• Κάλυµµα Τιµονιού 38cm Sparco µε ανθεκτικό λάστιχο 
   στις λαβές για περισσότερη αντοχή και διάρκεια 
• Εύκολη τοποθέτηση µε άριστη εφαρµογή 
• Μοναδικός σχεδιασµός και ποιότητα από την εταιρία Sparco
• Διάµετρος εξωτερική: 38 cm 
• Βάρος: 580 gr
• Χρώµα: Μαύρο και γκρι

43



Καλύμματα τιμονιών>

> Κάλυµµα τιµονιού ραφτό

• Υλικό: 100% microfiber
• Απαλό και άνετο κράτηµα
• Ευέλικτο και ανθεκτικό υλικό
• Αντιολισθητικό
• Εφαρµόζει σε όλα τα τιµόνια
• Εύκολη τοποθέτηση

1 2 3 4

Κωδ. SPC1110GR Γκρι
Κωδ. SPC1110ΒΕ Μπεζ
Κωδ. SPC1110ΒΚ Μαύρο
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> Κάλυµµα τιµονιού CLASSIC
    Κωδ. SPC1114BL Μαύρο/Μπλε

• Άνετη λαβή
• Διεθνής εφαρµογή
• Εύκολη τοποθέτηση
• Πλύσιµο στο πλυντήτιο
• Ταιριάζει σε:Audi TT RS, Seat   
   Ibiza Cupra, Mercedes ML  
   350, WV Tiguan R-Line,   
   Citroen Picasso C4, Skoda 
   Octavia, Skoda Spacevag,   
   Citroen Cactus, Citroen DS 4, 
   Citroen C3, Citroen C4
• Το µέγεθος µετριέται µε βάση  
   τη διάµετρο του τιµονιού
• Υλικό: PU δέρµα
• Διάµετρος εξωτερική: 37 cm 

Κωδ. SPC1114RD 
Μαύρο/Κόκκινο

Κωδ. SPC1114GR
Μαύρο/ Γκρι

Μαύρο/Μπλε

• Ταιριάζει σε:Audi TT RS, Seat   
   Ibiza Cupra, Mercedes ML  

   Citroen Picasso C4, Skoda 
   Octavia, Skoda Spacevag,   
   Citroen Cactus, Citroen DS 4, 

• Το µέγεθος µετριέται µε βάση  

Διάµετρος εξωτερική: 37 cm 
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> Κονσόλα SPARCO 

• Διεθνής κονσόλα µε αποθηκευτικό χώρο
• Ολισθηρό επιφάνεια για καλύτερη άνεση
• Υψηλής ποιότητας ABS υλικό
• Πλήρως αναδιπλωµένο  µεταξύ 
 των καθισµάτων όταν δεν χρησιµοποιείται
• Ξεχωριστός χώρος αποθήκευσης 
 για τα κινητά

• Ύψος µε βάση: 27,5 cm
• Ύψος χωρίς βάση: 18 cm
• Πλάτος: 14,5 cm
• Μήκος: 31-39 cm

Κωδ. SPC4100SV Κωδ. SPC4100CH
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Σημειώσεις>



Φίλτρα > 3

POLE POSITION
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Angelidis &Co



48

POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
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Φίλτρα αυτοκινήτων>

> Φίλτρα αέρος ελευθέρας για όλα τα αυτοκίνητα 

Ανταλλακτικά φίλτρων αέρος

Τα BMC φίλτρα αέρος έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν 
τα χάρτινα φίλτρα αέρος στο φιλτροκούτι. 

Βέλτιστη ποιότητα

Το BMC φίλτρο αέρος αποτελείται από ένα μεταλλικό πλέγμα που 
εσωκλείει έναν υαλοβάμβακα γεμισμένο με λάδι για το φιλτράρι-
σμα του αέρα. Αυτό εγγυάται υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας 
φιλτραρίσματος και περιορισμένη απώλεια πίεσης αέρα. Το χρησι-
μοποιούμενο λάδι δίνει στο υλικό το “κολλώδες” συγκολλητικό του 
χαρακτηριστικό το οποίο βοηθά στη συγκράτηση των ρύπων του 
αέρα χωρίς να υπονομεύει ή να εμποδίζει τη διείσδυση της ροής 
του αέρα. Αυτό δημιουργεί επίσης μια συνεχή διαδικασία φιλτραρί-
σματος. Ο υαλοβάμβακας περιέχεται μέσα σε ένα εξωτερικό πλαίσιο 
στήριξης, το οποίο διασυνδέεται με το κιβώτιο αέρα και επιτρέπει 
την ασφαλή τοποθέτησή του. Όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδι-
κασίας, από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, πραγματοποιούνται 
στην Ιταλία από Ιταλούς μηχανικούς, κατά τα οποία χρησιμοποιού-
νται υλικά ύψιστης ποιότητας.

Οικολογικά και οικονοµικά
Τα φίλτρα αέρος BMC είναι κατασκευασμένα από βαμβάκι, ένα φυ-
σικό υλικό που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αρκετές φορές. Το 
φίλτρο αέρος μπορεί να πλυθεί με ένα ειδικό απορρυπαντικό και 
στη συνέχεια να ξαναγεμιστεί, εξοικονομώντας έτσι το κόστος αλλα-
γής του φίλτρου αέρα κάθε φορά που το όχημα περνάει από service 
και μειώνοντας συνεπώς τα περιβαλλοντικά απόβλητα.
Αυστηρές δοκιμές
Η BMC δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς: αυτοκινητοβιομη-
χανία, αγώνες αεροδιάστημα, ναυτικό και βιομηχανία, σύμφωνα 
πάντα με τους ειδικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις κάθε τομέα. 
Συνεπώς, η δοκιμή των φίλτρων αέρος BMC είναι αυστηρή και λε-
πτομερής, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλότερη ποιότητα σε σχέση με 
το χαρτί, τον αφρό και τα πλαστικά υλικά. Οι τεχνικές λύσεις που 
χρησιμοποιεί η BMC προέρχονται από τα αποτελέσματα ενός συνε-
χούς και έντονου προγράμματος εργαστηριακών δοκιμών. Η BMC 
διεξάγει δοκιμές φιλτραρίσματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
φιλτραρίσματος (ISO 5011). Τα φίλτρα αέρα BMC έχουν απόδοση 
φιλτραρίσματος 98,5% σε σχέση με αυτό το πρότυπο
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Φίλτρα αέρος ελευθέρας 
για όλα τα αυτοκίνητα

Απόδοση
Τα BMC φίλτρα αέρος σχεδιάζονται και παράγονται για να εξασφαλίζουν 
υψηλότερη ροή αέρα από τα πρωτότυπα χάρτινα φίλτρα. Στο F1, για πα-
ράδειγμα, τα φίλτρα υαλοβάμβακα BMC ελαχιστοποιούν την απώλεια 
πίεσης ροής αέρα που διέρχεται μέσω του φίλτρου. Με αυτόν τον τρόπο 
εξασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες για πλήρη εκμετάλλευση της μέ-
γιστης ισχύος. Επομένως, τα οφέλη από την αντικατάσταση του πρωτό-
τυπου φίλτρου χαρτιού με το BMC φίλτρο αέρος υαλοβάμβακα, που πα-
ράγεται χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία και υλικά όπως τα φίλτρα 
αέρα F1, είναι εμφανή.
Σχεδιασμός και Υλικά
Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της BMC, χρησιμοποιώντας προηγμένο λο-
γισμικό και οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες, με τη χρήση των τελευταίων 
τεχνολογιών, παράγουν τα φίλτρα αέρος BMC. Ένα φίλτρο F1 πρέπει να 
είναι πολύ ελαφρύ, να είναι κατασκευασμένο από τις καλύτερες πρώτες 
ύλες και να βελτιώνει την απόδοση. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται 
μόνο πλεγμένα κράματα με εποξειδική επίστρωση για την εξασφάλιση 
της προστασίας από τους καπνούς βενζίνης και από την οξείδωση λόγω 
της υγρασίας του αέρα. Το υλικό φιλτραρίσματος αποτελείται από μια ει-
δική βαμβακερή γάζα εμποτισμένη με λάδι χαμηλού ιξώδους για να σας 
προσφέρει την καλύτερη δυνατή διαπερατότητα αέρα.

Προηγμένη Τεχνολογία
Το τεχνικό προσωπικό της BMC έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο σύ-
στημα παραγωγής βασισμένο στη χύτευση από μαλακό καουτσούκ, το 
οποίο παράγει τα οικεία κόκκινα φίλτρα BMC. Είναι κατασκευασμένα σε 
ένα ενιαίο κομμάτι χωρίς συγκολλημένες ενώσεις στις γωνίες, αποφεύ-
γοντας έτσι τους κινδύνους θραύσης. Αυτό το σύστημα, που ονομάζεται 
«Full Molding», προέρχεται από την Ε & Α στην F1 και είναι σημαντικό 
για τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των BMC φίλτρων αέρος.

Φίλτρα αέρος ελευθέρας 
για όλες τις µηχανές

Τα BMC φίλτρα αέρος για μηχανές διατίθενται 
σε δύο διαφορετικές εκδοχές:

1. Standard:
Το BMC κόκκινο φίλτρο αέρος.

2. Race:
Για εκείνους που δεν είναι ικανοποιημένοι 
με τη βασική απόδοση της μηχανής και θέλουν 
να τη βελτιώσουν  αναβαθμίζοντας άλλα μέρη της.

σε δύο διαφορετικές εκδοχές:

Το BMC κόκκινο φίλτρο αέρος.

Για εκείνους που δεν είναι ικανοποιημένοι 
με τη βασική απόδοση της μηχανής και θέλουν 
να τη βελτιώσουν  αναβαθμίζοντας άλλα μέρη της.
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Φίλτρα αυτοκινήτων>

> OTA - Airbox από ανθρακόνημα 

 ΚΩΔΙΚΟΣ                      ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A B L1l2 L2 Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 pics notes
   mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Το ΟΤΑ είναι ένα πατενταρισμένο πλήρες κιτ για την 
αναρρόφηση και τη διήθηση του αέρα του κινητήρα.

Κύρια χαρακτηριστικά
1. Το οβάλ σχήμα του κιβωτίου αέρα που έχει σχεδιαστεί 

ώστε να επιτρέπει υψηλή ευελιξία για την εγκατάστα-
ση της συσκευής.

2. Η υψηλή θερμική μόνωση από πηγές θερμότητας 
μέσω ενός κιβωτίου αέρα σε «αληθινές» ίνες άνθρα-
κα 5 στρώσεων.

3. Το φίλτρο αέρα με ανανεώσιμο υλικό που εγγυάται 
υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος με μειωμένες στα-
γόνες.

4. Το Oval Trumpet: εξελιγμένο και σχεδιασμένο εσωτε-
ρικό σύστημα για τη διοχέτευση, τη μεταφορά και την 

αύξηση της ροής του αέρα με την παρουσίαση ενός 
καινοτόμου συστήματος / μεταφορέα αέρα που ονο-
μάζεται «Trumpet». Το Trumpet, τοποθετημένο στο 
εσωτερικό της συσκευής ΟΤΑ στην πλευρά εξόδου 
του αέρα, επιτρέπει την επιπλέον αύξηση της ποσότη-
τας του αέρα στον κινητήρα, με την εκμετάλλευση της 
δυναμικής μεταφοράς που δίνεται από το ιδιόμορφο 
σχήμα του.

5. Το φιλτροκούτι με σύστημα στεγανοποίησης που επι-
τρέπει να εξασφαλίζεται η καλύτερη σφράγιση μεταξύ 
των εξαρτημάτων, παρέχοντας έτσι τη βέλτιστη πίεση 
της συσκευής σε οποιεσδήποτε στροφές.

ACOTA60-65/70L188-B Engine displacement up to 1.600 cc 167 113 200 254 70 70 60/65 70 70 1 Waterproof 

ACOTA60-65/70L188-B-WB Engine displacement up to 1.600 cc 167 113 200 254 70 70 60/65 70 70 1 Waterproof 

ACOTA70/85L170-B  Engine displacement up to 1.600 cc 197 132 181 235 82 85 70 82 82 1  

ACOTA70/85L170-B-WB Engine displacement up to 1.600 cc 197 132 181 235 82 85 70 82 82 1 Waterproof 

ACOTA70/85L200-B  Engine displacement up to 1.600 cc 197 132 211 265 82 85 70 82 82 1  

ACOTA70/85L200-B-WB  Engine displacement up to 1.600 cc 197 132 211 265 82 85 70 82 82 1 Waterproof 

ACOTA70/85L230-B  Engine displacement up to 1.600 cc 197 132 241 295 82 85 70 82 82 1  

ACOTA70/85L230-B-WB  Engine displacement up to 1.600 cc 197 132 241 295 82 85 70 82 82 1 Waterproof 
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> CDA - Βαρελάκι από ανθρακόνημα 

CDA 70-130 για αυτοκίνητα έως 1.600 κυβικά

CDA 85-150 για αυτοκίνητα από 1.600 κυβικά και άνω

Το Carbon Dynamic Airbox είναι ένα πατενταρισμένο σύστημα δι-
ήθησης. Όπως είναι δυνατό να δούμε στο ακόλουθο τεχνικό σχέ-
διο, το CDA αποτελείται από ένα αεροθάλαμο από ανθρακονήματα 
που περιέχει ένα φίλτρο και έναν απαγωγό ροής.
Χάρη στη δομή του, ο αέρας μεταφέρεται στον κινητήρα με υψη-
λότερη πίεση και χαμηλότερη θερμοκρασία, προκειμένου να αυ-
ξήσει την απόδοση σε σχέση με:
1. Ισχύ 
2. Ροπή

Το CDA διατίθεται σε δύο διαφορετικές εκδοχές:
1. Το  Universal:  ταιριάζει στα περισσότερα αυτοκίνητα.
2. Το Specific: ειδικά κατασκευασμένα κιτ έτοιμα να συνδεθούν 

με συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκίνητων. 
Το κιτ περιέχει επίσης έναν εύκαμπτο σωλήνα από αλουμίνιο για 
τη σύνδεση του συστήματος CDA με μια εμπρόσθια είσοδο αέρα.

Patented System

 για αυτοκίνητα από 1.600 κυβικά και άνω

τη σύνδεση του συστήματος CDA με μια εμπρόσθια είσοδο αέρα.

Patented System

> DIA - Βαρελάκι

Patented System

DIA 70-130 για αυτοκίνητα έως 1.600 κυβικά

Χάρις στην εμπειρία που έχει αποκτήσει η εταιρία BMC στη δημιουργία υπερ-
βολικά ισχυρών φιλτροκούτων, έχει αναπτύξει το DIA (βαρελάκι) και το Junior 
σύστημα
φιλτραρίσματος. 
Η φιλοσοφία του κορυφαίου προϊόντος της σειράς BMC, το Carbon Dynamic 
Airbox (CDA), βρίσκεται πίσω από το DIA, ένα σύστημα που με τη συγκεκριμέ-
νη δομή του εξασφαλίζει ότι ο αναρροφώμενος αέρας μεταφέρεται στον κινη-
τήρα με μεγαλύτερη ταχύτητα και χωρητικότητα σε σχέση με τα παραδοσιακά 
συστήματα, παρέχοντας έτσι σημαντικά οφέλη στην απόδοση του κινητήρα.
Το DIA αποτελείται από ένα πλαστικό φιλτροκούτι που περιέχει έναν εκτροπέα 
ροής αέρα και ένα επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο. Το πακέτο γενικής χρήσης 
περιέχει επίσης ένα εύκαμπτο σωλήνα για τη μεταφορά φρέσκου αέρα στο 
εσωτερικό του φιλτρόκουτου, ένα συνδετικό περίβλημα και δύο μειωτήρες για 
να επιτρέπεται η εγκατάσταση σε τυποποιημένες εφαρμογές.

Το DIA διατίθεται σε δύο εκδοχές:
1. Το DIA70-130 που συνιστάται 
για εφαρμογές μέχρι 1.600 cc.
2. Το DIA85-150 που συνιστάται 
για εφαρμογές άνω των 1.600 cc.
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Φίλτρα αυτοκινήτων>

> Φιλτροχοάνες  - Διπλής ροής

 50 115 150 179 10L FBTS50-150 FBTS50-150P  

 60 150 140 183 10G FBTW60-140 FBTW60-140P FBTW60-140C 

 60 115 150 179 10L  FBTS60-150 FBTS60-150P

 60 115 150 195 10I  FBTW60-150 FBTW60-150P

 65 115 150 195 10I FBTW65-150 FBTW65-150P

 70 150 140 183 10G  FBTW70-140 FBTW70-140P FBTW70-140C

 70 115 150 179 10L  FBTS70-150 FBTS70-150P FBTS70-150C

 70 115 150 195 10I  FBTW70-150 FBTW70-150P

 76 150 140 183 10G FBTW76-140 FBTW76-140P FBTW76-140C

 80 130 80 100 10G FBTW80-80  

 80 150 140 183 10G FBTW80-140 FBTW60-140P FBTW80-140C

 80 127 151 170 10L  FBTW80-151P 

 85 150 140 183 10G FBTW85-140 FBTW85-140P FBTW85-140C

 90 150 140 183 10G FBTW90-140 FBTW90-140P FBTW90-140C

 90 140 130 190 10H FBTW90-130 FBTW90-130P FBTW90-130C

 100 150 140 183 10G FBTW100-140 FBTW100-140P FBTW100-140C

 100 150 200 243 10G FBTW100-200 FBTW100-200P FBTW100-200C

 110 150 140 183 10G FBTW110-140 FBTW110-140P FBTW110-140C

 130 140 140 130 10F FBTW130-140 FBTW130-140P FBTW130-140C

 141 161 230.5 254 10M FBTW141-230 FBTW141-230P FBTW141-230C

 141 191 203 230 10M FBTW141-206 FBTW141-206P 

 150 160 140 148 10F FBTW150-140 FBTW150-140P FBTW150-140C

 150 160 160 168 10F FBTW150-160 FBTW150-160P FBTW150-160C

Τα BMC κωνικά φίλτρα αέρος σας επιτρέπουν να αφαιρέσετε το αυ-
θεντικό φιλτροκούτι, είναι μακράς διαρκείας, έχουν καλύτερη από-
δοση και τοποθετούνται εύκολα.
Αυτά τα φίλτρα διατίθενται στις ακόλουθες εκδοχές:
1. SA (μονού αέρα) με μια απλή πλευρική ροή αέρα.
2. TW (διπλού αέρα) με πλευρική και κεντρική ροή αέρα.

Προηγμένη Τεχνολογία και Ποιότητα Υλικών
Το κόκκινο ελαστικό που χρησιμοποιείται για να παραχθεί το δοχείο 
εισόδου αέρα έχει ιδιαίτερη αντοχή στη θερμότητα και τις δονήσεις.
Δεν μπορεί να παραμορφωθεί από τη θερμοκρασία. Το ειδικό πλέγ-
μα που χρησιμοποιείται δίνει τη δυνατότητα να παραχθούν φίλτρα 
αέρος για εφαρμογές έως και 700 Hp (NOS ή Turbo) χωρίς προβλή-
ματα παραμόρφωσης στο φίλτρο.

Εφαρμογές

Τα φίλτρα άμεσης επαγωγής BMC μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα 
τα αυτοκίνητα. Εάν είναι απαραίτητο, η BMC είναι σε θέση να παρέχει 
σωλήνες και συνδέσμους από καουτσούκ για να δημιουργηθεί ένα 
πλήρες σετ. Για κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές, ένας εύκαμπτος 
σωλήνας από κράμα μπορεί να μεταφέρει ψυχρό αέρα στο κωνικό 
φίλτρο. Στην πραγματικότητα, ψυχρότερος αναρροφούμενος αέρας 
σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ογκομετρική μάζα. Μεγαλύτερη 
μάζα αέρα δίνει καλύτερη καύση και, τέλος, αυξημένη απόδοση.

   Ø1 Ø2 H1 H2 Pics
 mm mm mm mm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
Μεταλλικό καπάκι Καπάκι σιλικόνης Καπάκι από ανθρακόνημα
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> Φιλτροχοάνες - Μονής ροής

Καπάκι από ανθρακόνημα

Καπάκι σιλικόνης

   Ø1 Ø2 H1 H2 Pics
 mm mm mm mm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
Καπάκι σιλικόνης Καπάκι από ανθρακόνημα Μεταλλικό καπάκι

 28  60 73 10D FMSA28-60
 32 76 63 85 10D FMSA32-63
 41 75 60 76 10D FMSA41-60
 42 76 124 140 10D FMSA42-127 
 49 76 75 92 10D  FMSA49-75
 50 72 86 96 10D  FMSA50-85
 50 102 66 83 10D     FMSA50-660 (oval shape)
 50 105 80 100 10D  FBSS50-100
 50 115 128 157 10B  FBSS50-128
 50 115 150 179 10B  FBSS50-150
 52 89 102 118 10D  FMSS52-102
 52 89 127 146 10D  FMSS52-127
 52 89 152 171 10D  FMSS52-152
 53 90 80 104 10D  FMSA53-85
 53 93 101 121 10D  FMSA53-102
 60 85 85 104 10D  FBSS60-85
 60 85 100 120 10D  FMSA60-100
 60 106 128 157 10D FBSS60-128
 60 115 128 173 10B FBSA60-128
 60 115 150 179 10B FBSS60-150 
 60 115 150 195 10C FBSA60-150 
 60 150 110 153 10A FBSA60-110 FBSA60-110C
 60 150 140 183 10A  FBSA60-140 FBSA60-140C
 65 115 128 173 10C  FBSA65-128
 65 115 150 195 10C  FBSA65-150
 66 100 110 130 10D FMSA66-110
 70 115 78 100 10B FBSS70-70
 70 115 128 157 10B FBSS70-128
 70 115 128 173 10C  FBSA70-128
 70 115 150 179 10B  FBSS70-150
 70 115 150 195 10C FBSA70-150 
 70 150 110 153 10A FBSA70-110 FBSA70-110C
 70 150 140 183 10A  FBSA70-140 FBSA70-140C
 76 150 110 153 10A  FBSA76-110 FBSA76-110C
 76 150 140 183 10A  FBSA76-140 FBSA76-140C
 80 115 124 142 10A FBSA80-124P
 80 150 110 153 10A FBSA80-110 FBSA80-110C
 80 150 140 183 10A  FBSA8O-140 FBSA80-140C
 85 150 110 153 10A  FBSA85-110 FBSA85-110C
 85 150 140 183 10A  FBSA85-140 FBSA85-140C
 90 150 110 153 10A  FBSA90-110 FBSA90-110C
 90 150 140 183 10A FBSA90-110 FBSA90-110C
 100 150 110 153 10A FBSA100-110 FBSA100-110C
 100 150 140 183 10A FBSA100-140 FBSA100-140C
 110 150 110 153 10A FBSA110-110 FBSA110-110C
 110 150 140 183 10A FBSA110-140 FBSA110-140C
 110 150 200 243 10A FBSA110-200 FBSA110-200C
 110 150 300 343 10A FBSA110-300 FBSA110-300C
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POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Φίλτρα αυτοκινήτων>

> BMC Σωλήνες σιλικόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
Καπάκι σιλικόνης Καπάκι από ανθρακόνημα Μεταλλικό καπάκι

SASSH3070 70    30

SASSH6080 60    80

SASSH6070 60    70

SASSH6580 65    80

SASSH7080 70    80

SASSH701000 70    1000

SASSH8080 80    80

SASSH801000 80    1000

SASSH8580 85    80

SASSH851000 85    1000

SASSH70060 70    60

SASR5070 50 70   80

SASR6070 60 70   80

SASR6570 65 70   80

SASR7080 70 80   80

SASR7585 70 85   80

SASR7685 75 85   80

SASR85100 85 100   80

SASE13560 60    70

SASE13565 65    70

SASE13570 70    70

SASE13580 80    70

SASE13585 85    70

SASE9060 60 60 95  130

SASE9065 65 65 92.5  130

SASE9070 70 70 90  130

SASE9080 80 80 85  130

SASE9085 85 85 82.5  130

SASE9060175 60 60   175

SASE905070 50 70   120

SASE905070DP 60 80   123

SASE9080275 80 80   130

 ΚΩΔΙΚΟΣ                      Ø1 Ø2 H1 H2 L
  mm mm mm mm mm

STRAIGHT HOSE

REDUCER

ELBOW WITH 135O BEND

ELBOW WITH 90O BEND

Τα εξαρτήματα σιλικόνης BMC κατασκευάζονται με σιλικόνη για 
υψηλές θερμοκρασίες (-40 °C έως 220 °C) και αποτελούνται από 4 
στρώσεις ενισχυμένης με πολυεστέρα σιλικόνης συνολικού πάχους 
5 mm. Οι συνδέσεις BMC είναι χρήσιμες για την απευθείας εγκατά-
σταση κιτ εισόδου αέρα (κωνικά φίλτρα, CDA, DIA και CRF) και είναι 
κατάλληλες για άμεσες εγκαταστάσεις και σε συστήματα κινητήρων 
και ψύξης.
Η σειρά περιλαμβάνει παραδοσιακούς ευθύγραμμους εύκαμπτους 
σωλήνες, μειωτήρες και συνδέσεις με διάφορες διαμέτρους
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> Εξαρτήματα φίλτρων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ                      Ø1 Ø2 H1 H2 L
  mm mm mm mm mm

SLRPO5K 5 14   22
SLRP12K 12 20   29
SLRP16K 16 25   32
SLRP20K 20 30   32

SARIOO8 70 100   40
SARIOO2K 82 112   40
SLFL004-80 81 147   40

SARIOO1K 70 65   35
SARIOO2K 70 60   35
SARIOO3K 85 70   35

SPV10060K 60    100
SVP10070K 70    100
SVP10080K 80    100

SAT50060K 60    500
SAT50070K 70    500
SAT50080K 80    500
SATR60060K 60    600
SATR60070K 70    600
SATR60082K 82    600

SATG0700600 70    600
SATG0820600 82    600
MP00044 70    1000
MP00045 82    1000
MP00047 76    1000
MP00128 102    1000

SAC09070K 70  68 68

SAF0070 70
SAF0076 76
SAF0082 82
SAF0102 102 
SAF153 153

SAF01220K 12 20
SAF05070K 50 70
SAF06080K 60 80
SAF07090K 70 90
SAF080100K 80 100

SPF200K   20  200

Aluminium 
drain pipe

Nylon reduction

Air flow sensor con-
nector

Aluminum 
connection with threded 
pin for support (thick-
ness 1.5mm)

Aluminum 
flexible tube 
cardboard 
reinforced

Rubber flexible tube

EPDM rubber connector 
with 90o bend 
(thickness 0.196 in)* 
*2 clamps indluded

Inox clamp for 
rubber flexible 
tube

Inox clamp

Support hanger
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Φίλτρα αυτοκινήτων>

> Φίλτρα αναθυμιάσεων

WA200-500

> Καθαριστικά φίλτων
 WA200-500 / W250-500

WA250-500

 12 40 53 10E FBSA12-40

 16 40 53 10E FBSA16-40

 20 40 53 10E FBSA20-40

 25 40 53 10E FBSA25-40

 30 40 53 10E FBSA30-40

   Ø1 H1 H2 Pics
 mm mm mm 

ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλαστικό καπάκι



Μεµβράνες > 4

POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co
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POLE POSITION
Angelidis &Co

Εργαλεία µεµβρανών>

Μεµβράνες αυτοκινήτων & κτιρίων

•  Ανώτερη ηλιακή απόδοση συµπεριλαµβανοµένης 
 της παραγωγής θερµότητας και της απόρριψης UV, 
 όπως και της µείωσης της αντανάκλασης
•  Εξαιρετική οπτική διαύγεια
•  Αυξηµένη ασφάλεια & προστασία



5

59

> Olfa Cutter-Silver 
Κωδ. SVR-2

GMN: 50184914
Η λεπίδα της φαλτσέτας µπορεί να προχωρήσει 
ανά 1/2  τµήµατα προσαυξήσεων για ακριβή 
έλεγχο. Ενδείκνυται για αριστερόχειρες 
και δεξιόχειρες.

> Olfa Stainless Snap-Off Blades 
Κωδ. TL0035

GMN: 50184896
Η συσκευασία περιέχει 50 λεπίδες από 
ανοξείδωτο ατσάλι για χρήση στις 
φαλτσέτες TL0023, TL0024 και Tl0025.

                  Κωδ. TL0119
                           Η συσκευασία περιέχει 10 λεπίδες 
                           από ανοξείδωτο ατσάλι.

> GEM Stainless 
 Steel Blades 

Κωδ. TL0113

Η συσκευασία περιέχει 100 µη επικαλυµµένες 
λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι,  για χρήση 
µε τις βάσεις ξύστρας TL0053, TL0049 και 
TL0069. Η άκρη των λεπίδων 
δεν είναι επικαλυµµένη.

> SPC Cutter 
Κωδ. SCP-1

Φαλτσέτα πλαστική 
OLFA

> Olfa Cutter 
Κωδ. 036.AK-4

Εργαλείο OLFA

> Olfa Stainless 
 Steel Blades 

Κωδ. 036.KB4-S

Ανταλλακτικές λεπίδες 
για Olfa Cutter

Εργαλείο OLFA

> Olfa Stainless 
 Steel Blades

Κωδ. 036.KB4-S
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Εργαλεία µεµβρανών>

> Triumph Scarper 6”
  Κωδ. TL0039

GMN: 50184802
Πλατιά επίπεδη 6” ξύστρα για τζάµια 
κτιρίων. Κατάλληλη για καθαρισµό 
γυαλιού και αφαίρεση µεµβράνης.

> Single Edge 1” 
 Scraper Blade 1” Clip Scraper
  Κωδ. TL0053

GMN: 50184929
Βάση ξύστρας µε προέκταση για τις ανταλλακτικές 
λεπίδες TL0113. Ιδανική για τις δυσπρόσιτες επιφάνειας. 

> Metal Retractable 1”
 Scraper Blade Holder
  Κωδ. TL0069

GMN: 50184921 
Μεταλλική βάση 
ξύστρας για τις 
ανταλλακτικές 
λεπίδες TL0113.

> Blade Aid 1” Scraper  
 Blade Holder
  Κωδ. TL0049

GMN: 50184835
Συµπαγής πλαστική βάση 
ξύστρας για τις ανταλλακτικές 
λεπίδες TL0113.

> Border Edge Cutter 
Κωδ. TL0067

GMN: 50184842
Το κοπτικό για τζάµια αυτοκινήτου 
εξασφαλίζει ακριβή «µικρο-άκρη» 
στα κυλιόµενα παράθυρα.

> Hard Card Sharpener 
Κωδ. TL0068

GMN: 50184877
Εργαλείο 
λείανσης
τεφλόν.
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> Unger Pro Handle 
Κωδ. TL0041

GMN: 50184911
Λαβή µε άκρο επικαλυµµένο  µε καουτσούκ, 
για χρήση µε  τις λεπίδες Blue Max 
TL0032 ή µε τα λάστιχα 
καθαρισµού τζαµιών 
Channel Squeegee 
TL0042/ TL0134/ TL0043
/ TH0044.  

> 8” Heavy Duty Squeegee (21cm) 
Κωδ. TL0061

GMN: 50184815
Λαβή για τον καθαρισµό της 
επιφάνειας κάτω από τη µεµβράνη, 
κατά την τοποθέτηση όλων 
των τύπων µεµβρανών.  

> Channel Squeegee  
Κωδ. TL0042/ TL0134
    / TL0043/ TL0044

        GMN: (6”) 50184794
              GMN: (12”) 50184744
                        GMN: (18”) 50184752
                                  Λάστιχα καθαρισµού τζαµιών 6”, 8”, 12” και 18” 
                                         κατά την τοποθέτηση των µεµβρανών. 
                                                   Χρησιµοποιούνται µε τη λαβή 
                                                           Pro Handle TL0041. 

> Performax Handle 
Κωδ. TL5004

GMN: 50192325
Λαβή ιδανική για την αποµάκρυνση του νερού. 
Η υποδοχή της λαβής δέχεται τις standard επεκτάσεις 
λαβών όπως είναι τα boom και paint roller.

> 5” Fusion Handle 
Κωδ. TL5012

GMN: 50184784
Η λαβή 5” Fusion Handle 
χρησιµοποιείται µε τις 
σπάτουλες Clear Max, 
Orange Crush και Blue Max.

> 6” Heavy Duty Blade 
 (15cm)

Κωδ. TL5014
Επίπεδο λάστιχο.

6” Heavy Duty Blade 
 (15cm)

Κωδ. TL5014
Επίπεδο λάστιχο.
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Εργαλεία µεµβρανών>

> Diamond Edge Yellow - Red  
Κωδ. TL0057 – Yellow/ TL5017 - Red

Αυτή η 5” σπάτουλα έχει έντονες γωνίες που της 
επιτρέπουν να φτάσει τις κλειστές γωνίες, καθιστώντας 
την ως ένα ιδανικό εργαλείο για την εφαρµογή των 
µεµβρανών στα τζάµια.
Βαθµός ακαµψίας: •••• (Yellow)
Βαθµός ακαµψίας: •• (Red)

> Universal Squeegee 
Κωδ. TL0164

Σπάτουλα µεσαίου 
βαθµού ακαµψίας 
για αυτοκόλλητα.
Βαθµός ακαµψίας: •••

> Blue Power Stroke  
Κωδ. TL0082

Σπάτουλα για εφαρµογή 
πίεσης κατά την τοποθέτηση 
της µεµβράνης.
Βαθµός ακαµψίας: •••

> Hard Card  
Κωδ. TL0029/ TL0045/ TL0046/ TL0047/ TL0156

Τεφλόν.
TL0042 -   6” channel sqeege (15cm) • TL0134 -   8” channel sqeege (21cm)
TL0043 - 12” channel sqeege (31cm) • TL0134 - 18” channel sqeege (46cm)

> 9” Black Smoothee (9cm) 
Κωδ. TL0173

Σπάτουλα για την εγκατάσταση PFF.
Βαθµός ακαµψίας: •

> Contour - Yellow  
Κωδ. TL0098 yellow
Κωδ. 201GR green

GMN: 50184851
Χρησιµοποιείται για τον 
καθαρισµό των γωνιών 
και κατά µήκος της τσιµούχας, 
για την αποµάκρυνση του νερού κατά µήκος 
των άκρων  και φτάνει εύκολα στα πίσω παράθυρα 
και στις απότοµες οξείες γωνίες.
Βαθµός ακαµψίας: ••

> 4” Lidco Felt Edge (10cm) 
Κωδ. TL0120

Σκληρή σπάτουλα 4” µε 
δύο ράχες ή «προεξοχές». 
Η µία είναι επικαλυµµένη 
µε ακρυλικό βελούδο (τσόχα). 
Χρησιµοποιείται για 
την εγκατάσταση PFF.
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> 12” Blue Replacement 
 Blade (31cm) 

Κωδ. TL0075

Λάστιχο που χρησιµοποιείται 
µε τη λαβή Side Swiper TL0071, 
για την µέγιστη αποµάκρυνση του νερού.

          > Side Swiper 
             Κωδ. TL0071

Λαβή για χρήση µε το λάστιχο 12” 
Blue Replacement Blade (31 cm) 
TL0075. Χρησιµοποιείται για την 
αποµάκρυνση του νερού από το 
τζάµι, πριν την τοποθέτηση της 
µεµβράνης.

> Lil’ Chizler 
Κωδ. TL0026

GMN: 50184883
Η σπάτουλα Lil’ Chizler είναι ιδανική για τις τελικές 
διορθώσεις κατά την τοποθέτηση της µεµβράνης, 
όπου απαιτείται µικρή εφαρµογή πίεσης. Βαθµός 
ακαµψίας: •••

> Blue Max 
Κωδ. TL0032

Σπάτουλα για την τοποθέτηση 
της  µεµβράνης, µε µεγαλύτερη 
σκληρότητα από εκείνη της 
Clear Max. Ιδανική για την 
αποµάκρυνση του νερού. 
Βαθµός ακαµψίας: •••

> Conquerer Yellow – Blue 
 Κωδ. TL0031 Yellow / TL0155 Blue

Σπάτουλα για την τοποθέτηση της µεµβράνης, 
ελαφρώς πιο σκληρή για εφαρµογή 
µεγαλύτερης πίεσης.
Βαθµός ακαµψίας: •  (Yellow)
Βαθµός ακαµψίας: ••  (Blue)

> 5” Orange Crush  
Κωδ. TL0086

GMN: 50184785
Αυτή η σπάτουλα βοηθά στην αποµάκρυνση του νερού 
κάτω από την επιφάνεια της µεµβράνης, διατηρώντας 
παράλληλα την αντοχή της. Χρησιµοποιείται καλύτερα 
µε τη λαβή Fusion Blade TL0070.

της  µεµβράνης, µε µεγαλύτερη 

> EZ Reach 
Κωδ. TL0117

Τριγωνική σπάτουλα 
µε επίπεδες άκρες 
για την τοποθέτηση 
µεµβρανών 
σε δύσκολα 
προσβάσιµες περιοχές. 
Ιδανική σπάτουλα για γωνίες

µε τη λαβή Fusion Blade TL0070.

> White Plastic Black Edge 
Κωδ. TL0036
Σπάτουλα για το τελείωµα της τοποθέτησης 
της µεµβράνης. Κόβεται σε διαφορετικές 
γωνίες για να φτάνει σε σφιχτές αιχµηρές 
γωνίες.
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Εργαλεία µεµβρανών>

> Titan 
Κωδ. TL0158
Επιτρέπει την πρόσβαση σε δύσκολα 
σηµεία στο παρµπρίζ. 
Με αυξηµένη αντοχή στην άκρη 
του εργαλείου. Η λαβή επιτρέπει 
την ανύψωση της τσιµούχας, 
της πόρτας .

> Quick Foot  
Κωδ. TL5010 - Yellow/ TL5011 - Blue

Εργαλείο τοποθέτησης µεµβρανών για γωνίες.
Βαθµός ακαµψίας: ••• (Yellow)
Βαθµός ακαµψίας: •• (Blue)

> Big Foot 
Κωδ. TL0064

GMN: 50184825
Σπάτουλα σχεδιασµένη ειδικά 
για τα πίσω καµπυλωτά παράθυρα. 
Μία 12” λαβή µε 6” λάστιχο 
επιτρέπουν την εφαρµογή 
της σωστής πίεσης 
στα πίσω τζάµια.

> Auto Bulldozer 
Κωδ. TL0100

GMN: 50184823 
Σπάτουλα που έχει σχεδιαστεί ειδικά  για 
τις  δυσπρόσιτες περιοχές,  όπως είναι οι 
επιφάνειες  πίσω  από τα ηχεία, το φως
των φρένων,  οι χαµηλές γωνίες 
και τα πίσω παράθυρα.

> Scrubber 
Κωδ. TL0099

Λαβή µε σφουγγαράκι  για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών ουσιών κατά µήκος των κάτω 
ακµών των κεκλιµένων πίσω παραθύρων. 
Χρησιµοποιεί τα ανταλλακτικά 
σφουγγάρια Scrub Pad 6x9” 
Nylon (15x23 cm)/ TL0020.

> 6” Spehar Squeegee (15cm) 
Κωδ. TL0058

Σπάτουλα για την 
αποµάκρυνση 
του νερού.
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> SunTek Tool Belt  
Κωδ. TL0139

Δετή θήκη εργαλείων.

> Heat Glove  
Κωδ. TL0060

Γάντια

> Hook Tool  
Κωδ. TL0151

Γάντζος για τσιµούχα.

Κωδ. TL0151

Γάντζος για τσιµούχα.

> The Slammer 
Κωδ. TL0034

GMN: 50184944
Χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό των 
γωνιών και κατά µήκος της τσιµούχας, 
για την αποµάκρυνση του 
νερού κατά µήκος των 
άκρων και φτάνει εύκολα στα 
πίσω παράθυρα και στις απότοµες 
οξείες γωνίες.

> 8” Nylon Push Stick  
Κωδ. TL0033

Εργαλείο εφαρµογής πίεσης 
από ελαστικό συνθετικό 
πολυµερές.

> Red Devil  
Κωδ. TL0048

Ευέλικτη σπάτουλα ιδανική για 
τις κλειστές γωνίες και για 
τις  περιοχές γύρω 
από την τσιµούχα.

Γάντια
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Εργαλεία µεµβρανών>

> Film On 
Κωδ. TL0128

Υγρό τοποθέτησης µεµβρανών.

> Dirt Off 
Κωδ. TL0129

Υγρό καθαρισµού για τα 
τζάµια και αφαίρεσης 
κόλλας,  προκειµένου να 
τοποθετηθεί η µεµβράνη.

> Scrub Pad 6 x 9” 
 Nylon (15cm x 23cm) 

Κωδ. TL0020

Ανταλλακτικά σφουγγάρια για το 
Scrubber/ TL0099.

> ” Aluminium Triangle with holes (21cm)  
Κωδ. TL0054

Τριγωνικός χάρακας 300/600 µέτρησης µε ειδικές οπές 
για σχεδιασµό.

> Black Felt 
Κωδ. TL0130

Μαύρο ακρυλικό βελούδο (τσόχα) 
που βοηθά στη µείωση του 
γδαρσίµατος των 
µεµβρανών, λόγω 
της κύλισης των παραθύρων 
ορισµένων αυτοκινήτων.

> 4” Felt Sleeve (10cm) 
Κωδ. TL5001

Ειδικό πανάκι καθαρισµού 
και αποµάκρυνσης 
σκόνης.

Ανταλλακτικά σφουγγάρια για το 



Μπαγκαζιέρες > 5

POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co



68

POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Μπαγκαζιέρες>

> “WHISPBAR”

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 WB751BX 180 χ 89 χ 43 cm 510 lt 400 lt 17kg 

 WB751SX 180 χ 89 χ 43 cm 510 lt 400 lt 17kg  

 WB751WX 180 χ 89 χ 43 cm 510 lt 400 lt 17kg 

> “WHISPBAR 751” 
      Κωδ. WB751BX µαύρη

180 cm89 cm

43
 c

m

> “WHISPBAR 751” 
      Κωδ. WB751SX ασηµί

> “WHISPBAR 751” 
       Κωδ. WB751WX άσπρη

180 cm89 cm

43
 c

m

180 cm89 cm

43
 c

m

 180 χ 89 χ 43 cm 510 lt 400 lt 17kg  



5

1717

200 cm89 cm

> “WHISPBAR”

> “WHISPBAR 752” 
        Κωδ. WB752BX µαύρη

> “WHISPBAR 752”       
       Κωδ. WB752WX άσπρη

200 cm89 cm

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 WB752BX 200 χ 89 χ 43 cm 570 lt 450 lt 19kg 

 WB752WX 200 χ 89 χ 43 cm 570 lt 450 lt 19kg  

43
 c

m

200 cm89 cm

43
 c

m

 200 χ 89 χ 43 cm 570 lt 450 lt 19kg  

69

Από τι υλικό είναι φτιαγµένες οι µπαγαζιέρες WHISPBAR?

Οι µπαγαζιέρες WHISPBAR είναι φτιαγµένες από πλαστικό ABS. 
Δεν χρησιµοποιείται ο υαλοβάµβακας καθώς το ABS είναι ελαφρύτερο και φθηνότερο, 
καθώς και πολύ ισχυρό υλικό. Το µειωµένο βάρος είναι σηµαντικό διότι µπορείτε 
να τοποθετήσετε περισσότερο βάρος µέσα στη µπαγαζιέρα καθώς επιτρέπεται 
συγκεκριµένο βάρος στην οροφή.
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Μπαγκαζιέρες>

> Μπαγαζιέρα “SKYBOX PRO 16” 
Κωδ. 7305 ασηµί

206 cm

38cm

91cm

206 cm

38cm

91cm

ίδιο εσωτερικό

σε όλες τις Yakima

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 7305 206 χ 91 χ 38 cm 590 lt 453 lt 21,3kg 

 7315 206 χ 91 χ 38 cm 590 lt 453 lt 21,3kg  

Κωδ. 7315 µαύρο

 206 χ 91 χ 38 cm 590 lt 453 lt 21,3kg  

Πως µπορώ να καταλάβω τη διαφορά µεταξύ 
SkyBox Pro, SkyBox Carbonite και SkyBox?

