ΣΕΙΡΆ INTRO

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ
• 2 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από ανοξείδωτο
ατσάλι
• Συνολική ισχύς 5,4 kW
• Επισμαλτωμένη σχάρα 44 x 39 cm
• Ανοξείδωτο καπάκι και σώμα (ηλεκτροστατική βαφή)
• Λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι
• Ηλεκτρονική ανάφλεξη
• Διακόπτες από ABS
• Γαλβανισμένος συλλέκτης λίπους
• Συνολικές Διαστάσεις [Μ]101 cm x [Β]50 cm x [Υ]102 cm
• Βάρος 15 kg
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

από

184,70

229,00€ €

ΜΕ ΦΠΑ

• 3 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από ανοξείδωτο
ατσάλι
• Συνολική ισχύς 8,1 kW
• Επισμαλτωμένη σχάρα 49 x 39 cm
• Ανοξείδωτο καπάκι και σώμα (ηλεκτροστατική βαφή)
• Πτυσσόμενα πλαϊνά ράφια
• Λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι
• Ηλεκτρονική ανάφλεξη
• Διακόπτες από ABS
• Γαλβανισμένος συλλέκτης λίπους
• Συνολικές Διαστάσεις [Μ]107 cm x [Β]50 cm x [Υ]102 cm
• Βάρος 16,8 kg
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

GB - P300

208,90

259,00€ €

ΜΕ ΦΠΑ

• 4 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από ανοξείδωτο
ατσάλι
• Ισχύς 2,7 kW x 4
• Συνολική ισχύς 10,8 kW
• Χώρος ψησίματος: 61 x 39 cm
• Επισμαλτωμένο πλέγμα σχάρας
• Ανοξείδωτο καπάκι και σώμα (ηλεκτροστατική βαφή)
• Λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι
• Ηλεκτρονική ανάφλεξη
• Διακόπτες από ABS
• Γαλβανισμένος συλλέκτης λίπους
• Συνολικές Διαστάσεις [Μ]118 cm x [Β]50 cm x [Υ]102 cm
• Βάρος 18 kg
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

GB - P200

241,20

299,00€ €

ΜΕ ΦΠΑ

GB - P400

K113 - 4JCI

•4
 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από
ανοξείδωτο ατσάλι SS/430
• Συνολική ισχύς 12 kW
• Επιφάνεια ψησίματος 61 x 41 cm
• Σχάρες από μαντέμι
• Σχάρα συντήρησης/θέρμανσης 57 x 17 cm
• Ανακλαστήρες θερμότητας
• Καπάκι διπλού στρώματος
• Ενσωματωμένο θερμόμετρο
• Ηλεκτροστατική βαφή
• Δοχείο συλλογής λίπους
• Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
• Διακόπτες από βακελίτη
• 2 πλαϊνά ράφια
• 2 ρόδες με φρένο
• 2 μεγάλες ρόδες για εύκολη μετακίνηση
• Συνολικές Διαστάσεις [Μ]124 cm x [Β]60 cm x [Υ]113 cm
• Βάρος 30 kg
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

από

321,80

399,00€ €

K112 - 3BJCI

ΜΕ ΦΠΑ

•3
 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από ανοξείδωτο
ατσάλι SS/430 & 1 πλαϊνός
• Συνολική ισχύς 12 kW
• Επιφάνεια ψησίματος 50 x 41.5 cm
• Σχάρες από μαντέμι
• Σχάρα συντήρησης/θέρμανσης 57 x 17 cm
• Ανακλαστήρες θερμότητας
• Καπάκι διπλού στρώματος με:
- Ενσωματωμένο θερμόμετρο
- Ηλεκτροστατική βαφή
• Δοχείο συλλογής λίπους
• Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
• Διακόπτες από βακελίτη
• 2 πλαϊνά ράφια
• 2 ρόδες με φρένο
• 2 μεγάλες ρόδες για εύκολη μετακίνηση
• Συνολικές Διαστάσεις (Π)124 cm x (Β)60 cm x (Υ)112 cm
• Βάρος 24 kg
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

από

329,90

409,00€ €

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΙΡΆ INOVA

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣΕΙΡΆ INOVA

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ
K113 - 4BJCI

• 4 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι SS/430
& 1 πλαϊνός
• Συνολική ισχύς 15 kW
• Επιφάνεια ψησίματος 61 x 41 cm
• Σχάρες από μαντέμι
• Σχάρα συντήρησης/θέρμανσης 57 x 17 cm
• Ανακλαστήρες θερμότητας
• Καπάκι διπλού στρώματος με:
- Ενσωματωμένο θερμόμετρο
- Ηλεκτροστατική βαφή
• Δοχείο συλλογής λίπους
• Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
• Διακόπτες από βακελίτη
• 2 πλαϊνά ράφια
• 2 ρόδες με φρένο
• 2 μεγάλες ρόδες για εύκολη μετακίνηση
• Συνολικές Διαστάσεις (Π)124 cm x (Β)60 cm x (Υ)112 cm
• Βάρος 32 kg
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

