
11.01.165 1lt 11.01.101 500ml 11.01.132 500ml

11.01.156 450ml 11.01.120 250ml 11.01.110 75ml

Υγρό υαλοκαθαρ/ρων 1:100 Αλοιφή προστασίας δερμάτ.Αλοιφή με τεφλόν

Γυαλιστικό ταμπλώΣαμπουάν συμπυκνωμένο Καθαριστικό ταπετσαρίας

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.

συμπυκνωμένο κερί 

μενα και τον ήλιο.

CARNAUBA σε συν-

δυασμό με TEFLON

προσφέρει προστασία

από τα καιρικά φιανό-

Κορυφαίας ποιότητας

προστατευτικό κερί για

καινούργια και γυαλισ-

μένα χρώματα.Το υπερ-

εως -70.Ουδέτερο σε

Αντιπαγωτικό για παρ-

μπρίζ και προβολείς

για πλύσιμο το χειμώ-

να.Αφαιρεί πάγο 

δια επεριδοειδών.

βερνίκια.Δεν περιέχει

φωσφορικά και είναι

βιολογικά ουδέτερο.

Εχει ευχάριστη μυρω-

σότητα φωσφορικών αλά-

ενεργό,με ευχάριστη οσμή

εσπεριδοειδών.

Δεν αφήνει στίγματα και

λεκέδες,εύκολο στο ξέπ-

λυμα.Εχει μια μικρή πο-

των,μη τοξικό,βιολογικώς

μα.Ενεργά απορρυπαντικά

που περιέχουν έλαια και

λίπη,απομακρύνουν τη

σκόνη και τις ακαθαρσίες.

Αφρώδες συμπυκνωμένο

σαμπουάν για αυτοκίνητα.

Προστατεύει το σώμα και

δίνει γυαλιστερό αποτέλεσ-
Αφαιρεί βρωμιά και κηλί-

δες από λίπη στην επι-

φάνεια των καθισμάτων

αυτοκινήτων,χαλιά και

ταπετσαρίες.

Εχει ευχάριστη μυρωδιά.

απορροφά χωρίς υπο

λείμματα.Θρέφει,ενυ-

δατώνει και αποκαθισ-

τά τη δομική ισορρο-

πία του δέρματος.

Ιδανικό για καθαρισμό

θιά στους πόρους, 

κινήτων.Διεισδύει βα-

κούς χώρους των αυτό-

ριών στους εσωτερι-

δερμάτινων ταπετσα-

και συντήρηση λείων



11.01.301 450ml 11.01.302 450ml 11.01.871 450ml

11.01.304 400ml 11.01.305 450ml 11.01.311 520ml

11.01.306 200ml 11.01.323 200ml 11.01.324 200ml

Καθαριστικό πίσσας-ρητίνης Καθαριστικό μηχανής Σφραγιστικό ελαστικών

Καθαριστικό καρμπυρατέρ Σπρέι ηλεκτρικών επαφών Καθαριστικό Air condition

Γράσσο αλυσίδας Αντιολισθ.σπρει ιμάντων Προστατευτικό λάδι φίλτρων

και περιττωμάτων

Εξαιρετικά αποτελεσ-

ματικός διαλύτης για

την αφαίρεση ρητί-

νης,πίσσας,λεκέδων

πουλιών.

κή υγρά.Μπορεί να 

αλυσίδες,τρακτέρ κ.α. 

Δεν βλάπτει λάκα,

χρώμιο,σίδηρο ή

επιφάνειες αλουμινίου

Για τον καθαρισμό

του κινητήρα από την

σκόνη,το πετρέλαιο

και τα καμένα τεχνι-

εργαλεία,μοτοσυκλέτες

χρησιμοποιηθεί για

τον καθαρισμό του

σασί,τα αδρανή υλικά,

τα φίλτρα λιπών,αντλίες

με υψηλές περιστρο-

τη φθορά.

τικότητα.Είναι νερό-

απωθητικό και ανθεκ-

τικό σε βρωμιές.Εμπο-

δίζει τη διάβρωση και

Πλήρως συνθετικό

λιπαντικό γράσο λι-

θίου ιδιαίτερα κατά-

λληλο για αλυσίδες

και υψηλή συγκολλη- 

φές,μοτοσυκλέτες.