Οι διαφορές µεταξύ τους είναι η όψη στο καπάκι και στην τιµή.  
Η αυθεντική SkyBox  µπαγαζιέρα έχει ελαφριά µαύρη µατ υφή. 
Η SkyBox µπαγαζιέρα έχει µαύρη επιφάνεια  µε λακκάκια που µοιάζει 
µε τη µπάλα του γκολφ.  Η SkyBox Pro µπαγαζιέρα  έχει 2 επιλογές 
χρωµάτων: γυαλιστερό µαύρο και γυαλιστερό σκούρο γκρι. 
Οι µπαγαζιέρες είναι κατασκευασµένες από ABS πλαστικό, υψίστης 
ποιότητας  και αντοχής.  Η βασική διαφορά της SkyBox Pro είναι 
το γυαλιστερό φινίρισµα.  Οι κλειδαριές, η τοποθέτηση υλικού, 
οι βάσεις και το καπάκι είναι το ίδιο σε κάθε SkyBox.
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> Μπαγαζιέρα “SKYBOX PRO 18” µαύρη
    Κωδ. 7316

234 cm

41cm

91cm

> Μπαγαζιέρα “SKYBOX LOPRO”
    Κωδ. 7318

234cm

29cm

91cm

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 7316 234 χ 91 χ 41 cm 610 lt 425 lt 21,3kg 

 7318 234 χ 91 χ 29 cm 540 lt 453 lt 23,6kg   234 χ 91 χ 29 cm 540 lt 453 lt 23,6kg  
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Μπαγαζιέρες>

Μπαγκαζιέρες οροφής

Εύρος
Η πλούσια γκάµα µπαγκαζιερών οροφής G3 ικανοποιεί κάθε 
ανάγκη: από την ανάγκη χώρου για µεγαλύτερη άνεση, µέχρι 
την έρευνα της µόδας και των προσφιλή προιόντων. Η G3 
προσφέρει πολλά µοντέλα (ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές 
πρόσκρουσης στην πόλη), µεταξύ των οποίων του νέου UK 
και των χρωµάτων παραλλαγής.
Εγγύηση
Η G3 εγγυάται πως κάθε προϊόν της κατασκευάζεται στο 
εργοστάσιο της στην Ιταλία, ούτως ώστε να επισηµάνει την 
ποιότητά του και την προσοχή που δείχνει η εταιρία στους 
πελάτες της.

City Crash
Η σειρά G3 µπαγκαζιέρων οροφής -κατάλληλες για µπάρες 
Open, Pacifi, Clop & Atlantic- έχει επιτυχώς περάσει όλα τα 
ISO/PAS τεστ. Όλες οι µπαγκαζιέρες έχουν δοκιµαστεί µε µία 
µεγάλη δύναµη, ισοδύναµη µε 8G και βάρος που κυµαίνεται 
από 50 kg έως 75 kg.   
Χρώµα
Η σειρά των G3 µπαγκαζιερών οροφής διατίθεται σε πολλά 
διαφορετικά χρώµατα, σχήµατα και φινιρίσµατα, στα οποία 
επίσης περιλαµβάνονται µεταξοτυπίες όπως τα UK, Camou 
και Νew Road. Όλα αυτά, προκειµένου να συµβαδίζει µε τις 
νέες τάσεις και να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη των πελατών.

Υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
Επεξεργασία θωράκισης του υλικού που προστατεύει 
το προϊόν από την υπεριώδη ακτινοβολία (ακτίνες UV), 
προκειµένου να αντέξει στο πέρας του χρόνου.
Υλικό
Πολυστυρένιο (polysterene).
Εύκολη συναρµολόγηση
Εύκολη και γρήγορη συναρµολόγηση του προϊόντος χωρίς τη 
χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου εργαλείου. 
Χρόνος συναρµολόγησης
Ο χρόνος έχει υπολογιστεί από τη G3 για τη σωστή 
συναρµολόγηση του προϊόντος.

Το σύστηµα διπλού ανοίγµατος επιτρέπει το άνοιγµα της 
µπαγκαζιέρας και από τις δύο µεριές. Διευκολύνει στη 
φόρτωση και στην εκφόρτωση. Η µπαγκαζιέρα ανοίγει και 
από τις δύο µεριές µε το ίδιο κλειδί. Είναι εύκολα προσβάσιµη. 
Το σύστηµα διπλού ανοίγµατος αντιπροσωπεύει µία 
θεµελιώδες λύση για όλες τις χώρες µε αριστερή µεριά 
οδήγηση ενώ παράλληλα διαθέτει την τοποθέτηση της 
µπαγκαζιέρας σε διαφορετικά σηµεία πάνω στις µπάρες και 
µαζί µε άλλα προϊόντα.
Η µπαγκαζιέρα της G3 προσπαθεί να εκπληρώσει τις 
αυξηµένες ανάγκες της αγοράς βελτιώνοντας την πρόσβαση 
στο φορτίο. Καρπός της καινοτοµίας των τεχνικών και στο 
πρακτικό σύστηµα, ξεχωρίζει στο εύρος των µπαγκαζιέρων. 
Το σύστηµα µπίλιας είναι αρκετό. Εύκολο και γρήγορο, ο 
πελάτης δεν έρχεται αντιµέτωπος µε επικίνδυνα εργαλεία τα 
οποία µπορούν να τραυµατίσουν τον ίδιο ή και άλλους. 
 Τα βέλτιστο αποτέλεσµα, απόλυτα το καλύτερο στην αγοράς. 
Το σύστηµα αυτό βελτιώνει την ακρίβεια εγκατάστασης και 
συνεισφέρει στην αυξηµένη ποιότητα της G3 µπαγκαζιέρας.
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144 cm

37,5 cm

86 cm

> “KRONO UK” 
Κωδ. 22.200 UK

132,5 cm

37 cm

72,5 cm

> “HELIOS CAMOU” παραλλαγής
Κωδ. 22.294 CAMOU

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.200 UK 132,5 x 72,5 x 37 cm 320 lt 240 lt 7,5kg δεξιά πλευρά

 22.294 CAMOU 144 x 86 x 37,5  cm 400 lt 330 lt 10kg   144 x 86 x 37,5  cm 400 lt 330 lt 10kg  

Υλικό: Πολυεστέρας

Υλικό: Πολυεστέρας
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Μπαγκαζιέρες>

> “CARGO” 

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

33

Διαθέτει:
• σετ στερέωσης • αµορτισέρ
• κλειδαριά πιέσεως • κεντρικό σύστηµα κλειδώµατος
• 3 χρόνια εγγύηση

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.103 222,8 χ 50 χ 31 cm 320 lt 240 lt 10,5kg δεξιά πλευρά

 22.104 129 χ 89 χ 39,9 cm 350 lt 300 lt 11kg δεξιά πλευρά

 22.105 177,6 x 76 x 38 cm 430 lt 355 lt 12,5kg δεξιά πλευρά

 22.106 220 χ 73 χ 41 cm 500 lt 410 lt 16kg δεξιά πλευρά

222,8 cm
50 cm

> “CARGO 3” Κωδ. 22.103

31
 c

m

> “CARGO 4” Κωδ. 22.104

129 cm
89 cm

39
,9

 c
m

> “CARGO 5” Κωδ. 22.105

177,6 cm
76 cm

38
 c

m

> “CARGO 6” Κωδ. 22.106

220 cm
73 cm

41
 c

m
Υλικό: Πολυεστέρας
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> “PEGASO” 

> “PEGASO” 
        Κωδ. 22.250

> “PEGASO 4” 
  Κωδ. 22.254

> “PEGASO 5” 
  Κωδ. 22.255

Διαθέτει:
• σετ στερέωσης
• αµορτισέρ
• κλειδαριά πιέσεως
• κεντρικό σύστηµα κλειδώµατος
• 3 χρόνια εγγύηση

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

135 cm74,5 cm

36
,5

 c
m

152 cm77cm

38
 c

m

195 cm77 cm

38
 c

m

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.250 135 χ 74,5 χ 36,5 cm 320 lt 240 lt 7,5kg δεξιά πλευρά

 22.254 152 χ 77 χ 38 cm 340 lt 285 lt 10kg 

 22.255 195 χ 77 χ 38 cm 450 lt 375 lt 13,5kg 

Υλικό: Πολυεστέρας
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Μπαγκαζιέρες>

> “SIRIO” 

> “SIRIO” 
          Κωδ. 22.160

> “SIRIO” 4 
          Κωδ. 22.164

> “SIRIO” 5 
          Κωδ. 22.165

Διαθέτει:
• σετ στερέωσης
• αµορτισέρ
• κλειδαριά πιέσεως
• κεντρικό σύστηµα κλειδώµατος
• 3 χρόνια εγγύηση

132 cm74,5 cm

36
,5

 c
m

152 cm77cm

38
,5

 c
m

195 cm77 cm

38
 c

m

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.160 132 χ 74,5 χ 36,5 cm 320 lt 240 lt 7,5kg δεξιά πλευρά

 22.164 152 χ 77 χ 38,5 cm 340 lt 285 lt 10kg δεξιά πλευρά

 22.165 195 χ 77 χ 38 cm 450 lt 375 lt 15,5kg δεξιά πλευρά

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

Υλικό: Πολυεστέρας
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> “ARJES” 

Διαθέτει:
• σετ στερέωσης
• αµορτισέρ
• κλειδαριά πιέσεως
• κεντρικό σύστηµα κλειδώµατος
• 3 χρόνια εγγύηση

> “ARJES 2” 
        Κωδ. 22.172

> “ARJES 3” 
     Κωδ. 22.170

> “ARJES 5” 
      Κωδ. 22.175

228 cm48,5 cm

32
 c

m

133 cm73,5cm

36
,5

 c
m

197 cm73,8 cm

37
 c

m

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.172 228 χ 48,5 χ 32 cm 280 lt 225 lt 9kg δεξιά πλευρά

 22.170 133 χ 73,5 χ 36,5cm 320 lt 240 lt 7,5kg δεξιά πλευρά

 22.175 197 χ 73,8 χ 37cm 480 lt 390 lt 13,5kg 

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

Υλικό: Πολυεστέρας
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Μπαγκαζιέρες>

> “KRONO” 

Διαθέτει:
• σετ στερέωσης
• αµορτισέρ
• κλειδαριά πιέσεως
• κεντρικό σύστηµα κλειδώµατος
• 3 χρόνια εγγύηση

> “KRONO 3” 
      Κωδ. 22.200

> “KRONO 4” 
     Κωδ. 22.204

> “KRONO 5” 
    Κωδ. 22.205

132,5 cm72,5 cm

37
 c

m

144 cm86cm

37
,5

 c
m

195 cm73,8 cm

36
 c

m

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.200 132,5 χ 72,5 χ 39 cm 320 lt 240 lt 7,5kg δεξιά πλευρά

 22.204 144 χ 86 χ 37,5 cm 400 lt 330 lt 10kg δεξιά πλευρά

 22.205 195 χ 73,8 χ 36 cm 480 lt 390 lt 15,5kg δεξιά πλευρά

> “KRONO 4” µαύρη µατ
  Κωδ. 22.504

144 cm86cm

37
,5

 c
m

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

Υλικό: Πολυεστέρας
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> “ABSOLUTE” 

Διαθέτει:
• σετ στερέωσης
• αµορτισέρ
• κλειδαριά πιέσεως
• κεντρικό σύστηµα κλειδώµατος
• 3 χρόνια εγγύηση

> “ABSOLUTE 3”
Κωδ. 22.310

> “ABSOLUTE 4” 
Κωδ. 22.314

> “ABSOLUTE 5” 
Κωδ. 22.315

133 cm73,5 cm

36
,5

 c
m

146,2 cm86,7cm

37
,5

 c
m

193 cm74 cm

37
 c

m

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.310 133 χ 73,5 χ 36,5 cm 320 lt 240 lt 7,5kg 

 22.314 146,2 χ 86,7 χ 37,5 cm 400 lt 330 lt 11kg 

 22.315 193 χ 74 χ 37 cm 480 lt 390 lt 13kg 

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

Υλικό: Πολυεστέρας
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Μπαγκαζιέρες>

> “HELIOS” 

Διαθέτει:
• σετ στερέωσης
• αµορτισέρ
• κλειδαριά πιέσεως
• κεντρικό σύστηµα κλειδώµατος
• 3 χρόνια εγγύηση

> “HELIOS 320” 
Κωδ. 22.290

> “HELIOS 400”
Κωδ. 22.294

> “HELIOS 480”
Κωδ. 22.295

132,5 cm72,5 cm

37
 c

m

144 cm86cm

37
,5

 c
m

195 cm73,8 cm

36
 c

m

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.290 132,5 χ 72,5 χ 39 cm 320 lt 240 lt 7,5kg δεξιά πλευρά

 22.294 144 χ 86 χ 37,5 cm 400 lt 330 lt 10kg δεξιά πλευρά

 22.295 195 χ 73,8 χ 36 cm 480 lt 390 lt 13kg δεξιά πλευρά

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

Υλικό: Πολυεστέρας
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> “SPARK” 

36
 c

m

“SPARK 320” 
Κωδ. 22.400

“SPARK 400”
Κωδ. 22.404

“SPARK 420”
Κωδ. 22.405

“SPARK 520” 
Κωδ. 22.406

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.400 133,8 χ 73 χ 36 cm 320 lt 240 lt 7kg δεξιά πλευρά

 22.404 144 χ 86 χ 37,5 cm 400 lt 330 lt  10kg

 22.405 192,8 x 55 x 49,2 cm 420 lt 370 lt 12kg

 22.406 177,6 x 93,8 x 37,9 cm 500 lt 420 lt 16,4k

Διαθέτει:
• σετ στερέωσης
• αµορτισέρ
• κλειδαριά πιέσεως
• κεντρικό σύστηµα κλειδώµατος
• 3 χρόνια εγγύηση

133,8 cm73 cm

37
,5

 c
m

144 cm86 cm

49
,2

 c
m

192,8 cm55 cm

37
,9

 c
m

177,6 cm93,8 cm

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

Υλικό: Πολυεστέρας
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Μπαγκαζιέρες>

> “REEF” 

Διαθέτει:
• σετ στερέωσης
• αµορτισέρ
• κλειδαριά πιέσεως
• κεντρικό σύστηµα κλειδώµατος
• 3 χρόνια εγγύηση

> “REEF 2”
          Κωδ. 22.210

> “REEF 3”
          Κωδ. 22.214

> “REEF 5”
          Κωδ. 22.216

118 cm76 cm

39
 c

m

144 cm86cm

37
,5

 c
m

198 cm89 cm

39
,5

 c
m

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.210 118 χ 76 χ 39 cm 270 lt 220 lt 6,5kg δεξιά πλευρά

 22.214 144 χ 86 χ 37,5 cm 390 lt 335 lt 10,5kg δεξιά πλευρά

 22.216 198 χ 89 χ 39,5 cm 580 lt 460 lt 16kg 

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

Υλικό: Πολυεστέρας
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> “ALL TIME” 

Διαθέτει:
• σετ στερέωσης
• αµορτισέρ
• κλειδαριά πιέσεως
• κεντρικό σύστηµα κλειδώµατος
• 3 χρόνια εγγύηση

> “ALL-TIME 3” µατ 
Κωδ. 22.300

> “ALL-TIME 5” µατ 
Κωδ. 22.304

133 cm73,5 cm

36
,5

 c
m

146,2 cm86,7 cm

37
,5

 c
m

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.300 133 χ 73,5 χ 36,5 cm 320 lt 240 lt 7,5kg δεξιά πλευρά

 22.304 146,2 χ 86,7 χ 37,5 cm 400 lt 330 lt 11kg δεξιά πλευρά

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

Υλικό: Πολυεστέρας
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Μπαγκαζιέρες>

> “HYDRA” 

> “HYDRA 3” 
      Κωδ. 22.180

> “HYDRA 5” 
     Κωδ. 22.185

133 cm73,5 cm

36
,5

 c
m

197 cm73,8 cm

37
 c

m

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.180 133 χ 73,5 χ 36,5 cm 320 lt 240 lt 7,5kg δεξιά πλευρά

 22.185 197 χ 73,8 χ 37 cm 480 lt 390 lt 12,5kg δεξιά πλευρά

Διαθέτει:
• σετ στερέωσης
• αµορτισέρ
• κλειδαριά πιέσεως
• κεντρικό σύστηµα κλειδώµατος
• 3 χρόνια εγγύηση

3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

Υλικό: Πολυεστέρας
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3χρόνια

Εγγύηση

5χρόνια

Εγγύηση

Υλικό: Πολυεστέρας

> “HELIOS” µαύρη γκοφρέ
  Κωδ. 22.524

> “HELIOS” γκρι γκοφρέ
  Κωδ. 22.594

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 22.524 144 x 86 x 37,5  cm 400 lt 330 lt 10kg 

 22.594 144 x 86 x 37,5  cm 400 lt 330 lt 10kg   144 x 86 x 37,5  cm 400 lt 330 lt 10kg  

144 cm
86 cm

37
,5

 c
m
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Μπαγκαζιέρες>

> “SPORT 431” 
    Κωδ. 2082

 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 2082 180 χ 78 χ 37 cm 430 lt 360 lt 14kg δεξιά πλευρά

Υλικό: 
Πολυπροπυλένιο

> “SPORT 431”

180 cm
78 cm

 3
7 

cm

• Μπορεί να προσαρµοστεί σε ράβδους 
   µε µέγιστη διατοµή 70 mm. 
• Προ-συναρµολογηµένο µε σύστηµα στερέωσης. 
•  Χρώµα: σκούρο γκρι
• Απόσταση µεταξύ µπαρών: ελάχιστο: 450 – µέγιστο 870
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 Κωδικός Διαστάσεις Ογκοµέτρηση Υγροµέτρηση Κιλά Άνοιγµα

 2094 180 χ 78 χ 37 cm 430 lt 360 lt 14kg 

> “DYNAMIC WHITE 434” 
    Κωδ. 2094

> “DYNAMIC WHITE 434”

180 cm
78 cm

 3
7 

cm

Υλικό καπακιού: ABS
Υλικό βάσης: 

Πολυπροπυλένιο

• Μπορεί να προσαρµοστεί σε ράβδους 
   µε µέγιστη διατοµή 70 mm. 
• Προ-συναρµολογηµένο µε σύστηµα στερέωσης. 
•  Χρώµα καπακιού: λευκό
•  Χρώµα βάσης: µαύρο
• Απόσταση µεταξύ µπαρών: ελάχιστο: 450 – µέγιστο 870
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Μπαγκαζιέρες>

> “ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ  KOTΣΑΔΟΡΟΥ BOXY” 
  Κωδ. 237496D

• Η µπαγκαζιέρα της Menabo είναι ένας ιδανικός τρόπος 
µεταφοράς επιπλέον αποσκευών. Η µπαγκαζιέρα µπορεί 

 να τοποθετηθεί στη βάση κοτσαδόρου µαζί µε ένα ποδήλατο.
• Μπορεί να αποθηκεύει έως και 330 λίτρα αποσκευών. 
• Η κλειδαριά εξασφαλίζει την ασφάλεια των αντικειµένων σας.

• Χρώµα: Μαύρο - Γκρι
• Υλικό: Πλαστικό
• Διαστάσεις: 55cm x 119cm x 67cm
• Χωρητικότητα: 330 λίτρα
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> “ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ HANDIHOLDALL” 
Κωδ. 10465

Οι παραδοσιακές µπαγκαζιέρες έχουν τα δικά τους 
µειονεκτήµατα. Μπορούν να τοποθετηθούν µόνο  σε 
µεταλλικές µπάρες οροφής και παρουσιάζουν πρόβληµα 
αποθήκευσης όταν δεν χρησιµοποιούνται. 
Με χωρητικότητα 320 λίτρων, η πλήρως αδιάβροχη 
HandiΗoall µπαγκαζιέρα είναι ιδανική εναλλακτική 
καθώς µπορεί να εφαρµόσει και σε µεταλλικές µπάρες, 
χρησιµοποιώντας το KIT εφαρµογής για µπάρες, 
και σε Handirack. 
Η αποθήκευση είναι εύκολη καθώς διπλώνει εύκολα.
Υψηλής ποιότητας υλικά, διαδικασία παραγωγής στεγνής 
τσάντας και τεχνικές προδιαγραφές επιτρέπουν στη 
HandiΗodall να αντιστέκεται στην εισχώρηση νερού 
κατά τη διάρκεια κανονικής και βαριάς µορφής βροχής 
(χρησιµοποιούνται σωστά οι οδηγίες του κατασκευαστή).
Τέσσερις ισχυροί πόλοι γυάλινων ινών ασφαλίζουν στο 
εσωτερικό της HandiHoldall προσφέροντας µία σταθερή βάση.

• Διαστάσεις: 110cm x 81cm x 26cm   
• Χωρητικότητα: 320 λίτρα
• Διαστάσεις (αποθήκευσης): 61cm x 17cm x 17cm
• Μέγιστο φορτίο: 50kg
• Χρησιµοποιείται σε µεταλλικές µπάρες και σε Handirack
• Αδιάβροχη κατασκευή
• Τεχνολογία στεγνής τσάντας
• Υλικό βαρέως τύπου
• Συγκολληµένες ραφές
• Φερµουάρ που κλειδώνει
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Ανταλλακτικά μπαγκαζιέρων>

> Ανταλλακτικό κλειδαριάς    
 πιέσεως µε διπλό κλείδωµα (2τµχ)
Κωδ. Κ3.003

> Ανταλλακτικό κυλινδρικής   
 κλειδαριάς για κεντρικό 
 κλείδωµα µε δύο κλειδιά  

Κωδ. Κ3.013.ST4A

> Εσωτερικοί ιµάντες
Κωδ. K9.032 (2τµχ)

Κωδ. K9.038 (3τµχ)

> Σετ στερέωσης σχήµατος-Τ  
 Κωδ. Κ9.041

Σετ 4 συρόµενων κιτ στερέωσης. 
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να τοποθετήσετε κάθε εξάρτηµα 
στην οροφή του αυτοκινήτου σας µε ασφαλή και µη διακριτό   
τρόπο. Κατάλληλο για όλες τις µπάρες αλουµινίου των σειρών 
Pacific, Open και Clop.

Εσωτερικοί ιµάντες πρόσδεσης
& στερέωσης για την ασφάλεια
των αντικειµένων στο εσωτερικό 
της µπαγκαζιέρας.



5
> Κιτ εξαρτηµάτων στερέωσης 
 ELLEGANCE 
 Κωδ. K9.042

> Κιτ εξαρτηµάτων 
 στερέωσης ELLEGANCE 
 Κωδ. K9.009

(Α)

(Β)

> Πλαστικό βύσµα ελατηρίου  
 Κωδ. Κ3.010 (Α)

> Εµπρόσθιο πλαστικό βύσµα ελατηρίου 
 Κωδ. Κ3.011 (Β)

> Ανταλλακτικό αµορτισέρ   
 µπαγκαζιέρας  
 Κωδ. Κ3.014 / Κ3.015

91

Κιτ εξαρτηµάτων στερέωσης ELLEGANCE: 
γενικός αντάπτορας, κατάλληλος για όλους 
τους τύπους των µπαρών οροφής 
πλάτους έως 90 mm.

Κιτ εξαρτηµάτων στερέωσης ELLEGANCE: 
γενικός αντάπτορας, κατάλληλος για όλους 
τους τύπους των µπαρών οροφής 
πλάτους έως 66 mm.

Πλαστικό βύσµα ελατηρίου 
µε εύκολο και γρήγορο µηχανισµό 
απελευθέρωσης. Εµπρόσθιο πλαστικό βύσµα 

ελατηρίου για τα µοντέλα Spark.Eco, 
All-time, Krono, Hydra, Sirio, Cargo
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Σημειώσεις>



Μπάρες οροφής > 6
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Για επιβατικά χωρίς παράλληλες µπάρες>

> Μπάρα οροφής “THROUGH” 
 Κωδ. S15W - S16W - S17W - S18W

75
Kg

 Κωδικός Πλάτος Μήκος Βάρος Υλικό
 S15W 9 cm 109 cm 6 kg Αλουµίνιο 

 S16W 9 cm 119 cm 6 kg Αλουµίνιο

 S17W 9 cm 134 cm 7 kg Αλουµίνιο 

 S18W 9 cm 149 cm 7 kg Αλουµίνιο 

Αεροδυναµική Μπάρων Οροφής
Η οµορφιά των Whispbar δεν είναι 
µόνο επιφανειακή. Η βελτιστοποίη-
ση του πτερυγοειδούς σχήµατος της 
αεροτοµής της µπάρας, του σχεδίου 
PerformaRidge™ και η τεχνολογία 
PerformaFill™ προσδίδουν κορυφαία 
απόδοση. Οι κάθετες µπάρες δεν απο-
τελούν πλέον εµπόδιο. Η αεροδυναµι-
κή του σχεδίου µειώνει την αντίσταση 
και το θόρυβο του αέρα σε σχεδόν 
µηδενικό ποσοστό. Το αποτέλεσµα εί-
ναι µία ήσυχη, οικονοµικά αποδοτική 
οδήγηση που διαρκεί για χρόνια και 
ξεπερνά ακόµη και τις υψηλότερες 
απαιτήσεις. 

“

“

Η Through Bar µε επέκταση παρέχει µεγαλύτερη 
µεταφορική δυνατότητα µε ανώτερη αεροδυναµική απόδοση, 

χαµηλότερη συνολική αντίσταση και λιγότερο θορυβώδη οδήγηση.
Λεπτοµέρειες & Τεχνολογία

Εάν ψάχνετε για µεγαλύτερη ικανότητα µεταφοράς, η Through Bar 
είναι η ιδανική µπάρα οροφής για εσάς. Η όµορφα σχεδιασµένη 

και προσεκτικά κατασκευασµένη µπάρα οροφής εκτείνεται πέρα 
από τα σηµεία τοποθέτησης για να δώσει στο σύστηµά σας επιπλέον 

χώρο για περισσότερες επιλογές µεταφοράς φορτίου.
• Το αεροδυναµικό προφίλ µειώνει το θόρυβο 

και την αντίσταση έως και 70%.
• Εγκαθίσταται µε το εξειδικευµένο κιτ οχηµάτων 

Whispbar SmartFoot fitting kit.
• Τ-υποδοχή (T-slot) για τοποθέτηση των αξεσουάρ Whispbar, 

ώστε να µην είναι ορατές οι ενώσεις.
• Η τεχνολογία Whispbar SmartFill επιτρέπει 

τη γρήγορη τοποθέτηση των αξεσουάρ.
• Το PerformaRidge ελέγχει τη ροή του αέρα πάνω 

από τη µπάρα για τη µείωση της αντίστασης και του θορύβου.
• Περιλαµβάνει ενσωµατωµένο σύστηµα κλειδώµατος (ILS).
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> Μπάρα οροφής “THROUGH” 
 Κωδ. S15WB - S16WB - S17WB - S18WB

Τεχνολογία SmartFoot
Το Whispbar SmartFoot είναι ένα σύστη-
µα τοποθέτησης που εφαρµόζει στο όχη-
µά σας χωρίς να είναι ορατές οι ενώσεις, 
όπως κανένα άλλο. Τα λεία κιτ τοποθέτησης  
Whispbar SmartFoot χρησιµεύουν ως βά-
σεις για τη µπάρα σας και είναι γρήγορο και 
εύκολο να τοποθετηθούν.
Τα κιτ τοποθέτησης Whispbar SmartFoot 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη µάρκα και το 
µοντέλο του αυτοκινήτου σας, διασφαλίζο-
ντας έτσι µία σωστή και ασφαλή εφαρµογή.
Και το Whispbar SmartFoot είναι πραγµα-
τικά ευέλικτο - εσείς απλά αποφασίζετε να 
τοποθετήσετε µία µπάρα πάνω σε ένα αυ-
τοκίνητο παρόµοιου µεγέθους. Απλά πάρτε 
ένα καινούριο Whispbar SmartFootκιτ το-
ποθέτησης για µπάρες και µεταφέρετε τη 
µπάρα - δεν χρειάζεται να αγοράσετε µία 
καινούρια.

“

“ Κωδικός Πλάτος Μήκος Βάρος Υλικό
 S15WB 9 cm 109 cm 6 kg Αλουµίνιο 

 S16WB 9 cm 119 cm 6 kg Αλουµίνιο

 S17WB 9 cm 134 cm 7 kg Αλουµίνιο 

 S18WB 9 cm 149 cm 7 kg Αλουµίνιο 

75
Kg

95
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Για επιβατικά χωρίς παράλληλες µπάρες>

> Μπάρα οροφής “FLUSH” 
 Κωδ. S2W - S3W - S4W - S5W - S6W - S7W - S8W - S9W - S10W

75
Kg

Για οµοιόµορφη εµφάνιση
Η µπάρα οροφής Flush συνδυάζεται άψογα µε 
το σχεδιασµό του οχήµατός σας, παρέχοντας 
παράλληλα ανώτερη αεροδυναµική απόδοση, 
χαµηλότερη συνολική αντίσταση και την πιο 
ήσυχη οδήγηση της αγοράς.
Λεπτοµέρειες & Τεχνολογία
Αποκτήστε όλη τη χρησιµότητα µιας σχάρας 
οροφής χωρίς να χάσετε το στυλ.
Σας παρουσιάζουµε τη µπάρα Flush - ένα σχέ-
διο το οποίο άψογα ενσωµατώνεται µε το πολυ-
τελές σχέδιο του οχήµατός σα, δηµιουργώντας 
µία κοµψή αλλά και σπορ σιλουέτα.
Σχεδιασµένο σύµφωνα µε τις ακριβείς προδια-
γραφές για να παρέχει τη χαµηλότερη αντίσταση 
και τη µείωση των επιπέδων θορύβου σχεδόν 
στο µηδέν.  Το αεροδυναµικό προφίλ µειώνει 
τον θόρυβο και την αντίσταση µέχρι και 70%. 
Τοποθετείται µε το συγκεκριµένο/ αντίστοιχο 
Whispbar κιτ  για την άψογη συναρµολόγη-
ση των εξαρτηµάτων Whispbar. Η Whispbar 
SmartFill τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία εγκα-
τάσταση των  αξεσουάρ. 
Το PerformaRidge ελέγχει τη ροή του αέρα 
πάνω από τη µπάρα για να µειωθεί η αντίσταση 
και ο θόρυβος του αέρα. Περιλαµβάνει ενσω-
µατωµένο σύστηµα  κλειδώµατος.  

 Κωδικός Πλάτος Μήκος Βάρος Υλικό
 S2W 9 cm 80 cm 5 kg Αλουµίνιο

 S3W 9 cm 85 cm 5 kg Αλουµίνιο 

 S4W 9 cm 90 cm 6 kg Αλουµίνιο 

 S5W 9 cm 95 cm 6 kg Αλουµίνιο 

 S6W 9 cm 100 cm 6 kg Αλουµίνιο 

 S7W 9 cm 105 cm 6 kg Αλουµίνιο 

 S8W 9 cm 110 cm 6 kg Αλουµίνιο 

 S9W 9 cm 115 cm 7 kg Αλουµίνιο 

 S10W 9 cm 120 cm 7 kg Αλουµίνιο 
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> Μπάρα οροφής “FLUSH” 
 Κωδ. S2WB - S3WB - S4WB - S5WB - S6WB - S7WB - S8WB - S9WB - S10WB

75
Kg

 Κωδικός Πλάτος Μήκος Βάρος Υλικό
 S2WB 9 cm 80 cm 5 kg Αλουµίνιο

 S3WB 9 cm 85 cm 5 kg Αλουµίνιο 

 S4WB 9 cm 90 cm 6 kg Αλουµίνιο 

 S5WB 9 cm 95 cm 6 kg Αλουµίνιο 

 S6WB 9 cm 100 cm 6 kg Αλουµίνιο 

 S7WB 9 cm 105 cm 6 kg Αλουµίνιο 

 S8WB 9 cm 110 cm 6 kg Αλουµίνιο 

 S9WB 9 cm 115 cm 7 kg Αλουµίνιο 

 S10WB 9 cm 120 cm 7 kg Αλουµίνιο 



98

POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Για επιβατικά χωρίς παράλληλες µπάρες>

75
Kg

> Μπάρα οροφής “CUBE”
 Κωδ. 2820 

> Μπάρα οροφής  “FLY” 
 Κωδ. 2825 / 2826 / 2827 / 2828

75
Kg

 Κωδικός Μήκος Mέγιστο φορτίο Υλικό
 2820 112 cm 75 kg Χάλυβας 

 2821 124 cm 75 kg Χάλυβας 

 2822 130 cm 75 kg Χάλυβας 

 2823 150 cm 75 kg Χάλυβας 

Η µπάρα Cube είναι η νέα µπάρα από σίδερο της 
σειράς Totus. Η ράβδος είναι επικαλυµµένη 
από θερµοπλαστικό περίβληµα µε τελειώµατα 
που εξασφαλίζουν µέγιστη πρόσφυση σε ένα 
φορτίο που έρχεται σε άµεση επαφή µε τη ράβδο. 
Το τετράγωνο προφίλ επιτρέπει, εκτός από όλα 
τα αξεσουάρ της CAM, την εγκατάσταση των 
πιο κοινών αξεσουάρ οποιουδήποτε εµπορικού 
σήµατος. Όλα τα ABS πλαστικά και τα αντικείµενα 
από καουτσούκ είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη 
ακτινοβολία (SUV), τις καιρικές συνθήκες και τις 
ακραίες θερµοκρασίες. 
Το υλικό του είναι σχεδιασµένο για να αντέχει στο 
νερό και τη σκόνη µε την πάροδο του χρόνου.

• Υλικό: Σίδερο
• Διαστάσεις: 40 x 25 mm
• Χρώµα : Μαύρο
• Μέγιστο φορτίο: 50 kg

7575

 Κωδικός Μήκος Mέγιστο φορτίο Υλικό
 2825 112 cm 75 kg Αλουµίνιο 

 2826 124 cm 75 kg Αλουµίνιο 

 2827 130 cm 75 kg Αλουµίνιο

 2828 150 cm 75 kg Αλουµίνιο 

Ιταλική µπάρα οροφής για τα περισσότερα αυτοκίνητα.
Μπάρα οροφής αλουµινίου µε πλαστική µαύρη 
επένδυση, υψηλής αντοχής και αισθητικής.
Η άνω και κάτω επιφάνεια προστατεύονται 
µε επένδυση από καουτσούκ.
Οval προφίλ για µεγαλύτερη αεροδυναµική 
και ελαχιστοποίηση του θορύβου.
Δέχονται ειδικά kit (πόδια) ανάλογα το αυτοκίνητο. 
Τοποθετούνται εύκολα.
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> Μπάρα οροφής  “PACIFIC BASIC” 
 Κωδ. 64.110 / 64.130

Μπάρα οροφής  “PACIFIC BASIC” 

> Μπάρα οροφής σιδερένια “PACIFIC” 
 Κωδ. 65.110 / 65.130

Η απόλυτη λύση για αυτοκίνητο χωρίς παράλληλες  µπά-
ρες. Είναι η λύση για φόρτωση της G3 για αυτοκίνητα χωρίς 
παράλληλες µπάρες. Οι τεχνικοί εργάζονται σκληρά στους 
στόχους που έχουν δηµιουργηθεί από τα G3 προϊόντα: εύ-
κολο σύστηµα και καινοτόµες ιδέες µε υψηλό επίπεδο προ-
σαρµοστικότητας. 
Το σύστηµα φόρτωσης θα συνεχίζει να ανανεώνεται ακο-
λουθώντας τις καινούριες κυκλοφορίες  αυτοκινήτων (νέα 
µοντέλα, αναβαθµίσεις κ.α.) µε ταχύτητα και ποιότητα.  Η 
σειρά pacific αποτελείται από 2 κοµµάτια/ προϊόντα: τις µπά-
ρες οροφής και το συγκεκριµένο κιτ (‘πόδι’) για την οροφή. 
Η µπάρα οροφής είναι διαθέσιµη σε 3 διαφορετικά µήκη 
και είναι ίδια για όλα τα αυτοκίνητα. Το κάθε κιτ αναπτύσσε-
ται και σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε µοντέλο αυτοκίνη-
του. Το µόνο που χρειάζεται να κάνει ο πελάτης µας είναι η 
εύκολη τοποθέτηση και η επιλογή φορτίου. 

“

“

 Κωδικός Μήκος Καθ. Βάρος Μεικ.Βάρος Υλικό
 64.110 110 cm 3,2 kg 4 kg Αλουµίνιο 

 64.130 130 cm 4,2 kg 5 kg Αλουµίνιο 

EAN: 8010682042993 (Κωδ. 64.110)/ 
8010682042986 (Κωδ. 64.130)
Αυτόµατο σύστηµα κλειδώµατος: ναι
Προ-συναρµολογηµένη
City Crash: ναι
Εγγύηση: 2 χρόνια
Μέγιστο φορτίο: 75 kg 

 Κωδικός Μήκος Καθ. Βάρος Μεικ.Βάρος Υλικό
 65.110 110 cm 4,2 kg 5 kg Χάλυβας 

 65.130 127 cm 5,2 kg 6 kg Χάλυβας 

EAN: 8010682042979 (Κωδ. 65.110)
/ 8010682042962 (Κωδ. 65.130)
Αυτόµατο σύστηµα κλειδώµατος: 
προαιρετικό (κωδ. 69.011)
Προ-συναρµολογηµένη 
City Crash: ναι
Εγγύηση: 2 χρόνια
Μέγιστο φορτίο: 75 kg 

75
Kg
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Για επιβατικά χωρίς παράλληλες µπάρες>

> Μπάρα “EUROBAR BASE 110 & 124” 
 Κωδ. 10021

> Μπάρα “SUPER BRIDGE 
 91-103,103-115 LP” 
 Κωδ. 10404

Eurobar Base Σίδερο
Μπάρα οροφής πολλαπλών χρήσεων. Δοµή στήριξης 
από χάλυβα, µη ολισθηρό, επικαλυµµένη 
από PVC υλικό που προστατεύει από τα γδαρσίµατα.

Eurobar Base Αλουµίνιο
Κατασκευασµένο από αλουµίνιο. 
Βαµµένο µε µακράς διάρκειας 
αντιδιαβρωτικές θερµοσκληρυντικές σκόνες. 
Συστήνεται σε καταναλωτές για:
• Ευελιξία 
• Μεγάλη αντοχή στη φθορά

Μπάρα οροφής πολλαπλών χρήσεων 
για οχήµατα µε παράλληλες µπάρες. 
Από αλουµίνιο ανθεκτικό στη σκουριά, µ
η ολισθηρό και προστασία από γρατζουνιές.

Συστήνεται σε καταναλωτές για: 
• Βελτιωµένη σχεδίαση
• Σταθερότητα
• Δυνατή δοµή
• Προσαρµοστικότητα
• Μεγάλη αντοχή στη φθορά
 Χρησιµοποιείται µε το ‘L’ Kit σύστηµα.
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> Μπάρα “LP51” 
 Κωδ. 10450

> Μπάρα “LP43 1,10 AL” 
 Κωδ. 10343
> Μπάρα “LP43 1,24 AL” 
 Κωδ. 10344
> Μπάρα “LP43 1,42 AL” 
 Κωδ. 10353

Μπάρα οροφής πολλαπλών χρήσεων. 
Σταθερή δοµή στήριξης µε χαλύβδινο σκελετό 
µε µη ολισθηρή, ανθεκτικό στις γρατζουνιές, επένδυση PVC. 
Οι σφιγκτήρες είναι κατασκευασµένοι από πεπιεσµένο 
σίδερο, βαµµένοι µε αντιδιαβρωτικές θερµοσκληρυντικές 
σκόνες µακράς διάρκειας.

Συστήνεται σε καταναλωτές για:
• Εξαιρετική σταθερότητα
• Ευελιξία χρήσης
Χρησιµοποιείται µε το ‘L’ Kit σύστηµα.

Μπάρα οροφής από σταθερό κράµα αλουµινίου. 
Οι σφιγκτήρες είναι από πεπιεσµένο σίδερο βαµµένο
µε αντιδιαβρωτικές θερµοσκληρυντικές σκόνες 
µακράς διάρκειας
Τα καπάκια είναι από ABS υλικό µε κλειδαριές

Συστήνεται σε καταναλωτές για:
• Εξαιρετική σταθερότητα
• Μεγάλη αντοχή στη φθορά και στη διάβρωση
• Εύκολη συναρµολόγηση
• Ευελιξία χρήσης
Χρησιµοποιείται µε το ‘L’ Kit σύστηµα.
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Για επιβατικά χωρίς παράλληλες µπάρες>

> Μπάρα “LP47 1,10 AL” 
 Κωδ. 10550
> Μπάρα “LP47 1,24 AL” 
 Κωδ. 10551
> Μπάρα “LP47 1,10” 
 (X.ΚΑΠΑΚΙΑ)

 Κωδ. 10552
> Μπάρα “LP47 1,24” 
 (X.ΚΑΠΑΚΙΑ)

 Κωδ. 10553

> Μπάρα “LP49 1,10 AL” 
 Κωδ. 10901
> Μπάρα “LP49 1,24 AL” 
 Κωδ. 10902

Μπάρα πολλαπλών χρήσεων. Σταθερή δοµή 
στήριξης από χαλύβδινο σκελετό µε PVC 
επένδυση χωρίς συγκόλληση.
Σφιγκτήρες από πρεσαρισµένο χαλύβδινο έλασµα, 
βαµµένο µε µακράς διάρκειας αντιδιαβρωτικές 
θερµοσκληρυντικές σκόνες.

Προαιρετικά:
Καπάκια από ABS υλικό µε κλειδαριές
Συστήνεται σε καταναλωτές για:
• Εξαιρετική σταθερότητα
• Εύκολη συναρµολόγηση
• Χρησιµοποιείται µε το ‘L’ Kit σύστηµα
Είναι διαθέσιµο και µε καπάκια χωρίς κλειδαριές

Μπάρα οροφής µε ανθεκτική δοµή στήριξης 
από κράµα αλουµινίου. Η επιφάνεια φόρτωσης 
είναι από µη ολισθηρό κα ανθεκτικό στις 
γρατζουνιές PVC. Οι σφιγκτήρες είναι από 
πρεσαρισµένο Χαλύβδινο έλασµα, βαµµένο 
µε µακράς διάρκειας αντιδιαβρωτικές 
θερµοσκληρυντικές σκόνες.
Καπάκια από ABS υλικό µε κλειδαριές

Συστήνεται σε καταναλωτές για:
• Εξαιρετική σταθερότητα
• Αντοχή στη φθορά και στη διάβρωση
• Εύκολη συναρµολόγηση 
• Ευελιξία χρήσης
Συµπεριλαµβάνεται ‘L’ Kit σύστηµα 
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> Μπάρα “CALYPSO” 
 

Μεταφέρετε τα πάντα µε την µπάρα από κράµα 
αλουµινίου, µε συµπιεσµένα υποστηρίγµατα 
και σφιγκτήρες από σίδερο. 
Βαφή από θερµοσκληρυντικές και αντιδιαβρωτικές 
σκόνες µακράς διάρκειας.
Σχεδιασµένο για αυτοκίνητα µε τα νέες σ
τρογγυλεµένες οροφές στα οποίες είναι αδύνατο 
να στερεώσετε 2 ράβδους µεταφοράς 
σε µια απόσταση που να είναι λειτουργική 
για το φορτίο µεταφοράς.

Συστήνεται σε καταναλωτές για:
• Μοντέρνο σχεδιασµό
• Σταθερότητα
• Αντίσταση στη διάβρωση

τρογγυλεµένες οροφές στα οποίες είναι αδύνατο 
να στερεώσετε 2 ράβδους µεταφοράς 
σε µια απόσταση που να είναι λειτουργική 

Συστήνεται σε καταναλωτές για:
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Για επιβατικά µε παράλληλες µπάρες>

> Μπάρα οροφής “RAIL” 
 Κωδ. S42W - S43W - S44W - S45W - S47W

 Κωδικός Πλάτος Μήκος Βάρος Υλικό
 S42W 9 cm 80-90 cm 5 kg Αλουµίνιο 

 S43W 9 cm 86-96 cm 5 kg Αλουµίνιο

 S44W 9 cm 92-102 cm 5 kg Αλουµίνιο 

 S45W 9 cm 98-108 cm 5 kg Αλουµίνιο

 S47W 9 cm 110-120 cm 5 kg Αλουµίνιο 

Κωδ. S42W - S43W - S44W - S45W - S47W

Για τα αυτοκίνητα µε ανυψωµένες παράλληλες µπάρες, 
η µπάρα οροφής Rail Bar παρέχει βέλτιστη 

αεροδυναµική απόδοση, συνολικά χαµηλότερη αντίσταση αέρα 
και την πιο ήσυχη οδήγηση της αγοράς.

Λεπτοµέρειες & Τεχνολογία
Για τα οχήµατα που έχουν από κατασκευής ανυψωµένες 

παράλληλες µπάρες,  η Rail µπάρα οροφής είναι η βέλτιστη επιλογή. 
Η µπάρα σας παρέχει όλη την αεροδυναµική απόδοση 

και αισθητική της Flush µπάρας, 
ενώ παράλληλα είναι η πιο εύκολη µπάρα από πλευράς 

εγκατάστασης που κυκλοφορεί στην αγορά.
• Το αεροδυναµικό προφίλ µειώνει το θόρυβο 

και την αντίσταση έως και 70%.
• Εγκαθίσταται µε το εξειδικευµένο κιτ οχηµάτων 

Whispbar SmartFoot fitting kit.
• Τ-υποδοχή (T-slot) για τοποθέτηση των αξεσουάρ 

Whispbar, ώστε να µην είναι ορατές οι ενώσεις.
• Η τεχνολογία Whispbar SmartFill επιτρέπει 

τη γρήγορη τοποθέτηση των αξεσουάρ.
• Το PerformaRidge ελέγχει τη ροή του αέρα 

πάνω από τη µπάρα για τη µείωση 
της αντίστασης και του θορύβου.
• Περιλαµβάνει ενσωµατωµένο 

σύστηµα κλειδώµατος (ILS).



