
50100 750ml 50100 750ml

50101 650ml 50102 450ml 50300 200gr

Αφρός ελαστικών Fast ελαστικών Microfiber 40X40

Γυαλιστικό ταμπλώ Γυαλιστικό ταμπλώ

προστατεύει

Χωρίς σκούπισμα

Αφρός καθαρισμού

& ενυδάτωσης

ελαστικών

Καθαρίζει-γυαλίζει

Επισκευαστικό

έλαστικών για οπές

 σε ελαστικά χωρίς

αεροθάλαμο

Αντιστατικό σατινέ γυαλιστικό ταμπλώ καθαρίζει,προστατεύει βινύλια,πλαστικό,καουτσούκ,τεχνητό δέρμα. 



50104 50105 450ml 50106 400ml

50107 500ml 50108 500ml 50109 325ml

50110 325ml 50111 200ml 50112 150ml

Σφραγιστικό διαρ. ψυγείου Καθαριστικό μπεκ πετρελαίου Καθαριστικό A/C μπόμπα

Καθαριστικό φρένων Σπρευ για τρωκτικά Ενισχυτικό λαδιού

Λιπαντικό αντισκωριακό Λιπαντικό αντισκωριακό Σιλικόνη λίπανσης

κηλίδες λαδιού.

από τη διάβρωση.

Αφαιρεί σκουριά,

υγρασία,

λεκέδες επιφανείας

Λιπαντικό

πολλαπλών χρήσεων

Χωρίς σιλικόνη

προστατεύει

Σιλικόνη λίπανσης

και προστασίας.

Σχηματίζει ένα 

διαυγές πολύ ισχυρό

φιλμ,περιποείται

και προστατεύει

πλαστικά & ελαστικά

Ισχυρό,ταχυστέγνωτο

χωρίς κατάλοιπα.

Καθαριστικό

απολιπαντικό φρένων

συμπλέκτη &

εξαρτημάτων.

Σφραγιστικό

διαρροών 

ψυγείου ψύξης

και αλουμινίου

για ψυγεία χαλκού

καλωδίων και

ευαίσθητα μέρη

του αυτοκινήτου

Ειδικό σπρέυ

για την προστασία

από τα τρωκτικά

για την προστασία

Καθαριστικό 

αποσμητικό αέρα

για κλιματισμό

εξαερισμό οχημάτων

κατανάλωσης

λαδιού

Βελτίωση

συμπίεσης

Πρόσθετο

λιπαντικό

κινητήρα

Μείωση

Καθαριστικό 

εγχυτήρων (μπεκ)

Πετρελαίου

για 45-90lt

καυσίμου

κηλίδες λαδιού.

από τη διάβρωση.

Αφαιρεί σκουριά,

υγρασία,

λεκέδες επιφανείας

Λιπαντικό

πολλαπλών χρήσεων

Χωρίς σιλικόνη

προστατεύει



16.14.288 450ml

16.14.097 230 gr 16.14.096 200 gr

Aντισκωριακό Λιπαντικό

Kερί αυτοκινήτου  CARNUBAΠάστα με κερί CARNAUBA 

και τη διάβρωση.

αποφευγοντας την

οξείδωση. Προστατεύει

ηλεκτρικά εξαρτήματα

σταματάει το τρίξιμο

Περιέχει ειδικά

συστατικά  σιλικόνης

Δημιουργεί προστατ

φίλμ στο μέταλλο

και μικρογδαρσίματα

Βοηθάει το παλιό χρωμα να επα-

νελθει στην αρχική κατασταση

Γυαλίζει και προστατεύει την 

επιφάνεια εως και 12 μήνες. 

Εξαφανίζει μικρογκραντζουνιές

τευτική μεβράνη , παρέχει UVR

προστασία. Προστατεύει το χρωμα

νελθει στην αρχική κατασταση

Σύνθεση με βραζιλιάνικο κερί

CARNAUBA κερί παραφίνης και

νανουλικά. Δημιουργεί προστα-



16.14.099 500 ml 16.14.098 500 ml

16.14.299 300 ml 16.14.291 450 ml 16.14.391 250 ml

16.14.297 295 ml 16.14.280 650 ml

Γαλάκτωμα σιλικόνης Αφρός καθαρ. ταπετσαρίας

Αλοιφή για γκραντζουνιές Καθαριστικό πίσσας Αδιαβροχοποιητικό κερί

Σαμπουάν αυτοκινήτου Σαμπουάν με κερί

κερί.

