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SCHUHMATERIAL, LEDERWARE UND MASCHINEN

...quality makes the difference!
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ΧΡΥΣΗ ΣΕΙΡΑ | GOLD LINE | Gold line
ΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑ | SMOOTH LEATHER | Glattleder
ΚΑΝΑΠΕΣ | SOFA | Sofas
ΛΑΔΕΡΟ ΔΕΡΜΑ | OILED LEATHER | Geöltes leder
ΚΑΣΤΟΡΙ | SUEDE | Velour
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ | WATERPROOFING | Imprägnierung
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | CLEANING | Reinigung
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ | DEODORANTS | deodorants
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ | POLISHING | Glänzen
ΠΑΤΟΙ | INSOLES | Einlegesohlen
ΚΟΡΔΟΝΙΑ | LACES | Schuhbänder
ΒΟΥΡΤΣΕΣ | BRUSHES | Bürsten
ΚΑΛΑΠΟΔΙΑ | SHOE TREES | Schuhspanner
ΚΑΣΕΛΑΚΙΑ | BOXES | Schuhputzkästchen
ΑΝΑΒΑΤΕΣ | SHOE HORNS | Schuhlöffel
ΖΩΝΕΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ | BELTS - ACCESSORIES | Gürtel - Zubehör
ΥΛΙΚΑ | MATERIALS | material
ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | COLOUR CHANGES | färben
ΚΟΛΛΕΣ | GLUES | kleber
ΕΡΓΑΛΕΙΑ | TOOLS | Werkzeug
ΤΑΚΟΥΝΙΑ - ΣΟΛΕΣ | HEELS-SOLES | absätze - Sohlen
ΜΗΧΑΝΕΣ | MACHINES | maschinen
ΚΛΕΙΔΟΜΗΧΑΝΕΣ | KEYS MACHINES | Schlüsselkopiermaschinen

15200003
CREME DE SOINS GL 75ml

Κρέμα εμπλουτισμένη με κερί μέλισσας. Θρέφει, ανανεώνει
το χρώμα και αδιαβροχοποιεί όλα τα λεία δέρματα.
Cream enriched with beeswax that nourishes,
recolors and waterproofs all smooth leathers:
leather clothes, shoes, fine leather goods.
Basierend auf Bienenwachs ist diese crème nährend,
imprägnierend, farbauffrischend, Geeignet für alle Glattleder
(Schuhe, kleidung, feine lederwaren).

15200001
GRAISSE GL 100ml

Γόμα καθαρισμού που αφαιρεί λεκέδες από
καστόρι και σαμουά δέρματα.
Soft rubber removes dirt and shine from
all kinds of suede leathers.
Sanfter Reiniger, entfernt Schmutz und glänzende
Stellen von allen Suedeledern (Wild- und
Veloursleder.)
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15200005
GOMME A NUBUCK GL

Λίπος εμπλουτισμένο με
λάδι βιζόν και ιχθυέλαιο. Με
εξαιρετικές θρεπτικές, μαλακτικές
και στεγανωτικές ιδιότητες.
Grease polish enriched
with mink and fish
oil. With outstanding
nourishing, softening and
waterproofing qualities.
Seehundfett, für alle Glattleder
und geölten leder.
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15200002
CLEANER
OMNI
NETTOYANT
GL 100ml

Υγρό καθαρισμού για
σουέτ, καστόρι και
συνθετικά υφάσματα.
Cleaner liquid for
suede, nubuck
and synthetic
fabrics.
Igreiniger für
Suede (Wild- und
Veloursleder,) nubuk
und Synthetiks.

15200006
LOTION GL
150ml
Περι

ποιητική κρέμ
α που καθαρί
ζει, θρέφει,
αδιαβροχοποι
εί και προστα
τεύει όλα τα λε
δέρματα, λουρ
ία
στρίνια και κρ
οκό. Με βάση
μέλισσας και
το κερί
εμπλουτισμένη
με
λάδι βιζόν.
Balm cream
that cleans,
nourishes,
waterproofs
and protec
ts all smoo
patent and
th,
reptile leat
her. Based
beewax an
on
d enriched
w
ith
mink oil.
lederbalsam,
reinigend, nä
hrend, schütze
Glattleder, Ru
nd, für alle
ssische leder
und Reptillede
r.

15200018
CORDOVAN CREAM 75ml

Κρέμα για υποδήματα από δέρμα cordovan.
Εμπλουτισμένη με μείγμα από φυσικά έλαια
και κεριά που θρέφουν, προστατεύουν και
αδιαβροχοποιούν το δέρμα.
Cream ideal for cordovan leather.
Thanks to the blending of appropriate
oils and waxes, it nourishes, protects
and waterproofs cordovan.
Schutz- und nährcreme für cordovanleder.

15200015
RENOVATEUR NAPPA 75ml GL

Κρέμα φροντίδας για ευαίσθητα δέρματα.
Καθαρίζει, θρέφει και συντηρεί ευαίσθητα
και λεπτά δέρματα. Ιδανική για δέρμα νάπα.
Με βάση από λάδι βιζόν και λάδι jojoba,
συστατικά επιλεγμένα για τις θρεπτικές τους
ιδιότητες και εμπλουτισμένη με πρωτεΐνη
σιταριού, με εξαιρετική αναπλαστική δράση.
Shoe polish for delicate leather.
To clean, nourish and enhance the
beauty of fragile and delicate leather:
nappa, boxcalf, veal. Based on mink
oil and jojoba oil, selected for its
nourishing properties, and enriched
with wheat protein, with excellent
regenerating action.
pflegecreme für empfindliche leder. Reinigt,
nährt und schützt empfindliche und feine
leder. Geeignet für napaleder. auf der
Grundlage von Vison und Jojoba öl, die für
ihre nähreigenschaften auswählend sind.
angereicherte mit Weizenprotein. Eine creme
mit ausgezeichneter aufbauwirkung.

15200004
CREME SURFINE 100ml GL

15200007 100ml
15200014 50ml
PATE DE LUXE SAPHIR GL

Κρέμα με κερί μέλισσας. Θρέφει,
ανανεώνει το χρώμα, αδιαβροχοποιεί
και προστατεύει όλα τα λεία
δερμάτινα υποδήματα.
Cream based on beeswax
that nourishes, recolours,
waterproofs and protects all
smooth leather shoes.
crème auf der Grundlage
von Bienenwachs, nährend,
farbauffrischend, imprägnierend.
Schützt alle Schuhe aus weichen
ledern.

15200012
INVULNER GL
250ml

Αδιαβροχοποιητικό
σπρέι για λεία
δέρματα, καστόρια,
σαμουά και υφάσματα.
Waterproofing
spray for smooth
leather, suede,
nubuck and
fabrics.
Imprägnierspray für
Glattleder, Wildleder,
nubuk und Gewebe.

15200009
RENOVATEU
R GL 250ml
Βαφή με λάδι

πικ ραμύγδαλου
για την
τόνωση του αρ
χικού χρώματ
ος για
καστόρι και σα
μουά.
Dye based
on almond
oil that
revives the
original colo
ur,
suitable for
nubuck and
suede.
färbemittel ba
sierend auf m
andelöl,
die ursprüngli
che farbe au
ffrischend,
geeignet für n
ubuk und Sued
e (Wildoder Veloursled
er)

Eιδικά σχεδιασμένη φόρμουλα που προσφέρει απαράμιλλη
λάμψη σε υποδήματα από λείο δέρμα. Περιέχει 7
διαφορετικά κεριά: ζωικό (κερί μέλισσας), φυτικό (κερί
καρναούμπα, τερεβινθίνη..), καθένα με συγκεκριμένη
τεχνική ιδιότητα. Ο συνδυασμός θρέφει, μαλακώνει,
προσθέτει λάμψη, προστατεύει και αρωματίζει.
Specially designed formula that offers
unparalleled shine in smooth leather shoes.
Contains 7 different waxes: animal (beeswax),
vegetable (carnauba wax, terebinthine ..),
each one with a specific technical property. The
combination of all nourishes, softens, adds shine,
protects and freshens.
für besonderen Glanz, eine crème basierend auf
Bienenwachs, carnaubawachs der brasilianischen
Wachspalme und terpentin, dem Harzausfluss der kiefer.

15200013
CREME SURFINE GL 75ml

Κρέμα με κερί μέλισσας. Θρέφει, ανανεώνει το
χρώμα, αδιαβροχοποιεί και προστατεύει όλα τα
λεία δερμάτινα υποδήματα.
Cream based on beeswax that nourishes,
recolours, waterproofs and protects all
smooth leather shoes.
crème auf der Grundlage von Bienenwachs,
nährend, farbauffrischend, imprägnierend. Schützt
alle Schuhe aus weichen ledern.

15200017
RENOVATEUR GL 75ml

Κρέμα με βάση κερί μέλισσας εμπλουτισμένη με λάδι βιζόν και
λανολίνη. Φυσικό προιόν που ομορφαίνει το λείο δέρμα. Για
δερμάτινα υποδήματα, ρούχα, αξεσουάρ και για βιβλιοδεσία.
Non greasy cream based on beeswax enriched with
mink oil and lanolin. A real neutral beauty product
for smooth leather: leather goods, leather clothing,
antique bookbindings, shoes etc.
farblose crème mit Bienenwachs zur Erneuerung von Glattleder
oder geflochtenem leder.
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70200195
Γάντι γυαλίσματος ίσιο GOLD LINE

Γυαλιστικό γάντι που βοηθά την περιποίηση των δερμάτινων
αντικειμένων: υποδήματα, δερμάτινα είδη και ενδύματα,
έπιπλα. Το άνω μέρος είναι κατασκευασμένο από δέρμα
μοσχαριού επεξεργασμένο με φυτικά εκχυλίσματα, το κάτω
μέρος από 100% πολύ παχύ γνήσιο μαλλί πρόβατου, για να
επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα όταν γυαλίζετε.
These shining pads are intended to help you care
for your leather articles: shoes, leather goods
and clothes, furniture. The top layer is made of
full grain calf leather with vegetal tanning, the
underside of 100% very thick real sheep wool, to
obtain optimum results when shining.
Glanzpads zur pflege von artikeln aus leder, wie Schuhe,
kleidung und möbeln. die obere Schicht ist aus kalbsleder
mit pflanzlicher Gerbung, und die Unterseite aus sehr dicker
100%iger Schafwolle, und optimale Glanzresultate zu
erzielen.

l i n e

Βούρτσα για επάλειψη βαφής. Εργονομική λαβή.
Κατασκευασμένη από εξωτικό ξύλο και φυσική τρίχα.
Βrush to apply dye. Ergonomic handle.
Made of exotic wood and natural bristles.
Roßhaarbürste zum auftragen von Schuhcreme
(runder kopf)

15368003

Βούρτσα από φυσική λρυκή τρίχα αγριόχοιρου για ξεσκόνισμα και
γυάλισμα. Κατάλληλη για υποδήματα και ενδύματα από λείο δέρμα
ή ύφασμα, με λαβή από εξωτικό ξύλο bubinga.
Βrush with white boar bristles for dusting or shining.
Intended for shoes and clothing made of smooth leather
or fabric, with a handle made of exotic bubinga wood.
Glanzbürste aus natürlichem Rosshaar.
Weiße Glanzbürste aus natürlichem Rosshaar.