6
> Μπάρα οροφής “RAIL” 
 Κωδ. S42WB - S43WB - S44WB - S45WB - S47WB

 Κωδικός Πλάτος Μήκος Βάρος Υλικό
 S42WB 9 cm 80-90 cm 5 kg Αλουµίνιο 

 S43WB 9 cm 86-96 cm 5 kg Αλουµίνιο

 S44WB 9 cm 92-102 cm 5 kg Αλουµίνιο 

 S45WB 9 cm 98-108 cm 5 kg Αλουµίνιο

 S47WB 9 cm 110-120 cm 5 kg Αλουµίνιο 
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Για επιβατικά µε παράλληλες µπάρες>

75
Kg

> Μπάρα οροφής  “ΟPEN BASIC” 
 Κωδ. 61.122

> Μπάρα οροφής  “ΟPEN Alu” 
 Κωδ. 60.010  / 60.030 / 60.045

EAN: 8010682042344
Αυτόµατο σύστηµα κλειδώµατος: όχι
Προ-συναρµολογηµένη
City Crash: ναι
Εγγύηση: 2 χρόνια
Μέγιστο φορτίο: 75 kg 

 Κωδικός Μήκος Καθ. Βάρος Μεικ.Βάρος Υλικό
 60.010 110 cm 3,4 kg 4 kg Αλουµίνιο 

 60.030 130 cm 3,9 kg 4,5 kg Αλουµίνιο 

 60.045 145 cm 4,3 kg 4,9 kg Αλουµίνιο 

EAN: 8010682035834 (Κωδ. 60.010)/ 
8010682035841 (Κωδ. 60.030)/ 
8010682035858 (Κωδ. 60.045)

Αυτόµατο σύστηµα κλειδώµατος: ναι
Μέγιστο φορτίο: 75 kg

Προ-συναρµολογηµένη
City Crash: ναι

Εγγύηση: 2 χρόνια
Μέγιστο φορτίο: 75 kg 

75
Kg

 Κωδικός Μήκος Καθ. Βάρος Μεικ.Βάρος Υλικό
 60.122 122 cm 3,9 kg 4,4 kg Χάλυβας 

Για κάθε ανοιχτή (µε κενό) παράλληλη µπάρα
Η G3ανοιχτή µπάρα έχει δηµιουργηθεί µε την ίδια 
προσοχή στο σχέδιο και τεχνική όπως για όλα τα 
προϊόντα της G3. Ο σκοπός είναι να προσφέρει ένα 
προϊόν που να εφαρµόζει σε όλους τους τύπους: µε 
εύκολη τοποθέτηση και άµεση χρήση. Σε αντίθεση µε 
άλλα προϊόντα της αγοράς, πωλούνται ήδη συναρµο-
λογηµένα. Απλά πρέπει να το τοποθετήσετε πάνω στη 
µπάρα του αυτοκινήτου µε έναν απλό χειροκίνητο µη-
χανικό. Δεν χρειάζονται άλλα εργαλεία. Οι µπάρες το-
ποθετούνται στην οροφή του αυτοκινήτου µε 4 πόδια 
που κλειδώνονται µε κλειδί- κλειδαριές διασφαλίζο-
ντας την ασφάλεια της µπαγαζιέρας πάνω στη µπάρα. 
Ύστερα από λεπτοµερή έρευνα όλων των αυτοκινήτων 
στην αγορά, αποφασίσαµε να παράγουµε 3 µεγέθη τα 
οποία εφαρµόζουν στα αυτοκίνητα: 110cm, 127cm και 
145cm καθώς η ανοιχτή βάση των µπαρών είναι δι-
αθέσιµη µόνο σε 122cm µήκος και µόνο µε πλαστική 
κάλυψη. Και όλα αυτά για την ικανοποίηση του µεγα-
λύτερου εύρους αυτοκινήτων µε αποτελεσµατικότητα 
και κοµψότητα.  

“

“
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> Μπάρα οροφής “CLOP” 
 Κωδ. 61.130

> Μπάρα οροφής “CLOP” µε κλειδί 
 Κωδ. 60.130

EAN: 8010682041262
Αυτόµατο σύστηµα κλειδώµατος: 
προαιρετικό (Κωδ. 69.011)
Προ-συναρµολογηµένη
City Crash: ναι
Εγγύηση: 2 χρόνια
Μέγιστο φορτίο: 75 kg 
Δίπλωµα ευρεσιτεχνίας εκκρεµεί: ναι

 Κωδικός Μήκος Καθ. Βάρος Μεικ.Βάρος Υλικό
 61.110 110 cm 4,8 kg 5,2 kg Χάλυβας 

 61.130 127 cm 4,8 kg 5,2 kg Χάλυβας 

75
Kg

EAN: 8010682041248
Αυτόµατο σύστηµα κλειδώµατος: ναι
Προ-συναρµολογηµένη
City Crash: ναι
Εγγύηση: 2 χρόνια
Μέγιστο φορτίο: 75 kg 
Δίπλωµα ευρεσιτεχνίας εκκρεµεί: ναι

 Κωδικός Μήκος Καθ. Βάρος Μεικ.Βάρος Υλικό
 60.110 110 cm 3,4 kg 3,8 kg Αλουµίνιο 

 60.130 127 cm 3,4 kg 3,8 kg Αλουµίνιο 

75
Kg

Απόλυτα καινοτόµο
Το clop σύστηµα έχει δηµιουργηθεί για να εφαρµόζει 
σε όλα τα αυτοκίνητα µε εφαπτόµενες µπάρες και στα 
περισσότερα µε ανοιχτές παράλληλες µπάρες. 
Ξεκινώντας από το όνοµα του προϊόντος που συν-
δέει τη διπλή του ιδιότητα: CLOSE (κλειστό) + OPEN 
(ανοιχτό). Επίσης, αυτό το προϊόν περιέχει τα κλασ-
σικά στοιχεία της G3: ασφάλεια, ευελιξία και εύκολη 
συναρµολόγηση. 
Το clop πωλείται προ- συναρµολογηµένο: ο χρήστης 
θα το χρησιµοποιήσει και θα το τοποθετήσει εύκολα 
µέσα σε λίγα λεπτά.  

“

“
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Για επιβατικά µε παράλληλες µπάρες>

75
Kg

75
Kg

> Μπάρα οροφής “LOGICO SW” χωρίς κλειδί
 Κωδ. 1950

> Μπάρα οροφής “LOGICO KEY SW” µε κλειδί
 Κωδ. 1951

Πολλών χρήσεων για οχήµατα station wagon. 
Προ-συναρµολογηµένη. Παρέχεται µε κιτ 
συναρµολόγησης. Οβάλ µπάρες. 
Καλύπτονται σε πλαστική θήκη. 
Πρόσθετα σε µαύρο βαµµένο χάλυβα. 
Κλειδαριά ασφαλείας: δεν διατίθεται 

 Κωδικός Μήκος Mέγιστο φορτίο Υλικό
 1950 120 cm 75 kg Χάλυβας 

 Κωδικός Μήκος Mέγιστο φορτίο Υλικό
 1951 120 cm 75 kg Χάλυβας 

Πολλών χρήσεων για οχήµατα station wagon. Προ-συναρµολογηµένη. 
Παρέχεται µε κιτ συναρµολόγησης. Διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας. 
Οβάλ µπάρες µε πλαστική µαύρη επένδυση. Πρόσθετα σε µαύρο 
βαµµένο χάλυβα. Μέγιστο φορτίο 75 kg.Κλειδαριά ασφαλείας: διατίθεται



6

1717

75
Kg

> Ρυθµιζόµενη µπάρα οροφής “UNIC SW’ 
 µε κλειδί
 Κωδ. 2153

75
Kg

> Ρυθµιζόµενη µπάρα οροφής “UNIC-AL SW”µε κλειδί
 Κωδ. 2152

Πολλών χρήσεων για οχήµατα station wagon. 
Προ-συναρµολογηµένη. Παρέχεται µε κιτ 
συναρµολόγησης. Διαθέτει κλειδαριά 
ασφαλείας. Ρυθµιζόµενες σχήµατος 
οβάλ µπάρες. Πρόσθετα σε µαύρο 
βαµµένο χάλυβα. Μέγιστο φορτίο 75 kg. 

 Κωδικός Μήκος Mέγιστο φορτίο Υλικό
 2153  έως 145 cm 75 kg Χάλυβας 

 Κωδικός Μήκος Mέγιστο φορτίο Υλικό
 2153  έως 145 cm 75 kg Χάλυβας 

Πολλών χρήσεων για οχήµατα station wagon. 
Προ-συναρµολογηµένη. Παρέχεται µε κιτ 
συναρµολόγησης. Διαθέτει κλειδαριά 
ασφαλείας. Ρυθµιζόµενες σχήµατος 
οβάλ µπάρες. Πρόσθετα σε µαύρο 
βαµµένο χάλυβα. Μέγιστο φορτίο 75 kg. 
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Για επιβατικά µε παράλληλες µπάρες>

75
Kg

> Άκρο για µπάρες Totus-Cube-Fly
 Κωδ. 2165

75
Kg

> Άκρο για µπάρες Totus-Cube-Fly
 Κωδ. 2155

*Για να βρείτε το κατάλληλο kit για 
το όχηµά σας, παρακαλούµε ελέγξτε
τον κατάλογο εφαρµογών

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εφαρµόζει σε όλες 
τις παράλληλες µπάρες
Υλικό: σίδερο/ABS
Μέγιστο φορτίο: 100kg

*Για να βρείτε το κατάλληλο kit για 
το όχηµά σας, παρακαλούµε ελέγξτε
τον κατάλογο εφαρµογών

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διεθνής εφαρµογή για αυτοκίνητα 
µε παράλληλες µπάρες
Υλικό: σίδερο
Μέγιστο φορτίο: 75 kg
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75
Kg

> Μπάρα αλουµινίου SW
 Κωδ. 2161

Διεθνής µπάρα για αυτοκίνητα µε εφαπτόµενες µπά-
ρες (χωρίς κενό). Περιέχει και kit συναρµολόγησης. 
*Για να βρείτε το κατάλληλο kit παρακαλούµε 
να κοιτάξετε τον κατάλογο εφαρµογών
Σύστηµα στερέωσης: εφαρµόζει σε εφαπτόµενες 
µπάρες (µπάρες χωρίς κενό)
Ικανότητα φόρτωσης: 100kg
Κλειδαριά ασφαλείας: Προαιρετική

> Μπάρα σιδερένια SW
 Κωδ. 2162

Διεθνής µπάρα για αυτοκίνητα µε εφαπτόµενες µπά-
ρες (χωρίς κενό). Περιέχει και kit συναρµολόγησης. 
*Για να βρείτε το κατάλληλο kit παρακαλούµε 
να κοιτάξετε τον κατάλογο εφαρµογών
Σύστηµα στερέωσης: εφαρµόζει σε εφαπτόµενες 
µπάρες (µπάρες χωρίς κενό)
Ικανότητα φόρτωσης: 100kg
Κλειδαριά ασφαλείας: Προαιρετική
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Για επιβατικά µε παράλληλες µπάρες>

> Μπάρα οροφής αλουµινίου “IDEAL” 
 Κωδ. 005.RAILING1 / 005.RAILING2

> Μπάρα οροφής αλουµινίου AERO “IDEAL” 
 Κωδ. 005.RAILING3 / 005.RAILING4

 Κωδικός Μήκος Πλάτος Βάρος Υλικό Χρώµα 
 RAILING1 120 cm 9 cm 4 kg αλουµίνιο ασηµί

 RAILING2 130 cm 9 cm 4,5 kg αλουµίνιο ασηµί

 Κωδικός Μήκος Πλάτος Βάρος Υλικό Χρώµα 
 RAILING3 120 cm 6 cm 4 kg αλουµίνιο ασηµί

 RAILING4 135 cm 6 cm 4,5 kg αλουµίνιο ασηµί
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> Μπάρες οροφής Logico 41000 
 Κωδ. 2841000

Πλήρεις και προσυναρµολογηµένες µπάρες οροφής. 
Το πακέτο περιλαµβάνει: 

• ένα σετ 4 µαύρων βαµµένων συστηµάτων στερέωσης 
   (πόδια) από χάλυβα, 
• 4 προστατευτικά καπάκια από ABS
• 2 οβάλ µπάρες από χάλυβα, επικαλυµµένες µε πλαστικό. 
• Μέγιστο φορτίο: 50kg
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Μπάρες για φορτηγά>

> Μπάρα οροφής “ATLANTIC PRO” 
 σιδερένια µε στενό πόδι
 Κωδ. 63.001 / 63.002 

Υλικό: χάλυβας
Πόδι: Small
Μέγιστο φορτίο: 100 kg
Αντικλεπτικό σύστηµα ασφαλείας
Προ-συναρµολογηµένη 
City Crash: ναι

ISO
PAS
1115

4
100
Kg

> Μπάρα οροφής “ATLANTIC PRO” 
 σιδερένια µε φαρδύ πόδι
 Κωδ. 63.010 / 63.011/ 63.020 / 63.030 
 / 63.031 / 63.032 / 63.033 / 63.040 

 Κωδικός Μήκος Καθ. Βάρος Μεικ.Βάρος Υλικό
 63.001 130 cm 3,1 kg 3,9 kg Χάλυβας 

 63.002 150 cm 3,9 kg 4,3 kg Χάλυβας 

Υλικό: χάλυβας
Πόδι: Large
Αντικλεπτικό σύστηµα ασφαλείας
Μέγιστο φορτίο: 100 kg
Προ-συναρµολογηµένη 
City Crash: ναι

 Κωδικός Μήκος Καθ. Βάρος Μεικ.Βάρος Υλικό
 63.010 160 cm 3,9 kg 4,9 kg Χάλυβας 

 63.011 175 cm 4,1 kg 5,1 kg Χάλυβας

 63.020 150 cm 3,7 kg 4,5 kg Χάλυβας 

 63.030 150 cm 3,7 kg 4,5 kg Χάλυβας 

 63.031 160 cm 3,9 kg 4,9 kg Χάλυβας 

 63.032 175 cm 4,1 kg 5,1 kg Χάλυβας 

 63.033 130 cm 3,3 kg 4,1 kg Χάλυβας 

 63.040 130 cm 3,3 kg 4,1 kg Χάλυβας 

ISO
PAS
1115

4
100
Kg
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ISO
PAS
1115

4
100
Kg

> Μπάρα οροφής “ATLANTIC PRO” 
 αλουµινίου µε στενό πόδι
 Κωδ. 62.001 / 62.002 

Υλικό: αλουµίνιο
Πόδι: Small
Μέγιστο φορτίο: 100 kg
Αντικλεπτικό σύστηµα ασφαλείας
Προ-συναρµολογηµένη 
City Crash: ναι

ISO
PAS
1115

4
100
Kg

 Κωδικός Μήκος Καθ. Βάρος Μεικ.Βάρος Υλικό
 62.001 130 cm 2,2 kg 2,4 kg Αλουµίνιο 

 62.002 150 cm 3 kg 3,2 kg Αλουµίνιο 

> Μπάρα οροφής “ATLANTIC PRO” 
 αλουµινίου µε φαρδύ πόδι
 Κωδ. 62.011/ 62.020/ 62.030/ 62.031
 / 62.032/ 62.033/ 62.040 

> 
 αλουµινίου µε φαρδύ πόδι

 / 62.032/ 62.033/ 62.040

Υλικό: αλουµίνιο
Πόδι: Large
Αντικλεπτικό σύστηµα ασφαλείας
Μέγιστο φορτίο: 100 kg
Προ-συναρµολογηµένη 
City Crash: ναι

 Κωδικός Μήκος Καθ. Βάρος Μεικ.Βάρος Υλικό
 62.011 175 cm 2,8 kg 3,8 kg Αλουµίνιο

 62.020 150 cm 2,5 kg 3,3 kg Αλουµίνιο

 62.030 150 cm 2,5 kg 3,3 kg Αλουµίνιο

 62.031 160 cm 2,7 kg 3,7 kg Αλουµίνιο

 62.032 175 cm 2,8 kg 3,8 kg Αλουµίνιο

 62.033 130 cm 2,4 kg 3,2 kg Αλουµίνιο

 62.040 130 cm 2,4 kg 3,2 kg Αλουµίνιο

Το ATLANTIC PRO SYSTEM έχει µελετη-
θεί για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες 
του εργαζοµένου και επαγγελµατία και την 
αναγκαιότητα να φορτώνονται βαριά και 
ογκώδη πράγµατα. Το σύστηµα αυτό είναι 
προσεχτικά σχεδιασµένο στην Ιταλία για να 
µειώσει τον θόρυβο και να τονίσει την Ιταλι-
κή φινέτσα. Κάθε µπάρα οροφής αποτελεί-
ται από ανοιχτές πλευρές και ένα εξάρτηµα 
από καουτσούκ για να βελτιώσει το πιάσιµο. 
Με την επιλογή της ATLANTIC PRO µπορείτε 
να αναβαθµίσετε τις απλές µπάρες οροφής 
µε άλλα αξεσουάρ: για παράδειγµα µπορεί-
τε να προσθέσετε ένα σύστηµα µε πλευρικό 
προφίλ για καλύτερη και αποτελεσµατικότε-
ρη συγκράτηση.  

“

“
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Μπάρες για φορτηγά>

> Μπάρα φορτηγού “BASE TIGER” 
 Κωδ. 1150 / 1151 / 1152 / 1153

> Μπάρα φορτηγού “BASE TAURUS AL”
 Κωδ. 1160 / 1161 / 1162 / 1163

> Ρυθµιζόµενη µπάρα φορτηγού “BASE TAURUS”
 Κωδ. 1214/Τ

 Κωδικός Μήκος Mέγιστο φορτίο Υλικό
 1150 130 cm 75 kg Γαλβανισµένο ατσάλι 

 1151 150 cm 75 kg Γαλβανισµένο ατσάλι 

 1152 160 cm 75 kg Γαλβανισµένο ατσάλι

 1153 175 cm 75 kg Γαλβανισµένο ατσάλι 

Ορθογώνια µπάρα για φορτηγά, 
διαστάσεων  40 mm x 20 mm. 

Οι άνω πλευρές καλύπτονται µε πλαστικό. 

 Κωδικός Μήκος Mέγιστο φορτίο Υλικό
 1160 130 cm 75 kg Αλουµίνιο 

 1161 150 cm 75 kg Αλουµίνιο 

 1162 160 cm 75 kg Αλουµίνιο

 1163 175 cm 75 kg Αλουµίνιο 

Ορθογώνια µπάρα για φορτηγά, 
διαστάσεων 40 mm x 30 mm 

από µαύρο βαµµένο ατσάλι. 
Είναι ρυθµιζόµενη µε µήκος 

130 – 175 cm.

 Κωδικός Μήκος Mέγιστο φορτίο Υλικό
 1214/Τ 130-175 cm 75 kg Βαµµένο ατσάλι 

75
Kg

75
Kg

Ορθογώνια µπάρα για φορτηγά. 
Οι άνω πλευρές καλύπτονται µε πλαστικό.

> “CARGO AL” 
  Σχάρες αλουµινίου για φορτηγά
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> Τερµατικό µπάρας για φορτηγά
 Κωδ. 6101

> Τσάντα µεταφοράς
 Κωδ. 69.900

Στοπ για µπάρες οροφής. 
Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.

Αξεσουάρ / Εξαρτήµατα>

Αυτό το προϊόν σας βοηθάει να προστατεύ-
ετε τις µπάρες οροφής όταν τις αφαιρείτε 
από το αυτοκίνητό σας. Διατηρείται καθαρό 
αποτρέποντας να χαθεί όποιο κοµµάτι. 
Διαθέσιµο για τις µπάρες pacific, Open, 
Open basis, Clop.

> Ράουλο
 Κωδ. 69.010

ΕΑΝ: 8010682041040 
Μια εξαίρετη βοήθεια για αυτούς 
που εργάζονται.  Ένα αξεσουάρ που 
απλοποιεί το φόρτωµα σε διαφηµιστικά 
οχήµατα. Εφαρµόζει σε όλες τις atlantic.
pro µπάρες. (Ράουλο + κιτ συναρµολό-
γησης)

> Τερµατικό µπάρας
 Κωδ. 69.001

ΕΑΝ: 8010682040449
Ένα αξεσουάρ που προ-
σφέρει δυνατό και ασφαλές 
κράτηµα/ δέσιµο σε διαφη-
µιστικά οχήµατα. Προσαρ-
µόζεται σε όλες τις atlantic.
pro  µπάρες αλουµινίου. 

100
Kg

> Κιτ σύνδεσης πλευρικής σχάρας
 Κωδ. 69.005

ΕΑΝ: 8010682042153
Διαθέσιµο σε διάφορα µήκη. Χάρη σε 
αυτό το προϊόν ο επαγγελµατίας µπορεί να δηµιουρ-
γήσει ένα δυνατό και επαγγελµατικό καλάθι στην 
οροφή του οχήµατος.
Ένα απαραίτητο αξεσουάρ που συνδέει διάφορες 
πλευρές σε διαφηµιστικά οχήµατα.  Προσαρµόζεται 
σε όλες τις atlantic.pro  µπάρες αλουµινίου.

100
Kg

> Αντικλεπτικό σύστηµα
 Κωδ. 69.011

Ένα σετ που αποτελείται από 4 κοµµάτια και 
2 κλειδιά. Είναι ένα ξεχωριστό, προαιρετικό 
κοµµάτι από την µπάρα οροφής το οποίο 
διασφαλίζει την ασφάλεια των µπαρών.
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Καλάθια αυτοκινήτου>

> Καλάθι αυτοκινήτου
 Κωδ. 1601

75
Kg

Μήκος 130 cm

> Καλάθι αυτοκινήτου
 Κωδ. 1603

Μήκος 110 cm

Πλάτος 100 cm

Πλάτος 110 cm

Καλάθι αυτοκινήτου που µπορεί 
να προσαρµοστεί στις µπάρες οροφής 

µε µέγιστο πλάτος 48 mm. 
Περιλαµβάνει κιτ συναρµολόγησης. 

Τετραγωνική σωλήνωση 15 x 15 mm 
σε µαύρο βαµµένο χάλυβα.

Μέγιστο φορτίο: 75 kg
Διαστάσεις: 130 x 100 mm. 

7 µπάρες (bars).

Καλάθι αυτοκινήτου που µπορεί 
να προσαρµοστεί στις µπάρες οροφής 
µε µέγιστο πλάτος 48 mm. 
Περιλαµβάνει κιτ συναρµολόγησης. 
Τετραγωνική σωλήνωση 15 x 15 mm 
σε µαύρο βαµµένο χάλυβα.
Μέγιστο φορτίο: 75 kg
Διαστάσεις: 100 x 100 mm. 
5 µπάρες.

75
Kg
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> Καλάθι αυτοκινήτου σπαστό
 Κωδ. 1608

Μήκος 110 cm
Πλάτος 100 cm

> Καλάθι αυτοκινήτου
 Κωδ. ST-12

Καλάθι αυτοκινήτου που µπορεί να 
προσαρµοστεί στις µπάρες οροφής 
µε µέγιστο πλάτος 48 mm. 
Περιλαµβάνει κιτ συναρµολόγησης. 
Τετραγωνική σωλήνωση 15 x 15 mm 
σε µαύρο βαµµένο χάλυβα.
Αναδιπλώνει και είναι ιδανικό 
για τη µεταφορά αντικειµένων 
που µπορούν να τυλιχτούν σε ρολό. 
Μέγιστο φορτίο: 75 kg
Διαστάσεις: 100 x 110 mm. 
4 µπάρες.

Μέγιστο φορτίο: 75 kg
Διαστάσεις: 100 x 100 mm. 
Υλικό: σίδερο
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Μπάρες οροφής>

> Βάση οροφής MENABO
 “NIAGARA” για Κανόε Καγιάκ
 Κωδ. 951850D
 “NIAGARA” για Κανόε Καγιάκ

> Σερφόπανα σε διάφορα χρώµατα
 Κωδ. 005.40.03

Μέγιστο φορτίο: 50kg

Για µπάρες που 
έχουν πλάτος έως 6cm
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> Φουσκωτές µπάρες
 Κωδ. 10462

Περιλαµβάνει:
• 2 x φουσκωτές µπάρες HandiRack (εµπρόσθια και οπίσθια), 
κάθε µία µε 5 µεταλλικά ‘D’ δακτυλιοειδή σηµεία αγκύρωσης
• 2 x 3 µέτρα βαρέως τύπου ιµάντα HandiStraps
• 1 x 1000cc µεγάλου όγκου διπλής δράσης HandiPump
• 1 x λεπτοµερές φυλλάδιο οδηγιών
• 1 x νάιλον τσάντα ταξιδίου που κλείνει µε κορδόνι, 
για τη µεταφορά και τη φύλαξη των µπάρων
• 1 x Wet Weather Kit (αποκλειστικά για τους πελάτες 
της handiworld.com)
Περιγραφή:
Το HandiRack είναι ένα παγκόσµιο σύστηµα µπάρων οροφής 
πολλαπλών χρήσεων που µπορεί να τοποθετηθεί και να αφαι-
ρεθεί σε λίγα µόλις λεπτά. Όταν δεν χρησιµοποιείται, καταλαµ-
βάνει πολύ λίγο χώρο και συνεπώς φυλάσσεται εύκολα.
Η HandiRack µπάρα οροφής βγαίνει σε ένα µονάχα µέγεθος και 
ταιριάζει στα περισσότερα αυτοκίνητα µε 2, 3, 4, και 5 πόρτες.
Με δυνατότητα φόρτωσης έως και 80 kg είναι εξαιρετικά ισχυρή 
και πληροί τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα ISO/PAS 11154 
για τις µπάρες οροφής.
Ότι χρειάζεται περιλαµβάνεται. Μία αντλία χειρός HandiPump 
για να φουσκώσετε τις µπάρες και 2x3 µέτρα HandiStraps για να 
ασφαλίσετε τα φορτίο σας στα 5’ µεταλλικά σηµεία αγκύρωσης 
που βρίσκονται σε κάθε µπάρα.
Ως µία εναλλακτική έναντι των µεταλλικών µπάρων οροφής και 
των στέρεων µπαγκαζιέρων, η HandiRack µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί σε συνδυασµό µε τη µπαγκαζιέρα HandiHoldall 320 
lt – µία αδιάβροχη, εύκολη στη φύλαξη, φορητή µπαγκαζιέρα 
οροφής.
Προτερήµατα:
• Γενικό µέγεθος
• Μέγιστο φορτίο 80 kg 
• Πολλαπλών χρήσεων µπάρες οροφής
• Ταιριάζει στα αυτοκίνητα µε 2, 3, 4 και 5 πόρτες
• Αποθηκεύεται εύκολα
• Πλήρως φορητή
• Μπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα µε το αυτοκίνητο
• Πολύ εύκολη τοποθέτηση
• Πολύ ισχυρή και µε διάρκεια
• Εξοπλισµός µαξιλαριών (Cushions equipment)
• Χαµηλή αντίσταση & θόρυβος
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Σηµειώσεις>



Σχάρες ποδηλάτου > 7
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 Σχάρες ποδηλάτου οροφής>

> YAKIMA Bάση οροφής σιδερένια
 Κωδ. 2104

POLE

Η τέχνη της µεταφοράς ποδηλάτων έχει επανεµφα-
νιστεί. Ο κορυφαίος αεροδυναµικός σχεδιασµός και 
η µηχανική επισηµαίνουν το WB200. Τα χαρακτη-
ριστικά απόδοσης περιλαµβάνουν την τεχνολογία 
QuickDock ™ που καθιστά εύκολη την τοποθέτηση 
και την αφαίρεση, καθώς και τον πρωτοποριακό 
σχεδιασµό SmartMount™ για τη διασφάλιση των 
τυποποιηµένων ή των  διά µέσω αξόνων περονών 
χωρίς προσαρµογείς.
• Ο σφιγκτήρας περόνης SmartMount™ ταιριάζει σε 
ποδήλατα πόλης και βουνού, συµπεριλαµβανοµέ-
νων εκείνων µε QR15 και φρένα δίσκου.
• Η τεχνολογία QuickDock ™  επιτρέπει την εύκολη 
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση οποιασδήποτε σύν-
δεσης που κυκλοφορεί στην αγορά, χωρίς εργαλεία.
• Οι ενσωµατωµένες κλειδαριές SKS, µίας κλειδα-
ριάς, ασφαλίζουν το ποδήλατο στη σχάρα και στη 
µπάρα.
• Συµβατό µε τις µπάρες άλλων κατασκευαστών, αρ-
κεί να ελέγξετε στο whispbar.com/QuickDock.
• Μεταφέρει ποδήλατο έως 37,5 lb / 17 kg.

• Περιορισµένη εγγύηση διάρκειας ζωής.
• Οδηγίες Εγκατάστασης.
• Κατασκευή από ανοδιωµένο αλουµίνιο 
 και πολυµερές.

ΣΥΣΤΗΜΑ QUICKDOCK 
Τα εξαρτήµατα Whispbar δεν είναι µονάχα όµορφα, 
αλλά και έξυπνα. Τα αξεσουάρ Whispbar έχουν σχε-
διαστεί µε ενσωµατωµένη τεχνολογία QuickDock 
™ , η οποία ασφαλίζει µε ασφάλεια στις µπάρες σας 
χωρίς την ανάγκη εργαλείων ή µε την ελάχιστη δυ-
νατή ταλαιπωρία. Ποτέ δεν ήταν τόσο γρήγορο και 
εύκολο να εναλλάσσεστε από άθληµα σε άθληµα ή 
να αφαιρέσετε εύκολα τα αξεσουάρ σας όταν δεν τα 
χρησιµοποιείτε. Μια κοµψή λύση στο status quo του 
αξεσουάρ µπάρων. Η Whispbar µετατρέπει τη µπά-
ρα σας σε ένα πλήρες σύστηµα αξεσουάρ 
που ενσωµατώνεται άψογα το όχηµά σας.

> YAKIMA Bάση οροφής αλουµινίου “FORK MOUNT”
 Κωδ. WB200

 Κωδικός Διαστάσεις Bάρος Χωρητικότητα Υλικό

 WB200 149,86 x 22,86 x 12,7 3,63 kg 1 ποδήλατο Αλουµίνιο
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> Βάση οροφής αλουµινίου “FRAME MOUNT”
 Κωδ. WB201

> Βάση οροφής σιδερένια
 Κωδ. 2105

Η πιο κοµψή και πιο έξυπνη σχάρα ποδηλάτου 
στο είδος της. Η πατενταρισµένη τεχνολογία 
SmartHold™ εφαρµόζει αυτόµατα ακριβή πίεση 
σύσφιξης για να τοποθετήσετε το ποδήλατό σας 
χωρίς να χρειαστεί να αφαιρέσετε τον µπρο-
στινό τροχό. Μια ενιαία κλειδαριά ασφαλίζει το 
ποδήλατο και το φορέα στο σύστηµα της µπά-
ρας, εξασφαλίζοντας ότι ο πολύτιµος εξοπλι-
σµός σας παραµένει ασφαλής.
• Ο σφιγκτήρας πλαισίου SmartHold™ εφαρ-
µόζει την κατάλληλη πίεση σύσφιξης για να 
ασφαλίσει το ποδήλατο και να προστατεύσει το 
πλαίσιο.
• Ο σχεδιασµός SmartHold™ προσαρµόζεται 
σε όλα τα σχήµατα, τα µεγέθη και τα υλικά.
• Η τεχνολογία QuickDock ™ επιτρέπει την εύ-
κολη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οποιασ-
δήποτε σύνδεσης στην αγορά, χωρίς εργαλεία.
• Οι ενσωµατωµένες κλειδαριές SKS, µίας 
κλειδαριάς, ασφαλίζουν το ποδήλατο στη σχά-
ρα και τη µπάρα σας.
• Συµβατή µε τις µπάρες άλλων κατασκευα-
στών,αρκεί να ελέγξετε στο whispbar.com/
QuickDock.

• Μεταφέρει ποδήλατο έως 44 lb / 20 kg.
• Κατασκευή από ανοδιωµένο 
αλουµίνιο και πολυµερές.
• Περιορισµένη εγγύηση διάρκειας ζωής.
• Οδηγίες Εγκατάστασης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QUICKDOCK

Η µεγαλοφυΐα του QuickDock ™ δεν σταµατά 
στα αξεσουάρ. Το SmartFill™ της Whispbar 
επαναστατεί στον τρόπο µε τον οποίο τα αξε-
σουάρ τοποθετούνται στη µπάρα σας. 
Το T-Bolt της QuickDock ™ ταιριάζει στο άνοιγ-
µα-T του Whispbar χωρίς να απαιτούνται αλ-
λαγές στο άνοιγµα-Τ 
ή χρονοβόρες ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης του αξεσουάρ σας. Το SmartFill, 
όπως υποδηλώνει το όνοµά του, συµπιέζεται 
έξυπνα, όπου τοποθετείτε το αξεσουάρ σας και 
ανακτά το σχήµα του όταν αφαιρείτε το αξε-
σουάρ, προκειµένου να διατηρείτε την µπάρα 
σας σε κορυφαία αεροδυναµική απόδοση. Δεν 
απαιτείται επιπλέον τροποποίηση. Μοναδική 
τεχνολογία στον κλάδο.

 Κωδικός Διαστάσεις Bάρος Χωρητικότητα Υλικό

 WB201 160,02 x 20.32 x 15,24 5,08 kg 1 ποδήλατο Αλουµίνιο

125



126

POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

 Σχάρες ποδηλάτου οροφής>

> MENABO Bάση οροφής αλουµινίου “ASSO”
 Κωδ. 160455D

> Βάση οροφής σιδερένια “TOP BIKE”
 Κωδ. 394589D

MENABO Bάση οροφής αλουµινίου “ASSO”

Βάση ποδηλάτου οροφής ASSO, κατασκευασµένη από αλουµίνιο. 
Ο πιο πρακτικός και κοµψός τρόπος µεταφοράς του ποδηλάτου σας. 
Το σύστηµα προστασίας από κλοπή και τα υποστηρίγµατα τροχών 
περιλαµβάνονται για την καλύτερη σύνδεση του ίδιου του τροχού.
Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός ποδηλάτων: 1
Μέγιστο φορτίο: 17 kg

Σιδερένια βάση ποδηλάτου οροφής TOP BIKE. 
Οικονοµική βάση, πολύ πρακτική και λειτουρ-
γική από ατσάλι. Εξαιρετικά εύκολη τοποθέτη-
ση στις µπάρες µε το παραδοσιακό σύστηµα 
πρόσδεσης.
Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός ποδηλάτων: 1
Μέγιστο φορτίο: 15 kg
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> Βάση οροφής “HUGGY”
 Κωδ. 009.819718 χωρίς κλειδί
 Κωδ. 009.824724D µε κλειδί Κωδ. 009.824724D µε κλειδί

Βάση οροφής HUGGY, κατασκευασµένη από ατσάλι, 
εύκολη, γρήγορη και ασφαλή χάρις σε ένα δοκιµα-
σµένο σύστηµα ασφάλισης που προσαρµόζεται στο 
ποδήλατο. Εξαιρετικά εύκολη τοποθέτηση σε µπάρες 
µε παραδοσιακό σύστηµα πρόσδεσης.
Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός ποδηλάτων: 1
Μέγιστο φορτίο: 15 kg

Επαγγελµατική βάση οροφής ποδηλάτου 
BIKE PRO, κατασκευασµένη από αλουµί-
νιο, σχεδιασµένη για απαιτητικούς πελάτες 
που προτιµούν να συνδέουν το ποδήλατό 
τους απευθείας στη µπάρα. Παρέχεται µαζί 
µε ένα σύστηµα για την τοποθέτηση της πα-
ραδοσιακής και της αποσπώµενης περόνης 
χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων, µε τη 
βοήθεια του αυθεντικού πείρου Ø15 και 
Ø20.
Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός ποδηλάτων: 1
Μέγιστο φορτίο: 15 kg

> Βάση οροφής σιδερένια 
 Επαγγελµατική “BIKE PRO”
 Κωδ. 009.193547D
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 Σχάρες ποδηλάτου οροφής / κοτσαδόρου>

> Βάση οροφής µαύρη “BIKER”
 Κωδ. 1231

> Βάση οροφής ασηµί “SILVER”
 Κωδ. 1239

Αξεσουάρ σχάρα ποδηλάτου. Μπορεί να προσαρ-
µοστεί στις µπάρες οροφής µε µέγιστη διάσταση 
48 mm. Με διπλή λαβή. Για ένα ποδήλατο. Μπορεί 
να προσαρµοστεί σε όλα τα µοντέλα ποδηλάτων. 
Σε µαύρο βαµµένο ατσάλι.
Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Μαύρο
Τοποθέτηση: Οροφή
Στερέωση ποδηλάτου: 
Σκελετός και Τροχοί
Αριθµός ποδηλάτων: 1
Μέγιστο φορτίο: 15 kg

Αξεσουάρ σχάρα ποδηλάτου. Μπορεί να προσαρ-
µοστεί στις µπάρες οροφής µε µέγιστη διάσταση 
48 mm. Με διπλή λαβή. Για ένα ποδήλατο. Μπορεί 
να προσαρµοστεί σε όλα τα µοντέλα ποδηλάτων. 

Βάση οροφής ασηµί “SILVER”
 Κωδ. 1239

Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί
Τοποθέτηση: Οροφή
Στερέωση ποδηλάτου: 
Σκελετός και Τροχοί
Αριθµός ποδηλάτων: 1
Μέγιστο φορτίο: 15 kg
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> Βάση κοτσαδόρου “MARIUS”
 Κωδ. 009.869746D

> Βάση κοτσαδόρου
 Κωδ. ST-09
> Βάση κοτσαδόρου
 Κωδ. ST-09

Βάση κοτσαδόρου ποδηλάτων 
από ατσάλι, σχεδιασµένη για τη µεταφορά 3 ποδηλάτων, 

πολύ εύκολη στη χρήση µε το συµπεριλαµβανόµενο
 Quick Lock System.

Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός ποδηλάτων: 3
Μέγιστο φορτίο: 45 kg

Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός ποδηλάτων: 2
Μέγιστο φορτίο: 45 kg
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 Σχάρες ποδηλάτου κοτσαδόρου>

> Βάση κοτσαδόρου “GULLIVER BACK”
 Κωδ. 1252 διπλή
 Κωδ. 1253 
 εξάρτηµα επέκτασης 
 για 3 ποδήλατα

Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί
Τοποθέτηση: Κοτσαδόρος
Στερέωση ποδηλάτου: Σκελετός και Τροχοί
Αριθµός ποδηλάτων: 2
Βάση κοτσαδόρου για τη µεταφορά ποδηλάτων. 
Για δύο ποδήλατα. Ταιριάζει σε όλα τα οχήµατα.

> Βάση κοτσαδόρου
  “RACE 4”
 Κωδ. 009.198552D

Βάση κοτσαδόρου ποδηλάτων από 
ατσάλι, µε ράβδους στήριξης από 
αλουµίνιο. Περιλαµβάνεται σταθε-
ρός γάντζος. Κατάλληλη για τη µε-
ταφορά τεσσάρων ποδηλάτων.
Υλικό: Ατσάλι, αλουµίνιο
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός ποδηλάτων: 4
Μέγιστο φορτίο: 60 kg
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> Βάση κοτσαδόρου “WINNY”
 Κωδ. 009.946846D 

> Βάση κοτσαδόρου “WINNY PLUS”
 Κωδ. 009.948847D 3πλή 

Βάση κοτσαδόρου “WINNY PLUS”

> 
 Κωδ. 009.946846D 

> Βάση κοτσαδόρου “WIZARD TILTING”
 Κωδ. 009.236495D 2πλή

Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί / Μαύρο
Τοποθέτηση: Κοτσαδόρος
Στερέωση ποδηλάτου: Σκελετός και Τροχοί
Αριθµός ποδηλάτων: 2
Βάση κοτσαδόρου για τη µεταφορά 
ποδηλάτων. Για δύο ποδήλατα. 
Ταιριάζει σε όλα τα οχήµατα µε κοτσαδόρο

Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί / Μαύρο
Τοποθέτηση: Κοτσαδόρος
Στερέωση ποδηλάτου: Σκελετός και Τροχοί
Αριθµός ποδηλάτων: 2
Βάση κοτσαδόρου για τη µεταφορά 
ποδηλάτων. Για δύο ποδήλατα. 
Ταιριάζει σε όλα τα οχήµατα µε κοτσαδόρο

Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί / Μαύρο
Τοποθέτηση: Κοτσαδόρος
Στερέωση ποδηλάτου: Σκελετός και Τροχοί
Αριθµός ποδηλάτων: 3
Βάση κοτσαδόρου για τη µεταφορά 
ποδηλάτων. Για δύο ποδήλατα. 
Ταιριάζει σε όλα τα οχήµατα µε κοτσαδόρο
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Σχάρες ποδηλάτου ρεζέρβας>

> Βάση ρεζέρβας
 Κωδ. ST-07

> Βάση ρεζέρβας “BOA 3”
 Κωδ. 009.896752D

Βάση πορτ-µπαγκάζ ποδηλάτου από ατσάλι, κα-
τάλληλη για τη µεταφορά έως τριών ποδηλάτων. 
Τοποθέτηση µε ρυθµιζόµενους ιµάντες.
Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός ποδηλάτων: 3
Μέγιστο φορτίο: 45 kg

> Βάση ρεζέρβας “ALAGA”
 Κωδ. 85639-3

Βάση πορτ-µπαγκάζ ποδηλάτου 
από ατσάλι, κατάλληλη για τη µεταφορά 
έως τριών ποδηλάτων.
Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Μαύρο
Αριθµός ποδηλάτων: 3
Μέγιστο φορτίο: 45 kg

Βάση πορτ-µπαγκάζ ποδηλάτου 
από ατσάλι, κατάλληλη για τη µεταφορά 
έως δύο ποδηλάτων.
Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός ποδηλάτων: 2
Μέγιστο φορτίο: 45 kg
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> Βάση ρεζέρβας “SPARETIME”
 Κωδ. 009.2598 2πλή

Αν έχετε εφεδρικό ελαστικό στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου σας 
και θέλετε να µεταφέρετε έως και 2 ποδήλατα, η βάση ποδηλάτου 
SpareTime είναι η πιο ασφαλής επιλογή. Εφαρµόζει απευθείας στα 
µπουλόνια της ρεζέρβας για µια ασφαλή, άνετη εφαρµογή, επιτρέπο-
ντάς σας να χαλαρώνετε ενώ ταξιδεύετε.  

Χαρακτηριστικά:
• Εύκολη κα γρήγορη τοποθέτηση, µε κεντρικό 
   και µη κεντρικό δέσιµο
• 2 ποδήλατα
• Διεθνής πλάκα τοποθέτησης µε επέκταση 
 για να εφαρµόζει στα περισσότερα σχέδια
• Κοχλίες στερέωσης µε κλειδαριές SKS για πρόσθετη ασφάλεια 
• Οι αντικραδασµικές βάσεις περιορίζουν την επαφή 
   µεταξύ ποδηλάτων
• Οι βραχίονες διπλώνουν όταν δεν  χρησιµοποιείται
• Έρχονται µε 2 ενσωµατωµένα ανοιχτήρια µπουκαλιών
• Ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα
• Περιλαµβάνεται αλυσίδα κλειδώµατος
• Κατάλληλο για 5 ή 6 µπουλόνια 

Προδιαγραφές:
Συνδέεται µε τους κοχλίες στερέωσης ελαστικών. 
Η διεθνής πλάκα τοποθέτησης και οι 2 επεκτάσεις 
διευκολύνουν τη ρύθµιση. Οι αντικραδασµικές 
βάσεις διατηρούν σταθερά έως και 2 ποδήλατα και 
οι βραχίονες διπλώνουν όταν δεν χρησιµοποιείται. 
Οι κοχλίες κλειδώµατος επιτρέπουν να κλειδώνετε 
τη σχάρα στο λάστιχο. Επίσης περιλαµβάνει 
καλώδιο κλειδώµατος 152.4 cm για την ασφαλή 
στερέωση του ποδηλάτου. 