για αποφυγή

κηλίδων.

Δεν αφαιρεί το

προστατευτικό

Ισχυρό καθαριστικό

για δύσκολες βρωμιές

Φόρμουλα καθαρισμού

ξεπλύματος

χρώματος.

Αφήνει λαμψη

σαν καθρέπτη.

Βοηθάει τη 

συντήρηση του

Σαμπουάν με μίγμα

πραγματικού κεριού

CARNAUBA.Συντηρεί

το βερνίκι του αυτοκιν.

χρήση κάνει το χρώμα 

Επαναφέρει το χρώμα

της βαφής κανοντας

τη βαφή να  μοιάζει 

με νέα. Η συνήθης

Αφαιρεί γκραντζουνιές

επίμονα στίγματα

και το θάμπωμα από 

βαμένες επιφάνειες.

πιο λαμπερό.
Χωρίς να φθείρει το

λαδιού τη σκόνη και

το χώμα από τις ζάντες

τροχούς και όλες τις

εξωτερικές επιφανειες.

Εχει ισχυρή δύναμη

διείσδυσης. Διαλύει 

και απομακρύνει

την πίσσα, τα στίγματα

χρώμα.

στο αυτοκίνητο σε 

γρήγορα προστατευτική

υδατοαπωθητική

επικάλυψη.

Η επίστρωση γίνεται 

Η πιο εύκολη 

επίστρωση

αδιαβροχοποίησης.

Διαχέεται & σχηματιζει

μόλις 5 λεπτά
Προστατεύει το χρώμα.

γρήγορο

Επαναφέρει το χρώμα

και καουτσούκ.

Προστατεύει από την 

πρόκληση ρωγμών και

την UV ακτινοβολία. 

Μοναδική σύνθεση

πολυμερούς σιλικόνης.

Προστατεύει και γυαλί-

ζει πλαστικά  βινύλια

και τη λάμψη.

Προστατεύει από τη 

φθορά  λόγω τριβής.

επιφάνειας. Η βαθειά 

μοκέτες και δερμάτινες

επιφάνειες.

Ιδανικό για καθαρισμό

οποιδήποτε βαμμένης 

Αφρός καθαρισμού

πολλαπλών χρήσεων.

Για υφασμάτινες 

ταπετσαρίες βινύλια

δράση του αφρού

απομακρύνει τις πιο 

δύσκολες βρωμιές.



16.14.283 450 ml 16.14.282 450 ml

16.14.285 450 ml 16.14.284 450 ml 16.14.364 750 ml

16.14.364 750 ml 16.14.364 750 ml 16.14.364 750 ml

Γυαλιστικό ταμπλώ Γυαλιστικό ταμπλώ Γυαλιστικό ταμπλώ

Γυαλιστικό ταμπλώ Γυαλιστικό ταμπλώ Γυαλιστικό ταμπλώ

Γυαλιστικό ταμπλώ Γυαλιστικό ταμπλώ

Τα γυαλιστικά ταμπλώ της FLAMINGO περιέχουν προστατευτικό κερί στίβλωσης
Αυξάνει τη λαμψη της επιφάνειας αφαιρεί τη βρωμιά και τη σκόνη

και προστατεύει από τη διάβρωση.



16.14.298 500 ml 16.14.290 500 ml

16.14.292 500 ml 16.14.371 250 ml

16.14.372 250 ml 16.14.366 354 ml

Καθαριστικό ενισχ. Οκτανίων Καθαριστικό ψυγείου

Καθαριστικό ζαντών Καθαριστικό συστ. βενζίνης

Συντηρητικό δερμάτων Γυαλιστικό ελαστικών

Kαθαριστικό

& γιαλιστικό

δερματινων

επιφανειών.

Αποκαθιστά &

ενωδατώνει 

το δέρμα.