15368004

Βαμβακερό πανί για επάλειψη βαφής.
Cotton Cloth for the application
of shoe polish.
nubuk Baumwolltuch für den
Einstreichen Schuhfarbe.
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70200067
COTTON BAG GL
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Γυαλιστικό γάντι για την φροντίδα δερμάτινων
ειδών όπως υποδήματα, ενδύματα, δερμάτινα
έπιπλα και δερμάτινα αξεσουάρ. Από 100%
μαλλί πρόβατου για βέλτιστη λάμψη.
Shining glove for caring for shoe
leather, leather goods and clothes,
leather furniture... Cut from Shabrack
sheep skin, 100 % very thick real sheep
wool, to obtain optimum shine.
Gläzend Handschuh für die pflege lederwaren
wie Schuhe, kleidung, ledermöbel und
lederaccessoire. aus 100% Schafwolle für
besten Glanz.

70200149
CHAMOIS COTTON
CLOTH 30x52cm

15368006

006

70200150
SHINING GLOVE

15368002

Βούρτσα επάλειψης βαφής, σε μικρό μέγεθος. Ευκολότερη στη
χρήση σε πιο στενά σημεία, όπως το βάρδουλο.
Small size spreading brush for easier access to
narrow areas like the welt.
cremebürste aus natürlichem Rosshaar.

15368001

Βούρτσα για επάλειψη βαφής. Κατασκευασμένη
από εξωτικό ξύλο και φυσική τρίχα.
Βrush to apply dye. Made of exotic
wood and natural bristles.
natürliches Rosshaar, zum färben.

Ανθεκτική τσάντα από βαμβάκι
για ένα ζευγάρι παπούτσια.
Διαστάσεις 40x28cm
Hard-wearing cotton bag
for one pair of shoes.
Dimensions: 40x28cm
Widerstandsfähige
Baumwolltasche für ein paar
Scuhe. abmessungen 40x28cm

15368005
ΒΟΥΡΤΣΑ
ΚΡΕΠ GL

70200066
COTTON BAG GL

Ανθεκτική τσάντα από βαμβάκι για ένα
ζευγάρι παπούτσια. Διαστάσεις 10x17cm
Hard-wearing cotton bag for
one pair of shoes. Dimensions:
10x17cm
Widerstandsfähige Baumwolltasche für
ein paar Scuhe. abmessungen 10x17cm

Βούρτσα καθαρισμού
από φυσικό κρεπ για
suede και nubuck
GL. Κατάλληλη
για ενδύματα και
υποδήματα.
Natural crepe
brush for suede
and nubuck GL
Suitable for shoes
and clothes.
Handkreppbürste für
Wildleder und leder,
reinigt kleidung und
Schuhe

Βούρτσα από μαύρη
φυσική τρίχα αλόγου για
ξεσκόνισμα και γυάλισμα.
Κατάλληλη για υποδήματα
και ενδύματα από λείο
δέρμα ή ύφασμα, με λαβή
από εξωτικό ξύλο bubinga.
Brush with black boar
bristles for dusting
or shining. Intended
for shoes and clothing
made of smooth
leather or fabric, with
a handle made of
exotic bubinga wood.
Schwarze Glanzbürste aus
natürlichem Rosshaar.

15421009ΕΛΑΚΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΑΥΡΟ GL
ΚΑΣΕΛΑΚΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΑΥΡΟ GL

Saphir Medaille d’Or κουτί για προιόντα φροντίδας
υποδημάτων. Προσφέρεται σε συσκευασία ίδιου φινιρίσματος.
Saphir Medaille d’Or shoe polish box. Very
nice and well finished night blue box, which is
presented in a packaging of the same finish.
Saphir medaille d’or Schuhputzkästchen mit hochwertigem
finish in nachtblau und gleichfalls hochwertiger Verpackung.

15421004

ΚΑΣΕΛΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ.
• 1 πάστα βαφής υποδημάτων Saphir
Pate De Luxe χρυσή σειρά (100ml, μαύρο)
• 1 πάστα βαφής υποδημάτων Saphir
Pate De Luxe χρυσή σειρά (100ml, διάφανο)
• 1 βαμβακερό πανί υποδημάτων Saphir
χρυσή σειρά (30 x 52 cm)
• 2 βούρτσες Saphir χρυσή σειρά.
• 1 βούρτσα γυαλίσματος Saphir
Χρυσή σειρά (Μαύρη)
• 1 βούρτσα γυαλίσματος Saphir
Χρυσή σειρά (Άσπρη)
• 1 κρέμα βαφής υποδημάτων βαζάκι Saphir
Χρυσή σειρά (75ml, μαύρο)
• 1 κρέμα βαφής υποδημάτων βαζάκι Saphir
Χρυσή σειρά (75ml, διάφανο)
Μέγεθος: 14x24x14cm

GOLD LINE RED BOX MADE OF
WOOD, IDEAL TO STORE SHOE
CARE PRODUCTS.

• 1 Shoe Polish Pate De Luxe SAPHIR
MEDAILLE D’OR (100 ml, BLACK)
• 1 Shoe Polish Pate De Luxe SAPHIR
MEDAILLE D’OR (100 ml, NEUTRAL)
• 1 Chamois Cotton Cloth SAPHIR
MEDAILLE D’OR (30 x 52 cm)
• 2 Brush Pommadier SAPHIR MEDAILLE D’OR
• 1 Polisher Brush SAPHIR
MEDAILLE D’OR (BLACK)
• 1 Polisher Brush SAPHIR
MEDAILLE D’OR (WHITE)
• 1 Cream Shoe Polish Pommadier SAPHIR
MEDAILLE D’OR (75 ml, BLACK)
• 1 Cream Shoe Polish Pommadier SAPHIR
MEDAILLE D’OR (75 ml, NEUTRAL)
Dimensions: 14x24x14cm

SCHUHPUTZKÄSTCHEN GOLD
LINE AUS RÖTLICHEM HOLZ,
IDEAL ZUR AUFBEWAHRUNG
VON SCHUHPUTZZEUG.

• 1 Schuhcreme De Luxe SAPHIR
MEDAILLE D’OR (100 ml, schwarz)
• 1 Schuhcreme De Luxe SAPHIR
MEDAILLE D’OR (100 ml, neutral)
• 1 Poliertuch MEDAILLE D’OR (30 x 52 cm)
• 2 Cremebürsten SAPHIR MEDAILLE D’OR
• 1 Glanzbürste SAPHIR MEDAILLE D’OR (dunkel)
• 1 Glanzbürste SAPHIR MEDAILLE D’OR (hell)
• 1 Schuhcreme SAPHIR
MEDAILLE D’OR (75 ml, schwarz)
• 1 Schuhcreme SAPHIR
MEDAILLE D’OR (75 ml, neutral)
Abmessungen: 14x24x14cm
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15200020
MIRROR GLOSS 75ml

Βερνίκι πάστα για άμεσο γυάλισμα! Το βερνικι MIRROR GLOSS Saphir Medaille d’Or είναι μία μείξη φυσικών σκληρών κεριών που έχουν
επιλεχθεί για τις γυαλιστικές τους ιδιότητες, όπως το Montan, το καρναούμπα ή το κερί μέλισσας και άλλα. Επιτρέπει το άμεσο γυάλισμα,
εύκολο στη χρήση. Πιο γρήγορα αποτελέσματα από το Polish Pate de Luxe Saphir Medaille d’Or, το οποίο έχει πιο ήπια σύνθεση,
επιπρόσθετα όμως ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα, κάτι που το MIRROR GLOSS δεν κάνει.
Paste polish for express glazing! Polish MIRROR GLOSS Saphir Medaille d’Or is a mixture of natural hard waxes
which have been selected for their shiny qualities, like Montan, carnauba or beeswax, and contains other more
confidential waxes. Allows to rapidly create the glazing, easy to use. Quicker results than with Polish Pate de Luxe
Saphir Medaille d’Or, which has a softer formula which, in addition, also nourishes and hydrates the leather, which
MIRROR GLOSS does not.
polierpaste für exzellenten Spiegelglanz. mIRRoR GloSS Saphir medaille d’or ist eine mischung aus natürlichen Hartwachsen, die aufgrund
ihrer glänzenden Eigengschaften ausgewählt wurden (z.B. montan, karauba- oder Bienenwachs) und anderen speziellen Wachsen. die einfache
anwendung schafft in kurzer Zeit einen Hochglanz, schneller als mit der polierpaste pate de luxe Saphir medaille d’or, welche aufgrund seiner
weicheren formulierung auch pflegend und feuchtigkeitsspendend wirkt was mirror Gloss nicht macht.
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15200021
MINK OIL 75ml GL

Ενυδατική κρέμα για ξεραμένα δέρματα.
Το MINK OIL Saphir Medaille d’Or είναι
βασισμένο αποκλειστικά σε λάδι βιζόν και
σχεδιασμένο για να ενυδατώνει τα πολύ
αφυδατωμένα δέρματα. Λειτουργεί σαν
λίπος, αλλά δεν αφήνει λιπαρή και κολλώδη
επιφάνεια, όπως γίνεται με τα παραδοσιακά
λίπη. Το Mink Oil είναι μη λιπαρό λάδι
πολύ διεισδυτικό που βοηθά το δέρμα να
ενυδατωθεί σε βάθος, το μαλακώνει και το
προστατεύει.
Rehydrating balm for dried-out
leather. MINK OIL Saphir Medaille
d’Or is based exclusively on mink oil
and formulated to rehydrate very
dry leather. This unguent works
like grease, but does not leave a
greasy and sticky appearance like
traditional greases. Mink Oil is a
non-greasy oil and very penetrating
and helps to nourish the leather
dermis in-depth, soften and protect it.
Rehydriert ausgetrocknetes leder. Es wirkt wie
eine fettsalbe, hinterlässt aber keine fettige
oder klebrige oberfläche, wie traditionelle
fette. mink oil ist ein fettfreies öl, das tief
eindringt und das leder dabei pflegt, weicher
macht und es auch schützt.

