ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
κάδοι απορριμμάτων
κάδος απορριμμάτων πεντάλ
«Chic Bin S Steel», ασημί

60.28008
κάδος πεντάλ push, 22 lt
33 cm | 63 cm
60.28009
κάδος πεντάλ push, 52 lt
38 cm | 89 cm

21.10389
κάδος «push»
ματ inox,
με μεταλλικό εσωτερικό κάδο
35 cm | 74 cm

27.39002
κάδος, 10 lt
17x27 cm | 30 cm
27.39003
κάδος, 35 lt
26,5x40,5 cm | 45 cm
27.39004
κάδος, 50 lt
29x44,5 cm | 60,5 cm

27.39005
κάδος απορριμμάτων πεντάλ
«Chic Bin Paprika»
κόκκινος, 35 lt
26,5x40,5 cm | 45 cm

κάδος inox με πετάλ
και ρόδες
21.10391
κάδος 50 lt,
45 cm | 58 cm
21.10392
κάδος 70 lt,
45 cm | 68 cm
21.10393
κάδος 90 lt,
45 cm | 78 cm

55.22317
55.22318
55.22319
55.22320
55.22321
55.22323

κάδος inox, 3 lt
κάδος inox, 5 lt
κάδος inox, 9 lt
κάδος inox, 12 lt
κάδος inox, 20 lt
κάδος inox, 30 lt

κάδοι αιωρούμενοι
60.28027 κάδος 4,5 lt,
20x15 cm | 28 cm
60.28026 κάδος 8 lt,
24x18 cm | 32 cm

21.10394
κάδος inox με ρόδες
και πεντάλ,
με πόρτα μπροστά για
μεγαλύτερη ευκολία κατά το
άδειασμα του κάδου
36x46 cm | 90 cm

60.28025 κάδος 15 lt,
29x23 cm | 40 cm
60.28024 κάδος 26 lt,
34x27 cm | 47 cm
60.28023 κάδος 40 lt,
39,5x31 cm | 54 cm
60.28022 κάδος 50 lt,
39,5x31 cm | 67 cm
60.28021 κάδος 73 lt,
46χ36 cm | 75 cm

21.10228
κάδος με αιωρούμενο
καπάκι, inox
30x30 cm | 75 cm
21.10229
κάδος με αιωρούμενο
καπάκι, μαύρος
30x30 cm | 75 cm

1

60.28028
κάδος «push», 58 lt
48x32 cm | 78 cm

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
κάδοι απορριμμάτων
κάδος με καπάκι,
πλαστικός, μαύρος
21.10324
κάδος 50 lt,
46 cm | 46 cm
21.10224
κάδος 75 lt,
46 cm | 62 cm
21.10225
κάδος 100 lt,
53 cm | 67 cm
21.10226
κάδος 120 lt,
53 cm | 80 cm

κάδοι πεντάλ με ρόδες, 60 lt
49x38 cm | 70 cm
70.10214 με πράσινο καπάκι
70.10215 με κίτρινο καπάκι
70.10216 με μαύρο καπάκι
70.10217 με μπλε καπάκι
70.10218 με κόκκινο καπάκι
κάδοι πεντάλ με ρόδες, 80 lt
49x41,5 cm | 73,5 cm
70.10224 με πράσινο καπάκι
70.10225 με κίτρινο καπάκι
70.10226 με μαύρο καπάκι
70.10227 με μπλε καπάκι
70.10228 με κόκκινο καπάκι
κάδοι πεντάλ με ρόδες, 120 lt
51x42,5 cm | 87,5 cm

114.10021
κάδος απορριμμάτων, 60 lt
με καπάκι με τρύπα, μαύρος
«Νο 316»
42 cm | 62,5 cm

70.10219 με πράσινο καπάκι

70.10255
κάδος λευκός, 50 lt
70.10253
καπάκι κάδου 50 lt

70.10223 με κόκκινο καπάκι

70.10256
κάδος λευκός, 75 lt
70.10254
καπάκι κάδου 75 lt
70.10287
κάδος λευκός, 100 lt
70.10288
καπάκι κάδου 100 lt

114.10004
κάδος απορριμμάτων
κουζίνας, πλαστικός, 32 lt
«Νο 145»
(διαθέσιμος σε λευκό, μπεζ,
ασημί, γρανίτης)
32 cm | 55 cm
κάδος πεντάλ

70.10220 με κίτρινο καπάκι
70.10221 με μαύρο καπάκι
70.10222 με μπλε καπάκι

κάδος με καπάκι και ρόδες
πλαστικός, 120 lt
55x48 cm | 93 cm
21.10588
21.10590
21.10589
21.10591.