αναστέλλει τη διαβρωση

Πρόσθετο υψηλής

απόδοσης με τροπο-

ποιητές τριβής. Αποτρέ

πει την αιθανόλη και

αναστέλλει τη διαβρωση

Πρόσθετο υψηλής

απόδοσης με τροπο-

ποιητές τριβής. Αποτρέ

πει την αιθανόλη και

Καθαριστικό

τρίμματα αλουμινίου

αντλία στον θερμοστάτη

και ειδική προστασία 

στον κινητήρα από τα 

Yγρό  προστασίας

ψυγείου που δεν

περιέχει BNAPS 
Για την πρόληψη της 

και της διάβρωσης

του συστήματος ψύξης 

καύσης των ρωγμών

Παρέχει λίπανση στην

τρείς ουσίες πανω στη 

ζάντα. Απολυτα 

ασφαλές στα ελαστικά.

Η φόρμουλα τριπλής

δράσης είναι σχεδιασμένη

Καθαρίζει γράσσα

απορίμματα δρόμου

και σκόνη φρένων 

ακαθαρσίες που ψήνονται

για να επιτίθεται και στις

πανω στις ζάντες με την

εντονη θερμότητα.



500ml16.13.917 16.13.918 200ml

Καθαριστικά πανάκια τζαμιών (1932)

Kaθαριστικό δερματινων σαλονιων Καθαριστικο δερματινων σαλονιων αλοιφή

Γυαλιστικά πανάκια ταμπλώ (1934)
16.13.865 16.13.907



400nl

500ml

16.13.910

Καθαριστικό ζαντών Καθαριστικό γαλάκτωμα ελαστικών
16.13.923 16.13.881 400ml

16.13.911 16.13.90916.13.912

Γυαλιστικά ταμπλώ    600ml

Γαλάκτωμα ταμπλώ Kαθαρισμος μηχανής
16.13.904 400ml 16.13.869



100ml

150ml

10 ml 600ml

Σαμπουάν & κερί αυτοκινήτου Καθαριστικό πίσσας & ρυτίνης
16.13.868 1lt 16.13.914

16.13.858 16.13.857 150gr

Αλοιφή για αφαίρεση γκραντζουνιών Παστα  για αφαίρεση γκραντζουνιών

16.13.860 16.13.855

Στυλό για αφαίρεση γρατζουνιών Καθαριστικό σπρευ προφυλακτήρα



400ml

150ml

250 ml 400ml

Συντήρηση προφυλακτήρα μαύρο Σπρευ μαύρο χρώμα
16.13.866 125ml 16.13.944

16.13.861

Προστατευτικό μεταλλικών επιφανειώνΑλοιφή για ξεθάμπωμα φαναριών

Κερί γυαλίσματος με σφουγγάρι Κερί ταχείας δράσης

16.13.859 16.13.942 150ml

16.13.922



500ml

300ml

750 ml 5L

FULCRON πολυκαθαριστικό Καθαριστικό ψυγείου
16.13.882 500ml 16.13.943

16.13.871 16.13.872 25gr

Φώκια υγρή Φώκια σκόνη

Πάστα χεριών Πάστα χεριών
16.13.863 16.13.862





Αρωματική σταγόνα

50200 15X1

Αρωματικό σπρέυ

50201

αρώματα θα σας συνεπάρει με την ξεχωριστή πολυτέ

λεια και την μεγάλη διάρκεια.

Η νέα σειρά Golden με επτά διαφορετικά επώνυμα 





50202 15X1

50203

Αρωματική σταγόνα

Αρωματικό σπρέυ

Διαχρονικές & αισθησιακές κολώνιες από υψηλής ποιότητας 

αρωματικά έλαια με αποτέλεσμα  παρατεταμένη δειάρκεια

απελευθέρωσης αρώματος έως και 2 μήνες



50204 15X1

50205

Αρωματική σταγόνα

Αρωματικό σπρέυ

Σε αυτή τη σειρά θα βρείτε φυσικά αρώματα φρούτων που

σας ταξιδεύουν και σας χαρίζουν δροσερή ατμοσφαιρα.



