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1. Σοβάς έτοιµος 25 κιλών λευκός 
Έτοιµος σοβάς εσωτερικών χώρων µε βάση τον Γύψο και κατάλληλα επεξεργασµένο 
περλίτη και διαβαθµισµένη µαρµαρόσκονη. Εφαρµόζεται σε όλες τις εσωτερικές 
επιφάνειες τοίχων και οροφών σε κουζίνες και µπάνια.  
 
2. Λιπαντικό-Αντισκωριακό Σπρέϋ 200ml 
Σταµατά τα τριξίµατα-Αποµακρύνει την υγρασία-Καθαρίζει και προστατεύει 
Χαλαρώνει σκουριασµένα µέρη-Ελευθερώνει µπλοκαρισµένους µηχανισµούς 
 
3. Σιλικόνες 280mm≥ 
Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού µε βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. Μετά την ωρίµανση σχηµατίζει ένα πλαστο-ελαστικό σφραγιστικό µε 
πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται µετά τη σκλήρυνσή του. Μπορεί να 
απορροφήσει έως 12,5% κινητικότητα αρµού. 
 
4.Κόλα κρυσταλιζέ πέντε κιλών 
Ειδική κόλλα  για εξωτερικό και εσωτερικό χώρο για πλακάκια και για γρανίτες  
 
5.Γύψος καλλιτεχνίας 20 κιλών  
Ο γύψος καλλιτεχνίας είναι ένας ταχύπηκτος γύψος γενικής χρήσεως κατάλληλος για 
την παρασκευή γύψινων αντικειµένων και µοντέλων σε φόρµες. 
 
6.Κλειδαριές πόρτας  
Κλειδαριές πόρτας κατασκευασµένες από αλουµίνιο. 
 
7.Σκάλα αλουµινίου 7+1 
Σκάλα αλουµινίου  µε 7+1 σκαλοπάτια, ύψους: 166 cm. 
Προφίλ αλουµινίου διάστασης: 50x30 cm, µέγιστης αντοχής µε πάχος 1,2 mm. 
Σύστηµα κλειδώµατος πλατύσκαλου, βαµµένο ηλεκτροστατικά. 
∆ιαγραµµισµένα σκαλοπάτια αλουµινίου για ασφαλές πάτηµα. 
Μεταλλικές αντηρίδες για επιπλέον ενίσχυση στην βάση της σκάλας. 
Με ιµάντες ασφαλείας & χιαστί αλουµινίου. 
Μέγιστη αντοχή 150 Kg. 
 
8.Τρυπάνια κοβαλτίου σειρά 1-13 
Σετ 19 τρυπανιών αέρος µε 5% κοβάλτιο κατάλληλο για µέταλλα - inox - stainless steel 

 
9. Επισκευαστικό τσιµέντοκονίαµα 25kg 
 Tαχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς. Ιδανικός για επιδιορθώσεις σε παλιές και 
νέες κατασκευές. Αντικαθιστά τις αντίστοιχες χρήσεις του γύψου στην οικοδοµή. 
 
10.Χαρτοταινίες 5εκ*45µ 
Αντέχει θερµοκρασίες µέχρι και 60° Κελσίου. Κατάλληλη για φούρνους βαφής.  



 
 
11.Πόµολα πορτών  
Πόµολα πορτών νικελένια  
 
12.Στόκος Σπατουλαρίσµατος 20 κιλών 
Ο στόκος σπατουλαρίσµατος να είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιµεντοειδής στόκος σε 
σκόνη, ενισχυµένος µε ειδικές ακρυλικές ρητίνες. 
Χρησιµοποιείται για το στοκάρισµα, σπατουλάρισµα και την εξοµάλυνση επιφανειών 
εσωτερικών χώρων πριν το βάψιµο. 
Κατάλληλος για τοίχους και οροφές από σοβά, µπετόν, γυψοσανίδες, τούβλα και να  
αντικαθιστά λαδόστοκους και παρόµοια υλικά. 
 
13. Πατόχαρτο  Νο60 εώς 150 
Πλατος: 203mm-Μετρα: 25 
 
14.Μονωτική Πίσσα νερού 
Στεγανωτικό υλικό ασφαλτικής βάσης σε µορφή πάστας. Είναι υδατοδιαλυτό, δεν 
µυρίζει, δεν καίγεται και δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες. 
 
