διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός
κάδοι απορριμμάτων

κάδος πεντάλ με ρόδες, 60 lt
024.05.100
024.05.101
024.05.102
024.05.104
024.05.105
024.05.106

κάδος πεντάλ με ρόδες, 80 lt
024.05.110
024.05.111
024.05.112
024.05.114
024.05.115
024.05.116

49x42x74 cm

μαύρος
κόκκινος
πράσινος
κίτρινος
μπλε
λευκός

κάδος πεντάλ με ρόδες, 120 lt
024.05.120
024.05.121
024.05.123
024.05.124
024.05.125

49x38x70 cm

λευκός
κόκκινος
πράσινος
κίτρινος
μπλε
μαύρος

024.05.099 κάδος με ρόδες,
110 lt
42x57χ88 cm
024.05.147 κάδος γκρι με ρόδες, 65 lt
κόκκινο καπάκι με σχισμή
58χ29χ67 cm
51x43x88 cm

μαύρος
κόκκινος
πράσινος
κίτρινος
μπλε

024.05.148 κάδος γκρι με ρόδες, 65 lt
μαύρο καπάκι με σχισμή
58χ29χ67 cm
024.05.149 κάδος γκρι με ρόδες, 65 lt
πράσινο καπάκι με σχισμή
58χ29χ67 cm
024.05.151 κάδος γκρι με ρόδες, 65 lt
κόκκινο καπάκι κλειστό
58χ29χ67 cm

024.05.133 κάδος πεντάλ πράσινος
80 lt
53x45x94 cm
024.05.135 κάδος πεντάλ πράσινος
120 lt
55x48x94 cm
024.05.134 κάδος πεντάλ πράσινος
240 lt
73x58x107 cm

024.05.152 κάδος γκρι με ρόδες, 65 lt
μαύρο καπάκι κλειστό
58χ29χ67 cm
024.05.153 κάδος γκρι με ρόδες, 65 lt
πράσινο καπάκι κλειστό
58χ29χ67 cm

024.05.128 κάδος με μπλε
παλινδρομικό καπάκι, 55 lt
40χ32χ54 cm
024.05.129 κάδος με πράσινο
παλινδρομικό καπάκι, 55 lt
40χ32χ54 cm
024.05.156 κάδος με παλλόμενο καπάκι,
87 lt, γκρι
50x29x110 cm

024.05.130 κάδος με λευκό
παλινδρομικό καπάκι, 55 lt
40χ32χ54 cm

024.05.131 κάδος με καπάκι, 100 lt
πράσινος
52x65 cm

024.05.042 κάδος μαύρος χωρίς καπάκι
100 lt
024.05.049 καπάκι για κάδο 100 lt
024.05.041 κάδος μαύρος χωρίς καπάκι
75 lt
024.05.048 καπάκι για κάδο 75 lt

024.05.132 κάδος με καπάκι, 100 lt
κίτρινος
52x65 cm
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024.05.040 κάδος μαύρος χωρίς καπάκι
50 lt
024.05.047 καπάκι για κάδο 50 lt

διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός
κάδοι απορριμμάτων

024.05.082 κάδος ορθογώνιος push, γκρι
40 lt
39x32x62 cm
024.05.083 κάδος ορθογώνιος push, γκρι
60 lt
40x41x72 cm

024.05.085 κάδος πεντάλ με ρόδες,
γκρι, 120 lt
60x61x85 cm

024.05.084 κάδος ορθογώνιος push, γκρι
100 lt
50x52x85 cm

024.05.080 κάδος πεντάλ, γκρι
45 lt
35x39x59 cm
024.05.081 κάδος πεντάλ, γκρι
68 lt
36x47x63 cm

024.05.086 κάδος ορθογώνιος push, γκρι
60 lt
35x31x79 cm

024.05.088 κάδος στρογγυλός push, γκρι
60 lt

024.05.089 κάδος ορθογώνιος push, γκρι
55 lt
39x38x87 cm

024.05.087 κάδος στρογγυλός push, γκρι
100 lt

κάδοι απορριμμάτων
024.05.021 κάδος σφυρήλατος
πεντάλ - packman, 33 lt
37χ70 cm

024.05.005 κάδος πεντάλ - push,
inox, ματ, 52 lt
εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
38x89 cm

024.05.010 κάδος σφυρήλατος
πεντάλ - packman, 40 lt
38χ80 cm
024.05.023 κάδος inox ματ
πεντάλ - packman, 33 lt
37χ70 cm

