
Χημικά συνεργείων

Κόλλες τζαμιών

Οικοδομικά χημικά 

7ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Σετ για τα τζάμια και διά-
φορα σετ επισκευής

Κόλλες, Μονωτικά Κολλητικές ταινίες, μονωτι-
κές πλάκες 

Προστασία κάτω μέρους
αμαξώματος

Βερνίκια Στόκοι Περιποίηση αυτοκινήτου Λιπαντικά Καθαριστικά

Υγρά φρένων Τεχνικά χημικά Προσθετικά Είδη υγιεινής Εξαρτήματα

Στεγανωτικά υλικά, κόλλες Αντιολισθητικά ξύλου, 
ξυλόκολλα

PU - αφρός, αυτοκόλλητα
για πέλμα σκαλιού

Εγκατάσταση παραθύρων Ταχείας πήξεως τσιμέντο

Καθαριστικό για Boiler, 
καθαριστικό για  καυστήρες

Κρύα κόλλα Επισκευή ξύλου



Διάτρηση, Φρεζάρισμα, Τόρνευση

Τρυπάνια μετάλλου

Κοπή, Λείανση, Τρίψιμο και πριόνισμα 
επιφανειών
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Τρυπάνια μεταλλικού 
πυρήνα

Τρυπάνια διαβάθμισης, 
τρυπάνια βηματισμού

Εργαλεία βαθιού 
σκαψίματος

Εργαλεία αφαίρεσης 
αιχμών

Εργαλεία κοπής σπειρωμά-
των και εργαλεία τρυπανιών.

Τσοκ Φρέζες Αξεσουάρ βάσης τρυπανιού Τρυπάνια ξύλου

Τρυπάνια πέτρας Ποτηροτρύπανα Σίλευση πέτρας

Δίσκοι κοπής, Δίσκοι 
λείανσης

Ταινίες λείανσης, 
Γυαλόχαρτα

Ταινίες λείανσης, δίσκοι λεί-
ανσης

Ιμάντες λείανσης, Σφουγ-
γάρια λείανσης

Δέρμα λείανσης, Βεντάλιες
τροχίσματος, Ιμάντες λείανσης

Λειαντικά μέσα - Σύστημα
ταχείας λείανσης με σμύ-
ριδα GSV

Καρφωτικά υλικά και εξαρ-
τήματα γυαλίσματος

Συρματόβουρτσες, Ταινίες
για βούρτσες

Τροχάκια λείανσης, Λειαν-
τικά πλέγματα νάιλον

Αξεσουάρ στίλβωσης



Κοπή, Τρόχισμα, Πριόνισμα, 
Επεξεργασία επιφανειών

Κόλληση, Συγκόλληση
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Πριονολάμες αμαξώματος Πριονολάμες  Σέγας Πριονολάμες σπαθοσέγας Χειροπρίονα Κυλινδρικό πριόνι, Ποτηρο-
δράπανο

Δισκοπρίονα, Γυριστά μα-
χαίρια

Επάλξεις Σύρματα κόλλησης Συγκόλληση Εργαλείο 
ηλεκτροσυγκόλλησης

Σύρμα συγκόλλησης, 
Ράβδοι συγκόλλησης,
Ηλεκτρόδια

Αξεσουάρ συγκόλλησης Εξοπλισμός συγκόλλησης
και Εξοπλισμός κοπής

Προστατευτικός
εξοπλισμός για κόλληση
και ηλεκτροκόλληση 

Εργαλεία κοπής 
συστήματος (plasma)



DIN και τυποποιημένα εξαρτήματα

Στριφώνια
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Βίδες Βίδες για λαμαρίνες και για
διάτρηση

Βίδες για ξύλο Διάφορες βίδες Βέργες με σπείρωμα, 
καρφιά και κοπίλιες

Παξιμάδια DIN πακέτα Δίσκοι, Δαχτυλίδια Δακτύλιοι στεγανοποίησης Διάφοροι συνδετήρες

Περτσίνια, Εργαλεία για
περτσίνια

Σφιγκτήρες DIN και τυποποιημένα 
εξαρτημάτα από ανοξείδωτο
χάλυβα Α2, Α4

Διεθνές στριφώνια Χτυπητά στριφώνια Στριφώνια επένδυσης 
επιφανειών

Στριφώνια ελαφριού τύπου Στριφώνια για υλικά 
μονόσεως, συνδετήρες

Στριφώνια(κοιλοδοκοί) 
μεταλλικά

Ειδικά στριφώνια κενού
χώρου (τούβλα)

Ειδικά μεταλλικά 
στριφώνια

Στριφώνια βαρέου τύπου Ειδικά στριφώνια με πάσο
(σπείρωμα), ειδικός στόκος
για στριφώνια (αμπούλα)



Τεχνικά υλικά οικοδομής

Οροφή, Τοίχος, Πρόσοψη
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Σφιγκτήρες σωλήνων, SML
Tεχνολογία σύνδεσης 