Χαρακτηρίζεται από

υψηλή αντοχή σε

θερμότητα μέχρι 260C
ταςτην ξήρανση τους.

Καθαρίζει τους ιμάντες

από λάδια ξαναδίνον-

τας την ελαστικότητα

τους και αποτρέπον-

Μειώνει το θόρυβο.

τητα παγίδευσης σω-

τόδρομους ή σε δρό-

μους με μεγάλη κίνηση.

Κατασκευασμένο για

φίλτρα αέρα μηδενικής

αντίστασης.Αδιάβρο-

χες ιδιότητες και ικανό

κες κίνησης σε χωμα-

ματιδίων σκόνης.

Συνιστάται η χρήση

κάθε 10.000 km ή

5.000 km σε συνθή-

νης ταινίας.Παραμένει σε

τις διαρροές.

Εχει σχεδιαστεί για να 

επισκευάσει τις τρύπες

στα ελαστικά όλων των

τύπων,χωρίς αποσυναρ-

μολόγηση.

Αξιόπιστα και γρήγορα

σταματάει τη διαρροή αέρα

σε τρυπημένα λάστιχα

τροχό για μεγάλο χρονικό

διάστημα και αποτρέπει

με διάμετρο έως 5mm

μέσω της δημιουργίας 

ανθεκτικής βουλκανισμέ-

ενεργή κατάσταση στον 

Καθαρίζει αποτελεσματι-

κά τα καρμπυρατέρ,τις

πεταλούδες και τα μπέκ

από υπολείμματα χωρίς

αποσυναρμολόγηση.

Εξασφαλίζει την τέλεια

λειτουργεία του συστή-

ματος παροχής μειώνον-

τας ταυτόχρονα τη κατα-

νάλωση.

Καθαρίζει αποτελεσ-

βρωμιές.

μιές,λάδια και άλλες

και απομακρύνει βρω

ηλεκτρικές επαφές

ματικά οξειδωμένες

χρήσης.Καθαρίζει εξω

τερικά και εσωτερικά

στοιχεία του συστήμα-

τος κλιματισμού.

Νέο προιόν που παρέ

τη διαδικασία της

σάρεστων οσμών κατά

εξουδετέρωση των δυ

κλιματιστικού με την

ρισμό του αέρα του

χει το βέλτιστο καθα-



11.01.308 300ml 11.01.503 443ml 11.01.310 300ml

11.01.505 180ml 11.01.506 20ml 11.01.504 20ml

11.01.314 250ml 11.01.403 300ml 11.01.401 300ml

Βελτιωτικό κινητήρα Καθαριστικό κινητήρα Σφραγιστικό λαδιού

Στεγανωτικό κιβωτ.ταχ/των Πρόσθετο λαδιού σασμάν Πρόσθετο βαλβολίνης

Ενισχυτικό πετρελαίου Καθαριστικό Injector&καρμπ Καθαριστ.καρμπυρατέρ υγρό

παλαιότερους κινητή-

και τα ορυκτέλαια.

Χρησιμοποιείται σε κά

θε αλλαγή λαδιού.

λον με τη μείωση των ρύ-

πων στα καυσαέρια.

Αναμειγνύεται με όλα

τα συνθετικά λάδια

Προσφέρει μεγαλύ-

τερη συμπίεση για

μείωση της κατανά-

λωσης,ιδιαίτερα σε

τατεύει το περιβάλ-

ρες.Μειώνει τη φθο-

ρά,παρατείνει τη

διάρκεια ζωής του

κινητήρα και προς-

ρα.Διαλύει λάσπες

&πετρελαιοκινητήρες

μακρυνθούν μαζί με

τα παλιά λάδια.

Κατάλληλο για όλους

τους βενζινοκινητήρες

Το Mannol Motor

Flush 10min είναι

ένα μέσο για τον κα-

θαρισμό του κινητή-

δυνατότητα να από-

και τα υπολείμματα

στις βαλβίδες,κυλίν-

δρους και τα φίλτρα

λαδιού,και δίνει τη

από τη διαρροή λα-

υψηλής κατανάλωσης

λαδιού.

τα δακτύλια των εμ-

βόλων.