15.Γυαλόχαρτο τριβείου 
 
16.Αρµόστοκος σωληνάρια 280ml 
Ο ακρυλικός αρµόστοκος είναι ένα σφραγιστικό γενικής χρήσεως µε άριστη 
πρόσφυση σε  
σµάλτο, γυαλί, κεραµικά, ξύλο, µέταλλο, βαµµένες επιφάνειες, και πολλές άλλες 
επιφάνειες. 
Ελαστική µετά την ξήρανση µπορεί να βαφτεί. 
Άριστη πρόσφυση σε πολλά κατασκευαστικά υλικά και λείες επιφάνειες. 
Ανθεκτικό στην γήρανση, τις ρωγµές και το ξεθώριασµα. 
Ανθεκτικοί σε απορρυπαντικά και χηµικά κατάλληλο για όλες τις εποχές 
 
17.Σπάτουλα 
Σπάτουλα 180mm µε λαβή από ξύλο οξιάς καρφωµένη στη λάµα και λάµα από 
στιλβωµένο ατσάλι ανώτερης ποιότητας. 
 
18.Ράβδοι Σιλικόνης  
Ράβδοι σιλικόνης 7mmx20cm για αόρατη κόλληση χωρίς να αφήνει ίχνη. 
Κατάλληλο για:- Χαρτί- Πλαστικό- Κεραµικά- Μέταλλα- Ξύλο 
 
19.Ρολά βαφής πλαστικού 18 εκ 
Ρολό βαφής µε γούνα για ακρυλικό - πλαστικό - υδρόχρωµα 18 εκατοστά µε πλαστική 

λαβή 

20.Κονταροπίνελα βαφής 2,5inch 
Κονταροπίνελα µε πλαστική λαβή και µεταλλικό στροφείο 
Κατάλληλο για όλα τα χρώµατα-Γνήσια λευκή τρίχα 
 
21.Στραβοπίνελα βαφής 1,5inch 
Με ανθεκτική φυσική τρίχα ανώτερης ποιότητας & αβερνίκωτη ξύλινη λαβή από οξιά 
 
22.Σπάτουλα στοκαδόρου Νο5 
Μηκος: 60 mm-Με ξυλινη λαβη 



 
23. ∆ίσκοι κοπής σιδήρου ή πέτρας 115mm 
∆ιάµετρος 115mm- Πάχος 3 mm – εσωτερική τρύπα 22,2 mm 
 
24. Πλαστικά πόδια για ντουλάπια µε ρυθµιζόµενο ύψος µέχρι 10εκ. 
 
25.Λάµα κοπής ξύλου-Λάµα πριονιού Νο2,65 
Λάµα ευλύγιστη και ανθεκτική µε δόντια 3D ( τριών σηµείων κοπής) για εύκολη, 
γρήγορη και καθαρή κοπή .Κατάλληλο για ξύλο, κόντρα πλακέ, µελαµίνη, πλαστικό 
κλπ.Μήκος 260mm. 
 
 
26. Σπρέι βαφής 400ml 
Ταχυστέγνωτο ακρυλικό χρώµα υψηλών προδιαγραφών, ιδανικό για µεταλλικές, 
συνθετικές επιφάνειες, γυαλί, ξύλο κ.λπ. 
Βάφει σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες-Με µεγάλη καλυπτικότητα-Προσφέρει στην 
επιφάνεια ένα σκληρό φινίρισµα-Αντέχει σε πετρελαιοειδή υγρά-Θερµοκρασία αντοχής 
µέχρι 110°C 
 
27. Αφρός πολυουρεθάνης 750ml 
Αφρός διογκούµενος ταχείας σταθεροποίησης 100% χωρίς CFC PU και βασίζεται 
στην ωρίµανση πολυουρεθάνης µε την ατµοσφαιρική υγρασία, το οποίο µονώνει και 
έχει εξαιρετική πρόσφυση και πλήρωση διάκενων. Πληρεί τις προδιαγραφές για φωτιά 
κατηγορία Β3 (DIN 4102 και το SBR S.065) για ανθεκτική κατασκευή. 
 
28.Σετ Χερούλια µεσόπορτας  πλαστικά 
∆ιάµετρος Φ20 ή Φ23 µε µεταλλική ενίσχυση 
 
29. Μεντεσέδες 8 χιλ-16χιλ- φ35 
Για φύλλα ντουλαπιών µε οπή 3,5 cm.∆ιατίθεται σε πάτηµα 16 mm (το φύλλο του 
ντουλαπιού τοποθετείται πρόσωπο στο ντουλάπι), ή σε πάτηµα 8 mm  
 
30. Κλειδαριά ασφαλείας 
Κλειδαριά µε 54 κύλινδρο κ20.Φινιρισµένο χρώµιο. Για ανοιγόµενη πόρτα αλουµινίου 
ή σιδήρου.  
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