449,00€

€362,10
ΜΕ ΦΠΑ

E20B50B24 - SB

•4
 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι SS/430
& 1 πλαϊνός
• Επιφάνεια ψησίματος 70 x 42 cm
• Σχάρα συντήρησης θέρμανσης 67 x 12 cm
• Ισχύς 3,0 kW ανά καυστήρα
• Πλαϊνός καυστήρας 2.5 kW
• Συνολική ισχύς 14,50 kW
• Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι με ενσωματωμένο θερμόμετρο
• Λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι
• Ατσάλινο διαμέρισμα καύσης
• Μαντεμένια πολυλειτουργική σχάρα
• Πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι
•Π
 λαϊνό ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι (SS/430) βαμμένο με
ηλεκτροστατική βαφή
• Πόρτες από ανοξείδωτο ατσάλι
• 4 ρόδες με φρένο
• Συνολικές Διαστάσεις [Μ]133 cm x [Β]57 cm x [Υ]112 cm
• Βάρος 37 kg
• Περιλαμβάνει: Κάλυμμα
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

549,00€

€442,70
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΙΡΆ PROFI

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣΕΙΡΆ INΤRO

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
XZ22015

• Ύψος ψησίματος 49-56 cm
• Διάμετρος μπολ ψησίματος 38 cm
• Φινίρισμα μαύρης πορσελάνης
• Διάμετρος επιχριωμένης σχάρας 34 m
• Συνολικές Διαστάσεις [Μ]38 cm x [Β]57 cm
• Βάρος 1,73 kg
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

από

24,90€

€20,10

ΜΕ ΦΠΑ

XZ10060
• Ύψος ψησίματος 74 - 89 cm
• Δύο επιχριωμένες σχάρες 115,3 x 27 cm (2 ΤΕΜ)
• Ατσάλινος χώρος ψησίματος 100 x 60 cm
• Ατσάλινη προστασία από τον αέρα
(Αριστερά & Δεξιά) 60 x 23,5 cm
• Ατσάλινη προστασία από τον αέρα (Πίσω) 99,5 x 17,5 cm
• Συλλέκτης στάχτης 43 x 31 cm
• Ξύλινο πλαϊνό ράφι πάχους 12 mm
• Κάτω ράφι με 9 ξύλινες ράβδους πάχους 15 mm
• Ρόδες μεταφοράς
• Συνολικές Διαστάσεις [Μ]143 cm x [Β]63 cm x [Υ]90 cm
• Βάρος 27 kg
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

από

139,00€

€112,10
ΜΕ ΦΠΑ

THB1855B
Σετ Σούβλας με Μοτέρ
• Βαθμός προστασίας (μοτέρ): IPX4
• Ονομαστική έξοδος: 4 W
• Ταχύτητα περιστροφής: 2-2,4 στροφές ανά λεπτό
• Βάρος (μοτέρ): 0,5 kg
• Διακόπτης On-Off
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

89,00€

€84,90

ΜΕ ΦΠΑ

XZ1627
Δοχείο Εκκίνησης για κάρβουνα

V0555
Γάντι Ψησίματος (Ζευγάρι)

• Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι
• Ξύλινη λαβή με προστατευτικό από την θερμότητα
• Διάσταση (ΠxY): 16 x 27 cm

•Κ
 ατασκευασμένο από ίνες αραμιδίου, βαμβάκι με
επικάλυψη από σιλικόνη για ασφαλές κράτημα
• Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 350°C
• Kατάλληλο για οικιακή χρήση

από

8,49€

€7,60

ΜΕ ΦΠΑ

από

12,50€

€10,60

ΜΕ ΦΠΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ BARBEQUE
A300i/A310i
Ρυθμιστής Χαμηλής Πίεσης
• Παροχή 1,5 kg/h
• Πίεση εξόδου 30 mbar
• EN16129

από

8,00€

€7,20

ΜΕ ΦΠΑ

A30iU1
Σετ Ρυθμιστή με Σωλήνα (ΙGT)
• Παροχή 1,5 kg/h
• Πίεση εξόδου 30 mbar
• Σωλήνας EN16436 με μήκος 1 m
και πάχος 8 mm PVC L=1

από

9,49€

€8,49

ΜΕ ΦΠΑ

8MMPVC
Σωλήνας
• Σωλήνας EN16436 με μήκος 1 m
και πάχος 8 mm PVC L=1

από

4,99€

€4,50

ΜΕ ΦΠΑ

A301iU1-PM
Ρυθμιστής Χαμηλής Πίεσης με
Μανόμεντρο
• Παροχή 1,5 kg/h
• Πίεση εξόδου 30 mbar
• Με μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και των
διαρροών
• EN16129
από

16,90€

€15,20

ΜΕ ΦΠΑ

V0621
Φτυάρι Πίτσας

από

16,00€

• Aνοξείδωτο Ατσάλι 430
• Εύκολο στο κάθαρισμα • Σταθερή Λαβή
• Διάμετρος: 28 cm
•Π
 ροϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

€13,60

ΜΕ ΦΠΑ

ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΤΣΑΣ
Ιδανική για πίτσες ποιότητας εστιατορίου, ψωμί, αρτοσκευάσματα και λαχανικά. Ανθεκτική σε ρωγμές,
δημιουργημένη από μείγμα αργίλων χωρίς μόλυβδο.Απορροφά τη θερμότητα του φούρνου και τη μεταφέρει
ομοιόμορφα. Συνιστάται για ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλη για ψησταριές και ηλεκτρικούς
φούρνους. Μην καθαρίζετε την πέτρα με σαπούνι.