Συνιστάται για χρήση

σε ακραίες συνθήκες

Ειδικό πρόσθετο

για λάδια μοναδικής

τεχνολογίας που σφρα-

γίζει και προστατεύει

νάλωση λαδιού από

διού.Ενισχύει την επι-

φανειακή δομή των 

δακτυλίων του εμβό-

λου.Μειώνει τη κατά-

Σύνθετο πρόσθετο στο

καύσιμο ντίζελ με μονα-

δικά χαρακτηριστικά.

Με την ενδεικνυομένη δο-

σολογλια (1;1000)αυξά-

νει τον αριθμό κετανίου

κατά 3 βαθμούς,ενώ βελ-

τιώνει τη διαδικασία καύ-

σης.Είναι αντιβακτηριδια-

κό και αντιμυκητιακό.

τιώνει τις παραμέτρους

Καθαρίζει αποτελεσματι-

κά βρώμικα συστήματα.

Αφαιρεί πίσσα,ρύπανση

από συσκευές και βαλ-

βίδες.Αυξάνει την από-

δοση και τα χαρακτηρι-

στικά του κινητήρα,από-

καθιστά την ομαλή λειτουρ

γία στο ρελαντί του κινητή-

ρα.Βελτιστοποιεί την εί-

σοδο καυσίμου και βελ-

των καυσαερίων.

και άλλες επικαθήσεις

μεγάλες θερμοκρασίες.

μειώνει τα καυσαέρια

και βελτιώνει την από-

δοση του κινητήρα.

Προηγμένης τεχνολο-

την κάπνα,το βερνίκι

μπυρατέρ.Διαλύει

καυσίμων και του καρ-

θαρισμό της γραμμής

αποτελεσματικό κα-

γίας πρόσθετο για τον

στις τσιμούχες.Αναμί-

ξιμο με όλους τους τύ

πους σασμανελαίων

για μηχανικά κιβώτια.

Ειδικό πρόσθετο στα

και την ελαστικότητα

ροντας το αρχικό σχήμα

νικά σασμάν,επαναφέ

ροή λαδιού στα μηχα

ελαχιστοποιεί τη διαρ

λάδια του σασμάν που

θορύβους,τις φθορές

και χαμηλώνει τις με

γιστες θερμοκρασίες.

Πρόσθετο για πίσω  

ρασίες.Μειώνει τους

γία σε υψηλές θερμοκ

μάν.Ειδικά για λειτουρ

διού και αυτόματο σας

ύθυνσης με αντλία λα

άξονες,συστήματα διε

θορύβους,τις φθορές

ματική λειτουργία.

και χαμηλώνει τις με

γιστες θερμοκρασίες.

συμβάλλοντας στην

ομαλή και αποτελεσ-

Πρόσθετο για πίσω  

ρασίες.Μειώνει τους

γία σε υψηλές θερμοκ

μάν.Ειδικά για λειτουρ

διού και μηχανικό σας

ύθυνσης με αντλία λα

άξονες,συστήματα διε



11.01.853 85gr 11.01.854 85gr 11.01.855 85gr

11.03.621 85gr 11.01.861 500ml 11.03.693 170gr

11.03.705 142gr 11.03.703 142gr 11.82099 142gr

Καθαριστικό πόλων μπατ. Προστατευτικό πόλων μπατ. Στεγαν/τικό σπρει διαρροών

Φλαντζόκολλα γκρί ουδετ.

Γομαλάκα Αμερικής Πάστα συνδέσμων εξάτμισης Στόκος εξάτμισης

Φλαντζόκολλα κόκκινη Φλαντζόκολλα μαύρη

υγρά φρένων.

Στεγνώνει γρήγορα.

Σφραγιστικό-συγκολλη-

τικό φλαντζών,υδραυλικών 

ενώσεων.Αντέχει σε προι-

όντα πετρελαίου και

Αντέχει σε 1093C.

Ιδανικός επίσης και για 

την επισκευή φούρνων

σομπών κ.λ.π.

Ειδικός στόκος θερμοκρα-

σίας για την επισκευή

μικρών οπών και ρηγ-

μάτων στις εξατμίσεις.

Για τη μόνωση-στεγανο- 

ποίηση του κινητήρα,του

συστήματος μετάδοσης,

κυλινδροκεφαλών,κάρ-

τερ,διαφορικού κλπ.

Κατάλληλο για υψηλές

και χαμηλές θερμοκρασίες.