50206 15X1

50207

Αρωματικό σπρέυ

Αρωματική σταγόνα

να πιστέψετε πως βρίσκεστε στον πιο μαγευτικό κήπο

Το αρωματικό AQUA spray χαρίζει μια μοναδική δροσε-

Μοναδική σειρά με κλασικές μυρωδιές θα σας κάνουν

ρίζει μια μοναδική δροσερή ατμόσφαιρα στο εσωτερι-

κό του αυτοκινήτου.Χάρη στο ξεχωριστό άρωμα του 

αρωματίζει ευχάριστα και διαρκεί



50208 15X1

50209

Αρωματική σταγόνα

Αρωματικό σπρέυ

Παιχνιδιάρικες μυρωδιές που σας γυρίζουν πίσω 

στα παιδικά σας χρόνια και σας χαρίζουν 

αναμνήσεις χαράς και ξεγνοιασιάς.



50210 15X1

50211

Αρωματικό σπρέυ

Αρωματική σταγόνα

που χαρίζουν στο αυτοκίνητο μια νότα πολυτέλειας.Το

αρωματικό AQUA spray χαρίζει μια μοναδική δροσερή

Κλασικά επώνυμα αρώματα για απαιτητικούς πελάτες

ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.Χάρη στο

ξεχωριστό άρωμα του αρωματίζει ευχάριστα & διαρκεί



50212 15X1

50213

Αρωματική σταγόνα

Αρωματικό σπρέυ

άρωμα και μεγάλη διάρκεια μοναδική δροσερή ατμόσ-

φαιρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.Χάρη στο ξεχω-

Γνώριμες επώνυμες μυρωδιές χαρίζουν ευχάριστο

ριστό άρωμα του αρωματίζει ευχάριστα και διαρκεί.



50214 15X1

50215

Αρωματική σταγόνα

Αρωματικό σπρέυ

Μυρωδιές για ενεργητικούς  και γρήγορους

που η ταχύτητα και η αδρεναλίνη εκτοξεύονται.



50216

50217

Αρωματικό μπουκαλάκι

Αρωματική κονσέρβα

100% Οργανικά αρώματα υψηλής ποιότητας

με παρατεταμένη δειάρκεια έως 60 ημέρες.

Ταιριάζει στην ποτηροθήκη του αυτοκινήτου. 

Αρωματικό μπουκαλάκι για τον καθρέπτη του αυτοκινήτου

με 4 υπεροχες μυρωδιές . Δίνει την αίσθηση πολυτέλειας.

Τσιχλόφουσκα         Bilion              Status Boss              Kαρύδα  



Aρωματικό δεντράκι imagine classic

50300 12Χ1

Κρεμαστά αρωματικά για το αυτοκίνητο. Μοντέρνος και 

μοναδικός σχεδιασμός  εύκολος στη χρήση. 



Aρωματικό δεντράκι imagine

50301 12Χ1

Κρεμαστά αρωματικά για το αυτοκίνητο. Μοντέρνος και 

μοναδικός σχεδιασμός  εύκολος στη χρήση. 



Aρωματικό δεντράκι VIP

50302 12Χ1

Κρεμαστά αρωματικά για το αυτοκίνητο. Μοντέρνος και 

μοναδικός σχεδιασμός  εύκολος στη χρήση. 