V0611
Σετ Πέτρα Ψησίματος

Y005
Πέτρα Ψησίματος Πίτσας

• Διάμετρος: 38 cm
•Π
 εριλαμβάνονται: Bάση Στήριξης, Σπάτουλα, Κόφτης
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

• Διάμετρος: 30.5 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

από

30,00€

€25,50

ΜΕ ΦΠΑ

από

17,00€

€14,50

ΜΕ ΦΠΑ

C0002
Κάλυμμα ΒΒQ για Σειρά Inova

C0004
Κάλυμμα ΒΒQ για Σειρά Intro

• Διάσταση (ΠxΒxY): 127 cm x 62,5 cm x 115 cm
• Ύφασμα Oxford: 300D/280 m2
• Αδιάβροχο (προστασία από τα καιρικά φαινόμενα)
• Υλικό: PVB

• Διάσταση (ΠxΒxY): 107 cm x 50 cm x 102 cm
• Ύφασμα Oxford: 300D/280 m2
• Αδιάβροχο (προστασία από τα καιρικά φαινόμενα)
• Υλικό: PVB

από

28,00€

€22,40

ΜΕ ΦΠΑ

από

24,00€

€19,20

ΜΕ ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
V0182
Κασετίνα Εργαλείων BBQ 10 τεμαχίων
• Κατασκευασμένη από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι με
λαστιχένια λαβή που εξασφαλίζει άνεση και κράτημα
• Περιλαμβάνονται: Tσιμπίδα, Σπάτουλα, Βούρτσα, Πηρούνα,
Καλαμάκια για σουβλάκι ή κεμπάπ
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

από

59,00€

€50,00

ΜΕ ΦΠΑ

V0193
Κασετίνα Εργαλείων BBQ 14 τεμαχίων
• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι SS430
• Περιλαμβάνονται: Σπάτουλα, Βούρτσα, Έξτρα Κεφαλή
Βούρτσας, Τσιμπίδα, Βάσεις Καλαμποκιού, Πινέλο Σιλικόνης
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

από

49,00€

€42,00

ΜΕ ΦΠΑ

V0184
Κασετίνα Εργαλείων BBQ 5 τεμαχίων
• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι SS430
• Περιλαμβάνονται: Σπάτουλα, Μαχαίρι, Πηρούνα, Βούρτσα,
Τσιμπίδα
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

από

39,00€

€33,00

ΜΕ ΦΠΑ

V0221
Σετ 3 Εργαλείων ΒΒQ
• Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 430 + PP
• Άνετες λαβές μαλακής υφής από σιλικόνη
• Ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες
• Για οικιακή χρήση
• Περιλαμβάνονται: Σπάτουλα, Πινέλο Σιλικόνης, Τσιμπίδα
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

24,90€

€21,00

ΜΕ ΦΠΑ

V0324
Μεταλλική Τριγωνική Βούρτσα
Καθαρισμού
•Η
 βαρέως τύπου κεφαλή και λαβή είναι κατασκευασμένες
να αντέχουν σε εξωτερικούς χώρους • Περιλαμβάνεται
γάντζος για εύκολο κρέμασμα όταν δεν χρησιμοποιείται
•Κ
 ατασκευασμένη από Πολυπροπυλένιο + Ανοξείδωτο
Ατσάλι • Διάσταση (Μ): 30.6 cm
από

4,90€

€4,00

ΜΕ ΦΠΑ

V0317
Βούρτσα Καθαρισμού 38 cm
•Κ
 ατάλληλη για ψησταριές υγραερίου και κάρβουνου
• Ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία
• Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
• Διάσταση(Μ): 38 cm

από

5,90€

€5,00

ΜΕ ΦΠΑ

V0362
Βούρτσα Καθαρισμού 3 σε 1
•Ξ
 ύστρα για επίμονα υπολείμματα • Oρειχάλκινη βούρτσα
για απαλό προ-καθαρισμό • Σφουγγάρι για σχολαστικό
καθαρισμό
• Θερμοανεκτικό
•Κ
 ατάλληλη για όλα τα είδη σχάρας
• Για οικιακή χρήση
• Διάσταση (Μ): 12 cm
από

3,90€

€3,30

ΜΕ ΦΠΑ

V0365
Ορειχάλκινη Βούρτσα
Καθαρισμού 22 cm
• Ξύστρα για επίμονα υπολείμματα
• Θερμοανεκτικό
• Κατάλληλη για όλα τα είδη σχάρας
• Για οικιακή χρήση
• Διάσταση (Μ): 22 cm
από

2,90€

€2,50

ΜΕ ΦΠΑ

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

BARBEQUE

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
I0032
Μαντεμένιο Σκεύος
• Για χρήση ως σκεύος ή σχάρα για γκρίλ • Ανθεκτικό στην
βαριά χρήση. 100% μαντέμι χωρίς επιστρώσεις ή προσμίξεις
• Χωρίς χημικές ουσίες
• Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας
• Εύκολο πλύσιμο και άμεσο στέγνωμα
• Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
• Διάσταση (ΔxY): 30 x 4.5 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

42,00€

€35,70

ΜΕ ΦΠΑ

I0024
Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος
• Κατάλληλη για BBQ και όλες τις κουζίνες: φυσικού αερίου,
ηλεκτρικές, επαγωγικές • Ανθεκτική, αντικολλητική με
ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας • Εξαιρετική για κρέας,
λουκάνικα, fajitas, μπέικον, τορτίγιες, ψωμάκια και άλλα
• Κατάλληλη για οικιακή χρήση • Περιέχονται
αφαιρούμενες μεταλλικές λαβές
• Διάμετρος (ΠxY): 31,8 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