Γενικές πληροφορίες:
• Βάρος: 9.2 kg µε µικρή επέκταση
• Διαστάσεις: 
• Ύψος: 77.5 cm
• Πλάτος: 37.9 cm
• Βάθος: 45.7 cm (µε τους βραχίονες σε έκταση)
• Χωρητικότητα: 2 ποδήλατα, 15.9kg το ποδήλατο
• Εφαρµογή: δεν εφαρµόζει σε ποδήλατα µε 8τρυπο 
   µπουλόνι ή µε διάµετρο µεγαλύτερη από 14cm
• Κατηγορία προϊόντος: 4 αστέρια 
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Σχάρες ποδηλάτου πορτ-μπαγκάζ>

> Βάση πορτ-µπαγκάζ 
 “KINGJOE 3” 
 Κωδ. 009.2620

Αυτό είναι το τέλειο αξεσουάρ για κάθε hatchback, 
minivan και SUV οχήµατα. Το σύστηµα QuickTrigger 
καθιστά την τοποθέτηση εύκολη, καθώς τα επικαλυµµένα 
πόδια και οι µεταλλικές πόρπες προστατεύουν το όχηµά 
σας. Το ποδήλατο είναι ασφαλές µε τις ενσωµατωµένες 
σταθερές βάσεις και αποθηκεύεται εύκολα µε 
τους πτυσσόµενους βραχίονες. 

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα:
• Το σύστηµα QuickTrigger καθιστά εύκολη την τοποθέτηση 
• Τα τριπλά επικαλυµµένα πόδια κα οι µεταλλικές 
   επικαλυµµένες πόρπες προστατεύουν το όχηµά σας
• Οι ενσωµατωµένες σταθερές βάσεις κρατούν 
   τα ποδήλατα σταθερά
• Πτυσσόµενοι βραχίονες για εύκολη αποθήκευση
• Καλή επιλογή για hatchbacks, minivans και SUV οχήµατα   
• Περιέχονται γυάλινοι γάντζοι 
• Χωρητικότητα: 2 µε 3 ποδήλατα

Προδιαγραφές:
Χωρητικότητα: 3 ποδήλατα
Διαστάσεις: 69.8 cm x 26 cm x 54.6 cm
Βραχίονες: 29.2 cm
Βάρος: 7.3 kg

Με ασυµβίβαστο στυλ και απόδοση, µε χαλύβδινη 
κατασκευή και πτυσσόµενους βραχίονες 
και εξαιρετική προστασία του οχήµατος σας.

Χαρακτηριστικά:
• Χωρητικότητα: 2 ή 3 ποδήλατα
• Νέος γεωµετρικός σχεδιασµός για καλύτερη εφαρµογή 
 και περισσότερη σταθερότητα
• Το νέο και βελτιωµένο σύστηµα QuickTrigger καθιστά 
 την τοποθέτηση εύκολη και γρήγορη σε σχέση 
 µε την προηγούµενη Yakima Joe 
• Οι στενοί βραχίονες επιτρέπουν την εφαρµογή 
 διαφόρων ποδηλάτων

• Οι ενσωµατωµένες σταθερές βάσεις κρατούν 
 τα ποδήλατα σταθερά
• Πτυσσόµενοι βραχίονες για εύκολη αποθήκευση
• Καλή επιλογή για hatchbacks, minivans και SUV οχήµατα
• Περιέχονται γυάλινοι γάντζοι και ενσωµατωµένα ανοιχτήρια 
µπουκαλιών 

Προδιαγραφές:
Βάρος: 8.2 kg
Διαστάσεις: 74.9 cm x 62.2 cm x 25.4 cm 
Βραχίονες: 53.3 cm
Χωρητικότητα: 3 ποδήλατα, 13.6 kg ανά ποδήλατο / σύνολο 40 kg

> Βάση πορτ-µπαγκάζ 
 “KINGJOE PRO 3” 
 Κωδ. 009.2625 3πλή
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> Βάση πορτ-µπαγκάζ “SUPER JOE PRO 3” 
 Κωδ. 009.2630 3πλή

Εάν το πορτοφόλι σας κινδυνεύει, η SuperJoe Pro 
θα έρθει γα να σας σώσει. Διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε 
για στήριξη κορµού, όπως εύκολη λειτουργία, ανθεκτική 
χαλύβδινη κατασκευή και ελκυστική εµφάνιση, 
σε χαµηλή τιµή. Αν η αποθήκευση είναι απαραίτητη 
δυστυχώς οι βραχίονες δεν διπλώνουν. 

Χαρακτηριστικά:
• Χωρητικότητα: 3 ποδήλατα
• Το σύστηµα QuickTrigger κάνει την τοποθέτηση 
   πολύ γρήγορη
• Ο στενός σχεδιασµός των βραχιόνων 
 εφαρµόζει για τα περισσότερα ποδήλατα
• Οι ενσωµατωµένες σταθερές βάσεις 
 κρατάνε τα ποδήλατα στη θέση τους
• Τα καλυµµένα πόδια προστατεύουν 
 τη βαφή του αυτοκινήτου
• Γυάλινοι γάντζοι   

Προδιαγραφές:
Η βάση ποδηλάτου µε ιµάντες χωράει έως 3 ποδήλατα 
στο πίσω µέρους του οχήµατος. 

Γενικές πληροφορίες:
Βάρος: 5.7 kg
Διαστάσεις: 81.3 cm x 41.9 cm 16.5 cm 
Βραχίονες: 29 .2 cm
Χωρητικότητα: 3 ποδήλατα συνολικού βάρους 40.8 kg 
(µερικές εφαρµογές επιτρέπουν συνολικά µέχρι 2 ποδήλατα: 
διαβάστε τη λίστα εφαρµογής και τις οδηγίες)
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Σχάρες ποδηλάτου πορτ-μπαγκάζ>

> Βάση πορτ-µπαγκάζ “ΜΑΙΝ”
 Κωδ. 009.806705D

Βάση πορτ-µπαγκάζ ποδηλάτου 
από ατσάλι, κατάλληλη 
για τη µεταφορά έως τριών 
ποδηλάτων. Τοποθέτηση 
µε ρυθµιζόµενους ιµάντες.
Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός ποδηλάτων: 3
Μέγιστο φορτίο: 45 kg

> Βάση πορτ-µπαγκάζ 
 “ALAGA”
 Κωδ. YT-8048

Βάση πορτ-µπαγκάζ ποδηλάτου 
από ατσάλι, κατάλληλη 
για τη µεταφορά έως τριών ποδηλάτων. 
Τοποθέτηση µε ιµάντες.
Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα:  Μαύρη
Αριθµός ποδηλάτων: 3
Μέγιστο φορτίο: 45 kg
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> Βάση πορτ-µπαγκάζ “FRAME”
 Κωδ. 009.23.210

Βάση πορτ-µπαγκάζ ποδηλάτου 
από PP, κατάλληλη για τη 
µεταφορά έως τριών ποδηλάτων. 
Τοποθέτηση µε ρυθµιζόµενους
ιµάντες.
Υλικό: PP GF30
Χρώµα: Μαύρη
Αριθµός ποδηλάτων: 3
Μέγιστο φορτίο: 45 kg
Εγγύηση: 3 χρόνια

Η G3 εγγυάται ότι κάθε καινούριο προϊόν παρά-
γεται στο εργοστάσιό της στην Ιταλία για να τονί-
σει την ποιότητα του προϊόντος και την προσοχή 
των πελατών της. 
Υλικό: ABS = Θερµοπλαστική συνθετική ρητίνη 
που λαµβάνεται µε τον πολυµερισµό ακρυλονι-
τριλίου, βουταδιενίου και στυρολίου
Εύκολη και γρήγορη στη συναρµολόγηση 
χωρίς χρήση πρόσθετων εργαλείων.  

Εγγύηση: 3 χρόνια
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Σχάρες ποδηλάτου πορτ-μπαγκάζ>

> Αντάπτορας για γυναικεία ποδήλατα G3
 Κωδ. 009.23.900

> Αντάπτορας για αυτοκίνητα 
 µε αεροτοµές  
 Κωδ. 009.23.901

Υλικό : ατσάλι
Χρώµα : Μαύρο

> Βάση πορτ-µπαγκάζ “BIKI”
 Κωδ. 1250 ασηµί
 Κωδ. 1260 µαύρη

Βάση πορτ-µπαγκάζ ποδηλάτου από ατσάλι, 
κατάλληλη για  τη µεταφορά έως τριών ποδη-
λάτων. Τοποθέτηση µε ιµάντες.
Υλικό: Ατσάλι
Χρώµα: Ασηµί / Μαύρη
Αριθµός ποδηλάτων: 3
Μέγιστο φορτίο: 45 kg
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Αξεσουάρ / Εξαρτήματα>

> Βάση πινακίδας 
 µε φανάρια
 Κωδ. 009.500695Α 

> Βάση τοίχου
 Κωδ. 009.231490G 

> Ανταπτορας για
 γυναικεία ποδηλατα  
 ΜΕΝABO
 Κωδ. 009.224483D 

> Βάση τοίχου
 Κωδ. 009.231490G 

Υλικό : ατσάλι
Χρώµα : Μαύρο

Υλικό : ατσάλι
Χρώµα : Ασηµί  / Μαύρο
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Σημειώσεις>



Βάσεις σκι-snowbard > 8
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Βάσεις σκι για τοποθέτηση σε µπάρες>

 Κωδικός Διαστάσεις Bάρος Χωρητικότητα

 WB300 91,44 χ 10,16 χ 7,62 cm 5,44kg 6 ζευγάρια πέδιλα σκί ή 4 snowboard

> Βάση σκι 6 SKI - 4 SNOWBOARD 
 για τοποθέτηση πάνω σε µπάρες
 Κωδ. WB300

WB300
Αυτή η βάση από ανοδιωµένο αλουµίνιο, για µεταφορά πέδιλων σκι και snowboard, 
θα αναβαθµίσει το στυλ οποιουδήποτε οχήµατος µε µία λεία και διακριτική αισθητική. 
Η WB300 µπορεί να µεταφέρει τα πιο χοντρά ζευγάρια σκι και snowboard που κυκλοφορούν 
στην αγορά µε το αποκλειστικό σύστηµα άρθρωσης που διαθέτει SmartFlex™ 
(δεν περιλαµβάνονται οι µπάρες).

•  Το µοναδικό σύστηµα άρθρωσης SmartFlex™ φέρει έως 
 και 6 ζευγάρια σκι ή 4 snowboard.
•  Ο ενσωµατωµένος σχεδιασµός SmartLift™ ανυψώνει 
 τη βάση για πρόσθετη επιφάνεια οροφής
•  Ενσωµατωµένες κλειδαριές SKS που περιλαµβάνονται 
 για πλήρη ασφάλεια.
•  Τοποθετείται µε υποδοχή- T για τη µείωση της αντίστασης 
 του αέρα και την αύξησης της ταχύτητας
•  Περιλαµβάνει γενικό αντάπτορα για προσάρτηση σε στρογγυλές,     
 τετράγωνες, εργοστασιακές και aero-shaped µπάρες

ΣΥΣΤΗΜΑ WHISPBAR
Τα προϊόντα της Whispbar είναι κάτι περισσότερο από απλά όµορφες, αεροδυναµικές βάσεις 
και αξεσουάρ. Πρόκειται για ένα σύστηµα σχεδιασµένο έτσι ώστε ενσωµατώνεται στο όχηµά σας 
χωρίς προβλήµατα και να εγκαθίσταται έξυπνα.
Κάθε κοµµάτι συνεργάζεται για να δηµιουργήσει ένα έργο τέχνης πιο λειτουργικό και πιο όµορφο 
από οποιαδήποτε βάση ή αξεσουάρ στην αγορά.
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> Βάση σκι  “SPORT 3” 
 Κωδ. 1223 

> Βάση σκι αλουµινίου “DAVOS” 
 Κωδ. 1226

> Βάση σκι σιδερένια “DAVOS” 
 Κωδ. 1227

Βάση σκι για µπάρες οροφής, κατάλληλη για 
τη µεταφορά έως 4 ζευγαριών πέδιλων σκι. 
Προσαρµόζεται σε µπάρα  µε ράβδο πάχους 
έως 40 mm.  Εξοπλισµένη µε κλειδαριά ασφαλείας. 
Σε µαύρο βαµµένο ατσάλι. Χρώµα: Μαύρο
Αριθµός: 4 ζευγάρια πέδιλα σκι 

> Βάση σκι  “SPORT 5” 
 Κωδ. 1225 

Βάση σκι για µπάρες οροφής, κατάλληλη 
για τη µεταφορά έως 6 ζευγαριών πέδιλων 

σκι. Προσαρµόζεται σε µπάρα µε ράβδο 
πάχους έως 40 mm. Εξοπλισµένη µε 

κλειδαριά ασφαλείας. Σε µαύρο βαµµένο 
ατσάλι. Χρώµα: Μαύρο

Αριθµός: 6 ζευγάρια πέδιλα σκι 

Βάση σκι για µπάρες οροφής από αλουµίνιο, 
κατάλληλη για τη µεταφορά έως 5 ζευγαριών 
πέδιλων σκι. Προσαρµόζεται σε µπάρα 
µε ράβδο πάχους έως 40 mm. 
Εξοπλισµένη µε κλειδαριά ασφαλείας. 
Χρώµα: Ασηµί, Μαύρο
Αριθµός: 5 ζευγάρια πέδιλα σκι 

Βάση σκι για µπάρες οροφής από ατσάλι, 
κατάλληλη για τη µεταφορά έως 5 ζευγαριών 
πέδιλων σκι. Προσαρµόζεται σε µπάρα 
µε ράβδο πάχους έως 40 mm. 
Εξοπλισµένη µε κλειδαριά ασφαλείας. 
Χρώµα: Γκρι, Μαύρο
Αριθµός: 5 ζευγάρι πέδιλα σκι 
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Βάσεις σκι για τοποθέτηση σε µπάρες>

> Βάση σκι “SILVER ICE” 
 Κωδ. 191545D

> Βάση σκι “SKI RACK”
 για τοποθέτηση σε µπάρες 
 Κωδ. 423618F

Βάση σκι για µπάρες οροφής, κατάλληλη 
για τη µεταφορά 6 ζευγαριών πέδιλων σκι 
ή 4 snowboard. Εξοπλισµένη µε κλειδαριά 
ασφαλείας για την ασφάλεια του φορτίου. 
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός: 6 ζευγάρια πέδιλα σκι 
ή 4 snowboard

Βάση σκι για µπάρες οροφής, 
κατάλληλη για τη µεταφορά 
1 ζευγαριού πέδιλων σκι. 
Χρώµα: Μαύρο
Αριθµός: 1 ζευγάρι πέδιλα σκι 
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> Βάση σκι “WHITE BEAR 6”  
 Κωδ. 859717/3E

> Βάση σκι “WHITE BEAR 4” 
 Κωδ. 859717/2Ε

Βάση σκι για µπάρες οροφής, κατάλληλη 
για τη µεταφορά 6 ζευγαριών πέδιλων σκι 
ή 2 snowboard. Εξοπλισµένη µε κλειδαριά 
ασφαλείας για την ασφάλεια του φορτίου. 
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός: 6 ζευγάρια πέδιλα σκι ή 2 snowboard

Βάση σκι για µπάρες οροφής, κατάλληλη 
;για τη µεταφορά 4 ζευγαριών πέδιλων σκι 
ή 2 snowboard. Εξοπλισµένη µε κλειδαριά 
ασφαλείας για την ασφάλεια του φορτίου. 
Χρώµα: Ασηµί
Αριθµός: 4 ζευγάρια πέδιλα σκι ή 2 snowboard
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Βάσεις σκι µαγνητικές>

> Βάση σκι 3πλή µαγνητική “ACONCAGUA” 
 Κωδ. 112429D

> Βάση σκι 2πλή µαγνητική “SHUTTLE” 
 + κλειδί
 Κωδ. 107426D

Μαγνητική βάση εξοπλισµένη µε κλειδαριά 
ασφαλείας. Μοναδική για τη µεταφορά 3 ζευγαριών 
σκι ή 2 σανίδες snowboard. 
Ελαφριά και πρακτική. Πολύ εύκολη στην 
τοποθέτηση πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου 
χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Χρώµα: Μαύρο
Αριθµός: 3 ζευγάρια πέδιλα σκι 
ή 2 σανίδες snowboard

Μαγνητική βάση σκι εξοπλισµένη µε κλειδαριά 
ασφαλείας. Σχεδιασµένη για τη µεταφορά 
2 ζευγαριών πέδιλων σκι. Ελαφριά και πρακτική. 
Πολύ εύκολη στην τοποθέτηση πάνω στην οροφή 
του αυτοκινήτου χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Χρώµα: Μαύρο
Αριθµός: 2 ζευγάρια πέδιλα σκι 

ασφαλείας. Μοναδική για τη µεταφορά 3 ζευγαριών 

τοποθέτηση πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου 
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> Βάση σκι 2πλή µαγνητική “IGLOO” 
 Κωδ. 106425D

> Εξαρτήµατα για βάσεις σκι “DAVOS” 
 µέχρι 9 εκ. (σελ. 143)
 Κωδ. 1222

Μαγνητική βάση σκι χωρίς κλειδαριά ασφαλείας. 
Σχεδιασµένη για τη µεταφορά 2 ζευγαριών 
πέδιλων σκι. Ελαφριά και πρακτική. 
Πολύ εύκολη στην τοποθέτηση πάνω στην οροφή 
του αυτοκινήτου χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Χρώµα: Μαύρο/ Γκρι
Αριθµός: 2 ζευγάρια πέδιλα σκι 

Χρώµα: Μαύρο 
Υλικό: ABS
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Βάσεις σκι µαγνητικές>

> Βάση σκι 2πλή µαγνητική µε κλειδί 
 Κωδ. 1365/Α

Μαγνητική βάση οροφής για τη µεταφορά δύο 
ζευγαριών πέδιλων σκι, µε κλειδαριά ασφαλείας.  
Εύκολο στη χρήση και την τοποθέτηση. 
Ταιριάζει στα περισσότερα οχήµατα.
Μέγεθος Μαγνήτη: 26x26 cm
Χρώµα: Μαύρο
Αριθµός: 2 ζευγάρια πέδιλα σκι 



Καθαρισμός & Περιποίηση > 9
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Ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας σας, 
οι προβολείς του αυτοκινήτου σας είναι 
εκτεθειμένοι διαρκώς σε διάφορους επιζήμιους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ηλιακό φως, 
υπεριώδη ακτινοβολία, διαρκείς εναλλαγές 
θερμοκρασίας, βροχή , νέφος, σκληρά χημικά 
και άλλα ανάλογα στοιχεία επιταχύνουν τις 
οξειδωτικές επιδράσεις, με αποτέλεσμα την ταχεία 
φθορά και θαμπάδα των φαναριών σας. Αυτό 
δεν σημαίνει μόνο ένα αντιαισθητικό πρόβλημα 
αλλά και μειωμένη παραγωγή φωτός καθώς 
και περιορισμένη ορατότητα, κυρίως τη νύχτα, 
γεγονός που δημιουργεί θέμα ασφάλειας.

Η αποκατάσταση των προβολέων 
μπορεί να δείχνει πολύπλοκη, 
αλλά δεν είναι. 
Τα περισσότερα φανάρια μπορούν να 
επισκευαστούν σε λίγα λεπτά με μια 
εύκολη διαδικασία. Η μοναδική διαδικασία 
αποκατάστασης της Mothers ®  
θα σας οδηγήσει εγγυημένα 
και με ασφάλεια στην ολοκληρωμένη 
αποκατάσταση των προβολέων 
του αυτοκινήτου σας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΤΙΑ.

Σηµαντικό:  Χρησιμοποιείστε το δράπανο δεξιόστροφα. Η επιφάνεια αποκατάστασης πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. 
Προτείνεται η προστασία της γύρω περιοχής της εν λόγω επιφάνειας με αυτοκόλλητη ταινία.

> Βλέπεις την Διαφορά! > Αποκατάσταση, 
 Διατήρηση & Προστασία

> ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τοποθετήστε το PowerBall 4LightsTM σε ένα δράπανο πολλαπλών ταχυτήτων (προτείνεται 
ασύρματο) και σφίξτε καλά το τσοκ του δράπανου. Απλώστε λίγο-όσο ένα νόμισμα- βερνίκι 
PowerPlasticTM στο κέντρο της μπάλας.

 
               ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΑ

      Ξεκινήστε το δράπανο σε χαμηλή ταχύτητα προς αποφυγή φθορών, προσθέτοντας 
     βερνίκι όποτε χρειάζεται. Λουστράρετε σταδιακά, σε μικρές περιοχές με  

      αλληλεπικαλυπτικές κινήσεις, εως ότου όλο το φανάρι να είναι καθαρό και διαυγές.

 
                    ΓΥΑΛΙΣΜΑ

       Γυαλίστε με την παρεχόμενη πετσέτα μικρο-ινών. Γυρνάτε συχνά τη πετσέτα 
       για βέλτιστη γυαλάδα. Ο φακός σας θα πρέπει να είναι πλέον πεντακάθαρος 

             και διαυγής.

1

2

3

Καθαρισμός και περιποίηση>

Τα προϊόντα PowerBalls της εταιρίας Mothers είναι τα πρότυπα εργαλεία συντήρησης 
αυτοκινήτου, τα οποία σχεδιάστηκαν ειδικά για εφαρμογές με ηλεκτρικά 

εργαλεία του εμπορίου.

,,,,
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> Αποκατάσταση, 
 Διατήρηση & Προστασία

PRODUCT LINE

®

> PowerBall 4ltights
 Κωδ. 07250, 236ml

Κιτ αποκατάστασης προβολέα αυτοκινήτου

Σχεδιασμένα για γρήγορη και ασφαλή αποκατάσταση, διατήρηση 
και προστασία όλων των ειδών πλαστικών και ακρυλικών προβολέων 
αυτοκινήτου. Καθαρίζει εύκολα τις κιτρινίλες και τους λεκέδες, τις 
μουτζούρες και τα ελαττώματα με μια κίνηση.  Το συμπεριλαμβανόμενο 
στο πακέτο Power Plastic Γυαλιστικό αποκαθιστά την κρυστάλλινη διαύγεια, 
αφήνοντας ένα ισχυρό πολυμερές, προστατευτικό κατά της οξείδωσης, το 
οποίο καλύπτει από μελλοντικές φθορές από τα περιβαλλοντικά στοιχεία.

περιλαµβάνει: 
• Γυαλιστικό Εργαλείο, 236ml. PowerPlastic, 
• 2 Σφουγγάρια Αποκατάστασης, 15’’Χ 15’’ 
• Πετσέτα Μικροϊνών

ΝΕΟ

ΝΕΟ

> PowerBall 4Paint
 Κωδ. 05142

> PowerBall Mini MD 

 Κωδ. 05142

Γυαλιστικό Εργαλείο

Το PowerBall 4 Paint κάνει εύκολο και γρήγορο το γυάλισμα και κέρωμα μεγάλων 
επιφανειών, γωνιών και γενικά δύσκολων περιοχών. Απλά εφαρμόστε το στο τρυπάνι σας, 
απλώστε το γυαλιστικό ή το κερί και δώστε σε κάθε βαφή εκθαμβωτική λάμψη, ιδιαίτερα 
στις επιστρώσεις. Εκατοντάδες αφρώδη άκρα λειτουργούν αποτελεσματικά για να σας 
προσφέρουν μοναδική κάλυψη με ευκολία. Για το καλύτερο αποτέλεσμα, 
σας προτείνουμε να το χρησιμοποιήσετε με τα αγαπημένα σας προϊόντα Mothers.

Είναι το πρώτο ειδικό εργαλείο της οικογένειας PowerBall. Το PowerBall Mini MD( Metal 
Doctor) κάνει τις πολυδάπανες επισκευές ζαντών παρελθόν. Σας επιτρέπει να απομακρύνετε 
γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια δύσκολες γρατζουνιές και λεκέδες από τα αλουμινένια και 
ανοξείδωτα σημεία του τροχού. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για χρήση με το προϊόν 
Power Metal Scratch Removing Polish (Βερνίκι Απομάκρυνσης Γρατζουνιών).
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Καθαρισμός και περιποίηση>

> Power Cone  
 Κωδ. 05146

Γυαλιστικό Εργαλείο 

Το Power Cone αποτελεί τη συνέχεια 
της σειράς PowerBall, προσφέροντας 
σας την ευρύτερη γκάμα γυαλιστικών 
δυνατοτήτων. Λειτουργεί πάνω 
σε οποιαδήποτε μη επιστρωμένη 
επιφάνεια, μεταλλικά  φινιρίσματα, 
ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα 
του σχεδίου. Το ιδιοφυές κωνικό 
του σχήμα προσφέρει πρόσβαση 
σε ποικίλες περιοχές, όσο στενές 
και δύσκολες κι αν είναι. Το μεγάλο 
μήκος του κώνου είναι ιδανικό 
για το γυάλισμα μεγάλων, κυρτών 
επιφανειών. Συνδυαζόμενο με το 
αγαπημένο σας Mothers Metal Polish 
(Βερνίκι Μετάλλων), το Power Cone 
σας δίνει ένα βαθύ γυάλισμα, σαν 
καθρέπτης, σε λιγότερο χρόνο.

> PowerBall Mini  
 Κωδ. 05141

To PowerBall Mini κάνει τις 
λεπτεπίλεπτες και δύσκολες 
γυαλιστικές δουλειές εύκολες. 
Διατηρεί την ταχύτητα, τραχιά υφή 
και πολυχρηστικότητα του 
PowerBall, προσθέτοντας καλύτερη 
προσέγγιση, και ακρίβεια στις 
δύσκολες εργασίες. Είναι ιδανικό 
για γυάλισμα τροχών, diamond plate, 
πίσω φαναριών, εξαρτημάτων της 
μηχανής και πολλά άλλα.

> PowerBall  
 Κωδ. 05140

Το PowerBall της Mothers είναι το 
πρώτο αφρώδες γυαλιστικό εργαλείο 
σχεδιασμένο να αναζωογονεί ξύλο,  
diamond plate, γυαλισμένο αλουμίνιο, 
ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικά φανάρια, 
ηλιοροφές και πολλά άλλα. Ιδανικό 
για χρήση με τα βερνίκια μας για 
πλαστικό, χρώμιο, αλουμίνιο και ξύλο. 
Η μοναδική και ανθεκτική κατασκευή 
του επιτρέπει να εισχωρεί σε στενές 
περιοχές, έτσι ώστε να γυαλίζει 
δύσκολες και πολύπλοκες μεταλλικές 
επιφάνειες γρήγορα και εύκολα.

ΝΕΟ

αγαπημένο σας Mothers Metal Polish 
(Βερνίκι Μετάλλων), το Power Cone 
σας δίνει ένα βαθύ γυάλισμα, σαν 
καθρέπτης, σε λιγότερο χρόνο.



9

17

PRODUCT LINE

®

> Power Plastic (για πλαστικό)
 Κωδ. 08808, 236ml

> Power Polish (γυαλιστικό)
 Κωδ. 08616, 473ml

> Power Wax (Κερί)
 Κωδ. 08716, 473ml

Το Power Plastic της Mothers είναι ιδανικά σχεδιασμένο για χρήση με τη σειρά εργαλείων Power-
Ball  έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να γυαλίσετε και να προστατεύσετε τα σκληρά και 
τα ελαστικά πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου με μια απλή κίνηση. Εμπεριέχει ένα ειδικό μείγμα από 
πολυμερή ανασταλτικά οξείδωσης, ασπίδες ακτινοβολίας UV, και εξαιρετικά γυαλιστικά στοιχεία, τα 
οποία λειτουργούν συνδυαστικά για να καθαρίσουν και να αποβάλλουν τους προβολείς σας, τα πίσω 
φανάρια, την ηλιοροφή και πολλά άλλα.

Το Power Plastic της Mothers είναι ιδανικά σχεδιασμένο για χρήση με τη 
σειρά εργαλείων PowerBall  έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να 
γυαλίσετε και να προστατεύσετε τα σκληρά και τα ελαστικά πλαστικά μέρη 
του αυτοκινήτου με μια απλή κίνηση. Εμπεριέχει ένα ειδικό μείγμα από 
πολυμερή ανασταλτικά οξείδωσης, ασπίδες ακτινοβολίας UV, και εξαιρετικά 
γυαλιστικά στοιχεία, τα οποία λειτουργούν συνδυαστικά για να καθαρίσουν 
και να αποβάλλουν τους προβολείς σας, τα πίσω φανάρια, την ηλιοροφή και 
πολλά άλλα.

Σχεδιασμένο για χρήση με οποιοδήποτε τροχιακό 
μηχάνημα ή υψηλής περιστροφής βούρτσα, το Power 
Wax της Mothers είναι μια εκλεπτυσμένη φόρμουλα 
σχεδιασμένη για να πετύχει βαθύ, υγρό και λαμπερό 
γυάλισμα.
Ενεργοποιείται από τη μηχανική δράση της βούρτσας 
και προσφέρει βαθιά και διαρκή λάμψη. 
Είναι η ιδανική συνέχεια μετά το PowerPolish.

> Power Metal Γυαλιστικό  
 Απομάκρυνσης Γρατζουνιών
 Κωδ. 05148, 226gr
 Κωδ. 05150, 283gr

Σχεδιασμένο ειδικά για χρήση με το προϊόν της Mothers Power 
Ball Mini MD, το ‘’Power Metal Γυαλιστικό Απομάκρυνσης 
Γρατζουνιών’’ έχει την κατάλληλη ποσότητα πολύπλοκων 
χημικών στοιχείων και συστατικών έτσι ώστε να κάνει τη δουλειά 
γρήγορα και εύκολα.
Αντλώντας τεχνογνωσία από τη θρυλική μας φόρμουλα για 
γυάλισμα μετάλλων, δημιουργήσαμε ένα εξαιρετικό υγρό 
γυαλιστικό μετάλλων, για χρήση με το χέρι ή με το επαναστατικό 
εργαλείο της Mothers PowerBall. Το γυαλιστικό PowerMetal της 
Mothers είναι ιδανικό για όλα τα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένων 
αλουμινίου, μπρούτζου, ανοξείδωτου ατσαλιού, χρυσού, ασημιού 
και άλλα.

ΝΕΟ
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Καθαρισμός και περιποίηση>

Η εταιρία Mothers έχει κατασκευάσει τη σειρά FX  έτσι ώστε 
να έχει τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα προϊόντα της αγοράς.

> FX Σπρέι Κεριού
Κωδ. 20224, 710ml

> FX Syn Wax
Κωδ. 20016, 473ml

> FX Γυαλιστικό Ελαστικών
 Κωδ. 20324, 710ml

> FX Καθαριστικό Τροχού & Ζάντας  
 Κωδ. 20524, 710ml

Πρωτοποριακή τεχνολογία σχεδιασμένη για να διατηρεί άψογη εμφάνιση στους 
τροχούς. Η σκόνη το φρεναρίσματος και η λίγδα του δρόμου αποτελούν πλέον 
παρελθόν χάρης σε αυτό το ασφαλές, πανίσχυρο, άμεσης δράσης, χωρίς τοξικά, 
αφρώδες καθαριστικό. Η ειδικά σχεδιασμένη διαδικασία του ψεκάσματος, ξεπλύματος 
και στεγνώματος αφήνουν όλες τις ζάντες και λάστιχα αυτοκινήτων με την καλύτερη 
τους εμφάνιση. Είναι ασφαλές για όλα τα είδη ζαντών, περιλαμβάνοντας και αυτά 
χωρίς επένδυση, βαμμένα, επιμεταλλωμένα, γυαλισμένα και χρωμιούχα.

Υψηλή τεχνολογία σχεδιασμένη για 
τις σύγχρονες βαφές. Απλά ψεκάστε 
το πάνω σε καθαρή βαφή (στεγνή ή 
υγρή), απλώστε ομοιόμορφα, και μετά 
γυαλίστε. Είναι τόσο εύκολο! Χάρη 
στην υψηλής τεχνολογίας χημεία του, 
το Mothers FX  Σπρέι Κεριού μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί είτε ως ενισχυτικό 
του ήδη υπάρχοντος κεριού, είτε ως 
μοναδικό προϊόν, είτε για τη 
συντήρηση περιοχών υψηλής
φθοράς του αυτοκινήτου σας.

Τώρα και σε πάστα
Κωδ. 20011, 311gr

Τώρα μπορείτε να αποκτήσετε το εκθαμβωτικό κερένιο γυάλισμα του Mothers 
με μια εύχρηστη, προ- επεξεργασμένη συνθετική φόρμουλα. Το προϊόν Moth-
ers FX  Syn Wax είναι σχεδιασμένο να προσφέρει στη βαφή σας ασυμβίβαστη 
προστασία ενώ δίνει απαράμιλλη γυαλάδα και ευκολία χρήσης. Η ειδική μηχανική 
επεξεργασία του προϊόντος επιτρέπει την άκοπη εφαρμογή του έτσι ώστε το κερί 
να απλώνεται γρήγορα και εύκολα. Η απομάκρυνση είναι πανεύκολη, αφήνοντας 
πίσω υψηλής αντοχής συνθετικά πολυμερή τα οποία δεσμεύονται από την 
επιφάνεια της βαφής σας. Η υψηλή τεχνολογία του προϊόντος Mothers FX  Syn 
Wax προσφέρει βάθος, πλούτο και την ανώτατη προστασία απέναντι στην επιζήμια 
ακτινοβολία UV και άλλες περιβαλλοντικές απειλές.

Η αποκλειστική, προηγμένη τεχνολογία 
υψηλής λάμψης για την φροντίδα της 
επιφάνειας των ελαστικών διατηρεί τα 
σύγχρονα προφίλ στην καλύτερη τους 
εμφάνιση και προσφέρει την μεγαλύτερη 
προστασία. Ειδικά κατασκευασμένα 
πολυμερή και προηγμένοι συντελεστές 
επικάλυψης ενώνονται με την επιφάνεια 
του ελαστικού, προστατεύοντας το από την 
οξείδωση της ακτινοβολίας UV, σκόνες 
φρεναρίσματος και την λίγδα του δρόμου. 
Το προϊόν FX Γυαλιστικό Ελαστικών 
δίνει στα ελαστικά την εντύπωση του 
«ολοκαίνουργιου«, χωρίς να χάνει το 
χρώμα του ή να κρεμάει.

,,,,
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> Reflections Leather Care 
 (Φροντίδα Δέρματος)
 Κωδ. 10424, 710ml

> Reflections Tire Care 
 (Φροντίδα Τροχού)
 Κωδ. 10324, 710ml

Το προϊόν Reflections Tire Care προσφέρει ένα 
πλούσιο, αλάδωτο σα μεταξωτό φινίρισμα ικανό 
για επίσημες παρουσιάσεις. Η μοναδική μας 
φόρμουλα προστατεύει τα λάστιχα από τις σκληρές 
συνθήκες, σκόνη φρεναρίσματος και ζημιά από 
την ακτινοβολία UV , ενώ παράλληλα τα κάνει να 
φαίνονται σαν καινούργια για εβδομάδες.

Ο γρήγορος, απλός και εύκολος 
τρόπος για την φροντίδα των δερμάτων 
του αυτοκινήτου σας. Το μοναδικά 
ισορροπημένο ph του Reflections Leather 
Care, με ζωικό λίπος και λανολίνη, 
καθαρίζει και ρυθμίζει την ασφάλεια 
σε βάθος, αφήνοντας την επιφάνεια του 
δέρματος απαλή και εύκαμπτη.

> Reflections Top Coat  
 (Επικάλυψη)
 Κωδ. 10116, 473ml

Το προϊόν Reflections Top Coat 
(Επικάλυψη) σχεδιάστηκε ως το 
τελικό στάδιο για την απόλυτη λάμψη. 
Το Top Coat  δεν έχει καθαριστικά 
στοιχεία και είναι ασφαλές για κάθε 
επίστρωση- με αποτέλεσμα να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω 
από οποιοδήποτε κερί αυτοκινήτου, 
σμάλτο ή στεγανωτική ουσία – και 
είναι ιδανικό για χρήση μετά από το 
Reflections Car Wax. Ο συνδυασμός 
φυσικών κεριών με συνθετικά 
πολυμερή προσφέρουν στη βαφή σας 
επιπλέον λάμψη, βάθος και ανώτερη 
προστασία.

> Reflections Spray Wax  
 (Σπρέι Κεριού)
 Κωδ. 10224, 710ml

Ο γρήγορος κι εύκολος τρόπος για 
να προσθέσετε λάμψη και προστασία. 
Χρησιμοποιούμενο σε στεγνή ή 
υγρή επιφάνεια, το προϊόν Reflec-
tions Spay Wax είναι ασφαλές για 
κάθε περίπτωση και λειτουργεί ως 
μοναδικό προϊόν για την ενίσχυση 
πάνω από το ήδη υπάρχον κέρωμα 
ή ως βοηθητικό σε περιοχές υψηλής 
φθοράς.

> Reflections Car Wax 
 (Κερί Αυτοκινήτου)
 Κωδ. 10016, 473ml

Είναι η νέα γενιά στην τεχνολογία 
ασφαλούς επίστρωσης για την 
προστασία της βαφής. Το Moth-
ers Reflections Κερί Αυτοκινήτου 
είναι τόσο απίστευτο έτσι ώστε 
να σας εγγυούμαστε ότι είναι το 
καλύτερο που έχετε χρησιμοποιήσει. 
Εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας 
υγρών πολυμερών μας επιτρέπουν 
να αναμίξουμε προσεκτικά ήπια 
καθαριστικά με υψηλής λάμψης 
πολυμερή. Το προϊόν μας είναι 
εύκολο στη χρήση και προσφέρει 
εκθαμβωτική υγρή λάμψη με 
μεγάλη διάρκεια προστασίας. 
Χρησιμοποιείστε το ως μοναδικό 
προϊόν, αλλά αν επιθυμείτε την 
βέλτιστη απόδοση, μετά από 
αυτό συνεχίστε με το Reflections 
Επικάλυψη (Top Coat).
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Καθαρισμός και περιποίηση>

> Foaming All Wheel & Tire Cleaner 
 (Αφρώδες Γενικό Καθαριστικό Ζάντας & Λάστιχου)
 Κωδ. 05924, 710ml - Κωδ. 05902, 4lt

Επιτέλους, ένα αφρώδες, μη τοξικό σπρέι το οποίο καθαρίζει γρήγορα και εύκολα όλους 
τους τροχούς και τα λάστιχα, συμπεριλαμβανομένων των blackwalls και whitewalls. 
Ασφαλές για σχεδόν όλων των ειδών τους τροχούς και τις ζάντες, όπως επιμεταλλωμένες, 
γυαλισμένες, επικαλυμμένες ή χωρίς επικάλυψη, βαμμένες, αλουμινένιες , ειδικών 
κραμάτων, ατσάλινες, πρότυπες, χρωμίου, πρωτότυπες ή εργοστασιακές. Ο ειδικός 
σχεδιασμός μας άμεσου ψεκασμού εισχωρεί βαθιά, διαλύει και εξαφανίζει όλα τα είδη 
σκόνης φρεναρίσματος, γράσο βρώμα και λίγδα, κάνοντας το ξέπλυμα παιχνίδι. Το 
μοναδικό ξέπλυμα, χωρίς λεκέδες, αφήνει τους τροχούς πεντακάθαρους, χωρίς να είναι 
ανάγκη να τους στεγνώσετε.

> Tire Shine (Γυαλιστικό Λάστιχου)
 Κωδ. 06924, 710ml

> R3 Racing rubber remover
 Κωδ. 09224, 710ml

>  Wheel Mist Chrome /Wire
 Κωδ. 05824, 710ml

Με το Tire Shine της  Mothers δεν είναι απαραίτητο πλέον 
να θυσιάζετε αντοχή και προστασία για επιδεικτική λάμψη. 
Σχεδιασμένο με την αποκλειστική μας τεχνολογία φροντίδας 
επιφανειών υψηλής λάμψης, το Tire Shine προσφέρει 
διαρκή προστασία και διατηρεί τα λάστιχα λαμπερά αρκετό 
καιρό μετά την επίδειξη. Βοηθάει στην αποτροπή πλαγίων 
καψιμάτων και εμποδίζει τη σκόνη φρεναρίσματος και την 
υπεριώδη ακτινοβολία να επηρεάσουν την πολυτελή σας, άξια 
θαυμασμού λάμψη.

Το R3 Racing rubber remover της Mothers είναι ένα 
σπρέι καθαρισμού, διαμορφωμένο για τη γρήγορη και 
ασφαλή απομάκρυνση των σημαδιών από ελαστικά, της 
σκόνης, του χώματος και ρύπων από τη βαφή, τα τζάμια, 
τα καλύμματα βινυλίου και σχεδόν από οποιαδήποτε άλλη 
εξωτερική επιφάνεια. 
Η σύγχρονη χημεία εξασφαλίζει ότι το R3 είναι σκληρό στα 
σημάδια από ελαστικά και στην επίμονη βρωμιά, αλλά ήπιο 
και ασφαλές στις γύρω επιφάνειες.

Όταν το χρώμιο σας είναι βρώμικο, θαμπό και οξειδωμένο και όταν η διάβρωση ετοιμάζεται να 
εισχωρήσει, είναι η ώρα για το μεγάλο όπλο. Το καθαριστικό Wheel Mist Chrome /Wire είναι το 
αυθεντικό, πανίσχυρο, μιας κίνησης υλικό το οποίο λειτουργεί πάνω σε χρωμιούχους ακτινωτούς 
τροχούς, χρωμιούχους προφυλακτήρες και στρώσεις αλουμινίου. Ψεκάστε και ξεπλύνετε- αυτός 
είναι ο γρηγορότερος τρόπος για την πιο έντονη λάμψη που έχουν δει οι χρωμιούχοι τροχοί σας 
και προφυλακτήρες. Υπερθερμασμένη σκόνη φρεναρίσματος , επιφανειακή σκόνη, βρωμιά και 
σκουριά δεν μπορούν να διαπεράσουν αυτό το υψηλής απόδοσης καθαριστικό.

ΝΕΟ
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TIRE & WHEEL
Ο δρόμος δε συγχωρεί, γι’ αυτό η καλύτερη στρατηγική για να διατηρήσετε την όψη 

των τροχών άψογη είναι η συχνή συντήρηση με τα προϊόντα φροντίδας τροχών 
και ζαντών της Mothers.

ΝΕΟ

> VLR Καθαριστικό & γυαλιστικό
 Κωδ. 06524, 710 ml

> Καθαριστικό (αφρός) ελαστικών
 Κωδ. 06824, 710ml

>  Billet Metal Polish 
    (Γυαλιστικό Μεταλλικών 
    Μπιγιετών)
 Κωδ. 05106, 118ml

>  Mag & Aluminum Polish 
 (Γυαλιστικό Ζαντών & Αλουμινίου)
 Κωδ. 05100, 141ml
 Κωδ. 05101, 283ml

Το VLR της Mothers καθαρίζει γρήγορα και 
εύκολα, διατηρεί και προστατεύει ένα μεγάλο 
εύρος βινυλίων, δερμάτων και ελαστικών 
επιφανειών. Αυτή η υπέρ-δυνατή φόρμουλα 
ισορροπημένου pH καθαρίζει με ασφάλεια 
ακόμα και την πιο επίμονη βρωμιά, το χώμα και 
τις κηλίδες. Με εκχύλισμα πετρελαίου νετρονίου 
και λανολίνη, αυτό το όλα-σε-1 καθαριστικό 
διατηρεί και προστατεύει ενάντια στην ξηρασία, 
το ξεθώριασμα και το ράγισμα σε ένα απλό βήμα.

Κάθε βρώμικη επιφάνεια μπορεί να επωφεληθεί 
από ένα καλό καθάρισμα. Χρησιμοποιήστε το 
καθαριστικό (αφρός) ελαστικών για να αφαιρέσετε 
την επίμονη βρωμιά, το χώμα και τα παλιά 
μπαλώματα από την επιφάνεια των ελαστικών 
σας. Η εξελιγμένη χημεία καθιστά ασφαλή και 
αποτελεσματική τη χρήση του καθαριστικού σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια. Καθαρίστε τα ελαστικά 
και την επένδυση καουτσούκ πριν εφαρμόσετε 
το Mothers® Protectant dressing, για εκείνη την 
επαγγελματικά προσεγμένη-λεπτομερή εμφάνιση.

Το Billet Metal Polish τοποθετεί την 
παγκοσμίως γνωστή τεχνολογία 
γυαλίσματος μας σε νέο επίπεδο. Υψηλού 
επιπέδου καθαριστικά στοιχεία σε 
συνδυασμό με σύγχρονης τεχνολογίας 
σχεδιασμό προσφέρουν εγγυημένα το 
απόλυτο φινίρισμα στις μπιγιέτες σας, σε 
σφυρηλατημένο ή λεπτεπίλεπτο αλουμίνιο, 
μπρούτζο (ορείχαλκο)  και σε άλλες 
μεταλλικές επιφάνειες. Εάν έχετε ξοδέψει 
πολλά χρήματα για ποιοτικά μεταλλικά 
αξεσουάρ, επενδύστε σε ανάλογης αξίας 
γυαλιστικά.

