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www.exoplismosltd.gr Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας



Η 

Η Exoplismos Ltd ως προμηθεύτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν
τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη. Επιπλέον οι σχετικές προδιαγραφές δύναται,

στα πλαίσια αλλαγών και βελτιώσεων σε οποιαδήποτε απο τα προϊόντα που
εμφανίζοναται σε αυτό το έντυπο, να τροποποιηθούν απο τον άνω προμηθευτή -

κατασκευαστή , χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Οι συσκευασίες των προϊόντων μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη

ειδοποίηση. Τα ονόματα των προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο
παρόν φυλλάδιο , είναι δυνατόν να αποτελούν εμπορικά σήματα ή επωνυμίες των

αντίστοιχων δικαιούχων και ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή ή
αναπαραγωγή τους, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση τους. Οι εικόνες

κάποιων προϊόντων ενδέχεται να είναι ενδεικτικές . Οι επιστροφές θα γίνονται
δεκτές εντός 15 ημερών . Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

S

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ www.exoplismosltd.gr

Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας



 

Το 1999 στην Exoplismos Ltd ξεκινήσαμε τη δραστηριότητα μας με σκοπό την 
άμεση και άριστη εξυπηρέτηση όλων των επιχειρήσεων στον κλάδο της μαζικής 
εστίασης!

Σήμερα , με εμπειρία πάνω από 20 χρόνια η πορεία μας είναι σταθερά 
αναπτυξιακή. Έχουμε καταφέρει να εκπροσωπούμε και να εισάγουμε προϊόντα 
από κορυφαίους οίκους της Ευρώπης!

Προσφέρουμε μια τεράστια συλλογή, κατάλληλη για κάθε είδους επιχείρηση και 
καλύπτουμε όλο το φάσμα των προτιμήσεων με δεδομένη την υψηλή αισθητική 
και ποιότητα.

Η ματιά μας βρίσκεται πάντα στο μέλλον! Στόχος μας είναι η ανανέωση και η 
συνεχής αναβάθμιση του κλάδου της εστίασης , της φιλοξενίας αλλά και της 
καθημερινής χρήσης!

Με σύμμαχο την αξιοπιστία των προϊόντων, τις ασυναγώνιστες τιμές αλλά και την 
εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες και οι συνεργάτες μας όλα αυτά τα 
χρόνια, συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας με πρωτοποριακές ιδέες και να 
εξελίσσουμε την αγορά.

 

Σχετικά με εμάς

24 7,5002000cm²

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΙΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ



Ξενοδοχεία
Εστιατόρια
Cafe Bar
Εργοστάσια
Κλινικές

Δημόσιες Υπηρεσίες
Ιδιωτικές Υπηρεσίες
Εταιρείες Catering
Βιομηχανίες Τροφίμων
Χώροι Δεξιώσεων

Που απευθυνόμαστε



Μπείτε στο www.exoplismosltd.gr

Ενημερωθείτε για όλα τα καινούρια προϊόντα και κάντε τις 
παραγγελίες σας ηλεκτονικά!

Δεκτές πληρωμές  



ΠλυντήριοΠλυντήριο  
ΠιάτωνΠιάτων

Ειδικά προϊόντα πλυντηρίου πιάτων 
και ποτηριών . Συνδυάζουν 

εξέχουσα αποσκληρυντική δράση 
και υψηλή αλκαλικότητα, 

χαρακτηριστικά που τα καθιστούν 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά ακόμα 

και σε πολύ σκληρά νερά. Χάρη στα 
δραστικά συστατικά που περιέχουν 

υδρολύουν, σαπωνοποιούν και 
απομακρύνουν λάδια, λίπη, 
σάλτσες, χρωστικές ουσίες, 

πρωτεΐνες και κάθε είδους βρωμιά. 
Καθαρίζουν και ταυτόχρονα 

προστατεύουν το πλυντήριο από 
φθορές, διαβρώσεις και άλατα. 



Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων 
Ultramax W100 4LT

Eξέχουσα αποσκληρυντική δράση
Ισχυρή σύνθεση
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Συνδυάζει εξέχουσα αποσκληρυντική δράση και υψηλή αλκαλικότητα, χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό ακόμα και σε πολύ σκληρά νερά. Χάρη στα δραστικά συστατικά που περιέχει υδρολύει, σαπωνοποιεί και 
απομακρύνει λάδια, λίπη, σάλτσες, χρωστικές ουσίες, πρωτεΐνες και κάθε είδους βρωμιά. Καθαρίζει και ταυτόχρονα προστατεύει 
το πλυντήριο από φθορές, διαβρώσεις και άλατα

Yγρό Στεγνωτικό- Λαμπρυντικό 
Πιάτων Stainon R100 4LT

Eξέχουσα αποσκληρυντική δράση
Ισχυρή σύνθεση
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως το υψηλό σημείο θόλωσης, η ισχυρή διαβρεκτική ικανότητα , η ισχυρή ικανότητα δέσμευσης 
αλάτων ασβεστίου-μαγνησίου και η εξουδετέρωση των αλκαλικών καταλοίπων χαρίζει στα πιάτα και τα ποτήρια αξεπέραστη λάμψη 
χωρίς ίχνη γραμμών και θαμπάδων. Σε όλη αυτή την ενέργεια , δεν απαιτείται σκούπισμα.

Υγρό Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων 
10kg Με Ενεργό Χλώριο Lacip Klor Ikochimiki

Κατάλληλο και για πλυντήρια tunnel
Ειδικό για τις δύσκολες μυρωδιές όπως ψάρι, αυγό κ.ά
Δεν προσβάλει μέταλλα και πλαστικά
Οικονομική χρήση
Φιλικό προς το περιβάλλον

Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων με ενεργό χλώριο. Προσφέρει εξαιρετικό καθαρισμό και απόσμηση των σκευών , καθώς είναι 
εξειδικευμένο για τις πολύ δύσκολες μυρωδιές όπως το ψάρι και το αυγό και παρόλη την ισχυρή του δράση , δεν θολώνει τα σκεύη. 
Είναι κατάλληλο και για σκληρά νερά. Ιδανικό για όλα τα πλυντήρια πιάτων και ποτηριών ακόμη και για πλυντήρια tunnel . 

Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων 
Lacip 360 Ikochimiki

Κατάλληλο για σκληρά νερά
Εξαιρετικά αποτελεσματικό
Οικονομική χρήση
Φιλικό προς το περιβάλλον
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Υγρό απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων και ποτηριών. Είναι κατάλληλο για σκληρά νερά και αποτελεί πολύ οικονομική λύση στις 
δοσολογίες του. Καθαρίζει και ταυτόχρονα προστατεύει το πλυντήριο από φθορές, διαβρώσεις και άλατα. Χάρη στα δραστικά συστατικά 
που περιέχει υδρολύει, σαπωνοποιεί και απομακρύνει λάδια, λίπη, σάλτσες, χρωστικές ουσίες, πρωτεΐνες και κάθε είδους βρωμιά.

6KG12KG

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Στεγνωτικό Πλυντηρίου Πιάτων 5kg 
Lacip Dry Ikochimiki

Κατάλληλο και για πλυντήρια tunnel
Δεν προσβάλει μέταλλα και πλαστικά
Οικονομική χρήση
Φιλικό προς το περιβάλλον
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Πολύ δραστικό στεγνωτικό -γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων , σκευών και ποτηριών. Προσδίδει ιδιαίτερη λάμψη σε πιάτα και ποτήρια. 
Μειώνει δραστικά στο χρόνο στεγνώματος και λειτουργεί ακόμη και σε σκληρά νερά. Είναι ιδανικό για επαγγελματική χρήση.

Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Για Ευαίσθητα 
Σκεύη 5kg Lacip 300 Ikochimiki

Κατάλληλο για σκληρά νερά
Εξαιρετικά αποτελεσματικό
Οικονομική χρήση
Φιλικό προς το περιβάλλον
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Αφαιρετικό Αλάτων Για Πλυντήρια 
Πιάτων 5kg Lacip Salt Ikochimiki

Δεν προσβάλει μέταλλα και πλαστικά
Οικονομική χρήση
Φιλικό προς το περιβάλλον
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Αφαιρετικό αλάτων για πλυντήρια πιάτων. Ένα προϊόν που δεν φθείρει τα μέταλλα και τα πλαστικά που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο 
πλυντήριο. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και προς το χρήστη. Αποτελεί πολύ οικονομική επαγγελματική λύση για τα επαγγελματικά 
πλυντήρια.

Υγρό απορρυπαντικό για ευαίσθητα σκεύη , όπως ποτήρια . Είναι κατάλληλο για μαλακά και μέτρια νερά . Απόλυτα οικονομικό στη 
χρήση και τη δοσολογία του. Καταφέρνει να απομακρύνει τους λεκέδες απο τα ποτήρια και τα υαλικά χωρίς να αφήνει στίγματα. 

Συμπυκνωμένο Αφαλατικό Πλυντηρίου Πιάτων 
1 LT Lacip Attack Ikochimiki

Κατάλληλο για κλειστά κυκλώματα
Χαμηλού αφρισμού
Εξαιρετικά αποτελεσματικό στην αφαίρεση 
αλάτων
Οικονομική χρήση
Φιλικό προς το περιβάλλον

Υπερσυμπυκνωμένο αφαλατικό πλυντηρίου πιάτων . Είναι προϊόν χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για κλειστά κυκλώματα. Αποτελεί 
πολύ οικονομικό προϊόν και εξαιρετικά αποτελεσματικό στην αφαίρεση των αλάτων. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και 
χαρακτηρίζεται ως βιοαποικοδομήσιμο. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.

Υγρό Καθαριστικό Αλάτων 4LT Για Πλυντήριο 
Πιάτων Και Ποτηριών Antikalc Holchem

Είδος Προϊόντος: Καθαριστικό Αλάτων
Χρήση σε πλυντήριο πιάτων και ποτηριών
Χρησιμοποιείται αυτούσιο

Καθαριστικό αλάτων για πλυντήρια επαγγελματικά ποτηριών και πιάτων. Πολύ οικονομικό και αποτελεσματικό στην αφαλάτωση 
(αφαίρεση αλάτων) για να διατηρείται το πλυντήριο σε σωστή λειτουργία μακροπρόθεσμα και με ανάλογα εξαιρετικά αποτελέσματα 
στις πλύσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον. Ιδανικό για επαγγελματίες χώρων εστίασης και ξενοδοχείων για σωστή συντήρηση του 
βασικού εργαλείου της κουζίνας, του πλυντηρίου πιάτων. Εξαιρετικά αποτελεσματική, οικονομική και γρήγορη αφαίρεση αλάτων.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



ΥγράΥγρά  
ΤζαμιώνΤζαμιών

 
Τα καθαριστικά τζαμιών που 

διαθέτει η Exoplismos Ltd είναι 
έτοιμα προς χρήση απευθείας στο 
τζάμι ή στα υαλικά σας! Εγγυόνται 
την βαθιά καθαριότητα χωρίς να 

αφήνουν στίγματα. 
Χρησιμοποιήστε το για συντήρηση 
και καθαρισμό επιφανειών όπως 
καθρέπτες, τζάμια, κουφώματα, 

ταμπλό κ.ά. 



Υγρό Καθαριστικό Τζαμιών 
Silky Holchem

Υγρό τζαμιών της σειράς Silky απο την Holchem. Καθαρίζει και αφήνει αστραφτερές όλες τις γυάλινες επιφάνειες χωρίς να μένουν 
στίγματα . Χρησιμοποιείται ακόμη και για κρυστάλλινες επιφάνειες! Λόγω της φόρμουλας του αλλά και της ποσότητάς του, έχει 
μεγάλη διάρκεια ζωής ,που σας απαλλάσσει απο τη συχνή αγορά !

Yγρό Καθαριστικό Τζαμιών 
Astonish Specialist

Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Αντιθολωτική δράση
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Διαθέτει στόμιο ψεκασμού

Yγρό Καθαριστικό Τζαμιών
Spark 

Αφαιρεί τους πιο δύσκολους 
λεκέδες
Δεν αφήνει στίγματα στα τζάμια
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Υγρό για τζάμια και γυάλινες επιφάνειες απο την Spark. Το καθαριστικό τζαμιών είναι έτοιμο προς χρήση απευθείας στο τζάμι ή στα 
υαλικά σας! Περιέχει αλκοόλη ,που εγγυάται την βαθιά καθαριότητα χωρίς να αφήνει στίγματα. Χρησιμοποιήστε το για συντήρηση και 
καθαρισμό επιφανειών όπως καθρέπτες, τζάμια, κουφώματα, ταμπλό, παρμπρίζ αυτοκινήτων. Στεγνώνει γρήγορα και χαρίζει 
αστραφτερή καθαριότητα.

Το καθαριστικό τζαμιών Specialist με την ειδική αντιθολωτική δράση, αφαιρεί εύκολα την βρωμιά, τα δακτυλικά αποτυπώματα ενώ 
δεν αφήνει στίγματα και κάνει τα τζάμια λαμπερά. Έχει επίσης το πρόσθετο πλεονέκτημα της τεχνολογίας κατά της ομίχλης, 
αποτρέποντας το θόλωμα των παραθύρων στις ποικίλες καιρικές συνθήκες . Εξοικονομήστε χρόνο και απολαύστε καθαρά τζάμια με 
ένα μόνο προϊόν. Όλα τα προϊόντα Astonish έχουν πιστοποίηση Vegan και Cruelty Free επειδή δεν δοκιμάζονται σε ζώα και δεν 
περιέχουν ζωικά παράγωγα.

Eξέχουσα αποσκληρυντική δράση
Ισχυρή σύνθεση
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Καθαριστικό Για Τζάμια Και Λείες 
Επιφάνειες Deolit B Ikochimiki

Δεν αφήνει υπολείμματα
Κατάλληλο και για λείες επιφάνειες
Δεν χαράζει τις επιφάνειες
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Καθαριστικό γαλάζιο υγρό για τζάμια και λείες επιφάνειες. Είναι ιδανικό για όλες τις γυάλινες και λείες επιφάνειες εντός και εκτός 
του σπιτιού σας. Δε χαράζει και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για ευαίσθητες επιφάνειες, βιτρίνες-προθήκες, 
καθρέπτες, παράθυρα, fiberglass, πλακάκια, συστήματα προβολής, ξύλινα έπιπλα κ.λ.π.

Υγρό Καθαριστικό 5LT Για Έπιπλα Και Γυάλινες 
Επιφάνειες Novoril Max Ikochimiki

Δρα αποτελεσματικά
Δε χρειάζεται ξέπλυμα
Δεν αφήνει θαμπάδες και στίγματα
Κατάλληλο για μέσα και έξω απο το σπίτι 

Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
       και την επιχείρηση

1LT4KG

1LT4LT

1LT5KG

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



ΥγράΥγρά
ΚρεμοσάπουναΚρεμοσάπουνα

Η σχολαστική ατομική υγιεινή των χεριών 
είναι η βασική γραμμή άμυνας κατά των 

λοιμώξεων και το βασικό προληπτικό μέτρο. 
Συχνό πλύσιμο των χεριών με κατάλληλο 
σαπούνι και νερό. Η χρήση γαντιών δεν 

υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών. Στην 
Exoplismos Ltd κάνουμε ενδελεχή έρευνα και 
μελέτες πριν απο κάθε συνεργασία , ώστε να 

μπορούμε να προσφέρουμε στους 
συνεργάτες και καταναλωτές μας , μόνο τα 
καλύτερα , ποιοτικότερα και ασφαλέστερα 

προϊόντα της αγοράς που εγγυόνται την 
ποιότητα και την συνεχή βελτίωση της!

Αφροσάπουνο Χεριών 500ml Vadelia Sani 
Foam Ikochimiki

Διαθέτει αντλία
Ευχάριστο άρωμα
Αφήνει απαλό το δέρμα σε κάθε χρήση
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Αφρός καθαρισμού χεριών, εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίων, ιών & μυκήτων. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό και την υγιεινή 
των χεριών, αφήνοντας απαλό με το δέρμα καθώς περιέχει καλλυντικά συστατικά. Χρησιμοποιήστε το σε όλους τους χώρους αλλά και 
στο σπίτι!

Υγρό Σαπούνι Χεριών 500ml Άρωμα Λεμόνι 
Με Αποσμητική Και Ενυδατική Δράση Reval

Άρωμα Λεμόνι
Ειδικό για δύσκολες οσμές όπως ψάρι, αυγό ,κρέας
Αποσμητική και Ενυδατική δράση
Απαλό με τα χέρια
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Το προϊόν αυτό είναι ένα απαλό ενυδατικό και αποσμητικό κρεμώδες καθαριστικό χεριών ειδικά σχεδιασμένο για τη φροντίδα και την 
προστασία του δέρματος ενάντια στους ερεθιστικούς παράγοντες που περιέχονται σε προϊόντα καθαρισμού όπως τα απορρυπαντικά 
και τα λευκαντικά. Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες μυρωδιές που σχετίζονται με τη μαγειρική και αφήνει τα χέρια καθαρά και απαλά. 
Είναι ειδικό για τις δύσκολες οσμές όπως ψάρι, αυγό , κρέας κτλ

Yγρό Αντιβακτηριδιακό Σαπούνι
 Χεριών  Astonish

Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Δερματολογικά ελεγμένο
Διατίθεται σε Άρωμα Κλασικό , Αλόη , Μέλι, Καρύδα

Το αντιβακτηριδιακό κρεμοσάπουνο  απομακρύνει το 99,9% βακτηρίων, ρύπων και μικροβίων. Με επιπλέον πλεονέκτημα το φρέσκο 
άρωμά του, τα χέρια σας θα είναι  καθαρά και μαλακά με υγιεινό τρόπο για μία ολοκληρωμένη προστασία .

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Υγρό Σαπούνι Χεριών με Άρωμα 
Λεμόνι Narcrem

Ισχυρό καθαριστικό για τα χέρια με φυσικά εκχυλίσματα, κατάλληλο για πολύ επίμονες ακαθαρσίες. Εξαλείφει λίπη και γράσα, 
χωρίς να ερεθίζει ή να βλάπτει το δέρμα. Είναι ιδανική λύση για τις επαγγελματικές κουζίνες ,όπου οι υπάλληλοι χρειάζονται 
συνεχώς πλύσεις χεριών αλλά και σε εργοστάσια, εργαστήρια τροφίμων και γραφεία.

5LT
Κατάλληλη για λάδια και γράσα
Διαθέτει άρωμα λεμόνι
Δεν φθείρει το δέρμα
Αφαιρεί τους πιο δύσκολους λεκέδες
Ισχυρή σύνθεση

Υγρό Σαπούνι Χεριών με Άρωμα  
Τροπικά Φρούτα Blue Angel Holchem

Ισχυρή δράση
Διαθέτει άρωμα τροπικών φρούτων
Δεν φθείρει το δέρμα
Εγκεκριμένο απο τον ΕΟΦ
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Υγρό καθαριστικό χεριών με υπέροχο άρωμα φρούτων του δάσους. Δημιουργεί πλούσιο αφρό που αφήνει ευχάριστα το άρωμά 
του στα χέρια. Κρατάει το δέρμα απαλό ,καθώς έχει ουδέτερο PH και περιέχει γλυκερίνη και μπεταΐνη .

Αφροσάπουνο Χεριών 5LT Vadelia 
Foam Ikochimiki

Συμβατό με συσκευή αφρού
Ευχάριστο άρωμα
Χρησιμοποιείται αδιάλυτο
Αφήνει απαλό το δέρμα σε κάθε χρήση
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Αφρός καθαρισμού χεριών, εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίων, ιών & μυκήτων. Ιδανικό για τον καθαρισμό και την υγιεινή 
των χεριών, απαλό με το δέρμα περιέχοντας καλλυντικά συστατικά.

Υγρό Αφροσάπουνο Angel Foam
 Holchem

Ισχυρή δράση
Δημιουργεί αφρό 
Διαθέτει πλούσιο άρωμα
Δεν φθείρει το δέρμα
Η συσκευασία 1lt διαθέτει αντλία
Η συσκευασία 4lt τοποθετείται σε 

       συσκευή για αφροσάπουνο

Ισχυρό Καθαριστικό Χεριών 1LT 
Vadelia Master Ikochimiki

Άρωμα φρεσκάδας
Διαθέτει αντλία
Διαθέτει γλυκερίνη
Αφήνει απαλή αίσθηση στα χέρια
Ιδανικό για συνεργεία, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες κ.ά

Ισχυρό καθαριστικό για πολύ βρώμικα χέρια. Απομακρύνει εύκολα βρωμιές από μουτζούρες, μαυρίλες, γράσα, λάδια μηχανής 
κ.λ.π. Διαθέτει ένα ευχάριστο άρωμα. Περιέχει γλυκερίνη η οποία αφήνει αίσθηση απαλών και περιποιημένων χεριών. Αποτελεί 
ιδανική λύση για επαγγελματική χρήση σε χώρους όπως συνεργεία, εργοστάσια, εταιρείες καθαρισμού κ.ά.

1LT 4LT

1LT 4LT

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



ΧλωρίνηΧλωρίνη
ΓενικήςΓενικής

Για να διατηρείτε το σπίτι και 
τον εργασιακό σας χώρο 

καθαρό και ασφαλές, 
εμπιστευτείτε τη χρήση της 
χλωρίνης για να εξαλείψετε 

λεκέδες, οσμές και βακτήρια.  
Είναι ένα ιδανικό και 

πολυχρηστικό εργαλείο για 
απολύμανση και καθαριότητα.

4LT
Ισχυρή δράση
Διαθέτει άρωμα λεμόνι
Χρησιμοποιείται αυτούσιο
Εγκεκριμένο απο τον ΕΟΦ

Ισχυρό απολυμαντικό χλώριο. Απολυμαντικό επιφανειών για ιδιωτικούς, δημόσιους και βιομηχανικούς χώρους. Βακτηριοκτόνο 
(5min) : pseudomonas aeuroginosa, escerichia coli, staphylococcus aureus, entrococcus hirae (en 1040 & en 1276). Μυκητοκτόνο 
(5min) : aspergillus brasiliensis, candita albicans (en 1650). Ενδεικτικές εφαρμογές : δάπεδα, τουαλέτες.

Χλωρίνη Βακτηριοκτόνο - Μυκητοκτόνο 
Ultra Χ-LORE με Άρωμα Λεμόνι Holchem

Ισχυρή δράση
Χωρίς άρωμα
Χρησιμοποιείται αυτούσιο αλλά 

Εγκεκριμένο απο τον ΕΟΦ
Διατίθεται σε 3 συσκευασίες

       και με 5% αραίωση

Ισχυρό απολυμαντικό παχύρευστο χλώριο επιφανειών για ιδιωτικούς, δημόσιους και βιομηχανικούς χώρους. Βακτηριοκτόνο 
(5min) : pseudomonas aeuroginosa, escerichia coli, staphylococcus aureus, entrococcus hirae (en 1040 & en 1276). Μυκητοκτόνο 
(5min) : aspergillus brasiliensis, candita albicans (en 1650). Ενδεικτικές εφαρμογές : δάπεδα, τουαλέτες.
Χρήση : χρησιμοποιήστε το αυτούσιο για σταθερή απολύμανση και καθαριότητα.

Χλωρίνη Βακτηριοκτόνο - Μυκητοκτόνο 
με Άρωμα Λεμόνι Holchem

1.25LT 4LT

4LT2LT

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Παχύρευστο Χλώριο Ultra
X-LORE DROP Holchem

4LT
Ισχυρή δράση
Διαθέτει άρωμα λεμόνι
Χρησιμοποιείται αυτούσιο

Ισχυρό απολυμαντικό παχύρευστο χλώριο με άρωμα λεμονιού για επιφάνειες σε ιδιωτικούς, δημόσιους και βιομηχανικούς 
χώρους. Κατάλληλο για γενικό καθαρισμό καθώς έχει ισχυρή δράση! Είναι ιδανικό για επαγγελματική χρήση , σε χώρους με 
μεγάλη προσέλευση που απαιτεί συχνό και βαθύ καθάρισμα. Η συσκευασία και η φόρμουλά του ,του χαρίζουν μακρά διάρκεια!

Απολυμαντικό Universal Antibakt 
Holchem

Ισχυρή δράση
Χωρίς άρωμα
Χρησιμοποιείται αυτούσιο ή με 5% αραίωση
Εγκεκριμένο απο τον ΕΟΦ
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες 

To No 1 προϊόν στη μάχη των μικροβίων! Ένα ισχυρό απολυμαντικό αντιβακτηριακό καθαριστικό γενικής χρήσης για ιδιωτικούς, 
δημόσιους και στην βιομηχανικούς χώρους. Καθαρίζει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Το γεγονός οτι δεν περιέχει χλωρίνη 
το καθιστά ιδανικό για ιατρεία, χώρους εστίασης, δάπεδα, τουαλέτες, πάγκους, συσκευές. Πιστοποιημένο για κατηγορίες τύπου 
προϊόντων – Τ.Π 2 Απολυμαντικά και φυτοκτόνα – Τ.Π 3 κτηνιατρική υγιεινή – Τ.Π. 4 χώροι τροφίμων και ζωοτροφών.
Χρήση: Απολυμαίνει αυτούσιο και σε 10% και 5% αραίωση. Χρησιμοποιείστε το αυτούσιο η σε αραιώσεις 10%(100ml σε 1L νερό) 
και 5% (50ml σε 1L νερό) για σταθερή απολύμανση και καθαριότητα.

Παχύρευστο Χλώριο Ultra
Spark

Ισχυρό απολυμαντικό, παχύρευστο χλώριο με άδεια παραγωγής βιοκτόνων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 
Απολυμαντικό επιφανειών για ιδιωτικούς, δημόσιους και βιομηχανικούς χώρους. Βακτηριοκτόνο (5min) : pseudomonas 
aeuroginosa, escerichia coli, staphylococcus aureus, entrococcus hirae (en 1040 & en 1276). Μυκητοκτόνο (5min) : aspergillus 
brasiliensis, candita albicans (en 1650). Ενδεικτικές εφαρμογές : δάπεδα, τουαλέτες.

750ml
Ισχυρή δράση
Χρήση με 5% , 10% αραίωση 

Εγκεκριμένο απο τον ΕΟΦ
      αλλά και αυτούσιο

Παχύρευστη Χλωρίνη 4LT Με Άρωμα 
Λεμόνι Novoril Klor Gel Ikochimiki

Άρωμα Λεμόνι
Δρα αποτελεσματικά
Προσκολλάται εύκολα στις κάθετες 
επιφάνειες
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Παχύρρευστη σύνθεση με ενεργό χλώριο και άρωμα λεμόνι που καθαρίζει & λευκαίνει δάπεδα – επιφάνειες σε όλο το σπίτι ενώ 
προστατεύει την οικογένεια σας από παθογόνους μικροοργανισμούς. Χάρη στη μοναδική σύνθεση του προσκολλάται εύκολα στις 
κάθετες επιφάνειες και δρα αποτελεσματικά. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να σπάσετε την αλυσίδα μετάδοσης των 
μικροβίων.

0.75LT 4LT

4LT

ΡΟΖ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ

4LT ΑΝΤΛΙΑ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Υγρό Γενικού Καθαρισμού Drop
Holchem

4LT
Ισχυρή απολυμαντική δράση
Χρήση σε όλες τις επιφάνειες
Διατίθεται σε τρία αρώματα

Καθαριστικό γενικής χρήσης σε τρία αρώματα Καθαρίζει όλες τις επιφάνειες και εξαφανίζει όλες τις οσμές αφήνοντας μια έντονη 
φρεσκάδα. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Στεγνώνει μόνο του. Ενδεικτικές εφαρμογές : δάπεδα, κουζίνες, τουαλέτες, γραφεία, ξύλινες 
επιφάνειες, μάρμαρα.

Υγρό Γενικού Καθαρισμού Shiny με
Άρωμα Πράσινο Μήλο Holchem

4LT
Ισχυρή απολυμαντική δράση
Χρήση σε όλες τις επιφάνειες
Άρωμα πράσινο μήλο
Εγκεκριμένο απο τον ΕΟΦ

Ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης με άρωμα πράσινου μήλου. Με απολυμαντική δράση. Καθαρίζει όλες τις επιφάνειες (ακόμα 
και από σκουριές) και εξαφανίζει όλες τις οσμές αφήνοντας μια έντονη φρεσκάδα και άρωμα. Ενδεικτικές εφαρμογές : ξύλινες 
επιφάνειες, δάπεδα, μάρμαρα, κουζίνες, μπάνια.