Για τη μόνωση-στεγανο- 

ποίηση του κινητήρα,του

συστήματος μετάδοσης,

κυλινδροκεφαλών,κάρ-

τερ,διαφορικού κλπ.

Κατάλληλο για υψηλές

και χαμηλές θερμοκρασίες.

Για τη μόνωση-στεγανο- 

ποίηση του κινητήρα,του

συστήματος μετάδοσης,

κυλινδροκεφαλών,κάρ-

τερ,διαφορικού κλπ.

Κατάλληλο για υψηλές

και χαμηλές θερμοκρασίες.

Προστατεύει τους πό-

κολότερα το αυτ/το.

διάβρωση.Ξεκινάει ευ-

της μπαταρίας από τη

δέκτες των καλωδίων

λους και τους ακρο-

ρεύματος και αποτρέ-

πει διαφυγές ρεύματος.

Καθαρίζει τους πό-

σωστή ροή ηλεκτρικού

ριές.Εξασφαλίζει

νη,άλατα και σκου-

συνδέσεων από σκό-

και των ηλεκτρικών

λους της μπαταρίας

Στεγανοποιητικό 

χαμηλής πίεσης

σπρει για διαρροές

εξαρτημάτων έναντι διά

βρωσης και φθοράς σε

ένα ευρύ φάσμα θερμο

κρασιών από -30εως

+1400C

Μοναδική υψηλής θερ

διαφόρων τύπων αρμών

λό βαθμό προστασίας

μέταλλο.Παρέχει υψη

κή βάση.Δεν περιέχει

μική πάστα σε συνθετι

μοκρασίας λευκή κερα



11.03.621 240gr 11.03.639 20gr 11.03.618 140gr

Z-222 50ml Z-243 50ml Z-270 50ml

11.03.644 90gr 11.03.646 400gr 11.03.645 400gr

Γράσο ακρομπ/ρων συνδ. Κόκκινο γράσο λιθίου Γράσο γενικής χρήσης

Ασφαλ/κό σπειρ/των χαμ.αντ Ασφαλ/κό σπειρ/των μεσ.αντ Ασφαλ/κό σπειρ/των υψηλ.αντ

Στεγανοπ/κό ρηγματων  κινητ. Σφραγιστικό ψυγείου σκόνη Αλοιφή βαλβίδων

από -50C εως +150C.

βίδες και σπειρώματα

που χαλαρώνουν με τους

κραδασμούς.

Αντέχει σε θερμοκρασίες

Ασφαλιστικό και στεγα-

νοποιητικό βίδων χαμη-

λού βαθμού συγκράτησης.

Χρησιμοποιείται σε μικρές 

τερα χημικά.Αντέχει σε 

θερμοκρασίες από -50C

εως +150C

ζόνια και παξιμάδια μέχρι

1'' διάμετρο.Αντέχει σε λι-

παντικά,υγρά φρένων,

καύσιμα και τα περισσό-

Ασφαλιστικό και στεγα-

νοποιητικό βίδων υψηλού

βαθμού συγκράτησης.

Χρησιμοποιείται για μπου- 

Αντέχει σε θερμοκρασίες

από -50C εως +150C

και σπειρώματα που χα-

λαρώνουν με τους κραδασ-

μούς,ακόμα κι αν είναι

ελαφρά λαδωμένες.

Ασφαλιστικό και στεγα-

νοποιητικό βίδων μεσαίου

βαθμού συγκράτησης.

Χρησιμοποιείται σε βίδες 

Ειδικά σχεδιασμένο

ρόμπαρα &ρουλεμάν. 

κών συνδέσμων σε ακ-

καθώς και των ελαστι-

των μεταλλικών μερών 

νει τη διάρκεια ζωής

με MOS2,για να αυξά-

γράσο βάσεως λιθίου

εξαιρετική αντοχή σε

μεγάλες θερμοκρασίες.

Είναι ιδανικό για ρου-

λεμάν,αμορτισέρ,συν-

δέσμους,αντλίες νερού.

Κόκκινο ραφιναρισμένο

ξοες συνθήκες. Εχει

σεις και κάτω από αντί-

θετα για μεγάλες πιέ-

Περιέχει ειδικά προσ-

λιθίου για ρουλεμάν.