Αυτό είναι το θρυλικό μας γυαλιστικό μετάλλων. Η μυστική φόρμουλα της Mothers 
ισορροπεί την εκθαμβωτική λάμψη με την ευκολία χρήσης για τροχούς αλουμινίου, 
ανταλλακτικών μπρούτζου, κράματα και αξεσουάρ. Η εφαρμογή είναι απλά θέμα ενός 
καθαρού πανιού και λίγου γρασαρίσματος . Το Mag & Aluminum Polish είναι αρκετά 
ισχυρό για να γυαλίσει και τα πιο παραμελημένα μέταλλα, και αρκετά ήπιο για να 
χρησιμοποιείται σε συχνή βάση.

,,
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Καθαρισμός και περιποίηση>

> California Gold Pre-Wax Cleaner | Βήμα 1
 Κωδ. 07100, 473ml 
 Κωδ. 07102, 4lt

Αυτό το προϊόν αποτελεί θεμέλιο για το Ultimate Wax System (  
Απόλυτο Σύστημα Κερώματος), προετοιμάζοντας τη βαφή σας για 
το Sealer &Glaze και το  Pure Carnauba Wax. Το προϊόν Pre- Wax 
Cleaner απομακρύνει τη σκουριά, τα υπολείμματα του παλιού κεριού 
και διάφορα άλλα μολυντικά στοιχεία, καθαρίζοντας και γυαλίζοντας 
τη βαφή σας. Αυτό το ήπιο λούστρο αμβλύνει τις άκρες μεγαλυτέρων 
ατελειών και αφαιρεί μικρές γρατζουνιές. Η εμφάνιση της Βαφής 
σας εξαρτάται από ένα καλό λουστράρισμα- το Pre- Wax Cleaner της 
Mothers θα πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον μια ή δύο φορές 
ετησίως.

1...2...3... εύκολα βήματα 

ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΑ Το προϊόν Pre- Wax Cleaner καθαρίζει, αμβλύνει και προετοιμάζει τη βαφή.1

Αντί για ένα προϊόν το οποίο θα προσπαθούσε να τα κάνει όλα, η Mothers κατασκεύασε 
τρία ξεχωριστά προϊόντα αφιερωμένα σε τρείς ξεχωριστές φάσεις της φροντίδας της βαφής του αυτοκινήτου.

Με το Ultimate Wax System ( Απόλυτο Σύστημα Κερώματος) είστε σε θέση να αποφασίσετε 
εσείς τι χρειάζεται η βαφή σας και πότε. ,,

,,

>  California Gold Sealer & Glaze 98 | Βήμα 2
 Κωδ. 08100, 473ml
 Κωδ. 08102, 4lt

Η συχνή εφαρμογή του προϊόντος Sealer & Glaze  της Mothers θα 
αυξήσει το βάθος και τη λάμψη της βαφής σας. Οποιοδήποτε και αν 
είναι το χρώμα , θα προσφέρει στη βαφή σας χαρακτήρα και ένα 
εκθαμβωτικό, λαμπερό γυάλισμα. Το Sealer &Glaze σφραγίζει και 
κρύβει μικρές γρατζουνιές και ελαττώματα, περιορίζοντας τις οπτικές 
ατέλειες. Παράλληλα εμπεριέχει ένα εξαιρετικά φίνο λούστρο το οποίο 
βελτιώνει ακόμη περισσότερο την επιφάνεια της βαφής. Το Sealer & 
Glaze είναι το κλειδί για το τέλειο φινίρισμα τόσο σε ανοιχτόχρωμα όσο 
και σε σκουρόχρωμα αυτοκίνητα.

ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΗ  Το προϊόν Sealer & Glaze γεμίζει και “σφραγίζει”  τις ατέλειες ενώ παράλληλα 
προσθέτει βάθος και λάμψη. 

2
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  Το μακροχρόνιο και λείο κερί Pure Carnauba Wax προστατεύει και γυαλίζει.3

>  California Gold Pure Carnauba Wax | Βήμα 3
 Κωδ. 05750, 473ml - Κωδ. 05752, 4lt
 Κωδ. 05550, 340gr αλοιφή

Αυτό είναι το τελευταίο βήμα στη διαδρομή για ένα πανέμορφο 
αποτέλεσμα. Το Pure Carnauba Wax  παρασκευάζεται από το 
καλύτερο no1 κίτρινο κερί carnauba για ανώτερη λάμψη και 
προστασία. Είναι λείο, χωρίς τριβή, έτσι ώστε να μπορείτε να το 
χρησιμοποιείτε όσο συχνά θέλετε. Επιπλέον, μπορείτε να εφαρμόσετε 
περισσότερες από μια στρώσεις για να διατηρήσετε την εργασία 
σας προφυλαγμένη. Για αξεπέραστη λάμψη, βάθος και προστασία, 
εμπιστευτείτε το Απόλυτο Σύστημα Κερώματος της Mothers 
(Ultimate Wax System).

ΝΕΟ

Στη φροντίδα βαφής η ποιότητα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Αυτός είναι ο λόγος που η 
Mothers  έχει χτίσει τη φήμη της στην επίμονη έρευνα, στα ανώτερης ποιότητας υλικά και 

στη με διεξοδική προσοχή στη λεπτομέρεια. ,,

,,

>  California Gold Carnauba Cleaner Wax (Κερί)
 Κωδ. 05705, 118ml  - Κωδ. 05701, 473ml
 Κωδ. 05702, 4lt - Κωδ. 05500, 340gr αλοιφή

Το Carnauba Cleaner Wax είναι το μοναδικό 
απαραίτητο βήμα για τη διατήρηση της βαφής. 
Το Cleaner Wax είναι σχεδιασμένο να καθαρίζει 
και να προστατεύει με μια μόνο εφαρμογή του. 
Χρησιμοποιούμε το ίδιο Βραζιλιάνικο #1 κίτρινο 
καρναούμπα το οποίο κάνει το Pure Carnauba 
Wax μας εξαιρετικό, και το συνδυάζουμε με 
ένα ήπιο λούστρο το οποίο θα αμβλύνει μικρά 
ελαττώματα και κάνει τη βαφή σας να λάμπει. 
Το Carnauba Cleaner Wax είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό σε φάιμπεργκλας και gel coats. 
Διαθέσιμο σε μεγάλης διάρκειας και εύκολη σε 
χρήση αλοιφή ή υγρό.
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Καθαρισμός και περιποίηση>

> California Gold Car Wash
 Κωδ. 05600, 473ml - Κωδ. 05632, 946ml
 Κωδ. 05664, 1892ml - Κωδ. 05602, 4lt

Δημιουργήσαμε το Car Wash ισορροπώντας προσεκτικά 
το πανίσχυρο καθαριστικό με απαιτητική φροντίδα. 
Μπορείτε να πλύνετε ολόκληρο το αυτοκίνητό σας ενώ 
παράλληλα να προστατεύεται το κέρωμα. Δεν είναι 
απλά μερικές μπουρμπουλήθρες – τα διάφορα υγρά 
καθαρισμού πιάτων και σαπούνια είναι βλαβερά για το 
κέρωμα σας. Το προϊόν Car Wash είναι αρκετά δυνατό 
για να καθαρίσει βρωμιά, τη λίγδα του δρόμου, έντομα, 
περιττώματα πουλιών, μολυσματικά στοιχεία του αέρα 
και άλλα , χωρίς να αφαιρεί μέρος από το κερί σας ή να 
θολώνει τη βαφή σας. Το ισορροπημένο PH του φοβερού 
προϊόντος της Mothers βοηθά και στην αποτροπή λεκέδων 
από το νερό.

> California Gold Clay Bar System
 Κωδ. 07240, 473ml

Σίγουρα έχετε ακούσει για τις μπάρες αργίλου ( clay bars) – όλοι οι επαγγελματίες 
καθαριστές και οι αυτοκινητιστές φίλοι σας μιλάνε για το πόσο καλά δουλεύουν. 
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μπάρες αργίλου που όλοι θέλουν. 
Δημιουργημένο για να αφαιρεί τους λεκέδες και τα μολυσματικά στοιχεία τα οποία 
δεν φεύγουν με το πλύσιμο και το λουστράρισμα, το αποκλειστικό μας σύστημα Clay 
Bar  θα εξαφανίσει μεταλλικά υπολείμματα, ρητίνη δένδρων, μολυσματικά στοιχεία 
του αέρα και περίσσια μπογιά. Επιπρόσθετα, η μπάρα αργίλου δεν είναι επικίνδυνη 
για τη βαφή σας – είναι τόσο δυνατή όσο χρειάζεται για να μαζέψει τα επιβλαβή 
υλικά χωρίς να είναι τόσο ”επιθετική”, Χρησιμοποιήστε την Clay Bar της 
Mothers για να ξεφορτωθείτε επιπλέον μπογιά και λίγδα και 
προετοιμάστε το έδαφος για τέλειο κέρωμα.
περιλαµβάνει: • δύο μπάρες Αργίλου 80 γρ. • 473ml. Showtime Instant 
Detailer • 15’’x15’’ Πετσέτα Μικροϊνών

> Chrome Polish 
 (Γυαλιστικό Χρωμίου)
 Κωδ. 05208, 236ml

Σχεδιασμένο να δουλεύει εξαιρετικά καλά πάνω σε όλες τις επιφάνειες χρωμίου, 
το Chrome Polish της Mothers θα σας δώσει τη λάμψη που επιθυμείτε. Ακόμη καλύτερα, 
αυτό το γυαλιστικό προστατεύει το χρώμιο σας με εξελιγμένα πολυμερή απωθώντας 
μουτζούρες και δακτυλικά αποτυπώματα. Χρησιμοποιείστε το Chrome Polish σας στους 
τροχούς σας, προφυλακτήρες, καθρέπτες, στις στεφάνες των προβολέων και στα χρωμιούχα 
αξεσουάρ. Είναι ασφαλές προς χρήση σε μαύρο χρώμιο και λειτουργεί πολύ καλά πάνω σε 
τζάμι. Αν θέλετε την απόλυτη λάμψη για το χρώμιο σας, αυτό είναι το κατάλληλο προϊόν.

ΝΕΟ
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> Σαμπουάν & κερί αυτοκινήτων
 Κωδ. 05675, 118ml  - Κωδ. 05674, 2lt

Το σαμπουάν και κερί (Carnauba Wash & Wax) 
της Mothers®, είναι ο γρήγορος και εύκολος τρόπος 
καθαρισμού, λάμψης και προστασίας της βαφής σας. 
Χρησιμοποιώντας το μεταξύ του τακτικού κερώματος, το 
σαμπουάν και κερί διαλύει εύκολα και απομακρύνει τους 
επίμονους ρύπους και τη βρωμιά, ενώ παράλληλα 
ενισχύει το υπάρχον κερί σας, δίνοντάς σας την εμφάνιση 
και την αίσθηση του γυαλίσματος. Ισχυρό, εξαιρετικά αφρώδες, 
βιοδιασπώμενο και με ισορροπημένο ρΗ, αυτό το σαμπουάν 
& κερί τα έχει όλα και καθιστά την τέλεια προσθήκη σε ένα 
καλά διατηρημένο φινίρισμα. Διαθέτοντας μία φιλική προς το 
περιβάλλον φόρμουλα και με ένα γρήγορο ξέβγαλμα, θα σας 
προσφέρει ένα λαμπερό φινίρισμα χωρίς κηλίδες.

> California Gold Showtime 
 Instant Detailer
 Κωδ. 08205, 118ml - Κωδ. 08216, 473ml
 Κωδ. 08224, 710ml - Κωδ. 08202, 4lt

Ετοιμάστε τη βαφή σας για επίδειξη με το Showtime, 
το οποίο είναι υγρό και εντυπωσιακό. Είτε θέλετε 
να καθαρίσετε ένα λεπτό στρώμα σκόνης είτε να 
προετοιμαστείτε για τους κριτές, χρησιμοποιείστε το Show-
time Instant Detailer. Η μοναδική σύνθεσή του καθαρίζει 
δακτυλικά αποτυπώματα, μουτζούρες και σκόνη και κρύβει 
μικρές ατέλειες και ιστούς αραχνών. Το Showtime είναι 
σχεδιασμένο με χρωματικούς ενισχυτές και προφυλακτήρες 
λάμψης, έτσι ώστε το αυτοκίνητό σας να φαίνεται στην 
εντέλεια όποτε θέλετε.

> California Gold Spray Wax
 Κωδ. 05724, 710ml

To Spray Wax της Mothers είναι ο 
γρηγορότερος τρόπος για να καθαρίσετε, 
προστατεύσετε και να γυαλίσετε 
οποιαδήποτε βαφή αυτοκινήτου, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
επικαλύψεων. Το Spray Wax αφαιρεί 
σκόνη και δακτυλικά αποτυπώματα ενώ 
προσδίδει μακροχρόνιο γυάλισμα, λάμψη 
και βάθος . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια ενώ μπορεί 
να δουλέψει τόσο ως ενισχυτικό του 
ήδη υπάρχοντος κερώματος όσο και 
ως μοναδικό προϊόν. Απλά ψεκάστε, 
σκουπίστε και απολαύστε ένα εκθαμβωτικό 
γυάλισμα.

ΝΕΟ



162

POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Καθαρισμός και περιποίηση>

>  Carpet & Upholstery 
 (Πατάκια & Ταπετσαρία)
 Κωδ. 05424, 710ml

Ποτέ δεν έχετε ξαναδεί τα πατάκια σας τόσο καθαρά. Η χρήση του Carpet & Upholstery της Mothers 
θα σας ανοίξει τα μάτια. Αποκαλύπτοντας το πραγματικό χρώμα και χαρακτήρα του εσωτερικού σας. 
Το καθαριστικό Carpet & Upholstery είναι αρκετά ισχυρό για να αφαιρεί τους δύσκολους  λεκέδες και 
τα σημάδια τα οποία χαλάνε τα  βινύλιο σας, το βελουτέ ύφασμα, τα πατάκια και τα αρνίσια υφάσματα, 
ενώ έχει ισορροπημένο PH και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Το Carpet & Upholstery είναι ιδανικό 
και για χρήση στα χαλιά του σπιτιού, ενώ το μεγάλου μεγέθους σπρέι710ml περιέχει αρκετό υλικό για 
όλες αυτές τις εργασίες.

> California Gold Scratch Remover
 Κωδ. 08408, 236ml

> Καθαριστικό σπρέι χρωμίων
 Κωδ. 05222, 710ml

Υπάρχουν περιοχές στο φινίρισμα της βαφής σας που υφίστανται περισσότερη μεταχείριση από άλλες: 
στις άκρες των θυρών και του πορτπαγκάζ, γύρω από τα πόμολα των θυρών στις οπές των κλειδιών 
στο μάνταλο της κουκούλας κ.λπ. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένας τρόπος αφαίρεσης γρατζουνιών. 
Το Mothers Scratch Remover ενεργεί πάνω σε οποιοδήποτε είδος φινιρίσματος ώστε να βοηθά στην 
αποκατάσταση της βαφής πολλών χιλιομέτρων και στην αφαίρεση επιφανειακών γρατζουνιών. Είναι 
ένα αυθεντικό γυαλιστικό- σιγουρευτείτε ότι θα επιστρώσετε με τον καθιερωμένο τρόπο γυαλίσματος για 
σωστή επικάλυψη και προστασία.

Το καθαριστικό σπρέι χρωμίων (Califor-
nia Gold® All-Chrome ™) της Mothers, 
είναι ο γρήγορος και πιο εύκολος τρόπος 
για να καθαρίσετε, να γυαλίσετε και να 
προστατεύσετε οποιοδήποτε σκληρό 
ή διακοσμητικό φινίρισμα χρωμίου, 
συμπεριλαμβανομένου της επιχρωμίωσης, 
του χρωμίου PVD και ακόμα και των 
σημερινών επιχρωμιωμένων πλαστικών. 
Αυτή η μοναδική στίλβωση ψεκασμού 
διαβεβαιώνει πως οι τροχοί και τα αξεσουάρ 
σας θα διατηρούνται λαμπερά, οποτεδήποτε 
και οπουδήποτε. Το καθαριστικό σπρέι 
χρωμίων αφαιρεί χωρίς κόπο τις δακτυλιές, 
τις μουντζούρες, τη σκόνη, τα έντομα και 
ακόμη και τις ελαφριές κηλίδες νερού, 
αφήνοντας πίσω ένα προστατευτικό στρώμα 
που θα κρατήσει το χρώμιο σας λαμπερό. 
Απλά ψεκάστε, σκουπίστε και απολαύστε μια 
εκπληκτική λάμψη!

> Water spot remover τζαμιών
 Κωδ. 06712, 335ml

Το Water spot remover τζαμιών 
(California Gold® Water Spot 
Remover ) της Mothers, είναι 
σχεδιασμένο για να αφαιρεί τα 
επίμονα σημάδια του σκληρού 
νερού και τους λεκέδες από 
οποιαδήποτε εξωτερική γυάλινη 
επιφάνεια. Οι ισχυροί παράγοντες 
διάλυσης ορυκτών που περιέχει, 
απομακρύνουν τα ιζήματα που 
ψύχονται από τον ήλιο, το αλάτι, 
τη ρητίνη των δέντρων, τη λάσπη 
του δρόμου, τα έντομα και την 
πρόσθετη ψεκασμένη βαφή. 
Χρησιμοποιήστε το Water spot 
remover τζαμιών στα εξωτερικά 
γυάλινα παρμπρίζ, στα παράθυρα 
και τους καθρέφτες.
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> Leather Conditioner
 Κωδ. 06312, 355ml

Το Leather Conditioner θα διατηρήσει το μαλακό 
δέρμα του αυτοκινήτου σας.
Το καθαρίσατε, τρίψατε τους λεκέδες από τον καφέ και 
το φαγητό, απομακρύνατε τη σκόνη και δεν θέλετε να 
το αφήσετε πάλι εκτεθειμένο σε νέες ”περιπέτειες”. 
Σφραγίστε το με το Leather Conditioner της Mothers. 
Το Leather Conditioner έχει ως συστατικά λανολίνη 
και λίπος από βοδινό πόδι, έτσι ώστε να διατηρεί 
τα φυσικά έλαια τα οποία χάνονται με το πέρας του 
χρόνου. Δημιουργεί ένα προστατευτικό περίβλημα το 
οποίο απωθεί τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου και 
τις καθημερινές καταχρήσεις.

> Κρέμα για δέρματα
 Κωδ. 06310, 200gr

> Καθαριστικός αφρός δέρματος
 Κωδ. 06410, 236ml

Η κρέμα για δέρματα της Mothers  διαθέτει προηγμένες 
ιδιότητες ενυδάτωσης πολλαπλών στρωμάτων και 
αντιγήρανσης, ξεπερνώντας τις συμβατικές μεθόδους 
διατήρησης για να θρέψει και να προστατεύσει τις 
φινιρισμένες δερμάτινες επιφάνειες σε ένα απλό βήμα. 
Τα μαλακτικά υψηλής ποιότητας και η αλόη που περιέχει, 
αναπληρώνουν  τα φυσικά έλαια που χάνονται από τη 
θερμότητα  και το φως του ήλιου με την πάροδο του 
χρόνου, ενώ η προηγμένη της σύσταση κλειδώνει την 
υγρασία διατηρώντας το δέρμα και εμποδίζοντας το 
μελλοντικό ξεθώριασμα, τη ξήρανση και τα σκασίματα. 
Χρησιμοποιείτε τακτικά τη κρέμα για δέρματα, αφού 
αποτελεί ένα προστατευτικό φράγμα, το οποίο διατηρεί 
το δέρμα σας μαλακό, εύκαμπτο και το κάνει να φαίνεται 
καινούριο για τα επόμενα χρόνια.

Μία πρωτοποριακή,  αναμειγμένη με 
αέρα, λύση αφρού καθαρισμού που 
διεισδύει και καθαρίζει βαθειά τους 
επίμονους λεκέδες ακόμα και από 
τις πιο παραμελημένες φινιρισμένες 
επιφάνειες από δέρμα και βινύλιο. 
Η ειδική φόρμουλα γλυκερίνης μας, 
ενισχυμένη με μικρο-γαλάκτωμα, 
παρέχει τέλεια ισορροπία 
υγρασίας, ενώ οι εμπεριεχόμενοι 
παράγοντες διαλύουν με ασφάλεια 
και απομακρύνουν τη βρωμιά και τα 
υπολείμματα, αφήνοντας το δέρμα 
σας απόλυτα καθαρό 
και έτοιμο για προετοιμασία.

> Leather Cleaner 
 (Καθαριστικό Δερμάτων)
 Κωδ. 06412, 335ml

Δερμάτινα εσωτερικά στοιχεία, κάμπριο 
με δερμάτινο εσωτερικό και γενικά 
όλες οι μαλακές δερμάτινες επιφάνειες 
πρέπει να πλένονται σε συχνή βάση- 
είναι φυσικό δέρμα και απαιτεί 
φροντίδα. Οι χημικοί μας δημιούργησαν 
το Leather Cleaner της Mothers, 
μια φόρμουλα με ισορροπημένο PH 
η οποία αφαιρεί βρωμιά, λίγδα και 
λεκέδες από τις πολύτιμες δερμάτινες 
επιφάνειές σας. Εν τω μεταξύ, όποτε 
χρησιμοποιείτε το Leather Cleaner, 
προετοιμάζετε τη δερμάτινη επιφάνεια 
για το Leather conditioner της Mothers, 
το οποίο διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια 
ζωής με ποιότητα.
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Καθαρισμός και περιποίηση>

> Mothers Plastic Polish
 Κωδ. 06208, 236ml

> Back-to-Black
 Κωδ. 6112, 335ml 

Το Mothers Plastic Polish καθαρίζει, γυαλίζει και 
προστατεύει με κρυστάλλινη διαύγεια. Είναι ένα γνήσιο 
γυαλιστικό για την αφαίρεση λεπτών γρατζουνιών, κηλίδων 
οξειδώσεων, ατελειών και μικρών χαρακιών, καθώς επίσης 
και για τον καθαρισμό λεκέδων και της κιτρινίλας από τα 
πλαστικά πτυσσόμενα παράθυρα. Το Mothers Plastic Polish 
δεν σταματά όμως εκεί.- προστατεύει τα πλαστικά σας από 
τον ήλιο, την αιθαλομίχλη, τους λεκέδες του νερού και τους 
αερομεταφερόμενους ρύπους με ένα ανθεκτικό επίπεδο 
πολυμερών.

Καθώς το εξωτερικό του οχήματος σας παλιώνει, το καουτσούκ, το πλαστικό 
και το βινύλιο όλων των χρωμάτων ξεραίνεται, ανοίγει, ξεφλουδίζει και 
διαβρώνεται. Αυτή η οξείδωση μπορεί αν εμποδίσει και να αποτραπεί με το 
Mothers  Back-to Black, το αγαπημένο μας προϊόν αυτόματης προστασίας. 
Αυτή η κομψή κατεργασία είναι κατάλληλη για προφυλακτήρες, καλούπια, 
σκίαστρα, περιποίηση παραθύρων, εξατμίσεις (seals) πλαϊνά πλαστικά, 
πόμολα θυρών , βραχίονες υαλοκαθαριστήρων- οτιδήποτε είναι 
από πλαστικό, καουτσούκ ή βινύλιο. 
Εφαρμόστε το Mother’s  Back- to-Black σε καμένο από τον ήλιο πλαστικό, 
καουτσούκ και βινύλιο για να επαναφέρετε την εργοστασιακή λάμψη  
(γυαλάδα) και έπειτα εφαρμόζετε το τακτικά.

> Συντηρητικό & γυαλιστικό  ταμπλό Protectant
 Κωδ. 05305, 118ml - Κωδ. 05316, 473ml 
 Κωδ. 05324, 710ml - Κωδ. 05302, 4lt

Διατηρεί και προστατεύει για 30 ημέρες! Το Protectant 
της Mothers προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία 
(UV) λάστιχο, βινύλιο, πλαστικό και φάιμπεργκλας. 
Κατασκευασμένο για να διατηρεί στην αρχική κατάσταση 
και εμφάνιση το dashboard,προφυλακτήρα, trim, λάστιχα 
και άλλα. Το Protectant δεν είναι ένα ελαιώδες υλικό για 
επικάλυψη επιφανειών. Εμποδίζει το όζον και την αιθαλομίχλη 
να εισχωρήσουν και δημιουργεί ασπίδα απέναντι στην 
υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι ένα συντηρητικό στοιχείο το 
οποίο λειτουργεί πάνω σε σχεδόν οποιαδήποτε πλαστική ή 
λαστιχένια επιφάνεια χωρίς βερνίκι.

ΝΕΟ
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PRODUCT LINE

®

> Rubbing compound  
 επαγγελματικό 
 Κωδ. 81132 & 81138

> Heavy Duty   
 Rubbing compound 
 Κωδ. 81232

Το επαγγελματικό Rubbing Compound της 
Mothers αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά 
ακόμη και τις πιο λεπτές γρατζουνιές από όλους 
τους τύπους φινιρίσματος και εργοστασιακές βαφές. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση 
της οξείδωσης από το φως, γρατζουνιές από το 
πλύσιμο του αυτοκινήτου και άλλα ελαττώματα 
από βαφές που δεν απατούν λείανση.

Το επαγγελματικά Heavy Duty Rubbing 
Compound της Mothers αφαιρεί και τις πιο 
λεπτές γρατζουνιές από όλους τους τύπους 
φινιρίσματος και εργοστασιακές βαφές. Μπορεί 
επίσης να εφαρμοστεί για την αφαίρεση της 
οξείδωσης από τον ήλιο, γρατζουνιές από το 
πλύσιμο του αυτοκινήτου και άλλα ελαττώματα 
από βαφές που απαιτούν λείανση.

> Glass Cleaner 

 Κωδ. 06616, 473ml
Βρωμιά του δρόμου, ιζήματα λαδιών και γλίτσα δεν έχουν καμία ελπίδα 
εναντίον του Mother’s  Glass Cleaner. Πολύ καλό για όλα τα αυτόματα 
τζάμια , τα κάτοπτρα των φαναριών, τους καθρέπτες ακόμα και για χρώμιο, 
αυτό το καθαριστικό τζαμιών δεν αφήνει γραμμές. Η επαγγελματική μας 
φόρμουλα είναι ασφαλής  και δεν περιέχει αμμωνία, έτσι δε θα βλάψει τις 
επιπωματισμένες μεμβράνες των παραθύρων σας. 
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POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Καθαρισμός και περιποίηση>

>  Marine spray wax (κερί)  
 Κωδ. 91824, 710ml

>  Marine γυαλιστικό μετάλλων υγρό 
 Κωδ. 91048, 236ml

> Marine υγρό γυαλιστικό πλαστικών
 Κωδ. 91058, 236ml

Διαμορφωμένο για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, το κερί ψεκασμού απομακρύνει τις ελαφρές κηλίδες 
νερού, το χώμα, τη σκόνη και τη βρωμιά. Αποκαθιστά το βάθος και τη λάμψη στα gelcoats και τις υαλοΐνες, 
και τα περισσότερα φινιρίσματα θαλάσσης. Χρησιμοποιώντας το σε υγρή ή στεγνή επιφάνεια, το Mothers® 
Spray Wax προσθέτει λάμψη και προστασία ακόμα και όταν βρίσκεστε εν κινήσει.

Ένα εξαιρετικό υγρό γυαλιστικό μετάλλων που αποκαθιστά και προστατεύει 
τα γυαλιστικά μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του ανοξείδωτου χάλυβα, του 
ορείχαλκου, του χαλκού και του αλουμινίου. Το PowerMetal® σας προσφέρει αυτή 
τη νέα γυαλάδα, αφαιρώντας θαμπάδες, την ελαφριά σκουριά της επιφάνειας, την 
ήπια οξείδωση και τη διάβρωση. Η προηγμένη σύνθεση της παρέχει προστασία 
και μόνιμη λαμπερή λάμψη. Εξαιρετική για χρήση με το χέρι, με το PowerBall® 
ή το PowerBall Mini®, για γρήγορη και εύκολη διεκπαιρέωση οποιασδήποτε 
εργασίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα. Ιδανικό για 
κιγκλιδώματα, σκάλες, στηρίγματα, βαρούλκα και πολλά άλλα.

Το καλύτερο όλα-σε-1 βερνίκι πλαστικών και προστατευτικό. Καθαρίζει εύκολα και γυαλίζει 
ένα μεγάλο εύρος σκληρών και εύκαμπτων πλαστικών και διαυγών βινυλίων  για τη βέλτιστη 
καθαρότητα-διαύγεια.  Αφαιρεί τις ελαφριές γρατζουνιές, την οξείδωση, τη θαμπάδα, τους λεκέδες 
και το κιτρίνισμα, αφήνοντας  ένα μακράς διάρκειας προστατευτικό στρώμα πολυμερούς ενάντια στις 
ακτίνες UV, τις κηλίδες νερού, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και άλλα. Εξαιρετικό για χρήση με το 
χέρι, με το PowerBall® ή το PowerBall Mini®.
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PRODUCT LINE

®

> Marine vinyl & rubber care
 Κωδ. 91424, 710ml

>  Marine σαμπουάν & κερί
 Κωδ. 91532, 1lt

> Marine synthetic wax   
 Κωδ. 91556, 473ml

> Marine black streak remove   
 Κωδ. 91624, 710ml

Ο γρήγορος, εύκολος τρόπος για να ανανεώστε την εμφάνιση 
των βινυλίων και των ελαστικών σας  σε ένα απλό βήμα.  Αυτή 
η μοναδική φόρμουλα ισορροπημένου pH καθαρίζει βαθειά 
με ασφάλεια και διατηρεί τις επιφάνειές σας, αφήνοντάς τες 
εύκαμπτες και φυσικές, χωρίς λιπαρά υπολείμματα.

Ένα συμπυκνωμένο, βιοαποικοδομήσιμο καθαριστικό και κερί για 
σκάφη και επιφάνειες RV. Ειδικά σχεδιασμένο για τη γρήγορη και 
εύκολη αφαίρεση της βρωμιάς, του άλατος, των ατμοσφαιρικών 
ρύπων και των ρύπων της θάλασσας. Το σαμπουάν και κερί της 
Mothers είναι  μία φόρμουλα φιλική προς το περιβάλλον,χαμηλού 
αφρισμού. Καθώς δεν χρειάζεται ξέπλυμα, δημιουργεί μία λαμπρή 
γυαλάδα ενώ προσφέρει προστασία σε όλα τα φινιρίσματα.

Ένα εξαιρετικά σκληρό συνθετικό πολυμερές κερί 
ενός βήματος, εξειδικευμένο για σύγχρονα gelcoats. 
Η εύκολη στη χρήση φόρμουλα υψηλής τεχνολογίας, 
δημιουργεί ένα μακράς διάρκειας προστατευτικό στρώμα 
έναντι των επιβλαβών περιβαλλοντικών ρύπων και των 
ακτίνων UV. Αφαιρεί την οξείδωση του φωτός και αφήνει 
πίσω του μια απαράμιλλη βαθειά λάμψη.

Φτιαγμένο για να αφαιρεί γρήγορα και εύκολα αυτές τις ανόητες μαύρες 
ραβδώσεις από τα gelcoats, τις υαλοΐνες ή το μέταλλο. “Απλά ψεκάστε, 
σκουπίστε και ξεπλύνετε! “
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POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Καθαρισμός και περιποίηση>

> Φλατζόκολλα κόκκινη
 Κωδ. 1024, 75ml

> Φλατζόκολλα μαύρη
 Κωδ. 1026, 75ml

>  Kαθαριστικό υγρό μπεκ βενζίνης
 Κωδ. 2211, 75ml

Η κόκκινη φλατζόκολλα είναι οξική σιλικόνη η οποία 
σφραγίζει με αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό την αντοχή στην 
υψηλή θερμοκρασία. Ειδικά σχεδιασμένη για βιομηχανικές 
εφαρμογές που δεν απαιτεί περαιτέρω μίξη, εύκολο στην 
αφαίρεση και επουλώνεται άμεσα ακόμα και σε ακραίες 
θερμοκρασίες, σχηματίζοντας  ένα ανθεκτικό και εύκαμπτο 
καουτσούκ. 
Δεν αλλάζει μορφή από το φως του ήλιου, όζον, βροχή 
ή χιόνι. Η ειδική φόρμουλα επιτρέπει τη χρήση της σε 
θερμοκρασίες από -70o C μέχρι 280o C.

Η μαύρη κόλλα σιλικόνης είναι έτοιμη προς χρήση. Η έκθεση σε 
ατμοσφαιρική υγρασία και θερμοκρασία δωματίου βοηθάει στην 
πήξει και σχηματίζει ένα ανθεκτικό και εύκαμπτο καουτσούκ. 
Η μαύρη σιλικόνη είναι ειδικά σχεδιασμένη για βιομηχανικές 
εφαρμογές. Δεν στάζει, ακόμα όταν εφαρμόζεται σε κάθετους 
αρμούς. Δεν περιέχει διαλύτη. Εύκολο να εφαρμοστεί σε ευρύ 
φάσμα θερμοκρασιών. Παραμένει εύκαμπτο από -70 C έως 250 C. 
Προσκολλάται στα περισσότερα υποστρώματα συμπεριλαμβανομένων: 
καθαρά μέταλλα, γυαλί, ξύλο, κεραμικά, ρητίνες σιλικόνης, 
βουλκανισμένο καουτσούκ, φυσικές και συνθετικές ίνες, σε πολλά 
πλαστικά και βαμμένες επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό στις καιρικές 
συνθήκες, σε κραδασμούς, στην υγρασία, το όζον και στις ακραίες 
θερμοκρασίες. Έχει καλή θερμική σταθερότητα, πολύ καλή ηλεκτρική 
μόνωση και στεγάνωση. Δεν συρρικνώνεται. Σχηματίζει σφραγίσματα 
κάθε πάχους. Ανθεκτικό σε λάδια, βενζίνη και ψυκτικά. Δεν βλάπτει τους 
καταλυτικούς μετατροπείς.

Με μία μόνο χρήση διαλύει το ίζημα και τα υπολείμματα. Η συχνή χρήση 
μειώνει τις ρυπογόνους εκπομπές και την κατανάλωση καυσίμου, 
αποκαθιστά και επιταχύνει την αρχική ισχύ του κινητήρα. Συμβατό με 
καταλυτικούς μετατροπείς. Κατάλληλο για όλους κινητήρες βενζίνης με ή 
χωρίς μόλυβδο, με ή χωρίς turbo. Αφαιρεί το συμπυκνωμένο νερό, τον 
σχηματισμό ιζημάτων, αφαιρεί και αποτρέπει τις καθιζήσεις στον θάλαμο 
καύσης, μειώνει την κατανάλωση βενζίνης για καλύτερη έγχυση, μειώνει 
την εκπομπή τοξικών ρίπων και ελέγχει την εξάτμιση CO και CO2.
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> Kαθαριστικό υγρό diesel
 Κωδ. 2221, 250ml

Καθαρίζει τα μπεκ, αφαιρεί 
καθιζήσεις και διαβρώνει από το 
σύστημα καυσαερίου και έγχυσης. 
Διευκολύνει την ψυχρή εκκίνηση. Η 
συχνή χρήση, βελτιώνει την καύση, 
μειώνει την κατανάλωση καυσίμου 
στον κινητήρα, αποκαθιστά την 
ισχύ και την επιτάχυνση. Μειώνει 
την εκπομπή καπνού και τοξικών 
αερίων, μειώνοντας τους ρίπους και 
προωθεί τη συναίνεση του τεχνικού 
ελέγχου των καυσαερίων (CO, CO2). 
Κατάλληλο για κινητήρες diesel. 
Συμβατό με κινητήρες με ή χωρίς 
κινητήρες. Ιδανικό για αυτοκίνητα και 
φορτηγά.

> Διαλυτικό diesel 
 Κωδ. 2261, 250ml

Θεραπεία για καύσιμα με υψηλή 
ισχύ. Η χρήση γίνεται σε κινητήρες 
diesel με ή χωρίς turbo και για 
συστήματα έγχυσης diesel σε υψηλές 
πιέσεις. Διευκολύνει τον διαχωρισμό 
του συμπυκνωμένου νερού που 
βρίσκεται στο σύστημα ισχύος, 
αποφεύγοντας την πήξη. Καθαρίζει 
τα μπεκ ψεκασμού καυσίμου και το 
κύκλωμα παροχής ισχύος, ευνοώντας 
την εκκίνηση του κινητήρα. Η 
συχνή χρήση βελτιώνει την καύση, 
μειώνοντας την εκπομπή τοξικών 
αερίων και ρύπανσης. Προστατεύει το 
σύστημα έγχυσης από τον σχηματισμό 
σκουριάς και διάβρωσης, αυξάνοντας 
τη δύναμη και τη χαλαρότητα του 
κινητήρα. Συμβατό με κινητήρες 
diesel, με ή χωρίς καταλύτη.

> Aντιπηκτικό diesel 
 Κωδ. 2251, 250ml

Εμποδίζει το πάγωμα του καυσίμου 
diesel αποτρέποντας τον σχηματισμό 
παραφινών που φράζουν τους 
σωλήνες σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Αφαιρεί το συμπυκνωμένο νερό 
προφυλάσσοντας την αντλία 
του τροφοδοτικού συστήματος. 
Ενισχύει την καύση καυσαερίου 
diesel μειώνοντας την κατανάλωσή 
του. Εξαλείφει και αποτρέπει τις 
καθιζήσεις στην αίθουσα καύσης. 
Προστατεύει το κύκλωμα ισχύς από τη 
σκουριά και τη διάβρωση. Χαμηλώνει 
το σημείο ροής του ψυχρού diesel.  
Κατάλληλο για κινητήρες diesel και 
κινητήρες με ή χωρίς καταλύτη.

Κωδ. 5052, 50 ml Κωδ. 5053, 250 ml Κωδ. 5053P, 250 ml

> Υγρά 
 υαλοκαθαριστήρων

Σούπερ συμπυκνωμένο 
απορρυπαντικό αντιψυκτικού 
(-70C) για το σύστημα 
πλύσης. Η υψηλή δυναμική 
καθαρισμού εγγυάται τέλεια 
ορατότητα, αφαιρώντας 
βρωμιά και λίπη χωρίς να 
αφήνει υπολείμματα. Εκτός 
από την προστασία της ψύξης 
του παρμπρίζ, εμποδίζει τον 
σχηματισμό ασβεστόλιθων. 
Επίσης είναι αποτελεσματικό 
στην απομάκρυνση εντόμων.

-20oC -70oC
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POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Καθαρισμός και περιποίηση>

> Υγρό φρένων DOT 4
 Κωδ. 2990, 200 ml

> Υγρό φρένων DOT 3
 Κωδ. 3010, 200 ml

> Σφραγιστικό ψυγείου 
 αυτοκινήτου
 Κωδ. 4011

>  Καθαριστικό υγρό ψυγείου
 Κωδ. 4050, 250 ml

>  Χονδρή αλοιφή
 Κωδ. 5028, 75 ml

Ένα συνθετικό υγρό για υδραυλικά φρένα με προηγμένη σύνθεση. 
Αναμιγνύεται με όλα τα συνθετικά υγρά που πληρούν 

τις προδιαγραφές DOT 3 και DOT 4. 
Δεν διογκώνει το ελαστικό, δεν διαβρώνει το μέταλλο.

Εφαρµογή
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και οχήματα 

επαγγελματικής χρήσης, όπου απαιτείται ειδική χρήση της DOT 4 και DOT 3 
αντίστοιχα.

Επισκευάζει γρήγορα και μόνιμα 
τις απώλειες από το κύκλωμα 
ψύξης. Συμβατό με όλους τους 
τύπους αντιψυκτικών ή/ και υγρών 
καλοριφέρ. Δεν καταστρέφει τους 
σωλήνες, τα στεγανωτικά και όλα τα 
εξαρτήματα του συστήματος ψύξης. 
Δεν εμποδίζει τη ροή του αέρα. 
Αποτρέπει τη σκουριά 
και τη ρύπανση. 
Πρακτικό και εύκολο στην 
ανίχνευση, είναι κατάλληλο 
για κάθε τύπο κυκλώματος για 
μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητο, τρακτέρ 
και φορτηγά. Το περιεχόμενο της 
φιάλης είναι αρκετό για κυκλώματα 
με χωρητικότητα 10 λίτρων. Πριν την 
εφαρμογή, συνιστάται να καθαρίσετε 
το κύκλωμα ψύξης με ειδικό υγρό 
καθαρισμού αλάτων.  

Ιδανικό στις περιπτώσεις φραγμένων καλοριφέρ και 
αποτελεσματικό για την διατήρηση του κυκλώματος 
ψύξης. Αφαιρεί άμεσα τη ρύπανση, τη σκουριά και τη 
λάσπη που βρίσκονται στο κύκλωμα ψύξης. Αποκαθιστά 
τη βέλτιστη κυκλοφορία του ψυκτικού που ευνοεί την 
ανταλλαγή θερμότητας στον κινητήρα.  Κατάλληλο για 
κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.

Κατάλληλο για μεταλλικές βαφές. Αφαιρεί τις γρατζουνιές και τα μικρά σημάδια από το 
αυτοκίνητο. Επαναφέρει τη λάμψη στο χρώμα προστατεύοντάς το από την οξείδωση. 
Ιδανικό για την αφαίρεση βαφών και υπολείμματα ελαστικών που προκαλούνται 
από προσκρούσεις και ελαφριά τριβή με άλλες επιφάνειες. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί σε μοτοσυκλέτες, σκούτερ και βάρκες. Εφαρμόζεται εύκολα και 
γυαλίζει. 
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> Γράσο σιλικόνης 

 Κωδ. 6070, 75 ml
Χρησιμοποιείται για την προστασία των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών, για τη λίπανση 
και την προστασία των ευαίσθητων εξοπλισμών. 
Σχεδιασμένο για λίπανση, ασφάλεια 
και αύξηση στεγανότητας. Συμβατό με λάστιχα, 
κανονικά και μεταχειρισμένα. 
Είναι αδρανές ως προς όλα τα συνθετικά υλικά. 
Άοσμο, άχρωμο και ανθεκτικό 
σε υψηλές θερμοκρασίες.  Δεν στάζει, δεν 
λεκιάζει.

> Σπρέι εκκίνησης  

 Κωδ. 8506, 200 ml αιθέρας
Ειδικά σχεδιασμένο για τη στιγμή 
εκκίνησης του κινητήρα diesel και 
βενζίνης ακόμη και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες. Μειώνει τη φθορά της 
μίζας και της μπαταρίας. Επίσης, είναι 
ιδανικό για μοτοσυκλέτες, μηχανές 
θαλάσσης, αλυσοπρίονα.

> Fast αυτοκινήτου  
 Κωδ. 8510, 300 ml

Ιδανικό για ελαστικά με 
ή χωρίς αεροθάλαμο. 
Επισκευάζει και διογκώνει 
αμέσως το κλαταρισμένο 
ελαστικό. Δεν καταστρέφει το 
ελαστικό. Δεν συνιστάται σε 
σχισμένα ελαστικά. 

> Αντισκουριακό σπρέι   
 Κωδ. 8514, 400 ml

Άμεσα δραστικό, ενάντια στη σκουριά, τα άλατα, την αιθάλη και άλλα παρόμοια. 
Ιδανικό για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, για το σπίτι και εργαστήρια. 
Είναι ένα προϊόν που προέρχεται από εκτεταμένη έρευνα και ειδική τεχνολογία. 
Σούπερ διεισδυτικό, ενεργό σε δευτερόλεπτα, ‘απελευθερώνοντας’ βίδες, 
παξιμάδια και μεντεσέδες, κερδίζοντας κάθε αντίσταση, σε κάθε μηχανικό 
κομμάτι. Δεν αλλοιώνει μέταλλα ή βαφές, προστατεύει από περαιτέρω 
οξείδωση και αλλοίωση, δημιουργώντας μία διαφανή μεμβράνη.

> Σπρέι επαφών   
 Κωδ. 8524, 400 ml

Επιτρέπει τον καθαρισμό ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. 
Αφαιρεί την οξείδωση, το γράσο και τη 
βρωμιά χωρίς να αφήνει υπολείμματα, 
αποκαθιστώντας άμεσα την ηλεκτρική 
αγωγιμότητα. Η ειδική διαμόρφωση, 
εκτός από την εξάλειψη του οξειδίου 
και του θειούχου, λιπαίνει και 
προστατεύει από τη διάβρωση για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Καθαρισμός και περιποίηση>

> Καθαριστικό 
 μηχανής σπρέι    
 Κωδ. 8528, 400 ml

Μεγάλη διαλυτική δύναμη. Ειδικά 
σχεδιασμένο για καθαρισμό του 
εξωτερικού του κινητήρα, και το 
πλύσιμο των μηχανικών μερών του 
αυτοκινήτου, μοτοσυκλετών και 
σκούτερ. Διαλύει τα γράσα και τα λίπη, 
απομακρύνοντας τα υπολείμματα 
ασφάλτου και πίσσας.