Aρωματική κονσέρβα miami

50303 12Χ1



50304 Aρωματικό αεραγωγού AROMA CAR

50305 Aρωματικό SPREY  AROMA CAR



50400 18X1Lt 50403 18X1Lt 50406 18X1Lt

50401 4X4Lt 50404 4X4Lt 50407 4X4Lt

50402 20Lt 50405 20Lt 50408 20Lt

50409 18X1Lt 50412 18X1Lt 50415 18X1Lt

50410 4X4Lt 50413 4X4Lt 50416 4X4Lt

50411 20Lt 50414 20Lt 50417 20Lt

ANFOR NF , R-15-601 GM 6277M , SEAT TL774D-FT774DF GM 6277M , SEAT TL774D-FT774DF

MB 325.6 , RENAULT 41-01-001 MB 325.6 , RENAULT 41-01-001

VOLVO VCS VOLVO VCS

BS6580  ASTM D 3306 SAE 6580 FORD WSS-M97 B-44  VW VAG D FORD WSS-M97 B-44  VW VAG D

ANFOR NF , R-15-601 ANFOR NF , R-15-601 ANFOR NF , R-15-601

ANTIFREEZE G-12 + 100% ANTIFREEZE  50%  -44 ANTIFREEZE  100  -72

BS6580  ASTM D 3306 SAE 6580 BS6580  ASTM D 3306 SAE 6580 BS6580  ASTM D 3306 SAE 6580

PARAFLOU ΠΡΑΣΙΝΟ PARAFLOU KOKKINO ANTIFREEZE G-12 + -36  



50450 48Χ250ml 50451 12x1 Lt 50452 4X4Lt

50454 48χ250ml 50456 4X4Lt 50499 4X4Lt

50455 12x1 Lt

Yγρό παμπρίτζ καλοκαιρινό

Συμπηκνωμένο Συμπηκνωμένο Συμπηκνωμένο

Yγρό παμπρίτζ καλοκαιρινό Yγρό παμπρίτζ καλοκαιρινό

Kαταλληλο για τους καλοκαιρινούς Kαταλληλο για τους καλοκαιρινούς Kαταλληλο για τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Αφαιρεί τα έντομα. μήνες. Αφαιρεί τα έντομα. μήνες. Αφαιρεί τα έντομα.

Χρησιμοποιείται αυτούσιο Χρησιμοποιείται αυτούσιο Χρησιμοποιείται αυτούσιο

Yγρό παμπρίτζ χειμερινό -15 Yγρό παμπρίτζ χειμερινό -15 Απιονισμένο νερό

Kαταλληλο για τους χειμερινούς μήνες Kαταλληλο για τους χειμερινούς μήνες Για μπαταρίες και ψυγεία 

αφήνει άλατα. Χρησιμοποιείται αυτούσιο αφήνει άλατα. Χρησιμοποιείται αυτούσιο

Προιόν 2 σε 1. Δεν παγώνει στους -5C Προιόν 2 σε 1. Δεν παγώνει στους -5C αυτοκινήτων.

Δεν παγώνουν τα σωληνάκια Δεν  Δεν παγώνουν τα σωληνάκια Δεν  Κατάλληλο και σιδερα ατμού.

Συμπηκνωμένο Συμπηκνωμένο



50500 48X250 ML 50501 18X1LT

50504 48X250 ML

50502 48X250 ML 50503 18X1LT

SAE  J1703 FMVSS No 16 DOT3 ISO 4925 CLASS3

Yγρό  υδραυλικών  φρένων  DΟΤ-3

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές

SAE  J1704 FMVSS No 116 DOT4 ISO 4925 CLASS4

Yγρό  υδραυλικών  φρένων  DΟΤ-4

Συμπηκνωμένο

Yγρό υδραυλικών

φρένων DOT-5



50501 16X250ML 50502 16X250ML 50503 24X250ML

50504 21X1L

50505 16χ300ml 50507 4x4 L

50508 10 L

πετρελαίου

Kαθαριστικό Βαλβίδων

Πρόσθετο καθαριστικό & Πρόσθετο καθαριστικό & Αντιπαγωτικό

βελτιωτικό συστήματος βενζίνης βελτιωτικό συστήματος πετρελαίου

Καθαρίζει τον 

καταλύτη & το 

σύστημα  injection

και  την απόδοση

Bελτιώνει την καύση

του κινητήρα

Βελτιώνει τα οκτάνια

Δοσολογία

250 ml για 50 

λίτρα καυσίμου

Καθαρίζει τον 

καταλύτη & το 

σύστημα  injection

και  την απόδοση

Bελτιώνει την καύση

του κινητήρα

Βελτιώνει τα οκτάνια

Δοσολογία

250 ml για 50 

λίτρα καυσίμου
Δοσολογία

1L στα 1000 L

Πρόσθετο καυσίμου

εδράνων (VSR)

για την ελαχιστοποιηση

της υποχώρησης των 

Συμπηκνωμένο

στο LPG , GNC και

πετρελαιοκίνητα 

οχήματα.