15200022
OILED LEATHER CUIR GRAS
75ml GL

Η σύνθεση της κρέμας Oiled Leather
Saphir Medaille d’Or, περιποιείται
το λαδερό δέρμα. Έχει εξαιρετικές
ενυδατικές ιδιότητες, το ανανεώνει, το
αδιαβροχοποιεί και επαναφέρει την
μεταξένια του εμφάνιση.
The formula of Oiled Leather
Saphir Medaille d’Or polish
allows to care for greasy leather.
It has excellent nourishing
qualities, renovates and
waterproofs greasy or oiled
leather and gives them back their
silky appearance.
die spezielle formel von oiled leather
cuir Gras pflegt alle arten von fettleder.
Es nährt das leder ausgezeichnet,
renoviert es, macht es wasserfest, und
gibt ihm eine seidige oberfläche.
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15200019
SOLE GUARD 100ml

Το SOLE GUARD είναι ένα προστατευτικό λάδι που περιποιείται τις δερμάτινες σόλες υποδημάτων.
Είναι κατασκευασμένο από 100% φυτική λιπαρή ουσία, που διεισδύει στο δέρμα και το
αδιαβροχοποιεί. Η φυτική σύνθεση ενυδατώνει το δέρμα και αποτρέπει την ολίσθηση της σόλας.
SOLE GUARD is a protective oil to care for the exterior of leather soles. Made
of 100 % vegetal oil, to impregnate the leather and keep water and salt from
penetrating and swelling the sole. Its vegetal formulation nourishes and also
greases the leather and slows down its wear.
SolE GUaRd ist ein schützendes öl um die oberfläche von ledersolen zu schützen. Es ist 100%
pflanzlich und imprägniert das leder um das Eindringen von Wasser oder Salz und das aufquellen
des leders zu verhindern. Seine formulierung pflegt und fetetet das leder und verlängert seine
lebensdauer.

ΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑ
SMOOTH LEATHER
GlattlEdER

15221001
BAUME 1789 75ml

G l a t t l e d e r

15221009 50ml
15221067 100ml
15221008 250ml
PATE DE LUXE
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Κρέμα γυαλίσματος υποδημάτων με βάση κεριού
μέλισσας, τερεβινθίνη, carnauba και ρετσίνι.
Special high gloss shoe cream based on
beeswax, turpentine, carnauba and resin.
Schuhglanzcreme, basierend auf Bienenwachs,
carnaubawachs der Wachspalme und Harzen.
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15221014
RENOVATEUR 50ml

Άχρωμη κρέμα με κερί
μέλισσας για την περιποίηση
λείων και πλεκτών δερμάτων.
Neutral cream with
beeswax that renovates
smooth or braided
leather.
farblose crème mit
Bienenwachs, erneuert
Glattleder und geflochtenes
leder.

15221006
CREME SURFINE 50ml

Φίνα βαφή υποδημάτων με 32%
κερί μέλισσας κατάλληλη για όλα
τα λεία δέρματα. Θρέφει, βάφει,
αδιαβροχοποιεί και προστατεύει.
Εlegant shoe dye cream
enriched with 32% beeswax
for all smooth leathers
which nourishes, recolors,
waterproofs and protects.
Eine sehr elegante Schuhlederfarbe,
angereichert mit 32% Bienenwachs,
für alle weichen leder, nährend,
auffärbend, imprägnierend und
schützend.

Κρέμα με κερί μέλισσας και αδιαβροχοποιητικές
γραμμές, η οποία βάφει και προστατεύει δερμάτινα
ενδύματα, τσάντες και υποδήματα.
Cream with beeswax and waterproofing
lines, that paints and protects leather
clothing, bags and shoes.
kombinationscreme mit Bienenwachs und
imprägnierenden Bestandteilen, färbend und
schützend, für lederbekleidung, taschen und
Schuhwerk.

15221026
CORDOVAN CREAM 50ml

15221018
CREME RENOVATRICE 25ml

Άχρωμη κρέμα που ομορφαίνει, τρέφει και
προστατεύει τα δέρματα cordovan.
Neutral cream, which nourishes and
protects cordovan leathers.
farblose Schutz- und nährcreme für
cordovanleder.

Καλυπτική κρέμα για γδαρσίματα και γρατζουνιές
στα λεία δέρματα και συνθετικά.
Recovering cream suitable for scratches
for all smooth leathers and synthetics.
crème zur Behandlung von kratzern auf allen
Glattledern und Synthetiks.

15221066
AMIRAL GLOSS 50ml
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15221002
BLANC
NOVELYS 75ml

Βερνίκι που επιτυγχάνει άμεσο γυάλισμα ακόμα και σε δέρματα
που δε γυαλίζουν εύκολα. Τα σκληρά κεριά που περιέχει η
σύνθεσή του καθώς και οι επιλεγμένοι διαλύτες, επιτρέπουν
εύκολο και άμεσο γυάλισμα.
Polish Amiral Gloss Saphir helps to succeed express
glazing even on leather very difficult to glaze.
Thanks to the hard waxes and the selected solvents
it contains, it allows easy and rapid glazing.
amiral Gloss politur gibt einen Schnellglanz auch für wenig
glänzendes leder. dank Hartwachs und spezieller lösungsmittel
erreicht es einen leicht und schnell erzielbaren Hochglanz.

Λευκαίνει, ανανεώνει
και ομορφαίνει όλα
τα λευκά δέρματα και
υφάσματα.
Whitens, renovates
and embellishes
all white leather
shoes and textiles.
Schuhweiss, frischt
weiße Schuhe und
textilien auf.

15221051
RΕΝΟVΑΤRΙCΕ CRΕΜΕ ΒΑΖΑΚΙ 25ml

Καλυπτική κρέμα για γδαρσίματα και γρατζουνιές στα λεία
δέρματα και συνθετικά.
Recovering cream suitable for scratches for all
smooth leathers and synthetics.
crème zur Behandlung von kratzern auf allen Glattledern und
Synthetiks.
0 11

15221005
CREME DELICATE 50ml

G l a t t l e d e r

Απαλή κρέμα που καθαρίζει, θρέφει και
ομορφαίνει τα λεπτά, απαλά και ντελικάτα
δέρματα πολυτελείας.
Cream that cleans nourishes and
beautifies the fine soft and delicate
leathers (nappa, box etc.).
feine pflegecreme, reinigend, nährend,
verschönernd. für feine weiche und empfindliche
leder (nappa, Boxcalf).
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15221007
GEL CRISTAL 50ml
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Άχρωμη κρέμα περιποίησης για λεία
δέρματα, κροκό, λουστρίνια και πλεκτά.
Neutral cream that cleans,
nourishes and beautifies smooth
leathers, reptile, patent leathers
and knitwear.
pflegegel für Glattleder, Reptilleder,
Russische leder und perlmuttleder.
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VERNIS RIF
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15221022
VERNIS RIFE 100ml

Υγρό γυαλίσματος και καθαρισμού για λουστρίνια και
πατενταρισμένα δέρματα.
Polish cleaning liquid for Russia and patent leathers.
flüssigreiniger für Russische leder und patentleder.

λουστρίνια κα
πατεν ταρισμέν
ι
α δέρματα.
Polish spra
y for Russia
and
patent leat
hers.
Reinigendes pfl
egespray für
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15221016
RENOVATEUR TUBE 50ml
Κρέμα άχρωμη με κερί μέλισσας για
την περιποίηση λείων και πλεκτών
δερμάτων.
Neutral colour cream with
beeswax that renovates
smooth or braided leather.
farblose crème mit Bienenwachs,
erneuert Glattleder und geflochtenes
leder.

15221019
REPTAN 50ml

Άχρωμη κρέμα που ομορφαίνει,
τρέφει και προστατεύει όλα τα
κροκό δέρματα.
Neutral cream that
enhances, nourishes and
protects all reptile leathers.
farblose pflegecreme, nährende
und schützende pflegecreme für
alle Reptilleder.

15221025
CREME DE LUXE 75ml

Κρέμα με βάση κεριού μέλισσας η οποία θρέφει, βάφει και
αδιαβροχοποιεί όλα τα λεία δέρματα.
Cream enriched with beeswax that nourishes, dyes and
waterproofs all smooth leathers.
crème angereichert mit Bienenwachs, nährend, auffärbend,
imprägnierend, für alle Glattleder.

15222002
CANADIAN 75ml

Κρέμα με κερί μέλισσας η οποία τρέφει, μαλακώνει και αδιαβροχοποιεί.
Κατάλληλο για δερμάτινα ρούχα, τσάντες και υποδήματα.
Cream enriched with beeswax that nourishes, softens and
waterproofs, suitable for leather clothes, bags and shoes.
crème mit Bienenwachs, nährend, imprägnierend. Hält lederbekleidung
und ledertaschen geschmeidig.
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15221042
SELF SHINE SHOE
CREAM KIT 50ml

Αυτογυάλιστη κρέμα
εμπλουτισμένη με κερί. Ειδικά
σχεδιασμένη για την εύκολη
επάλειψη της, κατάλληλη για
λεία δέρματα.
Self shine cream with wax
for all smooth leathers,
with applicator sponge.
Glanzcreme mit Wachs für alle
Glattleder.

15221030
SELF SHINE
SHOE CREAM 1kg
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Αυτογυάλιστη κρέμα με φυσικό
κερί για λεία δέρματα.
Self-shine cream containing
natural waxes for all
smooth leathers.
Glanzpolitur, enthält natürliches
Wachs, für alle Glattleder.
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15221038
SHOE CREAM
TUBE 75ml

Κρέμα βασισμένη σε
κερί η οποία θρέφει,
ανανεώνει και διατηρεί το
χρώμα στα λεία δέρματα.
Wax-based cream
that nourishes shines
and maintains the
colour on smooth
leathers.
crème auf Wachsbasis,
pflegend, Glanz gebend,
farberhaltend, für alle
Glattleder.
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15221037
SELF SHINE 75ml

Αυτογυάλιστο σπρέι.
Polish self shine spray.
pflegendes Glanzspray.

15221039
SHOE POLISH 50ml

Φυσική κρέμα γυαλίσματος με
κερί η οποία καθαρίζει, θρέφει
και γυαλίζει τα λεία δέρματα.
Natural wax-based shoe
polish that nourishes cleans
and shines all smooth
leathers.
nährende Schuhpolitur auf
Wachsbasis.

15221041
SUPER WHITE
75ml
15221040
SUPER BLACK 75ml

Υγρή κρέμα βασισμένη σε κερί
για αθλητικά υποδήματα. Ειδικά
σχεδιασμένη φόρμουλα για
εύκολη επάλειψη.
A specially formulated
easy to apply wax-based
liquid for sports footwear.
Eine spezielle, leicht
aufzutragende flüssige crème auf
Wachsbasis für Sportschuhe.

Λευκαίνει, ανανεώνει
και ομορφαίνει όλα τα
λευκά λεία δέρματα
και υφάσματα.
Whitens,
renovates and
embellishes all
white smooth
leather shoes and
textiles.
Schuhweiss, frischt alle
weissen Glattleder
-und textilschuhe auf.

15221046
SHOE CREAM 50ml

Απαλή κρέμα με κερί η οποία θρέφει, γυαλίζει , διατηρεί
και ζωντανεύει το χρώμα σε λεία δέρματα.
Soft cream with wax that nourishes, shines and
maintains the colour in all smooth leathers.
Sanfte Schuhpflegecreme mit Wachs, nährend, die farbe
erhaltend, Glanz gebend. Geeignet für alle Glattleder.