> Σπρέι σιλικόνης    
 Κωδ. 8530, 400 ml

Μη κολλώδες σιλικονούχο λάδι. 
Χημική σύνθεση με άτομα σιλικόνης, 
κορεσμένο οξυγόνο που επιτρέπουν 
τη χρήση του σε υψηλές και 
χαμηλές θερμοκρασίες. Το σπρέι 
έχει πολλαπλές χρήσεις, στην 
υφαντουργία, χρώματα, καουτσούκ, 
πλαστικά, όπως αντί-συγκολλητικό 
στη βιομηχανία υποδημάτων. 
Χρησιμοποιείται ως μονωτικό και 
ως προστατευτικό, εξαλείφει τον 
στατικό ηλεκτρισμό από τα πλαστικά 
αντικείμενα, προστατεύει από την 
οξείδωση

> Αφρός καθαρισμού 
 ταπετσαρίας     
 Κωδ. 8544, 400 ml

Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. 
Ιδανικό για κάθε τύπο υφάσματος 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου: 
καθίσματα, μοκέτες. Χάρη στη δύναμη 
του ενεργού αφρού, καθαρίζει σε 
βάθος και αναζωογονεί τη λάμψη. 
Αφαιρεί λεκέδες, βρωμιά και οσμές, 
επαναφέροντας την απαλότητα

> Γυαλιστικό σπρέι     
 Κωδ. 8540, 400 ml

Ιδανικό προϊόν για το γυάλισμα και τον 
καθαρισμό κάθε τύπου επικαλυμμένης 
επιφάνειας, μέταλλα, ίνες γυαλιού, κλπ. 
Αφαιρεί γρατζουνιές και λεκέδες από 
το αυτοκίνητο. Η ειδική του σύνθεση το 
καθιστά ιδανικό και για τον καθαρισμό 
διάφανων πλαστικών. Δεν αλλοιώνει τα 
πλαστικά, τα μέταλλα, το χρώμα.

> Γράσο σπρέι     
 Κωδ. 8554, 400 ml

Λιπαντικό γράσο με βάση τα 
σαπούνι λιθίου, μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα και εξαιρετικές 
μηχανικές ιδιότητες. Ιδανικό για 
τη λίπανση γραναζιών, ρουλεμάν, 
αλυσίδων, κ.α. χρήσιμο σε 
αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, 
ποδήλατα, αγροτικά μηχανήματα. 
Επίσης, είναι ιδανικό για την 
κωπηλασία χάρη στην υψηλή 
αντοχή στο θαλασσινό νερό. 
Λειτουργεί και ως μονωτικό 
μεταξύ μηχανικών εξαρτημάτων.
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> Καθαριστικό καρμπυρατέρ     
 Κωδ. 8557, 400 ml

> Αντιθαμβωτικό     
 Κωδ. 8562, 200 ml

Σχεδιασμένο για τον εσωτερικό και 
εξωτερικό καθαρισμό του καρμπυρατέρ, 
σωλήνες και βαλβίδες. Το σύστημα 
καυσίμου και οι αγωγοί ελευθερώνονται 
με τη διάλυση του άνθρακα, της λάσπης 
και διάφορων καθιζήσεων. Αποκαθιστά 
τη ροή του αέρα στο σύστημα καύσης. 
Μειώνει την εκπομπή καπνού και την 
κατανάλωση καυσίμου. Δεν καταστρέφει 
το πλαστικό και το καουτσούκ. 
Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης 
και diesel.

Προστατεύει από τη θόλωση του 
γυαλιού, των παραθύρων και 
παρμπρίζ, μειώνει τη διάθλαση των 
ακτινών του ηλίου εξασφαλίζοντας 
τέλεια ορατότητα κατά τη νυκτερινή 
οδήγηση. Έχει άμεση και μακρά 
διάρκεια, χωρίς να αφήνει ίχνη. 
Δεν είναι λιπαρό.

> Καθαριστικό φρένων 
 σπρέι     
 Κωδ. 8564, 400 ml

Αφαιρεί και καθαρίζει τα 
συσσωρευμένα στοιχεία από το 
σύστημα πέδησης και συμπλέκτη. 
Απολιπαίνει και αποκαθιστά τα 
λάδια,  το γράσο και τη σκουριά 
ενεργώντας και στεγνώνοντας άμεσα. 
Μειώνει τον θόρυβο αφαιρώντας τη 
συσσωρευμένη βρωμιά στο σύστημα 
πέδησης. Ιδανικό για την απολίπανση 
μηχανικών στοιχείων και αλυσίδων.

> Αντιπαγωτικό σπρέι     
 Κωδ. 8574, 400 ml

Διαλύει τον πάγο αμέσως ή τον 
παγετό που σχηματίζεται στη 
γυάλινη επιφάνεια του αυτοκινήτου, 
εξασφαλίζοντας τέλεια ορατότητα. 
Ιδανικό και για κλειδαριές. Οι 
επιφάνειες μπορούν να ψεκαστούν 
πριν το σχηματισμό πάγου για να 
αποφευχθεί ο σχηματισμός του

> Καθαριστικό ταμπλώ     
 Κωδ. 8585, 400 ml

Ειδικά σχεδιασμένο για τη νέα 
γενιά ταμπλώ με ματ φινίρισμα. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
σε κλασσικά ταμπλώ, σε πλαστικές 
επιφάνειες, άγριο δέρμα, τεχνητό 
δέρμα, καουτσούκ και ξύλο. Αφαιρεί 
λεκέδες, βρωμιά και οσμές. Ο 
αφρός προστατεύει και διατηρεί τις 
επιφάνειες καινούριες, αφήνοντας 
ένα ευχάριστο άρωμα.
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Καθαρισμός και περιποίηση>

> Γυαλιστικό ταμπλώ 
 σπρέι      
 Κωδ. 8587, 600 ml

> Καθαριστικό μηχανών      
 Κωδ. 8728

> Γυαλιστικό πλαστικών  
 μηχανών, Κωδ. 8740

> Γράσο μηχανής 
    αλυσίδας σπρέι       
 Κωδ. 8754, 400 ml

Νέα σύνθεση. Καθαρίζει και 
απολυμαίνει τις επιφάνειες 
αφαιρώντας τη σκόνη και τη 
μυρωδιά του καπνού. Ανανεώνει 
και βελτιώνει την αρχική εμφάνιση, 
αφήνοντας μία προστατευτική 
‘μεμβράνη’, αποφεύγοντας τις 
ρωγμές και τη γήρανση. Μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί σε 
πλαστικές επιφάνειες, ξύλο, δέρμα 
και καουτσούκ. Επίσης, είναι 
κατάλληλο για νέα γενιά ταμπλώ.

Ιδανικό για την απολίπανση και τον 
γρήγορο καθαρισμό των κινητήρων, 
των αλυσίδων, και γενικότερα των  
μηχανικών μερών. Διαλύει ακόμη 
και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου 
στο εξωτερικό του καρμπυρατέρ. 
Καθαρίζει κάθε είδους βρωμιάς 
χωρίς να ξεθωριάζει τα πλαστικά 
μέρη και να βλάπτει τη βαφή. 
Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή, 
χρησιμοποιείται στον επαγγελματικό 
τομέα του off-road, της πίστας και των 
καρτ.

Ειδικό προϊόν για τη στίλβωση και τον 
καθαρισμό κάθε τύπου μεταλλικής 
επιφάνειας, επικαλυμμένης, κλπ από ίνες 
γυαλιού. Η ειδική του σύνθεση το καθιστά 
αποτελεσματικό επίσης στον καθαρισμό, 
στη στίλβωση των διάφανων πλαστικών 
υλικών, στην αφαίρεση των γρατζουνιών 
από τα παρμπρίζ των μοτοσυκλετών, 
στα φινιστρίνια των σκάφων, στους 
προφυλακτήρες της μηχανής, στα κράνη 
μοτοσικλετών, στους πλαστικούς θόλους 
και σε πολλούς άλλους διαφορετικούς 
τομείς. Δεν περιέχει διαβρωτικές ενώσεις, 
δεν προσβάλλει τα πλαστικά, δεν αλλοιώνει 
το χρώμα, είναι ασφαλές για τους χρήστες, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή 
με τροχιακή pad στίλβωση, με μηχανές 
βουρτσίσματος, κλπ.

Υψηλός δείκτης λίπανσης 
για τις αλυσίδες, 
μηχανήματα. Λιπαίνει 
άμεσα. Αντιστέκεται στην 
παρουσία νερού, ατμού. 
Σταθερή και συνεχή 
λίπανση. 
Διεισδύει εύκολα στα 
πλέγματα των αλυσίδων.
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> Γράσσο για αυτοκίνητα 
 & μηχανές  
 Κωδ. 6000

> Σφραγιστικό κάρτερ 
 Κωδ. 1001

> Καθαριστικό χεριών       
 Κωδ. 9022, 1lt
 Κωδ. 9023, 4lt

Ημι-συνθετικό γράσο λιθίου 
αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει 
τις πιο αυστηρές απαιτήσεις τόσο 
της βιομηχανίας όσο και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας.

Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό 
σφράγισης σε κάθε προσχηματισμένη 
φλάντζα, στη σφράγιση των ζευγών, 
των κινητήρων, των εξαρτημάτων 
και οπουδήποτε απαιτείται ένα 
συγκολλητικό σφραγιστικό που να 
δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη.

Καθαριστικό χεριών ειδικά για 
επαγγελματική χρήση. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο για την απομάκρυνση της 
βρωμιάς διαφόρων ειδών, όπως 
γράσο, λάδια και μελάνια. Είναι 
απαραίτητη για τους μηχανικούς, τους 
τυπογράφους και τους ξυλουργούς. 
Η συγκεκριμένη σύνθεση επιτρέπει 
να καθαριστεί εντελώς το δέρμα 
αφού συνδυάζει τη χημική δράση των 
απορρυπαντικών και τη μηχανική των 
μικρόκοκκων. Έχοντας ως βασικό 
συστατικό τη γλυκερίνη, κάνει το 
δέρμα απαλό, το ενυδατώνει και το 
αρωματίζει με λεμόνι. Δεν φράζει τις 
αποχετεύσεις των νεροχυτών.



Αρωματικά>

POLE POSITION
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Angelidis &Co

Κωδ. MNT200
Fresh Mojito

Κωδ. MNT201
Πράσινο μήλο

Κωδ. MNT201
Μέντα

Κωδ. MNT201
Φρούτο

Κωδ. MNT201
Κανέλλα
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• Αρώµατα βασισµένα 
   στις δηµοφιλείς καραµέλες Mentos
• Άρωµα µεγάλης διάρκειας
• Ιδανικά για αυτοκίνητα
• Περιεχόµενο: 42-54g
• Ευρωπαϊκά αρώµατα

Κωδ. MNT600
Fresh Mojito

Κωδ. MNT601
Πράσινο μήλο

Κωδ. MNT602
Μέντα

Κωδ. MNT603
Φρούτο

Κωδ. MNT604
Κανέλλα
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Αρωματικά>

> Aρωματικό δενδράκι 
 Βανίλια - Καρύδα - Black ice - Πεύκο

> Aρωματικά χώρου
   σπρέι 50ml 

Κωδ. 01.103 Κωδ. 01.102 Κωδ. 01.104Κωδ. 01.105

Αρωματικό χώρου για το εσωτερικό του αυτοκινήτου 
σας σε σχήμα δένδρου. 

AGRUMES CITRUS 
& FLOWERS 50ml

Κωδ. SM0161
FOREST FRESH 50ml

Κωδ. SM0162
VANILLA 50ml 

Κωδ.SM0163
AQUA PACIFIC 50ml

Κωδ.SM0164
CHERRY 50ml
Κωδ.SM0167

> Aρωματικά χώρου Ισπανίας, 
    μπουκαλάκια 5ml

Αρωματικό χώρου 
για το εσωτερικό 
του αυτοκινήτου σας. AGRUMES CITRUS 

& FLOWERS  5ml
Κωδ.SM0011

ORIENTAL VANILLA 5ml
Κωδ.SM0012

FOREST FRESH 5ml
Κωδ.SM0013

AQUA PACIFIC 5ml
Κωδ.SM0014



9Καθαρισμός και περιποίηση>

> Βούρτσα νερού 
 Κωδ. 911.09176

Η βούρτσα νερού τριψίματος μπορεί 
να συνδεθεί στην παροχή νερού 
και να αφαιρέσει ακόμα και την πιο 
επίμονη βρωμιά.

> Βούρτσα βαμβακερή 
 Κωδ. 911.00.03

Βαμβακερή βούρτσα Theokor. 
Ξεσκονίζει, γυαλίζει και καθαρίζει 
όλες τις επιφάνειες του αυτοκινήτου. 
Ενδείκνυται για χρήση στο σπίτι 
και το γραφείο. 

> Βούρτσα βαμβακερή 
 Κωδ. 911.00.02

Αυτή η μαλακή βούρτσα φυλακίζει 
εύκολα και γρήγορα τη σκόνη από 
όλες τις επιφάνειες.

179
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Καθαρισμός και περιποίηση>

> Γνήσιο δέρμα Ιταλίας 
 Κωδ. 916.00.03 (44 χ 30 cm)

 Κωδ. 916.00.04 (55 χ 36 cm)

Πανάκι από suede – φυσικό δέρμα, 
ιδανικό για στεγνό και απαλό καθαρισμό 
στα τζάμια, το ταμπλό και γενικότερα 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Είναι ψεκασμένο με τις πιο προηγμένες 
μεθόδους, ώστε να παραμένει 
ανθεκτικό για διαρκή χρήση.

> Πανί μικροϊνες 
 Κωδ. 531CT (4τεμ.)

 Κωδ. 533CT (1τεμ.)

Πανί από μικροΐνες, για τον 
καθαρισμό του εξωτερικού 
μέρους του αυτοκινήτου.

> Συνθετικό δέρμα 
 Κωδ. MD001 (43 x 32 cm)

 Κωδ. MD002 (66 x 43 cm)

Πανάκι από συνθετικό δέρμα, ιδανικό 
για την αφαίρεση των λεκέδων και της 
βρωμιάς από τα τζάμια, το εξωτερικό 
και το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

> Σφουγγάρι 1 τεμάχιο 
 Κωδ. 913.3710

Σφουγγάρι για το πλύσιμο του 
αυτοκινήτου σας. Πωλείται ανά τεμάχιο.

> Σφουγγάρι 5 τεμάχια 
 Κωδ. 913.350

Σφουγγάρια για το πλύσιμο του 
αυτοκινήτου σας (συσκευασία 5 τμχ).
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Χημικά - Ενισχυτικά>

> Dyno Tab Υαλοκαθαριστήρων 
 2χ3.75 l., Κωδ. 82601

> Dyno Tab Υαλοκαθαριστήρων για 3.75 l
    Κωδ. 82641

Ένα ενιαίο δισκίο Windscreen Green μέσα 
σε ένα βολικό περιτύλιγμα αλουμινίου. 

Αυτή η βολική και εύκολη στην αποθήκευση κάρτα 2 δισκίων φτιάχνει 2 γαλόνια 
διαλύματος καθαρισμού παρμπρίζ. Εξαιρετικό για την αφαίρεση οδικών ρύπων, 
εντόμων και περιττωμάτων πουλιών. Προσθέστε ένα απευθείας στο δοχείο νερού των 
υαλοκαθαριστήρων ή αναμείξτε το σε ένα δοχείο που ξαναγεμίζετε και χρησιμοποιήστε 
το όταν χρειάζεται. Θερινή ή χειμερινή χρήση. Δεν θα βλάψει τις πλαστικές, καουτσούκ, 
μεταλλικές ή βαμμένες επιφάνειες.
• Δεν περιέχει φωσφορικό άλας   • Μη τοξικό
• Βιοδιασπώμενο  • Χωρίς αρώματα 

> Dyno Tab Moto 2x4 l 
 Κωδ. 45438

Η μικρή ταμπλέτα με τη μεγάλη 
ώθηση! Αυτό το γρήγορο ενισχυτικό 
διάλυσης οκτανίων είναι σχεδιασμένο 
για μικρότερες μοτοσικλέτες και 
σκούτερ. Αποκτήστε περισσότερη ισχύ 
και γρηγορότερη επιτάχυνση με κάθε 
γέμισμα της δεξαμενής. Απλά ρίξτε το 
στη δεξαμενή καυσίμου για βελτιωμένη 
απόδοση. Κάθε πακέτο αντιστοιχεί σε 
οκτώ λίτρα.

Περιέχει 2 ταμπλέτες 2,2 γραμ 
(μία ανά 4 λίτρα).

> Dyno Tab Diesel 2x60 l. πετρελαίου μπεκ 
 Κωδ. 45602

Το Dyno-tab® φροντίδα  πετρελαίου μπεκ έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
τις μοναδικές ιδιότητες των μηχανών πετρελαίου και συστήματα 
καυσίμου. Εκτός από την αύξηση των διανυθέντων χιλιομέτρων 
και τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα διατηρεί τα μπεκ 
ψεκασμού καθαρά και αποτρέπει την οξείδωση του πετρελαίου και 
τη συγκέντρωση υπολειμμάτων 
• Το Dyno-tab® Diesel Treatment με καθαριστικό ψεκασμού 
συμμορφώνεται με τους ομοσπονδιακούς νόμους σχετικά με τις 
απαιτήσεις χαμηλού θείου στο πετρέλαιο κίνησης. Για χρήση σε 
μηχανοκίνητα οχήματα και άλλες εφαρμογές ντίζελ όπως γεννήτριες 
και αντλίες.

Περιέχει 2 ταμπλέτες 1 γραμ (μία ανά 60 λίτρα).
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> Dyno Tab Oktania 
 για 60 l βενζίνης 
 Κωδ. 45433

Μονή ενισχυτική ταμπλέτα οκτανίων 
1,5 γραμ. Απλά τοποθετήστε το στη 
δεξαμενή καυσίμων σας για βελτιω-
μένη απόδοση. 
Εύκολη στη διανομή και την αποθή-
κευση. Κάθε ταμπλέτα αντιστοιχεί σε 
60 λίτρα βενζίνης.  

Περιέχει 1 ταμπλέτα 1,5 γραμ 
(μία ανά 60 λίτρα).

> Dyno Tab Injection για 60 l βενζίνης 
 Κωδ. 45444

Το Dyno-tab® One Injector Cleaner είναι η πιο γνωστή 
μονή ταμπλέτα μας, σε μία συσκευασία που είναι 
μικρότερη από πιστωτική κάρτα, καθιστώντας εύκολη την 
αποθήκευση. Τοποθετήστε ένα ζευγάρι στο ντουλαπάκι 
ή στο πλευρικό σας πλαίσιο. Ελέγξτε τα αποθέματα σε 
ένα γρήγορο περιβάλλον, διανέμοντας ένα κάθε φορά 
ή δίνοντάς τα στους πελάτες σας. Αποκτήστε τα μεγάλα 
οφέλη του Dyno-tab®, όπως η χαμηλότερη κατανάλωση 
καυσίμου και το υψηλότερο οκτάνιο, καθώς και το 
ισχυρό καθαριστικό για μπεκ, σε μια μικρή συσκευασία. 
Για τη βελτιωμένη απόδοση του αυτοκινήτου σας είναι το 
νούμερο ΕΝΑ!

Περιέχει 1 ταμπλέτα 1 γραμ (μία ανά 60 λίτρα).

> Dyno Tab 2χ60 l. πετρελαίου-βενζίνης 
 Κωδ. 45402

Απολαύστε όλα τα οφέλη του ενισχυτικού Dyno-Tab® φροντίδας 
καυσίμου, όπως η βελτιωμένη οικονομία καυσίμου και η καλύτερη 
ισχύς και απόδοση σε μία βολική συσκευασία 2 τεμαχίων. 
Γιατί να πληρώνετε για ένα υγρό φορέα όταν μπορείτε να πάρετε όλα 
τα οφέλη με την τεχνολογία ταμπλέτων και ταυτόχρονα να μειώσετε 
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Βενζίνη ή ντίζελ.

Περιέχει 2 ταμπλέτες 1 γραμ (μία ανά 60 λίτρα).

Χημικά - Ενισχυτικά>
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Λάμπες>

> Λάµπες “ORIGINAL”
Τα αυθεντικά οικονομικά ανταλλακτικά

Οι λάµπες αλογόνου OSRAM ORIGINAL LINE 
προσφέρουν εξαιρετική επίδοση για συγκεκριµένες 
απαιτήσεις , είναι ανθεκτικές και οικονοµικές.
 Έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί σε εκατοµµύρια νέα 
αυτοκίνητα από γνωστούς κατασκευαστές, είτε ως 
αρχικός εξοπλισµός είτε ως γνήσια ανταλλακτικά. 
Βιώστε την εξαιρετική σχέση ποιότητας / τιµής , 
την αξιόπιστη ποιότητα της EOM και την ευρεία 
γκάµα προϊόντων της ORIGINAL LINE.

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H3 64151 12,0 68 PK22s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H1 64150 12,0 68 P14,5s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  H10 9145 12,0 42 PY20d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H4 64193 12,0 60/55 P43t

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H8 64212 12,0 35 PGJ19-1

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H9 64213 12,0 65 PGJ19-5

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H11 64211 12,0 55 PGJ19-2

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H7 64210 12,0 55 PX26d
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 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H13 9008 12,0 60/55 P26.4t

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 HB2 9003 12,0 60/55 P43t

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 HB1 9004 12 65/45 P29t

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 HB3 9005 12,0 60 P20d

> Λάµπες “ORIGINAL”

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H27/1 880 12 27 PG13 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H27/2 881 12 27 PGJ13 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  H15 64176 12,0 15/55 PGJ23t-1

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  HB4 9006 12,0 51 P22d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H16 64219 12 19 PGJ19-3

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H11B 64241 12,0 55 PGJY19-2 
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Λάμπες>

> Λάµπες “ORIGINAL”

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 5w κίτρινη χ. κάλυκα 2827 12.0 5 W2.1x9.5d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 1,2 χ. κάλυκα 2821 12.0 3 W2.1x9.5d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 1,2 ταµπλώ 2721MF 12.0 1.2 B8.5d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  1,2 χ. κάλυκα 2721 12.0 1,22 W2.1X9.5d 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  12/2 2722 12.0 2,0 W2X4.6d 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 5w κίτρινη χ. κάλυκα 2825 12.0 5 W2.1x9.5d 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  W16W 921 12.0 16 W2.1x9.5d 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  12/21-5 χ. κάλυκα 7515 12.0 21/5 w3x16q 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  12/21 χ. κάλυκα 7505 12.0 21 w3x16d 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 21 φλας παράκεντρο 7507 12.0 21 BAU15s
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 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 Ελιά 3893 12.0 4 BA9s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 Φουντούκι 5007 12.0 5 BA15s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 Φουντούκι 5008 12.0 10 BA15s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 Καρυδάκι 21/4 7225 12.0 25/5 BAZ15d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 12/21/5 Διπολική 7528 12.0 25/6 BAY15d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 12/21 Μονοπολική 7506 12.0 25 BA15s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 6w ιωδίου 64132 12.0 6 BAX9s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 R2 64183 12,0 45/40 P45t

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 HS1 64185 12,0 35/35 PX43t

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  12/5w 64111 12.0 5 BA9s
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Λάμπες>

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 Σωληνωτή 36mm 6461 12.0 10 SV8.5-8

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 Σωληνωτή 30mm 6438 12.0 10 SV8.5-8

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 Σωληνωτή 35mm 6418 12.0 5 SV8.5-8

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  20w ντουί 64115 12.0 22.5 BA9s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  Καρυδάκι 21/12 7105 12.0 21 BA15

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  Chrome 7507DC 12.0 21 BAU15s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  10w αλογόνου 64113 12.0 10 BA9s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  Diadem 7507LDA 12.0 21 BAU15s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  Diadem 7508LDR 12.0 21 BAW15s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
  Diadem 7538LDR 12.0 5 BAW15s

> Σωληνωτές
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> Λάµπες “COOL BLUE INTENSE”
Το λευκό φως με μπλε απόχρωση έως και 4.200Κ  
Ανακαλύψτε τους COOL BLUE INTENSE λαµπτήρες αλογόνου υψηλής 
τεχνολογίας, σχεδόν πρωταθλητές στις λάµπες xenon.  Με ισχυρό και 
λαµπερό φως έως και 4.200 Kelvin της οποίας η λυχνία το κάνει να 
µοιάζει µε xenon, δίνει στους οδηγούς την αξία των χρηµάτων τους. Η 
λάµπα αυτοκινήτου παρέχει έναν φωτισµό υψηλής αντίθεσης παρόµοιο 
µε το φως της ηµέρας, το οποίο δεν επιβαρύνει τα µάτια.  Σε σύγκριση 
µε τους κλασσικούς λαµπτήρες αλογόνου, η σειρά  OSRAM COOL BLUE 
INTENSE είναι έως και 20% φωτεινότερη.  Ο µοντέρνος σχεδιασµός 
µε ασηµί καπάκι (H4/ H7/ H11/ HB4)  είναι ιδανικός για διαφανείς 
προβολείς.  Αυτό δίνει µια κοµψή εµφάνιση στο αυτοκίνητό σας. 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 HB3 9005CBH 12,0 73 P20d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H1 64150CBH 12,0 68 P14,5s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H4 64193CBH 12,0 75/68 P43t

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H11 64211CBH 12,0 62 PG/19-2

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 HB4 9006CBH 12,0 62 P22d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H3 64151CBH 12,0 68 PK22s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H7 64210CBH 12,0 58 PX26d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 SW XK 2825CBH 12,0 5 W2.1x9.5d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 HIR2 9012CBH 12,0 55 PX22d
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Λάμπες>

Η φωτεινή λάμπα αλογόνου στους περισσότερους τύπους.

Οι NIGHT BREAKER UNLIMITED λάµπες προσφέρουν περισσότερη 
απόδοση για τους πιο σηµαντικούς τύπους λαµπτήρων. Προσφέρουν 
έως και 110% περισσότερη φωτεινότητα. Οι λαµπτήρες παρέχουν 
µεγαλύτερη ακτίνα φωτισµού έως και 40 µέτρα και 20% πιο λευκό 
φως σε σύγκριση µε τους συµβατικούς λαµπτήρες αλογόνου. 
Αποτελεί την τέλεια προϋπόθεση για ασφαλέστερη οδήγηση χωρίς 
κούραση. Λόγω των εντυπωσιακών χαρακτηριστικών τους, οι 
λάµπες NIGHT BREAKER UNLIMITED εξασφαλίζουν βελτιωµένη 
ορατότητα και µπορούν να παρέχουν σηµαντικά καλύτερους χρόνους 
αντίδρασης. Οι λαµπτήρες παρέχουν απόδοση φωτισµού, χάρη στη 
βελτιστοποιηµένη φόρµουλα, µεγαλύτερη αντοχή λόγω των νηµάτων 
και εντυπωσιακό σχέδιο µε µερική µπλε επικάλυψη και ασηµί καπάκι 
(H4/ H7/ H11/ HB4)

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 HB3 9005NBU 12,0 73 P20d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H1 64150NBU 12,0 68 P14,5s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H4 64193NBU 12,0 75/68 P43t

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H11 64211NBU 12,0 62 PG/19-2

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 HB4 9006NBU 12,0 62 P22d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H3 64151NBU 12,0 68 PK22s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H7 64210NBU 12,0 53 PX26d

> Λάµπες “NIGHT BREAKER UNLIMETED”
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10
> Λάµπες “NIGHT BREAKER LASER”

> Λάµπες “SILVERSTAR”

Η πιο δυνατή λάμπα αλογόνου από την OSRAM
Ανακαλύψτε το Night Breaker Laser – η πιο φωτεινή λάµπα αλογόνου από την 
OSRAM! Χάρη σε µια πρωτοποριακή τεχνολογία laser, αυτές οι λάµπες φωτίζουν 
έως και 130% παραπάνω από κλασσικές λάµπες αλογόνου. Ο συνδυασµός της 
υψηλής αντοχής νήµατος και το καθαρό γέµισµα xenon εξασφαλίζουν επιπλέον 
φως. Έτσι, οι λαµπτήρες παρέχουν µεγαλύτερη ακτίνα φωτισµού µέχρι και 
40µέτρα και έως 20% πιο λευκό φως σε σύγκριση µε τους κλασσικούς λαµπτήρες 
αλογόνου. Περισσότερος φωτισµός και βελτιωµένη ορατότητα βοηθούν τους 
οδηγούς να εντοπίσουν και να αντιδράσουν πιο γρήγορα στους κινδύνους. 
Εξίσου σηµαντικό είναι ότι το NIGHT BREAKER LASER πείθει µε τον µοναδικό του 
σχεδιασµό laser και ασηµί καπάκι. Είναι η ιδανική λάµπα για τους οδηγούς που 
γνωρίζουν τη διαφορά που κάνει ο ισχυρός φωτισµός στα αυτοκίνητα.

Το φως αλογόνου OSRAM με την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Με το SILVERSTAR 2.0, η OSRAM προσφέρει υψηλής απόδοσης λάµπα 
αλογόνου µε βελτιστοποιηµένη διάρκεια ζωής. Το SILVERSTAR 2.0 παράγει 
έως και 60% περισσότερο φως και µια ακτίνα φωτός έως και 20 µέτρα 
µεγαλύτερη από ό, τι στους κλασσικούς λαµπτήρες αλογόνου. Αυτό σας 
επιτρέπει να βλέπετε τα οδικά σήµατα, τα εµπόδια και τους κινδύνους 
νωρίτερα και ο οδηγός έχει περισσότερο χρόνο να αντιδράσει. Επιπλέον, οι 
λάµπες αυτές είναι πειστικές λόγω τιµής, απόδοσης και µοντέρνο σχεδιασµό 
µε ασηµένιο καπάκι (H4/ H7/ H11). Η τέλεια επιλογή για οδηγούς που θέτουν 
υψηλές απαιτήσεις στην απόδοση, την ασφάλεια και στην αξία.

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H4 64193NBL 12,0 75/68 P43t

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H7 64210NBL 12,0 58 PX26d

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H1 64150SVS 12,0 8 P15,5s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H7 64210SVS 12,0 58 PX26d
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Λάμπες>

Πλεονεκτήματα προϊόντος 
Ιδανικά φώτα οδήγησης ηµέρας, χάρη στη µεγάλη διάρκεια ζωής
Έως και τριπλάσια διάρκεια ζωής (συγκριτικά µε τους βασικούς 
λαµπτήρες αλογόνου)
Εγγύηση 3 ετών (σε λαµπτήρες προβολέων αλογόνου)
Περιοχές εφαρμογής 
Προβολέας
Ιδανικό για χρήση σε προβολείς µε διαφανές γυαλί

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H1 64150ULT 12,0 68 P14,5s

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H4 64193ULT 12,0 75/68 P43t

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 H8 64210ULT 12,0 58 PX26d

> Λάµπες “ULTRALIFE”

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 W5W 2825ULT 12,0 5 W2.1X9.5d 
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 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 D2S 66240 85,0 35 P32d-2 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 D2R 66250 85,0 35 P32d-3 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 D1S 66140 12,0 35 PK32d-2 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 D3S 66340 42,0 35 PK32d-5

> Λάµπες “XENARC COOL 
 BLUE INTENSE”

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Base
 D2S 66240CBI 85,0 35 P32d-2

> Λάµπες “XENARC ORIGINAL”
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Λάμπες LED>

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Lumes Ώρες λειτουργίας
 EX-90 H1 7090-H1 6-40 80 5.760 50.000 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Lumes Ώρες λειτουργίας
 EX-90 H3 7090-H3 6-40 80 5.760 50.000 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Lumes Ώρες λειτουργίας
 EX-90 H4 7090-H4 6-40 80 5.760 50.000 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Lumes Ώρες λειτουργίας
 EX-90 H11 7090-H11 6-40 80 5.760 50.000 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Lumes Ώρες λειτουργίας
 EX-90 H7 7090-H7 6-40 80 5.760 50.000 
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 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Lumes Ώρες λειτουργίας
 H1 0000 12 30 4.000 30.000 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Lumes Ώρες λειτουργίας
 H3 0000 12 30 4.000 30.000 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Lumes Ώρες λειτουργίας
 H4 485913 12 30 4.000 30.000 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Lumes Ώρες λειτουργίας
 H7 412643 12 30 4.000 30.000 

 Τύπος λάµπας Κωδικός V W Lumes Ώρες λειτουργίας
 H11 412650 12 30 4.000 30.000 
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Λάμπες>

> Λάµπα LED OSRAM
 Κωδ. 2824CW

> Λάµπα LED OSRAM
 Κωδ. 2880CW

> Λάµπα LED OSRAM
 Κωδ. 3850CW

> Λάµπα LED OSRAM
 Κωδ. 6498CW

> 1 LED smd
 Κωδ. 5050.1SMD > 2 LED smd

 Κωδ. 5050.25MD

> 3 LED smd
 Κωδ. 5050.35MD

> 4 LED smd
 Κωδ. 5050.45M
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> “H1 55W CLEAR” 
 Κωδ. LAMCLEAR55H1

> “Η3 55W” 
 Κωδ. LAMCLEAR55H3

> “H7 55W CLEAR” 
 Κωδ. LAMCLEAR55H7

> “H4 60/55W CLEAR MOMO” 
 Κωδ. LAMCLEAR60H4

> “SUPER WHITE” 
 5W X.K.(T10) H151” 
 Κωδ. LAMCORW5H151

> “SUPER WHITE” H7 
 55W 4000K” 
 Κωδ. LAMCORWH55H7

> “SUPER WHITE” H4 
 60/55W 4000K” 
 Κωδ. LAMCORWH60H4

Απλή λάµπα αλογόνου 3200k.
Έγκριση ECE R37.

Απλή λάµπα αλογόνου 3200k.
Έγκριση ECE R37.

Απλή λάµπα αλογόνου 3200k.
Έγκριση ECE R37.

Έξτρα λευκοί λαµπτήρες αλογόνου 
4000k (σε σύγκριση µε τους 
αρχικούς 3200k λαµπτήρες). 
Διαθέτουν µπλε επικάλυψη.
Γυαλί από χαλαζία 
(µόνο H1, H3, H4) και υψηλής 
πλήρωσης αέριο για βέλτιστη 
απόδοση. 

> > “Η3 55WΗ3 55W
 Κωδ. LAMCLEAR55H3

> 
 60/55W 4000K
 Κωδ. LAMCORWH60H4
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 Λάμπες>

> Προβολάκι ηµέρας
 Κωδ.FD009

> Mεταλλικά φώτα ηµέρας

Κωδ. FD025
Διάσταση 88 χ 15mm

Κωδ. FD026
Διάσταση 113 χ 15mm

Κωδ. FD027
Διάσταση 138 χ 15mm

Κωδ. FD028
Διάσταση 163 χ 15mm

> Λάµπες LED Τ-10 
 λευκό/µπλε
 Κωδ. 101 λευκό
 Κωδ. 101BL µπλε Mήκος: 15.5 cm 

Ύψος : 2.0cm 
Πλάτος: 4.5cm
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> Φώτα Xenon σε 6.000 Kelvin  
 & 8.000 Kelvin
 Κωδ. H1-H3-H7-H8-H9-
 H10-H11-HB3-HB4

> Φώτα Xenon σε 6.000 Kelvin  
 & 8.000 Kelvin H/L
 Κωδ. H4

> Ανταλλακτικό για Xenon
 Κωδ. 909.016

> Λάµπες Xenon Step

Κωδ.  R3541D1S
6000K 12V

Κωδ.  R3561D1R
6000K 12V

Κωδ.  R3561D2C
6000K 12V

Κωδ.  R3561D2R
6000K 12V

Κωδ.  R3541D2S
6000K 12V

Κωδ.  R3561D3S
6000K 12V

Κωδ.  R3561D4S
6000K 12V

Λάµπες 
Καλωδιώσεις
Ballast

 Kit Xenon>

199
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Αντάπτορες>

> Αντάπτορες λάµπας για Xenon

Κωδ.  HD-19 Κωδ.  HD-25 Κωδ.  HD-08

Κωδ.  HD-02 Κωδ.  HD-11 Κωδ.  HD-17

Κωδ.  HD-01 Κωδ.  HD-10 Κωδ.  HD-15

Κωδ.  HD-09 Κωδ.  HD-26 Κωδ.  HD-22

Κωδ.  HD-24 Κωδ.  HD-27 Κωδ.  HD-23
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> Αισθητήρας παρκαρίσµατος 
 µε οθόνη
 Κωδ. 118.4004

> Αισθητήρας παρκαρίσµατος 
 ηχητικός
 Κωδ. 118.4004B

> Αισθητήρας παρκαρίσµατος 
 πινακίδας µε καλώδιο
 Κωδ. RP101

> Αισθητήρας παρκαρίσµατος 
 µε οθόνη πινακίδας 
 µε καλώδιο
 Κωδ. RP102

> Ασύρµατος αισθητήρας παρκαρίσµατος
 µε οθόνη πινακίδας
 Κωδ. 118.103
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Προβολείς αυτοκινήτων>

 Κωδικός Χρώµα
 NS-001B Λευκό

> Προβολέας Hand- Search / Μαύρος  NS-001B
• Πλαστικό περίβληµα
• Με σπειροειδές καλώδιο 
• Διεθνές βύσµα που ταιριάζουν στον αναπτήρα 
   του αυτοκινήτου
• Χρώµα περιβλήµατος: µαύρο / άσπρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 13cm x 10.7cm x 23cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολέας NS-100CL µε parking lamp
• Ανθεκτικό πλαστικό κάτοπτρο 
• Ενισχυµένο µεταλλικό ανακλαστήρα
• Λευκό κάλυµµα
• Αδιαφανές γυάλινο φακό
• Μεταλλικός ορθοστάτη στήριξης, κίτρινο ψευδαργύρου
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 18.5cm x 8.8cm x 20.4cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς οµίχλης NS-102F
• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 10cm x 6.75cm x 10.5cm
• Χρώµα: λευκό

• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός 
• Μεταλλικός ορθοστάτης στήριξης, κίτρινο ψευδαργύρου
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 11.58cm x 65.3cm x 13.4cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς οµίχλης NS-103F

 Κωδικός Χρώµα
 NS-100CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-102F-B-CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-103F-B-CL Λευκό
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 Κωδικός Χρώµα
 NS-1162B-C Λευκό

> Προβολέας στρογγυλός NS-1162B-C
• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό ανακλαστήρα
• Λευκό κάλυµµα
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μεταλλικός ορθοστάτης στήριξης, κίτρινο ψευδαργύρου
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 17cm x 6cm x 18.1cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολέας στρογγυλός NS-1140B-C
• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Λευκό κάλυµµα
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μεταλλικός ορθοστάτης στήριξης, κίτρινο ψευδαργύρου
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W 
• Διαστάσεις: 14.5cm x 16cm x 7.2cm
• Χρώµα: λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-1140B-C Λευκό

> Προβολείς οµίχλης NS-15F
• Κέλυφος από αλουµίνιο 
• Πολυλειτουργικό κάτοπτρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 8.8cm x 7cm x 8.9cm
• Χρώµα: λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-152F-B-CL Λευκό

• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Λευκό κάλυµµα
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μεταλλικός ορθοστάτης στήριξης, κίτρινο  ψευδαργύρου
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 16cm x 7.2cm x 17.6cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολέας στρογγυλός NS-1160CL

 Κωδικός Χρώµα
 NS-1160CL Λευκό

203
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Προβολείς αυτοκινήτων>

 Κωδικός Χρώµα
 NS-1182CL Λευκό

> Προβολέας παραλληλόγραµµος NS-1182CL
• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 17.2cm x 9.6cm x 17.5cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς NS-156
• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 11.2cm x 5.6cm x 4.3cm (5.6cm)
• Χρώµα: λευκό & Rainbow

> Προβολείς NS-515D
• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 130cm x 70cm x 5.3cm
• Χρώµα: λευκό & Rainbow

 Κωδικός Χρώµα
 NS-515D-B-CL Λευκό
 NS-515RB Rainbow

• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 13.3cm x 7cm x 6.5cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολέας παραλληλόγραµµος οµίχλης NS-11CL

 Κωδικός Χρώµα
 NS-11CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-156CL Λευκό
 NS-156RB Rainbow

Προβολείς NS-156
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> Προβολείς NS-158
• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 10cm x 5cm x 4.6cm (6cm)
• Χρώµα: λευκό & Rainbow

> Προβολείς NS-168

• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 15cm x 7.8cm x 7.5cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς NS-157
• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 18cm x 7.1cm x 3.4cm (4.4cm)
• Χρώµα: λευκό & Rainbow

 Κωδικός Χρώµα
 NS-157CL Λευκό
 NS-157RB Rainbow

• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Λευκό κάλυµµα
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μεταλλικός ορθοστάτης στήριξης, κίτρινο  ψευδαργύρου
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 15cm x 7cm x 8.6cm (12cm)
• Χρώµα: λευκό

> Προβολέας παραλληλόγραµµος NS-1155CL

 Κωδικός Χρώµα
 NS-1155CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-158CL Λευκό
 NS-158RB Rainbow

 Κωδικός Χρώµα
 NS-168CL Λευκό
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Προβολείς αυτοκινήτων>

 Κωδικός Χρώµα
 NS-177S Λευκό

> Προβολέας NS-177S

• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 16.6cm x 6.6cm x 5.2cm (6.3cm)
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς οµίχλης NS-188CL

• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 16cm x 8cm x 7.5cm
• Χρώµα: λευκό

• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 12cm x 5.8cm x 4.6cm (6cm)
• Χρώµα: λευκό

• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 14.8cm x 7cm x 5.1cm
• Χρώµα: λευκό & Rainbow

> Προβολείς οµίχλης NS-180B

 Κωδικός Χρώµα
 NS-188CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-175CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-180CL Λευκό
 NS-180RB Rainbow

> Προβολέας NS-175CL
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• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 14.8cm x 7cm x 5.1cm
• Χρώµα: λευκό & Rainbow

> Προβολείς οµίχλης NS-1
• Κέλυφος από αλουµίνιο
• Πολυλειτουργικός κάτοπτρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 7.8cm x 7.7cm x 5.2cm (6.1cm)
• Χρώµα: λευκό & Rainbow

> Προβολείς NS-90CL
• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 9.7cm x 7.8cm x 5cm (6.1cm)
• Χρώµα: λευκό & Rainbow

> Προβολέας οµίχλης Blue lens NS-19BL

• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Πολυλειτουργικό κάτοπτρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 12.5cm x 7.6cm x 4.5cm
• Χρώµα: µπλε

 Κωδικός Χρώµα
 NS-19BL Μπλε

• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 8cm x 7.3cm (7.5cm) x 4.2cm (5.8cm)
• Χρώµα: λευκό & µπλε

> Προβολείς οµίχλης NS-91 σποτ

 Κωδικός Χρώµα
 NS-1CL Λευκό
 NS-1RB Rainbow

 Κωδικός Χρώµα
 NS-91CL Λευκό
 NS-91RB Μπλε

 Κωδικός Χρώµα
 NS-90CL Λευκό
 NS-90RB Rainbow
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Προβολείς αυτοκινήτων>

 Κωδικός Χρώµα
 NS-26B-CL Λευκό

> Προβολείς NS-26B-CL

• Κέλυφος από αλουµίνιο
• Πολυλειτουργικό κάτοπτρο 
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• 3 άξονες στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 8.1cm x 11.6cm x 7.8cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς οµίχλης NS-32F στρογγυλοί µε βάση
• Κέλυφος από αλουµίνιο 
• Πολυλειτουργικό κάτοπτρο 
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Πλαστικό πλαίσιο στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H1/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 10cm x 11.1cm x 10.9cm
• Χρώµα: λευκό
• Επιλογές: H1/ 24V/ 70W διατίθεται κατόπιν αιτήµατος

> Προβολείς οµίχλης NS-22CL
• Κέλυφος από αλουµίνιο
• Πολυλειτουργικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• 3 µαύρες βάσεις στήριξης µεταλλικού άξονα
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• LED: Λευκό
• Διαστάσεις: 7cm x 7.2cm x 5.4cm
• Χρώµα: λευκό

• Κέλυφος από αλουµίνιο 
• Πολυλειτουργικό κάτοπτρο 
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Πλαστικό πλαίσιο στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H1/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 10cm x 11.1cm x 10.9cm
• Χρώµα: λευκό
• Επιλογές: H1/ 24V/ 70W διατίθεται κατόπιν αιτήµατος

> Προβολείς NS-32B-CL στρογγυλοί µε βάση

 Κωδικός Χρώµα
 NS-32F-B-CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-22CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-32D-B-CL Λευκό
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 Κωδικός Χρώµα
 NS-3CL Λευκό
 NS-3BL Μπλε