35,00€

€29,90

ΜΕ ΦΠΑ

I0025
Μαντεμένιο Τηγάνι
• Κατάλληλο για BBQ και όλες τις κουζίνες: φυσικού αερίου,
ηλεκτρικές, επαγωγικές • Ανθεκτικό, αντικολλητικό με
ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας • Εξαιρετικό για κρέας,
λουκάνικα, fajitas, μπέικον, τορτίγιες, ψωμάκια και άλλα
• Κατάλληλο για οικιακή χρήση
• Διάσταση (ΔxY): 20.5 x 5 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

16,00€

€13,60

ΜΕ ΦΠΑ

V0418
Σετ Μπολ με Λαβή και Πινέλο
• Μπολ αντικολλητικό για σάλτσες και μαρινάδες με
λαβή για ασφαλέστερο μαγείρεμα
• Για oικιακή xρήση
• Διάσταση (ΔxΥ): 11.4 x 7 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

από

7,90€

€6,70

ΜΕ ΦΠΑ

V0472
Βάση για φτερούγιες κοτόπουλου
• Aνοξείδωτο ατσάλι
• Αποτρέπει τα λίπη να στάξουν
• Εύκολη αποθήκευση
• Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
• Διάσταση (MxΠxY): 37 x 15.5 x 14.5 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

24,90€

€21,00

ΜΕ ΦΠΑ

V0473
Βάση Ψησίματος κοτόπουλου
•Κ
 ατασκευασμένη από ανοιξείδωτο ατσάλι 430 • Ψήνει
το κοτόπουλο όρθιο επιτρέποντας τα λίπη να στάζουν στην
βάση για νόστιμο και υγεινό αποτέλεσμα • Εύκολο στο
καθάρισμα και στην αποθήκευση • Για οικιακή χρήση σε
εξωτερικούς χώρους
•Ε
 ύκολη αποθήκευση • Διάσταση (ΔxY): 17.5x 20.5 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

14,90€

€12,70

ΜΕ ΦΠΑ

V0445
Αντικολλητικό Πλέγμα ψησίματος
30x30 cm
• Δεν περιέχει επικίνδυνα χημικά
• Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 300°
• Μη τοξικό, άοσμο, επαναχρησιμοποιούμενο
• Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων
• Κατάλληλο για οικιακή χρήση
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

9,00€

€7,70

ΜΕ ΦΠΑ

V0446
Αντικολλητική Μεμβράνη
Ψησίματος
•Α
 ντικολλητική • Ιδανική για ψήσιμο κρέατος, ψαριού,
θαλασσινών, μαριναρισμένων τροφών
•Δ
 εν λερώνεται η ψησταριά
• Διατηρεί τα τρόφιμα ζουμερά και νόστιμα
• Πάχος 1.0 mm• Διάσταση (MxΠ): 33 x 18 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

2,90€

€2,50

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

BARBEQUE

ΣΧΑΡΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
V0512
Ανοξείδωτη Σχάρα Ψησίματος
28.5x41.5 cm
Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 430 • Με λαβή
από ξύλο βελανιδιάς • Κατάλληλη για ψησταριές υγραερίου
και κάρβουνου • Κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων• Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
• Διάσταση (ΜxΠ): 28.5 x 41.5 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

22,00€

€18,70

ΜΕ ΦΠΑ

V0513
Ανοξείδωτη Σχάρα Ψησίματος
30x40 cm
• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 430 • Με λαβή
από ξύλο βελανιδιάς• Κατάλληλη για ψησταριές υγραερίου
και κάρβουνου• Κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων• Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
• Διάσταση (ΜxΠ): 30 x 40 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

15,00€

€12,70

ΜΕ ΦΠΑ

V0504
Ανοξείδωτη Σχάρα Ψησίματος
25x35 cm
• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 430 • Με λαβή
από ξύλο βελανιδιάς• Κατάλληλη για ψησταριές υγραερίου
και κάρβουνου• Κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων• Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
• Διάσταση (MxΠ): 25 x 35 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

16,00€

€13,90

ΜΕ ΦΠΑ

DS002
Αντικολλητική Σχάρα Ψησίματος
• Aντικολλητική σχάρα με ξύλινη λαβή
• Kατάλληλη για ψησταριές υγραερίου και κάρβουνου
• Εύκολη στον καθαρισμό
• Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
• Διάσταση (ΜxΠxΥ): 24.5 x 31.5 x 6 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

12,90€

€11,00

ΜΕ ΦΠΑ

DS003
Αντικολλητική Σχάρα Ψησίματος
• Αντικολλητική μεταλλική σχάρα για ψάρια
• Κατάλληλη για ψησταριές κάρβουνου και υγραερίου
• Εύκολη στο καθάρισμα
• Για οικιακή χρήση σε εξωτερικού χώρους
• Διάσταση (ΜxΠ): 28 x 28 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

11,90€

€10,00

ΜΕ ΦΠΑ

DS001
Ανοξείδωτη Στρογγυλή Σχάρα
Ψησίματος
• Ανοξείδωτη αντικολλητική σχάρα με ξύλινη λαβή
• Κατάλληλη για ψησταριές υγραερίου και κάρβουνου
•Ε
 ύκολη στο καθάρισμα
• Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
• Διάσταση (ΜxΠ): 28.5 x 30 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