15221043
GEL CREAM 50ml

Άχρωμη κρέμα που καθαρίζει, θρέφει και ομορφαίνει λεία
δέρματα, κροκό, λουστρίνια και πλεκτά.
Neutral cream that cleans, nourishes and beautifies
smooth leathers, reptile, patent leathers and knitwear.
pflegegel für Glattleder, Reptilleder, Russische leder und
perlmuttleder.
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15223038
SNEAKERS PAINT 25ml

Αλλάξτε το χρώμα ή
επισκευάστε τα sneakers
σας. Για λείο και συνθετικό
δέρμα.
Smooth leather and
synthetic leather.
Change colour,
customize or repair
your sneakers.
Zum färben von weichem
oder synthetischem leder.
Zum Reparieren oder
individualisieren Ihrer
Sneakers.
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Αλλάξτε το χρώμα ή επισκευάστε τα
sneakers σας. Για λείο και συνθετικό δέρμα.
Smooth leather and synthetic
leather. Change colour, customize or
repair your sneakers.
Zum färben von weichem oder
synthetischem leder. Zum Reparieren oder
individualisieren Ihrer Sneakers.

15223039
SNEAKERS PAINT
125ml
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15221063
TARRAGO SNEAKERS
GLOSS MAKER 131gr

Σταθεροποιεί και τονώνει το χρώμα
δίνοντας γυαλιστερό φινίρισμα.
Μαλακώνει το δέρμα και αποτρέπει
τα γδαρσίματα. Κατάλληλο για
δέρμα και συνθετικό δέρμα. Δεν
είναι κατάλληλο για σουέντ και
nubuck.
Sets the colour and provides
a shiny finishing. Intensifies
colour, softens and helps to
resist abrasions. Suitable for
leather and synthetic leather.
Not suitable for suede and
nubuck.

15221064
TARRAGO SNEAKERS
MAT MAKER 127,5gr

Κατάλληλο για ματ τελείωμα στα
βαμμένα αθλητικά υποδήματα.
Σταθεροποιεί και μονώνει το χρώμα.
Αναζωογονεί, μαλακώνει και
αποτρέπει τις γρατζουνιές.
Suitable for the matt finish on
dyed sneakers. Helps to set
the color. Revives the colors,
softens and helps to prevent
scratches.

15282019
TARRAGO SNEAKERS SOLE
RESTORER 125ml
Με το Tarrago sneakers sole restorer, οι
λευκές σόλες καθαρίζουν και γίνονται
σαν καινούργιες. Το καθαρό λευκό
επανέρχεται. Όταν εφαρμόζεται σε
ισχυρό ηλιακό φως, η διαδικασία
λεύκανσης επιταχύνεται.
Make the soles of your sneakers
white again with Tarrago
Sneaker Soles Restores 125ml.
Recolor your white soles white
once more. When applied under
strong sunlight the whitening
process is accelerated.
macht die Sohlen von Sneakern wieder
weiß. Bei anwendung im Sonnenschein
wird der prozess des weiß färbens
beschleunigt.

15282018
SNEAKERS CLEANER
TARRAGO 125ml

Αφρός καθαρισμού με υψηλή καθαριστική
δύναμη. Περιποιείται και αρωματίζει
διακριτικά. Καθαρίζει αποτελεσματικά
χωρίς να επηρεάζει την υφή και χωρίς να
επιτίθεται στο αρχικό χρώμα. Κατάλληλο
για όλα τα χρώματα.
Foaming detergent with high
cleaning power. Condition and
deodorize leaving a pleasant
and delicate fragance. It cleans
effectively without damaging the
original texture or alerting colours.
Suitable for all colours.
Schaum mit hoher Reinigungskraft.
konditionier und deodoriert und erzeugt
einen angenehmen duft. Er reinigt effektiv,
ohne die originalstruktur des materials zu
verändern, oder die farben anzugreifen.
für alle farben geeignet.

15302007
TARRAGO SNEAKERS ODOR
KILLER 100gr
Απολυμαίνετε και φρεσκάρετε τα
sneakers. Ψεκάστε στο εσωτερικό των
υποδηματων. Αρωματίζει ευχάριστα όλα
τα υποδήματα.
With Tarrago’s sneaker odor killer
you disinfect and refresh your
sneakers. Spray royally on the
inside of the shoes. Deodorizes all
kind of footwear giving a fresh
and lasting aroma.

15321026
TARRAGO SNEAKERS
PROTECTOR 125gr

Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει από
βρωμιά, λάδι, λεκέδες, ποτό κ.λπ.
Κατάλληλο για λείο δέρμα, σουέντ,
νούμπουκ και υφάσματα.
Smooth leather, suede, nubuck,
fabric textiles. Protects from rain,
snow, and against penetration of
dirt, oil, stains, drinks.
Schützt weiches leder, Velourleder, nubuk
und Gewebe gegen Regen, Schnee und
das Eindringen von Schmutz, öl und
Getränkeflecken.

15321027
TARRAGO SNEAKERS
RESCUE 121gr

Μαλακτικό σπρέι για λείο δέρμα, βινύλιο
και πατενταρισμένο δέρμα. Καθαρίζει,
προστατεύει, γυαλίζει και θρέφει.
Γυαλιστερό φινίρισμα, αδιαβροχοποιεί
και αποτρέπει τα σκασίματα του δέρματος.
Εμπλουτισμένο με έλαιο αβοκάντο.
Conditioner smooth leather, vinyl
and patent. Cleans, protect, shines,
and nourishes. Shine and glossy
finish touch, prevents water stain
and leather chaps. Enriched with
avocado oil.
konditionierer für weiches leder, Vinyl und
patentleder. Reinigt, schützt, glänzt und
nährt. Ergibt eine glänzendes finish und
verhindert Wasserränder und Risse.

15561011
TARRAGO SNEAKERS
EXPANDER 118gr

Μαλακώνει το δέρμα των υποδημάτων,
και επιτρέπει την προσαρμογή του στο
σχήμα του ποδιού. Αποσυμφορίζει τα
σημεία πίεσης. Κατάλληλο για λείο δέρμα,
συνθετικό, σουέντ και νούμπουκ.
It relaxes the leather fibers of
shoe, allowing it to adapt to the
shape of foot. It removes the
pressure points and avoids brush.
Suitable for smooth leather,
synthetic leather, suede, nubuck.
Entspannt die Struktur des leders, damit
es sich besser an die fußform anpasst.
Entfernt und verhindert druckstellen. für
weiches leder, Synthetik- und Velourleder
und nubuk.
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15221061
NATURAL PREMIUM CREAM 50ml

Κρέμα εμπλουτισμένη με
φυτικά κεριά. Κατάλληλη για
λείο και συνθετικό δέρμα.
Ανανεώνει το χρώμα και
παρατείνει τη διάρκεια ζωής
του. Συνίσταται για Gore Tex
και High Tech μεμβράνες.
Enriched cream for
smooth or synthetic
leather footwear and
garments. Restores
colour. Waterproofing
power. High in natural
waxes, pigments
and waterproofing
agents based on
nanotechnology, the
garment remains
new for longer.
Recommended for Gore
Tex membranes and
other High Tech.
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15321025
NANO LEATHER
WAX TUBE 75ml
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15221065
EDGE DRESSING 35ml

To Edge Dressing της Tarrago είναι βαφή σχεδιασμένη να επιδιορθώνει
τις φθορές στις άκρες, τις σόλες και τα τακούνια των υποδημάτων. Χάρη
στην φόρμουλα με υψηλή συγκέντρωση χρωστικών, μπορεί να καλύψει
τις γρατζουνιές, προσφέροντας γυαλιστερό αποτέλεσμα. Συστήνεται για
φρεσκάρισμα του χρώματος και αποκατάσταση των χρησιμοποιημένων
και των νέων υποδημάτων. Δεν περιέχει σιλικόνες. Μπορεί να εφαρμοστεί
σε δερμάτινες σόλες, λαστιχένιες σόλες και πλαστικά τακούνια.
Tarrago Edge Dressing is a special dye designed to repair
damage on edges, soles and heels of shoes. Thanks to its
formula with high concentration of pigments it will cover
chaps and scratches providing a shiny finish. Recommended
to recolor and restore used and new shoes. Does not contain
silicones. Can be applied on leather soles, rubber soles and
plastic heels.

Κρέμα με φυτικά έλαια που καθαρίζει, μαλακώνει, θρέφει και αδιαβροχοποιεί
το δέρμα. Κατάλληλο για λείο και λαδερό δέρμα.
A soft and nutritious vegetal oil-based cream. It cleans,
nourishes and helps to waterproof leather. It does not affect
breathability. Suitable for smooth leather and oiled leather.
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CREME PIGMENTAIRE 125ml
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Βαφή για γδαρμένα και ξεβαμμένα λεία δέρματα.
Dye suitable for discolored and
scratched smooth leathers.
lackcreme für farbschwache oder zerkratzte
Glattleder.
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Υγρό εμπλουτισμένο με λάδι Vison το οποίο
θρέφει, ανανεώνει, προστατεύει και γυαλίζει
το χρώμα σε όλα τα λεία δέρματα.
Liquid enriched with mink oil that
nourishes, renovates, protects and
polishes the colour in all smooth
leathers.
pflegeflüssigkeit mit nerzöl angereichert,
nährt, erneuert, schützt und poliert die farbe
für alle Glattleder.
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15222001
BAUME RENOVATEUR 500ml
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15222004
CREME
PIGMENTAIRE 375ml

Βαφή για γδαρμένα και
ξεβαμμένα λεία δέρματα.
Dye suitable for
discolored and
scratched smooth
leathers.
lackcreme für farbschwache
oder zerkratzte Glattleder.

15222006
FIXATEUR 250ml

Σταθεροποιητικό σπρέι
για λεία δέρματα και
καστόρια.
Fixing spray for
smooth leathers
and nubuck.
fixierspray für Glattleder
und nubuk.

15222010
BAUME CUIR MAT 500ml

Υγρή κρέμα εμποτισμένη με λάδι βιζόν. Καθαρίζει,
θρέφει, επαναχρωματίζει και προστατεύει δερμάτινα
έπιπλα, εσωτερικά αυτοκινήτων, δερμάτινα ενδύματα,
υποδήματα κ.λπ. Δίνει ματ φινίρισμα.
Liquid formula enriched with vison oil.
Cleans, nourishes, recolours, protects:
armchairs, sofas, desk tops, travel goods,
car interiors in smooth leather. It gives a
mat finish.
pflegeflüssigkeit mit nerzöl. Zum Reinigen, nähren,
Schützen und farbauffrischen glatter leder, wie
ledersessel, -sofas, -bekleidung, -koffer und
autoinnenausstattung. Erzeugt eine matte oberfläche.