Ισχυρό Καθαριστικό Δαπέδων Κι 
Επιφανειών 5kg Destral Des 
Ikochimiki

Καθαριστική και αποσμητική δράση
Ειδικό στους δύσκολους λεκέδες
Εξουδετερώνει το 99,9% των μικροβίων
Αφαιρεί αποτελεσματικά τη μούχλα
Καθαρίζει σε βάθος χωρίς υπολείμματα

Πανίσχυρο πολυκαθαριστικό δαπέδων κι επιφανειών με ενεργό χλώριο. Διαθέτει μοναδική σύνθεση που καθαρίζει και 
εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίων, ιών και μυκήτων. Είναι δραστικό στους δύσκολους λεκέδες, στα λίπη και στη μούχλα. 
Καθαρίζει τέλεια δάπεδα, τοίχους, παράθυρα, πόρτες, γραφεία και είδη υγιεινής. Έχει ισχυρή καθαριστική κι αποσμητική δράση 
κατά των επίμονων ρύπων. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση σε όλο το σπίτι.

Με κλασικά διαχρονικό άρωμα ,  το υγρό καθαριστικό της Spark για πάτωμα καθαρίζει σε βάθος και δίνει λάμψη σε μάρμαρα και 
πλακάκια. Χρησιμοποιείται για όλους τους χώρους , επαγγελματικούς και μη και σε όλες τις επιφάνειες.

Υγρό Γενικού Καθαρισμού με
Άρωμα Πράσινο Σαπούνι Ultra Spark

4LT
Δρα με βάση το πράσινο σαπούνι
Χρήση σε όλες τις επιφάνειες
Άρωμα πράσινο σαπούνι

ΛΕΒΑΝΤΑ ΚΕΡΑΣΙ ΩΚΕΑΝΟΣ

5KGΑΝΤΛΙΑ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Ισχυρό Πολυκαθαριστικό Δαπέδων Κι 
Επιφανειών Με Άρωμα Αγριοκέρασο 
Novoril Multi Ikochimiki

Άρωμα Αγριοκέρασο
Αποσμητική δράση
Δρα αποτελεσματικά
Κατάλληλο για όλων των ειδών επιφάνειες
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Ισχυρό πολυκαθαριστικό δαπέδων & επιφανειών με άρωμα αγριοκέρασο. Χάρη στην επαναστατική του σύνθεση , καθαρίζει τέλεια 
δάπεδα, τοίχους, παράθυρα, πόρτες, γραφεία, βιομηχανικά δάπεδα, αυτοκίνητα, μοκέτες κ.α. Προσφέρει ισχυρή καθαριστική και 
αποσμητική δράση κατά των επίμονων ρύπων.

Καθαριστικό Γενικής Χρήσης 5kg Για Ευαίσθητες 
Επιφάνειες Novoril Fresh Ikochimiki

Καθαρίζει άλατα , πουρί , υπολείμματα σκουριάς κ.ά
Εξαιρετικά αποτελεσματικό
Συμπυκνωμένη σύνθεση
Προσδίδει ευχάριστο άρωμα
Οικονομική χρήση
Φιλικό προς το περιβάλλον
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση και λεκάνη WC

Ουδέτερο καθαριστικό για ευαίσθητες επιφάνειες με άρωμα φρεσκάδας. Είναι κατάλληλο για όλα τα είδη δαπέδων όπως μάρμαρο 
, πλακάκι , ξύλινο καθώς εξειδικεύεται στις ευαίσθητες επιφάνειες. Δεν αφήνει υπολείμματα και είναι απόλυτα ασφαλές στη 
χρήση του αλλά παράλληλα αποτελεί και μια οικονομική λύση τόσο για επαγγελματική όσο και για οικιακή χρήση.

Υγρό Καθαριστικό 5LT Για Δάπεδο Και 
Επιφάνειες Septoforte Kleen Ikochimiki

Υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση
Ασφαλές στη χρήση σε όλες τις επιφάνειες
Σύνθεση χωρίς χλώριο
Άρωμα φρεσκάδας
Καταπολεμά ιούς, βακτήρια & μύκητες
Ιδανικό για: τοίχους, παράθυρα, πόρτες, γραφεία, είδη 
υγιείνης, και για ξύλινα δάπεδα

Kαθαριστικό δαπέδων & επιφανειών που εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίων, ιών & μυκήτων. Με σύνθεση χωρίς χλώριο, 
πλούσιο σε παράγοντες καθαρισμού είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση για τον καθαρισμό και τη συντήρηση ευαίσθητων 
επιφανειών. Ιδανικό για: τοίχους, παράθυρα, πόρτες, γραφεία, είδη υγιεινής, και για ξύλινα δάπεδα. Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα 
φρεσκάδας.

Καθαριστικό Κι Εξουδετερωτικό Οσμών 
Με Ένζυμα 5LT Για Επιφάνειες Και 
Υφάσματα Bio-System 2 Ikochimiki

Άρωμα Μέντας
Βιοαποικοδομήσιμα συστατικά
Φιλικό προς το περιβάλλον
Κατάλληλο και για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Καινοτόμο καθαριστικό κι εξουδετερωτικό οσμών με ένζυμα σε επιφάνειες και υφάσματα. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την 
αφαίρεση δύσκολων και πολυκαιρισμένων λεκέδων από λίπη , καπνιά σε πατώματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, πορσελάνες και 
ανοξείδωτα. Κατάλληλο και για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Αποτελεσματικό έναντι οσμών από απορρίμματα, 
ούρα, φωτιά, αίμα, περιττώματα χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα ενζύμων. Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα μέντας. Τα συστατικά 
του είναι βιοαποικοδομήσιμα και παράλληλα είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

1LT 5KG

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Υγρό Γενικού Καθαρισμού Shiny
Holchem

4LT
Ισχυρή δράση
Χρήση σε όλες τις επιφάνειες
Διατίθεται σε τρία αρώματα

Ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης σε 3 διαφορετικά αρώματα και απολυμαντική δράση. Καθαρίζει όλες τις επιφάνειες (ακόμα 
και από σκουριές) και εξαφανίζει όλες τις οσμές αφήνοντας μια έντονη φρεσκάδα. Ενδεικτικές εφαρμογές : ξύλινες επιφάνειες, 
δάπεδα, μάρμαρα, κουζίνες, μπάνια. Για σφουγγάρισμα προσθέστε 2 καπάκια σε 10 λίτρα νερό και για πιο δύσκολους λεκέδες π.χ. 
σκουριά, ρίξτε απευθείας στη βρώμια. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε απευθείας σε σφουγγάρι η βρεγμένο πανί. Για πάγκους 
τροφίμων ξεπλένετε με νερό μετά τη χρήση.

Υγρό Γενικού Καθαρισμού 4kg Deolit 
Star Ikochimiki

Δεν αφήνει υπολείμματα
Κατάλληλο και για όλες τις επιφάνειες
Δεν περιέχει χλώριο
Χρήση και σε ευαίσθητες επιφάνειες
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Καθαριστικό πατώματος κατάλληλο για καθημερινή χρήση σε μεγάλες και μικρές επιφάνειες. Χάρη στη σύνθεση του καθαρίζει σε 
βάθος χωρίς χλώριο, ενώ αφήνει ένα υπέροχο άρωμα κερασιού που διαρκεί. Είναι φιλικό για κάθε είδους επιφάνεια που πλένεται 
ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες. Είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση και αποτελεί ιδανική λύση για επαγγελματικούς 
χώρους!

Υγρό Γενικού Καθαρισμού με Άρωμα
Θάλασσας Brixol Marino Quimxel

5LT
Ισχυρή δράση
Χρήση σε όλες τις επιφάνειες
Άρωμα θάλασσας

Το υγρό καθαριστικό της Brixol είναι ένα προϊόν με ευρύ φάσμα εφαρμογών κι άρωμα θάλασσας! Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό 
δαπέδων από μάρμαρο, τσιμέντο, πλακάκια, μωσαϊκά. Διαθέτει ένα ευχάριστο θαλασσινό άρωμα, που αφήνει μια δροσερή 
αίσθηση καθαριότητας στα μέρη όπου χρησιμοποιείται. Έχει υψηλή απολιπαντική ισχύ, και για το λόγο αυτό, συνιστάται 
ιδιαίτερα η χρήση του σε μέρη και χώρους όπου απαιτείται βαθιά καθαριότητα. Διαθέτει βιοαλκοόλες και εξυγιαντικά συστατικά 
για τα οποία διαθέτει έγκριση απο το Γενικό Χημείο του Κράτους. Όλα τα χημικά είναι κατάλληλα για χρήση σε επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν σύστημα HACCP και πιστοποιημένα βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001.

Υγρό Απολυμαντικό Πατώματος 
Astonish 

1LT
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά

H σειρά Specialist διαθέτει υγρό σφουγγαρίσματος σε δύο αρώματα και αντιβακτηριδιακό υγρό ,με εξελιγμένη τεχνολογία ώστε 
να αφήνει μετά το καθάρισμα μια προστατευτική επίστρωση στις επιφάνειες για να μην λερώνονται άμεσα και εύκολα.
 Είναι συμπυκνωμένο και διαλύεται στο νερό. Έχει δυνατό άρωμα και απόδοση καθαριότητας. Η τεχνολογία της απολυμαίνει και 
εξουδετερώνει το 99.9% των βακτηρίων αφήνοντας ένα άρωμα φρεσκάδας στην ατμόσφαιρα. Είναι κατασκευασμένο με vegan 
φιλοσοφία και δεν περιέχει επιβλαβή χημικά.

ΛΕΒΑΝΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΛΕΒΑΝΤΑ ΚΕΡΑΣΙ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΗΛΟ

ΛΕΒΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



ΞύλινεςΞύλινες
ΕπιφάνειεςΕπιφάνειες Η διαδικασία για να 

καθαρίσετε τις ξύλινες 
επιφάνειες και τα πατώματα 
είναι ιδιαίτερη διαδικασία. 

Στην Exoplismos Ltd 
διαθέτουμε προϊόντα που 
έχουν σχεδιαστεί για την 

προστασία και την ενίσχυση 
των επιφανειών  από φθορά. 

Καθαριστικό για Ξύλινες Επιφάνειες
Antiwood Holchem 

0.710LT
Διαθέτει αντλία ψεκασμού
Αντιστατικές ιδιότητες
Ψεκάζετε αυτούσιο 
Ιδανικό για όλες τις ξύλινες επιφάνειες

Ένα ισχυρό καθαριστικό που θα επιτρέψει τις ξύλινες επιφάνειες σας να παραμένουν καθαρές χωρίς σκόνη, χάρη στις 
αντιστατικές ιδιότητες που έχει. Διαθέτει αντλία ψεκασμού , ώστε να εφαρμόζετε κατευθείαν στην επιφάνεια που θέλετε . Το 
χρησιμοποιείτε αυτούσιο , δεν χρειάζεται αραίωση και σκουπίζετε απλά με στεγνό χαρτί.

Καθαριστικό για Ξύλινες Επιφάνειες
Limgel

0.750LT
Διαθέτει αντλία ψεκασμού
Αντιστατικές ιδιότητες
Ψεκάζετε αυτούσιο 
Ιδανικό για όλες τις ξύλινες επιφάνειες

Το προϊόν αυτό της Limgel είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό και το γυάλισμα των επιφανειών εκείνων που συνήθως μας 
δυσκολεύουν περισσότερο όπως είναι το ξύλο , δέρμα ,αλουμίνιο , ανοξείδωτο ατσάλι κτλ. Αποτελεί ιδανική λύση για εστιατόρια, 
γραφεία , cafe, και άλλους χώρους που διαθέτουν ξύλινη ή δερμάτινη διακόσμηση. Χάρη στη σύνθεσή του, δεν επιδρά σε καμία 
επιφάνεια ούτε την βλάπτει.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Καθαριστικό για Ξύλινες Επιφάνειες
Astonish

1LT
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Άρωμα γιασεμί – αγριοκέρασο
Ιδανικό για όλες τις ξύλινες επιφάνειες

Διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία απωθητικής βρωμιάς για να αφήνει μια προστατευτική επίστρωση μετά τον καθαρισμό. 
Ιδανικό για χρήση σε σφραγισμένα ξύλινα δάπεδα και έπιπλα, αλλά και κατάλληλο για πλαστικοποίηση, κεραμικά πλακίδια, 
βινύλιο και λινέλαιο. Προστατεύει και επαναφέρει την φυσική ομορφιά του ξύλου εύκολα και αποτελεσματικά. 

Καθαριστικό για Ξύλινες Επιφάνειες
Jaba Quimlex

5LT
Ιδανικό για ξύλινο και παρκέ
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Περιέχει θρεπτικά για το ξύλο συστατικά

Το υγρό καθαριστικό της σειράς Jaba απο την Quimlex είναι ένα προϊόν που περιέχει σαπούνι στη σύνθεσή του αλλά και 
συστατικά που θρέφουν τις ξύλινες επιφάνειες , κάνοντας τα να διαρκούν περισσότερο και να διατηρούν την ποιότητα του 
προϊόντος! Χρησιμοποιήστε το σε επαγγελματικούς χώρους με ξύλινες επιφάνειες , στους οποίους υπάρχει μεγάλη διέλευση 
ανθρώπων και τείνει να φθείρεται το υλικό!

Υγρή Παρκετίνη Plastic Quimlex

Ιδανική για χώρους με παρκέ, ξύλινα πατώματα , βινύλιο και πλαστικό ! Φέρει στη σύνθεσή του χαρακτηριστικά αυτογυαλίσματος 
ακόμη και σε εφαρμογές με το χέρι. Η συνεχόμενη χρήση του στο χώρο σας θα προσδίδει σταδιακά στα υλικά μια φυσική και 
ανθεκτική λάμψη.

5LT
Με Αυτογυαλιστική δράση
Ιδανικό για ξύλινο πατώματα , βινύλιο
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Διαχέει άρωμα φρεσκάδας

Υγρό Καθαριστικό 1LT Για Ξύλινα Δάπεδα Κι 
Επιφάνειες Novoril Wood Ikochimiki

Διατηρεί τη φυσική γυαλάδα των ξύλων
Δεν αφήνει στίγματα
Κατάλληλο για καθημερινή χρήση
 Ιδανικό για: ξύλινα πατώματα και laminate

Kαθαριστικό-συντηρητικό ξύλινων δαπέδων κι επιφανειών όπως πόρτες, γραφεία, έπιπλα κ.λ.π. Χάρη στην επαναστατική του 
σύνθεση καθαρίζει σε βάθος ενώ διατηρεί τη φυσική γυαλάδα των ξύλων, χωρίς να αφήνει στίγματα. Αποτελεί ιδανική λύση για 
ξύλινα πατώματα και laminate.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



ΕιδικούΕιδικού
ΚαθαρισμούΚαθαρισμού

Μια σειρά απορρυπαντικών 
ειδικής χρήσης για όλους τους 

επαγγελματικούς αλλά και 
οικιακούς χώρους !  Εξοπλίστε 

το χώρο σας με τα σωστά 
προϊόντα που εγγυόνται την 

υγιεινή για εσάς και τους 
γύρω σας!

Ταμπλέτες 1kg Για Ξέπλυμα Λαχανικών 
Destral Ikochimiki

Διαλύεται εύκολα στο νερό
Πολύ δραστικό ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα 
μικροοργανισμών
Κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες νερού
Οικονομικό στη χρήση
Προσθέστε 20 λίτρα νερού για 1 ταμπλέτα

Είναι ιδανικές για κάθε επαγγελματική κουζίνα. Εξοικονομήστε χρόνο στην πίεση μιας τέτοιας κουζίνας χρησιμοποιώντας τα 
σωστά εργαλεία .Διαλύονται εύκολα στο νερό και αποτελεί ένα πολύ δραστικό προϊόν σε ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών που 
μπορεί να υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, στο μανάβικο, το χωράφι αλλά ακόμη και στην κουζίνα. Είναι κατάλληλο για όλες τις 
περιοχές καθώς δρα σε όλες τις σκληρότητες νερού.

Δες την τιμή εδώ!



Αρωματικό για Υφάσματα με Astonish
Specialist

0.750LT
Διαθέτει αντλία ψεκασμού
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χαρίζει άρωμα φρεσκάδας

Καθαριστικό για Χαλιά και Καναπέδες με 
Άρωμα Άνθη Λοτού Astonish

0.750LT
Διαθέτει αντλία ψεκασμού
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Άρωμα άνθη λοτού

Η δυνατή καθαριστική δράση του Astonish Specialist για χαλιά και καναπέδες, εισχωρεί βαθιά στις ίνες και εντοπίζει την βρομιά . 
Απομακρύνει τους λεκέδες και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. Αρωματίζει το ύφασμα και είναι ιδανικό για μάλλινα και 
συνθετικά χαλιά. Με την πιστοποίηση: «Ιδανικό για μάλλινα» . Ανανεώνει τους καναπέδες και τα χαλιά.

Η σειρά της Astonish για αρωματισμό υφασμάτων αποτελεί μια ανώτερης ποιότητας φόρμουλα , που χαρίζει απίστευτο άρωμα 
στα υφάσματα! Χρησιμοποιείστε το σε σεντόνια , για αίσθηση φρεσκάδας , σαν να πλύθηκαν μόλις! Επίσης μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε στις κουρτίνες και θα γεμίσουν την ατμόσφαιρα του χώρου με το υπέροχο άρωμα του Astonish! 

Καθαριστικό Κεριών Και Ρητινών 1LT 
Novoril CDL Ikochimiki

Ευχάριστο άρωμα
Δεν αφήνει στίγματα και υπολείμματα
Ιδανικό για καπό αυτοκινήτου, εκκλησίες, 
πατώματα κτλ
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Ειδικό προϊόν για τον καθαρισμό κεριών και ρητινών. Διαλύει εύκολα και αφαιρεί τους επίμονους ρύπους, ενώ δεν αφήνει 
υπολείμματα. Έχει ευχάριστο άρωμα. Κατάλληλο για καπό αυτοκινήτου, τραπέζια, πατώματα, εκκλησίες κλπ.

Καθαριστικό για Χαλιά Biocarpeto
Holchem

0.710LT
Διαθέτει αντλία ψεκασμού
Λιποδιαλυτικές ιδιότητες
Ιδανικό για όλων των ειδών τα χαλιά
Ψεκάζετε αυτούσιο 

Χάρη στις λιποδιαλυτικές του ιδιότητες , καθαρίζει και απομακρύνει κάθε είδους βρωμιά απο λάδια, λίπη , καφέ απο τα χαλιά
αφήνοντάς τα καθαρά σε βάθος! Χρησιμοποιείται σε χώρους εστίασης με μοκέτες , ξενοδοχεία , εστιατόρια αλλά ακόμη και για 
οικιακή χρήση! Διαθέτει αντλία ψεκασμού , ώστε να χρησιμοποιηθεί απευθείας στο λεκκέ!

Ταμπλέτες Καθαρισμού Φριτεζών 4τμχ 
Destral Fryer Tabs Ikochimiki

Ελεγχόμενο κόστος εφαρμογής για επαγγελματίες
Κατάλληλο για σκληρά νερά
Φιλικό προς το περιβάλλον
Δεν προσβάλει INOX επιφάνειες και πλαστικό
Κατάλληλο για καθαρισμό ξεραμένων λιπών
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Ειδικές ταμπλέτες καθαρισμού φριτεζών. Μια πρωτοποριακή σύνθεση για ελεγχόμενο κόστος στην καθαριότητα των μηχανών. 
Είναι κατάλληλο για σκληρά νερά και αποτελεί φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν. Δεν φθείρει τις επιφάνειες απο ανοξείδωτο 
χάλυβα , ούτε τις πλαστικές. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ξεραμένων λιπών που υπάρχουν μες στην φριτέζα, εξοικονομώντας 
στον επαγγελματία χρόνο αλλά και προϊόν!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Ισχυρό Καθαριστικό Δαπέδων Κι 
Επιφανειών 1LT Destral Des Ikochimiki

Καθαριστική και αποσμητική δράση
Αντιμουχλικό
Ειδικό στους δύσκολους λεκέδες
Εξουδετερώνει το 99,9% των μικροβίων
Αφαιρεί αποτελεσματικά τη μούχλα
Καθαρίζει σε βάθος χωρίς υπολείμματα
Ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή χρήση

Ισχυρό πολυκαθαριστικό δαπέδων κι επιφανειών με ενεργό χλώριο. Διαθέτει μοναδική σύνθεση που καθαρίζει και εξουδετερώνει 
το 99,9% των βακτηρίων, ιών και μυκήτων. Είναι δραστικό στους δύσκολους λεκέδες, στα λίπη και στη μούχλα. Καθαρίζει τέλεια 
δάπεδα, τοίχους, παράθυρα, πόρτες, γραφεία και είδη υγιεινής. Έχει ισχυρή καθαριστική κι αποσμητική δράση κατά των 
επίμονων ρύπων. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση σε όλο το σπίτι.

Υγρό Καθαριστικό Μούχλας Astonish
Specialist

0.750LT
Διαθέτει αντλία ψεκασμού
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Καθαρίζει αποτελεσματικά χωρίς τρίψιμο

Καθαριστικό Γυαλιστερών Δαπέδων Κι 
Επιφανειών 1LT Novoril Bright Ikochimiki

Είδος Προϊόντος: Καθαριστικό Γυαλιστερών Δαπέδων
Στεγνώνει πολύ γρήγορα
Δεν αφήνει στίγματα
Δεν αφήνει θαμπάδες και γραμμές
Ιδανικό για μάρμαρα , laminate , μωσαϊκά ,πλακάκια κ.ά
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Kαθαριστικό γυαλιστερών δαπέδων & επιφανειών με αλκοόλη. Χάρη στην επαναστατική του σύνθεση στεγνώνει πολύ γρήγορα 
και δεν αφήνει στίγματα. Καθαρίζει τέλεια χωρίς να αφήνει θαμπάδες και γραμμές. Είναι ιδανική λύση για μάρμαρα, laminate 
,μωσαϊκά και πλακάκια όλων των ειδών (κεραμικά, τερρακότα, γρανίτη, σχιστόλιθο κ.α.). Διατηρεί τη φυσική γυαλάδα των 
επιφανειών.

Υγρό Καθαριστικό Μούχλας Muffycid
Faren

0.5LT
Διαθέτει αντλία ψεκασμού
Ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή χρήση
Καθαρίζει αποτελεσματικά

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Καθαριστικό Spray για Μελάνι
Graffiti Cleaner New Line

Καθαριστικό Spray για
 Μελάνι Star

0.500LT
Διαθέτει αντλία ψεκασμού
Ιδανικό για ζωγραφιές σε παιδικά

Καθαρίζει αποτελεσματικά
       δωμάτια

0.750LT
Διαθέτει αντλία ψεκασμού
Ιδανικό για μελάνι
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Απολιπαντική δράση

 Καθαριστικά ενάντιαΚαθαριστικά ενάντια  
των λεκέδων σετων λεκέδων σε  

τοίχους καιτοίχους και  
επιφάνειες!επιφάνειες!

Αποφρακτικό Βόθρων και Σωληνώσεων 
Biobakt Sump Holchem

4LT
Ιδανικό για βόθρους , λίπη ,λάδια
Κατάλληλο και για σωληνώσεις
Εξαιρετικά ισχυρή δράση

Υγρό Αποφρακτικό Αποχετεύσεων 
Dinoval Bloc Ikochimiki

Ιδανικό για Άμεση Απόφραξη
Δεν καταστρέφει πλαστικά, PVC, λάστιχα, φλάντζες 
και μόλυβδο
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Αποσμητικό Φρεατίων 1LT Dinoval 
Odour Ikochimiki

Εξουδετερώνει όλες τις δυσάρεστες οσμές
Αρωματίζει το χώρο
Αρκεί ελάχιστη ποσότητα για την χρήση του
Χρήση σε λεκάνη, σφουγγάρισμα , νιπτήρες ,σιφώνια κτλ
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Καθαριστικό Και Αποσμητικό Υγρό Για 
Αποχετεύσεις 5LT Με Ένζυμα Bio-Systems 3 
Ikochimiki

Άρωμα Lemongrass
Εξαλείφει τη δυσοσμία των αποχετευτικών δικτύων
Δε διαβρώνει τα μέταλλα και τις σχάρες
Φιλικό προς το περιβάλλον
Κατάλληλο για αποχετεύσεις, λιποσυλλέκτες κ.ά
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

ΥΓΡΟ ΣΚΟΝΗ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ! Δες την τιμή εδώ!



Υγρό Απολιπαντικό Υφασμάτων 
Τ17

Είδος Προϊόντος: Απολυμαντικό Ιματισμού
Ισχυρή δράση για λιπαρές ουσίες
Ιδανικό για υφάσματα ξενοδοχείου και 

Χρησιμοποιείται είτε αυτούσιο
       ξαπλώστρες

Το T17 είναι ένα απόλυτα αποτελεσματικό προϊόν στην καταπολέμηση λεκέδων από αντηλιακά gel, λάδια, κρέμες, ειδικά 
Carroten, make up, κραγιόν, tattoo, μελάνια και εξωγενείς λεκέδες με λιπαρή βάση. Τοποθετείται απευθείας πάνω στο λεκέ και 
λίγα λεπτά δράσης αρκούν για αντιμετωπιστεί ο λεκές και έπειτα να μπει στην κανονική πλύση πριν στεγνώσει για να 
απομακρυνθούν τα υπολείμματα. Το απόλυτο προϊόν για λεκέδες που ταλαιπωρούν κατά βάση όλους τους επαγγελματίες στον 
τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο. Ιδανικό σε λευκά όπως σεντόνια, πετσέτες, στρώματα απλώστρας, καλύμματα κ.α. Κατάλληλο 
και σε χρωματιστά σε ανθεκτικά υφάσματα με προσοχή μετά από δοκιμή σε κάποιο σημείο. Τέλος στους δύσκολους λεκέδες για 
κάθε επαγγελματία!

Αρωματικό για Υφάσματαμε Miss 
Clean Powdery 

0.5LT
Διαθέτει αντλία ψεκασμού
Λειτουργεί ως αδρανοποιητής οσμών 
Χαρίζει άρωμα φρεσκάδας
Αναζωογονεί τα υφάσματα
Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους

Ένα προϊόν κόσμημα για τον εξοπλισμό σας! O πλέον εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος για να αναζωογονήσετε τα υφάσματα 
στο χώρο σας! Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε όλους τους χώρους που περιέχουν υφάσματα , όπως είναι η κρεβατοκάμαρα , 
χώροι ανάπαυσης και αναμονής , εσωτερικά αυτοκινήτων, σε ενοικιαζόμενους χώρους καθώς έχει μεγάλη διάρκεια ,περίπου 12 
ώρες και είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφάσματος εκτός απο μετάξι! 

Μια μυρωδιά που προσφέρει την αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Είναι δερματολογικά ελεγμένο. Χρησιμοποιείται για 
μαξιλάρια, σεντόνια, πετσέτες, κουρτίνες, μοκέτες, υφάσματα επιπλώσεων. Διαθέτει μεγάλη διάρκεια και είναι ιδανικό για οικιακούς 
και επαγγελματικούς χώρους (γραφεία, χώρους εστίασης, ξενοδοχεία), χωρίς να αφήνει λεκέδες. Είναι επίσης κατάλληλο για 
αρωματισμό ρούχων, στολών κ.ά. Αποτελεί ένα δερματολογικά ελεγμένο προϊόν.