πράσινος
γκρι
μπλε
κόκκινος

60.28013
κάδος πεντάλ, 50 lt
37x34 cm | 61 cm
60.28012
κάδος πεντάλ, 85 lt
43χ40 cm | 70 cm

60.28018 κάδος 6 lt
23 cm | 26 cm
60.28017 κάδος 12 lt
27 cm | 34 cm
60.28016 κάδος 20 lt
31 cm | 41 cm
60.28015 κάδος 40 lt
38 cm | 53 cm

27.39006
κάδος απορριμμάτων πεντάλ
«Compatta», γκρι,
38χ28 cm | 43 cm
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
κάδοι - σταχτοδοχεία

κάδοι εξωτερικού χώρου

21.10384
xαρτοδοχείο / σταχτοδοχείο
στρογγυλό, μαύρο
25 cm | 60 cm

μεταλλικός κάδος
με σταχτοδοχείο και
ξύλινη επένδυση
εξωτερικού χώρου
62 cm | 80 cm

21.10383
xαρτοδοχείο / σταχτοδοχείο
στρογγυλό, inox
25 cm | 60 cm

21.10399
πράσινος

126.10209
σταχτοδοχείο δαπέδου
στρογγυλό, inox, 8 lt
126.10133
σταχτοδοχείο δαπέδου
στρογγυλό, inox, 12 lt

μεταλλικός
κάδος/σταχτοδοχείο με στήλη

126.10134
σταχτοδοχείο δαπέδου
στρογγυλό, inox, 17 lt

21.10396
κάδος, 30x50 cm
21.10397
στήλη, 123 cm

21.10227
xαρτοδοχείο / σταχτοδοχείο
τετράγωνο, πλαστικό
31x31 cm | 85 cm

21.10395
μεταλλική στήλη με δύο
χαρτοδοχεία/σταχτοδοχεία
σε διάφορα χρώματα.
(κάδος: 25 cm | 109 cm)
ύψος στήλης 123 cm

21.10379
σταχτοδοχείο τοίχου, inox
20 cm | 14 cm

χαρτοδοχεία
21.10380
σταχτοδοχείο τοίχου, μαύρο
25x12 cm | 15 cm

21.10381
σταχτοδοχείο στήλη
μαύρο
25 cm | 75 cm
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21.10388
xαρτοδοχείο,
γυαλιστερό inox
με πλαστικό εσωτερικό κάδο
25 cm | 33 cm

xαρτοδοχείο τρυπητό, inox
22 cm | 30 cm
21.10599 γυαλιστερό
21.10600 ματ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
συσκευές τουαλέτας

21.10237
συσκευή κρεμοσάπουνου
λευκή, 500 ml
10χ13x17 cm
21.10358
συσκευή κρεμοσάπουνου
μαύρη, 500 ml
10χ13x17 cm

21.10188
συσκευή Box,
λευκή πλαστική
22x21x31 cm
21.10356
συσκευή Box,
μαύρη πλαστική
22x21x31 cm

συσκευές κρεμοσάπουνου
inox, ματ
21.10410
500 ml
9x15 cm

συσκευή επαγγελματικού
ρολλού υγείας, πλαστική
24x13x26 cm

21.10236
1.100 ml
12x21 cm

21.10292 λευκή

21.10187
συσκευή χειροπετσέτας,
λευκή πλαστική
27x11x28 cm

21.10357
συσκευή χειροπετσέτας,
μαύρη πλαστική
27x11x28 cm

συσκευές χειροπετσέτας
ζιγκ-ζαγκ, inox

21.10355 μαύρη

21.10412
συσκευή επαγγελματικού
ρολλού υγείας, inox
25 cm | 12 cm

21.10601
στεγνωτήρας χεριών
με φωτοκύτταρο
2.450 W, inox ματ
24x27x21 cm

21.10415
27x10x35 cm

21.10360
στεγνωτήρας χεριών
με φωτοκύτταρο
2.400 W,
πλαστικός λευκός
33x25x15 cm

21.10598
συσκευή χειροπετσέτας
«autocut», μαύρη
31x23x39 cm

21.10417
επιτοίχιο σεσουάρ μαλλιών
αντικλεπτικό, με πρίζα για
ξυριστική μηχανή και
διακόπτη επιλογής της τάσης
του ρεύματος (110/230V)
1.400 W
21x10x15,5 cm

21.10414
27x10x27 cm

4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
κάδοι τουαλέτας

αξεσουάρ καθαρισμού

114.10029
κάδος πεντάλ τουαλέτας, 7 lt
«No 454», πλαστικός
(διαθέσιμος σε λευκό, μπεζ,
ασημί, γρανίτης)
24 cm | 29 cm