10,90€

€9,30

ΜΕ ΦΠΑ

V0514
Ανοξείδωτη Σχάρα Ψησίματος
σε σχήμα ψαριού 38x14 cm
• Ανοιξείδωτο Ατσάλι / Πλαστικό
• Κατάλληλη για ψησταριές κάρβουνου και υγραερίου
• Κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
• Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
• Διάσταση (ΜxΠ): 38 x 14 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

11,00€

€9,30

ΜΕ ΦΠΑ

V047X
Βάση Ψησίματος για κοτόπουλο
•M
 πορείτε να μαγειρέψετε ένα ολόκληρο κοτόπουλο στη
σχάρα ή στο φούρνο με ευκολία.Επιπλέον, μπορείτε να
ψήσετε λαχανικά ταυτόχρονα στο διάτρητο τηγάνι βάσης
•Τ
 ο αντικολλητικό φινίρισμα βοηθάει στο γρήγορο πλύσιμο
στο χέρι • Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
• Διάμετρος: 30.5 cm
• Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα
από

29,00€

€24,70

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΧΑΡΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

BARBEQUE

PN 2500-2A

Κυβισμός: 25,4 cc
Μήκος λάμας: 10” / 25,4 cm
Bήμα αλυσίδας: 3/8”
Πάχος οδηγού: 1.3 mm

€129,00

Κυβισμός: 45,8 cc
Λάμα και αλυσίδα: OREGON
Καρμπυρατέρ: WALBRO
Μήκος λάμας: 18” / 45,7 cm
Bήμα αλυσίδας: 0,325”
Πάχος οδηγού: 1,5 mm
από

209,00€

€169,00
ΜΕ ΦΠΑ

Κυβισμός: 25,4 cc
Λάμα: CARVING
Καρμπυρατέρ: WALBRO
Μήκος λάμας: 10” / 25,4 cm
Bήμα αλυσίδας: 1/4”
Πάχος οδηγού: 1.3 mm
από

ΜΕ ΦΠΑ

PN 4600-11

PN 2500-2A CARV

200,00€

EYΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

από

162,00€

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

Αλυσοπρίονα

€159,00
ΜΕ ΦΠΑ

PN 5800-11

Κυβισμός: 54,0 cc
Λάμα και αλυσίδα: OREGON
Καρμπυρατέρ: WALBRO
Μήκος λάμας: 20” / 50,8 cm
Bήμα αλυσίδας: 0,325”
Πάχος οδηγού: 1,5 mm
από

228,00€

€185,00
ΜΕ ΦΠΑ

Σε όλα τα αλυσοπρίονα περιλαμβάνονται λίμα αλυσίδας, δοσομετρικό δοχείο μίγματος, εργαλεία

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Κονταροπρίονα

PNT 250 (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ)
Κυβισμός: 25,4 cc
Μήκος λάμας: OREGON 10’’
Τύπος αλυσίδας: 3/8” OREGON 91PΧ-40Ε
Καθαρό βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα): 5,9 Kg
Διάμετρος σωλήνα: 26 mm
Μήκος χωρίς την προέκταση: 2,10 m
Περιλαμβάνονται: Εξάρτυση και εργαλεία
από

229,00€

€185,00
ΜΕ ΦΠΑ

PNT 250/1 (ΣΤΑΘΕΡΟ)
Κυβισμός: 25,4 cc
Μήκος λάμας: OREGON 10’’
Τύπος αλυσίδας: 3/8” OREGON 91PΧ-40Ε
Καθαρό βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα): 5,29 Kg
Διάμετρος σωλήνα: 26 mm
Μήκος χωρίς την προέκταση: 2,09 m
Περιλαμβάνονται: Εξάρτυση και εργαλεία
από

223,00€

€180,00
ΜΕ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΩΝ
Eξάρτημα θαμνοκοπτικό
για PNT 250

Προέκταση άξονα για
PNT 250

Εξάρτημα - ψαλίδι
μπορντούρας για PNT 250

Συνολικό μήκος εξαρτήματος: 80 cm
Περιλαμβάνονται:
Δίσκος, κεφαλή, προφυλακτήρας

Συνολικό μήκος
εξαρτήματος: 75 cm

Mήκος λάμας: 41 cm
Συνολικό μήκος εξαρτήματος: 125 cm

από

68,00€

€57,00

ΜΕ ΦΠΑ

από

29,00€

€25,00

ΜΕ ΦΠΑ

από

82,00€

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

€69,00

ΜΕ ΦΠΑ

Αλυσοπρίονο Κλαδέματος

Όλα τα εργαλεία
μπαταρίας έχουν
2 χρόνια εγγύηση
μπαταρίας

2 μπαταρίες
+
φορτιστής

KS-3EPRSAW
10.8 V

Αλυσίδα: Ανθεκτική χωρίς παραμόρφωση,
επίπεδη επιφάνεια κοπής
Διακόπτης Ασφαλείας: Προστασία από τυχαία εκκίνηση
Μοτέρ Brushless: Εξοικονόμηση ενέργειας, χαμηλός
θόρυβος, μεγάλη διάρκεια ζωής
Λαβή: Αντιολισθητική λαβή με προστασία χειρός και
διακόπτη ασφαλείας
Λίπανση: Χειροκίνητη
Διακόπτης On/Off: Προστασία και εξοικονόμηση
ενέργειας