Υγρό Αρωματικό Υφασμάτων 
500ml Hotel Clean & Fresh Linen

Ποσότητα 500 ml
Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους
Καταπολεμά τις έντονες οσμές
Αναζωογονεί τα υφάσματα
Ιδανικό και για ψεκασμό σε ρούχα
Διαθέτει σκανδάλη για εύκολο ψεκασμό

Υγρό Απολυμαντικό Γενικής Χρήσης 1LT 
Για Επιφάνειες Και Υφάσματα Septoforte 
Air Spray Ikochimiki

Είδος Προϊόντος: Απολυμαντικό Ιματισμού
Ισχυρή δράση για λιπαρές ουσίες
Ιδανικό για υφάσματα ξενοδοχείου και ξαπλώστρες
Χρησιμοποιείται είτε αυτούσιο

Υγρό spray που εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίων, ιών & μυκήτων. Ειδικά 
σχεδιασμένο για υφάσματα και επιφάνειες (π.χ. ρούχα, καναπέδες, έπιπλα, 
γραφεία, ψυγεία, κάδους απορριμμάτων, νεροχύτες, μπανιέρες & βρύσες, 
καθίσματα και λεκάνες τουαλέτας και επιφάνειες κοπής τροφίμων). Ιδανικό για 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, 
φούρνους, γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια, δωμάτια ξενοδοχείων, 
ινστιτούτα αισθητικής, κομμωτήρια, σπα, σάουνες, χαμάμ, γηροκομεία, σχολεία, 
εκπαιδευτήρια, ναυτιλία, κότερα, πλυντήρια αυτοκινήτων, παγομηχανές κ.λ.π. 
Κατάλληλο και για οικιακή χρήση. Δεν προσβάλλει τα συνήθη μέταλλα και 
πλαστικά. Χωρίς άρωμα, χρώμα και χλώριο. Είναι ασφαλές στη χρήση και δεν 
ερεθίζει το δέρμα.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Πολυκαθαριστικό με Σόδα 
Astonish Specialist

0.750LT
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Διαθέτει στόμιο ψεκασμού

Καθαριστικό Αλάτων για Ηλεκτρικές
Συσκευές Astonish Specialist

1LT
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Αφαιρεί λεκέδες χωρίς τρίψημο

Καθαριστικό Αλάτων Astonish 
Specialist

750ml
Vegan Προϊόν
Άρωμα ευκάλυπτο
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Διαθέτει στόμιο ψεκασμού

Καθαριστικό Αλάτων Astonish 
Specialist

750ml
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Διαθέτει στόμιο ψεκασμού

Υγρό Καθαριστικό Αλάτων Και 
Σκουριών 1LT Dinoval Acid Ikochimiki

Είδος Προϊόντος: Υγρό Καθαριστικό για Άλατα και 
Σκουριά
 Σύνθεση με αδρανοποιητές μετάλλων
Δεν καταστρέφει το χρώμα και τη σύσταση των 
μετάλλων
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Υγρό Καθαριστικό 1LT Για Άλατα 
Septoforte Sani Fresh Ikochimiki

Καθαρίζει το 99.9% των βακτηρίων
Καινοτόμα σύνθεση αφρού
Σύνθεση χωρίς χλώριο
Καταπολεμά τα επίμονα άλατα
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Πανίσχυρο Όξινο Καθαριστικό Για Είδη 
Υγιεινής 1LT Novoril WC 42 Ikochimiki

Καθαρίζει άλατα , πουρί , υπολείμματα σκουριάς κ.ά
Εξαιρετικά αποτελεσματικό
Συμπυκνωμένη σύνθεση
Προσδίδει ευχάριστο άρωμα
Οικονομική χρήση
Φιλικό προς το περιβάλλον
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση και λεκάνη WC

Όξινο Καθαριστικό Για Είδη Υγιεινής 
1LT Novoril WC Action Ikochimiki

Καθαρίζει άλατα , πουρί , υπολείμματα σκουριάς κ.ά
Εξαιρετικά αποτελεσματικό
Συμπυκνωμένη σύνθεση
Προσδίδει ευχάριστο άρωμα
Οικονομική χρήση
Φιλικό προς το περιβάλλον
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση και λεκάνη WC

Υγρό Καθαριστικό 1LT Για Τουαλέτες 
Septoforte Toilet Clean Ikochimiki

Καθαρίζει το 99.9% των 
βακτηρίων
Αντικαθιστά απόλυτα το κλασικό 
παπί
Σύνθεση χωρίς χλώριο
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Καθαριστικό Υγρό Αφρού Για Μπάνιο 
Και Άλατα Novoril WC Mild Ikochimiki

Σύνθεση του σέβεται τις επιφάνειες
Βοηθά στην αποφυγή επανεμφάνισης 
αλάτων
Κατάλληλο για καθημερινή χρήση
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

1LT 4LT

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων 15kg 
Soft

Ποσότητα 15kg
Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων
Αφαιρεί τους πιο δύσκολους λεκέδες
Ισχυρή σύνθεση
Ιδανικό για όλα τα υφάσματα
Κατάλληλο για όλους τους τύπους πλυντηρίων
Πλύση και στο χέρι
Επαγγελματική και οικιακή χρήση

Λευκαντικό Ρούχων 10kg Σε Σκόνη Με 
Μπλε Κόκκους White Plus Holchem

Ποσότητα 10kg
Είδος Προϊόντος: Υπερλευκαντικό Ρούχων
Με μπλε κόκκους
Πανίσχυρη δράση
Ιδανικό για λευκά και χρωματιστά
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση

Μαλακτικά Ρούχων Semana
σε Διάφορα Αρώματα

Ποσότητα 0,95LT
Είδος Προϊόντος: Μαλακτικό Ρούχων
Πανίσχυρη δράση
Εκλεπτυσμένο άρωμα
Ιδανικό για όλα τα ρούχα
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση

4LT
Ιδανικό για μπάνια και επιφάνειες
Καθαρίζει αποτελεσματικά
15% wt φωσφορικού οξέος

Υγρό Διαλυτικό Αλάτων Νovel

Καθαριστικό Αλάτων Antisalt
Holchem

Ισχυρή απολυμαντική δράση
Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες
Δρα πολύ γρήγορα
Εγκεκριμένο απο τον ΕΟΦ
Διατίθεται σε τρεις συσκευασίες

0,75LT 1LT 4LT

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Συμπυκνωμένο Απορρυπαντικό 
Ρούχων 5LT Satol Liq Ikochimiki

Ειδική σύνθεση με μαλακτικούς και λευκαντικούς 
παράγοντες
Διαθέτει ευχάριστο άρωμα που διαρκεί
Κατάλληλο για βαμβακερά και συνθετικά 
υφάσματα
Ιδανικό για λεκέδες όπως αίμα, αυγά , σάλτσες κλπ

Συμπυκνωμένο Υγρό 5LT Απορρυπαντικό 
Πλυντηρίου Για Μαύρα Και Σκούρα Ρούχα
Satol Black Liq Ikochimiki

Διαθέτει ευχάριστο άρωμα που διαρκεί
Κατάλληλο ακόμη και για πολύ σκληρά νερά
Κατάλληλο για πλύσεις από θερμοκρασία 30οC
 Ιδανικό για όλα τα βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.
Ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή χρήση

Συμπυκνωμένο Υγρό Απορρυπαντικό 
Πλυντηρίου 5LT Για Λευκά Και Χρωματιστά 
Ρούχα Satol Enzym Ikochimiki

Με δράση ενζύμων
Αποτελεσματικό ακόμα και από θερμοκρασία 20οC
Ειδική σύνθεση με μαλακτικούς και λευκαντικούς 
παράγοντες
Διαθέτει ευχάριστο άρωμα που διαρκεί
Ιδανικό για λεκέδες όπως αίμα, αυγά , σάλτσες κλπ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας ο 
πελάτης να νιώσει ασφαλής στο χώρο σας. 
Πρέπει μέσω της αναδιοργάνωσης του 
χώρου, μέσω της τήρησης κανόνων ατομικής 
υγιεινής αλλά και μέσω της επικοινωνίας ,να 
εξυπηρετείται χωρίς να τον θέτεται σε 
κίνδυνο η υγιεινή του!

Το προσωπικό κάθε επιχείρησης πλέον, είτε 
ασχολείται με την καθαριότητα σαν κύριο 
αντικείμενο είτε όχι, πρέπει να γνωρίζει 
πολύ καλά τις νέες συνθήκες υγιεινής 
προκειμένου να διαφυλάσσει το περιβάλλον 
εργασίας του ασφαλές για τους ίδιους και 
τους πελάτες.

ΣΥΝΕΠΩΣ: Οι κινήσεις ΟΛΩΝ 
πρέπει να επιδεικνύουν την 
ύπαρξη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ και να 
επιβεβαιώνουν την ασφάλεια 
του πελάτη.



Υγρό Απολυμαντικό 500ml Flos 
Bact 100 Antimicrobials 

Ποσότητα 500ml
Είδος Προϊόντος: Απολυμαντικό Υγρό
Ιδανικό για οικιακή ή επαγγελματική χρήση
Εξουδετερώνει το 99.9% των βακτηρίων
Δεν απαιτεί σαπούνι ή νερό

Το Flos Bact 100 Antimicrobials Απολυμαντικό είναι ένα προϊόν που ταυτόχρονα απολυμαίνει και καθαρίζει επιφάνειες που 
πλένονται σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, καθώς και χώρους τροφίμων και διατροφής. Καταπολεμά ιούς, βακτηρίδια (Ε- 
coli, τύπους Salmonella, Staphylococcous, Streptococcus) και μύκητες. Είναι άοσμο και δεν αφήνει καμιά οσμή σε επιφάνειες ή 
χώρους. Χωρίς χλώριο, ασφαλές και κατάλληλο για καθημερινή χρήση. Διαθέτει αντλία ψεκασμού για εύκολη χρήση.

Ισχυρό Καθαριστικό Δαπέδων Κι 
Επιφανειών 5kg Destral Des Ikochimiki

Καθαριστική και αποσμητική δράση
Ειδικό στους δύσκολους λεκέδες
Εξουδετερώνει το 99,9% των μικροβίων
Αφαιρεί αποτελεσματικά τη μούχλα
Καθαρίζει σε βάθος χωρίς υπολείμματα
Ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή χρήση

Ισχυρό πολυκαθαριστικό δαπέδων κι επιφανειών με ενεργό χλώριο. Διαθέτει μοναδική σύνθεση που καθαρίζει και εξουδετερώνει 
το 99,9% των βακτηρίων, ιών και μυκήτων. Είναι δραστικό στους δύσκολους λεκέδες, στα λίπη και στη μούχλα. Καθαρίζει τέλεια 
δάπεδα, τοίχους, παράθυρα, πόρτες, γραφεία και είδη υγιεινής. Έχει ισχυρή καθαριστική κι αποσμητική δράση κατά των 
επίμονων ρύπων. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση σε όλο το σπίτι. Όλα τα προϊόντα της Ikochimiki διαθέτουν τις απαιτούμενες 
πιστοποιήσεις και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας.

Αλκοολούχο Καθαριστικό Επιφανειών 1LT 
Χωρίς Άρωμα Destral Active Ikochimiki

Χωρίς Άρωμα
Δεν περιέχει χλώριο
Δεν ερεθίζει το δέρμα
Κατάλληλο και για όλες τις επιφάνειες
Χρήση χωρίς ξέβγαλμα
Καθαρίζει σε βάθος χωρίς υπολείμματα

Αλκοολούχο σπρέι που εξατμίζεται γρήγορα χωρίς να αφήνει υπολείμματα, ειδικά σχεδιασμένο για επιφάνειες (π.χ. γραφεία, 
ψυγεία, κάδους απορριμμάτων, νεροχύτες, μπανιέρες και βρύσες, καθίσματα και λεκάνες τουαλέτας και επιφάνειες κοπής 
τροφίμων). Ιδανικό για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνους, γυμναστήρια, 
φυσικοθεραπευτήρια, δωμάτια ξενοδοχείων, ινστιτούτα αισθητικής, κομμωτήρια, spa, σάουνες, χαμάμ, γηροκομεία, σχολεία, 
εκπαιδευτήρια, ναυτιλία, κότερα, πλυντήρια αυτοκινήτων, παγομηχανές κ.λ.π. Κατάλληλο ακόμη και για οικιακή χρήση. Χωρίς 
άρωμα, χρώμα και χλώριο. Είναι ασφαλές στη χρήση και δεν ερεθίζει το δέρμα. Καθαρίζει αποτελεσματικά και με ασφάλεια χωρίς 
να χρειάζεται ξέβγαλμα.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Κρέμα Καθαρισμού με Σφουγγαράκι 
Astonish Premium

250ml
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Διαθέτει σφουγγαράκι

Η Κρέμα Astonish Specialist είναι ιδανική για να κατσαρόλες, φούρνους, σκεύη pyrex, πόρτες φούρνου, νεροχύτες, βρύσες, 
κεραμικές εστίες, εστίες κουζίνας, πλαστικά έπιπλα κήπου, τούβλα τζακιού, τζάμι τζακιού, σχάρες, πλακάκια και πολλές ακόμα 
χρήσεις! Η σύνθεσή της είναι φυτική, δεν περιέχει επιβλαβή χημικά και δεν έχει αναθυμιάσεις. Ένα από τα βασικά της συστατικά 
είναι το πορτοκαλέλαιο το οποίο βοηθάει στην καταπολέμηση του λίπους και την βρωμιάς. Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα 
πανίσχυρο σφουγγάρι με σκληρές μαύρες ίνες για ευκολότερο καθαρισμό σε δύσκολές περιπτώσεις.

Υγρή Κρέμα Κεραμικής Εστίας
 Astonish Premium

500ml
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Καθαρίζει αποτελεσματικά

Η κρέμα Astonish Specialist , έχει ειδική δράσει στις κεραμικές εστίες αφήνοντας μια προστατευτική επίστρωση! Μπορείτε να την 
χρησιμοποιήσετε και σε φούρνους μικροκυμάτων. Η κρέμα δεν δημιουργεί αναθυμιάσεις και ταυτόχρονα διαχέει ένα υπέροχο 
άρωμα καθαριότητας. Κρατήστε καθαρές τις επιφάνειες του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, συντηρώντας την 
ποιότητα του κεραμικού τους χαρακτήρα!

Υγρό Πολυκαθαριστικό με Άρωμα
Πορτοκάλι Astonish Premium

750ml
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Άρωμα πορτοκάλι

To πολυκαθαριστικό Astonish Specialist , με απίθανο άρωμα πορτοκάλι , είναι το απαραίτητο εργαλείο κάθε νοικοκυριού. 
Ενισχυμένο με έλαιο πορτοκαλιού θα κάνει την κουζίνα αλλά και το υπόλοιπο σπίτι να μοσχοβολούν. Αφήνει τις επιφάνειες 
καθαρές και λαμπερές. Αφαιρεί τη βρωμιά εύκολα και γρήγορα, για ένα σπίτι πάντα καθαρό με την δύναμη του πορτοκαλιού!

Καθαριστικό για Λίπη με Άρωμα
Grapefruit Astonish 

750ml
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Άρωμα grapefruit
Διαθέτει στόμιο ψεκασμού

Ο νέος λιποκαθαριστής της Astonish δεν αντιμετωπίζει μόνο τα λίπη αλλά χαρίζει ένα υπέροχο άρωμα εσπεριδοειδών . Χαρίζει 
πεντακάθαρη εικόνα αλλά και διαχέει ένα μοναδικό ξεχωριστό άρωμα, χάριν στα αιθέρια έλαια πορτοκαλιού και γκρέιπφρουτ. 
Είναι κατάλληλο τόσο για οικιακή χρήση , όσο και για επαγγελματική!

Καθαριστικό για Λίπη με Άρωμα
Λεμόνι Astonish 

750ml
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Άρωμα λεμόνι
Διαθέτει στόμιο ψεκασμού

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



 Διαλύει και τους πιο δύσκολους λεκέδες από καμένα λίπη, γράσα, κάρβουνο, χωρίς να προσβάλει τις επιφάνειες αφήνοντας τους 
φούρνους πεντακάθαρους. Ενδεικτικές εφαρμογές : φούρνοι, απορροφητήρες, ψησταριές.
Χρήση : προσθέστε το αυτούσιο στην επιφάνεια και αφήστε να δράσει. Ξεπλένετε με νερό η σκουπίζετε με πανί.

Διαλυτικό Λαδιών Antimust
Holchem

Δεν περιέχει άρωμα
Ισχυρή δράση
Ιδανικό για καμένα λίπη , γράσα , κάρβουνο κτλ
Διατίθεται σε δύο συσκευασίες

Λιποκαθαριστής Σε Σπρέι Αφρού Για 
Κουζίνα Destral Grill Ikochimiki

Εξαφανίζει την επίμονη βρωμιά και ξεραμένα λίπη
Εύκολο ξέβγαλμα
Καθαρίζει σε βάθος χωρίς υπολείμματα
Ιδανική για κεραμικές εστίες, απορροφητήρες, 
γκριλ κτλ
Ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή χρήση

Λιποκαθαριστής για το χώρο της κουζίνας. Χάρη στην καινοτόμα σύνθεση του δρα άμεσα και εξαφανίζει και την πιο δύσκολη 
βρωμιά, όπως τα καμένα και ξεραμένα λίπη. Η νέα του σύνθεση για εύκολο ξέβγαλμα είναι ιδανική για κεραμικές εστίες κουζίνας, 
απορροφητήρες, γκριλ, ψησταριές, φούρνους, τοστιέρες, ταψιά και πλακάκια τοίχου κουζίνας.

Ισχυρό Υπερσυμπυκνωμένο Αλκαλικό 
Καθαριστικό 6kg Για Λίπη Destral F-5 Ikochimiki

Προϊόν υψηλού Αφρισμού
Κολλώδες  υγρό
Δεν προσβάλει επιφάνειες απο ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό
Κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες νερού
Οικονομική χρήση
Φιλικό προς το περιβάλλον
Χρήση με αραίωση 80ml υγρού σε 1LT νερού

Καθαριστικό Καπνού Και 
Κάρβουνου 750ml Faren Fireglass

Υγρό Καθαριστικό
Ιδανικό για υπολείμματα απο κάρβουνο και καπνό
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Διαθέτει στόμιο ψεκασμού
Κατάλληλο για επαγγελματικές κουζίνες

Υγρό καθαριστικό για καπνό και υπολείμματα απο κάρβουνο. Εξαλείφει πλήρως τις επικαθίσεις και τα λίπη, χωρίς να αφήνει 
κατάλοιπα στην επιφάνεια. Η δράση του είναι καταλυτική και άμεση. Χρησιμοποιήστε το σε σχάρες, μπάρμπεκιου, φούρνοι, 
επιφάνειες ψησίματος. Εξαλείφει αποτελεσματικά τη βρωμιά της αιθαλομίχλης από τους τοίχους και τις επιτοίχιες επενδύσεις. 
Θα γίνει το δεξί σας χέρι στον καθαρισμό της επαγγελματικής κουζίνας αλλά και του σπιτιού σας!

Ισχυρό υπερσυμπυκνωμένο αλκαλικό καθαριστικό για λίπη, υψηλού αφρισμού. Ένα προϊόν που προορίζεται για τους πολύ 
δύσκολους ρύπους απο λίπη . Δεν φθείρει τις ανοξείδωτες επιφάνειες και τις πλαστικές . Είναι κατάλληλο για όλες τις 
σκληρότητες νερού . Αποτελεί μια εξαιρετικά οικονομική λύση για τις επαγγελματικές κουζίνες και χώρους με τέτοιους ρύπους. 
Είναι φιλικό προς το περιβάλλον .

1LT 5KG

0.71LT 4LT

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



 Επιφάνειες
 Inox

Καθαριστικό Γυαλιστικό Spray για Inox
Επιφάνειες Brinox

750ml
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Άρωμα πορτοκάλι

Το καθαριστικό προϊόν της Brinox είναι ιδανικό για κάθε χώρο που διαθέτει inox επιφάνειες. Καθαρίζει αποτελεσματικά και δεν 
αφήνει κανένα στίγμα! Επίσης διαθέτει αντισκουρική δράση ! Χρησιμοποιείται σε κάθε επαγγελματικό χώρο που απαιτεί βαθύ 
καθαρισμό. Χάρη στην πρωτοποριακή του σύνθεση, δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα, αστραφτερό και ομοιόμορφο, πάνω στις 
επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι. Η εφαρμογή του προσδίνει στις επιφάνειες αντιστατικές ιδιότητες και τις προστατεύει από τα 
λίπη και τις ακαθαρσίες. Είναι ένα προϊόν με εύκολη εφαρμογή και υψηλή απόδοση ακόμη και για αλουμινένιες και 
επιχρωμιωμένες επιφάνειες

Καθαριστικό Spray για Inox
Επιφάνειες Astonish Specialist

750ml
Vegan Προϊόν
Cruelty free – Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
Χωρίς επιβλαβή χημικά
Καθαρίζει αποτελεσματικά

Το καθαριστικό Astonish Specialist είναι ιδανικό για ανοξείδωτες επιφάνειες .Δεν αφήνει σημάδια και δεν θολώνει το inox υλικό. 
Είναι σχεδιασμένη φόρμουλα, ώστε να αφαιρεί και τα πιο δύσκολα στίγματα. Ιδανική λύση για επαγγελματικές κουζίνες με πολλές 
ανοξείδωτες επιφάνειες , καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών , ξενοδοχεία αλλά και μαγαζιά εστίασης! Δώστε έμφαση στην 
καθαριότητα ,κρατώντας τις επιφάνειές σας λαμπερές!

Υγρό Καθαριστικό Για Inox Επιφάνειες 
1LT Novoril Inox Ikochimiki

Καθαρίζει άλατα , πουρί , υπολείμματα σκουριάς κ.ά
Εξαιρετικά αποτελεσματικό
Συμπυκνωμένη σύνθεση
Προσδίδει ευχάριστο άρωμα
Οικονομική χρήση
Φιλικό προς το περιβάλλον
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση και λεκάνη WC

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Υγρά 
Πιάτων

Υγρό Πιά́των Perla Holchem

Ουδέτερο PH
Ισχυρή δράση
Πλύση στο χέρι
Ιδανικό για επαγγελματική 

Εγκεκριμένο απο τον ΕΟΦ
Διατίθεται σε τρεις συσκευασίες

       και οικιακή χρήση

Το επαγγελματικό υγρό πιάτων της Perla είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο χέρι! Δεν περιέχει αλάτι για πάχυνση !Διαλύει τα λίπη
στη στιγμή και περιποιείται τα χέρια λόγω της περιεκτικότητας του σε γλυκερίνη και του ουδέτερου PH. Είναι ιδανικό για 
επαγγελματική χρήση , για χώρους μαζικής εστίασης ,όπου ο καθαρισμός των πιάτων πρέπει να γίνεται σωστά και με επιμέλεια!

Υγρό Πιά́των με Άρωμα Πορτοκάλι/ 
Λεμόνι  Drop Holchem

4LT
Ουδέτερο PH
Ισχυρή δράση
Άρωμα Πορτοκάλι / Λεμόνι
Πλύση στο χέ́ρι
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Υγρό πιάτων απο την σειρά Drop της Holchem. Έχει φρέσκο άρωμα λεμόνι – πορτοκάλι και πολύ ισχυρή δράση που περιέχει 
γλυκερίνη . Διαλύει όλα τα λίπη , τα λάδια με ουδέτερο ph . Είναι ιδανικό για επαγγελματική χρήση , για χώρους μαζικής εστίασης 
,όπου ο καθαρισμός των πιάτων πρέπει να γίνεται σωστά και με επιμέλεια! Λόγω της φόρμουλας του αλλά και της ποσότητάς του, 
έχει μεγάλη διάρκεια ζωής ,που απαλλάσσει απο τη συχνή αγορά !

Όξινο Καθαριστικό Κουζίνας 1LT 
Destral Sinox Ikochimiki

Οικονομική χρήση
Αφήνει εξαιρετική γυαλάδα στα ανοξείδωτα
Έτοιμο προς χρήση
Μετά την εφαρμογή του χρειάζεται ξέπλυμα με νερό
Ιδανικό για επαγγελματική κρύα κουζίνα

Ισχυρό Καθαριστικό Πολλαπλών 
Χρήσεων Destral Vivo Ikochimiki

Ιδανικό για συνεργεία και κουζίνες
Γρήγορη και πλήρης απομάκρυνση λιπών , γράσων 

Πολύ συμπυκνωμένη σύνθεση
Οικονομική χρήση
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

       και ορυκτελαίων 1LT 5KG

0.5LT 1LT 4LT

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Με άρωμα λεμόνι
Έχει ειδική σύνθεση για να παράγει πλούσιο αφρό
Διεισδύει σε κολλημένες βρωμιές
Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Υγρό Πιά́των με Ά́ρωμα 
Εσπεριδοειδών FoRest Holchem 

4LT
Άρωμα Εσπεριδοειδών
Ισχυρή δράση
Χρήση στο χέρι
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι με άρωμα εσπεριδοειδών. Διαλύει τα λίπη στη στιγμή και περιποιείται τα χέρια λόγω της 
περιεκτικότητας του σε γλυκερίνη και του ουδέτερου PH. Με ελεγχόμενο αφρό για να ξεβγάζεται εύκολα. Ειδικό για ταβέρνες. 
Είναι ιδανικό για επαγγελματική χρήση , για χώρους μαζικής εστίασης ,όπου ο καθαρισμός των πιάτων πρέπει να γίνεται σωστά 
και με επιμέλεια!

Υγρό Πιάτων 5kg Συμπυκνωμένη 
Σύνθεση Άρωμα Λεμόνι Lacip XL
Ikochimiki

Υγρό πιάτων με συμπυκνωμένη σύνθεση και ευχάριστο άρωμα λεμόνι. Κάθε σταγόνα του χαρίζει καθαριστική δύναμη που 
διαρκεί στο πλύσιμο των πιάτων και των σκευών σας. Έχει ειδική σύνθεση για να παράγει πλούσιο αφρό, διεισδύοντας σε 
κολλημένες βρωμιές, διαλύοντας τα λίπη. Ιδανικό και για όλες τις επιφάνειες της κουζίνας .

Υγρό Πιά́των Fairy

5LT
Ισχυρή δράση
Χρήση στο χέρι
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Διατίθεται σε δύο συσκευασίες

Το Fairy PG Professional υγρό πιάτων είναι ένα  αποτελεσματικό καθαριστικό διάλυμα που αφαιρεί τη βρωμιά και τα υπολείμματα 
τροφών από πιάτα, κουζινικά σκεύη και άλλα. Είναι επίσης κατάλληλο και για άλλες επιφάνειες όπως τζάμια, καθρέφτες τραπέζια 
και καθίσματα. Συνιστάται για επαγγελματική χρήση , χάρη στη σύνθεσή του που διαρκεί!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Απολυμαντικά
Είναι απαραίτητο για κάθε 

επιχείρηση να εφαρμόζει τους 
κανόνες υγιεινής και να 

προσαρμόζει την εξυπηρέτησή 
της. Στην Exoplismos Ltd σας 
παρέχουμε προϊόντα που θα 

διασφαλίσουν την ατομική και 
επιχειρησιακή σας υγιεινή!  



Μαντηλάκια Αντιβακτηριδιακά 
Επιφανειών Sleepy

100 τεμάχια
Συμπαγές με μεγάλο μέγεθος
Καταπολεμά το 99.9% των βακτηριδίων
Δεν περιέχουν αλκοόλ και paraben
Δεν σκίζεται και δεν φθείρεται
Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN1276 
(Bactericidal) και EN1650 (Fungicidal)

Μαντηλάκια Αντιβακτηριδιακά 
Χεριών Sleepy

100 τεμάχια
Συμπαγές με μεγάλο μέγεθος
Καταπολεμά το 99.9% των βακτηριδίων
Δεν περιέχουν αλκοόλ και paraben
Δεν σκίζεται και δεν φθείρεται
Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN1276 
(Bactericidal) και EN1650 (Fungicidal)

Αντιβακτηριδιακό Gel Χεριών 
Farcom

80° Αλκοολούχο
Αντιβακτηριδιακή δράση
Πλούσιο σε γλυκερίνη και αλόη
Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα
Ιδανικό για όλες τις επιδερμίδες
Διατίθεται σε δύο συσκευασίες

ΑΤο Farcom Antiseptic Hand Gel 80% είναι ένα αλκοολούχο διάλυμα για τα χέρια με αντισηπτική και αντιβακτηριακή δράση, το 
οποίο δεν απαιτεί τη χρήση νερού και σαπουνιού. Είναι αποτελεσματικό έναντι μεγάλου εύρους μικροοργανισμών και δρα
ταχύτατα. Επίσης, διαθέτει σύνθεση σύμφωνη με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Απολυμαντικό Χεριών 
Antibakt Holchem

75° Αλκοολούχο
Ισχυρή και γρήγορη δράση
Πλούσιο σε γλυκερίνη
Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα
Ιδανικό για όλες τις επιδερμίδες
Εγκεκριμένο απο τον ΕΟΦ
Διατίθεται σε δύο συσκευασίες

Ένα ισχυρό απολυμαντικό χεριών , που αφήνει απαλή επιδερμίδα ,χάρη στην μεγάλη ποσότητα γλυκερίνης που περιέχει. Δρα σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εξαλείφοντας βακτήρια και μύκητες κατά 99,9 % . Δεν απαιτεί ξέβγαλμα, συνεπώς  
χρησιμοποιείται σε χώρους μεγάλης προσέλευσης , όπως τα νοσοκομεία, ιατρεία , γραφεία , χώροι εστίασης αλλά και για οικιακή 
χρήση! Εκτός απο την απολυμαντική του δράση , φροντίζει και την επιδερμίδα , αφήνοντάς την απαλή με ένα φρέσκο άρωμα 
καθαριότητας!