024.05.011 κάδος με παλινδρομικό καπάκι
inox
50 lt
30χ64 cm

024.05.008 κάδος inox ματ
πεντάλ - packman, 40 lt
38χ80 cm

αναλώσιμα
068.05.020
συσκευή τοίχου για
χαρτί κουζίνας 5 kgr
40x42 cm

068.26.000
σακούλα λευκή WC
55χ50 cm, (συσκ. 20 kgr)
068.26.001
σακούλα μαύρη
80x110 cm, (συσκ. 20 kgr)
068.26.002
σακούλα μαύρη
70x100 cm, (συσκ. 20 kgr)

068.05.023
συσκευή δαπέδου για
χαρτί κουζίνας 5 kgr
40x95 cm

068.46.007
χαρτί κουζίνας, 1 kgr
συσκ. 6 τμχ.
068.46.003
χαρτί κουζίνας, 2 kgr
συσκ. 2 τμχ.
068.46.004
χαρτί κουζίνας, 4,5 kgr
συσκ. 2 τμχ.

068.46.008
χαρτί ζικ-ζακ
(κιβώτιο 4.000 τμχ.)
068.46.005
χαρτί υγείας οικιακό
(κιβώτιο 40 τμχ.)
068.46.000
χαρτί υγείας 500gr
(κιβώτιο 12 τμχ.)

068.46.001
ρολλό χαρτί χειρός
450gr
(κιβώτιο 12 τμχ.)
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διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός
συσκευές inox

συσκευές ABS λευκές

068.05.011
συσκευή
χαρτιού υγείας
inox ματ
26,3χ25,5χ12 cm

068.05.009
συσκευή
χαρτιού υγείας
λευκή
29χ26,8χ13 cm

068.05.010
συσκευή
χαρτιού υγείας
Fume
29χ26,8χ13 cm

068.05.004
συσκευή
χαρτιού χειρός
inox ματ
33x26,5x12 cm

068.05.000
συσκευή
χαρτιού χειρός
λευκή
37,5χ28,5χ13,5 cm

068.05.002
συσκευή
χαρτιού χειρός
Fume
37,5χ28,5χ13,5 cm

068.05.013
συσκευή
σαπουνιού, 0,6 lt
inox ματ
16x10,5 cm

068.05.001
συσκευή
ρολλού χαρτιού χειρός
λευκή
33,5x18x17 cm

068.05.003
συσκευή
ρολλού χαρτιού χειρός
Fume
33,5x18x17 cm

068.05.016
συσκευή
σαπουνιού, 1 lt
inox ματ
25x12,6 cm

068.05.006
συσκευή
σαπουνιού, 1 lt
λευκή
22,5x11,2x9 cm

068.05.007
συσκευή
σαπουνιού, 1 lt
χρωμίου
22,5x11,2x9 cm

συσκευές ABS ασημί

068.05.018
συσκευή
χαρτιού υγείας
ασημί
29χ26,8χ13 cm

068.05.008
συσκευή
χαρτιού χειρός
ασημί
37,5χ28,5χ13,5 cm
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συσκευές ABS fume

068.05.005
συσκευή
σαπουνιού, 1 lt
ασημί
22,5x11,2x9 cm

συσκευές ABS

στεγνωτήρες χεριών

068.05.026
συσκευή
χαρτιού υγείας
μαύρη
29χ26,8χ13 cm
068.05.027
συσκευή
χαρτιού χειρός
μαύρη
37,5χ28,5χ13,5 cm

Στεγνωτήρας χεριών,
επιτοίχιος, με σταθερή
θερμοκρασία στους
22°C ο οποίος
στεγνώνει και
παράλληλα απολυμαίνει
τα χέρια σε 5’’ έως 7’’.
Ιδανικός για δημοσιους και υγειονομικού
ενδιαφέροντος χώρους.
068.05.015
λευκός
68x27x22 cm

068.05.017
συσκευή σαπουνιού
μαύρη, 1 lt

068.05.012
συσκευή σαπουνιού
senso μπαταρίας, 1 lt
λευκή, 25χ12,5 cm

068.05.014
μαύρος
68x27x22 cm

διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός
κάδοι

024.05.013
κάδος γραφείου
inox ματ
23χ25 cm

024.05.014
κάδος γραφείου
μαύρος, 23χ25 cm

ομπρελοθήκες
κάδοι πεντάλ πλαστικοί,
ορθογώνιοι
με αποσπώμενο
πλαστικό κάδο
024.05.137
κάδος πεντάλ, 8 lt
25,5χ22,28,5 cm

024.05.007
κάδος διάτρητος/
ομπρελοθήκη
μαύρος, 22χ55 cm
024.05.009
κάδος διάτρητος/
ομπρελοθήκη
γκρι, 28x60 cm

024.05.138
κάδος πεντάλ, 23 lt
34χ31χ42 cm
024.05.139
κάδος πεντάλ, 26 lt
34χ33χ43 cm
024.05.220
κάδος γραφείου
ορθογώνιος
inox, 28x19x32 cm