50509 16X250ML

50510 12X1L

50511 20 L

και συστήματα καυσίμων και λαδιών.

Οι μικροοργανισμοί μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση και να

φράξουν τα φίλτρα και τα ακροφύσια και να υποβαθμίσουν

τις ιδιότητες των καυσίμων.

To BIOFUEL είναι ένα ισχυρό δραστικό μικροβιοκτόνο - αλγο

κτόνο ευρέως φάσματος που καταστέλει όχι μόνο την ανάπτυ-

ξη των άλγεων αλλά ολόκληρο το εύρος του μικροβιακού 

πλυθησμού ( αερόβια, βακτηρίδια , μύκητες κτλ ) σε δεξαμενές

Φιλικό προς το περιβάλλον.

Ανθεκτικό σε άλλες πηγές μόλυνσης.

Δεν σχηματίζει επικίνδυνα προιόντα κάυσεως.

Είναι διαλυτό σε όλους τους τύπους καυσίμων και λαδιών.

Είναι υγρό και ως εκ τούτου εύκολο στη χρήση του.

Σκοτώνει όλους τους μικροοργανισμούς στα καύσιμα.

Διατηρεί τα φίλτρα και τα ακροφύσια καθαρά.

Εμποδίζει τη διάβρωση στις δεξαμενές & συστήματα καυσίμων.

Πολύ αποτελεσματικό σε μικρή αναλογία χρήσης.

Είναι ευρέως φάσματος μικροβιοκτόνο - αλγοκτόνο.

Αποτρέπει τη διάβρωση που προκαλούν οι μικροοργανισμοί.

Είναι συμβατό με τα πλαστικά.

Χρησιμοποιείται σε καύσιμα, diesel , fuel oil και λάδια σαν

συντηρητικό για να μην αναπτυχθούν μικροοργανισμοί η σαν

βιοκτόνο για να σκοτώσει τους μικροοργανισμούς που υπά-

ρχουν σε μολυσμένα καύσιμα η λάδια.

Σαν βιοκτόνο σε μολυσμένα λάδια η καύσιμα.
300 - 400 ppm ( 0,3 - 0,4λίτρα στα 1000 λίτρα ) 

Σαν βιοκτόνο σε υπερβολικά μολυσμένα λάδια η

1000 ppm  ( 1λίτρο στα 1000 λίτρα )

καύσιμα.

Σαν συντηρητικό σε μη μολυσμένα λάδια η καύσιμα.
150 - 200 ppm (0,15-0,20 λίτρα στα 1000 λίτρα )

Μικροβιοκτόνο - αλγοκτόνο

για δεξαμενές και συστήματα καυσίμου και λαδιών. 
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Microfiber TRICOT Microfiber ULTRA LUXE Microfiber TOP GLASS

50300 50301 50302

Microfiber TOP SILK Microfiber POLISH TRICOT SOFT BLACK

50303 50304 50305



MICROFIBER LUXUS Σφουγγάρι αυτ/του Φ9 Σφουγγάρι αυτ/του υδρόφιλο

50306 50307 50308

Σφουγγάρι αυτ/του οβάλ Σφουγγάρι για ελαστικά Γάντι πλυσ. & γυαλίσματος

50309 50310 50311

Συνθετικό δέρμα με κυψέλες Δέρμα σαμουά Δέρμα σαμουά
50312 50313 50314

LUXUS απορροφά μεγάλη

ποσότητα νερού στεγώνει

το αυτοκίνητο με μία χρήση.

Είναι διπλής όψεως, δεν 

κάνει γκραντζουνιές.



Λεπίδα σιλικόνης μεγάληΛεπίδα σιλικόνης Φανέλλα ξεσκονίσματος

Δέρμα γνήσιο μικ.40χ20cm Δέρμα γνήσιο μεσ.40χ40cm Δέρμα γνήσιο μεγ.50χ50cm
5031750315 50316

Νενέττα γυαλίσματος
50318 50319 50320

Ξεσκονιστήρι MICROFIBER Ξεσκονιστήρι τηλεσκοπικό

50321 50322 50323

Διάσταση 48 X 6 cm