15221028
COLOR STO
P 150ml
Σταθεροπ

οιητικό χρώματ
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r
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hers and nu
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d
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15222007
STOP
COLOR
150ml

Σταθεροποιητικό
χρώματος.
Fixing spray
suitable
for smooth
leathers and
nubuck.
fixierspray für
Glattleder und
nubuk.

15222008
JUVACUIR CREME 500ml

Ανανεωτική βαφή χρώματος για λείο δέρμα. Ιδανική
για γδαρμένα δέρματα.
Renovating cream for all smooth leathers.
Ideal for scratched and damaged leathers.
Reparaturcreme für Glattleder, geeignet für
strapazierten leder.

15222009
JUVACUIR
CREME 75ml

Ανανεωτική βαφή χρώματος
για λείο δέρμα. Ιδανική για
γδαρμένα δέρματα.
Renovating cream for
all smooth leathers.
Ideal for scratched and
damaged leathers.
Reparaturcreme für Glattleder,
geeignet für strapazierten
leder.
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ΛΑΔΕΡΟ ΔΕΡΜΑ
OILED LEATHER
Geöltes Leder

15262015 100ml
15262018 50ml
DUBBIN
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Λίπος που θρέφει το δέρμα, το
προστατεύει από τα σπασίματα
και γυαλίζει. Για είδη ιππασίας
και κυνηγιού.
Special nourishing
dubbin that protects from
cracking. It also shines
leather. For saddlery and
hunting equipment.
Spezielle nährcreme, welche
vor lederrissen schützt. Gibt dem
leder Glanz. auch für Sättel und
Jagdausrüstung.
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15262019
MINK OIL
TUCAN 100ml

Λίπος με βάση καρναούμπα και
κερί μέλισσας εμπλουτισμένο με
λάδι βιζόν, συστατικά που θρέφουν και
ενυδατώνουν το δέρμα. Με μεγάλο δείκτη
αδιαβροχοποίησης. Γρήγορη απορρόφηση.
Natural carnauba and beeswax
based dubbin, enriched with
mink oil. High waterproofing
and nourishing power to prevent
smooth leather from cracking. Fast
absorption.

15263001
HUILE SPRAY 250ml

Λίπος φώκιας σε σπρέι για όλα
τα λεία λαδερά δέρματα.
Seal’s grease for all
smooth oil leather.
Seehundfett für alle glatten,
fettigen leder.

15281035 125ml
15281034 500ml
SADDLERY OIL

Λάδι το οποίο συλλέγεται από τις κνήμες των οστών των
βοοειδών. Δεν παγώνει ακόμα και σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες. Θρέφει, ενυδατώνει, συντηρεί και
αδιαβροχοποιεί όλα τα λεία δέρματα. Κατάλληλο
για είδη ιππασίας, κυνηγετικά είδη και ιδιαιτέρα
ταλαιπωρημένα δέρματα. Δεν λαδώνει.
Natural neatsfoot oil. No freezing even at
very low temperatures. It nourishes, softens
and treats all smooth leathers. It is also water
repellent. Suitable for dry leather saddles
and hunting or horse riding accessories. Νon
greasy touch.
öl, das aus das Schienbein der Rinder gesammelt
wird. Es friert nicht auch in mindesttemperatur. Es
nährt, befeuchtet, erhält und imprägiert alle Glattleder.
Geeignet fur Reitenwaren, Jagdwaren und besonders
strapazierten leder. Es wird nicht einfettet.

15262017
MINK OIL 100ml

Λίπος για λαδερά και
δέρματα κεριού.
Grease for oil or wax
leather shoes.
fett aus nerzöl, imprägniert
und macht geschmeidig.
Besonders für fett- o. ölhaltige
leder.

15262003 100ml
15262004 250ml
HUILE GRAISSE

Λίπος φώκιας για όλα τα λεία λαδερά δέρματα.
Seal’s grease for all smooth oil leathers.
Seehundfett für alle glatten und fettigen leder.
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15262020
EVEREST 100ml

Λίπος για λείο και λαδερό δέρμα και λαδερό καστόρι. Χάρη στην 100%
φυτική σύνθεσή του, έχει αυξημένες μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητες, που
οφείλονται σε μία μείξη 7 φυσικών συστατικών που έχουν επιλεχθεί από
φρούτα ή φυτά όπως κερί ρυζιού, κερί Ιαπωνίας που εξάγεται από το δέντρο
Rhus Succedana και έλαιο σουσαμιού.
Grease for smooth leather, greasy leather and nubuck. Due to
its 100 % vegetal composition it has increased softening and
nourrishing qualities, thanks to a complex mixture of 7 natural
ingredients extracted from fruit or plants like rice wax, wax of
Japan extracted from Rhus Succedana and sesame oil.
fett für weiches leder, fettleder und nubuk. aufgrund seiner 100% pflanzlichen
komposition hat es besonders weichmachende und pflegende Eigenschaften,
die durch einen mix von 7 natürlichen Zutaten aus pflanzenextrakten, wie
Reiswachs, Wachs des japanischen Rhus Succedana Baums und Sesam öl
gewonnen werden.

15262009 500ml
15262007 250ml
OURALINE
GRAISSE

Λίπος αγριογούρουνου
που θρέφει, μαλακώνει και
αδιαβροχοποιεί κυνηγετικά και
σπορ παπούτσια καθώς και
λαδερά υφάσματα.
Special grease that
nourishes softens and
waterproofs hunting,
sport shoes and oil
leathers.
Wildschweinfett, imprägniert,
nährt und macht geschmeidig.
für Jagd, fettige leder und
Sportschuhe.

15262014
SPORT LOISIRS 250ml

Λίπος αγριόπαπιας που μαλακώνει και αδιαβροχοποιεί στο
μέγιστο τα παπούτσια αναρρίχησης και περιπάτου.
Special mallard’s grease that softens and
waterproofs hiking and sports shoes.
Stockentenfett, imprägniert und macht Wander- und
Sportschuhe geschmeidig.
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15262011
SPORT LOISIRS 100ml

Λίπος αγριόπαπιας που μαλακώνει και
αδιαβροχοποιεί στο μέγιστο, υποδηματα
αναρρίχησης και περιπάτου.
Special mallard’s grease that softens and
waterproofs hiking and sports shoes.
Entenfett, imprägniert und macht Wander- und
Sportschuhe geschmeidig.

15262006
OURALINE GRAISSE 100ml

Λίπος αγριογούρουνου που θρέφει,
μαλακώνει και αδιαβροχοποιεί κυνηγετικά
και σπορ παπούτσια καθώς και λαδερά
υφάσματα.
Special grease that nourishes
softens and waterproofs hunting,
sport shoes and oil leathers.
Wildschweinfett, imprägniert, nährt und
macht geschmeidig. für Jagd, fettige leder
und Sportschuhe.
000

15261002 200ml
15261007 500ml
ETALON NOIR

Υγρό για σέλες ιππασίας με λάδι
φώκιας και αλόγου.
Special liquid for saddles based
on seal’s and horse’s oil.
leder- und Sattelseife, basierend auf
Seehund- und pferdeöl.
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15261001
ETALON NOIR 100ml

Κρέμα για σέλες ιππασίας με λάδι φώκιας και αλόγου.
Special cream for saddles based on seal’s and horse’s oil.
leder- und Sattelseife, basierend auf Seehund- und pferdeöl.
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15263004
0ml
IEN CUIR 40
CIRE ENTRET
η από λάδι

15261003
ETALON NOIR 500ml
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Κρέμα για σέλες ιππασίας με λάδι
φώκιας και αλόγου.
Special cream for saddles based
on seal’s and horse’s oil.
leder- und Sattelseife, basierend auf
Seehund- und pferdeöl.
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15262013
BAUME CREME 375ml

Υγρό εμπλουτισμένο με λάδι Vison το οποίο θρέφει, ανανεώνει,
προστατεύει και γυαλίζει το χρώμα σε όλα τα λεία δέρματα.
Liquid enriched with mink oil that nourishes, renovates,
protects and polishes the colour on all smooth leathers.
liquid mit nerzöl, nährt, erneuert, schützt und poliert alle Glattleder.

ΚΑΣΤΟΡΙ
SUEDE
Velour

15241007
0ml
OVATOR 25
SUEDE REN στόρι και σαμουά.
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15241002
SPECIAL DΑIM 75ml
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Βαφή με λάδι πικραμύγδαλου για την
τόνωση του αρχικού χρώματος για
καστόρι και σαμουά.
Dye with bitter almond oil
that stimulates the original
colour suitable for nubuck and
suede.
färbemittel mit Bittermandelöl,
farbstimulierend, geeignet für nubuk
und Suede.
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15241001
SPECIAL DΑIM 200ml

Βαφή με λάδι πικραμύγδαλου για την τόνωση του
αρχικού χρώματος για καστόρι και σαμουά.
Dye with bitter almond oil that stimulates the
original colour suitable for nubuck and suede.
färbemittel mit Bittermandelöl, farbstimulierend, geeignet
für nubuk und Suede.

15241006
NUBUCK COLOUR 75ml
Υγρό ανανέωσης χρώματος σε
σαμουά και καστόρι.
Change colour dye for
nubuck and suede.
Zum Umfärben von nubuk und
Suede.

15221027
R AVIVEUR C
OULEUR 50
Yγρό που επαν
0ml
αφ

έρει το χρώμα
στα
καστόρινα κα
ι σαμουα δέρμ
ατα που έχου
ξεθωριάσει απ
ν
ό τον ήλιο.
Liquid that
restores the
co
lour of
nubuck and
suede leathe
rs due to
the fade by
the sun.
flüssigkeit zum
auffrischen de
r farbe von
durch Sonnen
einstrahlung au
sgebleichten
nubuk- und Su
edeledern.
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WATERPROOFING
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Αδιαβροχοποιητικό με μικρομοριακή σύνθεση.
Δημιουργεί μια διάφανη προστατευτική
μεμβράνη στα δέρματα και τα υφάσματα,
προστατεύοντάς τα από το νερό και από τους
λεκέδες, παρατείνοντας την διάρκεια ζωής τους.
Nanotechnology garantees superior
protection against water and stains.
Due to their size, nanoparticles create
a protective barrier while favouring
the breathing capacity of all types of
TEX material.
Imprägniert und schützt alle Glattleder, nubuk
und Wildleder durch nanotechnologie.
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15321015
NANO INVULNER 250ml

030

15321001
INVULNER
250ml

Αδιαβροχοποι
ητικό
σπρέι για λεία
δέρματα,
καστόρια, σα
μουά και
υφάσματα.
Waterproo
fing spray
for smooth
leather,
suede, nubu
ck and
fabrics.
Imprägnierspra
y für
Glattleder, W
ildleder,
nubuk und G
ewebe.

15321016 100ml
15321009 250ml
PROTECTOR

Αδιαβροχοποιητικό σπρέι για
λεία και λαδερά δέρματα,
καστόρι, σαμουά και ύφασμα.
Waterproofing spray for
leather, synthetic, oiled
leather, suede, nubuck
and textile.
Imprägnierspray für leder,
kunststoff, geöltes leder,
Wildleder, nubuk und textilien.