Βέργες μονταρίσματος και
αναλώσιμα, κονσόλες

Λείες, συρταρωτές βάσεις Ειδικές βάσεις μονταρίσμα-
τος για αεραγωγούς

Ειδικές πλάκες 
μονταρίσματος

Συναρμολόγηση σιδηρογραμών
από ανοξείδωτο χάλυβα

Υλικά μονταρίσματος ηλια-
κών συστημάτων

FÖRCH FORLEN 
Ειδικά μονωτικά για 
σωλήνες

Τρυπητοί σφιγκτήρες, 
σφιγκτήρες μονταρίσματος,
ειδικά καρφιά

Μόνωση (στεγανοποίηση),
υλικά συγκόλλησης

Ειδικές βάσεις (μεμβράνες)
για μοντάρισμα για υδραυ-
λικούς

Υλικά εγκαταστάσεων

Ρολό επικάλυψης οροφής 
(σκεπής), νεροσταλακτίτης,
εξαερισμός 

Εξαρτήματα μονταρίσματος, 
ειδικές ταινίες για οροφή
(στέγη)

Καλύμματα, μεμβράνες προστα-
σίας, μεμβράνες για την υγρασία

Ειδικές πρόκες, Καρφιά Ενωτικές βάσεις, Γωνίες
ξύλου

Καρφωτικά Αέρος, Χειρός Εξαρτήματα εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου οικοδομής
(ταινίες, εργαλεία, γωνίες)

Εσωτερικά  εξαρτήματα και
υλικά για σοβά

Εξωτερικά εξαρτήματα και
υλικά για σοβά

Ειδικές μεμβράνες και 
δίχτυα για ενώσεις  WDVS

Πλήρης θερμική προστασία Ειδικές γάζες, δίχτυ για
ενώσεις 

Υλικά για σοβά (αστάρι,
αστάρι ειδικό για επαφή με
τσιμέντο, αρμόστοκος)

Καλύμματα επικάλυψης,
ταινίες επικάλυψης 
προστατευτικά καλύμματα



Διαμαντοτεχνική

Ηλεκτρικά, Ηλεκτρονικά
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Διαμαντένιοι δίσκοι κοπής
DIAMAX για ξηρή και υγρή
κοπή

Διαμαντένιοι δίσκοι κοπής
PREMIUM για ξηρή και
υγρή κοπή

Διαμαντένιοι δίσκοι κοπής
STANDARD για ξηρή και
υγρή κοπή

Διαμαντένιοι δίσκοι κοπής
Premium FS για υγρή κοπή,
κοπή αρμών

Διαμαντένιοι δίσκοι κοπής
STANDARD FS για υγρή
κοπή, κοπή αρμών

Διαμαντένιοι δίσκοι κοπής
BS για ξηρή και υγρή κοπή,
πριόνισμα εργοταξίων

Διαμαντοκόφτες Διαμαντόδισκος τριβής Διαμαντένιο δράπανο πλα-
κιδίων

Φρέζες διαμαντιών 

Εξαρτήματα και υλικά 
τοποθέτησης

Εξαρτήματα και υλικά
δεσίματος

Καλώδια Ενωτικά καλωδίων Σπείρωμα πολλαπλών 
βυσμάτων

Ειδικά διαμαντοτρύπανα 
με δόντι

Θερμοσυρρικνούμενοι σω-
λήνες, μονωτικοί σωλήνες

Μονωτικές ταινίες, λαστι-
χάκια κλειδώσεων

Ηλεκτρολογικά εργαλεία Ασφάλειες αυτοκινήτου Διακόπτες

Εξαρτήματα μπαταρίας,
φορτιστές

Μετρικά εργαλεία, 
δοκιμαστικά

Λάμπες αυτοκινήτου Βύσματα, Πρίζες



Εξαρτήματα οχήματος
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Βάσεις πινακίδας και βίδες
πινακίδας

Υλικά οργάνωσης συνερ-
γείων

Φυσούνες ημιαξονίων Σφιγκτήρες εξατμίσεως Ειδικές βαλβίδες εξαγωγής
λαδιού 

Υαλοκαθαριστήρες Ειδικά Σετ για επιδιόρθωση
τζαμιού

Σωλήνες αυτοκινήτων,
σύνδεσμοι σωληνώσεων

Σωληνάκια φρένων, εξαε-
ρωτήρας φρένων

Ειδικές επαφές για το σύ-
στημα φρένων

Αντίβαρα Επισκευή τροχών Επισκευή ελαστικών Επιδιόρθωση ζάντας 
αλουμινίου

Κλίπς μονταρίσματος



Σειρά ειδών για το φορτηγό
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Ασφάλεια φόρτωσης Αξεσουάρ, Επισκευή Σφιγκτήρες  και κολάρα Είδη βουλκανιζατέρ και 
επιδιόρθωσης ελαστικών 