> Προβολείς NS-3 παραλληλόγραµµοι
• Κέλυφος από αλουµίνιο
• Κάτοπτρο ελεύθερης µορφής
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 9.9cm x 7cm x 5.9cm
• Χρώµα: λευκό & µπλε

> Προβολείς µάσκας ρυθµιζόµενοι NS-4302 H9 12/65W

• Κάτοπτρο πολλαπλών επιφανειών από αλουµίνιο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Πλαίσιο στήριξης αλουµινίου
• Λάµπα αλογόνου: H9/ 12V/ 65W
• Διαστάσεις: 11.1cm (8.5cm) x 10.5cm x 9cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς NS-33CL στρογγυλοί µε βάση
• Κέλυφος από αλουµίνιο 
• Πολυλειτουργικό κάτοπτρο 
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Πλαστικό πλαίσιο στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H1/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 11.7cm x 11cm x 12.7cm
• Χρώµα: λευκό
• Επιλογές: H1/ 24V/ 70W διατίθεται κατόπιν αιτήµατος

• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Πολυλειτουργικό κάτοπτρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 7cm x 6.4cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς NS-41D-B-CL

 Κωδικός Χρώµα
 NS-4302 H9-CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-33D-B-CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-41D-B-CL Λευκό
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Προβολείς αυτοκινήτων>

 Κωδικός Χρώµα
 NS-60CL Λευκό

> Προβολείς NS-60CL σποτ µικρό
• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 7cm x 8.8cm x 7.7cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς οµίχλης NS-75CL

• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς οµίχλης NS-76CL

• Χρώµα: λευκό

• Λειτουργεί ως λάµπα οµίχλης
• Κέλυφος και κάτοπτρο από αλουµίνιο 
• Κυρτός φακός
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 5.4cm (7.1cm) x 11cm x 6cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς οµίχλης NS-6CL

 Κωδικός Χρώµα
 NS-75CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-76CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-6CL Λευκό
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 Κωδικός Χρώµα
 NS-818CL Λευκό
 NS-818rb Rainbow

> Προβολείς NS-818 4x4 οβάλ µεγάλο
• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Μεταλλικό κάτοπτρο ελεύθερης µορφής
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Βάση στήριξης από καουτσούκ
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 16cm x 12.4cm x 22cm
• Χρώµα: λευκό & Rainbow

> Προβολείς NS-860CL off road

• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Επιχρωµιωµένη βάση στήριξης από µέταλλο
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 20cm x 10cm x 21cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς NS-815CL 4x4 οβάλ µικρό
• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Μεταλλικό κάτοπτρο ελεύθερης µορφής
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Βάση στήριξης από καουτσούκ
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 12.2cm x 9.8cm x 15cm
• Χρώµα: λευκό

• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Αδιαφανής γυάλινος φακός
• Βάση στήριξης από καουτσούκ
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 20cm x 15cm x 26cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς NS-820CL µαµούθ µεγάλος

 Κωδικός Χρώµα
 NS-860CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-815CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-820CL Λευκό
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Προβολείς αυτοκινήτων>

 Κωδικός Χρώµα
 NS-2102D-B-CL Λευκό

> Προβολείς NS-2102D-B-CL

• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Πολυλειτουργικό κάτοπτρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 10cm x 8cm x 10.6cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς NS-99CL

• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Ενισχυµένο µεταλλικό κάτοπτρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 10.9cm x 10cm x 8.6cm (10cm)
• Χρώµα: λευκό

> Προβολείς NS-870CL στρογγυλοί
• Ενισχυµένο µεταλλικό περίβληµα
• Πολυλειτουργικό κάτοπτρο µετάλλων
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Επιχρωµιωµένη βάση στήριξης από µέταλλο
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 7.8cm x 17.5cm
• Χρώµα: λευκό

• Ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα
• Πολυλειτουργικό κάτοπτρο
• Φακός κρυστάλλινου γυαλιού
• Μαύρη µεταλλική βάση στήριξης
• Λάµπα αλογόνου: H3/ 12V/ 55W
• Διαστάσεις: 10cm x 6.8cm x 10.5cm
• Χρώµα: λευκό

> Προβολέας οµίχλης NS-2102F-B-CL

 Κωδικός Χρώµα
 NS-99CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-870CL Λευκό

 Κωδικός Χρώµα
 NS-2102F-B-CL Λευκό
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> Κεραία Japan 40cm
 Κωδ. 942

> Ιστός µαύρος
 ανοιγόµενος

Κωδ. 834

 Διάµετρος βάσης: 1,5 cm
 Ύψος: 11cm ~27,5cm

Κεραίες>

> Κεραία Golf 
 οροφής 48cm
 Κωδ. AT888

> Ιστός µαύρος 18cm
 Κωδ. AT 920 

Κωδ. 830 Κωδ. 831 Κωδ. 832

Κωδ. 830
 χρώµα µαύρο & ασηµί  
 Διάµετρος βάσης: 1,5 cm
 Ύψος: 9cm

Κωδ. 831
 χρώµα µαύρο & ασηµί  
 Διάµετρος βάσης: 1,5 cm
 Ύψος: 10cm

Κωδ. 832
 χρώµα µαύρο & ασηµί
 Διάµετρος βάσης: 1,5 cm
 Ύψος: 17cm
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Κεραίες>

> Εσωτερική 33,5cm
 Κωδ. AT797

> Fiat 43cm
 Κωδ. AT723

> Κολώνας 
 48cm - 120cm
 Κωδ. AT741

> Μαστίγιο 37cm
 Κωδ. AT671

> Φτερού 58cm
 Κωδ. AT759

> Ελατήριο
 55cm - 130cm
 Κωδ. AT694

> Ιστός µακρύς  
 37cm
 Κωδ. AT919

> Καλώδια ρεύµατος

Κωδ. 2115
1.200Am

Κωδ. 2116
2.000Am

Κωδ. 2114
3.000Am
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Διάφορα>

> Inverter 300-1000-1500 Watt
 Κωδ. 999.1000 - 300W
 Κωδ. 999.1500 - 1000W
 Κωδ. 999.2000 - 1500W

> Θερµόµετρο in-out
 Κωδ. 143.625

> Πόλοι µπαταρίας 
 Κωδ. PS709

> Φορτιστής 5-10-22 Amp
 Κωδ. 926.00.02 - 10 Amp
 Κωδ. 926.00.03 - 22 Amp
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Διάφορα>

> Αναπτήρας απλός
 Κωδ. 114.001

> Αναπτήρας
 κοµπλέ 
 φωτιζόµενος
 Κωδ. 114.342

> Αναπτήρας µε φως
 Κωδ. 114.005

> Βύσµα αναπτήρα
 Κωδ. ST782

> Ανεµιστήρας 12Volt / 24Volt
 Κωδ. FN 826 - 12V
 Κωδ. FN 828 - 24V

> Φάρος µαγνητικός
 Κωδ. 042.00.01

 πορτοκαλί
 µπλε
 κόκκινο

> Ταινίες 2πλής  
 όψεως

> Φλασάκια φωτιζόµενα
 Κωδ. 045.03R πορτοκαλί
 Κωδ. 045.03BL µπλε
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Αντάπτορες φόρτισης αναπτήρα>

> Αντάπτορας αναπτήρα µονός 
 µε USB
 Κωδ. 114.20.011

> Αντάπτορας αναπτήρα 
 µε 5πλό USB 6 σε 1
 Κωδ. 114.961

> Προέκταση φις   
 αναπτήρα 2χ2,5
 Κωδ. 114.2611

> Αντάπτορας 
 διπλός
 µε καλώδιο 
 τάµπλετ
 Κωδ. 114.847st

> USB;
 Κωδ. ;

> USB;
 Κωδ. ;
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Κόρνες>

> Κόρνα Belle Epoque
 Κωδ. 50200 > Κόρνα Καµπάνα

 Κωδ. 50010

> Κόρνα σαλιγκάρι
 Κωδ. 10030

> Κόρνα αστυνοµίας
 Κωδ. 118.701

> Κόρνα µπιπ
 Κωδ. 10023

> Κόρνα αστυνοµίας ασύρµατη
 Κωδ. HN733



1717

> Κόρνα γηπέδου
 Κωδ. 22
 + Κωδ. 90.12 
 ανταλλακτική φιάλη

> Κόρνα διφωνία
 Κωδ. 20010

> Κόρνα τριφωνία
 Κωδ. 30030

> Κόρνα πενταφωνία
 Κωδ. 41116

10

219
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Σημειώσεις>



Τάσια > 11

POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co
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Ζάντες επιβατικών>

Τάσια γενικής εφαρµογής 
που εφαρµόζουν σε όλα τα αυτοκίνητα. 

Εγγύηση
Η G3 σας εγγυάται πως κάθε προϊόν της παράγεται 
στο εργοστάσιό της στην Ιταλία, έτσι ώστε να διασφαλίσει την 
ποιότητά του και την προσοχή απέναντι στους πελάτες της.
Υλικό
ABS = Είναι µία θερµοπλαστική συνθετική ρητίνη 
που λαµβάνεται από τον πολυµερισµό ακρυλονιτριλίου, 
βουταδιενίου και στυρενίου.
Αριθµός Τεµαχίων
Κάθε συσκευασία περιέχει 4 τάσια.
Εύκολη συναρµολόγηση
Εύκολη και γρήγορη συναρµολόγηση του προϊόντος 
χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων.
Χρόνος συναρµολόγησης
Η G3 έχει υπολογίσει το χρόνο που απαιτείται 
για τη συναρµολόγηση των προϊόντων της.

“

“

> Τάσι ανθρακί

 Κωδικός Inch
 25.908.13.50 13’’
 25.908.14.50 14’’
 25.908.15.50 15’’
 25.908.16.50 16’’

> Τάσι ανθρακί > Τάσι ανθρακί
 Κωδικός Inch
 25.910.13.50 13’’
 25.910.14.50 14’’
 25.910.15.50 15’’

 Κωδικός Inch
 25.909.13.50 13’’
 25.909.14.50 14’’
 25.909.15.50 15’’

POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co
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> Τάσι ασηµί > Τάσι ασηµί µε µαύρη ρίγα

 Κωδικός Inch
 25.908.13.20 13’’
 25.908.14.20 14’’
 25.908.15.20 15’’
 25.908.16.20 16’’

 Κωδικός Inch
 25.908.13.23 13’’
 25.908.14.23 14’’
 25.908.15.23 15’’
 25.908.16.23 16’’

> Τάσι ασηµί > Τάσι ασηµί µε µαύρη ρίγα
 Κωδικός Inch
 25.909.13.20 13’’
 25.909.14.20 14’’
 25.909.15.20 15’’

 Κωδικός Inch
 25.910.13.20 13’’
 25.910.14.20 14’’
 25.910.15.20 15’’

223
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Ζάντες επιβατικών>

> Τάσι ασηµί > Τάσι ασηµί µε µαύρη ρίγα

 Κωδικός Inch
 25.911.14.20 14’’
 25.911.15.20 15’’
 25.911.16.20 16’’

 Κωδικός Inch
 25.911.14.23 14’’
 25.911.15.23 15’’
 25.911.16.23 16’’

> Τάσι ασηµί µε µπουλόνια
 Κωδικός Inch
 25.917.13.25 13’’
 25.917.14.25 14’’

 Κωδικός Inch
 25.918.13.25 13’’
 25.918.14.25 14’’

> Τάσι ασηµί µε µπουλόνια
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> Τάσι ασηµί > Τάσι ασηµί µε µαύρη ρίγα

> Τάσι ασηµί 

 Κωδικός Inch
 25.918.13.23 13’’
 25.918.14.23 14’’
 25.918.15.23 15’’

 Κωδικός Inch
 25.920.13.25 13’’

 Κωδικός Inch
 25.918.13.20 13’’
 25.918.14.20 14’’
 25.918.15.20 15’’

> Τάσι ασηµί 

 Κωδικός Inch
 25.927.14.20 14’’
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Ζάντες επιβατικών>

> Τάσι ασηµί > Τάσι ασηµί µε µαύρη ρίγα

 Κωδικός Inch
 25.923.13.20 13’’
 25.923.14.20 14’’
 25.923.15.20 15’’

 Κωδικός Inch
 25.923.13.23 13’’
 25.923.14.23 14’’
 25.923.15.23 15’’

> Τάσι ασηµί > Τάσι ασηµί µε µαύρη ρίγα

 Κωδικός Inch
 25.929.13.20 13’’

 Κωδικός Inch
 25.929.13.23 13’’
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> Τάσι ασηµί > Τάσι ασηµί µε µαύρη ρίγα

> Τάσι ασηµί

 Κωδικός Inch
 25.935.14.23 14’’
 25.935.15.23 15’’
 25.935.16.23 16’’

 Κωδικός Inch
 25.950.12.23 12’’

 Κωδικός Inch
 25.935.14.20 14’’
 25.935.15.20 15’’
 25.935.16.20 16’’

> Τάσι ασηµί 

 Κωδικός Inch
 25.922.13.20 13’’
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Ζάντες επιβατικών>

> Τάσι ασηµί

 Κωδικός Inch
 25.964.13.20 13’’
 25.964.14.20 14’’

> Τάσι ασηµί > Τάσι ανθρακί

 Κωδικός Inch
 25.970.13.20 13’’
 25.970.14.20 14’’
 25.970.15.20 15’’
 25.970.16.20 16’’

 Κωδικός Inch
 25.970.13.50 13’’
 25.970.14.50 14’’
 25.970.15.50 15’’
 25.970.16.50 16’’
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> Τάσια ασηµί 
 για λεωφορεία 
 - φορτηγά 

ψηλό - µπροστά

> Τάσια ασηµί 
 για λεωφορεία 
 - φορτηγά 

 Κωδικός Inch
 25.223.22.20 22,5’’

χαµηλό - πίσω

 Κωδικός Inch
 25.224.22.20 22,5’’
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Μπουλόνια>

 Κωδικός µαύρο Κωδικός ασηµί  ø
 42.30BK 42.30 30mm
 42.32BK 42.32  32mm
 42.33BK 42.33 33mm

> Μπουλόνι στρογγυλό 
 για λεωφορεία - φορτηγά

> Μπουλόνι εξάγωνο 
 για λεωφορεία - φορτηγά

 Κωδικός µαύρο Κωδικός ασηµί  ø
 42.132BK 42.132  32mm
 42.133BK 42.133 33mm
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     F10 175/75- 175/70- 176/60- 175/55- 195/40- 225/30-
 185/70- 185/65- 185/55- 185/50- 205/40-
 195/65- 195/60- 185/60- 195/50- 215/40-
 195/70- 205/60- 195/55- 205/45- 225/35-
 205/65- 215/55- 205/50- 215/45- 245/35-
 215/60- 225/55- 215/50- 225/40-
 225/60-  225/45- 245/40-
   235/45- 255/35-
   245/45-

     F20 175/80- 175/75- 175/65- 175/60- 175/55- 205/40- 225/30-
 185/75- 185/70- 185/65- 185/55- 195/45- 215/35-
 185/80- 195/65- 196/60- 195/55- 205/45- 225/35-
 195/75- 205/65- 205/55- 205/50- 215/45- 235/35-
 205/70- 215/60- 215/55- 215/50- 225/40- 225/30-
 235/60- 225/60- 225/50- 225/45- 235/40- 265/30-
   235/50- 235/45- 255/35-
   255/45- 245/45- 265/35-
   265/45- 255/40- 275/35-
   285/40- 265/40- 
   345/35-
    
 F30 195/80- 175/80- 175/70- 185/60- 205/50- 205/45- 215/35- 225/30-
 205/75- 185/75- 175/75- 185/65- 225/45- 215/40- 225/35- 275/20-
  195/70- 185/70- 195/60- 235/45- 225/40- 245/30-
  205/70- 195/65- 205/55- 245/40- 235/40- 255/30-
  215/65- 205/60- 215/55- 255/40- 245/35- 265/30-
  235/60- 215/60- 225/50- 265/40- 255/35- 305/25-
   225/55- 235/50-  265/35- 315/25-
   235/55-   285/30-
   245/50-   295/30-
   265/50-

> Αλυσίδα σιδερένια “QUATRO M90”

 Gr. 13” 14” 15” 16” 17” 18” 19” 20” 21” 22”
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Αφού τοποθετηθεί, τεντώνεται µόλις το αυτοκίνητο 
αρχίσει να κινείται. Σχεδιασµός Giugiaro.
• Σύνδεση από υψηλής ποιότητας χάλυβα, υψηλής 
 σκληρότητας.  Ειδικό µαύρο φινίρισµα.
• Πρωτοποριακή τεχνολογία συνδυασµένη 
 µε ειδικά υλικά.
• Σύστηµα ρύθµισης που καθοδηγείται από 
 τους βραχίονες ώστε να προσαρµόζεται στα πολλαπλά  
 µεγέθη ελαστικών.
• Σύστηµα συναρµολόγησης µε τεχνολογία Clack & Go™. 
 Πατενταρισµένη.

• Καλύτερη πρόσφυση χάρις στα 15 mm ύψος 
 των συνδέσµων των αλυσίδων στο πέλµα.
• Ολική απουσία εξαρτηµάτων στην εσωτερική 
 πλευρά του ελαστικού.
• Ευκολία τοποθέτησης: 110%
• Ικανότητα πρόσφυσης: 90%
• Άνεση οδήγησης: 90%
• Συµβατό µε ABS
• Συµβατό µε ESP 
• Πιστοποιήσεις: ON-N 2006 275

     F40 205/80- 185/80- 175/80- 175/70- 185/60- 215/45- 225/40- 225/35-
  195/75- 185/75- 195/65- 205/55- 225/45- 235/35- 245/30-
  195/80- 195/70- 205/60- 215/50- 235/45- 245/35- 255/30-
  205/75- 205/65- 215/60- 215/55- 245/40- 255/35- 285/25-
  215/70- 205/70- 225/55- 225/50- 255/40- 265/35- 295/25-
  245/60- 215/65- 235/55- 235/50- 275/35- 275/30- 305/25-
   225/60- 245/50- 245/45- 285/35- 285/30- 
   235/60- 255/50- 255/45- 295/35- 295/30- 
   275/50-  275/40- 315/30- 335/25- 
   285/50-  285/40- 325/30- 355/25-
     295/40- 335/30-
     315/35-
  
   F41  205/80- 185/80- 175/80- 185/65- 205/55- 235/40- 225/40-
  215/75- 195/75- 185/75- 185/70- 215/50- 235/45- 245/35-
  215/80- 195/80- 195/70- 205/60- 215/55- 245/40- 245/40-
  225/70- 205/75- 195/75- 205/65- 225/50- 245/45- 255/35-
  225/75- 215/70- 205/65- 215/60- 235/50- 255/40- 265/35-
  235/70- 215/75- 205/70- 225/55- 245/45- 275/35- 275/30-
  265/60- 225/65- 215/65- 225/60- 245/50- 275/40- 275/35-
   225/70- 225/60- 235/55- 255/45- 285/35- 285/30-
   245/60- 225/65- 245/50- 275/40- 293/35- 345/25-
   255/60- 235/60- 245/55- 285/40- 345/30-
   275/55- 245/55- 255/50- 295/40- 
   295/50- 245/60- 275/45- 345/35-
    255/55-
    265/50-
    295/50-
   
 F51   205/80- 195/80- 205/70- 225/55- 225/55- 235/45- 245/35- 265/30-
   215/80- 205/75- 215/65- 225/60- 235/50- 245/45- 255/35- 285/30-
   225/75- 205/80- 215/70- 235/55- 245/50- 255/40- 275/35- 295/25-
   237/60- 215/70- 225/65- 235/60- 255/45- 255/45- 285/30- 295/30-
   235/75- 215/75- 235/60- 245/55- 255/50- 265/40- 285/35- 
   245/70- 225/70- 235/65- 255/50- 265/45- 275/40- 295/35-
   255/65- 235/65- 245/60- 255/55- 275/45- 285/35- 325/30-
   255/70- 235/70- 255/55- 265/50- 285/40- 285/40-
   275/60- 255/60- 255/60- 275/45- 285/45- 295/35-
    255/65- 275/50- 275/50- 295/40- 315/35-
    275/60- 275/55- 285/45- 345/35- 335/30-
      295/45-

 Gr. 13” 14” 15” 16” 17” 18” 19” 20” 21” 22”
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Αλυσίδες σιδερένιες>

> Αλυσίδα σιδερένια “PRESTIGE”

 
1

 145 - 125 -
  145/80 - 125/80 -
  165/70 -
 

1A
 155 - 135 - 135/70 - 135/60 -

  155/80 - 135/80 - 145/60 - 
   145/70 - 145/65 - 
   155/65 - 155/55 -
   165/60 -
 

2
  145 -  135 -

   145/80 - 135/80 -
   155/70 -  145/70 -
    155/60 - 
    155/65 -
    165/65 -
    165/60 -
    175/50 -
    175/55 -
 

3
  155 - 145 - 135 - 135/70 -

   155/80 -  145/80 - 135/80 - 145/65 -
   165/70 - 155/70 - 145/70 - 155/55 -
   175/70 - 160/65 -  155/60 - 155/60 -
    165/65 - 155/65 - 165/50 -
    175/60 - 165/55 -
    185/55 - 165/60 -
    195/50 - 175/70 -
     175/55 -
     185/50 -
 

4
   155 - 145 - 125 -

    155/80 - 145/80 - 125/80 -
    165/70 - 155/70 - 1335 -
    175/65 - 165/65 - 135/80 -
    185/60 - 175/60 - 165/60 -
    195/55-
 

4Α
    185/55 - 175/50 -

      175/55 -
      195/45 -
 

5
   165 - 155 - 145 -

    165/80 - 155/80 - 145/80 -

 Gr. 10” 12” 13” 14” 15” 16” 17” 18” 19”

Οι Weissenfels είναι µία από τις κορυφαίες εταιρίες 
στην παραγωγή και την πώληση αλυσίδων για τα 
χιόνια για όλα τα οχήµατα. Υπάρχουν αλυσίδες για 
αυτοκίνητα, SUV, 4x4 και επαγγελµατικές αλυσίδες για 
τα χιόνια για φορτηγά και λεωφορεία. Οι Weissenfels 
βρίσκουν πάντα τη σωστή λύση για να ικανοποιήσουν 
τις ανάγκες των πελατών τους. 

Clack&Go™ technology :
Μία αποκλειστική πατέντα από την εταιρία Weissen-
fels, γνωστή και εκτιµηµένη για την εκπληκτική της 
απλότητα!

1. Αυτόµατο σύστηµα τάνυσης.
2. Αυτόµατο κεντράρισµα.
3. Εξασφαλίστε την τέλεια σύσφιξη των αλυσίδων 
    στο ελαστικό αµέσως µετά την πρώτη περιστροφή.
4. Διατηρήστε µειωµένο δυναµικό κατά την οδήγηση.

Η λειτουργία τους είναι πολύ απλή:
Ο µηχανισµός µέσα στον εντατήρα που αποτελείται 
από ένα σύστηµα οδοντωτών τροχών, καταλαµβάνει 
συνεχώς κάθε χαλάρωση στην αλυσίδα, ενώ το όχηµα 
κινείται, έως ότου η αλυσίδα να τοποθετηθεί τέλεια. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι οδηγοί µπορούν να τοποθετήσουν 
τις αλυσίδες και να συνεχίσουν µε σιγουριά το 
ταξίδι τους, χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθούν µε 
περαιτέρω ρυθµίσεις.

Αυτόµατη και αυτο-κεντραρισµένη 
αλυσίδα 9 mm, µέσω των δύο αυτόµατων 
µηχανισµών που διαθέτει (καστάνιες). 
Χωρίς µεταλλικά εξαρτήµατα που να 
έρχονται σε επαφή µε τις ζάντες.

POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co
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    175/70 - 165/70 - 155/65 -
 5   185/65 - 175/65 - 155/70 -
 

6
   165/80 M + S  - 165 -  155 - 185/50 -

    175 -  165/75 - 155/80 - 195/45 -
    175/80 - 165/80 - 165/65 -
    185/70 - 175/70 - 165/70 -
    185/75 - 175/75 -  175/65 -
    195/65 - 185/65 - 185/55 -
    205/60 - 195/60 - 195/50 - 
     205/55 - 205/45 -
      215/45 -
 

6A
    185/70 - 185/60 - 195/50 -

      195/55 -
 

7
   185 - 175 - 165 -  185/55 - 205/40 -

    185/80 - 175/80 - 165/80 - 205/45 - 
    195/70 - 185/75 - 175/70 - 215/40 -
    205/65 - 195/65 - 185/65 - 
    205/70 - 205/60 - 195/60 - 
      205/50 -
      205/55 -
      215/50 -
      225/45 -
 

8
    185 - 175 - 185/60 - 205/45 -

     185/80 - 175/80 - 185/65 - 215/40 -
     195/70 - 185/70 - 195/55 - 225/40 -
     205/65 - 205/60 - 205/50 -
     215/60 -  215/45 -
 

9
    195 -  185 - 195/60 - 205/50 -

     195/80 - 185/80 - 205/55 - 215/45 -
     205/70 - 195/65 - 215/50 -
     215/65 - 195/70 - 225/45 -
     225/55 - 205/60 M + S - 
     225/60 - 205/65 - 
      215/60 -
      225/50 -
      225/55 -
 

10
    215/70 - 195/75 - 195/65 - 225/45 - 205/45 -

     225/70 - 205/65 M +S - 205/60 - 235/40 - 215/45 -
     235/60 - 205/70 - 215/55 -  235/35 -
      215/65 - 225/50 -
      225/60 -
      235/55 -
 

11
    245/60 - 215/70 - 205/65 - 205/55 - 225/45 - 235/35 -

      225/65 - 215/60 - 215/50 - 225/45 -
      235/60 - 225/55 - 215/55 - 235/40 -
       235/50 - 225/50 -
       245/45 - 235/45 -
        245/40 -
 

12
     225/70 - 215/65 - 235/50 - 266/35 - 225/40 -

      245/60 - 225/60 - 245/45 - 
      265/50 - 245/50 -
 

13
     235/70 - 225/65 - 225/55 - 235/45 - 225/45 -

      255/60 - 235/60 -    225/60 - 235/50 - 245/35 -
      275/50 - 245/55 - 235/55 - 245/40 - 245/40 
- 
       255/50 - 255/45 - 245/45 - 255/35 
- 
        265/40 - 255/40 -
        275/40 - 255/45 -
         265/35 -
 

14
       245/50 - 245/50 - 245/50 -

        245/55 - 265/40 - 255/40 -
         275/35 - 265/30 -
         285/30 - 265/35 -
         285/35 -  275/30 -
         295/30 -

 Gr. 10” 12” 13” 14” 15” 16” 17” 18” 19”

•  Ειδικό µαύρο φινίρισµα.
•  Μειωµένοι σε ύψος σύνδεσµοι   
 υψηλής σκληρότητας από χάλυβα 
 υψηλής ποιότητας.
•  Ταχύτερος και ευκολότερος
  µηχανισµός προ-τάνυσης  
 και αυτόµατου κεντραρίσµατος, 
 εξοπλισµένος µε προστασία   
 δακτύλων.
• Τεχνολογία Clack & Go™.  
 Πατενταρισµένη.
•  Πλαστικά περιβλήµατα για 
 συγκράτηση των µεταλλικών 
 εξαρτηµάτων.
•  Χωρίς εξαρτήµατα που κόβουν
  διά µέσου της ζάντας.
•  Ευκολία τοποθέτησης: 100%
•  Ικανότητα πρόσφυσης: 90%
•  Άνεση οδήγησης: 90%
•  Συµβατό µε ABS
•  Συµβατό µε ESP 
•  Πιστοποιήσεις: 
 TUV, ON-N 2006 275
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POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Αλυσίδες σιδερένιες>

> Αλυσίδα σιδερένια “IDEAL ABS”

13
145  3
145/80  3
155  4
155/70  3
155/80  4
165  5
165/65  3
165/70  4
165/80 5 
170  5
175  6
175/60  3
175/65  5
175/70  5
175/75  5
175/80  6
185  7
185/55  3
185/60  4
185/65  5
185/70  6
185/75  6
185/80  7
195/50  4
195/55  4
195/60  5
195/65  6
195/70  7
195/75  7
195/80  8
205/50  3
205/55  5
205/60  6

205/65  7
205/70  8
205/75  8
205/80  8
215/50  6
215/55  6
215/60  7
225/45  4
225/55  7
225/60  8
235/60  9
245/45  4
255/55  9
275/45  7

14
135  3
135/80  3
145  4
145/70  3
145/80  4
155  5
155/60  3
155/65  3
155/70  4
165  6
165/55  4
165/60  4
165/65  4
165/70  5
165/75  6
165/80  6
175  7
175/50  3

175/55  4
175/60  4
175/65  5
175/70  6
175/75  7
175/80  7
185  8
185/50  4
185/55  4
185/60  5
185/65  6
185/70  7
185/75  8
185/80  8
195  9
195/45  4
195/55  5
195/60  6
195/65  7
195/70  8
195/75  9
195/80  9
205  10
205/45  4
205/50  5
205/55  6
205/60  7
205/65  8
205/80  10
205/70  9
205/75  10
215  10
215/40  5
215/50  6

215/55  7
215/60  8
215/65  9
215/70  10
215/75  11
225/40  5
225/45  6
225/50  7
225/55  9
225/60  9
225/70  10
235/60  10
235/70  11
245/60  10
255/35  5
255/60  10

15
125  4
135  4
135/70  3
135/80  4
145  5
145/65  4
145/70  4
155  6
155/60  4
155/65  5
155/70  5
155/75  5
155/80  6
165  8
165/50  4
165/55  4

165/60  5
165/65  5
165/70  6
165/75  7
165/80  8
175  8
175/50  5
175/55  5
175/60  5
175/65  6
175/70  7
175/75  8
175/80  8
185  9
185/45  4
185/50  5
185/55  6
185/60  7
185/65  7
185/70  8
185/75  9
185/80  9
195  10
195/45  5
195/50  6
195/55  7
195/60  7
195/65  8
195/70  9
195/75  9
195/80  10
205/45  6
205/50  7
205/55  8

205/60  8
205/65  9
205/70  10
205/75  11
215/40  6
215/45  7
215/50  8
215/55  8
215/60  9
215/65  10
215/70  11
215/75  12
225/40  7
225/45  8
225/50  9
225/55  9

16
175/50  5
175/55  6
175/60  6
175/70  8
175/75  9
175/80  9
185/50  6
185/55  7
185/60  8
185/65  8
185/75  9
185/80  10
195/40  5
195/45  6
195/50  7
195/55  8

Ideal ABS 9 mm
Ατσάλινες αλυσίδες χιονιού 9 χιλ.

• Συµβατό µε ABS
• Συµβατό µε ESP
• Εξαιρετικά ανθεκτικοί κρίκοι.
• Βάρος:  3,10 kgs.
• Προέλευση: Ισπανία
• Πιστοποίηση: TUV
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195/60  8
195/65  9
195/70  10
195/75  10
195/80  11
205/40  7
205/45  7
205/50  8
205/55  9
205/60  9
205/65  10
205/70  10
205/75  12
215/35  6
215/40  7
215/45  8
215/50  9
215/55  10
215/60  11
215/65  12
215/70  12
215/75  13
220/60  12
225/35  7
225/40  8
225/45  9
225/50  10
225/50  10
225/55  11
225/60  12
225/65  12
235/45  10
235/50  10
235/55  11

235/60  12
235/65  13
245/35  7
245/40  9
245/45  10
245/50  12
245/55  13
255/35  8
255/45  10
255/50  13
255/55  13
180/65R340  5
190/65R340  5
190/55R340  5
170/65R365  5
190/55R365  5

17
175/55  7
195/40  6
195/45  7
195/55  9
205/40  7
205/45  8
205/50  9
205/55  10
215/35  7
215/40  8
215/45  9
215/50  10
215/55  11
215/60  12
225/35  8
225/40  9

225/45  10
225/50  11
225/55  12
225/60  13
235/40  9
235/45  10
235/50  11
235/55  13
235/65  18
245/35  11
245/40  11
245/45  12
245/50  12
255/40  12
255/45  13
255/55  13
265/35  12
265/40  13
275/35  13
275/40  13
200/65R340  6
180/65R365  6
190/65R365  6
190/60R365  6
200/60R365  7
200/55R365  7
210/55R365  7
180/65R390  7
195/620R420  7
220/55R365  8
190/65R390  8
200/60R390  8
210/55R390  8

18
205/40  10
205/45  10
215/35  9
215/40  9
215/45  10
215/50  11
215/55  12
225/35  10
225/40  10
225/45  11
225/50  12
225/55  12
235/35  10
235/40  11
235/45  12
235/50  12
235/55  13
235/60  18
245/30 11
245/35  12
245/40  13
245/45  13
245/50  13
255/30  11
255/35  12
255/40  12
255/45  13
265/30  12
265/35  12
265/40  13
275/35  12
275/40  13

285/30  13
285/35  13
220/55R390 1 0
230/55R390  10
240/55R390  10
240/45R415  10
225/40R475  10

19
225/40  12
225/45  12
235/35  11
235/40  12
235/45  12
235/55  18
245/35  13
245/40  13
255/30  12
255/35  13
265/30  13
245/690R500  13

20
195/55  10
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POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Αλυσίδες πάνινες>

> Αλυσίδα πάνινη “TRENDY”
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POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Αλυσίδες πάνινες>

> Αλυσίδα πάνινη “WEISSSOCK”

69 135- 155/60-
 135/80- 175/55-
 155/70- 185/50-
 165/65- 
 175/60-
 195/55-

71 145- 145/70- 175/50-
 145/80- 155/65- 195/45-
 165/70- 165/60-
 175/65- 185/55-
  205/50-

73 175/70- 135- 175/55- 205/40-
 185/65- 165/65- 195/50- 
 205/60- 195/55- 

74 155- 145- 155/65- 195/45-
 155/80- 145/80- 165/60- 215/40-
 195/65- 165/70- 185/55-
  175/65- 205/50-
  185/60-
  205/55-

76 165- 185/65- 135- 185/50- 205/40-
 165/80- 195/60- 135/80- 205/45- 
 185/70-  155/70- 
 205/65-  165/65-
   175/60-
   195/55-
   215/50-

 Gr. 13” 14” 15” 16” 17” 18” 19” 
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77 175- 155- 175/65- 185/55- 195/45- 215/35-
 175/80- 155/80- 185/60- 195/50- 215/40- 
 195/70- 165/70- 205/55- 205/50- 225/40-
  175/70- 225/50- 215/45- 
  195/65-  225/45-
  205/60- 
  225/55-

79 205/70- 165- 185/65- 195/55- 205/45- 205/40- 
  165/80- 195/60- 215/50- 235/40- 225/35-
  175/75-    235/35-
  185/70-
  205/65-
  215/60-

80 185/80- 185/75- 175/70- 205/55- 215/45-
  195/70- 195/65- 225/50- 225/45-
  215/65- 205/60- 245/45- 245/40-
  225/60- 225/55-

81  175- 165- 195/60- 205/50- 225/40- 235/35-
  175/80- 185/70- 215/55- 215/50- 235/40-
  205/70- 205/65- 235/50- 235/45- 255/35-
  235/60- 215/60-  255/40-
   235/55-

83  185- 195/70- 195/65- 205/55- 215/45- 245/35-
  185/80- 215/65- 205/60- 225/50- 225/45-
  215/70- 225/60- 225/55- 245/45- 245/40- 
    245/50-

85  195- 205/70- 175/75- 215/55- 235/45- 225/40-
  195/80- 235/60- 215/60- 235/50- 255/40- 255/35-
  225/70-  220/60- 255//45- 
    235/55-

87  205/80- 185- 185/75- 255/55- 245/45- 225/45-
   185/80- 205/65-   245/40-
   195/75- 215/65-
   215/70- 225/60-
   225/65- 245/55-
   245/60-

93   225/80- 235/70- 235/65- 255/55-  255/50-
   235/75- 266/65- 255/60- 285/50- 275/45-
   255/70- 215/75- 275/55-  285/45- 

 Gr. 13” 14” 15” 16” 17” 18” 19” 

Αντιολισθητικός µηχανισµός σε τεχνικό ύφασµα. 
Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, µέγιστη άνεση 
οδήγησης.
• Πέλµα σε τεχνικό ύφασµα µε σκληρό, 
 πολύκλωνο νήµα.
• Αυξηµένες ραβδώσεις µε υψηλή ικανότητα 

πρόσφυσης. 
• Πλέγµα σε ειδικό, σκληρό ύφασµα.

• Υψηλής ορατότητας λαβές µε ενισχυµένες ραφές 
 για κεντράρισµα και αφαίρεση.
• Ευκολία τοποθέτησης: 80%
• Ικανότητα πρόσφυσης: 80%
• Άνεση οδήγησης: 100%
• Συµβατό µε ABS
• Συµβατό µε ESP 
• Πιστοποιήσεις: TUV
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POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Αλυσίδες σιδερένιες για φορτηγά>

> Αλυσίδες σιδερένιες “TRANSPORT XT & SECTORS”
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TRANSPORT XT SECTORS

Ελαφριά αλυσίδα, εύκολη στη χρήση. 
Εξαιρετική απόδοση λόγω των ενισχυµένων συνδέσµων.

• Περισσότερη πρόσφυση χάρις στο σχεδιασµό τους.
• Το τµήµα “D” συνδέεται µε κράµα χάλυβα υψηλής 
 ποιότητας, εξοπλισµένο µε ενισχυµένους συνδέσµους.
• Αντεστραµµένη χρήση προκειµένου να αυξηθεί 
 η διάρκεια ζωής.
• Ευκολία τοποθέτησης: 80%
• Ικανότητα πρόσφυσης: 90%
• Άνεση οδήγησης: 80%
• Συµβατό µε ABS
• Συµβατό µε ESP 
• Πιστοποιήσεις: ON-N 2006 275

243
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POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Ζώνη διάσωσης>

Η χιονοδέστρα  Not- Stop  είναι ένα προϊόν το οποίο είναι εύκολο και γρήγορο στην τοποθέτηση του. 
Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση,  χωρίς να φθείρει τα ελαστικά των τροχών και βοηθάει  τα οχήµατα 
στην απεµπλοκή τους από το χιόνι , τη λάσπη και την άµµο. Το προϊόν αυτό µπορεί να προσαρµοστεί 
σε  όλα τα µεγέθη  των ελαστικών αυτοκινήτου και των ηµιφορτηγών. 

Χαρακτηριστικά:

• Κύριο υλικό: Μικτά µέσα υψηλής τεχνολογίας (TPU)
• Μέγεθος: κατάλληλο για ελαστικά 185-225mm
• Πόρτα χαµηλής θερµοκρασίας και υποµείνει τριβή
• Αγγίξτε το έδαφος καλυµµένο µε κράµα νυχιών υψηλής ακαµψίας, ανθεκτικό στην ολίσθηση
• 360 ° omni-directional
• Δεν υπάρχει κούνηµα ενώ το όχηµα είναι σε λειτουργία
• Μέγιστη πρόσφυση µε ελάχιστη πέδηση και απόσταση απόστασης
• Οι µικρές τετραγωνικές συνδέσεις και η µικρή διάρκεια κάθε διασταυρούµενης αλυσίδας 

ελαχιστοποιούν τη φθορά
• Εύκολο χειρισµό συστήµατος τάνυσης
• Εξοπλισµένο σε λεπτά, χωρίς την υποδοχή, ή µετακινήστε το αυτοκίνητο

> Αλυσίδες “NOT-STOP”



Αξεσουάρ εσωτερικού αυτοκινήτου > 13

POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co
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POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Πεταλιέρες>

> Πεταλιέρα χρωµίου Alaga
 Κωδ. 6811

> Πεταλιέρα χρωµίου Alaga 
 σε µαύρο χρώµα
 Κωδ. 6813

> Πεταλιέρα χρωµίου Alaga 
 σε µαύρο χρώµα
 Κωδ. 6828

> Πεταλιέρα Niken σε χρυσό 
 και ασηµί αλουµίνιο
 Κωδ. 5917

> Πεταλιέρες ΣΕΤ ΤΥPE-R
 Κωδ. 5034

> Πεταλιέρες ΣΕΤ TR22
 Κωδ. 5039
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> Τιµόνι Luisi FALKON 31
Κωδ. 70103S

Μαύρο δερµάτινο τιµόνι 
Luisi Falcon 31, 
διαµέτρου 310 mm.

> Τιµόνι Luisi GRIFON S
Κωδ. 13802/S

Μαύρο δερµάτινο τιµόνι 
Luisi Grifon S, 
διαµέτρου 380 mm.

> Τιµόνι Luisi MARINA S
Κωδ. 70392S

Μαύρο δερµάτινο τιµόνι 
Luisi Marina S, 
διαµέτρου 390 mm.

> Τιµόνι
Κωδ. 212

Μαύρο τιµόνι µε µαύρη λάµα, 
διαµέτρου 350 mm.

> Τιµόνι L
Κωδ. 181

Μαύρο τιµόνι µε λάµα νίκελ, 
διαµέτρου 350 mm.

> Κώνοι τιµονιού για όλα τα αυτοκίνητα 
 µε αερόσακο και χωρίς

> Τιµόνι
Κωδ. 215

Μαύρο τιµόνι µε µαύρη λάµα, 
διαµέτρου 350 mm.

Καλύµµατα τιµονιών>
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POLE POSITION
Angel id is  & Co

POLE
POSITION
Angelidis & Co

POLE POSITION
Angelidis &Co

Καλύµµατα τιµονιών>

> Δερµάτινο κάλυµµα µαύρο
    Κωδ. 0008XL/ 0008L/ 0008M/ 0008S

Δερµάτινο κάλυµµα τιµονιού σε µαύρο χρώµα. 
Διατίθεται στα µεγέθη XL (410mm), L (390mm), 
M (380mm) και S (360mm).

> Δερµάτινο κάλυµµα µπεζ
    Κωδ. 2077BG/ 2077L-BG

Δερµάτινο κάλυµµα τιµονιού σε µπεζ χρώµα. 
Διατίθεται στα µεγέθη M (380mm) και L (390mm).

> Δερµάτινο κάλυµµα γκρι
    Κωδ. 2077GR/ 2077L-GR

Δερµάτινο κάλυµµα τιµονιού σε γκρι χρώµα. 
Διατίθεται στα µεγέθη M (380mm) και L (390mm).

> Δερµάτινο κάλυµµα µαύρο 
 µε µαύρη ραφή 
 Κωδ. 2077BLK-S/ 2077BLK-M

Δερµάτινο κάλυµµα τιµονιού σε µαύρο χρώµα 
µε µαύρη ραφή. Διατίθεται στα µεγέθη 
S (360mm) και M (380mm).
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> Δερµάτινο κάλυµµα µαύρο 
 µε πορτοκαλί ραφή 
 Κωδ. 2077S-OR/ 2077M-OR/ 2077L-OR

Δερµάτινο κάλυµµα τιµονιού σε µαύρο χρώµα 
µε πορτοκαλί ραφή. Διατίθεται στα µεγέθη S 
(360mm), M (380mm) και L (390mm).

> Δερµάτινο κάλυµµα µαύρο 
 µε µεταλλικά δαχτυλίδια 
 Κωδ. 2812S/ 2812M/ 2812L

Δερµάτινο κάλυµµα τιµονιού σε µαύρο χρώµα 
µε µεταλλικά δαχτυλίδια. Διατίθεται στα µεγέθη 
S (360mm), M (380mm) και L (390mm).

> Κάλυµµα τιµονιού δετό Ι.Χ. 
 Κωδ. 261

Δετό κάλυµµα τιµονιού σε µαύρο χρώµα. 