από

199,00€

Ισχύς

300W

Ισχύς Μπαταρίας

10.8V / 2,5 Ah

Τρόπος Ελέγχου Ταχύτητας

Αδιαβάθμητη ταχύτητα

Ταχύτητα Αλυσίδας

6 m/s

Μέγιστο Πλάτος Κοπής

10 cm

Λάμα Carving

4΄΄ (100mm)

Αλυσίδα

1/4΄΄- 1.1 mm- 29 οδηγοί

€183,00
ΜΕ ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ψαλίδια Κλαδέματος

Όλα τα εργαλεία
μπαταρίας έχουν
2 χρόνια εγγύηση
μπαταρίας

KS-3EPR32MM
14.4 V 32 mm

Μέγιστη Ισχύς

Λάμα SK5: Ιδιαίτερα ανθεκτική για επαγγελματική
κοπή
Μοτέρ Brushless: Εξοικονόμηση ενέργειας,
χαμηλός θόρυβος, μεγάλη διάρκεια ζωής
Σκανδάλη Αλουμινίου: Aνθεκτική στη χρήση και
στη διάβρωση
από

359,00€

Ισχύς Μπαταρίας

500W
14.4V / 2 Ah

Διάμετρος Κοπής με
Προοδευτική Λειτουργία

32mm

Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας

1~1.5h

Βάρος (με μπαταρία)

950gr

2 μπαταρίες
+
φορτιστής

€341,00
ΜΕ ΦΠΑ

Όλα τα εργαλεία
μπαταρίας έχουν
2 χρόνια εγγύηση
μπαταρίας

KS-3EPR20MM
7.2 V 22 mm

Μέγιστη Ισχύς

Λάμα SK5: Ιδιαίτερα ανθεκτική για επαγγελματική
κοπή
Έξυπνη Οθόνη: Παράμετροι λειτουργίας και κωδικοί
σφάλματος σε πραγματικό χρόνο
Μοτέρ Brushless: Εξοικονόμηση ενέργειας, χαμηλός
θόρυβος, μεγάλη διάρκεια ζωής
Ψύκτρα Αλουμινίου: Μειώνει την θερμοκρασία
επεκτείνοντας την διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Σκανδάλη Αλουμινίου: Aνθεκτική στη χρήση και στη
διάβρωση

από

189,00€

€179,00
ΜΕ ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

280W

Ισχύς Μπαταρίας

7.2V / 2,5 Ah

Διάμετρος Κοπής με
Προοδευτική Λειτουργία

20mm

Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας

1~2.5h

Βάρος (με μπαταρία)

810gr

2 μπαταρίες
+
φορτιστής

Mπαταρίες / Φορτιστές
** Φορτιστές:
-Σταθερή απόδοση ρεύματος

-Προστασία βραχυκυκλώματος και ανοιχτού κυκλώματος
-Προστασία από υπέρταση και πτώση τάσης

*KH-B1A7.2B

Μπαταρία Λιθίου

7.2 V / 2.5 Ah και ισχύς 18 Wh
Ισχυρή, μεγάλης διάρκειας και φιλική
προς το περιβάλλον μπαταρία λιθίου
από

37,00

39,00€ €

ΜΕ ΦΠΑ

* KH-B1A10.8B

Μπαταρία Λιθίου

10.8 V / 2.5 Ah και ισχύς 27 Wh
Ισχυρή, μεγάλης διάρκειας και φιλική
προς το περιβάλλον μπαταρία λιθίου
από

37,00

39,00€ €

ΜΕ ΦΠΑ

** KH24-8402860-B

Φορτιστής με διπλή θύρα 7.2 V
Φορτιστής μπαταριών λιθίου 7.2 V DC 1.5 A
Είσοδος: 100-240 V – 0.5A 50/60 Hz
Έξοδος: 8.4 V, 2.86 A/24.0 W
από

40,90

43,00€ €

ΜΕ ΦΠΑ

** KH24-1261900-B
Φορτιστής με διπλή θύρα 10.8 V
Φορτιστής μπαταριών λιθίου 10.8 V DC 1.0 A
Είσοδος: 100-240 V – 0.5 A 50/60 Hz
Έξοδος: 12.6 V, 1.90 A/24.0 W
από

46,50

49,00€ €

* Μπαταρίες:
-Προστασία από υπέρταση και βραχυκύκλωμα

-Προστασία από υπερφόρτιση, βαθιά εκφόρτιση και υψηλή
θερμοκρασία

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΕ ΦΠΑ

Mπαταρίες /Φορτιστές /Αναλώσιμα

* KH-B1A16BA
Μπαταρία Λιθίου 14.4 V
14.4 V / 2 Ah και ισχύς 28.8 Wh
Ισχυρή, μεγάλης διάρκειας και φιλική
προς το περιβάλλον μπαταρία λιθίου
από

69,00€

από

55,00€

ΜΕ ΦΠΑ

Αλυσίδα 1/4” (1.1 mm)
για KS-3EPRSAW 10.8 V
από

Φορτιστής μπαταριών λιθίου 14.4 V DC 1.5 A
Είσοδος: 100-240 V – 0.5 A 50/60 Hz
Έξοδος: 16.8 V, 1.42 A Max