Υαλοκαθαριστήρες, ενδεικτικά
φύλλα ταχογράφου, θερμικά
φύλλα ηλεκτρονικού ταχογράφου

Καθρέφτες, φανάρια 
φορτηγών 

Βύσματα, Πρίζες, Καλώδια Προειδοποιητικά σήματα και
είδη προστασίας οχήματος

Βάνες αέρος φορτηγών και
λάστιχα αέρος

Εξοπλισμός συμπλήρωσης
αερισμού και εξαερισμού

Truckline - Eιδικά εργαλεία Σκάλες Μεταλλικό τρυπάνι πυρήνα Κοπή προφίλ



Εξοπλισμός συνεργείου, Μηχανήματα 
συνεργείου, Είδη προστασίας εργαζομένων
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Είδη υγιεινής, καθαρισμού Γυαλιά, Ωτοασπίδες, Μάσκες,
Προστατευτικά ενδύματα

Παπούτσια ασφαλείας,
Ρούχα εργασίας

Γάντια, Επιγονατίδες, 
Κράνοι

Μπαταρίες, Λάμπες

Προεκτάσεις και 
εξαρτήματα

Ταινίες, Είδη πακεταρίσματος,
Προστατευτικά καλύμματα

Αξεσουάρ βερνικώματος,
Προστατευτικό φιλμ

Ενδεικτικά σήματα,
φαρμακεία αυτοκινήτων

Τσάντες εργαλείων, 
εργαλειοθήκες

Συστήματα συγκέντρωση,
Σκάλες

Μηχανήματα συνεργείων,
συσκευές συλλογής

Χειροκίνητες αντλίες, 
Κανάτες  μέτρησης, Χωνιά

Σύστημα εξαερισμού 
φρένων

Γρύλοι, Υδραυλικές πρέσες,
Γερανοί συνεργείων, Μηχανή-
ματα προβολέων,Μηχάνηματα
ρύθμισης 

Συντήρηση κλιματισμών



Ηλεκτρικά εργαλεία

Εργαλεία χειρός
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Καστάνιες Περιστρεφόμενα εργαλεία
ροπής

Εργαλεία τροχού οχήματος, 
εργαλεία μονταρίσματος τροχού

Πολύγωνα γερμανικά , 
Γαλλικά κλειδιά καστάνιες

Κατσαβίδια

Διάφορα Σετ, μύτες Πένσες Λαμαρινοψάλιδα, ψαλίδια-κό-
φτες, μαχαιράκια, φαλτσέτες,
λίμες

Εργαλεία κρούσεως, 
σφυριά, καλέμια, αξίνες 

Ειδικά εργαλεία ελέγχου
και μετρήσεως

Ειδικά εργαλεία 
αυτοκινήτου

Οικοδομικά εργαλεία Σμεταλλοτεχνία, Εργαλεία
υδραυλικών εγκαταστάσεων

Γωνιακός τροχός Δράπανα, Ψαλίδια 
λαμαρινών

Επαναφορτιζόμενα 
εργαλεία, βιδολόγοι

Σέγες κοπής, πριόνια κοπής
ηλεκτρικά

Σφυριά διάτρησης, Σφυριά
σμίλης, Κρουστικά τρυπάνια

Ειδικά εργαλεία κοπής και
τριβής μπετόν

Αλοιφαδώροι Ηλεκτρικές σκούπες Πιστόλια θερμοκόλλησης
και κοπής 



Εργαλεία αέρος

VARO - Ράφια, Αποθηκευτικά συστήματα, 
Εργαλειοφορείς, Συλλογές

17

Αερόκλειδα Αεροκαστάνιες Δράπανα αέρος Σέγες Ξεπονταριστές αέρος

Αεροκόπιδα Σβουράκια αέρος Ειδικά εργαλεία αέρος 
τριβής, αποκόλλησης

Ειδικά πιστόλια αέρος 
ψεκασμού

Πιστόλι αέρος, Μετρητής
ελαστικών

Πεπιεσμένου αέρα 
εξαρτήματα

Λάστιχα αέρος, μπαλαντέζες
αέρος, ταχυσύνδεσμοι.

Συντήρηση μονάδων,
Πεπιεσμένος αέρας 
συστήματα σωληνώσεων

Κομφλέρ Καρφωτικά αέρος

VARO - Ράφια και 
συστήματα αποθήκευσης

Ραφάκια αποθήκευσης, 
συρτάρια

Πλάτες εργαλείων, 
γαντζάκια

Ράφια αποθήκευσης Κουτιά και θήκες εργαλείων

Εργαλειοφόροι, VAROsoft-
σύστημα αποθήκευσης

Πάγκοι εργασίας , μόρσες Ράφια για βαρέλια, βάνες
δοχείων

Εργαλειοθήκες, κινούμενες,
ξαπλώστρες και καθίσματα