024.05.221
κάδος γραφείου
στρογγυλός
inox, 26x32 cm

κάδος πεντάλ inox γυαλιστερός,
στρογγυλός με αποσπώμενο πλαστικό κάδο

κάδος πεντάλ μαύρος ματ,
στρογγυλός με αποσπώμενο πλαστικό κάδο

024.05.016
κάδος πεντάλ, 5 lt
28χ20 cm

024.05.206
κάδος πεντάλ, 5 lt
20χ28 cm

024.05.017
κάδος πεντάλ, 12 lt
40χ25 cm

024.05.207
κάδος πεντάλ, 12 lt
25χ36 cm

024.05.018
κάδος πεντάλ, 20 lt
45χ30 cm

024.05.208
κάδος πεντάλ, 20 lt
39χ44 cm

024.05.019
κάδος πεντάλ, 30 lt
65χ30 cm
κάδος πεντάλ inox ματ, ορθογώνιος
με αποσπώμενο πλαστικό κάδο
και υδραυλικό καπάκι

κάδος πεντάλ μαύρος ματ,
ορθογώνιος με αποσπώμενο πλαστικό κάδο

κάδος πεντάλ inox ματ,
στρογγυλός
με αποσπώμενο
πλαστικό κάδο

024.05.200
κάδος πεντάλ, 5 lt
28x20 cm
024.05.201
κάδος πεντάλ, 12 lt
40x25 cm
024.05.202
κάδος πεντάλ, 20 lt
45x30 cm
024.05.203
κάδος πεντάλ, 30 lt
65x30 cm

κάδος πεντάλ inox ματ,
ορθογώνιος με αποσπώμενο πλαστικό κάδο

024.05.006
κάδος πεντάλ, 8 lt
17x33x32 cm

024.05.223
κάδος πεντάλ, 8 lt
30x16x39 cm

024.05.215
κάδος πεντάλ, 8 lt
30x16x39 cm

024.05.003
κάδος πεντάλ, 12 lt
21χ30χ40 cm

024.05.224
κάδος πεντάλ, 15 lt
34x20x47 cm

024.05.216
κάδος πεντάλ, 15 lt
34x20x47 cm

024.05.002
κάδος πεντάλ, 30 lt
44χ25χ63 cm

024.05.225
κάδος πεντάλ, 20 lt
34χ20χ59 cm

024.05.217
κάδος πεντάλ, 20 lt
34χ20χ59 cm

πιγκάλ

024.70.004
κάδος κλικ, 15 lt
024.70.001
κάδος κλικ, 25 lt
024.70.002
κάδος κλικ, 50 lt

024.05.141
πιγκάλ
πλαστικό
10χ36 cm

024.05.001
πιγκάλ inox
9,5x27 cm

024.05.000
πιγκάλ inox
τετράγωνο
9,5x27 cm

024.05.212
πιγκάλ inox mat
024.05.024
ανταλ/κή βούρτσα

024.05.213
πιγκάλ
μαύρο mat
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διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός
πινακίδες σήμανσης
μεταλλικές
017.01.020 πινακίδα «γυναικών»

7,5 cm

017.01.021 πινακίδα «ανδρών»

7,5 cm

017.01.022 πινακίδα
«ανδρών -γυναικών»

7,5 cm

017.01.023 πινακίδα «ΑΜΕΑ»

7,5 cm

017.01.024 πινακίδα «WC»

7,5 cm

017.05.142
πινακίδα μεταλλική, 10 cm

017.05.140
πινακίδα μεταλλική, 10 cm

017.05.141
πινακίδα μεταλλική, 10 cm

017.05.139
πινακίδα μεταλλική
8 cm

017.13.017 πινακίδα αλουμινίου
«γυναικών»
20x15 cm
017.13.018 πινακίδα αλουμινίου
«ανδρών»
15x20 cm
017.13.055 πινακίδα αλουμινίου
«WC»
10x10 cm

017.05.138
πινακίδα μεταλλική
8 cm

017.13.016 πινακίδα αλουμινίου
«WC άνδρας γυναίκα» 20x15 cm
017.13.008 πινακίδα αλουμινίου
«βέλος»
20x15 cm
017.13.015 πινακίδα αλουμινίου
«Μη ρίχνεται»
20x15 cm

υγρά καθαρισμού
068.60.052 υγρό λάντζας
για το χέρι
068.60.053 υγρό λάντζας
για το χέρι