15321017 400ml
15321024 200ml
HIGH TECH OIL NANO PROTECTOR

Σπρέι αδιαβροχοποίησης κατασκευασμένο σύμφωνα με την επαναστατική
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα, που απωθεί το νερό και τη
βρωμιά από την επιφάνεια. Η τακτική χρήση διατηρεί την αρχική αδιαβροχοποίηση
και εμποδίζει τη βρωμιά. Κατάλληλο για λαδερά δέρματα και δέρματα ή υφάσματα
κεριού. Συνιστάται για High Tech μεμβράνες, όπως το Gore Tex.
Waterproofer based on revolutionary NANOTECHNOLOGY. Its
specially designed formula, repels water and dirt from the surface.
Regular use keeps original water repellence and prevents from dirt.
For oiled leather, nubuck and waxed materials. Recommended for
HIGH-TECH membranes, like Gore Tex.
Imprägnierspray hergestellt gemäß der revolutionären nanotechnologie. Besondere
formel, die das Wasser und den Schmutz von der oberfläche abstößt. der häufige
Gebrauch enthält die ursprungliche Imprägnierung und stößt den Schmutz ab.
Geeignet für geölte leder, Wachsleder oder Wachsstoff. Es empfiehlt sich für
Hightechmembramem, wie Gore tex.

15321018
TREKKING WATER
PROTECTOR 250ml

15321006
OIL PROTECTOR 250ml

Αδιαβροχοποιητικό σπρέι για
παπούτσια ορειβασίας από λείο
δέρμα, συνθετικό, καστόρι, σαμουά
και ύφασμα.
Specially formulated spray
for trekking footwear that
protects against stains and
dirt. Suitable for leather,
synthetic leather, suede,
nubuck and textile.
Speziell entwickeltes Spray für
trekking-Schuhe, das gegen flecken
und Schmutz schützt. Geeignet für
leder, kunstleder, Wildleder, nubuk
und textil.

15321011
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ROTECTOR
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40
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Σπρέι αδιαβροχοποίησης
ειδικά σχεδιασμένο για να
προστατεύει υποδήματα
και ενδύματα πεζοπορίας.
Απωθεί το νερό και την
βρωμιά. Κατάλληλο για
λεία δέρματα, συνθετικά,
σουέτ, και ύφασμα.
Waterproofer
specially formulated
to protect trekking
footwear and
garments. For smooth
leather, synthetics,
suede, nubuck and
fabric.
Imprägnierspay besonders
forluliert um Reitschuhe
und –kleidung zu schützen.
Es stößt das Wasser und
den Schmutz ab. Geeignet
für Glattleder, Wildleder,
synthetisches und textilien.

15321013
WATER
PROTECTOR
250ml

Αδιαβροχοποιητικό σπρέι
για λεία και λαδερά
δέρματα, καστόρι,
σαμουά και ύφασμα.
Waterproofing spray
for leather, synthetic,
oiled leather, suede,
nubuck and textile.
Imprägnierspray für
leder, kunststoff, geöltes
leder, Wildleder, nubuk
und textilien.

15321010
PROTECTOR
TREKKING 250ml

Αδιαβροχοποιητικό σπρέι για
παπούτσια ορειβασίας από λείο
δέρμα, συνθετικό, καστόρι, σαμουά
και ύφασμα.
Specially formulated spray
for trekking footwear that
protects against stains and
dirt. Suitable for leather,
synthetic leather, suede,
nubuck and textile.
Speziell entwickeltes Spray für
trekking-Schuhe, das gegen flecken
und Schmutz schützt. Geeignet
für leder, kunstleder, Wildleder,
nubuk und textil.
0 31
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15321022
NANO LEATHER REFRESH 200ml

Για λεία και συνθετικά δέρματα. Αναζωογονεί το αρχικό χρώμα.
Γυαλίζει χωρίς βούρτσισμα. Με λανολίνη που θρέφει το δέρμα.
Αδιαβροχοποιεί με νάνο τεχνολογία, και επιτρέπει στα υλικά να
αναπνέουν. Με συχνή χρήση το δέρμα παραμένει σαν καινούργιο.
Συνίσταται για Gore Tex και άλλες High μεμβράνες.
Smooth and synthetic leathers. Revitalizes the original
colour. Shines without brushing. Nourishes the leather
with lanolin oil. Waterproof based in nanotechnology,
materials retain their original breathability. Frequent
use, the skin remains like new. Recommended for Gore
Tex and other High Tech membranes.

15321007
LIQUID PROTECTOR 250ml

Υγρό αδιαβροχοποίησης κατά τη διάρκεια
πλυσίματος στο πλυντήριο ή το χέρι.
Waterproofing liquid for use in washing
machine or by hand.
Imprägnierflüssigkeit für den Einsatz in der
Waschmaschine oder Handwäsche.

15321023
NANO NUBUCK
RENOVATEUR 200ml

Υψηλή χρωστική δύναμη. Ανανεώνει το
αρχικό χρώμα. Ισχυρή αδιαβροχοποίηση
βασισμένη στην νανοτεχνολογία. Επιτρέπει
στα υλικά να αναπνέουν. Συνίσταται για
Gore Tex και άλλες High Tech μεμβράνες.
Κατάλληλο για νούμπουκ και σουέντ.
High coloring power, revitalizes
the original colour. Powerfull
waterproofing protection based on
nanotechnology, keeping leather’s
breathability. Recommended for
Gore Tex and other High Tech
membranes. For nubuck and suede.
Stellt die ursprüngliche farbe des leders
wieder her. macht wasserdicht durch nanotechnologie und lässt das leder weiter
atmen. Empfohlen auch für Goretex und
andere High-tech membranen. für nubuk
und Velourleder.

15321012
HIGH TECH
NANO CREAM 125ml

Κρέμα περιποίησης με υψηλό δείκτη
αδιαβροχοποίησης βασισμένη στην
επαναστατική ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Περιέχει
31% κερί μέλισσας. Συνιστάται για High Tech
δέρματα και μεμβράνες, όπως το Gore Tex,
δεδομένου ότι επιτρέπει στο δέρμα ή στην
μεμβράνη να αναπνέει, ενώ προσφέρει υψηλή
προστασία.
High nourishing and waterproofing
balm, based on the revolutionary
NANOTECHNOLOGY. It contains a 31%
beeswax . Recommended for smooth
HIGH-TECH leathers, like Gore Tex as
it does not affect breathability and
gives high protection.
pflegecreme auf der Grundlage von der
revolutionären nanotechnologie mit
hochem Imprägnierindex. Sie enthält 31%
Bienenwachs. Geeignet für Hightechleder und
, wie Gore tex, vorbehaltlich der tatsache,
dass sie sowohl das leder als auch das
membram atmen zulässt.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
CLEANING
Reinigung

15281019
RENOMAT 100ml

Καθαρίζει και ανανεώνει όλα τα λεία δέρματα.
Αφαιρεί υπολείμματα σιλικόνης, ρητίνες και λάθος
χρώματα από δερμάτινα είδη.
It cleans and refreshes all smooth leathers.
Removes deposits of silicone, resin and
wrong color from smooth leather.
Reinigt Glattleder und stellt sie wieder her. Wirkt
schmutzlösend und entfernt farbabweichungen von
Schuhen.

15281002
CREME UNIVERSELLE 150ml
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Περιποιητική κρέμα που καθαρίζει,
θρέφει και προστατεύει όλα τα λεία
δέρματα, λουστρίνια και κροκό.
Balm cream that cleans nourishes
and protects all smooth, Russia
and reptile leathers.
lederbalsam, reinigt, nährt und schützt
alle Glattleder, Russische leder und
Reptilleder.
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15281003
CREME UNIVERSELLE
1000ml

Περιποιητική κρέμα που
καθαρίζει, θρέφει και προστατεύει
όλα τα λεία δέρματα, λουστρίνια
και κροκό.
Balm cream that cleans
nourishes and protects all
smooth, Russia and reptile
leathers.
lederbalsam, reinigt, nährt und
schützt alle Glattleder, Russische
leder und Reptilleder.

15281004
CREME
UNIVERSELLE
500ml
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15281020
RENOMAT 500ml

Καθαρίζει και ανανεώνει όλα τα λεία δέρματα.
Αφαιρεί υπολείμματα σιλικόνης, ρητίνες και λάθος
χρώματα από δερμάτινα είδη.
It cleans and refreshes all smooth leathers.
Removes deposits of silicone, resin and
wrong color from smooth leather.
Reinigt Glattleder und stellt sie wieder her. Wirkt
schmutzlösend und entfernt farbabweichungen von
Schuhen.

15281005
DECAPANT 100ml

Διαλυτικό για ξέβαμμα υποδημάτων
και δερμάτινων ρούχων.
Diluents to discolour leather
shoes and clothes.
diluent (Verdünnungsmittel) zum
Entfernen der farbe, geeignet für
Schuhe und lederkleidung.

15281006
DECAPANT 500ml

Διαλυτικό για ξέβαμμα υποδημάτων και δερμάτινων ρούχων.
Diluents to discolour leather shoes and clothes.
diluent (Verdünnungsmittel) zum Entfernen der farbe, geeignet
für Schuhe und lederkleidung.

15281021
SAVON NETTOYANT 100ml

15281022
SAVON NETTOYANT 200ml

Σαπούνι γλυκερίνης για καθαρισμό
λείων δερμάτων και πλαστικών.
Glycerin soap for cleaning
smooth leather and plastic.
Glycerin-Seife zur Reinigung von glattem
leder und kunststoff.

Σαπούνι γλυκερίνης για καθαρισμό
λείων δερμάτων και πλαστικών.
Glycerin soap for cleaning
smooth leather and plastic.
Glycerin-Seife zur Reinigung von glattem
leder und kunststoff.

15281008
DETACHEUR CUIRS TEXTILES 200ml

15283001
DETACHEUR
MANAGER
UNIVERSEL
200ml

Καθαριστικό μάλλινων
υφασμάτων και
πολυεστέρα από
χρώματα, λάδια και
τσίχλες.
Cleaner liquid for
wooden fabrics and
polyester. It cleans
colours, oil and
chewing gum stains.
Reinigungsflüssigkeit
für textilien aus Wolle,
Baumwolle, Seide
und kunstfasern.
Entfernt farb- öl- und
augummirückstände.

Ισχυρό καθαριστικό για δέρματα και υφάσματα.
Αφαιρεί λάδια, γράσο, πίσσα, τσίχλα και μπογιές.
Powerful cleaner for leather and fabrics.
Removes oils, grease, tar, gum and crayons.
kraftreiniger für leder und textilien. Entfernt öle, fette,
teer, Gummi- und Buntstiftrückstände.