γενικής χρήσης γράσο

Οικονομικό γράσο γε-

νημα,τη βιομηχανία. 

νητο,το αγροτικό μηχά-

λίπανση στο αυτοκί-

Προσφέρει εξαιρετική

γιο για γρασσαδόρο.

νικής χρήσηςσε φυσίγ-

Ειδικά σχεδιασμένη αλοι-

φη για τρίψιμο των βαλ-

βίδων του αυτοκινήτου.

Ειδικό δοχείο δυο όψεων

για την εύκολη πρόσβα-

ση σε ψιλή ή χοντρή

αλοιφή.

Ειδική σύνθεση υδρύαλου

με χαλκό για την εύκολη,

γρήγορη και μόνιμη στεγα-

νοποίηση οπών και ραγισ-

μάτων στο μπλόκ,στην κε-

φαλή,στα υδροχιτώνια,στο

ψυγείο και στην αντλία νε-

ρού των υδρόψυκτων κινη-

τήρων,βενζίνης ή πετρε-

λαίου.Ιδανικό για να από-

φύγετε το ρεκτιφιέ.

Σφραγίζει μόνιμα κάθε εί-

δους σύστημα ψύξης,ακό-

μα και αλουμινένια.Για 

διαρροές ψυγείου,μπλόκ 

μηχανής,αντλίας νερού κλπ



50600 4L 50601 13L

50602 1Lt 50603 20L

Αντισκωριακό Αντισκωριακό-Αφυγραντικό

Αντισκωριακό-λιπαντικό-αψυγρα- Υγρό σαν το προηγούμενο αλλά

κολλημένους μηχανισμούς. Κατάλληλο επιπλέον για ηλεκτρο-

νικά εξαρτήματα πίνακες διανομής

μπουζί πλατίνες κτλ.

ντικό. Απελευθερώνει γρήγορα & με επιπλέον αφυγραντικές ιδιότη-

εύκολα βίδες παξιμάδια μπουλόνια τες (απομακρύνει την υγρασία).

Εξουδετερώνει την οξείδωση.Αδρα Υγρό καθαριστικό λαδιών γράσου

νοποιεί τη σκουριά  & παρέχει μα- πίσσας κτλ. Χρησιμοποιείται για

Μετατροπέας σκουριάς Καθαριστικό μηχανής

Καλύπτει επιφάνεια έως 20 μ2 ανα δεξαμενών κτλ.

λίτρο προιόντος.

κροχρόνια προστασία. Ένα πέρα- τον καθαρισμό ανταλακτκών

σμα λευκού φίλμ είναι αρκετό. μηχανημάτων φίλτρων λαδιού



50604 20L 50605 20L

50606 20L 50607 20Κ 50608 4L

50609 20L 50610 20L

Καθαρ/κό μηχανής βαρ.χρησ Καθαρ.μηχ.βαρ.χρησ.άοσμ.

Ισχυρό γαλακτοποιούμενο υγρό Ισχυρό γαλακτοποιούμενο υγρό

καθαριστικό λαδιών γράσσων καθαριστικό λαδιών γράσσων 

μοποιείται για τον καθαρισμό μη- μοποιείται για τον καθαρισμό μη-

χανών βαριάς χρήσης. χανών βαριάς χρήσης.  ΑΟΣΜΟ

πίσσας κτλ  αλλά πιο αποτελεσμα πίσσας κτλ  αλλά πιο αποτελεσμα

τικό από το προηγούμενο. Χρησι- τικό από το προηγούμενο. Χρησι-

Γενικό καθαριστικό Σκόνη καθαρισμού Υγρό για πλυστικά

Πολαπλών εφαρμογών καθαριστι- Σκόνη γενικού καθαρισμού. Υγρό προιόν για πρόληψη των

κο -απολυπαντικό Υδατοδιάλυτο, Κατάλληλη για δάπεδα δεξαμενές καθαλατώσεων και διαβρώσεων

χρωματισμένες επιφάνειες.

φιλικό με το περιβάλλον. μηχανήματα , ανταλακτικά κατά- σε πλυστικά μηχανήματα.

Ασφαλές σε όλα τα μέταλλα και στρώματα κλτ.