€65,00

# KSEPRCHAIN

14,00€

KH24-1681420-2E
Φορτιστής 14.4 V

€52,00

ΜΕ ΦΠΑ

# KSEPRBLD

€13,00

ΜΕ ΦΠΑ

Λάμα 4” (100 mm)
για KS-3EPRSAW 10.8 V
από

19,90€

# Τα παραπάνω αξεσουάρ είναι συμβατά και με το κλαδευτικό
αλυσοπρίονο μπαταρίας BLUE BIRD CS 22-04

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

€18,00

ΜΕ ΦΠΑ

Θαμνοκοπτικά
PNBC 415-3B
Κυβισμός: 42,7 cc
Διάμετρος σωλήνα: 26 mm
Βάρος: 7,5 kg

PNBC 520-3B
Κυβισμός: 51,7 cc
Διάμετρος σωλήνα: 28 mm
Βάρος: 7,5 kg

από

177,00€

203,00€

€142,00

€162,00

ΜΕ ΦΠΑ

PNBC 520-3BP
Κυβισμός: 51,7 cc
Διάμετρος σωλήνα: 28 mm
Βάρος: 7,9 kg
από

Με σύστημα
αντιδόνησης για
άνετη εργασία

από

ΜΕ ΦΠΑ

PNBC 620
Κυβισμός: 63 cc
Διάμετρος σωλήνα: 28 mm
Βάρος: 8,5 kg
από

225,00€

230,00€

€180,00

€185,00

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

Περιλαμβάνονται:
• Κεφαλή μεσινέζας,
τρίφτερος δίσκος
• Γυαλιά προστασίας
• Δοχείο μίξης καυσίμου
• Κλειδιά συναρμολόγησης
• Ενισχυμένη εξάρτυση

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Σκαπτικά

WM 500

Μετάδοση κίνησης
με ιμάντα

Κινητήρας: ΒΕΝΖΙΝΗΣ 196 cc
με φίλτρο αέρος σε λάδι
Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
Πλάτος φρέζας: 80 cm
Αριθμός μαχαιριών: 3+3 σειρές
Περιλαμβάνονται: τροχοί με
αεροθάλαμο 350-6 (10”)

από

650,00€

Μετάδοση κίνησης
με γρανάζια

€499,00
ΜΕ ΦΠΑ

WM 1000N

Κινητήρας: ΒΕΝΖΙΝΗΣ 212 cc
με φίλτρο αέρος σε λάδι
Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
Πλάτος φρέζας: 105 cm
Αριθμός μαχαιριών: 3+3 σειρές
Περιλαμβάνονται: τροχοί με
αεροθάλαμο 400 (16”)

από

830,00€

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

€629,00
ΜΕ ΦΠΑ

Αντλητικά 2“- 3”
WP 50

Κυβισμός: 212 cc
Στόμιο: 2” x 2”
Μέγιστο μανομετρικό: 28 m
Μέγιστη παροχή: 36 m3/hr
από

275,00€

€
209,00
199,00€
ΜΕ ΦΠΑ

WP 80

Κυβισμός: 212 cc
Στόμιο: 3” x 3”
Μέγιστο μανομετρικό: 26 m
Μέγιστη παροχή: 60 m3/hr
από

305,00€

€230,00
ΜΕ ΦΠΑ

Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη
GK3000

Κυβισμός: 212 cc
Xωρητικότητα δοχείου καυσίμων:
15 lt
Συνιστώμενη ισχύς Η/Ζ: 2.5 kW
Μέγιστη ισχύς: Η/Ζ: 2,8 kW
- 2 πρίζες 16 Α
- DC 12 V
Σύστημα εκκίνησης: Σχοινί αυτ.
επαναφοράς
Καθαρό βάρος: 45 kg
από

470,00€

3 €369,00

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΜΕ ΦΠΑ

Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη
GK6500 / GK6500E

Κυβισμός: 389 cc
Xωρητικότητα δοχείου καυσίμων: 25 lt
Συνιστώμενη ισχύς Η/Ζ: 5.0 kW
Μέγιστη ισχύς: Η/Ζ: 5,5 kW
- 1 πρίζα 16 Α + 1 πρίζα 32 Α
- DC 12 V
- Κιτ τροχών
Σύστημα εκκίνησης: Σχοινί αυτ.
επαναφοράς / ηλεκτρική (μίζα)
Καθαρό βάρος: 83 kg / 87 kg
από

•Μ
 ε σύστημα AVR
(ηλεκτρονικός
σταθεροποιητής
τάσης)
• Υψηλή απόδοση

από

870,00€		

995,00€

€
679,00
649,00€

€739,00€
769,00

ΜΕ ΦΠΑ

• Φιλικά στο
περιβάλλον

ΜΕ ΦΠΑ

• Στα μοντέλα
GK6500/GK6500E/
GK8000E και
GK9000E
περιλαμβάνεται
το κιτ τροχών
μεταφοράς

GK8000E

Κυβισμός: 420 cc
Xωρητικότητα δοχείου καυσίμων: 25 lt
Συνιστώμενη ισχύς Η/Ζ: 6,0 kW
Μέγιστη ισχύς: Η/Ζ: 6,5 kW
- 1 πρίζα 16 Α + 1 πρίζα 32 Α
- DC 12 V
- Κιτ τροχών
Σύστημα εκκίνησης: Hλεκτρική μίζα
Καθαρό βάρος: 92 kg