4 kgr
13 kgr

068.60.151 υγρό πατωμάτων

4 kgr

068.60.150 υγρό πατωμάτων 13 kgr
068.60.152 υγρό ξύλινων
πατωμάτων

5 kgr

068.60.050 υγρό τζαμιών
068.60.051

υγρό τζαμιών

4 kgr

017.05.135
πινακίδα μεταλλική
10 cm

017.05.137
πινακίδα μεταλλική
10 cm

068.60.140 σπρέυ καθαρισμού
inox επιφανειών 500 ml

068.60.102 λιποδιαλυτικό
SuperClean

5 kgr

068.60.001 σαπούνι επαγγελματικού
πλυντηρίου
5 kgr

068.60.070 γενικής χρήσης

5 kgr

068.60.072 γενικής χρήσης
trendpolish

5 kgr

068.60.005 σαπούνι επαγγελματικού
πλυντηρίου
15 kgr
068.60.300 στεγνωτικό

4 kgr

068.60.301 στεγνωτικό

13 kgr

068.60.250 αφαλατωτικό

5 kgr

068.60.251 αφαλατωτικό

15 kgr

13 kgr

068.60.100 υγρό λίπων

5 kgr

4 kgr

068.60.101 υγρό λίπων

15 kgr

068.60.010 σαπούνι χειρός

017.05.136
πινακίδα μεταλλική
10 cm

ταπέτα

068.60.201 χλωρίνη
068.60.203 χλωρίνη
068.60.210 παχύρευστη
χλωρίνη

4 kgr
14 kgr

068.60.015 απολυμαντικό

10 kgr

4 kgr

068.60.113 όξινο καθαριστικό
χώρων υγιεινής
5 kgr
068.60.073 καθαριστικό για
μάρμαρα/γρανίτες 5 kgr

πινακίδες «Wet Floor»
καουτσούκ δαπέδου
052.50.018 50x100 cm | 2 cm
052.50.019 75x100 cm | 2,3 cm
052.50.020 100x150 cm | 2,3 cm

068.05.037 πινακίδα «Wet Floor»
28 cm | 66 cm

052.50.017 60x40 cm | 1,7 cm
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ταπέτα σε διαστάσεις
45x60 cm - 50x90 cm - 90x120 cm
διαθέσιμα σε γκρι, μαύρο, μπορντώ, πράσινο και άλλα χρώματα

068.05.031 πινακίδα «Wet Floor»
μεταλλική
28 cm | 60 cm

διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός
καθαρισμός
068.14.100 παρκετέζα βαμβακερή

40 cm

068.14.101 παρκετέζα βαμβακερή

50 cm

068.14.102 παρκετέζα βαμβακερή

60 cm

068.14.103 παρκετέζα βαμβακερή

80 cm

068.14.105 βάση για παρκετέζα 40 cm

068.05.035 κάδος σφουγγαρίσματος
μονός με πρέσσα και ρόδες,
31 lt

068.14.106 βάση για παρκετέζα 50 cm
068.14.107 βάση για παρκετέζα 60 cm
068.14.108 βάση για παρκετέζα 80 cm
068.14.058 κοντάρι παρκετέζας

068.05.052 κάδος σφουγγαρίσματος
μονός με πρέσσα και ρόδες,
36 lt

068.14.059 κοντάρι ξύλινο
068.14.060 κοντάρι μεταλλικό

068.14.050 σκούπα μαλακή
068.05.051 κάδος σφουγγαρίσματος
διπλός με πρέσσα και ρόδες
60 lt

068.73.001 σκούπα μαλακή

068.05.060 ανταλλακτική πρέσσα
068.05.061 ανταλλακτικός κουβάς
068.73.000 σκούπα σκληρή

068.05.036 σκούπα πεζοδρομίου/αυλής
σκληρή με κοντάρι

068.05.033 κάδος σφουγγαρίσματος
με πρέσσα και ρόδες, 20 lt

068.05.056 φαράσι με κοντάρι

068.14.071 φαράσι πλαστικό
068.05.053 κάδος σφουγγαρίσματος
διπλός, 15 lt

068.05.057 σκούπα με κοντάρι (Famesa)
068.05.056 φαράσι με κοντάρι (Famesa)

068.05.042 μάπα σγουγγαρίστρας
400 gr
068.55.009 μάπα σγουγγαρίστρας
λευκή «Φάρου Τυφλών»
068.05.041 σύνδεσμος

068.05.038 σκούπα με φαράσι ανοιχτό

068.05.043 κοντάρι αλουμινίου
068.05.049 κοντάρι αλουμινίου
με σύνδεσμο

068.05.039 σκούπα με φαράσι κλειστό

μάπες σγουγγαρίστρας
068.05.044 λευκή
068.05.045 κόκκινη
068.05.040 λάστιχο δαπέδου 56 cm
με κοντάρι

068.05.046 μπλε
068.05.047 πράσινη

052.07.004 βεττέξ ρολό περφορέ
1 τμχ.

068.05.048 κίτρινη
14 m
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