15281033
STAIN REMOVER TERRE
DE SOMIERRE 250gr

Αφαιρετικό λαδιού, με στεγνό καθάρισμα. Εξαιρετικά
λεπτή υφή που απορροφά τους λεκέδες από δέρμα,
ξύλο, ύφασμα, μάρμαρο, πορώδεις πέτρες, και χαρτί ...
Οil stain remover. Exceptionally fine texture
which absorbs stains on leather, textile,
wood, marble, porous stones, and paper...
Entfernt das öl durch trockenreinigung. Seine höchste
textur säugt den Schmutz aus leder, Holz, textilien,
marmor, poröser Stein und papier auf.
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15281007
HIVER WINTER 75ml
15282009
GOMME A NUBUCK SAPHIR

R e i n i g u n g

Γόμα καθαρισμού για σαμουά και καστόρια.
Cleaning gomme for suede and nubuck.
fleckentferner “Gommadin” für Wildleder und
nubuk

C L E A N I N G

|

15282006
OMNI DAIM
100ml
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Αφαιρεί λεκέδες αλάτων, νερού ή χιονιού. Για
λεία, σαμουά και καστόρινα δέρματα.
Removes stains of salt, water or snow,
suitable for smooth leather and suede.
Entfernt Salz-, Wasser- oder Schneeränder bzw.
flecken. für Glattleder und Veloursleder.

15282005
OMNI DAIM 500ml

Υγρό καθαρισμού για σουέτ, καστόρινα,
συνθετικά και υφάσματα.
Cleaning liquid for suede, nubuck,
synthetic and fabrics.
flüssigreiniger für Suede, nubuk, Synthetics
und textile Gewebe.

Υγρό καθαρισμού για
σουέτ, καστόρινα,
συνθετικά και
υφάσματα.
Cleaning liquid for
suede, nubuck,
synthetic and
fabrics.
flüssigreiniger für
Suede, nubuk,
Synthetics und textile
Gewebe.

15283002
NETTOYANT
SPECIAL TEXTILES
500ml

Καθαρίζει, απολυμαίνει και
ανανεώνει τα χρώματα σε όλα
τα υφάσματα και συνθετικά.
Cleans, disinfects and
revives the colours of all
textiles and synthetics.
Reinigt, desinfiziert und belebt
die farben aller textilien und
Synthetics.

15281041
SHAMPOO SAPHIR 150ml

15282020
SNEAKERS
PHIR
CLEANER SA
75gr

15223037
COMBI MAXI 200ml

Το Combi είναι σχεδιασμένο για να περιποιείται
τα προϊόντα κατασκευασμένα από λέιο δέρμα,
καστόρι, λουστρίνι, microfibre και ύφασμα.
Σύσταση εμπλουτισμένη με λάδι αμυγδάλου,
αδιαβροχοποιεί και περιποιείται.
Formulated to care for shoes or
leather goods made of different
types of material, meaning smooth
leather, suede, nubuck, patent leather,
microfibre and tex materials. COMBI
Spray Saphir is enriched with almond
oil, waterproofs and provides easy
care without damaging either type of
leather.
Speziell für Schuhe und lederwaren aus
unterschiedlichen typen von material, wie
weiches leder, Velourleder, nubuk, patentleder,
mikrofaser und textilien. comBI Spray Saphir
ist mit mandelöl angreichert und macht dadurch
wasserfest und erleichtert die pflege jeder art
von leder, ohne es zu beschädigen.
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Το SHAMPOO Saphir είναι αφρός καθαρισμού γενικής
χρήσης. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για λεκέδες που
προκύπτουν από την καθημερινή χρήση. Ειδική σύνθεση
που σέβεται και φροντίζει τα υλικά. Κατάλληλο για
δερμάτινα είδη.
SHAMPOO Saphir is a universal cleaner and
particularly efficient to eliminate deposits and
dirt which develop with the dayly use of an
object. Cleaner SHAMPOO Saphir is formulated
to respect the material and existing finishes,
and is particularly recommended for items like
leather goods, leather clothing and shoes.
SHampoo SapHIER ist ein Universalreiniger und entfernt
effektiv Schmutz und ablagerungen des täglichen
Gebrauchs eines Gegenstands. SHampoo verwendet
eine formulierung mit der das material geschont wird und
wird speziell für lederwaren, lederbekleidung und Schuhe
empfohlen.

15281042
CLEANING LOTION 125ml

Το γαλάκτωμα Cleaning Lotion της Saphir καθαρίζει
και γυαλίζει το λείο δέρμα και το λαδερό nubuck.
Η σύστασή του πλούσια σε κερί καρναούμπα
προστατεύει και γυαλίζει το δέρμα.
This Cleaning and Polishing Milk Saphir
(Cleaning Lotion Saphir) cleans and gives
shine to smooth leather and greasy
nubuck. Its formula rich with carnauba
wax gives protection and shine.
diese Reinigungs- und poliermilch von Saphir reinigt
und glänzt weiches leder und fettiges nubuk. dank
eines hohen anteils an karnaubawachs schützt es
das leder und lässt es glänzen.

15282004
OMNI TEXTI
LE 200ml
Καθαρι

στικό για καστ
όρι,
ύφασμα και συ
νθετικά.
Cleaner for
nubuck,
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15281032
TREKKING
CLEANER 25
0ml

15283005
SUPER GEL 250ml
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15281037
SPORT SUPER PRACTIC

Υγρά μαντηλάκια ειδικά σχεδιασμένα για γρήγορο
και εύκολο καθαρισμό αθλητικών υποδημάτων. Για
δέρμα, συνθετικο, σουέτ, καστορι και ύφασμα.
Moist single tissues sachets specially
designed for the quickly and easy cleaning
of sport footwear. For leather, synthetic
leather, suede, nubuck and fabric.
feuchttücher mit besonderem design für schnelle
und leichte Reinigung der Sportschuhe. Geeignet für
Synthetikleder, Wildleder, nubuk und textilien.

15221058
PATENT LEATHER 75ml

Ιδανική φροντίδα για λουστρίνι, συνθετικό,
κροκό και εξωτικά δέρματα. Καθαρίζει, θρέφει,
γυαλίζει, ανανεώνει το χρώμα και προστατεύει
από σπασίματα και τα δακτυλικά αποτυπώματα,
χάρη στην περιεκτικότητα του σε λάδι αβοκάντο
και carnauba.
Perfect treatment for patent leather,
synthetic leather, reptil & exotic leather.
It cleans, nourishes, shines, enhances the
color and protects against craking and
fingerprints, thanks to its avocado-oil
and carnauba wax content.
Idealpflege für lackleder, Synthetikleder,
Reptilleder und exotische leder. Es reinigt, nährt,
glänzt, erneuert die farbe und schützt von
Bruchen und fingerabdrucken dank des Gehalts
an avokantoöl und carnauba.

15282011
NUBUCK
CLEANER 75ml

Καθαριστικό για
καστόρι και σαμουά.
Cleaner for suede
and nubuck
footwear.
Reinger für nubukoder Wildlederschuhe

15281036
DE SALTER 75ml

Καθαριστικό για λεκέδες από
άλατα που δημιουργούνται από
νερό ή χιόνι. Σφουγγαράκι
με ειδικό σχεδιασμό για βαθύ
καθαρισμό. Για δέρματα,
συνθετικά και καμβά.
Cleaning solution to
remove stains caused by
water, snow or saltpeter.
The special design of the
sponge provides a deep
cleaning. For all types of
leather and canvas.
Reiniger für Salz-, Wasser- oder
Schneeschmutz. Schwamm mit
bosonderem design für tiefe
Reinigung. Geeignet für leder,
Synthetikleder und kanevas.

15282014
SANDAL CLEANER
75ml

Καθαρίζει σε βάθος σανδάλια
από δέρμα, σουέτ, nubuck,
καμβά, ύφασμα, νάιλον και
ελαστικό. Ειδική φόρμουλα για
γρήγορο στέγνωμα.
Tarrago Sandal Cleaner
is a fast drying detergent
based formula for
sandals made of leather,
suede, nubuck, canvas,
fabric, nylon and rubber.
Es reinigt gründlich Sandale
aus leder, Wildleder, nubuk,
kanavas, textilien, nylon und
Gummi. Spezielle formel für
schnelle trocknung.

15282017
SPORT CLEANER
75ml

Καθαριστικό σαπούνι για
αθλητικά υποδήματα. Ειδική
σχεδίαση στο σφουγγάρι για
βαθύ καθαρισμό. Για δέρμα,
συνθετικό, καστόρι.
Cleaning soapy solution
specially formulated for
sports footwear. The
special design of the
sponge allows a deep
cleaning. For leather,
synthetic leather, suede
and nubuck.
Reinigungsseife für
Sportsschuhe. Schwamm mit
besonderem design für tiefe
Reinigung. Geeignet für leder,
Synthetikleder und Wildleder.

15283003
TEXTILE CLEANER
75ml

Καθαριστικό για υφάσματα
οποιουδήποτε χρώματος.
Cleaner for textile
materials.
textilreiniger, auch für
Wildleder und nubuk (für alle
farben geeignet).

15281031
OIL-TANNED
CLEANER 75ml

15283004
OUTDOOR
WASH
75ml

Ειδικό καθαρι
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Tech υφάσμα
τα, ρούχα,
συνθετικά και
sleeping bags
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Καθαριστικό σαπούνι για
λαδερά δέρματα.
Cleansing soap for oily
leather.
Reinigungsseife für fetthaltige
leder.
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15281039
LEATHER LOTION 221ml

Λοσιόν που καθαρίζει, προστατεύει, φροντίζει, γυαλίζει και ενυδατώνει.
Κατάλληλη για λεία, παντεταρισμένα δέρματα και βινύλιο. Εμπλουτισμένη με
έλαιο αβοκάντο. Προστατεύει από λεκέδες νερού, δαχτυλιές και σπασίματα
του δέρματος. Δεν επηρεάζει την αναπνευσιμότητα των υλικών.
Lotion that cleans, protects, conditions, shines and moisturizes.
Suitable for smooth leather, vinyl, and patents. Enriched with
avocado oil. Prevents water spotting and leather cracking.
Does not affect breathability.
lotion, welche reinigt, schützt, konditioniert, glänzt und befeuchtet. für
weiches leder,Vinyl, und patentleder. mit avocadoöl angereichert. Verhindert
Wasserflecken und Risse im leder. Erhält die atmungsaktivität.

15281027
UNIVERSAL
CLEANER 125ml
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15281026
BALM 125ml
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Άχρωμη κρέμα περιποίησης με κερί η οποία θρέφει και καθαρίζει
λεία δέρματα και δέρματα από ερπετά.
Neutral cream wax that nourishes and cleanses the
smooth leathers and skins of reptiles.
farblose Wachscreme, nährt und reinigt glattes leder und Reptil-leder

15281028
SADDLE SOAP 100ml

Ειδικό σαπούνι το οποίο καθαρίζει και ενυδατώνει το δέρμα.. Για όλα
τα λεια δέρματα, σέλες ιππασίας και είδη κυνηγιού.
Cleans and hydrates leather. For the cleaning of all
smooth leather, horse riding and hunting accessories.
Sattelseife – reinigt und spendet feuchtigkeit für alle leder, Reit- und
Jagdzubehör.