0.5LT 4LT

0.5LT 4LT

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Αλκοολούχο αντισηπτικό gel για τα χέρια. Ειδική σύνθεση με αντιβακτηριοστατική δράση. Κατάλληλο για συχνή χρήση σε χώρους 
επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων, σχολεία και νοσοκομειακούς χώρους. Τα προϊόντα μας σε μορφή Gel και Lotion, έχουν 
περιεκτικότητα σε Αιθυλική Αλκοόλη 70% βάρος κατά βάρος (w/w). Αυτό σημαίνει ότι η περιεκτικότητα αυτή αντιστοιχεί κατ' 
ελάχιστον σε 77ο αλκοολικούς βαθμούς ή 77% όγκο κατ’ όγκο (v/v). Η συγκεκριμένη περιεκτικότητα καλύπτει τις απαιτήσεις των 
Οδηγιών Ατομικής Υγιεινής που έχει εκδώσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, σε συνδυασμό βέβαια με όλα τα άλλα μέτρα 
που προτείνονται. Επιπλέον σύνθεση των συγκεκριμένων προϊόντων, περιέχει λιπαντικούς και μαλακτικούς παράγοντες για την 
προστασία των χεριών.

Απολυμαντικό Gel Χεριών Με 
Ήπια Αντισηπτική Δράση 75% v/v

Ιδανικό για όλους τους χώρους
Εξουδετερώνει το 99.9% των βακτηρίων
Δεν απαιτεί σαπούνι ή νερό
Ήπιο αντισηπτικό
Για επαγγελματική χρήση
Διατίθεται σε δύο συσκευασίες

Απολυμαντικό Χεριών 
Activel Plus Farcom

70° Αλκοολούχο
Αντιβακτηριδιακή δράση
Πλούσιο σε γλυκερίνη και αλόη
Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα
Ιδανικό για όλες τις επιδερμίδες
Διατίθεται σε δυο συσκευασίες

Αντισηπτικό gel χεριών για την καταπολέμηση των μικροβίων και απολύμανση του δέρματος. Με αιθυλική Αλκοόλη 75% 
εξουδετερώνει το 99.9 % των βακτηρίων χωρίς σαπούνι. Αποτελεί σύνθεση που συμφωνεί με τις συστάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας. Κατάλληλο για επαγγελματικούς χώρους , τοποθετήστε το σε συσκευασία με αντλία και χρησιμοποιήστε το 
απευθείας.

Ταινίες WC " Απελυμάνθη" 

1000τμχ 
Αναγράφεται σε 4 γλώσσες (Ελληνικά/ Αγγλικά/ 
Γερμανικά/ Ιταλικά)
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Χάρτινη σήμανση ” ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ” για μπολ WC.
Είναι ιδανικό για ξενοδοχεία και χώρους Airbnb, ώστε να 
δώσετε στους καλεσμένους και πελάτες σας την ασφάλεια ενός 
υγειονομικά σωστού και καθαρού χώρου. Δεν σκίζεται εύκολα 
και το μύνημα αναγράφεται σε 4 διαφορετικές γλώσσες 
(Ελληνικά/ Αγγλικά/ Γερμανικά/ Ιταλικά).

Αντισηπτικό Χεριών 75% 
Septoforte 40 S Ikochimiki

Εξουδετερώνει το 99.99% των 

Δεν κολλάει στα χέρια
Δε χρειάζεται ξέπλυμα
Δεν απορροφάται απο το δέρμα
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Με άδεια παραγωγής από τον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)

       βακτηρίων, ιών & μυκήτων

0.5LT 4LT

0.5LT 1LT 4LT

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Προσωπική
Προστασία

Για να είστε σίγουροι οτι η 
επιχείρησή σας 

συμμορφώνεται με τους 
υγειονομικούς κανόνες αλλά 
και για να εξασφαλίσετε ένα 

ασφαλές περιβάλλον στο
χώρο σας , θα πρέπει να 

παρέχετε όλα τα είδη ενάντια 
στους κινδύνους , τα οποία 

κατασκευάζονται και 
πιστοποιούνται σύμφωνα με 
τους Ευρωπαϊκους κανόνες . 



100 τεμάχια
Χωρίς πούδρα
Δεν σκίζεται και δεν φθείρεται
Εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή
Κατάλληλο και για τρόφιμα
ONE SIZE

Γάντια Πολυαιθυλενίου 
Μιας Χρήσης 

Γάντια Latex Λευκά Χωρίς 
Πούδρα  

100 τεμάχια
Χωρίς Πούδρα
Δεν σκίζεται και δεν φθείρεται
Εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή
Κατάλληλο και για τρόφιμα
Εξαιρετική ελαστικότητα
Διατίθεται σε S/M/L/XL

Γάντια Latex Μαύρα Χωρίς 
Πούδρα 

100 τεμάχια
Χωρίς Πούδρα
Δεν σκίζεται και δεν φθείρεται
Εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή
Κατάλληλο και για τρόφιμα
Εξαιρετική ελαστικότητα
Διατίθεται σε S/M/L/XL

Γάντια Νιτριλίου Χωρίς 
Πούδρα Μαύρα Ενισχυμένα

100 τεμάχια
Χωρίς latex και πούδρα
Δεν σκίζεται και δεν φθείρεται
Εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή
Κατάλληλο και για τρόφιμα
Εξαιρετική ελαστικότητα
Διατίθεται σε S/M/L/XL

Γάντια Νιτριλίου Μπλε 
Χωρίς Πούδρα 

100 τεμάχια
Χωρίς Πούδρα
Δεν σκίζεται και δεν φθείρεται
Εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή
Κατάλληλο και για τρόφιμα
Εξαιρετική ελαστικότητα
Διατίθεται σε S/M/L/XL

small medium

large x-large

small medium

large x-large

small medium

large x-large

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Μάσκα Προστασίας Λευκή 
KN95/FFP2

Μάσκα 5 στρωμάτων
Προστασία άνω των 95%
Συσκευασμένη 1/1
Υποαλλεργική
Φαρδύ ανώδυνο σχοινί αυτιού
Άοσμη
Υψηλή διαπερατότητα αέρα
Πιστοποιήσεις CE22163
Πιστοποίηση EN149:2001 + A1:2009
Παρέχουν προστασία σε εσάς και τους γύρω σας

Το FFP (Filtering Face Piece) είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο 
προδιαγραφών για τις μάσκες υψηλής προστασίας, με την 

αποτελεσματικότητά τους να κλιμακώνεται σε τρεις 
βαθμούς προστασίας, από το ένα (χαμηλότερο) έως το 

τρία (υψηλότερο), με άλλα λόγια δεν έχουν όλες οι μάσκες 
αυτού του είδους ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές. Οι 

μάσκες FFP2 φιλτράρουν τουλάχιστον το 95% όλων των 
σωματιδίων, περιλαμβανομένων των μεταφερόμενων με 

τον αέρα ιών όπως ο κορωνοϊός. Παρόμοια επίπεδα 
προστασίας παρέχουν το αμερικανικό πρότυπο 

προδιαγραφών Ν95 και το κινεζικό πρότυπο ΚΝ95. Οι 
μάσκες αυτές διαθέτουν αρκετά στρώματα διαφορετικών 

υφασμάτων, μεταξύ των οποίων ένα φίλτρο από 
πολυπροπυλένιο που μπορεί να παγιδέψει τα μικρότερα 

σωματίδια στον αέρα.
 
 

FFP2

Μάσκα Προστασίας Μαύρη 
KN95/FFP2

Μάσκα 5 στρωμάτων
Προστασία άνω των 95%
Συσκευασμένη 1/1
Υποαλλεργική
Άοσμη
Άνετοι ελαστικοί ιμάντες
Υψηλή διαπερατότητα αέρα
Πιστοποιήσεις CE2841
Πιστοποίηση E149:2001 + A1:2009
Παρέχουν προστασία σε εσάς και τους γύρω σας

Μάσκα φιλτραρίσματος για ενήλικες που σας παρέχουν περισσότερο απο 95% προστασία. Είναι κατηγορίας ΚΝ95/FFP2, μη 
επαναχρησιμοποιήσιμη (NR). Πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN 149:2001+A1:2009, με εξέταση τύπου ΕΕ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) .Είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο 5 στρώσεων με υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος 
σωματιδίων (PFE) και χαμηλή αντίσταση στην αναπνοή ταυτόχρονα.
Διαθέτουν άνετους, ελαστικούς ιμάντες στερέωσης για την εύκολη εφαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης τους. Είναι φιλικό 
με την επιδερμίδα και σε αντίθεση με άλλες μάσκες δεν εμποδίζει στην ομιλία. Έχει απόδοση βακτηριακής διήθησης (BFE): >95% 
και απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων (PFE) >95%. Το FFP2 αφορά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, και όπως τις N95 Και τις KN95, 
έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Μάσκα Προστασίας Μπλε 3 
Στρωμάτων

50 τεμάχια
Μάσκες 3 στρωμάτων
Χωρίς Fiberglass
Άνετοι ελαστικοί ιμάντες
Υψηλή διαπερατότητα αέρα
Παρέχουν προστασία σε εσάς και τους γύρω σας

Μάσκα Προστασίας Μαύρη 3 
Στρωμάτων

50 τεμάχια
Μάσκα 3 στρωμάτων
Χωρίς Fiberglass
Άνετοι ελαστικοί ιμάντες
Υψηλή διαπερατότητα αέρα
Παρέχουν προστασία σε εσάς και τους γύρω σας

Μάσκες υποαλλεργικές προσώπου 
μίας χρήσης Τριών Στρωμάτων (3PLY). 
Oι προστατευτικές μάσκες προσώπου 
μιας χρήσης έχουν εργονομικό 
σχεδιασμό, με εύκαμπτο κομμάτι 
μύτης για σωστή εφαρμογή σε όλη τη 
μύτη και τα ζυγωματικά. Είναι 
κατασκευασμένες από 3 στρώματα 
non-Woven υφάσματος. Διαθέτουν 
άνετους, ελαστικούς ιμάντες 
στερέωσης για την εύκολη εφαρμογή 
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης τους. 
Παρέχουν προστασία από σωματίδια, 
σκόνη, παθογόνα βακτήρια και ιούς. 
Έχουν υψηλή διαπερατότητα αέρα και 
εξασφαλίζουν εύκολη και ευχάριστη 
αναπνοή. 

Μάσκα υψηλής προστασίας για ενήλικες σε μαύρη απόχρωση.
Αυτή η μάσκα KF94 είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ύφασμα MB που είναι αποτελεσματικό στην 
πρόληψη των αιωρούμενων σωματιδίων. Κατασκευασμένο με σύστημα ηλεκτροστατικού φιλτραρίσματος τριών 
στρωμάτων, αυτό το προϊόν φιλτράρει τουλάχιστον το 94% των αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5 για να 
προστατεύει τον χρήστη από την έκθεση σε επιβλαβείς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Οι πιστοποιημένες μάσκες KF94 
εφαρμόζουν με ασφάλεια στο πρόσωπό σας, ώστε να μπορείτε να αναπνέετε εύκολα και να διατηρείτε τη μάσκα 
όλη μέρα χωρίς ενόχληση. Έχουν τρισδιάστατη επίπεδη σχεδίαση (τριπλό) που αποτρέπει τη διαρροή αέρα. 
Χρησιμοποιήστε τη γέφυρα μύτης Η γέφυρα μύτης βοηθά στη διασφάλιση της ασφαλούς εφαρμογής και 
παραμένει στο πρόσωπό σας χωρίς να γλιστρήσει ή να πέσει. Η τέλεια εφαρμογή αποτρέπει το θάμπωμα των 
γυαλιών σας.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σκούφος Μιας Χρήσης 
Μπλε ή Λευκό

100 τεμάχια
Άνετη εσοχή για το κεφάλι
Εύκολο στη χρήση
Παρέχουν προστασία σε εσάς και τους γύρω σας
Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Χρησιμοποιήστε την σε κάθε επαγγελματική κουζίνα , σε εξωτερικούς χώρους και σε μαγαζιά εστίασης. Μπορείτε επίσης να την 
χρησιμοποιήσετε σε καθαρισμό ,για την σίγουρη προφύλαξη του χρήστη αλλά και για να μην εκτίθεται η τροφή σε τρίχες αλλά 
και ο ίδιος ο χρήστης σε σκόνη. Δεν σχίζονται εύκολα προσδίδοντας την ασφάλεια που χρειάζεστε.
Έχουν ιδανικό μήκος για να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του χεριού.

Επιμανίκια Μιας Χρήσης 
HDPE

1000 τεμάχια
Διαστάσεις 20x40cm
Άνετη εσοχή για τα χέρια
Εύκολο στη χρήση
Παρέχουν προστασία σε εσάς και τους γύρω σας
Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επιμανίκια μιας χρήσης σε μπλε απόχρωση. Χρησιμοποιήστε την σε κάθε επαγγελματική κουζίνα , σε εξωτερικούς χώρους και σε 
μαγαζιά εστίασης. Μπορείτε επίσης να την χρησιμοποιήσετε σε καθαρισμό ,για την σίγουρη προφύλαξη του χρήστη από υγρά και 
ακαθαρσίες. Είναι αδιάβροχα, δεν σχίζονται εύκολα προσδίδοντας την ασφάλεια που χρειάζεστε. Έχουν ιδανικό μήκος για να 
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του χεριού.

Ποδονάρια Μιας Χρήσης 
HDPE

1000 τεμάχια
Άνετη εσοχή για τα πόδια
Εύκολο στη χρήση
Παρέχουν προστασία σε εσάς και τους γύρω σας
Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επιμανίκια μιας χρήσης σε μπλε απόχρωση. Χρησιμοποιήστε την σε κάθε επαγγελματική κουζίνα , σε εξωτερικούς χώρους και σε 
μαγαζιά εστίασης. Μπορείτε επίσης να την χρησιμοποιήσετε σε καθαρισμό ,για την σίγουρη προφύλαξη του χρήστη από υγρά και 
ακαθαρσίες. Είναι αδιάβροχα, δεν σχίζονται εύκολα προσδίδοντας την ασφάλεια που χρειάζεστε. Έχουν ιδανικό μήκος για να 
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του χεριού.

Ποδιά Μιας Χρήσης LDPE 
Λευκή ή Μπλε

1000 τεμάχια
Διαστάσεις 80x120cm
Άνετη εσοχή για το κεφάλι
Εύκολο στη χρήση
Παρέχουν προστασία σε εσάς και 
τους γύρω σας
Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Χρησιμοποιήστε την σε κάθε 
επαγγελματική κουζίνα , σε 
εξωτερικούς χώρους και σε μαγαζιά 
εστίασης. Μπορείτε επίσης να την 
χρησιμοποιήσετε σε καθαρισμό ,για 
την σίγουρη προφύλαξη του χρήστη 
από υγρά και ακαθαρσίες. Είναι 
αδιάβροχες, δεν σχίζονται εύκολα 
προσδίδοντας την ασφάλεια που 
χρειάζεστε.
Έχουν ανατομικό σχήμα που 
αγκαλιάζει τον κορμό και στηρίζονται 
τόσο στον λαιμό με στρογγυλό 
περιλαίμιο όσο και με δύο λωρίδες 
(δεξιά και αριστερά) προκειμένου να 
δεθούν στο πίσω μέρος της μέσης.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Καθαριστικά 
Καφέ

Συσκευασία 28gr
Καθαριστικό αλάτων
Μη τοξικό , βιοδιασπώμενο προϊόν
Γρήγορη αφαίρεση αλάτων
Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους

Καθαριστικό Αλάτων 28gr 
Urnex Dezcal Home 4τμχ

Συσκευασία 28gr
Καθαριστικό αλάτων
Μη τοξικό , βιοδιασπώμενο προϊόν
Γρήγορη αφαίρεση αλάτων
Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους

Καθαριστικό Αλάτων 28gr Για 
Μηχανές Καφέ Urnex Dezcal

Ποσότητα 5LT
Υγρό Καθαριστικό Αλάτων
Ιδανικό για όλου του τύπου μηχανές
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Εξαιρετικά όξινο

Καθαριστικό Αλάτων Για Πλυντήρια 
Πιάτων Και Παγομηχανές 5LT Descrust L 

Καθαριστικό Αλάτων
Εύκολο καθάρισμα
Μη τοξικό , βιοδιασπώμενο
Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Υγρό Καθαριστικό Αλάτων  1lt 
Για Μηχανές Καφέ Urnex Liquid 
Dezcal

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Καθαριστικό Μύλου Άλεσης 
Καφέ 414ml Freez Urnex

Συσκευασία 414ml
Καθαριστικό Παγομηχανών
Σύνθεση με κιτρικό οξύ
Πράσινος χρωματισμός για 
παρακολούθηση καθαρισμού
Κατάλληλο για αφαλατώσεις
Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους

Καθαριστικό Μύλου Άλεσης 
Καφέ 430gr Grindz Urnex

Συσκευασία 430gr
Καθαριστικό Μύλων Άλεσης Καφέ
Φυσικό προϊόν
Οργανικά συστατικά ,χωρίς γλουτένη
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας απο τις ΗΠΑ
Δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση του 
μύλου για τη χρήση του
Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους

Καθαριστικό Μύλων Άλεσης 
Καφέ 35gr Urnex Grindz Home

Συσκευασία 35gr
Καθαριστικό Μύλων Άλεσης Καφέ
Φυσικό προϊόν
Οργανικά συστατικά ,χωρίς γλουτένη
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας απο τις ΗΠΑ
Δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση του 
μύλου για τη χρήση του
Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους

 

Πώς διασφαλίζετε ότι το μονοποικιλιακό Αιθιοπίας που μόλις πήρατε δεν έχει γεύση όπως 
η Σουμάτρα της περασμένης εβδομάδας; Βεβαιωθείτε ότι τα παλιά υπολείμματα καφέ δεν 

επικαλύπτουν το εσωτερικό του μύλου. Τα παλιά κατακάθια καφέ μπορούν εύκολα να 
μείνουν στις γωνίες και τις σχισμές της χοάνης και των γρέζων ενός μύλου, τα οποία 

παρεμβαίνουν στη γεύση των μελλοντικών παρασκευασμάτων. Και τα καθαρά γρέζια και τα 
περιβλήματα του μύλου βοηθούν στην παράταση της διάρκειας ζωής ενός μύλου.

EXTRA TIPs

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Ταμπλέτες Καθαρισμού 120τμχ Για 
Μηχανές Καφέ Φίλτρου Urnex 
Tabz

Συσκευασία 120τμχ
Ταμπλέτες καθαρισμού για μηχανές 
φίλτρου
Εύκολο καθάρισμα
Εξασφαλίζει καθαριότητα
Περιορίζει την σπατάλη
Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους

Ταμπλέτες Καθαρισμού Καφέ 
100τμχ Cafiza Urnex

Συσκευασία 100τμχ
Ταμπλέτες καθαρισμού καφέ
Ελεγχόμενη διαλυτότητα
Ιδανικό μέγεθος για όλες τις μηχανές
Πιστοποιημένο απο το NSF
Κατάλληλο για επαγγελματικούς 
χώρους

Ταμπλέτες Καθαρισμού Μηχανών 
Καφέ Espresso 8x2gr Urnex

Συσκευασία 8 x 2gr
Ταμπλέτες καθαρισμού για μηχανές 
Espresso
Ελεγχόμενη διαλυτότητα
Εύκολο ξέβγαλμα
Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους
Πιστοποιημένο απο το NSF

Σκόνη Καθαρισμού 900gr Για 
Υπολείμματα Καφέ Cafiza 2 Urnex

Συσκευασία 900gr
Σκόνη καθαρισμού
Συμπυκνωμένη φόρμουλα
Ιδανικό για όλες τις μηχανές
Σύνθεση για ελεγχόμενη διαλυτότητα
Κατάλληλο για επαγγελματικούς 
χώρους

Υγρό Καθαρισμού Υπολειμμάτων 
Γάλακτος Rinza Urnex

Συσκευασία 1LT
Καθαριστικό υπολειμμάτων γάλακτος
Εύκολο καθάρισμα
Ιδανικό και για ακροφύσια ατμού
Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



ΣφουγγάριαΣφουγγάρια  
ΠανάκιαΠανάκια

 Eπιλέξτε τα προϊόντα που σας 
ταιριάζουν καλύτερα και 

κάντε την καθημερινή 
καθαριότητα πιο εύκολη από 

ποτέ. Η συλλογή διαθέτει 
ιδανικά προϊόντα για τον 

καθαρισμό επαγγελματικών 
χώρων, ξενοδοχείων αλλά και 

για οικιακή χρήση!



Είναι κατασκευασμένο απο υψηλής ποιότητας χαρτί που 
προσφέρει απόλυτη καθαριότητα αλλά και απαλή υφή. Είναι 
ιδανικό για επαγγελματίες σε χώρους μαζικής εστίασης, μπαρ 
,καφέ αλλά και σε δημόσιους χώρους μεγάλης κατανάλωσης. Είναι 
επίσης ιδανικό για χημικές τουαλέτες, beach bar και κάμπινγκ
καθώς είναι υδατοδιαλυτό, που σημαίνει οτι εμποδίζει την 
απόφραξη κατά την εκκένωση των δεξαμενών συγκράτησης σε 
μια χημική τουαλέτα. Η υδατοδιαλυτότητά του μπορεί να είναι 
ένας μηχανισμός ανακύκλωσης με την εφόσον το χαρτί 
παρασκευάζεται από αγνή κυτταρίνη, δεν μεταφέρει επικίνδυνες 
χημικές ουσίες και είναι 100% βιοδιασπώμενο.

Πανί Microfibra 36x38cm Σε 
Μαύρη Απόχρωση 6τμχ

Διαστάσεις 36 x 38 cm
Υλικό Κατασκευής Ύφασμα Microfiber
Απόχρωση Μαύρο
Διαθέτει 6 χρώματα περιμετρικά
Χρήση για όλες τις επιφάνειες
Ιδανικό για επιφάνειες χρωμίου

Πανάκι Καθαρισμού 
Γενικής Χρήσης  Microfibre

Διαστάσεις 17 x 25 cm
Χρήση για όλες τις επιφάνειες
Ιδανικό μέγεθος
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Απορροφά 11 φορές το βάρος του σε νερό.
Άριστης ποιότητας
Δεν χρησιμοποιείται σε αυτόματο στεγνωτήριο.

Πανάκι Καθαρισμού 
Barista Micro Pro

Διαστάσεις 30x30cm
Σύνθεση: 20% πολυαμίδη 80% 
πολυεστέρας
Δεν αφήνει χνούδι
Ιδανικό και για χρήση Barista
Διατίθεται σε γκρι και μαύρο χρώμα

Πανάκι Καθαρισμού Καφέ 
Chicopee Coffee

Διαστάσεις 43 x 32 cm
Ιδανικό για καθαρισμό καφέ
Πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
Αντέχει έως 250°C
Άριστης ποιότητας
Πλένεται εύκολα στους 90°C μέχρι 40 
φορές

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Πετσέτα Microfiber 
Μονόχρωμη 

Διαστάσεις 28 x 30 cm
Υλικό κατασκευής: Ύφασμα
Microfiber
Ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Δεν αφήνουν σημάδια νερού

Πανάκι Καθαρισμού Τζαμιών 
Microfibre Labico Crystal 

Διαστάσεις 40 x 50 cm
Κατασκευή Microfiber
Χρήση για όλες τις επιφάνειες
Ιδανικό για τζάμια και κρύσταλλα
Σε μπλε απόχρωση

Πανάκι Καθαρισμού Γενικής 
Χρήσης  Microfibre Horeca

Απόχρωση: Μαύρο
Διαστάσεις 35x35cm
Microfiber
Δεν αφήνει χνούδι
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Απόχρωση: Κίτρινο
Συνολικό μήκος 14m
Διαστάσεις 32x40cm
Εξαιρετικά απορροφητική
Δεν αφήνει χνούδι
Χρήση για όλες τις επιφάνειες
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Διατίθεται σε κίτρινη , μπλε και πορτοκαλί απόχρωση

Απορροφητική Πετσέτα 
Ρολό 32x40cm CISNE

Πανάκι Με Μικροΐνες Για 
Inox Επιφάνειες

Υλικό Κατασκευής Microfiber
Απόχρωση Γκρι
Χρήση για inox επιφάνειες
Ιδανικό μέγεθος
Άριστης ποιότητας
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σφουγγάρι Κουζίνας 
Επαγγελματικό Wave Sponge 

Διαστάσεις 13x9x2.5cmcm
Επαγγελματικό
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Διαθέτει φίμπρα
Άριστης ποιότητας.

Σφουγγάρι Κουζίνας 
Επαγγελματικό Microkill 

Διαστάσεις 13x9x2.5cmcm
Επαγγελματικό
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Διαθέτει φίμπρα
Άριστης ποιότητας.

Σφουγγάρι Κουζίνας  Fibra 
Αντιβακτηριδιακό Σετ 5τμχ

Διαστάσεις 9 x 14 x 2.8 cm
Με φίμπρα
Αντιβακτηριδιακή δράση
Δεν χαράζει
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Άριστης ποιότητας
Σετ 5 τεμαχίων

Σύρμα Κουζίνας Ανοξείδωτο 
Cisne Για Σκεύη Κουζίνας

Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο
Δεν χαράζει τις inox επιφάνειες
Αφαιρεί καμένα λίπη και λάδια
Άριστης ποιότητας
Ιδανικό για σκεύη κουζίνας

Σύρμα Κουζίνας Ανοξείδωτο 
Σπιράλ 40gr

Βάρος 40gr
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο
Δεν χαράζει
Αφαιρεί καμένα λίπη και λάδια
Άριστης ποιότητας

Σύρμα Κουζίνας Ανοξείδωτο 
60gr

Βάρος 60gr
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο
Δεν χαράζει
Αφαιρεί καμένα λίπη και λάδια
Άριστης ποιότητας

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Διπλό Καρότσι Με Ρόδες Και 
2 Κουβάδες 25LT

Χωρητικότητα 25Lt & 25Lt
Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Απόχρωση: Μπλε/Κόκκινο
Διαθέτει Ρόδες
Μηχανισμό στραγγίσματος
Ανθεκτικό στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση

Καρότσι Σφουγγαρίσματος 25LT Με 
Εσωτερικό Κάδο Αποστράγγισης 
10LT Και Ρόδες

Χωρητικότητα 25Lt
Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Απόχρωση: Μπλε
Διαθέτει Ρόδες
Εσωτερικό κάδο στραγγίσματος 10LT
Ανθεκτικό στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση

Κουβάς Σφουγγαρίσματος 20LT  
Με Λαβή

Χωρητικότητα 20LT
Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Απόχρωση: Μπλε
Διαθέτει σύστημα στράγγισης
Συμβατός με κλασσικές σφουγγαρίστρες
Ανθεκτικό στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση

Κουβάς Σφουγγαρίσματος 10LT 
Οικιακός Με Λαβή

Χωρητικότητα 10LT
Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Απόχρωση: Κόκκινο
Διαθέτει σύστημα στράγγισης
Συμβατός με κλασσικές σφουγγαρίστρες
Ανθεκτικό στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για οικιακή χρήση

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους
Ιδιαίτερα απορροφητική
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες
50% βαμβάκι – 30% πολυαμίδι – 20% διάφορες ίνες

Σφουγγαρίστρα Eπαγγελματική  
Eco 350gr 

80×16×4cm
40% βαμβάκι
Επαγγελματική σφουγγαρίστρα
Ιδιαίτερα απορροφητική
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Οικολογική

Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική  
Με Νήμα

Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους
Ιδιαίτερα απορροφητική
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες
50% βαμβάκι – 30% πολυαμίδι – 20% διάφορες ίνες
Διατίθεται σε τρεις συσκευασίες

Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική
200gr Με Λωρίδες Κίτρινη

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική
Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους
Ιδιαίτερα απορροφητική
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες
60% βισκόζη – 20% πολυεστέρας – 20% πολυπροπυλένιο

Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική
400gr Με Νήμα Μπλε Eco

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική
Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους
Ιδιαίτερα απορροφητική
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες
50% βαμβάκι 

Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική
450gr Με Νήμα Λευκή

350gr 400gr

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική
MICROFIBER 300gr

Σφουγγαρίστρα microfibre
Στίβεται εύκολα
Ιδιαίτερα απορροφητική
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες
Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική
Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους
Ιδιαίτερα απορροφητική
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες
Περιέχει ίχνη καουτσούκ
70% βισκόζη – 30% πολυεστέρας

Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική
200gr Με Λωρίδες Καρό

Δαγκάνα Επαγγελματικής 
Σφουγγαρίστρας Πλαστική

Δαγκάνα επαγγελματικής σφουγγαρίστρας
Εύκολη τοποθέτηση
Ταιριάζει σε όλους τους τύπους υφάσματος
Χρησιμοποιείστε το και με πανί

Σφουγγαρίστρες για επαγγελματική χρήση και μεγάλους χώρους . Η σύνθεσή τους τις καθιστά ιδανικές για λείες και ευαίσθητες 
επιφάνειες που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή! Έχουν μεγάλη αντοχή στη φθορά και είναι πολύ απορροφητικές. Η μεγάλη 
συλλογή της Exoplismos Ltd διαθέτει προϊόντα καθαρισμού για όλες τις επιφάνειες και τους επαγγελματικούς αλλά και οικιακούς 
χώρους!

Κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας πλάτους 15 εκατοστών. Τοποθετείται στο 
επαγγελματικό κοντάρι και στην συνέχεια κλείνει σφίγγοντας την σφουγγαρίστρα. 
Κατάλληλη για όλες τις επαγγελματικές σφουγγαρίστρες.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σφουγγαρίστρα γίγας
Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους
Ιδιαίτερα απορροφητική
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες
50% βαμβάκι – 30% πολυαμίδι – 20% διάφορες ίνες

Σφουγγαρίστρα Πράσινη
Ημιεπαγγελματική

Σφουγγαρίστρα γίγας
Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους
Ιδιαίτερα απορροφητική
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες
60% βισκόζη – 20% πολυεστέρας – 20% πολυπροπυλένιο

Σφουγγαρίστρα Γίγας Κίτρινη 
Ημιεπαγγελματική

Σφουγγαρίστρα γενικής χρήσης
Στίβεται εύκολα
Ιδιαίτερα απορροφητική
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες

Σφουγγαρίστρα Non Woven 
180gr

Σφουγγαρίστρα microfibre
Στίβεται εύκολα
Ιδιαίτερα απορροφητική
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες
Διατίθεται σε 3 χρ́ωματα

Σφουγγαρίστρα Ημιεπαγγελματική 
MICROFIBER 200gr

Ημιεπαγγελματική σφουγγαρίστρα
Στίβεται εύκολα
Ιδιαίτερα απορροφητική
Καθαρίζει αποτελεσματικά
Κατάλληλη για λείες επιφάνειες

Σφουγγαρίστρα Ημιεπαγγελματική 
MICROFIBRA 200gr Μαύρη

250gr 300gr

Οικιακή Γίγας

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Υλικό Κατασκευής : Αλουμίνιο
Γκρι Απόχρωση
Δεν γλιστράει
Ιδανικό για ξεκούραστο καθάρισμα
Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις 

Παρκετέζα Ακρυλική Σε Μπλε 
Απόχρωση

Βάση Για Παρκετέζα 

Πλαστικός σύνδεσμος
Μεταλλική πλάκα
Επιτρέπει οποιοδήποτε κοντάρι

Αρθρωτή βάση για ευκολία στη χρήση
       σωστής αντιστοιχίας

Πανί απο ακρυλικό
Σε μπλε απόχρωση
Είναι εξαιρετικά απορροφητικό
Ενδείκνυται για χρήση στο χέρι

Κοντάρι Πτυσσόμενο/ 
Τηλεσκοπικό Σε Γκρι 
Απόχρωση

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σκούπα Δαπέδου Επαγγελματική 
Μαλακή Νo 60

Διαστάσεις  60 x 6 x 12.5 cm
Σκούπα Δαπέδου σε Μπλε Απόχρωση
Μαλακή υλικό
Εξαιρετικά ανθεκτική
Βιδωτή
Σε μπλε απόχρωση

Σκούπα Δαπέδου Πολυτελείας 
Νο112 

Διαστάσεις  33 x 9.5 x 10.5 cm
Σκούπα σε Κόκκινη-Λευκή Απόχρωση
Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους
Χρησιμοποιήστε την και για πλύσιμο αυτοκινήτου
Βιδωτή
Σε κόκκινη λευκή απόχρωση

Σκούπα Δαπέδου Επαγγελματική 
Σκληρή Νo 60 

Διαστάσεις  60 x 6 x 12.5 cm
Σκούπα Δαπέδου σε Κόκκινη Απόχρωση
Σκληρό υλικό
Εξαιρετικά ανθεκτική
Βιδωτή
Σε κόκκινη απόχρωση

Φαράσι Χειρός Βαθύ Με 
Λάστιχο

Διαστάσεις 34.5 x 21.5 x 7.5 cm
Φαράσι σε Γκρι απόχρωση
Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους
Χρήση χειρός
Σταθερό με επίπεδη βάση
Διαθέτει λάστιχο στο στόμιό του για ευκολότερο καθαρισμό

Σκούπα Δαπέδου Πολυτελείας 
Νο119

Διαστάσεις  32.5 x 7.5 x 10.5 cm
Σκούπα σε Μπλε Απόχρωση
Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους
Χρησιμοποιήστε την και για πλύσιμο αυτοκινήτου
Βιδωτή
Ίσια

Σκούπα Χαλιών Σκληρή Νο103

Διαστάσεις  26.5 x 5.5 x 7 cm
Σκούπα σε Μωβ Απόχρωση
Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους
Χρησιμοποιήστε για πλύσιμο χαλιών
Βιδωτή
Λοξή

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σετ Υαλοκαθαριστής Με Γουνάκι 
Και Λαβή Σε Λευκή Απόχρωση

Απόχρωση: Λευκό/Μαύρο
Δεν χαράζει τις επιφάνειες
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Το γουνάκι τοποθετείται σε πλυντήριο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Διατίθεται σε 3 διαστάσεις

Σετ Υαλοκαθαριστής Με Λάστιχο 
Και Λαβή Inox

Απόχρωση: Ασημί/Μαύρο
Δεν χαράζει τις επιφάνειες
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Διατίθεται σε 3 διαστάσεις

Ξύστρα Τζαμιών Με Inox Λάμα 
Σε Μαύρη Απόχρωση

Υλικά Κατασκευής: Inox
Απόχρωση: Ασημί/Μαύρο
Δεν χαράζει τις επιφάνειες
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση

Ξύστρα Χειρός Τζαμιών 
Πλαστική Με Inox Λάμα

Απόχρωση: Κόκκινο
Δεν χαράζει τις επιφάνειες
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Δοχείο 1000ml Με Αντλία 
Ψεκασμού Λευκό Ikochimiki

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Απόχρωση: Λευκό
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Ψεκαστήρι/Spray 300ml 
FLAIROSOL 360° 

Διαστάσεις 120mm
Μετατρέπει το υγρό σε νέφος
Χωρητικότητα 300ml
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό
Εύκολη χρήση
Aθόρυβη απόδοση τύπου aerosol
Περιστοφή 360°
Διατίθεται σε 2 χρώματα

Ψεκαστήρι/Spray με Αισθητήρα 450ml

7,4 Volt/1A(DC)
Τρία διαφορετικά επίπεδα
1500 mAh Μπαταρία Επαναφόρτισης
Power: 10W
10-30 ml/λεπτό
Διάμετρος έκχυσης: (φ): 30-70
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό ΑΒS
Εύκολη χρήση
Aθόρυβη απόδοση
Ανίχνευση στόχου

Δείτε το βίντεο

Ψεκαστήρας Αφρού 1LT 
Ikochimiki

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Απόχρωση: Λευκό
Μετατρέπει το υγρό σε μορφή αφρού
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Υγρό Απολυμαντικό Επιφανειών
Anti-V 5LT

70° Αλκοολούχο
Αντιβακτηριδιακή δράση
Πλούσιο σε γλυκερίνη και αλόη
Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα
Ιδανικό για όλες τις επιδερμίδες
Διατίθεται σε δυο συσκευασίες

Ιδανικό για νοσοκομεία, εστιατόρια, χώρους επεξεργασίας τροφίμων, σχολεία, γραφεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα 
ιδρύματα. Κατάλληλο για εσωτερικά και εξωτερικά μπάνια, ξαπλώστρες κ.λπ. Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα με Μελέτες 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα: Βακτηριοκτόνος δράση EN 1276 (Food Areas, Industries, Institutions), EN 13697 (Food 
Areas, Industries, Institutions, and Medical Facilities) και EN 14561 (Medical Premises) Μυκητοκτόνος δράση EN30,9EN1 (Food 
Areas, Industries, Institutions) and EN13624, EN 14562 (Medical Premises)Ιοκτόνος Δράση EN 14476 [Modified Vaccinia Ankara, 
Vaccinia Virus BVDV Strain NADL (surrogate for Hepatitis C virus (HCV1))

Απολυμαντικό Spray Anti-V 
Με 70% Αλκοόλη

70% Αλκοόλη
Απολυμαντική δράση
Τοποθετείται στην ειδική συσκευή
Δυνατότητα χρήσης και με το χέρι

Απολυμαντικό spray Anti-V χώρου σε φιάλη !
Καθαρίζει την ατμόσφαιρα στο χώρο σας και προστατεύει απο ιούς και μικρόβια με τη δύναμη της αιθυλικής αλκοόλης.
Τρόπος εφαρμογής : Για όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Ψεκάστε απευθείας στην ατμόσφαιρα του χώρου σας

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με κορυφαίους οίκους σε όλο τον κόσμο. 

Ανακαλύπτουμε καινοτόμα «εργαλεία» και μεθόδους απολύμανσης, που 

απευθύνονται σε όλες τις δραστηριότητες. Διαθέτουμε τεχνολογίες διάχυσης 

υψηλών προδιαγραφών οι οποίες καλύπτουν αισθητικά και λειτουργικά τις 

ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η απολύμανση χώρων είναι μία παγκόσμια εκκίνηση  

η οποία θα αλλάξει ή και θα συμπληρώσει τις παραδοσιακές μεθόδους.

Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα μας στο site της εταιρείας !

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

300ml 250ml



Σακούλες 
Απορριμάτων

Σακούλες WC – Γραφείου 
50x50cm 20τμχ/Ρολό

Διαστάσεις 50 x 50 cm 
Υλικά Κατασκευής: Ανθεκτικό Πλαστικό
Απόχρωση: Μπλε
Ιδανικά για κάδους wc / γραφείου
Δεν διαθέτει κορδόνι μεταφοράς
Πακέτο 20 τεμαχίων

Υλικά Κατασκευής: Ανθεκτικό Πλαστικό
Απόχρωση: Μαύρο ή Μπλε
Δεν κόβονται ,δεν επιτρέπουν μυρωδιές
Δεν διαθέτει κορδόνι μεταφοράς
Διπλή κόλληση στη βάση για extra

      αντοχή στο βάρος

Σακούλες Απορριμάτων 10τμχ/ 
Ρολό

Υλικά Κατασκευής: Ανθεκτικό Πλαστικό
Απόχρωση: Μαύρο ή Μπλε
Ιδανικά για επαγγελματικούς χώρους
Δεν διαθέτει κορδόνι μεταφοράς
Εφαρμόζει καλά στον κάδο

Υλικά Κατασκευής: Ανθεκτικό Πλαστικό
Απόχρωση: Μαύρο
Δεν κόβονται ,δεν επιτρέπουν μυρωδιές
Ιδανικό για κάδους απο 60 έως 100 LT
Πακέτο 10 τεμαχίων

Σακούλες Απορριμάτων Extra 
Strong 10τμχ/Ρολό

Σακούλες Απορριμμάτων 
Βαρέως Τύπου 10τμχ/Ρολό

Υλικά Κατασκευής: Ανθεκτικό Πλαστικό
Απόχρωση: Μαύρο
Συσκευασία 20 κιλών
Δεν κόβονται ,δεν επιτρέπουν μυρωδιές
Αφορά κάδους 60 έως 130 LT

Σακούλες Απορριμμάτων 
Βαρέως Τύπου 20kg/Πακ

Δες την τιμή εδώ!

52x75

Δες την τιμή εδώ!

80x11072x95

Δες την τιμή εδώ!

52x75 72x95 80x110

70x90 80x110 90x110

70x90 90x110 110x130

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Χαρτικά
 

Η σειρά χαρτικών έχει 
κερδίσει την εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών και αποκτά 
ολοένα και περισσότερο 
έδαφος στις αγορές του 

εξωτερικού. Στο portfolio των 
προϊόντων της εταιρείας μας 

περιέχονται χαρτικά, 
απορρυπαντικά, είδη 

προσωπικής υγιεινής και 
επαγγελματικές συσκευές, 

απευθυνόμενοι τόσο σε 
επαγγελματίες όσο και σε 

ιδιώτες



Τύπος εξαγωγής: Φύλλο-Φύλλο
Διαστάσεις 22.4x9.1cm
Απόχρωση: Καφέ
Ανάγλυφη όψη
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί
Πιστοποιημένο με το Ecolabel EU 
Ecolabel: IT/004/001
Ρολό 900 φύλλων

Η σειρά Eco Natural εγγυάται την 
ποιότητα της Lucart με μια ματιά 
στο μέλλον καθώς είναι φτιαγμένο 
μετά από ειδική επεξεργασία 
ανακυκλωμένης χάρτινης 
συσκευασίας ποτών TETRAPACK. Η 
πρωτοποριακή αυτή μέθοδος 
εξασφαλίζει ένα σύγχρονο, 
ποιοτικά και δερματολογικά 
ελεγμένo προϊόν. Είναι ιδανικό για 
επαγγελματίες σε χώρους μαζικής 
εστίασης, μπαρ ,καφέ αλλά και σε 
δημόσιους χώρους. Είναι 
πιστοποιημένο με το Ecolabel , μια 
οικολογική επιβεβαίωση που 
εγγυάται τον σεβασμό στα 
αυστηρά κριτήρια , για το σεβασμό 
προς το περιβάλλον που απαιτούν 
τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Χαρτί υγείας Δίφυλλο Ρολό Ανάγλυφο 
Eco Natural 900 ID Lucart

Χαρτί υγείας Δίφυλλο Eco Natural 210i 
Lucart

Τύπος εξαγωγής: Φύλλο-Φύλλο
Διαστάσεις 22x10.5cm
Απόχρωση: Λευκό
Ανάγλυφη όψη
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί
Πιστοποιημένο με το Ecolabel
Πακέτο 120 φύλλων

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Είναι κατασκευασμένο απο υψηλής ποιότητας χαρτί που προσφέρει απόλυτη καθαριότητα αλλά και απαλή υφή. Είναι ιδανικό για 
επαγγελματίες σε χώρους μαζικής εστίασης, μπαρ ,καφέ αλλά και σε δημόσιους χώρους μεγάλης κατανάλωσης. Είναι επίσης 
ιδανικό για χημικές τουαλέτες, beach bar και κάμπινγκ καθώς είναι υδατοδιαλυτό, που σημαίνει οτι εμποδίζει την απόφραξη 
κατά την εκκένωση των δεξαμενών συγκράτησης σε μια χημική τουαλέτα. Η υδατοδιαλυτότητά του μπορεί να είναι ένας 
μηχανισμός ανακύκλωσης με την εφόσον το χαρτί παρασκευάζεται από αγνή κυτταρίνη, δεν μεταφέρει επικίνδυνες χημικές 
ουσίες και είναι 100% βιοδιασπώμενο.

Υλικά Κατασκευής: Χημικός 
Χαρτοπολτός
Διαστάσεις 22x13.5cm
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί
Ρολό 660gr 

Χαρτί υγείας Δίφυλλο Ρολό 
για Συσκευή Smart One 

Ποιότητα : Κυτταρίνη save plus
Διαστάσεις 11x18cm
Τύπος εξαγωγής: Φύλλο-Φύλλο
Απόχρωση: Λευκό
Υδατοδιαλυτό
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί
Πακέτο 250 φύλλων
Κιβώτιο 36 x 250 φύλλα

Υλικά Κατασκευής: 100% Χαρτομάζα
Διαστάσεις 44m
130gr
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Ατομικό περιτύλιγμα
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί
100% Υδατοδιαλυτό
Εξαιρετικά απορροφητικό

Μια επαγγελματική σειρά που τοποθετείται σε μηχανήματα εξαγωγής. Είναι κατασκευασμένο απο 100% χημικό χαρτοπολτό, 
δερματολογικά ελεγμένο που δεν σκίζεται . Αποτελεί ιδανική για επαγγελματίες σε χώρους μαζικής εστίασης, μπαρ ,καφέ αλλά και 
σε δημόσιους χώρους όπου υπάρχει υψηλή κατανάλωση. Σύμφωνα με την κατασκευή του ,ξετυλίγεται απο τη μέση προς τα έξω 
και προσφέρει απόλυτο έλεγχο ,χωρίς σπατάλη, σύμφωνα με το οποίο εξοικονομείτε 40% λιγότερο προϊόν.

Χαρτί υγείας Δίφυλλο 
Φύλλο-Φύλλο Multi Flat

Χαρτί υγείας Τρίφυλλο 
Συσκευασμένο

Χαρτί υγείας σε μεμονωμένη συσκευασία με χαρτί περιτυλίγματος των 130gr.
Είναι κατασκευασμένο απο 100% υδατοδιαλυτή μάζα! Αποτελεί ένα πολύ απαλό προϊόν , με εξαιρετικά απορροφητική ποιότητα! 
Δώστε την απαραίτητη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια της επιχείρησής σας, χρησιμοποιώντας το σε δωμάτια ξενοδοχείων και 
ενοικιαζόμενα σπίτια! Με αυτό τον τρόπο θα προσφέρετε την σιγουριά στον καλεσμένο σας, πως ο χώρος χαίρει εξαιρετικής 
καθαριότητας και υγιεινής!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Τύπος εξαγωγής: Ρολό
125gr
Απόχρωση: Μαύρο
Αποτελεσματικός καθαρισμός
2ply περφορέ με 100% καθαρή 
χαρτόμαζα
Ανθεκτικό χαρτί

Χαρτί υγείας Μαύρο

Χαρτί υγείας οικιακό σε μαύρη απόχρωση των 125 γραμμαρίων.
Μια ανατρεπτική πρόταση για το σπίτι ή το γραφείο .Mε λεπτομέρεια και μια σύγχρονη , μοντέρνα ματιά στο χώρο του μπάνιου 
αποτελεί, μιας άριστης ποιότητας προϊόν και είναι ανθεκτικό στην υγρασία. Τοποθετείται σε κλασική οικιακή μπάρα ξεδίπλωσης .

Χαρτί υγείας Τετράφυλλο 
Smile

10 τεμάχια
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί
Εξαιρετικά απορροφητικό

Χαρτί υγείας τετράφυλλο απο την Smile . Είναι κατασκευασμένο με τέσσερις στρώσεις φύλλων που χαρίζει εξαιρετική 
απορροφητικότητα. Έχει απαλή υφή και υψηλή αντοχή στην υγρασία. Εξυπηρετεί ιδανικά το οικιακό σας περιβάλλον, ωστόσο θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε γραφείο ή αραιής κατανάλωσης επαγγελματικό χώρο. Τοποθετείται σε κλασική οικιακή μπάρα 
ξεδίπλωσης .

Χαρτί υγείας Τρίφυλλο 
Pufina 95gr

20 τεμάχια
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Άρωμα λεβάντας
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί
Εξαιρετικά απορροφητικό

Χαρτί υγείας τετράφυλλο απο την Servin . Είναι κατασκευασμένο με τρεις στρώσεις φύλλων που χαρίζει εξαιρετική 
απορροφητικότητα. Έχει απαλή υφή και υψηλή αντοχή στην υγρασία. Εξυπηρετεί ιδανικά το οικιακό σας περιβάλλον, ωστόσο θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε γραφείο ή αραιής κατανάλωσης επαγγελματικό χώρο. Τοποθετείται σε κλασική οικιακή μπάρα 
ξεδίπλωσης .

Χαρτί υγείας Τρίφυλλο 
Regina Green

10 τεμάχια
85gr
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί
Έξτρα απορροφητικό

Χαρτί υγείας τετράφυλλο απο την Endless . Είναι κατασκευασμένο με τρεις στρώσεις φύλλων που χαρίζει εξαιρετική 
απορροφητικότητα. Έχει απαλή υφή και υψηλή αντοχή στην υγρασία. Εξυπηρετεί ιδανικά το οικιακό σας περιβάλλον, ωστόσο θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε γραφείο ή αραιής κατανάλωσης επαγγελματικό χώρο. Τοποθετείται σε κλασική οικιακή μπάρα 
ξεδίπλωσης .

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Χαρτί υγείας Δίφυλλο 
Nuovo

12 τεμάχια
200gr
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί
Εξαιρετικά απορροφητικό

Είναι κατασκευασμένο με δύο στρώσεις φύλλα που χαρίζει εξαιρετική απορροφητικότητα. Έχει απαλή υφή και υψηλή αντοχή 
στην υγρασία. Εξυπηρετεί ιδανικά το οικιακό περιβάλλον, ωστόσο θα μπορούσε να το χρησιμοποιηθεί και σε γραφείο ή αραιής 
κατανάλωσης επαγγελματικό χώρο. Τοποθετείται σε κλασική οικιακή μπάρα ξεδίπλωσης .

Χαρτί υγείας Δίφυλλο 
Regina

40 τεμάχια
75gr
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί
Εξαιρετικά απορροφητικό

Nέα τεχνολογία που παρέχει εξαιρετική οικονομία και ελεγχόμενη κατανάλωση, χάρη στο τράβηγμα φύλλο φύλλο! Είναι 
κατασκευασμένο με δύο στρώσεις φύλλων που χαρίζει εξαιρετική απορροφητικότητα. Έχει απαλή υφή και υψηλή αντοχή στην 
υγρασία. Εξυπηρετεί ιδανικά το οικιακό περιβάλλον, ωστόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε γραφείο ή αραιής 
κατανάλωσης επαγγελματικό χώρο. Τοποθετείται σε κλασική οικιακή μπάρα ξεδίπλωσης .

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Χειροπετσέτες
Συσκευών

6 τεμάχια
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Διαστάσεις 155m
Απόχρωση: Καφέ
Δίφυλλο Ανάγλυφο
Βάρος 1,5kg
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί

6 τεμάχια
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Διαστάσεις 155m
Απόχρωση: Λευκό
Δίφυλλο Ανάγλυφο
Βάρος 1,5kg
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί

Χειροπετσέτα Ρολό Δίφυλλο 
Eco Natural 155ID

Η σειρά Eco Natural εγγυάται την ποιότητα της Lucart με μια ματιά στο μέλλον καθώς είναι φτιαγμένο μετά από ειδική 
επεξεργασία ανακυκλωμένης χάρτινης συσκευασίας ποτών TETRAPACK. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος εξασφαλίζει ένα 
σύγχρονο, ποιοτικά και δερματολογικά ελεγμένo προϊόν. Είναι ιδανικό για επαγγελματίες σε χώρους μαζικής εστίασης, μπαρ 
,καφέ αλλά και σε δημόσιους χώρους. Είναι πιστοποιημένο με το Ecolabel , μια οικολογική επιβεβαίωση που εγγυάται τον 
σεβασμό στα αυστηρά κριτήρια , για το σεβασμό προς το περιβάλλον που απαιτούν τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Χειροπετσέτα Ρολό Δίφυλλο 
Λευκό Eco Natural 150ID

Η σειρά Eco Natural εγγυάται την ποιότητα της Lucart με μια ματιά στο μέλλον καθώς είναι φτιαγμένο μετά από ειδική 
επεξεργασία ανακυκλωμένης χάρτινης συσκευασίας ποτών TETRAPACK. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος εξασφαλίζει ένα 
σύγχρονο, ποιοτικά και δερματολογικά ελεγμένo προϊόν. Είναι ιδανικό για επαγγελματίες σε χώρους μαζικής εστίασης, μπαρ 
,καφέ αλλά και σε δημόσιους χώρους. Είναι πιστοποιημένο με το Ecolabel , μια οικολογική επιβεβαίωση που εγγυάται τον 
σεβασμό στα αυστηρά κριτήρια , για το σεβασμό προς το περιβάλλον που απαιτούν τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



12 τεμάχια
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
700gr
Ταιριάζει σε όλες τις συσκευές της 
αγοράς
Γκοφρέ
Απόχρωση: Λευκό
Ανθεκτικό χαρτί

Χειροπετσέτα Ρολό Δίφυλλο 
Για Συσκευή Autocut Strong

Χειροπετσέτα ρολό για συσκευή Autocut των 80 μέτρων. Είναι κατασκευασμένη απο 100% χημικό χαρτοπολτό. Πρόκειται για 
προϊόν μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας που το καθιστά ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους με μεγάλη κινητικότητα. 
Έχουν αντοχή στην υγρασία και δεν σκίζονται εύκολα μετά απο επαφή με νερό. Είναι ιδανικά για επαγγελματικές κουζίνες,
γραφεία, χώρους εστίασης και ελαφριές βιομηχανικές δουλειές.

Χειροπετσέτα Ρολό 
Χωρίς Μαδρεν 

12 τεμάχια
450gr
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί

Είναι κατασκευασμένη απο εξαιρετικό υλικό, μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας που το καθιστά ιδανικό για 
επαγγελματικούς χώρους με μεγάλη κινητικότητα. Έχουν αντοχή στην υγρασία και δεν σκίζονται εύκολα μετά απο επαφή με νερό. 
Είναι ιδανικά για επαγγελματικές κουζίνες, γραφεία, χώρους εστίασης και ελαφριές βιομηχανικές δουλειές.

Χειροπετσέτα Ρολό Δίφυλλη 
Μαύρη Συσκευής Autocut

8 τεμάχια
75m
700gr
Τύπος εξαγωγής: Autocut
Απόχρωση: Μαύρο
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί

Μια ανατρεπτική πρόταση για το σπίτι ή το γραφείο .Mε λεπτομέρεια και μια σύγχρονη , μοντέρνα ματιά στο χώρο του μπάνιου 
αποτελεί, μιας άριστης ποιότητας προϊόν και είναι ανθεκτικό στην υγρασία. Τοποθετείται σε κλασική οικιακή μπάρα ξεδίπλωσης 
Είναι ιδανικά για επαγγελματικές κουζίνες, γραφεία, χώρους εστίασης και ελαφριές βιομηχανικές δουλειές.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Χειροπετσέτα Ζικ-Ζακ 
2φυλλη Λευκή

4000τμχ/κιβώτιο
Τύπος εξαγωγής: Ζικ Ζακ
Απόχρωση: Λευκό
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί

Χειροπετσέτα Ζικ Ζακ 
Μαύρη 

4000τμχ/κιβώτιο
Διαστάσεις 22x13.5cm
Τύπος εξαγωγής: Ζικ Ζακ
Απόχρωση: Μαύρο
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί

Μια ανατρεπτική πρόταση για το σπίτι ή το γραφείο .Mε λεπτομέρεια και μια σύγχρονη , μοντέρνα ματιά στο χώρο του μπάνιου 
αποτελεί, μιας άριστης ποιότητας προϊόν και είναι ανθεκτικό στην υγρασία. Τοποθετείται σε κλασική οικιακή μπάρα ξεδίπλωσης 
Είναι ιδανικά για επαγγελματικές κουζίνες, γραφεία, χώρους εστίασης και ελαφριές βιομηχανικές δουλειές.

Είναι κατασκευασμένες απο εξαιρετικό υλικό, μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας που το καθιστά ιδανικό για 
επαγγελματικούς χώρους με μεγάλη κινητικότητα. Έχουν αντοχή στην υγρασία και δεν σκίζονται εύκολα μετά απο επαφή με νερό. 
Είναι ιδιαίτερα οικονομικά καθώς λόγω της ποσότητάς τους , δεν χρειάζεται συνεχή αλλαγή.

Χειροπετσέτα Ζικ Ζακ 
Μονόφυλλη Λευκή

Τύπος εξαγωγής: Ζικ Ζακ
Απόχρωση: Λευκό
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Είναι κατασκευασμένες απο εξαιρετικό υλικό, μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας που το καθιστά ιδανικό για 
επαγγελματικούς χώρους με μεγάλη κινητικότητα. Έχουν αντοχή στην υγρασία και δεν σκίζονται εύκολα μετά απο επαφή με νερό. 
Είναι ιδιαίτερα οικονομικά καθώς λόγω της ποσότητάς τους , δεν χρειάζεται συνεχή αλλαγή.

Είναι κατασκευασμένες απο εξαιρετικό υλικό, μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας που το καθιστά ιδανικό για 
επαγγελματικούς χώρους με μεγάλη κινητικότητα. Έχουν αντοχή στην υγρασία και δεν σκίζονται εύκολα μετά απο επαφή με νερό. 
Είναι ιδιαίτερα οικονομικά καθώς λόγω της ποσότητάς τους , δεν χρειάζεται συνεχή αλλαγή.