> Κάλυµµα τιµονιού σιλικόνης 

SWC01-GR
γκρι

SWC01-BΚ
µαύρο

SWC01-BG
µπεζ
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Πόµολα ταχυτήτων>

> Κωδ. SK126 > Κωδ. SK172 > Κωδ. SK194 > Κωδ. SK197

> Κωδ. SK257

> Κωδ. SK316 > Κωδ. SK347 > Κωδ. SK610

> Κωδ. SK787
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> Κωδ. SK820 > Κωδ. SK827 > Κωδ. ΥΤ-8539-2

> Κωδ. ΥΤ-8613-5 > Κωδ. ΥΤ-8614-2
> Κωδ. ΥΤ-8614-3

> Κωδ. ΥΤ-8539-5

> Κωδ. ΥΤ-8667-2 > Κωδ. ΥΤ-8670-2 > Κωδ. ΥΤ-8670-3
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Μοκέτες>

> Μοκέτα διεθνή 501 FORTUNA

186.00.01 ΜΟΚΕΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 501 FORTUNA
186.00.02 ΜΟΚΕΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 501-502 CARPOOL
186.501 ΜΟΚΕΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 501-504 CARLUX
 
186.00.03 ΜΟΚΕΤΑ ΕΜΠΡΟΣ CARPOOL
186.00.04 ΜΟΚΕΤΑ SET CARPOOL No1 + No2
 
186.00.05 ΜΟΚΕΤΑ FORTUNA No6-7-8-9
186.00.06 ΜΟΚΕΤΑ FORTUNA ΕΜΠΡΟΣ
 
186.502 ΜΟΚΕΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΣΕΤ CARLUX
186.506 ΜΟΚΕΤΑ CARLUX ΠΙΣΩ
186.510 ΜΟΚΕΤΑ ΜΑΡΚΕ Νο1-2-3-4 CARLUX
186.511 ΜΟΚΕΤΑ ΜΑΡΚΕ CARLUX 
  ΜΕ ΠΕΛΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
 
186.01.01 ΠΕΛΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20χ30

> Πλατοκάθισµα 
 µασάζ µε χάντρα
 Κωδ. 152

> Πατάκια λάστιχο 
 “AUTO LEGEND” 
 SET 4
 Κωδ. 1295ΚΑ

> Μονό λαστιχένιο 
 πατάκι για 
 κούρµπα
 Κωδ. 6734
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Πάχος 5mm

Διαστάσεις

Πάχος 3mm

Διαστάσεις

> Πατάκι πορτ-µπαγκάζ 4 διαστάσεων
 Κωδ. 29.05 πάχος 5mm
 Κωδ. 29.10 πάχος 3mm
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Διαχωριστικά σκύλου>

> Διαχωριστικό σκύλου µε κάγκελα
 Κωδ. 1070 2πλό/ 1071 4πλό

Διαχωριστικά σκύλου 
µε εφαρµογή 
στο πορτ-µπαγκάζ.

> Διαχωριστικό σκύλου 
 µε εφαρµογή στο προσκέφαλο
 Κωδ. 22.14

Διαχωριστικό σκύλου µε εφαρµογή στο προσκέφαλο 
των καθισµάτων. Δεν απαιτείται πρόσθετη χρήση εργα-
λείων, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα και αποτελείται 
από ανακυκλώσιµα υλικά µη τοξικά. Διαθέτει εγγύηση 
διάρκειας ζωής και πιστοποίηση TUV. 
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Ποτηροθήκες / Τασάκια>

> Ποτηροθήκη 
 φυσαρµόνικα
 Κωδ. HP037

Ποτηροθήκη τύπου 
φυσαρµόνικα που δεν 
καταλαµβάνει πολύ χώρο 
όταν δεν χρησιµοποιείται 
(HP037), µε µαύρη βάση 
και στόµιο.

> Ποτηροθήκη Alaga
 Κωδ. 9102

Ποτηροθήκη αεραγωγού Alaga. 
Διατίθεται σε µαύρο χρώµα

> Αυτοκόλλητο
 για κινητό
 Κωδ. 19075

Αντιολισθητική 
βάση κινητού 
µε αυτοκόλλητο

> Ποτηροθήκη 
 ελατήριο

> Τασάκι Anex
 Κωδ. 116.529

Σταχτοδοχείο Anex 
σε µαύρο χρώµα

> Τασάκι αεραγωγού νίκελ
 Κωδ. 116.803

Σταχτοδοχείο αεραγωγού 
από νίκελ µε µαύρο καπάκι.

> Τασάκι
 Κωδ. 116.1015

Στρογγυλό σταχτοδοχείο σε 
µαύρο χρώµα, µε µεταλλική 
λεπτοµέρεια στο καπάκι.

> Τασάκι πλαϊνό
 Κωδ. 116.00
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>

> Ηλιοπροστασία εξωτερική 
 µεγάλη 190x90cm
 Κωδ. 138.00.03

> Ηλιοπροστασία 
 φυσαρµόνικα
 130x70cm
 Κωδ. 138.00.03

> Κουρτινάκια SEDAN/ 3-5D
 Κωδ. 125.01.105 Διάσ. 105cm
 Κωδ. 125.01.110 Διάσ. 110cm
 Κωδ. 125.01.115 Διάσ. 115cm

> Κουρτινάκια 3 /5 πόρτες
 Κωδ. 125.02.090 Διάσ. 90cm
 Κωδ. 125.02.100 Διάσ. 100cm
 Κωδ. 125.02.105 Διάσ. 105cm
 Κωδ. 125.02.110 Διάσ. 110cm
 Κωδ. 125.02.115 Διάσ. 115cm

> Κουρτινάκι πλαϊνό µαύρο βεντούζα
 Κωδ. 125.610
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Βάση κινητού>

> Βάση κινητού Tetrax X2 Carbon

6 Reviews

Η νέα µαγνητική υποστήριξη για το smartphone 
σας, που  συνδυάζει την ευκολία και την ευελιξία 
των προϊόντων της Tetrax µε την κοµψότητα και 
τη δύναµη των ινών άνθρακα. 
Χάρη στο σύστηµα ‘stick&stay’ µπορείτε να χρη-
σιµοποιήσετε το X2 µε οποιαδήποτε θήκη κινητού.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της Χ2 Carbon είναι 
η κοµψότητα  και η υψηλή προσοχή που δίνεται 
στις λεπτοµέρειες. 

Βαθµός ρύθµισης
χάρη στη σφαιρική βάση, το Tetrax X2 σας δίνει τη 
δυνατότητα να τοποθετήσετε τη συσκευή σας σε 
οποιαδήποτε γωνία.
Ευελιξία 
Επωφεληθείτε από τη διπλή λειτουργικότητα: το-
ποθετείται στον αεραγωγό ή στην επιφάνεια του 
αυτοκινήτου µε 3Μ αυτοκόλλητο, το smartphone 
σας θα είναι στα δάκτυλά σας!
Διπλό Clip
Για να προσαρµοστεί καλύτερα στις προτιµήσεις 
σας, η Tetrax X2 είναι εξοπλισµένη µε το σύστηµα 
‘sticky&stay’, για τοποθέτηση µέσα στη θήκη, για 
να µη φαίνεται, και ένα συγκολλητικό clip, για να 
εφαρµόσει απευθείας στη συσκευή ή στη θήκη 
της συσκευής σας.
Χωρίς παρεµβολές!
Το µαγνητικό σύστηµα µε αντίθετους πόλους 
εγγυάται τη µέγιστη έλξη µε απόλυτη απουσία 
παρεµβολών µε ηλεκτρονικές συσκευές. 
Πραγµατική ίνα Carbon
Προσοχή στις αποµιµήσεις. 
Μόνο η X2 προσφέρει το πρωτότυπο!
Κατασκευάζεται στην Ιταλία
Συνώνυµο µε ποιότητα, προσοχή στις 
λεπτοµέρειες και κοµψό σχεδιασµό. 
Σχεδιασµένο και κατασκευασµένο 
για να διαρκεί πολλά χρόνια 

Λεπτοµέρειες:
Color / Material: Carbon fiber
Βάρος: 300 gr
Μέγεθος: 5,5 “
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Σηµειώσεις>
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Ζώνες ασφαλείας>

> Ζώνες 2 σηµείων αυτόµατες Velm 
Κωδ. 1822

Αυτόµατη ζώνη 
δύο σηµείων, 
από την Ιταλική 
εταιρία Velm.

> Ζώνες 2 σηµείων απλές Velm µε 
ιµάντα

Κωδ. 1820
Απλές ζώνες δύο σηµείων, 
από την Ιταλική εταιρία Velm.

> Ζώνες 2 σηµείων 
Κωδ. RS007

Αυτόµατη ζώνη 
δύο σηµείων

> Ζώνη αυτόµατη µε ιµάντα 
    2 σηµείων 

Κωδ. RS021

Αυτόµατη ζώνη 
δύο σηµείων

> Ζώνες αυτόµατες εµπρός Velm
 Κωδ. 1825

Εµπρόσθιες αυτόµατες 
ζώνες 3 σηµείων, 
από την Ιταλική εταιρία 
Velm.

> Ζώνες αυτόµατες πίσω Velm
 Κωδ. 1840

Οπίσθιες αυτόµατες ζώνες 3 σηµείων, 
από την Ιταλική εταιρία Velm.

Ζώνες αυτόµατες εµπρός Velm

από την Ιταλική εταιρία 
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> Ζώνες 3 σηµείων µε µπαστούνι Velm 
Κωδ. 1821 εµπρόσθια
Κωδ. 1845 οπίσθια

Απλές εµπρόσθιες και οπίσθιες 
ζώνες τριών σηµείων µε µπαστούνι, 
από την Ιταλική εταιρία Velm.

Απλές εµπρόσθιες και οπίσθιες 
ζώνες τριών σηµείων µε µπαστούνι, 
από την Ιταλική εταιρία Velm.

> Πλαστικός απενεργοποιητής 
 (γλώσσα) ζώνης 

Κωδ. 043

> Μεταλλικός
 απενεργοποιητής 
 (γλώσσα) ζώνης 
 από την εταιρία Velm

Κωδ. 6031

> Προέκταση ζώνης 
Κωδ. RS036
Αυτόµατη ζώνη  2 σηµείων, 
από την Ιταλική εταιρία Velm.

> Mπαστούνι ζώνης 
 12cm µεταλλικό 

Κωδ. B003
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Ζώνες ασφαλείας>

> Ζώνες 4 σηµείων µπλε 
Κωδ. RH003BL

> Ζώνες 4 σηµείων µαύρη 
Κωδ. RH003BLK

> Ζώνες 4 σηµείων γκρι 
Κωδ. RH003GR

> Ζώνες 4 σηµείων κόκκινη 
Κωδ. RH003RED

> Ιµάντες ζώνης σε 
 διάφορα χρώµατα 47cm

Κωδ. 12613 κόκκινο
Κωδ. 12639 µπλε
Κωδ. 12700 ανθρακί

> Ρυµούλκα Ιταλίας 
 έως 2500kg

Κωδ. 932.2111



14

263

Ζώνες ασφαλείας 
τεσσάρων σηµείων, 
από την Ιταλική 
εταιρία Velm. 

> Ζώνες VELM
 Κωδ. 9026 κόκκινη

Κωδ. 9028 µαύρη

> Σφυράκι έκτακτης
 ανάγκης
 Κωδ. 17178

> Κλιπ ζώνης
 Κωδ. 07042
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Είδη προστασίας>

> Πυροσβεστήρας 0.750kg
Κωδ. 128.00.089

> Πυροσβεστήρας 
 1kg σκόνη

Κωδ. 128.00.1000

> Πυροσβεστήρας 
 2kg σκόνη

Κωδ. 128.00.2000

> Σετ ΚΤΕΟ
Κωδ. 128.01.03

Σετ αυτοκινήτου ΚΤΕΟ. 
Περιέχει τρίγωνο 
ασφαλείας, φαρµακείο 
και πυροσβεστήρα

> Φαρµακεία Α
Κωδ. 155.5609

Φαρµακείο µεγάλου 
µεγέθους. 

> Φαρµακεία Β
Κωδ. 155.00.01

Φαρµακείο µικρού µεγέθους. 
Περιέχει 1 πακέτο βαµβάκι, 
1 φακελάκι µερκουροχρώµ, 
1 γάζα εµποτισµένη σε 
οινόπνευµα και έναν 
επίδεσµο.

> Πυροσβεστήρας 
 3kg σκόνη

Κωδ. 128.00.3000
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> Τρίγωνο ασφαλείας  
 ενισχυµένο Α

Κωδ. 129.00.01

> Τρίγωνο ασφαλείας  
 απλό Β

Κωδ. 129.00.02

> Τρίγωνο τρέιλερ
Κωδ. 129.006

> Αντικλεπτικά polibloster
Κωδ. 121.6088

 • Διαστάσεις: 64x38x15.5

> Αντικλεπτικό µπλόστερ για τιµόνι 
 – πεντάλ µε κλειδί

Κωδ. 121.6020

> Αντικλεπτικά polibloster
Κωδ. 121.6028

 • Διαστάσεις: 55x48.5x23 • Διαστάσεις: 55x48.5x23

Κωδ. 121.6400
 • Διαστάσεις: 58x29.5x21.5

Κωδ. 121.6036
 • Διαστάσεις: 61x28x16.5

Κωδ. 121.6034
 • Διαστάσεις: 61x28x15.5
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Είδη προστασίας>

> Γιλέκο ασφαλείας
Κωδ. 121.9997

 Γιλέκο ασφαλείας σε κίτρινο 
 φωσφορίζον χρώµα

Κωδ. 121.9998 (3Μ)

 Γιλέκο ασφαλείας σε πορτοκαλί 
 φωσφορίζον χρώµα, 
 από την εταιρία 3Μ.

> Μπλουζάκι Ν
Κωδ. 935.00.02

 Μπλουζάκι µινιατούρα
 µε τύπωµα Ν 
 για νέους οδηγούς

> Σήµα Ν
Κωδ. 935.00.01

 Σήµα Ν για νέους 
 οδηγούς

> Χταπόδια απλά διπλά
Κωδ. 933.00.01

 Χταπόδι διπλό, για την πρόσδεση 
 των αποσκευών-πραγµάτων σας, 
 µήκους 60 cm µε τα γαντζάκια

> Χταπόδι µονό
Κωδ. 933.00.02

 Χταπόδι µονό Α”, για την πρόσδεση 
 των αποσκευών-πραγµάτων σας, 
 µήκους 1,80 m µε τα γαντζάκια

> Δίχτυ ελαστικό σχάρας
Κωδ. 139.00.14

> Disk lock ψηλός πύρος
Κωδ. 121.106

 Αντικλεπτικό Disk 
       lock µε ψηλό πύρο

> Disk lock χοντρός πύρος
Κωδ. 121.113

 Αντικλεπτικό Disk lock 
 µε χοντρό πύρο



14

267

> Χούφτα φορτηγού
Κωδ. 123.00.01

 Χούφτα φορτηγού (τεµπέλης), 
 σε µαύρο χρώµα

> Σκοινί ρυµούλκας
Κωδ. 932.231HW

 Σκοινί ρυµούλκας (elastic tow rope)

> Ιµάντας µονός 2,5 m
Κωδ. 932.104

• Ιµάντας µονός 
• Μήκος 2,5 m
• Χρώµα

> Ιµάντας καστάνιας φορτηγού
Κωδ. 932.16-01

• Ιµάντας καστάνιας φορτηγού
• Μήκος 8,5 m
• Χρώµα

> Ιµάντας 1χ5 m
Κωδ. 932.105

• Ιµάντας µονός 
• Μήκος 5 m
• Φάρδος
• Χρώµα

> Ιµάντας 5m µε καστάνια & γάντζο
Κωδ. 932.09-1

• Μονός ιµάντας µήκους 5m
• µε καστάνια και γάντζο
• Χρώµα
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Είδη προστασίας>

> Κοµπρεσέρ µεταλλικό 140 PSI
Κωδ. 923.965

 Μεταλλικό κοµπρεσέρ 12 Volt, 140 PSI

> Κοµπρεσέρ µικρό
 Κωδ. 923.610

 Μικρό κοµπρεσέρ, µοντέλο RAC610, 
 από την εταιρία RING

> Διορθωτικό ελαστικών
Κωδ. 923.1050620

 Διορθωτικό ελαστικών (κοµπρεσέρ µε κόλλα), 
 από τη Γερµανική εταιρία Terra-S

> Κιτ επισκευής
 ελαστικών

Κωδ. 923.258

 • Κιτ επισκευής (διορθωτικό) 
    ελαστικών
      • 5 κορδόνια
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> Μπίλια κοτσαδόρου
Κωδ. 014.85.1108

Μπίλια κοτσαδόρου
 HB-01 (2000 kg).

> Μπίλιες κοτσαδόρου 
 3500 kg 50mm

Κωδ. 014.85.3102

> Γρύλλος µηχανικός 1Τ
Κωδ. 921.5012

Γρύλλος µηχανικός, αντοχής 1Τ

> Γρύλλος υδραυλικός 1Τ
Κωδ. 921.189HW

Γρύλλος µηχανικός, αντοχής 2Τ

> Φις κοτσαδόρου 
    αρσενικό

Κωδ. 014.003

Αρσενικό φις κοτσαδόρου 7 πόλων, 
12 Volt της εταιρίας RING

> Φις κοτσαδόρου θηλυκό
Κωδ. 014.008

Θηλυκό φις κοτσαδόρου 7 πόλων, 
12 Volt της εταιρίας RING
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Είδη προστασίας>

> Σταυρός ασφαλείας
Κωδ. 925.151C

 • Σταυρός ασφαλείας (κλειδί)
 • Θέση για καρυδάκι

> Σταυρός ασφαλείας
 µπουλονιών

Κωδ. 925.595

> Μπουλονόκλειδο
Κωδ. 925.031HW

 Μπουλονόκλειδο γωνία

> Γάντζοι καρότσας
Κωδ. 931.053

 • Γάντζοι για καρότσα φορτηγού
 • Βίδες

> Αντλία βενζίνης
Κωδ. 999.00.08

 Πλαστική αντλία βενζίνης 
 για τη µεταφορά καυσίµου

> Εξολκέας φίλτρου βιδωτός
Κωδ. 929.305HW

 Εξολκέας (κλειδί) φίλτρου βιδωτός
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> Τάπες βενζίνης για κάθε µάρκα 
 αυτοκινήτου µε κλειδί

> Τάπες βενζίνης
 εκτάκτου ανάγκης

Κωδ. 905.550

Τάπες βενζίνης για επιβατικά-τρακτέρ-φορτηγά>
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Κράνη>

> Κράνος Tager µαύρο µατ
Κωδ. 800.902 (XS-S-M-L-XL)

 Κράνος σε χρώµα µαύρο 
 µατ, της εταιρίας Tager. 

 Διατίθεται στα µεγέθη: 
 XS (κωδ. 800.902XS)
 S (κωδ. 800.902S)
 M (κωδ. 800.902M) 
 L (κωδ. 800.902L)
 XL (κωδ. 800.902XL). 

> Κράνος Tager µαύρο γυαλιστερό
Κωδ. 800.901 (XS-S-M-L-XL)

 Κράνος σε χρώµα µαύρο γυαλιστερό, της εταιρίας Tager. 

 Διατίθεται στα µεγέθη: XS (κωδ. 800.901XS)
 S (κωδ. 800.901S) – M (κωδ. 800.901M) 
 L (κωδ. 800.901L) – XL (κωδ. 800.901XL).

> Κράνος Tager λευκό γυαλιστερό
Κωδ. 800.903 (XS-S-M-L-XL)

 Κράνος σε χρώµα λευκό 
 γυαλιστερό, της εταιρίας 
 Tager. 

 Διατίθεται στα µεγέθη: 
 XS (κωδ. 800.903XS)
 S (κωδ. 800.903S)
 M (κωδ. 800.903M)
 L (κωδ. 800.903L)
 XL (κωδ. 800.903XL).

> Κράνος Tager γκρι γυαλιστερό
Κωδ. 800.904 (XS-S-M-L-XL)

 Κράνος σε χρώµα γκρι γυαλιστερό, της εταιρίας Tager. 

 Διατίθεται στα µεγέθη: XS (κωδ. 800.904XS)
 S (κωδ. 800.904S) – M (κωδ. 800.904M) 
 L (κωδ. 800.904L) – XL (κωδ. 800.904XL)
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> Κράνος Rocky ασηµί γυαλιστερό
Κωδ. 800.001-03 (S-M-L-XL-XXL)

 Κράνος για µοτοποδήλατα σε χρώµα ασηµί γυαλιστερό, 
 της εταιρίας Rocky. Διατίθεται στα µεγέθη: 
 
 S (κωδ. 800.001-03S) - M (κωδ. 800.001-03M)
 L (κωδ. 800.001-03L) - XL (κωδ. 800.001-03XL)
 XXL (κωδ. 800.001-003XXL).

> Κράνος Rocky µπορντώ γυαλιστερό
Κωδ. 800.001-04 (S-M-L-XL-XXL)

 Κράνος για µοτοποδήλατα σε χρώµα µπορντώ γυαλιστερό, 
 της εταιρίας Rocky. Διατίθεται στα µεγέθη: 
 
 S (κωδ. 800.001-04S) - M (κωδ. 800.001-04M)
 L (κωδ. 800.001-04L) - XL (κωδ. 800.001-04XL)
 XXL (κωδ. 800.001-004XXL).

> Κράνος Rocky λευκό γυαλιστερό
Κωδ. 800.001-02 (S-M-L-XL-XXL)

 Κράνος για µοτοποδήλατα σε χρώµα λευκό γυαλιστερό, 
 της εταιρίας Rocky. Διατίθεται στα µεγέθη: 

 S (κωδ. 800.001-02S) – M (κωδ. 800.001-02M)
 L (κωδ. 800.001-02L) – XL (κωδ. 800.001-02XL) 
 XXL (κωδ. 800.001-002XXL).

> Κράνος Rocky µαύρο
Κωδ. 800.001-01 (S-M-L-XL-XXL)

 Κράνος για µοτοποδήλατα σε χρώµα µαύρο, 
 της εταιρίας Rocky. Διατίθεται στα µεγέθη: 

 S (κωδ. 800.001-01S) – M (κωδ. 800.001-01M)
 L (κωδ. 800.001-01L) – XL (κωδ. 800.001-01XL)
 XXL (κωδ. 800.001-001XXL)..
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Σημειώσεις>



Διάφορα αξεσουάρ > 15
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Ανεµοθραύστες>

> Ανεµοθραύστες GELLY PLAST 

Για 4 πόρτες
Για 2 πόρτες
Για πίσω

Οι ανεµοθραύστες κατασκευάζονται από 
αντηλιακό PMMA PLEXIGLASS σκούρου 
χρώµατος.

Πέραν της αισθητικής τους χρησιµότητα 
οι ανεµοθραύστες επιτρέπουν την 
ανακύκλωση του αέρα µέσα στο 
αυτοκίνητο ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν 
τόσο τον οδηγό όσο και τους επιβάτες από 
βροχή και άνεµο.

Οι ανεµοθραύστες µπορούν να 
εφαρµοστούν τόσο στα µπροστά όσο και 
στα πίσω παράθυρα  ενός αυτοκινήτου.  

Συνήθως στερεώνονται στην εσωτερική 
πλευρά του παραθύρου αλλά στα 
περισσότερα µοντέλα µπορούν να 
στερεωθούν και στην εξωτερική πλευρά.



15
> Ανεµοθραύστες CLIMAIR sport
 Για εµπρός

Για πίσω
Για φορτηγά
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Profi = ανεµοθραύστες για τα µπροστινά παράθυρα
Master = ανεµοθραύστες για τα πίσω παράθυρα

Μέχρι τώρα, οι άψογα σχεδιασµένοι για τέλεια τοποθέτηση, 
πολύ φιµέ ανεµοθραύστες της σειράς ClimAir Sport, ήταν 
διαθέσιµοι µόνο για επαγγελµατίες (ανεµοθραύστες στις 
πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού).

Οι ClimAir ανεµοθραύστες τοποθετούνται στην πλευρά των 
θυρών του αυτοκινήτου  µε διακριτική κοµψότητα. Βελτιώνουν 
το εσωτερικό κλίµα και καθιστούν δυνατή την κυκλοφορία του 
φρέσκου αέρα, ακόµη και αν βρέχει ή χιονίζει. 
Σε υψηλή ηλιακή ακτινοβολία, δεν επιτρέπουν την υπερβολική 
θερµότητα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, όταν το παράθυρο, 
ακριβώς πάνω από το χαµηλότερο άκρο του ανεµοθραύστη, 
παραµένει ανοιχτό.

Οι ανεµοθραύστες βελτιστοποιούν την κυκλοφορία του αέρα 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και επιτρέπουν τη χαλαρή 
οδήγηση.
Άδεια που ακολουθεί το StVZOαπό την ABE 
(AllgemeineBetriebserlaubnis)

Υλικό: υψηλής ποιότητας χυτό ακρυλικό γυαλί

• Καθόλου βροχή από 
   το ανοιχτό 
   πλευρικό παράθυρο

• Μειωµένη θερµοκρασία 
   στο εσωτερικό το καλοκαίρι

• Βελτιστοποιηµένη 
   κυκλοφορία αέρα

• Περισσότερη ασφάλεια 
   και χαλαρή οδήγηση
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Ανεµοθραύστες>

> Ανεµοθραύστες G3 

Αεροδυναµική, υψηλή αντοχή σε κρούση

Η G3 παράγει µε επιτυχία από το 1973 αυτό το πολύ χρήσιµο 
και λειτουργικό προϊόν. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
χρόνων ανακαλύψαµε µια καλή εφαρµογή του εξωθηµένου 
πολυµερούς υλικού (PMMA) υψηλής αντοχής θραύσης 
που εκτιµάται επίσης από τους ΟΕΜ-πελάτες µας. Το υλικό 
παρουσιάζει επίσης υψηλή αντοχή στο κρύο και τη ζέστη 
(-35°C/+80°C), υψηλή αντοχή ευφλεκτότητας, αντοχή στο 
φως, υψηλή αντοχή σε κρούση, σύµφωνα µε το πρότυπο 
DIN 50306 (χωρίς σηµάδια επίπτωσης από τα 3 m). Είµαστε 
σε θέση  να αναπτύξουµε αυτό το προϊόν από τα δεδοµένα-
CADκαι να ολοκληρώσουµε το σχέδιό µας, καλύπτοντας όλα 
τα πρότυπα ECE, την έγκριση TUVκαι την πιστοποίηση KBA 
σύµφωνα µε τη γερµανική νοµοθεσία. Η τοποθέτηση του 
συστήµατος µε κλιπ, καθιστά το προϊόν πιο λειτουργικό και 
ασφαλές.

Εγγύηση
Η G3 εγγυάται πως κάθε προϊόν κατασκευάζεται στο 
εργοστάσιό της στην Ιταλία, προκειµένου να επισηµάνει την 
ποιότητα του προϊόντος και την προσοχή που δείχνει η εταιρία 
στους πελάτες της.

Υλικό
Υψηλής αντοχής πολύ (µεθακρυλικός µεθυλεστέρας),PMMA. 

Πάχος
Μέγιστο πάχος του προϊόντος: 2,1 mm.

Εύκολο σύστηµα
Αποτελεσµατικό σύστηµα γρήγορης τοποθέτησης (λιγότερο 
από 5 λεπτά) που επιτυγχάνεται χάρις στην εργασία της προ-
συναρµολόγησης και την προσοχή της G3 στη λεπτοµέρεια.

Χρόνος συναρµολόγησης
Ο χρόνος έχει υπολογιστεί από τη G3 για τη σωστή 
συναρµολόγηση του προϊόντος.

Εύκολη τοποθέτηση
Εύκολη και γρήγορη συναρµολόγηση του προϊόντος χωρίς τη 
χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου εργαλείου.

Εύκαµπτο
Όλοι οι G3 ανεµοθραύστες αποτελούνται από εύκαµπτο υλικό 
που µειώνει τον κίνδυνο βλάβης.

Δοκιµή πτώσης χαλύβδινης µπάλας
Δοκιµάστηκε µε την πτώση φορτίου (227 gr.Βάρους) από 3 
µέτρα ύψος σε θερµοκρασία δωµατίου -20°C. Αυτή η δοκιµή 
πιστοποιεί την αντοχή του υλικού σε κρίσιµες καταστάσεις, 
όπως οι χαµηλές θερµοκρασίες.

Αθόρυβο
Το προϊόν ελαχιστοποιεί το θόρυβο που προκαλείται από τα 
ρεύµατα αέρα κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Μέγιστη ταχύτητα
Η µέγιστη ταχύτητα δείχνει εάν το προϊόν έχει εγκατασταθεί: 
130 km/h, 80 mph.

Για Ι.Χ.
Για 4χ4
Για Φορτηγά



• 100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
• ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Βροχή & Αέρας
Χιόνι & Πάγος

Ακτίνες UV

Νέφος & Σκόνη

SIZE LENGTH WIDTH HEIGHT
S1 3.70 1.63 1.55
S2 3.95 1.65 1.55
M1 4.30 1.75 1.55
M2 4.45 1.70 1.50
M3 4.55 1.75 1.50
L1 4.65 1.75 1.50
XL 4.88 1.85 1.50
XXL 5.20 1.87 1.45

Κουκούλα αυτοκινήτου

Βροχή & Αέρας
Χιόνι & Πάγος

Ακτίνες UV

Νέφος & Σκόνη για όλες τις καιρικές 
συνθήκες

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
      ✓ από την έκθεση στον ήλιο
✓ το ξεθώριασµα του χρώµατος
✓ τις άσχηµες καιρικές συνθήκες

ούούο λύλύ αλαλ αυαυα τυτυ οτοτ κοκο ινήνήν τοτοτ υουούλύλύ αλαλ αυαυα τυτυ οτοτ κοκο ινήνήν τοτοτ

AUTO LEGEND
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Κουκούλες>
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Υαλοκαθαριστήρες>

> Υαλοκαθαριστήρες σιδερένιοι Moon
 Κωδ. 013.405
 

> Υαλοκαθαριστήρες µε λάστιχο 
 Flat Moon µπροστά
 Κωδ. 013.103 

> Υαλοκαθαριστήρες µε λάστιχο 
 Flat Moon πίσω
 Κωδ. 013.GRA 

Υαλοκαθαριστήρες µε λάστιχο στο πίσω µέρος, της εταιρίας Moon. 
Διατίθενται στις διαστάσεις: 
250 mm (κωδ. 013.GRA250),
300 mm (κωδ. 013.GRA300)
και 350 (κωδ. 013.GRA350).
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> Υαλοκαθαριστήρες Flat Bosch Multiclip (πολλαπλά κουµπώµατα)

> Υαλοκαθαριστήρες Flat Bosch Innovation  (µετατροπής από σίδερο σε λάστιχο)

 Κωδικός Διάσταση

 013.340MC-ΒΗ 340 mm

 013.380ΒΗ-MC 380 mm

 013.400ΒΗ-MC 400 mm

 013.425ΒΗ-MC 425 mm

 013.450ΒΗ-MC 450 mm

 013.480ΒΗ-MC 480 mm

 013.500ΒΗ-MC 500 mm

 013.550ΒΗ-MC 550 mm

 013.570ΒΗ-MC 570 mm

  013.600ΒΗ-MC 600 mm

 013.650ΒΗ-MC 650 mm

 013.700ΒΗ-MC 700 mm

 013.800MC-ΒΗ 800 mm

 Κωδικός Διάσταση

 013.340ΒΗ 340 mm

 013.380BH 380 mm

 013.400BH 400 mm

 013.450ΒΗ 450 mm

 013.470ΒΗ 470 mm

 013.500ΒΗ 500 mm

 013.530ΒΗ 530 mm

 013.550ΒΗ 550 mm

  013.600ΒΗ 600 mm

 013.650ΒΗ 650 mm
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Υαλοκαθαριστήρες>

> Λαστιχάκια ανταλλακτικά 
 • Με σιδεράκια
 Κωδ. 013.10011 
 Λαστιχάκια υαλοκαθαριστήρων ΜΟΟΝ  µήκους 60 εκ, µε λαµάκι

 Κωδ. 013.10012 
 Λαστιχάκια υαλοκαθαριστήρων ΜΟΟΝ  µήκους 70 εκ, µε λαµάκι

 

• Τύπου Bosch (σκέτα)
 Κωδ. 013.10010 
 Λαστιχάκια υαλοκαθαριστήρων τύπου Bosch, µήκους 60 εκ.

 Κωδ. 013.10009 
 Λαστιχάκια υαλοκαθαριστήρων τύπου Bosch, µήκους 70 εκ.

 

• Με πλαστικό σιδηρόδροµο
 Κωδ. 013.30300 
 Λαστιχάκια υαλοκαθαριστήρων µε πλαστικό σιδηρόδροµο, µήκους 50 εκ. 

 Κωδ. 013.30360 
 Λαστιχάκια υαλοκαθαριστήρων µε πλαστικό σιδηρόδροµο, µήκους 60 εκ. 

 Κωδ. 013.30370 
 Λαστιχάκια υαλοκαθαριστήρων µε πλαστικό σιδηρόδροµο, µήκους 70 εκ.

 

• Flat
 Κωδ. 013.60-103 
 Λαστιχάκια υαλοκαθαριστήρων φλατ, µήκους 60 εκ, της εταιρίας ΜΟΟΝ 

 Κωδ. 013.70-103 
 Λαστιχάκια υαλοκαθαριστήρων φλατ, µήκους 70 εκ, της εταιρίας ΜΟΟΝ 

 Κωδ. 013.80-103 
 Λαστιχάκια υαλοκαθαριστήρων φλατ, µήκους 80 εκ, της εταιρίας ΜΟΟΝ
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Πλαίσια πινακίδας>

> Πλαίσιο πινακίδας µαύρο/ ασηµί για νέες πινακίδες
 Κωδ. 017.00.0003
 Πλαίσιο πινακίδας σε µαύρο χρώµα

 Κωδ. 115.238LF
 Πλαίσιο πινακίδας νίκελ
 για καινούριες πινακίδες

> Πλαίσιο πινακίδας Alaga
 Κωδ. 115.7088BLK
 Πλαίσιο πινακίδας σε µαύρο χρώµα, 
 της εταιρίας Alaga

 Κωδ. 115.7088CHR
 Πλαίσιο πινακίδας νίκελ, 
 της εταιρίας Alaga.

> Τζαµάκι πινακίδας µεγάλο 
 για παλιές πινακίδες
 Κωδ. 036.01.01
 Πινακιδάκια αυτοκινήτου παλιού τύπου 

> Τζαµάκι πινακίδας µικρό 
 για νέες πινακίδες
 Κωδ. 036.00.01
 Πινακιδάκια αυτοκινήτου νέου τύπου 

> Τζαµάκι πινακίδας µηχανής 
 επίπεδο
 Κωδ. 036.01.02
 Πινακιδάκια µηχανής νέου τύπου,    
 διαστάσεων 20 cm x 20 cm 

> Τζαµάκι πινακίδας µηχανής 
 µε κούρµπα
 Κωδ. 036.01.03
 Πινακιδάκια µηχανής µε κούρµπα,
  διαστάσεων 20 cm x 20 cm 
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Λασπωτήρες>

> Λασπωτήρες λοξοί 4x4
 Κωδ. 017.00.0003

> Λασπωτήρες ίσιοι 4x4
 Κωδ. 017.00.0004

 Λασπωτήρες ίσιοι, µαρκέ, για 4x4

> Λασπωτήρες αγροτικού
 Κωδ. 017.00.0005

 Λασπωτήρες για αγροτικό

> Λασπωτήρες µάγουλο
 Κωδ. 017.1250
 Λασπωτήρες αυτοκινήτου 
 µάγουλου (flapper).

> Λασπωτήρες ST 889
 Κωδ. 017.889

 Λασπωτήρες από την εταιρία NIKEN  
 (συσκευασία 4 τµχ).

39
cm

47
cm

26
cm

31
cm

42,5
cm

23
cm

30
cm

Ύψος: 
13cm-28cm

Πλάτος: 
19cm

Ύψος: 
13cm-31cm

Πλάτος: 
21cm
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Σίτες προφυλακτήρα>

> Σίτες προφυλακτήρα Alaga
 

Κωδ. 030.6618BLK
 Σίτα προφυλακτήρα σε µαύρο χρώµα, 
 διαστάσεων 30 cm x 120 cm 

 
 Κωδ. 030.6618S
 Σίτα προφυλακτήρα σε ασηµί χρώµα, 
 διαστάσεων 30 cm x 120 cm

 

 Κωδ. 030.6622BLK
 Σίτα προφυλακτήρα σε µαύρο χρώµα, 
 διαστάσεων 20 cm x 120 

 
 Κωδ. 030.6622S
 Σίτα προφυλακτήρα σε ασηµί χρώµα, 
 διαστάσεων 20 cm x 120 cm

 
 

 Κωδ. 030.6641BLK
 Σίτα προφυλακτήρα σε µαύρο χρώµα, 
 διαστάσεων 30 cm x 120 cm, µε µεγάλη τρύπα
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Καθρέπτες>

> Καθρέφτης αυτόµατος 
 εξωτερικός βοηθητικός
 Κωδ. 012.1319 
 Αυτόµατος, εξωτερικός, 
 βοηθητικός καθρέφτης, 
 για σχολές οδηγών
 Mήκος: 15cm
 Ύψος: 7cm

> Καθρέφτης εσωτερικός
 αυτοκινήτου αυτ/τος
 Κωδ. 012.482 
 Αυτόµατος, εσωτερικός 
 καθρέφτης 
 Mήκος: 30cm
 Ύψος: 7cm

> Καθρέφτης πιαστός   
 εσωτερικός
 Κωδ. 012.147 
 Πιαστός, εσωτερικός καθρέφτης  
 αυτοκινήτου
 Mήκος: 27cm
 Ύψος: 7cm

> Καθρέφτης πιαστός 
 εσωτερικός µε λάστιχο
 Κωδ. 012.10510 
 Πιαστός, φιµέ εσωτερικός 
 καθρέφτης αυτοκινήτου 
 µε λάστιχο
 Mήκος: 30cm
 Ύψος: 7cm

> Καθρέφτης µικρός πανοραµικός 
 µε πλαίσιο
 Κωδ. 012.1001 
 Πανοραµικός καθρέφτης, µικρού µεγέθους, 
 µε πλαίσιο

> Καθρέφτης αυτόµατος 
 εξωτερικός βοηθητικός
 Κωδ. 012.1319 
 Αυτόµατος, εξωτερικός, βοηθητικός
  καθρέφτης, για σχολές οδηγών
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> Καθρέφτης εσωτερικός βιδωτός
 Κωδ. 012.2222
 
 Βιδωτός εσωτερικός καθρέφτης 
 αυτοκινήτου,  µικρού µεγέθους
 Mήκος: 19cm
 Ύψος: 7cm > Καθρέφτης εσωτερικός βιδωτός

 Κωδ. 012.2225
 
 Βιδωτός εσωτερικός καθρέφτης 
 αυτοκινήτου,  µεγάλου µεγέθους
 Mήκος: 35cm
 Ύψος: 5,5cm

> Καθρέφτης πιαστός
 Κωδ. 012.1323
 
 Πιαστός καθρέφτης 
 για σχολές οδηγών
 Mήκος: 13cm
 Ύψος: 7cm

> Καθρέφτης Jokey L-R 
 Κωδ. 012.1350
 
 Εξωτερικός καθρέφτης 
 αυτοκινήτου Jokey L-R
 Mήκος: 19cm
 Ύψος: 11cm
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Διάφορα>

> Πύροι καπώ κόκκινοι
 Κωδ. 931.7021/1 
 Πύροι καπώ αυτοκινήτου, 
 σε κόκκινο χρώµα

> Πύροι καπώ µαύροι
 Κωδ. 931.8167BLK 
 Πύροι καπώ αυτοκινήτου, 
 σε µαύρο χρώµα

> Ξύστρες χιονιού
 Κωδ. 104.00.02 
 Ξύστρες για την αποµάκρυνση 
 του χιονιού από το όχηµά σας

> Θήκες διπλώµατος
 Κωδ. 154.00.03 
 Θήκη διπλώµατος 
 νέου τύπου

> Δίχτυ πορτ-παγκάζ
 Κωδ. 139.00.01 
 Προστατευτικό δίχτυ πορτ-παγκάζ. 
 Διατίθεται σε µικρό και µεγάλο
 µέγεθος
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Μπρελόκ>

> Μπρελόκ ζάντα
 Κωδ. KC033
 Μπρελόκ σε σχήµα 
 ζάντας 

> Μπρελόκ δισκόπλακα
 Κωδ. KC034
 Μπρελόκ σε σχήµα 
 δισκόπλακας

> Μπρελόκ πιστόνι
 Κωδ. KC037
 Μπρελόκ σε σχήµα 
 πιστονιού µε φως led

> Μπρελόκ τιµόνι
 Κωδ. KC035
 Μπρελόκ σε σχήµα 
 τιµονιού

> Μπρελόκ µπουζί
 Κωδ. KC038
 Μπρελόκ σε σχήµα 
 µπουζί
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Μπρελόκ>

> Μπρελόκ µε βαλβίδες
 Κωδ. 174.00.01
 Μπρελόκ σε σχήµα βαλβίδας, 
 µε φως led

> Μπρελόκ πιστόνι
 Κωδ. 174.6650GUN
 Μπρελόκ σε σχήµα πιστόνι 
 µε φως led, από την εταιρία Alaga

> Μπρελόκ µε βαλβίδες
 Κωδ. 174.00.01
 Συσκευασία που περιέχει µπρελόκ 
 µε το λογότυπο της µάρκας 
 του αυτοκινήτου και τέσσερις βαλβίδες.

> Μπρελόκ δισκόπλακα
 Κωδ. 174.6674GUN
 Μπρελόκ σε σχήµα δισκόπλακας 
 µε φως led, από την εταιρία Alaga.
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Αυτοκόλλητα>
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Αυτοκόλλητα>

> Tαινίες αυτοκόλλητες παρµπρίζ
 Κωδ. 034.064

ανθρακί

γκρι

άσπρο

κόκκινο

µαύρο

κίτρινο

µπλε

> Tαινίες αυτοκόλλητες παρµπρίζ
 Κωδ. 034.2250
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> Tαινίες αυτοκόλλητες παρµπρίζ
 Κωδ. 034.2250
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Αυτοκόλλητα>

> Tαινίες αυτοκόλλητες παρµπρίζ
 Κωδ. 034.2250

> Carbon 3D
 Κωδ. 27123 Λευκό  / Κωδ. 28123 Μαύρο / Κωδ. 29123 Ασηµί
 Διάσταση 1,52 χ 1,00 m
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> Tαινία µονή / διπλή / τριπλή
 Χρώµατα: κόκκινο, µαύρο, άσπρο, ασηµί

030-3πλή 
µαύρη

029

028

027

026

025

024

023

022

021

010   5mm

009   5mm

008
007   5mm

006   5mm

1c
m

   
17

0
1c

m
   

10
0
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Αυτοκόλλητα>

> Αυτοκόλλητα ζάντας µικρά
 Κωδ. 035.100
 
      Διάµετρος: 4,8 cm

> Αυτοκόλλητα ζάντας µεγάλ
 Κωδ. 035.150
 
      Διάµετρος: 7,7 cm
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> Αυτοκόλλητα τρισδιάστατα
 Κωδ. 035.370
 

> Αυτοκόλλητα τρισδιάστατα
 Κωδ. 035.146
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Αυτοκόλλητα>

> Αυτοκόλλητα Abarth 
 Κωδ. 035.146
 

> Αυτοκόλλητα διάφορα 
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> Αυτοκόλλητα γράµµατα χρωµίου 

> Αυτοκόλλητα 4x4
 Κωδ. 032.04.062
 Χρώµατα: Kόκκινο - Άσπρο Μαύρο 
 - Ασηµί 20cm / 30cm

> Αυτοκόλλητα Κρήτη
 10cm Κωδ. 032.04.048
 17cm Κωδ. 032.04.044
 20cm Κωδ. 032.04.045
 30cm Κωδ. 032.04.047
 40cm Κωδ. 032.04.046
 60cm Κωδ. 032.04.041
 Χρώµατα: Kόκκινο - Άσπρο 
 - Μαύρο - Ασηµί

> Αυτοκόλλητα Hellas
 Κωδ. 032.04.043

 Χρώµατα: 
 Kόκκινο - Άσπρο 
 Μαύρο - Ασηµί
 10cm
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Αυτοκόλλητα>

> Ταινίες πλαϊνές
 Κωδ. 1010

> Αυτοκόλλητα ασπρόµαυρα
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> Τριµ νεροχύτη νίκελ
    Κωδ. 90C

> Φούσκα πλαϊνή πόρτας µικρή
    Κωδ. 1207

> Φούσκα πορτ παγκάζ
    µεγάλη
    Κωδ. 1177

> Τριµ νίκελ-µαύρο 1cm
    Κωδ. 104C
    Κωδ. 104N

> Τριµ νεροχύτη µαύρο
    Κωδ.90Ν

> Φούσκα πλαϊνή 
    πόρτας µεγάλη
    Κωδ. 1023

> Φιλέτο σκέτο
    Κωδ. 0288

> Φούσκα πορτ παγκάζ
    µικρή
    Κωδ. 1016

> Φιλέτο φούσκα BMW
    Κωδ. 1174
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Αντικρουστικά>

> Αντικρουστικά καθρέπτη
 Κωδ. 2331

> Αντικρουστικά πόρτας
 Κωδ. 2341

> Αντικρουστικά πόρτας
 Μαµούθ
 Κωδ. 021.32
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> Αντικρουστικά προφυλακτήρα
 Κωδ. 2361 προφυλακτήρα
 Κωδ. 2341 πόρτας
 Κωδ. 2331 καθρέπτη

> Αντικρουστικά προφυλακτήρα Alaga
 Κωδ. 909

> Αντικρουστικά αφρολέξ
    Κωδ. 021.28001

• Καουτσούκ
• Χρώµα µαύρο
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Σημειώσεις>
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Σημειώσεις>
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