21.10424
βούρτσα στρογγυλή με ξύλινη
χειρολαβή
υαλοκαθαριστήρες
με μεταλλική λαβή
21.10421 25 cm

114.10005
κάδος πεντάλ τουαλέτας, 7 lt
«No 454», πλαστικός
(διαθέσιμος σε λευκό, μπεζ,
ασημί, γρανίτης)
24 cm | 34 cm

114.10019
κάδος πεντάλ τουαλέτας, 7 lt
«soft close»
«Νο 185»
(διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο,
μπεζ, γκρι)
27x19 cm | 29 cm

55.22322
πιγγάλ, inox
26 cm

114.10030
πιγκάλ «Νο 220», στρογγυλό
(διαθέσιμο σε λευκό, μπεζ,
ασημί, γρανίτης)
14 cm | 37 cm

114.10020
πιγκάλ «Νο 285»
(διαθέσιμο σε λευκό, μαύρο,
μπεζ, γκρι)
11,5x9,5 cm | 36 cm

114.10028
πιγκάλ «Νο 215», τετράγωνο
(διαθέσιμο σε λευκό, μπεζ,
ασημί, γρανίτης)
13,5x13,5 cm | 37 cm
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21.10240 35 cm
καθαρηστήρας πατώματος
μεταλλικός
21.10268 45 cm
21.10461 55 cm
21.10462 75 cm

ποδόμακτρα - μοκέτες
ποδόμακτρα Rubber
καουτσούκ
21.10216
40x60 cm - 6kg/m2
21.10217
60x80 cm - 7,7kg/m2
21.10220
50x100 cm - 6,8kg/m2
21.10218
80x120 cm - 8,3kg/m2
21.10219
100x150 cm - 7,9kg/m2

21.10311
ταπέτο καουτσούκ
με φάσα περιμετρικά
μαύρο
90x150 cm - 6,4 kg/m2
Μοκέτα βελουτέ,
100% απορροφητική
Polyamide, 2.600 gr/m2
με αντιολισθητικό μαλακό
επίστρωμα βινυλίου στο κάτω
μέρος, πλενόμενη στους 30°C
στο χέρι ή στο πλυντήριο.
21.10206
60χ90 cm, μαύρη
21.10207
60χ90 cm, καφέ
21.10208
60χ90 cm, γκρι
21.10209
80x120 cm, μαύρη
21.10210
80x120 cm, καφέ
21.10211
80x120 cm, γκρι

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
αξεσουάρ καθαρισμού
σπογγοπετσέτα «Zip»
μεγάλης απορροφητικότητας
και υψηλής αντοχής
21.10420
σφουγγαρίστρα Microfibra,
250 gr, μπλε

21.10428
κιτρινη
21.10429
μπλε

21.10594
σκούπα Roma με ψιλό πάσο
21.10204
πανάκι microfibra
για τζάμια και γυάλινες
επιφάνειες
38x40 cm
21.10595
φαράσι με λάστιχο

21.10596
φαράσι με κοντάρι
μεταλλικό
85 cm

21.10426
σετ σκούπα και φαράσι
με ανατομικό με λάστιχο
110 cm

πανάκι γενικής χρήσης
microfibra 40x40 cm (24 τεμ.)
21.10430 μπλε
21.10431 πράσινο
21.10432 κόκκινο
21.10433 κίτρινο

21.10313
πανάκι microfibra, 38x36 cm

05.03235
ποτηρόπανο πικέ
50χ40 cm

21.10322
σετ 2 ποτηρόπανα microfibra
50x50 cm
21.10269
σετ σκούπα και φαράσι με
καπάκι και ανατομικό λάστιχο
110 cm
21.10235
κοντάρι σφουγγαρίστρας,
αλουμινίου, 140 cm

60.22033
πετσέτα ποτηριών
50x70 cm
21.10522
σφουγγάρι κουζίνας
(συσκ. 20 τεμ.)
9x12,5 cm

21.10463
κοντάρι σφουγγαρίστρας,
αλουμινίου, πτυσσόμενο
2 κομμάτια, 240 cm
21.10464
κοντάρι σφουγγαρίστρας,
αλουμινίου, πτυσσόμενο
3 κομμάτια, 450 cm

21.10318
σύρμα inox, 40 gr
(συσκ. 12 τεμ.)