Χειροπετσέτα Μονόφυλλη 
Πράσινη 25x23cm 5000 Φύλλα

Τύπος εξαγωγής: Ζικ-Ζακ
Απόχρωση: Πράσινο
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί
5000φύλλα

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Χαρτί 
Κουζίνας

Χαρτί Κουζίνας Ρολό Τρίφυλλο 
Επαγγελματικό Μπλέ Palma

2kg
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Περφορέ
Ανθεκτικό στη χρήση
Εξαιρετική απορρόφηση
Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες και βιομηχανικές εργασίες

Το βιομηχανικό ρολό είναι πολύ ανθεκτικό χαρτί τεχνολογίας TAD. Η ειδική του ύφανση αυξάνει την ανθεκτικότητα και την 
απορροφητικότητά του στα υγρά και το καθιστά ιδανικό σε βαριές εργασίες όπου χρειάζεται ταχύτατη απορρόφηση κηλίδων 
νερού, λαδιού και λίπους μεγάλης επιφανείας που χρειάζονται για παράδειγμα οι επαγγελματικές κουζίνες ή ζαχαροπλαστεία. 
Δεν αφήνει χνούδι και δε σχίζεται. Είναι επίσης ιδανικό για τον άμεσο καθαρισμό και σκούπισμα επιφανειών μεγάλων 
διαστάσεων, κηλίδων νερού, πετρελαίου, γράσου, και προστατεύει αποτελεσματικά τα χέρια του χρήστη ακόμη και βρεγμένο.

Το βιομηχανικό ρολό είναι το ανθεκτικότερο τετράφυλλο χαρτί τεχνολογίας TAD. Η ειδική του ύφανση αυξάνει την ανθεκτικότητα 
και την απορροφητικότητά του στα υγρά και το καθιστά ιδανικό σε βαριές εργασίες όπου χρειάζεται ταχύτατη απορρόφηση 
κηλίδων νερού, λαδιού και λίπους μεγάλης επιφανείας που χρειάζονται για παράδειγμα οι επαγγελματικές κουζίνες ή 
ζαχαροπλαστεία. Δεν αφήνει χνούδι και δε σχίζεται. Είναι επίσης ιδανικό για τον άμεσο καθαρισμό και σκούπισμα επιφανειών 
μεγάλων διαστάσεων, κηλίδων νερού, πετρελαίου, γράσου, και προστατεύει αποτελεσματικά τα χέρια του χρήστη ακόμη και 
βρεγμένο. Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι πως είναι επαναχρησιμοποιούμενο έως και 5 φορές ,εξασφαλίζοντας έτσι την 
οικονομία στο χώρο σας.

Χαρτί Κουζίνας Ρολό Δίφυλλο 
Μαύρο

800gr
Διαστάσεις 25x20cm
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Μαύρο
Περφορέ
Ανθεκτικό στη χρήση
Εξαιρετική απορρόφηση
Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Το ρολό είναι πολύ ανθεκτικό δίφυλλο λευκό χαρτί κατασκευασμένο με την πρωτοποριακή τεχνολογία 3D-AirCells. Η ειδική του 
ύφανση αυξάνει την ανθεκτικότητα και την απορροφητικότητά του στα υγρά και το καθιστά ιδανικό σε όλες τις περιπτώσεις 
οικιακής χρήσης ,αλλά και για ελαφριά επαγγελματική χρήση. Δεν αφήνει χνούδι και δε σχίζεται. Κατατάσσεται στα πλέον 
αναγκαία εργαλεία μιας κουζίνας , χάρη στην αποτελεσματικότητά του αλλά και στην εγγύηση της ποιότητάς του!

2400 φύλλα
Τύπος εξαγωγής: Φύλλο-Φύλλο
Απόχρωση: Λευκό
Διάσταση 25x30cm
Ανθεκτικό στη χρήση
Εξαιρετική απορρόφηση
Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες

Χαρτί Κουζίνας Ρολό 500gr
Επαγγελματικό Λευκό EXOPLISMOS

500gr
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Περφορέ
Ανθεκτικό στη χρήση
Εξαιρετική απορρόφηση
Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες

Χαρτί Κουζίνας Ρολό 2φυλλο
Λευκό Regina

310gr
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Περφορέ
Ανθεκτικό στη χρήση
Εξαιρετική απορρόφηση
Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες

Το ρολό είναι πολύ ανθεκτικό δίφυλλο λευκό χαρτί κατασκευασμένο με την πρωτοποριακή τεχνολογία 3D-AirCells. Η ειδική του 
ύφανση αυξάνει την ανθεκτικότητα και την απορροφητικότητά του στα υγρά και το καθιστά ιδανικό σε όλες τις περιπτώσεις 
οικιακής χρήσης ,αλλά και για ελαφριά επαγγελματική χρήση. Δεν αφήνει χνούδι και δε σχίζεται. Κατατάσσεται στα πλέον 
αναγκαία εργαλεία μιας κουζίνας , χάρη στην αποτελεσματικότητά του αλλά και στην εγγύηση της ποιότητάς του!

Χαρτί Κουζίνας Ρολό 3φυλλο
Λευκό Regina

700gr
Διαστάσεις 25x20cm
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Περφορέ
Ανθεκτικό στη χρήση
Εξαιρετική απορρόφηση
Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες

Το ρολό είναι πολύ ανθεκτικό, τρίφυλλο λευκό χαρτί . Η ειδική του ύφανση αυξάνει την ανθεκτικότητα και την 
απορροφητικότητά του στα υγρά και το καθιστά ιδανικό σε όλες τις περιπτώσεις οικιακής χρήσης ,αλλά και για ελαφριά 
επαγγελματική χρήση. Δεν αφήνει χνούδι και δε σχίζεται. Κατατάσσεται στα πλέον αναγκαία εργαλεία μιας κουζίνας , χάρη στην 
αποτελεσματικότητά του αλλά και στην εγγύηση της ποιότητάς του!

Χαρτί Κουζίνας Φύλλο-Φύλλο 
Δίφυλλο Λευκό  

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Χαρτί Κουζίνας Tετράφυλλο  
Επαγγελματικό Jumbo Exoplismos Ltd

2 x 4kg
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Περφορέ
Ανθεκτικό στη χρήση
Εξαιρετική απορρόφηση
Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες και βιομηχανικές 
εργασίες
Διατίθεται σε δύο χρώματα Μπλε και Λευκό

Σειρά 
Exoplismos

Χαρτί Κουζίνας Ρολό 
Τετράφυλλο Λευκό Softex 

1kg
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Περφορέ
Ανθεκτικό στη χρήση
Εξαιρετική απορρόφηση
Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες
Διατίθεται σε δύο χρώματα Μπλέ και Λευκό

Χαρτί Υείας Ρολό Επαγγελματικό 
Λευκό Δίφυλλο Exoplismos 

12τμχ x 450gr
Διαστάσεις 19x6.3cm
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
Ανάγλυφη όψη
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Ανθεκτικό χαρτί

Δες την τιμή εδώ!

ΛΕΥΚΟ ΜΠΛΕ

Δες την τιμή εδώ!

ΛΕΥΚΟΜΠΛΕ

Δες την τιμή εδώ!



Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Απόχρωση: Λευκό
 Υλικό κατασκευής Ανακυκλώσιμος

Διάβροχο
Υψηλής πυκνότητας και δομής
Κατασκευασμένο το βακτηριοστατικό υλικό
Περφορέ κάθε 38cm
Ανθεκτικό στη χρήση

         πολτός

Ιατρικό Ρολό Non Woven 
Supreme Plus  20gr

Υλικά Κατασκευής: Non woven
Διαστάσεις 58x70cm
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Υδρόφοβο
Περφορέ κάθε 38cm
Ανθεκτικό στη χρήση
Διατίθεται σε δυο αποχρώσεις

Ιατρικά
Ρολά

Ιατρικό Ρολό Πλαστικοποιημένο 
με Κόλλα 50m

Τα ιατρικά σεντόνια έχουν διαποτιστεί στο εργαστήριο της Lucart με ένα βακτηριοδιοστατικό διάλυμα το οποίο αναστέλλει τον 
σχηματισμό  βακτηριδίων  με ειδική επίστρωση για να μην κολλάει το χαρτί πάνω στο δέρμα του ασθενούς. Είναι 
κατασκευασμένο απο ειδικής καλλιέργειας χαρτομάζας που δεν σκίζεται, δεν φθείρεται και δεν απαιτεί στο κάτω μέρος νάυλον 
και διαθέτει τις πιστοποιήσεις για την εγγύηση στο καταναλωτικό κοινό.

To ιατρικό ρολό τύπου non woven με διαστάσεις 58cm x 70m, είναι κατασκευασμένο απο 100% πολυπροπυλένιο και είναι 
υδρόφοβο. Είναι ιδανικό για εξεταστικά κρεβάτια, φυσικοθεραπευτήρια, κρεβάτια θεραπείας. αισθητικά κέντρα , καταστήματα 
τατουαζ κ.ά Είναι υψηλής ποιότητας ,γεγονός που εξασφαλίζει την εύκολη χρήση του .

Ιατρικό Ρολό Χάρτινο 
Δίφυλλο 20gr

Υλικά Κατασκευής: 100% Χημικός

Διαστάσεις 58x50cm
Τύπος εξαγωγής: Ρολό
Υδρόφοβο
Περφορέ κάθε 38cm
Ανθεκτικό στη χρήση
Διατίθεται σε δυο αποχρώσεις

        πολτός

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ

Δες την τιμή εδώ!



Χαρτοπετσέτες
Εστιατορίου

Χαρτοπετσέτα Εστιατορίου
 Λευκή 24x24

Διαστάσεις 24x24cm
Απόχρωση: Λευκό
Μαλακή
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικός σχεδιασμός
 5πακ x 700 τεμ
3500 τεμάχια/κιβώτιο

Χαρτοπετσέτα Εστιατορίου
Λευκή 28x28

Διαστάσεις 28x28cm
Απόχρωση: Λευκό
Μαλακή
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικός σχεδιασμός
 4πακ x 700 τεμ
2400 τεμάχια/κιβώτιο

Χαρτοπετσέτα Εστιατορίου
 Λευκή 33x33

Διαστάσεις 33x33cm
Απόχρωση: Λευκό
Μαλακή
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικός σχεδιασμός
350 τεμ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Χαρτοπετσέτα Εστιατορίου
Λευκή 28x28 

Απόχρωση: Λευκό
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικά στην υγρασία
Πακέτο 600τμχ

Δες την τιμή εδώ!



Χαρτοπετσέτα Εστιατορίου
Μακρόστενη Σκληρή 24x28 

Διαστάσεις 24 x 28 cm
Σκληρό τελείωμα
Ιδανικό για τύλιγμα
Ανθεκτικός σχεδιασμός
5 πακ. x 480 τεμ
Διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις

Χαρτοπετσέτα Espresso
σε Λευκή Απόχρωση 17x17 

Διαστάσεις 17 x 17 cm
Απόχρωση: Λευκό
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικός σχεδιασμός
Κατάλληλη για espresso
Πακέτο 400 τεμάχια

Χαρτοπετσέτα Εστιατορίου
Kraft Μακρόστενη Σκληρή 24x28 

Διαστάσεις 24 x 28 cm
Σκληρό τελείωμα
Ιδανικό για τύλιγμα
Ανθεκτικός σχεδιασμός
5 πακ. x 480 τεμ
Διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις

Είναι ιδανική λύση για τύλιγμα sandwich και γύρου. Η σκληρή υφή του , 
αποτρέπει το υλικό να απορροφήσει λάδια και υγρασία ,φροντίζοντας να μην 
ανοίγει και να μην σκίζεται στα χέρια του επαγγελματία και του πελάτη. Αποτελεί 
την πλέον πρακτική λύση για γυράδικα και μαγαζιά fast food. Χρησιμοποιήστε το 
μαζί με τα φύλλα βεζεταλ για να έχετε τη μέγιστη απόδοση ,εξασφαλίζοντας 
στεγνό εξωτερικό περίβλημα!
Εξοπλίστε την επαγγελματική αλλά και την οικιακή σας στέγη με τα πλέον 
σύγχρονα προϊόντα που σας συνιστά ο Exoplismos Ltd για να ανανεώσετε αλλά 
και να αναβαθμίσετε την ποιότητα του χώρου σας!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Χαρτοπετσέτα Εστιατορίου
Λευκή 24x24

Απόχρωση: Λευκό
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικά στην υγρασία
Πακέτο 750τμχ
Κιβώτio 4x750

Δες την τιμή εδώ!

Χαρτοπετσέτα Εστιατορίου
Λευκή EXOPLISMOS 24x24

Απόχρωση: Λευκό
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικά στην υγρασία
Πακέτο 750τμχ
Κιβώτio 4x750

Δες την τιμή εδώ!



Χαρτοπετσέτα Πολυτελείας
24x24 Μονόφυλλη

Διαστάσεις 24x24 
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικός σχεδιασμός
Πακέτο 4000 τμχ/κιβ
Διατίθεται σε διάφορα 

      χρώματα

Χαρτοπετσέτα Πολυτελείας
33x33 Δίφυλλη

Διαστάσεις 33x33
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικός σχεδιασμός
Πακέτο 1200 τμχ/κιβ
Διατίθεται σε διάφορα 

      χρώματα

Χαρτοπετσέτα Πολυτελείας
40x40 Δίφυλλη

Διαστάσεις 40x40
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικός σχεδιασμός
Πακέτο 1000 τμχ/κιβ
Διατίθεται σε διάφορα 

      χρώματα

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Διαστάσεις 33x33
3 στρωμάτων
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικό χαρτί
Πακέτο 50τμχ
Κιβώτιο 24πακέτα
Διατίθεται σε 2 σχέδια

Χαρτοπετσέτα Micro 
33x33 Dian

Διαστάσεις 20x20
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικό χαρτί
Πακέτο 1500τμχ
5πακ x 300 τμχ κιβώτιο
Διατίθεται σε 2 χρώματα

Δυνατότητα εκτύπωσης με λογότυπο

Χαρτοπετσέτα Micro Λευκή
Point to Point 33x33

Διαστάσεις 33x33
3 στρωμάτων
Εξαιρετικά απορροφητική
Ανθεκτικό χαρτί
Ιδανικό για δεξιώσεις και

Πακέτο 50τμχ
       διακόσμηση

Με την εμφάνιση και την αίσθηση μιας μαλακής λινής 
πετσέτας, οι πετσέτες μας είναι η τέλεια εναλλακτική 
λύση για τις υφασμάτινες χαρτοπετσέτες. Οι ίνες 
ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτού 
του χαρτιού γίνονται χνούδι το οποίο στη συνέχεια 
σχηματίζεται χωρίς τη χρήση νερού σε φύλλα 
χαρτιού. Το προκύπτον προϊόν είναι μαλακό , με 
πόρους και με εξαιρετική απορρόφηση νερού. Είναι 
επίσης πολύ ισχυρότερο από τον κανονικό ιστό.

Χαρτοπετσέτα Airlaid 20x20 Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Φάκελος Θήκη Λευκό 40cm 
για Μαχαιροπίρουνα Airlaid

Διαστάσεις 40cm
Εξαιρετική ποιότητα
Ανθεκτικό χαρτί
560τμχ/κιβώτιο 

Διατίθεται σε 4 χρώματα
       (8πακ x 70τμχ)

Δυνατότητα εκτύπωσης με λογότυπο

Φάκελος Θήκη Πολυτελείας 
33x40cm για Μαχαιροπίρουνα 

Διαστάσεις 33x40cm
Χαρτοπετσέτα Πολυτελείας
Ανθεκτικό χαρτί
1000τμχ/κιβώτιο 

Διατίθεται σε 11 χρώματα
       (8πακ x 125τμχ)

Δυνατότητα εκτύπωσης με λογότυπο

Φάκελος Θήκη Μαύρο 20x8.5cm 
για Μαχαιροπίρουνα Χάρτινο PD001

Διαστάσεις 20x8.5cm
Απόχρωση: Μαύρο
Χαρτοπετσέτα δίφυλλη πολυτελείας 33x33cm
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη χρήση
Συσκευασία 500τμχ

Μια εξαιρετική σειρά με κουβερ μιας χρήσης ,σε πολλά χρώματα που ταιριάζουν σε όλα τα καταστήματα και 
τα τραπέζια . Είναι ιδανικά για επαγγελματικούς χώρους , καταστήματα fast food , και άλλους χώρους μαζικής 
εστίασης. Δεν φθείρονται είναι ένα απαραίτητο προϊόν ,καθώς εξασφαλίζει την ασφάλεια της δικής σας 
υγιεινής αλλά και των καταναλωτών σας!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Διαστάσεις 20.2x8.5cm
Απόχρωση: Σύνθετο
Χαρτοπετσέτα δίφυλλη πολυτελείας 23x39cm
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη χρήση
Συσκευασία 500τμχ

Φάκελος Θήκη  20.2x8.5cm 
για Μαχαιροπίρουνα Χάρτινο 

Φάκελος Κουβέρ Airlaid Gala 
40x40cm 50τμχ

Διαστάσεις 40x40cm
Απόχρωση: Σύνθετο
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη χρήση
Συσκευασία 50τμχ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Φάκελος Κουβέρ Χάρτινο 
9x28cm Bon Apetit 1000τμχ

Διαστάσεις 9x28cm
Απόχρωση: Σύνθετο
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη χρήση
Συσκευασία 50τμχ

Φάκελος Κουβέρ Χάρτινο
Kraft 9x28cm 1000τμχ

Διαστάσεις 9x28cm
Απόχρωση: Kraft
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη χρήση
Συσκευασία 50τμχ

Φάκελος Κουβέρ Χάρτινο
Kraft Enjoy 9x28cm 1000τμχ

Διαστάσεις 9x28cm
Απόχρωση: Kraft
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη χρήση
Συσκευασία 50τμχ

Φάκελος Κουβέρ Χάρτινο
Λευκό 9x28cm 1000τμχ

Διαστάσεις 9x28cm
Απόχρωση: Kraft
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη χρήση
Συσκευασία 50τμχ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Φάκελος Κουβέρ Χάρτινο
Λευκό Tasty 9x28cm 2000τμχ

Διαστάσεις 9x28cm
Απόχρωση: Ασπρόμαυρο
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη χρήση
Κιβώτιο 2000τμχ

Δες την τιμή εδώ!



Σετ Σουπλά-Κουβέρ 
Χαρτοπετσέτα Brunch

Σετ Σουπλά-Κουβέρ  
Χαρτοπετσέτα Gourmet 

Σετ Σουπλά-Κουβέρ 
Χαρτοπετσέτα Άγκυρα 

Διαστάσεις Κουβέρ 38x38cm
Διαστάσεις Σουπλά 30x40cm
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη χρήση
Συσκευασία Σουπλά 250τμχ
Συσκευασία Κουβέρ 125τμχ

Διαστάσεις Κουβέρ 38x38cm
Διαστάσεις Σουπλά 30x40cm
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη χρήση
Συσκευασία Σουπλά 250τμχ
Συσκευασία Κουβέρ 125τμχ

Διαστάσεις Κουβέρ 38x38cm
Διαστάσεις Σουπλά 30x40cm
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη χρήση
Συσκευασία Σουπλά 250τμχ
Συσκευασία Κουβέρ 125τμχ

Σετ Σουπλά-Κουβέρ  
Χαρτοπετσέτα Λευκό/Μαύρο 

Διαστάσεις Κουβέρ 38x38cm
Διαστάσεις Σουπλά 30x45cm
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη χρήση
Συσκευασία Σουπλά 250τμχ
Συσκευασία Κουβέρ 125τμχ

Δες την τιμή εδώ!

ΣΟΥΠΛΑ ΚΟΥΒΕΡ

ΣΟΥΠΛΑ

Δες την τιμή εδώ!

ΚΟΥΒΕΡ

Δες την τιμή εδώ!

ΣΟΥΠΛΑ ΚΟΥΒΕΡ

Δες την τιμή εδώ!

ΣΟΥΠΛΑ ΚΟΥΒΕΡ



Φάκελος απο Ίνες Μπαμπού 
50τμχ

Υλικό κατασκευής Ίνες Μπαμπού
 Εξαιρετικής ποιότητας και υφής 
Ανθεκτικό στη χρήση
Βιοδιασπώμενο και κομποστοποιήσιμο
Χωρίς χημικά και φυτοφάρμακα, χωρίς 

       λευκαντικά ή χρωστικές ουσίες

Mε την άνεση ενός προϊόντος μιας χρήσης, το οποίο –σε αντίθεση με το χαρτί– 
προσφέρει την αντιληπτική επίδραση ενός πραγματικού υφάσματος από την 
πρώτη κιόλας στιγμή . Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κοινά σε όλα τα προϊόντα 
της σειράς μας και εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας για όλες τις 
ευχάριστες περιστάσεις .
Χάρη στη διαθεσιμότητα όλων των ειδών και ύφων είναι η τέλεια επιλογή για 
κάθε χώρο και διακόσμηση.

Κατασκευασμένοι από κλωστές ίνες μπαμπού, αυτοί οι 
φάκελοι μιας χρήσης είναι πολυτελείς και 
απορροφητικοί. Με την εμφάνιση και την αίσθηση του 
λεπτού υφάσματος,  συνδυάζονται υπέροχα με τη 
luxury διακόσμηση και χρώματα!

Φάκελος απο Ίνες Μπαμπού 
50τμχ

Υλικό κατασκευής Ίνες Μπαμπού
 Εξαιρετικής ποιότητας και υφής
Ανθεκτικό στη χρήση
Βιοδιασπώμενο και κομποστοποιήσιμο
Χωρίς χημικά και φυτοφάρμακα, χωρίς 

       λευκαντικά ή χρωστικές ουσίες

Ο σεβασμός του πλανήτη δεν αποτελεί όριο δημιουργικότητας, αλλά μια 
μεγάλη ευκαιρία που μας οδηγεί να υιοθετήσουμε καινοτόμες, ασυνήθιστες 
και αποτελεσματικές λύσεις. Έχουμε ορίσει αυστηρούς και σαφείς στόχους 
βιωσιμότητας. όλα τα προϊόντα μας ενστερνίζονται την έννοια της κοινής

ευθύνης. Έχουμε ορίσει αυστηρούς και σαφείς στόχους βιωσιμότητας. Όλα τα 
προϊόντα μας περικλείουν μια έννοια κοινής ευθύνης.



Φύλλα Βεζεταλ
Χαρτοσακούλες

Χαρτί Περιτυλίγματος Kraft 
Tasty Vegetal 10kg

Υλικά Κατασκευής: Χαρτί Βεζεταλ
Απόχρωση: Kraft
Αδιάβροχη κατασκευή
Ανθεκτικό χαρτί
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Πακέτο 10 κιλών

Χαρτί Περιτυλίγματος Kraft 
Vegetal 10kg

Υλικά Κατασκευής: Χαρτί Βεζεταλ
Απόχρωση: Kraft
Αδιάβροχη κατασκευή
Ανθεκτικό χαρτί
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Πακέτο 10 κιλών

Χαρτί Περιτυλίγματος Καρό 
Vegetal 10kg

Υλικά Κατασκευής: Χαρτί Βεζεταλ
Απόχρωση: Λευκό/Κόκκινο
Αδιάβροχη κατασκευή
Ανθεκτικό χαρτί
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Πακέτο 10 κιλών

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Χαρτί Περιτυλίγματος Λευκό 
Vegetal 10kg

Υλικά Κατασκευής: Χαρτί Βεζεταλ
Απόχρωση: Λευκό
Αδιάβροχη κατασκευή
Ανθεκτικό χαρτί
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Πακέτο 10 κιλών

Δες την τιμή εδώ!

Χαρτί Περιτυλίγματος Good 
Food Vegetal 10kg

Υλικά Κατασκευής: Χαρτί Βεζεταλ
Απόχρωση: Λευκό
Αδιάβροχη κατασκευή
Ανθεκτικό χαρτί
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Πακέτο 10 κιλών

Δες την τιμή εδώ!



Χαρτοσακούλα Vegetal Kraft 
Tasty 10kg

Υλικά Κατασκευής: Χαρτί Βεζεταλ
Απόχρωση: Kraft
Αδιάβροχη κατασκευή
Ανθεκτικό χαρτί
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Πακέτο 10 κιλών

Σακούλα Χάρτινη  Πλακέ Kraft

Υλικά Κατασκευής: Χάρτινο
Απόχρωση: Kraft/Καφέ
Διαθέτει λαβές
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Ανθεκτικό στο βάρος
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Σακούλα Χάρτινη 25x20x44cm 
Πλακέ Delivery Bag Kraft

Υλικά Κατασκευής: Χάρτινο
Απόχρωση: Kraft/Καφέ
Δεν διαθέτει λαβές
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Ανθεκτικό στο βάρος
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Χαρτοσακούλα Vegetal Kraft A 
Tasty 10kg

Υλικά Κατασκευής: Χαρτί Βεζεταλ A
Απόχρωση: Ασπρόμαυρο
Ανθεκτικό χαρτί
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Πακέτο 10 κιλών

Δες την τιμή εδώ!

Χαρτοσακούλα Vegetal Kraft A 
Tasty 10kg

Υλικά Κατασκευής: Χαρτί Βεζεταλ A
Απόχρωση: Ασπρόμαυρο
Ανθεκτικό χαρτί
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Πακέτο 10 κιλών

Δες την τιμή εδώ!



Υλικά Κατασκευής: Σύνθετο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην 
υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με 
τρόφιμα.

Χάρτινο Τραπεζομάντηλο

Βρείτε όλες τις διαστάσεις και τις τιμές εδώ!



Είδος Προϊόντος: Επιτραπέζιο Αλάτι
Συσκευασμένα φακελάκια
Εξαιρετική γεύση
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Αλάτι Μερίδα 1gr 2500τμχ
Πιπέρι Μερίδα 0.5gr 2500τμχ

Ζαχαρίνη Canderel Original 
500τμχ

Ποσότητα 500 τεμάχια
Είδος Προϊόντος: Ζαχαρίνη
Υποκατάστατο ζάχαρης
Συσκευασμένα φακελάκια
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Ξύδι Κόκκινο Μπουκαλάκι 20ml 
150τμχ

Είδος Προϊόντος: Ξύδι Κόκκινο
Μπουκαλάκι μινιατούρα
Εξαιρετικά πλούσια γεύση
Ιδανικό για ξενοδοχεία και Airbnb

Extra Παρθένο Ελαιόλαδο 20ml 
150τμχ

Είδος Προϊόντος: Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Μπουκαλάκι μινιατούρα
Εξαιρετικά πλούσια γεύση
Ιδανικό για ξενοδοχεία και Airbnb

Γλυκαντικό Με Στέβια 2gr 
150τμχ Freevia

Είδος Προϊόντος: Γλυκαντικό Στέβια
Υποκατάστατο ζάχαρης
Συσκευασμένα φακελάκια
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Μηδέν θερμίδες
Μηδενικός γλυκαιμικός δείκτης
Βραβείο ανώτερης γεύσης και ποιότητας
Χωρίς τεχνητά γλυκαντικά

Δες την τιμή εδώ!

ΑΛΑΤΙ ΠΙΠΕΡΙ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Ποσότητα 200 τεμάχια
Είδος Προϊόντος: Μαγιονέζα
Συσκευασμένα φακελάκια
Εξαιρετική γεύση
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Κέτσαπ Μερίδα Stick 15gr 
200τμχ

Ποσότητα 200 τεμάχια
Είδος Προϊόντος: Κέτσαπ Sauce
Συσκευασμένα φακελάκια
Εξαιρετική γεύση
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Μουστάρδα Μερίδα Stick 15gr 
200τμχ

Ποσότητα 200 τεμάχια
Είδος Προϊόντος: Μουστάρδα
Συσκευασμένα φακελάκια
Εξαιρετική γεύση
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Μαγιονέζα Μερίδα Stick 15gr 
200τμχ

Ποσότητα 120 τεμάχια
Είδος Προϊόντος: Στιγμιαίος Καφές
Συσκευασμένα φακελάκια
Εξαιρετική γεύση
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Καφές Στιγμής Nescafe Stick 2gr 
120τμχ

Ποσότητα 100 τεμάχια
Είδος Προϊόντος: Μέλι Άνθεων
Φακελάκι 10gr ( 1gr)
Συσκευασμένα φακελάκια
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Μέλι Mini Ατλας 10gr Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Ποτήρια 
Χάρτινα

 

Ο καφές έγινε απόλαυση και η 
απόλαυση , ανάγκη για 

δημιουργία! Βρείτε στημεγάλη 
συλλογή που διαθέτει ο 
Exoplismos Ltd , τα πιο 

σύγχρονα σχέδια ! Η ποιότητά 
τους εγγυάται την εύκολη 

χρήση τους! Σειρές με 
οικολογικά υλικά , ανάγλυφα 

pattern και ποικιλία σε 
μεγέθη!



Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Διατίθεται σε 2 χρώματα
Διατίθεται σε 3 μεγέθη

Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες
Συσκευασία 14oz-20 τμχ
Συσκευασία 8oz-18τμχ

Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο
Summer

Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο
Brunette και Blonde

Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Διατίθεται σε 2 σχέδια
Διατίθεται σε 3 μεγέθη

Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο

Ποτήρια Χάρτινα Διπλότοιχα
Pin Up 

Ποικίλα Σχέδια
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Διατίθεται σε 3 σχέδια

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

BRUNETTE 16oz BLONDE 14oz BLONDE 8oz

Δες την τιμή εδώ!

ΚΡΑΦΤ 14oz ΜΑΥΡΟ 14oz

Δες την τιμή εδώ!

8oz 14oz 16oz

Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Συσκευασία 25 τμχ
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο
Joker

Δες την τιμή εδώ!

Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Συσκευασία 25 τμχ
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο
First Coffee

Δες την τιμή εδώ!



Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο
σε Μαύρη Απόχρωση

Ποτήρια Χάρτινα Διπλότοιχα
Coffee Stories, Enjoy Coffee & Global

Διαθέσιμη Χωρητικότητα 

Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Διατίθεται σε 3 σχέδια
Διατίθεται σε 2 μεγέθη

       14oz & 8oz

Διαθέσιμη Χωρητικότητα
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Συσκευασία 14oz -20τμχ
Συσκευασία 8oz-18τμχ

Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο
με Σχέδιο

Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Διατίθεται σε 3 μεγέθη
Διατίθεται σε 3 σχέδια 

      Μερακλής, Αθηναίος και Χαλαρά

Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο
με Σχέδιο Δρομείς

Χωρητικότητα 14oz & 8oz
Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία

Δες την τιμή εδώ!

8oz 14oz 16oz

8oz 14oz 16oz

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

8oz
ΧΑΛΑΡΑ

14oz
ATHENS

16oz
ΜΕΡΑΚΛΗΣ

Δες την τιμή εδώ!

8oz 14oz

Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Συσκευασία 25 τμχ
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο
Smoke

Δες την τιμή εδώ!

Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Συσκευασία 25 τμχ
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο
Merilyn

Δες την τιμή εδώ!



Απόχρωση: Λευκό / Πράσινο
Πακέτο 25τεμαχίων
Βιοδιασπώμενο
Χωρίς πλαστική μεμβράνη
Ανάγλυφο
Οργανικό Προϊόν

Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Ανάγλυφη υφή
Συσκευασία  20τμχ

Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Διατίθεται σε 2 χρώματα
Συσκευασία 14oz-20 τμχ
Συσκευασία  8oz-18τμχ

Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο
Ανάγλυφο Premium

Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Ανάγλυφη υφή
Διατίθεται σε 2 χρώματα
Συσκευασία 25τμχ

Ποτήρι Χάρτινο 14oz 
Διπλότοιχο Γκρι 

Ποτήρι Χάρτινο Μονότοιχο 
Σε Διάφορα Σχέδια

Ανθεκτικό στην υγρασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Συσκευασία  50τμχ
Τα σχέδια είναι ενδεικτικά 
Διατίθενται σε 4 μεγέθη
Η εμφάνιση στα μονότοιχα μπορεί να διαφέρει

Ποτήρι Χάρτινο Ανάγλυφο με 
Επίστρωση Water Based Brick
 Wall

Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο
Say Yes

Δες την τιμή εδώ!

8oz 14oz

Δες την τιμή εδώ!

8oz 14oz 16oz

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

8oz 14oz 16oz



Πλαστικό PP
Χωρητικότητα 350ml
Πακέτο 50τεμαχίων
Μαύρο
Λείο φινίρισμα
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες

Ποτήρι Πλαστικό 300ml Διάφανο με
Σχέδιο Πορτοκάλι και Ρόδι PET

Πλαστικό PET
Χωρητικότητα 300ml
Πακέτο 50τεμαχίων
Διάφανο
Λείο φινίρισμα
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες

Ποτήρι Πλαστικό 350ml Διάφανο
Fresh Pressed Juice PET

Πλαστικό PET
Χωρητικότητα 350ml
Πακέτο 50τεμαχίων
Διάφανο
Λείο φινίρισμα
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες

Ποτήρι Πλαστικό 350ml 
Θράκης 504 

Δες την τιμή εδώ!

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΡΟΔΙ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Ποτήρι Πλαστικό 200ml 
Νο 502 Αυτόματου Πωλητή

Πλαστικό PP
Χωρητικότητα 200ml
Πακέτο 100τεμαχίων
Διάφανο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες

Ποτήρι Πλαστικό 300ml 
Κοντό Θράκης Freddo

Πλαστικό PET
Χωρητικότητα 300ml
Πακέτο 50τεμαχίων
Διάφανο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες

Ποτήρι Πλαστικό 400ml 
Νο505 

Πλαστικό PP
Χωρητικότητα 400ml
Πακέτο 50τεμαχίων
Διάφανο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες

Ποτήρι Πλαστικό 330ml 
Eco Friendly 

Πλαστικό PET
Χωρητικότητα 330ml
Πακέτο 50τεμαχίων
Πλήρως ανακυκλώσιμο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες

Ποτήρι Πλαστικό 300ml 
Νο504

Πλαστικό PP
Χωρητικότητα 400ml
Πακέτο 50τεμαχίων
Διάφανο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Πακέτο 100 τεμαχίων
Χρήση σε χάρτινο ή φελιζόλ ποτήρι
Διατίθεται σε λευκό, μαύρο ,κόκκινο 

      και πράσινο χρώμα

Καπάκι Πιπίλα  

Καπάκι Πιπίλα Ενισχυμένο 

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Πακέτο 100 τεμαχίων
Χρήση σε χάρτινο ή φελιζόλ ποτήρι
Διατίθεται σε λευκό και μαύρο χρώμα

Καπάκι Πομπέ για Χάρτινο 
8-14-16oz 

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Πακέτο 100 τεμαχίων
Χρήση σε χάρτινο ποτήρι
Διάφανο
Διαθέτει ανοιχτή οπή 

Καπάκι Πομπέ Ασφαλείας 
για Χάρτινο και Πλαστικό 
14-16oz 

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Πακέτο 50 τεμαχίων
Χρήση σε χάρτινο και πλαστικό ποτήρι
Διάφανο
Διαθέτει κλειστή οπή με μεμβράνη ασφαλείας
Διατίθεται και για πλαστικό ποτήρι

Καπάκι Επίπεδο με Εγκοπή 
Σταυρό για Χάρτινο 14-16oz 

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Πακέτο 100 τεμαχίων
Χρήση σε χάρτινο ποτήρι
Διάφανο
Διαθέτει εγκοπή/σταυρό

Καπάκι Επίπεδο με Εγκοπή 
Χάρτινο 14-16oz 

Υλικά Κατασκευής: Ενισχυμένο χαρτόνι
Πακέτο 50 τεμαχίων
Χρήση σε χάρτινο ποτήρι
Λευκό
Πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό

Δες την τιμή εδώ!

8oz 14-16oz

Δες την τιμή εδώ!

8oz

Δες την τιμή εδώ!

8oz

14-16oz

14-16oz

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Καπάκι Πομπέ για Πλαστικό 
14-16oz 

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Πακέτο 100 τεμαχίων
Χρήση σε πλαστικό ποτήρι
Διαθέτει ανοιχτή οπή 
Διατίθεται σε κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα

Καπάκι Πομπέ για Πλαστικό 
14-16oz 

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Πακέτο 100 τεμαχίων
Χρήση σε πλαστικό ποτήρι
Διαθέτει ανοιχτή οπή 

Καπάκι Eπίπεδο για Πλαστικό 
14-16oz 

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Πακέτο 100 τεμαχίων
Χρήση σε πλαστικό ποτήρι
Διαθέτει ανοιχτή οπή 

Καπάκια πλατικά, κατάλληλα για 
πλαστικά ποτήρια. Κουμπώνουν σε 
όλα τα ποτήρια , όλων των 
εταιρειών αυτής της 
χωρητικότητας. Είναι 
κατασκευασμένα απο ανθεκτικό 
πλαστικό ,για να αντέχει τις 
θερμοκρασίες του ροφήματος. 
Εφάπτετονται τέλεια στο ποτήρι και 
συγκρατούν το υγρό ,χωρίς να 
επιτρέπουν τις διαρροές.

Καπάκι Πιπίλα Από 
Ζαχαροκάλαμο 50τμχ

Υλικά Κατασκευής: Ζαχαροκάλαμο
Χρήση σε χάρτινο ποτήρι
Πακέτο 50 τεμαχίων
Βιοδιασπώμενο
Χωρίς πλαστική μεμβράνη
Οργανικό Προϊόν

Δες την τιμή εδώ!

8oz 14-16oz

Δες την τιμή εδώ!

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Κάντε την αλλαγή , χρησιμοποιώντας προϊόντα κατασκευασμένα απο οργανικά υλικά . Η σειρά BIO PRODUCTS της εταιρείας 
EXOPLISMOS LTD προσφέρει μεγάλη ποικιλία αναλώσιμων ειδών, που χρειάζονται τόσο οι επαγγελματικοί χώροι , όσο και οι 
οικίες που θέλουν να συνδράμουν στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια και τη νέα φιλοσοφία πως η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής 
καθορίζεται από την ποιότητα της φύσης.

Διάσταση 0.6x22cm
Πακέτο 250 τεμαχίων
Βιοδιασπώμενο
Σπαστό
Χωρίς πλαστική μεμβράνη
Οργανικό Προϊόν
Συσκευασμένο 1/1

Καλαμάκια χάρτινα ίσια jumbo των 0.8cm, μήκος 23cm, σε μαύρο χρώμα, χωρίς εσωτερική πλαστική επίστρωση, κατάλληλα για 
ανακύκλωση, βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα. Προϊόν κατασκευασμένο με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης από 
δάση με υπεύθυνη διαχείριση. Eξαιρετικής αντoχής σε όλα τα κρύα ροφήματα. Μια φιλική προς το περιβάλλον λύση, πλήρως 
προσαρμοσμένη στις νομοθετικές απαιτήσεις της Ε.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδανικά για την αντικατάσταση των 
αντίστοιχων πλαστικών μίας χρήσης.

Καλαμάκια Χάρτινα Jumbo 
Ίσια Μαύρα

Διάσταση 0.8x23cm
Πακέτο 250 τεμαχίων
Βιοδιασπώμενο
Χωρίς πλαστική μεμβράνη
Οργανικό Προϊόν
Συσκευασμένο 1/1

Καλαμάκια Χάρτινα Ίσια 
Μαύρα Freddo 

Διάσταση 0.42x18cm
Πακέτο 500 τεμαχίων
Βιοδιασπώμενο
Χωρίς πλαστική μεμβράνη
Οργανικό Προϊόν
Συσκευασμένο 1/1

Καλαμάκια Χάρτινα Μαύρα 
Σπαστά 

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Χάρτινη Θήκη Μεταφοράς 
Pop Art 100τμχ

Πακέτο 100 τεμαχίων
Διαθέτει εγκοπές για καλαμάκια
Ελαφρύ και ανθεκτικό
Αντοχή στην υγρασία
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Χάρτινη Θήκη Μεταφοράς 
Μαύρο Best Coffee 50τμχ

Πακέτο 50 τεμαχίων
Διαθέτει εγκοπές για καλαμάκια
Ελαφρύ και ανθεκτικό
Αντοχή στην υγρασία
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Χάρτινη Θήκη Μεταφοράς 
Kraft Rois 50τμχ

Πακέτο 50 τεμαχίων
Διαθέτει εγκοπές για καλαμάκια
Ελαφρύ και ανθεκτικό
Αντοχή στην υγρασία
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Χάρτινη Θήκη Μεταφοράς 
Plastic Free 100τμχ

Υλικό κατασκευής Χαρτόνι Welle
Πακέτο 100 τεμαχίων
Ελαφρύ με στιβαρή κατασκευή
Εξαιρετική αντοχή στο βάρος και στην 

Βιοδιασπώμενο
Χωρίς πλαστική μεμβράνη
Οργανικό Προϊόν
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

       υγρασία

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Διθέσια Τετραθέσια

Διθέσια Τετραθέσια

Δες την τιμή εδώ!

Διθέσια Τετραθέσια

Δες την τιμή εδώ!

Διθέσια Τετραθέσια



Θήκη Μεταφοράς Μιας Χρήσης

Ελαφρύ και ανθεκτικό
Ανθεκτικό στο βάρος και στην υγρασία
Δεν διαπερνάται η θερμότητα
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Θήκη Μεταφοράς 2 Θέσεων
με Χερούλι Πουά 25τμχ

Πακέτο 25 τεμαχίων
Ελαφρύ και ανθεκτικό
Ανθεκτικό στο βάρος και στην υγρασία
Σχέδιο πουά
Διατίθεται λαβή

Θήκη Μεταφοράς 2 Θέσεων
με Χερούλι Κορμός Κraft 25τμχ

Πακέτο 25 τεμαχίων
Ελαφρύ και ανθεκτικό
Ανθεκτικό στο βάρος και στην υγρασία
Σχέδιο πουά
Διατίθεται λαβή

Αναδευτήρας Ξύλινος 14cm 
Συσκευασμένο 1/1 200τμχ

Διαστάσεις: 14cm
Υλικά Κατασκευής: Ξύλινο
Απόχρωση: Φυσικό καφέ
Συσκευασμένο 1/1
Οργανικό Προϊόν

Αναδευτήρας Ξύλινος 12cm 
500τμχ

Διαστάσεις: 12cm
Υλικά Κατασκευής: Ξύλινο
Απόχρωση: Φυσικό καφέ
Οργανικό Προϊόν
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Δες την τιμή εδώ!

Μονοθέσια Διθέσια

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Χύμα Συσκευασμένο



Συσκευασίες
Κουτιά

Μια εξαιρετική σειρά 
συσκευασιών για τη μεταφορά 

γευμάτων ,κατασκευασμένη 
με υψηλές προδιαγραφές 

,αποτελούν ιδανικά προϊόντα 
για την αγορά του Food 

Service. Όλη η διαδικασία ,απο 
το σχεδιασμό μέχρι και το 

τελικό προϊόν, αποτελούν την 
κορυφή του είδους!



Υλικό Κατασκευής: Χαρτόνι
Κλείδωμα ασφαλείας
Διαθέτει παραθυράκι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.

Χάρτινο Kraft Με Παραθυράκι 25τμχ
Υλικό Κατασκευής: Χαρτόνι
25 τεμάχια ανα πακέτο
Εσωτερική επίστρωση πολυαιθυλενίου
Κατάλληλη για ζεστά και κρύα γεύματα
Διαθέτει κλέιδωμα ασφαλείας 
Παράθυρο anti-fog για αποτροπή υδρατμών
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφημα

Υλικό Κατασκευής: Χαρτόνι
100 τεμάχια ανα συσκευασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Ανθεκτικό στην υγρασία
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Χάρτινο Σκαφάκι Kraft  
100τμχ/Πακ

Χάρτινο Σκεύος  Kraft Με 
Συρόμενο Καπάκι 100τμχ

Υλικό Κατασκευής: Χαρτόνι
100 τεμάχια ανα συσκευασία
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Ανθεκτικό στην υγρασία
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
Διαθέτει συρόμενο καπάκι
Εσοχή για πιρούνι

Χάρτινο Kraft Σαλάτας Με Παραθυράκι   
Easy Open

Δες την τιμή εδώ!

μικρό μεσαίο μεγάλο

15.5x8x5cm 18x8x5cm Καπάκι

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

13x13x6cm 17.5x13x6cm

Δες την τιμή εδώ!



Χάρτινη Θήκη Kraft Για Sandwich 
Τριγωνική 50τμχ

Διαστάσεις 29.5×7×7cm
Υλικά Κατασκευής: Βιοδιασπώμενο χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft / Σύνθετο
Πρωτογενές χαρτόνι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Δεν απαιτείται συναρμολόγηση
Πακέτο 50 τεμαχίων

Χάρτινη Θήκη  Kraft 
Για Τορτίγια 50τμχ

Διαστάσεις 11.5×9.5x5cm
Υλικά Κατασκευής: Βιοδιασπώμενο χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft / Σύνθετο
Πρωτογενές χαρτόνι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Δεν απαιτείται συναρμολόγηση
Πακέτο 50 τεμαχίων

Χάρτινο Kraft  Για Sandwich
Με Παραθυράκι 50τμχ

Διαστάσεις 17.5x12x7.5cm
Υλικά Κατασκευής: Βιοδιασπώμενο χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft / Σύνθετο
Πρωτογενές χαρτόνι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Δεν απαιτείται συναρμολόγηση
Πακέτο 50 τεμαχίων

με αυτόματο 

άνοιγμα

με αυτόματο 

άνοιγμα

με αυτόματο 

άνοιγμα

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σειρά 
Bio Box

Χάρτινο Kraft Bio Box
Για Noodles 40τμχ

Διαστάσεις  8.5×8.5x9cm
Υλικά Κατασκευής: Βιοδιασπώμενο χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft 
Πρωτογενές χαρτόνι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 40 τεμαχίων
Δεν απαιτείται συναρμολόγηση

Χάρτινο Kraft  της Σειράς 
Bio Box 

Υλικά Κατασκευής: χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft 
Πρωτογενές χαρτόνι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες 

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Δεν απαιτείται συναρμολόγηση

       και στην υγρασία.

με αυτόματο 

άνοιγμα

με αυτόματο 

άνοιγμα

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

11x9x6cm 15x12x6.5cm

19x14x6cm 19x14x9cm



Συσκευασίες απο πρωτογενές 
χαρτόνι για να διατηρεί τη γεύση 
και την υφή των γευμάτων ! Έχει 

επίστρωση στο εσωτερικό της για 
να αποτρέπει το λάδι και τα υγρά 

να το φθείρουν.
Τα κουτιά αυτά ,είναι 

κατασκευασμένα με την τεχνική 
Easy Open για την μεγαλύτερη 

ευκολία σας και διαθέτουν 
κλείδωμα ασφαλείας!

Χάρτινο Kraft  Για Μικρογεύματα  

Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft
Κλείδωμα ασφαλείας
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλα για άμεση επαφή με τρόφιμα
Διαθέτει επίστρωση στο εσωτερικό
Δεν απαιτείται συναρμολόγηση

με αυτόματο 

άνοιγμα

Δες την τιμή εδώ!

12.8x12.8x5cm 24.5x13x5.5cm 23x16.5x4.7cm 27x19x7.5cm



Σειρά 
Conical

Χάρτινα Kraft  Για Burger
Easy Open  

Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft
Κλείδωμα ασφαλείας
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Δεν απαιτείται συναρμολόγηση

με αυτόματο 

άνοιγμα

Δες την τιμή εδώ!

11.5x11x10cm 11x11x8.5cm 20x10x8.5cm 16x9.5x5.7cm 20x14.5x7.5cm



Χάρτινο Πολυκραφτ 
Φαγητού 100τμχ

Υλικά Κατασκευής: Σκληρό Χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft
Στιβαρή κατασκευή
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην 

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Πακέτο 100 τεμαχίων

       υγρασία

Χάρτινο σκεύος polykraft φαγητού με εσωτερική πολυστρωματική αδιαβροχοποίηση, με επάλειψη RECYCLABLE BIODEGRADABLE 
COATING. Διαθέτει εξωτερική μονοστρωματική επάλειψη και υφή ριγωτού σχεδίου. Αποτελείται από καθαρή χαρτομάζα χωρίς 
λευκαντές και πληροί όλες τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και προδιαγραφές.

Χάρτινο Πολυκραφτ 
Φαγητού 100τμχ

Υλικά Κατασκευής: Σκληρό Χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft
Χρήση για στεγνά τρόφιμα
Στιβαρή κατασκευή
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην 

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Πακέτο 100 τεμαχίων

       υγρασία

Κουτί kraft χωρίς πλαστική επίστρωση. Ένα προϊόν με
εσωτερική επιφάνεια από κυματοειδές χαρτόνι για 
ιδιαίτερη αντοχή. Δυνατό και ανθεκτικό. Eπιτυγχάνει την 
αναπνοή του ζεστού φαγητού και την μείωση 
εγκλωβισμού των υδρατμών. Αποτελείται από καθαρή 
χαρτομάζα χωρίς λευκαντές και πληροί όλες τις 
προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών. Διαθέτει 
όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά σύμφωνα με τους 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς και προδιαγραφές. Ιδανική 
επιλογή delivery & take away.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σκεύη 
Σαλάτας

Μπολ Χάρτινο Kraft Με 
Καπάκι Pet 50τμχ

Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft Μονόχρωμο
Διαθέτει καπάκι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Πακέτο 50 τεμαχίων
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Σκεύος Χάρτινο Μαύρο Kraft Με 
Καπάκι ΡΕΤ 50τμχ

Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Μαύρο
Διαθέτει καπάκι PS
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 50 τεμαχίων
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Δες την τιμή εδώ!

750ml 1000ml

1200ml1125ml

Δες την τιμή εδώ!

750ml 1150ml



Διαστάσεις 17.5×12.5×16.5cm
Υλικά Κατασκευής:  Χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft
Διαθέτει λαβή
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Πακέτο 25 τεμαχίων

Διαστάσεις 9.5x12cm
Υλικά Κατασκευής: Χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Πακέτο 50 τεμαχίων

Χάρτινα Kraft για Burger και 
Pancake 100τμχ

Υλικά Κατασκευής: Σκληρό Χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft
Στιβαρή κατασκευή
Κλείδωμα ασφαλείας
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Πακέτο 100 τεμαχίων
Διατίθεται σε 3 συσκευασίες

Χάρτινο Kraft Για Calzone Easy 
Open 100τμχ

Διαστάσεις 30.5×15×5cm
Υλικά Κατασκευής:  Χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft
Κλείδωμα ασφαλείας
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Πακέτο 100 τεμαχίων

Χάρτινο Kraft Για Κρέπα
 10kg

Διαστάσεις 25x25x4cm
Υλικά Κατασκευής:  Χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft
Διαθέτει αεραγωγούς για αποφυγή υδρατμών
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Πακέτο 10 κιλών

Χάρτινο Κουτί-Βαλιτσάκι  Kraft 
25τμχ

Χάρτινη Θήκη Πατάτας Kraft 
50τμχ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

13x13x8cm 22x12x9cm

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σειρά 
Simply Fresh

Διαστάσεις 13x13x5cm
Υλικά Κατασκευής: Βιοδιασπώμενο Χαρτόνι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 25 τεμαχίων

με αυτόματο 

άνοιγμα

με αυτόματο 

άνοιγμα

Χάρτινη Θήκη Κρέπας
 50τμχ

Διαστάσεις 18x6cm
Υλικά Κατασκευής: Βιοδιασπώμενο Χαρτόνι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 200 τεμαχίων

Χάρτινο Σκεύος Kraft Για Burger  
50τμχ

Διαστάσεις 11x11x8.5cm
Υλικά Κατασκευής: Βιοδιασπώμενο Χαρτόνι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 50 τεμαχίων

Χάρτινο Σκεύος Kraft Για 
Ορεκτικά / Πατάτα 25τμχ

με αυτόματο 

άνοιγμα

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Διαστάσεις 22x13x5.5cm 
Υλικά Κατασκευής: Βιοδιασπώμενο Χαρτόνι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 25 τεμαχίων

Χάρτινο Σκεύος Kraft Για Κρέπα 
Τριγωνικό 130τμχ

Διαστάσεις 25x25x4cm 
Υλικά Κατασκευής: Βιοδιασπώμενο Χαρτόνι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 130 τεμαχίων

Χάρτινο Σκεύος  Kraft Για Club 
Sandwich 25τμχ

Χάρτινο Σκεύος  Kraft Για
Κρέπα-Βάφλα 25τμχ

Διαστάσεις 22x18x5cm
Υλικά Κατασκευής: Βιοδιασπώμενο Χαρτόνι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 25 τεμαχίων

με αυτόματο 

άνοιγμα

με αυτόματο 

άνοιγμα

με αυτόματο 

άνοιγμα

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σειρά 
Best Meal

Διαστάσεις  25.5x10x5.3cm
Κατασκευή Easy Open
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 25 τεμαχίων

Χάρτινη Θήκη Για 
Πατάτες Best Meal 50τμχ

Κατασκευή Easy Open
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 50 τεμαχίων

Χάρτινο Σκεύος Για 
Πατάτες Best Meal 25τμχ

Διαστάσεις 12.8x12.8x5cm
Κατασκευή Easy Open
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 25 τεμαχίων

Χάρτινο Σκεύος Μεγάλης  
Μερίδας Best Meal 35τμχ

Διαστάσεις  20x14.5x7.5cm
Κατασκευή Easy Open
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 35 τεμαχίων

Χάρτινο Σκεύος για 
2ουβλάκι Best Meal 25τμχ

με αυτόματο 

άνοιγμα

με αυτόματο 

άνοιγμα

με αυτόματο 

άνοιγμα

με αυτόματο 

άνοιγμα

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Διαστάσεις  24.5x13x5.5cm
Κατασκευή Easy Open
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 25 τεμαχίων

Χάρτινο Σκεύος  Μερίδας 
Best Meal 25τμχ

Χάρτινο Σκεύος Κουτί 
Grill Best Meal 25τμχ

Διαστάσεις  23x16.5x4.7cm
Κατασκευή Easy Open
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 25 τεμαχίων

Χάρτινο Σκεύος Κουτί X- 
Large Best Meal 25τμχ

Διαστάσεις  27x19x7.5cm
Κατασκευή Easy Open
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 25 τεμαχίων

με αυτόματο 

άνοιγμα

με αυτόματο 

άνοιγμα

με αυτόματο 

άνοιγμα

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



με αυτόματο 

άνοιγμα

Χάρτινο Σκεύος Για Ψαρογεύματα  
25τμχ

Κατασκευή Easy Open
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 25 τεμαχίων
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Χάρτινο Σκεύος  με
 Παραθυράκι 

Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: kraft
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Ιδανικό για μεταφορά sushi
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Διατίθεται σε 2 συσκευσασίες

Χάρτινο Kraft Με Παραθυράκι Νο1 
50τμχ

Διαστάσεις 16x12x5cm
Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: kraft
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Πακέτο 50 τεμαχίων

Σκεύος Χάρτινο Kraft Ορθογώνιο 
Με Καπάκι  ΡΕΤ 50τμχ

Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Kraft
Διαθέτει καπάκι PET
Διαθέτει αντιθαμπωτικό παραθυράκι
Κλείδωμα ασφαλείας
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 50 τεμαχίων
Αυτόματο άνοιγμα
Δεν απαιτεί συναρμολόγηση
Διατίθεται σε 4 συσκευασίες

με αυτόματο 

άνοιγμα

με αυτόματο 

άνοιγμα

Δες την τιμή εδώ!

24x13x5.5cm 35x17.5x6cm

Δες την τιμή εδώ!

19x6.5x4.5cm 19x12x4.5cm

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Διαστάσεις 25x25x4cm
Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Σύνθετο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 10κιλών

Σειρά 
Lux

Χάρτινο Κουτί για
Κρέπα Lux 10kg

Διαστάσεις 22x18x5cm
Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Σύνθετο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 10κιλών

Χάρτινο Κουτί για Πατάτες Lux 
10kg

Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Σύνθετο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες 

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 10κιλών

       και στην υγρασία.

Χάρτινο Κουτί για
Club Sandwich Lux 10kg

Διαστάσεις 23×13×5.7cm
Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Σύνθετο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 10κιλών

Χάρτινο Κουτί για
Βάφλα-Κρέπα Lux 10kg

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

13x10x5.5cm 16x13.5x6cm 



Διαστάσεις 25x17.5x6cm
Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Σύνθετο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 10κιλών

      υγρασία.

Σειρά 
Grill Good

Χάρτινο Κουτί Για Μεγάλη Ποικιλία 
10kg/Πακ

Διαστάσεις 23x12x4.5cm
Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Σύνθετο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην 

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 10κιλών

       υγρασία.

Χάρτινο Κουτί Για Πατάτες Διπλή 
Μερίδα 10kg/Πακ

Διαστάσεις 16.5×13×6cm
Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Σύνθετο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 10κιλών

       υγρασία.

Χάρτινο Κουτί για Σουβλάκι 
10kg

Διαστάσεις 25×9×7cm
Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Σύνθετο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και 

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 10κιλών

       στην υγρασία.