• Τυλίγματα χαλκού:
καλύτερη ποιότητα
ρεύματος

από

1,060,00€

€819,00
ΜΕ ΦΠΑ

GK9000E

Κυβισμός: 456 cc
Xωρητικότητα δοχείου καυσίμων: 25 lt
Συνιστώμενη ισχύς Η/Ζ: 7,5 kW
Μέγιστη ισχύς: Η/Ζ: 8,0 kW
- 1 πρίζα 16 Α + 1 πρίζα 32 Α
- DC 12 V
- Κιτ τροχών
Σύστημα εκκίνησης: Hλεκτρική μίζα
Καθαρό βάρος: 102 kg
από

1.140,00€

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

€889,00
ΜΕ ΦΠΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Γνωστό και ως “Green Dot”, αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται στις
συσκευασίες και σημαίνει ότι ο παραγωγός είναι μέρος ενός εναλλακτικού
συστήματος διαχείρισης και έχει συμβάλει οικονομικά στην ανακύκλωση
των συσκευασιών.

Αυτό το σύμβολο δεν σχετίζεται με την ανακύκλωση, αλλά είναι μια
υπενθύμιση στους υπεύθυνους πολίτες να διαχειρίζονται σωστά τα
απορρίματα τους.

Ο αριθμός 20 μέσα στο σύμβολο ανακύκλωσης γενικής χρήσης
αντιπροσωπεύει αντικείμενα από χαρτόνι. Το χαρτόνι είναι ανακυκλώσιμο,
αλλά δεν το δέχονται όλες οι τοπικές περιοχές.

Το διεθνές σύμβολο για το υλικό “ασφαλές για τρόφιμα” είναι ένα ποτήρι
κρασιού και ένα σύμβολο πιρουνιού. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι το υλικό
που χρησιμοποιείται στο προϊόν θεωρείται ασφαλές για επαφή με τρόφιμα.

Το σήμα CE σε ένα προϊόν υποδηλώνει ότι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας
αυτού του προϊόντος επιβεβαιώνει τη συμμόρφωσή του με τη σχετική
νομοθεσία της ΕΕ και ότι το προϊόν μπορεί να πωληθεί οπουδήποτε στον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

EURO 5: Ευρωπαϊκός κανονισμός για εκπομπές καυσαερίων. Όλα
τα μηχανήματα της KAISER με κινητήρες EURO 5 έχουν λιγότερη
κατανάλωση καυσίμου, είναι φιλικά στο περιβάλλον και διακρίνονται για
την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής τους.

Το OREGON είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στη Blount, Inc. και
χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας της.

• 	Η εταιρία ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής
τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
•	Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορεί να
γίνουν επικίνδυνα εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά.
• 	Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν
χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχάνημα.
• 	Η εταιρία ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για
τυχόν τυπογραφικά λάθη.
• 	Το KAISER είναι εμπορικό σήμα της ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. Όλα τα
άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
• 	Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης
(εφόσον απαιτείται) , τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και
τις προσφορές που ισχύουν την συγκεκριμένη περίοδο,
απευθυνθείτε στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.
• 	Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής, περιλαμβάνουν
ΦΠΑ 24% και ισχύουν μέχρι 31/12/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ:

ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 92, 104 42 Αθήνα
Τηλ.: 210 5193100 Fax: 210 5193105
e-mail: info@technellas.gr

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
H KAISER είναι το καταξιωμένο σε Ελλάδα και εξωτερικό εμπορικό σήμα του group Παντελής
Παπαδόπουλος που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων για επαγγελματίες και ιδιώτες όπως
θαμνοκοπτικά, κονταροπρίονα, αλυσοπρίονα και σκαπτικά βενζίνης, γεννήτριες, αντλητικά, εργαλεία
μπαταρίας, ψησταριές κάρβουνου & υγραερίου και αξεσουάρ barbeque.
Συστηματικά η γκάμα της KAISER εμπλουτίζεται με νέα προϊόντα ύστερα από ενδελεχή
αγοράς όσον αφορά τις ανάγκες των πελατών μας αλλά και τις διεθνείς τάσεις της
προκειμένου να αποτελέσουμε σαν εταιρεία μέσα από την KAISER σημείο αναφοράς
αγορά που δραστηριοποιούμαστε και να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη

έρευνα
αγοράς
για την
αυτής.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ KAISER;

Σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της
αγοράς και τις διεθνείς τάσεις
Κατασκευάζονται στα πιο αξιόπιστα
εργοστάσια και υπόκεινται σε
σχολαστικούς ελέγχους ποιότητας
Για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται
πρώτες ύλες από πιστοποιημένους
κατασκευαστές
Φέρουν εγγύηση καλής χρήσης και
λειτουργίας

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ KAISER;

Συνοδεύονται από πιστοποιήσεις αναγνωρισμένων
φορέων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κανονιστικά
πρότυπα
Είναι αξιόπιστα, ανθεκτικά σε βάθος χρόνου και
ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες εκείνων που τα
επιλέγουν
Υποστηρίζονται πλήρως σε περίπτωση ανάγκης
επισκευής ή συντήρησης από καταρτισμένο τεχνικό
προσωπικό της εταιρείας και Δίκτυο επιλεγμένων
συνεργατών μας
Αποτελούν προϊόντα “value for money”

Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης
σε Ελλάδα και εξωτερικό και
εξειδικευμένες αλυσίδες καταστημάτων