Καθαριστικό φρένων ταχείας Καθαριστικό φρένων ταχείας

εξάτμισης. Εξαιρετικά αποτελεσμα- εξάτμισης. Εξαιρετικά αποτελεσμα-

Καθαριστικό φρένων Καθαριστικό φρένων

τικό. τικό. Ανάλογο με το προηγούμενο

αλλά πιο ήπιο . 

Δεν πειράζει τα λάστιχα των  φρένων.



50611 4L

50612 20L 50613 20L

50614 20L 50615 20L

Καθαριστικό υπέρηχων

Καθαριστικό - απολυπαντικό

φιλικό προς το περιβάλλον και

έχει ειδικά κατασκευαστεί για να

χρησιμοποιείται στα μηχανήματα

με υπέρηχους.

Ισχυρότατο καθαριστικό για βούτα Μη τοξικό χαμηλής οσμής. ΑΟΣΜΟ

εξαρτημάτων και καρπυρατέρ. Ισχυρότατο καθαριστικό για βούτα

Καθαριστικό καρβουνιδίων και εξαρτημάτων και καρπυρατέρ.

διαβρωτικό χρωμάτων. Καθαριστικό καρβουνιδίων και 

Υγρό βούτας Υγρό βούτας άοσμο

Καθαριστικό ανταλακτικών και ΑΟΣΜΟ

διαβρωτικό χρωμάτων.

Καθαριστικό εξαρτημάτων Καθαρ/κό εξαρτη/των άοσμο

 (Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. ) τσάκι και χειρωνακτικά.

 (Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. )

εξαρτημάτων για μηχανές με βρου- Καθαριστικό ανταλακτικών και

τσάκι και χειρωνακτικά. εξαρτημάτων για μηχανές με βρου-



50617 20L

50616 20L

50618 4L 50619 4L

50620 1L 50621 20L

Περιέχει βακτηριοκτόνα και έχει

πολύ καλές αντισκωριακές ιδιότη-

εξάτμισης.

Λιπαντικό που διευκολύνει τη διά-

νοιξη οπών και σπειρωμάτων στο 

χέρι και στις εργαλειομηχανές

Γαλακτοπ/μενο κοπτ. υγρό Λιπαν/κό κοπτικών εργαλείων

εξαρτημάτων.

Αφλεκτο καθαριστικό υγρό

ηλεκτροκινητήρων γρήγορης Ηλεκτρολύτης για μπαταρίες

Kαθαριστικο Ηλεκτρικών Ηλεκτρολύτης

τες.Πρόσθετο για σαπουνέλαια.

Γαλακτοποιούμενο κοπτικό υγρό.

Μικροβιοκτόνο-αλγοκτόνο Μικροβιοκτόνο-αλγοκτόνο

λαδιών.

Μικροβιοκτόνο-αλγοκτόνο για δεξα 

μενές και συστήματα καυσίμου και

Μικροβιοκτόνο-αλγοκτόνο για δε-

ξαμενές και συστήματα καυσίμου

και λαδιών.



50622 1L 50623 1L

50624 4L 50625 20L

50626 20L

Κρέμα καθαρισμού χεριών Πάστα χεριών

Πάστα χεριών Καθαριστικά δαπέδων

Κρέμα καθαρισμού χεριών για βιο-

μηχανική χρήση με κόκκους τριβής

μουντζούρες,συνεργεία,ηλεκτρολο-

γεία κ.λ.π.

Κρέμα καθαρισμού χεριών για βιο-

μηχανική χρήση και για βαριές

Οξινο υγρό προιόν κατάλληλο

Καθαριστικό τσιμέντου

τσιμέντου σε πλοία.

για απομάκρυνση τσιμέντου σε

μπετονιέρες,δεξαμενές μεταφοράς

μηχανική χρήση και για βαριές

μουντζούρες,συνεργεία,ηλεκτρολο-

γεία κ.λ.π.

Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης

Κρέμα καθαρισμού χεριών για βιο-

χαμηλού αφρισμού.Κατάλληλο

για δάπεδα,τοίχους,πατώματα

πλακάκια,ανταλλακτικά κ.λ.π.



50627 50628 50629

50630 50631 50632 10 Kg

Πανί συνεργειου Χαρτί ρολό 4,5 κ Χαρτί ρολό 2χ4,5 κ

Βάση χαρτιού τοίχου Βάση χαρτιού Δαπέδου Χάτρινα πατάκια