Χάρτινο Κουτί Για Μισή Μερίδα 10kg/ 
Πακ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Διαστάσεις 29x17.5x8cm
Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: Σύνθετο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην 

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 10κιλών

      υγρασία.

Χάρτινο Κουτί Για Κοτόπουλο Ολόκληρο 
10kg/Πακ

Δες την τιμή εδώ!

Μαύρο Κραφτ

Μαύρο

Μαύρο

Μαύρο

Κραφτ

Κραφτ

Κραφτ

Μαύρο Κραφτ



Σειρά
Best Burger

Χάρτινο Κουτί Kraft Σειρά
Kraft Pack

Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: kraft
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.

Συσκευασίες απο χαρτόνι σε σύνθετη 
απόχρωση και γυαλιστερή εμφάνιση . 
Το ιδανικό μέγεθός του βοηθά στην 
μεταφορά, καθώς δεν μετατοπίζεται 
το εσωτερικό του. Κρατάει το γεύμα 
ζεστό και χάρη στους αεραγωγούς 
που διαθέτει ,δεν δημιουργούνται 
υδρατμοί. Το εσωτερικό του είναι 
καλυμμένο με αδιάβροχη επένδυση, 
ώστε να μην υπάρχουν διαρροές απο 
λάδια και υγρά των φαγητών. Τα 
βαλιτσάκια της σειράς διαθέτουν 
λαβή στο επάνω μέρος για εύκολη 
μεταφορά, ενώ τα κουτιά burger 
διαθέτουν ένα καινοτόμο πορτάκι που 
ανοίγει ως κάτω για να μπορεί να 
αφαιρεθεί το γεύμα χωρίς δυσκολία!

Κουτιά Burger

Βαλιτσάκια Burger

 
 

Δες την τιμή εδώ!

GOLD 17x12.5x9cm 11.5x11.5x10cm 11.5x11.5x7.5cm

XL 22x14x11cm 18x13x10cm

Δες την τιμή εδώ!

24x14x10.5cm 22x16x5cm



Διαστάσεις 24×12x10cm
Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: kraft
Αδιάβροχη εσωτερική επένδυση
Διαθέτει αεραγωγούς για αποφυγή υδρατμών
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.

Χάρτινο Kraft Electra Για 
Burger 170τμχ

Διαστάσεις 11.5×11.5x10cm
Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: kraft
Αδιάβροχη εσωτερική επένδυση
Διαθέτει αεραγωγούς για αποφυγή υδρατμών
Καινοτόμο πορτάκι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.

Χάρτινο Κουτί  Για Club 
Sandwich American Black 
 150τμχ

Διαστάσεις 23×12.5×6.5cm
Με UV γυαλιστερή εκτύπωση
Υλικά Κατασκευής: Πρωτογενές Χαρτόνι
Απόχρωση: kraft
Αδιάβροχη εσωτερική επένδυση
Διαθέτει αεραγωγούς για αποφυγή υδρατμών
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.

Χάρτινο Kraft  Wall Για
Μερίδα 130τμχ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Κουτί Για Pancake  
‘Spécifique’  Με Πορτάκι 

Υλικά Κατασκευής: Ανθεκτικό Χαρτόνι
Αδιάβροχη εσωτερική επένδυση
Διαθέτει αεραγωγούς για αποφυγή υδρατμών
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Κουτί Κρέπας Specifique 
140τμχ

Διαστάσεις  22x18x5cm
Υλικά Κατασκευής: Ανθεκτικό Χαρτόνι
Αδιάβροχη εσωτερική επένδυση
Διαθέτει αεραγωγούς για αποφυγή υδρατμών
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα

Κουτί Βάφλας Specifique 
140τμχ

Διαστάσεις  22x18x5cm
Υλικά Κατασκευής: Ανθεκτικό Χαρτόνι
Με UV γυαλιστερή εκτύπωση 
Ανάγλυφη υφή
Αδιάβροχη εσωτερική επένδυση
Διαθέτει αεραγωγούς για αποφυγή υδρατμών
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα

Δες την τιμή εδώ!

11.5x11.5x10cm 15x15x10cm

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Διαστάσεις 15x13x4cm
Διαθέτει εσωτερική διάφανη επίστρωση
Διαθέτει παράθυρο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.

Κουτί Ζαχαροπλαστείου
Daniel 10kg

Διαθέτει εσωτερική διάφανη

Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και 

Κατάλληλο για άμεση επαφή με 

Συσκευασία 10kg
Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις 

       επίστρωση

       στην υγρασία.

       τρόφιμα.

Κουτί Ζαχαροπλαστείου
Pin Up 10kg

Διαστάσεις 20.5x20.5x5cm
Διαθέτει εσωτερική διάφανη επίστρωση
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Συσκευασία 10kg

Κουτί Ζαχαροπλαστείου Ασπρόμαυρο
10kg

Διαθέτει εσωτερική επίστρωση 
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες 

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Συσκευασία 10kg
Διατίθεται σε πολλά μεγέθη

       και στην υγρασία.

Κουτί Σιροπιαστών
10kg

Διαθέτει εσωτερική διάφανη επίστρωση
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες και στην 
υγρασία.
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Συσκευασία 10kg
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Κουτί Μνημοσύνου με 
Παράθυρο

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

1/2 kg
22.5x12x4.5cm

1kg
23x18.5x4.5cm

Δες την τιμή εδώ!



Κουτιά 
Pizza

Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
Ιδανικό για όλων των ειδών τα κουτιά

Κουτί Πίτσας Πολύχρωμο 
Microwelle 100τμχ

Υλικά Κατασκευής: Χαρτί Welle
Απόχρωση: Πολύχρωμο / Σύνθετο
Πακέτο 100 τεμαχίων
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Διατίθεται σε πολλές διαστάσεις

       και στην υγρασία.

Κουτί Πίτσας Kraft 
Microwelle 100τμχ

Υλικά Κατασκευής: Χαρτί Welle
Πακέτο 100 τεμαχίων
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες 

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
Διατίθεται σε πολλές διαστάσεις

       και στην υγρασία.

Κουτί Πίτσας Kraft 
Μονόχρωμο 100τμχ

Υλικά Κατασκευής: Χαρτί Welle
Πακέτο 100 τεμαχίων
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες 

Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα
       και στην υγρασία.

Τραπεζάκι Πίτσας  Ξύλινο 
100τμχ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σκεύος Σαλάτας Στρογγυλό  
Ζαχαροκάλαμο 50τμχ

Υλικά Κατασκευής: Ζαχαροκάλαμο
Απόχρωση: Μπεζ / Καφέ
Πακέτο 50 τεμαχίων
Βιοδιασπώμενο
Πλήρως ανακυκλώσιμο
Οργανικό Προϊόν
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Σκεύος Σαλάτας Παραλ/μο  
Ζαχαροκάλαμο 50τμχ

Υλικά Κατασκευής: Ζαχαροκάλαμο
Απόχρωση: Μπεζ / Καφέ
Πακέτο 50 τεμαχίων
Βιοδιασπώμενο
Πλήρως ανακυκλώσιμο
Οργανικό Προϊόν
Διατίθεται και σε άλλα μεγέθη

Σκεύος Φαγητού Με Ενσωματωμένο 
Καπάκι Ζαχαροκάλαμο 

Μονοθέσιο Burger 15x15cm 
Διθέσιο 23x15cm
Υλικά Κατασκευής: Ζαχαροκάλαμο
Απόχρωση: Λευκό
Βιοδιασπώμενο
Πλήρως ανακυκλώσιμο
Οργανικό Προϊόν
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Υλικά Κατασκευής: Ζαχαροκάλαμο
Απόχρωση: Μπεζ / Καφέ
Πακέτο 75 τεμαχίων
Βιοδιασπώμενο
Πλήρως ανακυκλώσιμο
Οργανικό Προϊόν
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες

Σκεύος Σαλάτας Τετράγωνο 
Ζαχαροκάλαμο 75τμχ

Δες την τιμή εδώ!

Σκεύος 750ml Σκεύος 1000ml Καπάκι 
750-1000ml

Δες την τιμή εδώ!

ΣκεύοςΚαπάκι

Δες την τιμή εδώ!

Σκεύος 500ml Καπάκι
Ζαχαροκάλαμο

Καπάκι
ΡΡ

Δες την τιμή εδώ!

1 θέση
burger

2 θέσεις
burger



Άψογη σχεδίαση
Εσωτερική αδιάβροχη επίστρωση
Κατάλληλο για χρήση σε φούρνο 
μικροκυμάτων
Δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων
Προιόν έτοιμο προς χρήση
Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπο 
πελάτη

Σετ Χάρτινο Σκεύος Kraft  
50τμχ Παραλληλόγραμμο με 
Καπάκι

100% Στεγανό προιόν
Κατάλληλο για χρήση σε φούρνο 
μικροκυμάτων χωρίς το καπάκι
Ελκυστικό σχέδιο με δυνατότητα 
επιλογής σε διάφανο PP ή χάρτινο 
καπάκι kraft.
Κομψή παρουσίαση τροφίμων
Ιδανικά για ζεστά ή κρύα φαγητά
Διατίθεται σε 3 συσκευασίες 

Χάρτινη Συσκευασία Kraft με 
Διάφανο Καπάκι 50τμχ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Διαστάσεις 20x7x5.5cm
100% Ανακυκλώσιμο
Προιόν έτοιμο προς χρήση
Γρήγορη συναρμολόγηση
Διατίθεται & με εκτύπωση γενικής 
χρήσεως "Enjoy"
Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου 
πελάτη

Χάρτινο Τριγωνικό Δισκάκι Kraft για 
Ατομικές Πίτσες & Πίτες 100τμχ

Διαστάσεις 17.5x14x6.3cm
100% Ανακυκλώσιμο
Εσωτερικό χώρισμα
Στεγανό προιόν εσωτερικά
Αδιάβροχο σε υγρά & λάδια
Κατάλληλο για χρήση σε φούρνο 
μικροκυμάτων
Προιόν έτοιμο προς χρήση
Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου 
πελάτη

Χάρτινο Κουτί Φαγητού Pure Kraft 
Πολλαπλών Χρήσεων με Χώρισμα

Διαστάσεις 22x18x2cm
100%% Ανακυκλώσιμο
Γρήγορη συναρμολόγηση
Προϊόν έτοιμο προς χρήση
Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου 
πελάτη
100% αδιάβροχο σε υγρά & λάδια

Χάρτινη Συσκευασία Kraft για 
Αραβική Πίτα & Σάντουιτς 50τμχ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Κουβέρ Ξύλινο (Πιρούνι-Μαχαίρι- 
Χαρτοπετσέτα) 100τμχ

Υλικά Κατασκευής: Φυσικό Ξύλο
Πακέτο 100 τεμαχίων
Συσκευασμένα 1/1 σε ΚΡΑΦΤ χαρτί
Περιέχει χαρτοπετσέτα
Λεία επιφάνεια
Βιοδιασπώμενο
Κομποστοποιήσιμο
Οργανικό Προϊόν

Μαχαίρι Ξύλινο 16cm 100τμχ
Υλικά Κατασκευής: Φυσικό Ξύλο
Πακέτο 100 τεμαχίων
Λεία επιφάνεια
Βιοδιασπώμενο
Κομποστοποιήσιμο
Οργανικό Προϊόν
Κατάλληλο και για σκληρές τροφές

Πιρούνι Ξύλινο 16cm 100τμχ
Υλικά Κατασκευής: Φυσικό Ξύλο
Πακέτο 100 τεμαχίων
Λεία επιφάνεια
Βιοδιασπώμενο
Κομποστοποιήσιμο
Οργανικό Προϊόν
Κατάλληλο και για σκληρές τροφές

Chopsticks Για Sushi 
Απο Bamboo 21cm

Υλικά Κατασκευής: Βamboo
Απόχρωση: Ξύλινο
Οργανικό Προϊόν
Βιοδιασπώμενο
Κομποστοποιήσιμο
Πακέτο 100 Τεμαχίων

Chopsticks Για Sushi 
Απο Bamboo 21cm

Υλικά Κατασκευής: Βamboo
Απόχρωση: Ξύλινο
Οργανικό Προϊόν
Βιοδιασπώμενο
Κομποστοποιήσιμο
Πακέτο 100 Τεμαχίων

Υλικά Κατασκευής: Φυσικό Ξύλο
Πακέτο 100 τεμαχίων
Λεία επιφάνεια
Βιοδιασπώμενο
Κομποστοποιήσιμο
Οργανικό Προϊόν
Κατάλληλο και για σκληρές τροφές

Κουτάλι Ξύλινο 16cm 100τμχ
Κουτάλι Ξύλινο 11cm 100τμχ

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

ΣυσκευασμένοΧύμα

Δες την τιμή εδώ!

Συσκευασμένο

Δες την τιμή εδώ!

Συσκευασμένο

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Φτυαράκι



Σκεύη Φαγητού
Μιας Χρήσης

Σκεύος Αλουμινίου R64 
2000ml Με Καπάκι 100τμχ

Διαστάσεις 26×19cm
Βάθος 56mm
Διαθέτει καπάκι
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Σκεύος Αλουμινίου R29L 
1125ml Με Καπάκι 100τμχ

Διαστάσεις 22.5×17.5cm
Βάθος 35mm
Διαθέτει καπάκι
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Σκεύος Αλουμινίου R43L 
690ml Με Καπάκι 100τμχ

Διαστάσεις 20.5×12.4cm
Βάθος 45mm
Διαθέτει καπάκι
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Σκεύη φαγητού απο αλουμίνιο σε ασημί απόχρωση με καπάκι. Χρησιμεύουν στην αποθήκευση για ψάρι, λαχανικά , κρέατα , στην 
συντήρηση , κατάψυξη αλλά και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Είναι ιδανικό για χώρους μαζικής εστίασης, fast food , take away 
υπηρεσίες αλλά και για εξωτερικούς χώρους όπως πισίνες με menu . Αποτελούν προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με πάσης 
φύσεως τρόφιμα χωρίς να το επηρεάζουν και να διαρρέουν μυρωδιές.

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σκεύος Αλουμινίου R66L 
1000ml Με Καπάκι 100τμχ

Διαστάσεις 20.5×10.6cm
Βάθος 44mm
Διαθέτει καπάκι
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Σκεύος Αλουμινίου R45L 
940ml Με Καπάκι 100τμχ

Διαστάσεις 20.2×13.7cm
Βάθος 50mm
Διαθέτει καπάκι
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Σκεύος Αλουμινίου R28L 
470ml Με Καπάκι 100τμχ

Διαστάσεις 14.7×12.4cm
Βάθος 40mm
Διαθέτει καπάκι
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Σκεύος Αλουμινίου Στρόγγυλο 
C804L 693ml Με Καπάκι 100τμχ

Διαστάσεις  18.5cm
Βάθος 37mm
Διαθέτει καπάκι
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Σκεύος Σαλάτας Pet  Τετράγωνο Με 
Καπάκι 50τμχ

Πλαστικό PET
Διαθέτει καπάκι
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Τοποθετείται σε φούρνο μικροκυμάτων
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Σκεύος Φαγητού Μικροκυμάτων Pet
Με Καπάκι Ορθογώνιο 50τμχ

Πλαστικό PET
Διαθέτει καπάκι
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Τοποθετείται σε φούρνο μικροκυμάτων
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Σκεύος Φαγητού Μικροκυμάτων Pet
Με Καπάκι Ορθογώνιο 50τμχ

Πλαστικό PET
Διαθέτει καπάκι
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Τοποθετείται σε φούρνο μικροκυμάτων
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Σκεύος Σαλάτας Με Καπάκι 
Στρόγγυλο 50τμχ

Πλαστικό PET
Διαθέτει καπάκι
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Τοποθετείται σε φούρνο μικροκυμάτων
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Δες την τιμή εδώ!

750ml 1000ml

Δες την τιμή εδώ!

500ml 950ml 1200ml

Δες την τιμή εδώ!

650ml 850ml 1000ml

Δες την τιμή εδώ!

750ml 1000ml



Σκεύος Πλαστικό Pet Ορθογώνιο 
Με Ενσωματωμένο Καπάκι Διάφανο 
50τμχ

Πλαστικό PET
Διαθέτει καπάκι
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Τοποθετείται σε φούρνο μικροκυμάτων
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Σκεύος Πλαστικό Pet Στρόγγυλο FT 
Με Ενσωματωμένο Καπάκι Διάφανο 
50τμχ

Πλαστικό PET
Διαθέτει καπάκι
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Τοποθετείται σε φούρνο μικροκυμάτων
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Διαστάσεις 24.5x21x7.2cm
Υλικά Κατασκευής: Πολυστερίνη
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Σκεύος Φαγητού  Φελιζόλ
2 Θέσεων Μ2.2 125τμχ

Δες την τιμή εδώ!

250ml - 1000ml 

750ml - 2000ml 



Σκεύος Φαγητού  Φελιζόλ
3 Θέσεων Μ2.3 125τμχ

Διαστάσεις 24.5x21x7.2cm
Υλικά Κατασκευής: Πολυστερίνη
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Δίσκος Φελιζόλ S7   100τμχ

Διαστάσεις 27.2×19x2cm 
Υλικά Κατασκευής: Πολυστερίνη
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
Διατίθεται σε λευκή και μαύρη απόχρωση

Δίσκος Φελιζόλ  P 19 STD 125τμχ

Διαστάσεις 29×21.5×4.5cm
Υλικά Κατασκευής: Πολυστερίνη
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
Διατίθεται σε λευκή και μαύρη απόχρωση

Δίσκος Φελιζόλ PT-4 125τμχ

Διαστάσεις 27×18.5×4cm
Υλικά Κατασκευής: Πολυστερίνη
Ανθεκτικά στις φθορές και στο χρόνο
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
Διατίθεται σε λευκή και μαύρη απόχρωση

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Χάρτινο Κύπελλο Παγωτού 
Purple 50τμχ

Υλικά Κατασκευής: Χάρτινο
Απόχρωση: Λευκό/Μωβ
Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 50 τεμαχίων

Χάρτινο Κύπελλο 6oz 
Παγωτού 50τμχ

Χωρητικότητα 6oz
Υλικά Κατασκευής: Χάρτινο
Απόχρωση: Σύνθετο
Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 50 τεμαχίων
Διατίθεται σε 2 σχέδια

Κύπελο Πλαστικό  Σε Λευκή 
Απόχρωση Με Καπάκι

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Διαθέτει καπάκι
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Κατάλληλο για άμεση επαφή με 
τρόφιμα.

Χάρτινο Κύπελλο Παγωτού 
50τμχ

Υλικά Κατασκευής: Χάρτινο
Απόχρωση: Σύνθετο
Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 50 τεμαχίων
Διατίθεται σε 3 σχέδια μεγέθη

Δες την τιμή εδώ!

8oz 12oz

Δες την τιμή εδώ!

Ροζ πουά Τιρκουάζ

Δες την τιμή εδώ!

5oz
Ροζ πουά

4oz
Κίτρινο Ζικ Ζακ

Δες την τιμή εδώ!

240ml 320ml

640ml 1280ml



επισκεφτείτε 
το site μας

Αλουμινόχαρτο 30cm x 100m 
Eπαγγελματικό 

Διαστάσεις 30cm x 1000m
Υλικά Κατασκευής: Κράμα αλουμινίου
Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
Δεν σκίζεται και δεν φθείρεται
Διατηρεί τη θερμοκρασία του φαγητού
Ιδανικό για επαγγελματίες

Μεμβράνη 43cm x 200m Χύμα 
Family

Διαστάσεις 43cm x 200m
Κατάλληλο για συσκευασία τροφίμων
Κολλητική και στις δύο όψεις
Δεν σκίζεται
Εφαρμόζει απόλυτα στα σκεύη
Κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη
Ιδανικό για επαγγελματίες

Αντικολλητικό Χαρτί 50m 
Family

Διαστάσεις 50m
Κατάλληλο για χρήση ψησίματος
Αντικολλητικό
Δεν σκίζεται
Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 220 °C
Κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη
Ιδανικό για επαγγελματίες

Αντικολλητικό Χαρτί 50m 
Golden

Διαστάσεις 50m x 38cm
Κατάλληλο για χρήση ψησίματος
Αντικολλητικό
Δεν σκίζεται
Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 220 °C
Κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη
Ιδανικό για επαγγελματίες

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Ξυλάκι Bamboo Φιόγκος 
Burger 100τμχ

Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
100% bamboo
Διαθέτει μυτερό τελείωμα για να 

Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Συσκευασία 100 τεμαχίων

       εισχωρεί εύκολα

Ξυλάκι Bamboo Γκολφ 
Burger 100τμχ

Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
100% bamboo
Διαθέτει μυτερό τελείωμα για να 

Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Συσκευασία 100 τεμαχίων

       εισχωρεί εύκολα

Ξυλάκι Καρδιά 
Burger 100τμχ

Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Σχήμα καρδιάς
100% bamboo
Διαθέτει μυτερό τελείωμα για να εισχωρεί εύκολα
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Συσκευασία 100 τεμαχίων

Ξυλάκι Bamboo Φιόγκος 
Μαύρο Burger 100τμχ

Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Απόχρωση Μαύρο
100% bamboo
Διαθέτει μυτερό τελείωμα για να 

Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Συσκευασία 100 τεμαχίων

       εισχωρεί εύκολα

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Διαστάσεις 9cm
Υλικό Κατασκευής Ξύλο σημύδας
Για υπόδειξη Rare ψησίματος
Απόχρωση: Φυσική ξύλινη
Μιας χρήσης
Βιοδιασπώμενο
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Συσκευασία 250 τεμαχίων

Υλικά Κατασκευής: Ξύλο
Απόχρωση: Φυσική ξύλινη
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Συσκευασία 100 τεμαχίων

Ξυλάκι Για Σουβλάκι  200τμχ

Διαστάσεις 21.5cm και 24cm
Απόχρωση: Φυσική ξύλινη
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Διαθέτει μυτερό τελείωμα για 

Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Συσκευασία 200 τεμαχίων

       να εισχωρεί εύκολα

Cocktail Pick 12cm Με Κόκκινη 
Μπίλια 100τμχ

Υλικά Κατασκευής: Ξύλο
Απόχρωση: Φυσική ξύλινη
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Συσκευασία 100 τεμαχίων

Cocktail Pick 12cm Σε Κόκκινη 
Απόχρωση 100τμχ

Ξύλινη Σήμανση 9cm Για 
Ψήσιμο  250τμχ

Πιρουνάκι Δίαινα Ξύλινο 8.5cm 
1000τμχ

Διαστάσεις 8.5cm
Υλικά Κατασκευής: Φυσικό Ξύλο
Απόχρωση: Ξύλινο
Πακέτο 1000 τεμαχίων
Λεία επιφάνεια
Οργανικό Προϊόν

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

21.5cm 24cm

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

rare medium

well



Υλικά Κατασκευής: Βιολογικό
Απόχρωση: Λευκό
Ανθεκτική κατασκευή
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 6 τεμαχίων

Πιατέλα Ρηχή Βιοδιασπώμενη 
Λευκή 6τμχ 

Υλικά Κατασκευής: Βιολογικό
Απόχρωση: Λευκό
Ανθεκτική κατασκευή
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Διατίθεται σε πολλά μεγέθη

Πιάτο Βιοδιασπώμενο 26x26 
Πολυγωνικό Λευκό 6τμχ 

Υλικά Κατασκευής: Βιολογικό
Απόχρωση: Λευκό
Ανθεκτική κατασκευή
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 50 τεμαχίων

Μπολ Βιοδιασπώμενο  Λευκό 
50τμχ 

Υλικά Κατασκευής: Βιολογικό
Απόχρωση: Λευκό
Ανθεκτική κατασκευή
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 50 τεμαχίων

Μπολάκι Ντιπ Βιοδιασπώμενο 
60ml Λευκό 50τμχ 

Υλικά Κατασκευής: Βιολογικό
Απόχρωση: Λευκό
Ανθεκτική κατασκευή
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 50 τεμαχίων

Μπολ 340ml Βιοδιασπώμενο  
Λευκό 50τμχ 

Υλικά Κατασκευής: Βιολογικό
Απόχρωση: Λευκό
Ανθεκτική κατασκευή
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 50 τεμαχίων

Πιάτο Ρηχό 26cm 
Βιοδιασπώμενο Λευκό 50τμχ 

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

200ml 500ml

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!



Πιάτο Χάρτινο Στρόγγυλο Ρηχό 
Σε Λευκή Απόχρωση 20τμχ

Πιάτο φαγητού ρηχό
Υλικά Κατασκευής: Χάρτινο
Απόχρωση: Λευκό
Ανθεκτική κατασκευή
Κατάλληλο για άμεση επαφή

Πακέτο 20 τεμαχίων
       με τρόφιμα.

Πιάτο Ζαχαροκάλαμο 17cm 
Στρόγγυλο Ρηχό Σε Λευκή 
Απόχρωση 50τμχ

Πιάτο φαγητού ρηχό
Υλικά Κατασκευής: Ζαχαροκάλαμο
Απόχρωση: Λευκό
Ανθεκτική κατασκευή
Κατάλληλο για άμεση επαφή

Πακέτο 50 τεμαχίων
       με τρόφιμα.

Υλικά Κατασκευής: Βιολογικό
Απόχρωση: Λευκό
Ανθεκτική κατασκευή
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 50 τεμαχίων

Πιατέλα Ρηχή 32cm 
Βιοδιασπώμενη Λευκή 50τμχ 

Υλικά Κατασκευής: Βιολογικό
Απόχρωση: Λευκό
Ανθεκτική κατασκευή
Κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πακέτο 50 τεμαχίων

Πιατο Ρηχό 23cm 
Βιοδιασπώμενο Λευκό 50τμχ 

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

15cm 18cm 23cm

Δες την τιμή εδώ!



Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Συσκευασμένο 1/1
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΩΣ

Διατίθεται σε μαύρη , λευκή και διάφανη απόχρωση
       ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Συσκευασμένο 1/1
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΩΣ

Διατίθεται σε μαύρη , λευκή και διάφανη απόχρωση
       ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ

Κουβέρ Φαγητού Πλαστικό
Συσκευασμένο 100τμχ

Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Συσκευασμένο 1/1
Διαθέτει μαχαίρι , πιρούνι 

Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΩΣ

      και χαρτοπετσέτα 33x33cm

      ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ

Πλαστικό Κουτάλι 18cm 
1000τμχ

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Συσκευασμένο 1/1
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΩΣ

Διατίθεται σε μαύρη , λευκή και διάφανη απόχρωση
       ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ

Πλαστικό Πιρούνι 18cm  
1000τμχ

Πλαστικό Μαχαίρι 18cm  
1000τμχ

Πλαστικό Κουτάλι Παγωτού  
Frozen Χρωματιστά 1000τμχ

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Διαστάσεις 13.5cm
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Χωρίς συσκευασία
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΩΣ

       ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ

Δες την τιμή εδώ!

Μαύρο Διάφανο

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

Μαύρο Διάφανο

Δες την τιμή εδώ!

Μαύρο Διάφανο

Δες την τιμή εδώ!

Μαύρο Διάφανο



Πλαστικό Κουτάλι 10cm 
Συσκευασμένο 1000τμχ

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Χωρίς συσκευασία
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Συσκευασία 1000 τεμαχίων
Διατίθεται σε 9 χρώματα

Πλαστικό Κουτάλι Παγωτού 
12.5cm 1000τμχ

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Συσκευασμένο 1/1
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Συσκευασία 1000 τεμαχίων
Διατίθεται και σε χρώματα

Πλαστικό Κουτάλι Γλυκού 
15cm 1000τμχ

Υλικά Κατασκευής: Πλαστικό
Ανθεκτικά στις θερμοκρασίες
Χωρίς συσκευασία
Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση
Συσκευασία 1000 τεμαχίων
Διατίθεται σε 2 χρώματα

Κουβερ Inox (Μαχαίρι-Πιρούνι-Κουτάλι-Χαρτοπετσέτα) 
Συσκευασμένο Μιας Χρήσης Αλλά Και Για Πολλές 120τμχ/Πακ
 Κουτάλι Γλυκού 15cm 1000τμχ

Διαστάσεις: 18.5 cm
Υλικά Κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι
Απόχρωση: Ασημί
Συσκευασμένο
Περιέχει χαρτοπετσέτα
Λεία επιφάνεια
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Αναλογική τιμή τεμαχίου 0.50€ 

Δες την τιμή εδώ!

Δες την τιμή εδώ!

ΔιάφανοΜαύρο

Δες την τιμή εδώ!

Μαύρο Διάφανο

Δες την τιμή εδώ!



Αριθμοί Λογαριασμών
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Βέροια Σταδίου 125
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