21.10427
ψεκαστήρι, 630 ml
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
τρόλεϊ καθαρισμού

Clean Hands
επαναστατικό
σύστημα
γαντιών
21.10166
βάση πάγκου με μπλε
μπρασελέ, 40my
21.10167
βάση πάγκου με πράσινο
μπρασελέ 20my

21.10418
τρόλεϊ καθαρισμού
με σάκο απορριμμάτων,
2 κουβάδες 25 lt και στίφτη
130x55 cm | 100 cm

21.10168
βάση πολλαπλών χρήσεων
με μπλε μπρασελέ 40my
21.10169
βάση πολλαπλών χρήσεων
με πράσινο μπρασελέ 20my

21.10170
γάντι χούφτα 40 my

21.10171
γάντι με 3 δάχτυλα 20 my

21.10419
τρόλεϊ καθαρισμού
με δύο κουβαδάκια 5 lt,
δύο κουβάδες 18 lt
και στίφτη
132x75 cm | 110 cm

καρότσι καθαρισμού 24 lt
με ρόδες στη βάση
και στίφτη,
εσωτερικά κάτω από
το στίφτη έχει αποσπώμενο
κουβά χωρητικότητας 10 lt
21.10190 κόκκινο
21.10191 κίτρινο
21.10192 μπλε
21.10193 πράσινο

21.10239
πινακίδα «ΠΡΟΣΟΧΗ
ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ»
30x39 cm | 60 cm

βάσεις - διανεμητές
21.10122
βάση τοίχου για
επαγγελματικό χαρτί κουζίνας
μεταλλική σε λευκό χρώμα
39x26 cm

21.10434
βάση για επαγγελματικό
χαρτί κουζίνας,
μεταλλική σε λευκό χρώμα
30x87 cm
21.10123
επαγγελματική συσκευή
για αλουμινόχαρτο και
μεμβράνη.
Δέχεται από 30,5-45,7 cm
αλουμινόχαρτο/μεμβράνη
διαμέτρου 16 cm.
Μπορεί να τοποτεθηθεί
στον τοίχο.

21.10304
θήκη για χαρτομάντηλα
inox
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
γάντια - ποδιές καπέλα
γάντια μιας χρήσης
(συσκ.: 100 τεμ./κουτί
100 κουτιά/κιβ.)
21.10435 small

21.10174
ποδιά πολυαιθυλένιου
μιας χρήσης
120x70 cm
(συσκ.: 100 τεμ./πακέτο
10 πακέτα/κιβ.)

21.10436 medium
21.10437 large

μανσέτα - προέκταση γαντιού
40x20 cm
(συσκ.: 50 ζευγ./πακέτο
10 πακέτα/κιβ.)

ποδιά λάντζας
πλαστικοποιημένη
65x90 cm
05.03237
λευκή
05.03337
πράσινη

21.10438 λευκή
21.10439 μπλε

21.10177
ποδονάρια πολυαιθυλαινίου
μπλε
100 τεμ
(συσκ.: 100 τεμ./πακέτο
10 πακέτα/κιβ.)

21.10178
σκούφος ελαστικός μιας
χρήσης, χωρίς γείσο λευκός
120x70 cm
(συσκ.: 100 τεμ./πακέτο
10 πακέτα/κιβ.)
καπέλο χάρτινο μιας χρήσης
(συσκ.: 100 τεμ./πακέτο
10 πακέτα/κιβ.)

ποδιά πάνινη με τσέπη
65χ90 cm
05.03236 λευκή
05.03340 μπλε
05.03341 μπορντώ
05.03343 μαύρη
05.03344 «πίτσα - ελιές»

05.03329
ποδιά σερβιτόρου maxi
με τσέπη, μαύρη
95x95 cm

21.10179
λευκό
21.10181
μπλε ρίγα

21.10180
καπέλο chef μιας χρήσης
χάρτινο
(συσκ.: 10 τεμ./πακέτο
10 πακέτα/κιβ.)
σκούφος μάγειρα
με velcro στο πίσω μέρος
21.10592 λευκός
21.10593 μαύρος

05.03246
καπέλο δίκοχο μάγειρα
με σκρατς για τέλεια
εφαρμογή (σετ 5 τεμ.)

ποδιά σερβιτόρου μισή
με τσέπη
65χ70 cm
05.03238
05.03267
05.03266
05.03262
05.03260
05.03264
05.03265

λευκή
ριγέ
καρό
κόκκινη
μπλε
χακί
μαύρη

ποδιά σερβιτόρου mini
με 3 τσέπες, 60χ30 cm
05.03320 λευκή
05.03327 ριγέ
05.03328 καρό
05.03322 πράσινη
05.03324 μπορντώ
05.03325 χακί
05.03326 μαύρη
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