Υγρό καθαρισμού για όλα τα
δερμάτινα είδη, υφάσματα,
καστόρι και σαμουά.
Neutral, cleansing
liquid suitable, for
all types of leather
(footwear, bags, belts
etc.)
farblose
Reinigungsflüssigkeit,
geeignet für alle arten von
leder (Schuhe, taschen,
Gürtel etc.)
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15282016
OIL-TANNED AND NUBUCK ERASER 75ml
Γόμα καθαρισμού που απομακρύνει επιφανειακή σκόνη,
βρωμιά και λεκέδες. Για λαδερα λεια δέρματα και nubuck.
Special eraser that removes superficial dust, dirt
and stains. For oiled leather and nubuck.
Radiergummi, der den oberflächlichen Staub, Schmutz und
fleck entfernt. Geeignet für geölte Glattleder und nubuk.

15281046
125ml
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15281040
NUBUCK SUEDE DRY
CLEANER 200ml

Σπρέι για στεγνό καθάρισμα για
υποδήματα και αξεσουάρ σουέντ και
nubuck. Αφαιρεί την σκόνη και την
βρωμιά χωρίς την χρήση νερού. Δεν
αφήνει υπολείμματα και αποτρέπει την
συσσώρευση λεκέδων. Είναι άχρωμο,
και εφαρμόζεται σε όλα τα χρώματα
ακόμη και σε φωσφοριζέ.
Spray for suede and nubuck
shoes and accessories. Remove
dust and dirt without the
necessity of using water for its
cleaning. It leaves no residue and
prevents clumping the original
surface. It is a colorless, and it
can be used in every colour as
strange as it may be, even in a
phosphorite garmet.
Spray für Velour- und nubukleder.
Entfernt Staub und Schmutz ohne
Wasser. Hinterlässt keine Rückstände
und klumpt nicht. Ist selbst farblos und
kann bei allen lederfarben verwendet
werden.

15282012
BLOCK TARRAGO

Γόμα καθαρισμού που αφαιρεί σκόνη και
στίγματα από καστόρι και σαμουά.
Cleaning rubber that removes dust, dirt
and stains, from suede and nubuck.
Reinigungsgummi, entfernt Staub, Schmutz und
flecken aus Wildleder und nubuk.

15282025
MIDSOLE CLEANER 50ml

Το Sneakers Midsole Cleaner της Tarrago είναι
κρέμα καθαρισμού βασισμένη σε διαλύτη με
ένα ευχάριστο άρωμα μπαμπού. Με την εύκολη,
γρήγορη και αποτελεσματική του χρήση, η σόλα
των sneakers σας θα καθαριστεί τέλεια! Ειδικά
σχεδιασμένο για αποτελεσματικό καθαρισμό
όλων των τύπων σολών. Κατάλληλο για όλα
τα χρώματα. Δεν αφήνει υπολείμματα και δεν
επηρεάζει την υφή της σόλας.
Tarrago Sneakers Midsole Cleaner is a
solvent based cleaning cream with a
pleasant bamboo essence. With its easy,
quick and effective use, your sneakers
midsoles will achieve a perfect cleaning!
Specially formulated for an effective
cleaning of all types of midsoles. Cream
can be applied over any color. It doesn’t
leave residues and doesn’t affect the
original midsole texture.

15282021
HELMET CLEANER 100ml

Καθαρίζει εσωτερικά τα κράνη. Κατάλληλο για όλους τους τύπους.
It cleans the interior for all types of helmet
Reiniger für das Innere von Helmen.

0 41

15561005
OKE 1000ml

15561009
SHOE STRETCHER
SHOE EZE 150ml
15561008
SHOE STRETCHER
SHOE EZE 50ml

Αφρός ανοίγματος
υποδημάτων.
Foam shoe stretching.
Schaum zum Schuhdehnen.

Αφρός ανοίγματος υποδημάτων.
Foam shoe stretching.
Schaum zum Schuhdehnen.
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Υγρό ανοίγματος υποδημάτων.
Shoe stretching liquid.
flüssigkeit zum Schuhdehnen

15561006
SHOE STRETCH
100ml
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15561003
OKE 150ml

042

15561004
OKE 500ml

Υγρό ανοίγματος
υποδημάτων.
Shoe stretching liquid.
flüssigkeit zum
Schuhdehnen

Αφρός ανοίγμ
ατος
υποδημάτων.
Foam shoe
stretching.
Schaum zum
Schuhdehnen.

15561007
SHOE STRETCH
1000ml

Υγρό ανοίγματος υποδημάτων.
Shoe stretching liquid.
flüssigkeit zum Schuhdehnen

15561010
SHOE STRETCH 5ltr

Υγρό ανοίγματος υποδημάτων.
Shoe stretching liquid.
flüssigkeit zum Schuhdehnen

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ
DEODORANTS
dEodoRantS
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15302005
DEODORANT
TALCUM 100gr

044

15302001
DEODORANT
SPRAY 150ml

Αποσμητικό σπρει με
αντιβακτηριδιακή δράση.
Εξαλείφει κάθε ίχνος
δυσάρεστης οσμής. Για όλα τα
είδη υποδημάτων.
Deodorant spray with
anti-bacterial action.
Eliminates odour causing
bacteria inside footwear.
Ideal for all types of
footwear.
deospray mit antibakterieller
Wirkung. Beseitigt Geruch
verursachende Bakterien in
Schuhen. Ideal für alle arten
von Schuhen.

Αποσμητική πούδρα που
απορροφά την υγρασία και
μειώνει τις δυσάρεστες οσμές.
Deodorant powder,
which absorbs moisture
and reduces unpleasant
odours.
deodorant puder, das
feuchtigkeit aufnimmt und
unangenehme Gerüche
reduziert.

15302004
MENTHOL 200ml

Αποσμητικό σπρέι υποδημάτων
και των χώρων φύλαξης τους.
Deodorant spray for
shoes and shoe-stands.
deospray für Schuhe und
Schuhkästen.

15302006
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15301002
BACTERICID
E DU
SURFACE ASS
AINISSEUR
D’AIR 400m
l

Αποκ ρίνει τα
βακτήρια που
βρίσκονται στ
ις επιφάνειες
και
απολυμαίνει το
ν αέρα με άρ
ωμα
μέντας. Κατάλλ
ηλο για αίθουσ
ες
σχολείων, δω
μάτια αρρώστ
ων κλπ.
Removes ba
cteria and ge
rms
from surfac
es, disinfec
ting
the air with
a pleasant
scent
of mint. Suita
ble for scho
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rooms, hosp
ital rooms et
c.
Entfernt Bakte
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oberflächen,
desinfektion de
r luft
mit einem ange
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von
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15302009
SHOE DEO 100ml

Αρωματίζει και καθαρίζει το
εσωτερικό των υποδημάτων.
Χάρη στο νέο σύστημα
ψεκασμού, το SHOE DEO της
Saphir βοηθά την περιποίηση
των υποδημάτων με μεγαλύτερη
ευκολία.
Deodorizes and cleans
the interior of shoes.
Thanks to the new spray
system, SHOE DEO Saphir
helps you to care for your
shoes more easily.
deodoriert und reinigt das
Innere von Schuhen. dank des
neuartigen Sprühsystems,hilft
Shoe deo ihnen auf einfache
art ihre Schuhe zu pflegen.

15302008
DEODORANT
SHOE SPRAY 100ml

Αποσμητικό υποδημάτων που
εξαλείφει δυσάρεστες οσμές.
Δροσιστικό και ευχάριστο
άρωμα. Κατάλληλο για όλους
τους τύπους υποδημάτων.
Shoe deodorant which
purifies any odors thanks
to its fresh and pleasant
scent. Suitable for all
types of shoes.
Schuhdeodorant, das alle arten
von Gerüchen entfernt und
frischeduft hinterlässt. für alle
arten von Schuhen geeignet

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ
POLISHING
Glänzen

15382004

Γυαλιστικό σφουγγάρι με
υγρή σιλικόνη για δερμάτινα
ενδύματα και υποδήματα
διαφόρων χρωμάτων. Μέγεθος:
Μικρό οβάλ και στρογγυλό.
Polishing sponge with
silicone for leather goods
and shoes in different
colour. Size: Small oval
and circle.
polierschwamm
(Selbstglanzschwamm) mit
Silikon für lederwaren und
Schuhe in verschiedenen
farben. Größen: oval klein oder
rund.

15382005

Γυαλιστικό σφουγγάρι με υγρή σιλικόνη για
δερμάτινα ενδύματα και υποδήματα διαφόρων
χρωμάτων. Μέγεθος: Μεγάλο
Polishing sponge with silicone for
leather goods and shoes in different
colour. Size: Large
polierschwamm (Selbstglanzschwamm)
mit Silikon für lederwaren und Schuhe in
verschiedenen farben. Größe: oval groß

15382003

Σφουγγάρι ξεσκονίσματος για
σαμουά και καστόρια.
Sponge for dusting suede
and nubuck.
Reinigungsschwamm für
Wildleder und nubuk.

Γυαλιστικό σφουγγάρι με υγρή σιλικόνη για δερμάτινα ενδύματα
και υποδήματα διαφόρων χρωμάτων. Μέγεθος: Μεγάλο
Polishing sponge with silicone for leather goods and
shoes in different colour. Size: Large
polierschwamm (Selbstglanzschwamm) mit Silikon für
lederwaren und Schuhe in verschiedenen farben. Größe:
dreieck
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15382010
MAXI PRO SHINE

046

15369001
PAINTBRUSHES

Βουρτσάκια για επάλειψη χρώματος.
Paintbrushes for applying the colour.
pinsel zum auftragen von farbe.

15366001

Σφουγγάρι επάλειψης κρέμας υποδημάτων.
Sponge applicators shoe cream.
Schwamm zum auftragen von Schuhcreme.

ΠΑΤΟΙ
INSOLES
Einlegesohlen

15501032

15504002

15504007

15504008

15504003

MO063
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Πάτος καστόρινος ανατομικός με
τριπλή υποστήριξη άκανθα,
πλατυποδίας, μεταταρσίου.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Suede anatomic insole
with triple support at the
metatarsal area, in the
sole arch and in the heel.
Size: 35-36 to 45-46
anatomishe Einlegesohlen aus
Wildleder mit dreifacher
ünterstützung gegen fußsporn
des plattfußes und
mittelfußknochenbeschwerden..
Größe: 35 36 bis 45 46

048

Μαλακοί ανατομικοί δερμάτινοι
πάτοι τριπλής υποστηρίξεως
άκανθα, πλατυποδίας και
μεταταρσίου.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Soft anatomic leather
insole with triple support:
in the metatarsal area, in
the sole arch and in the
heel.
Sizes: 35-36 to 45-46
anatomische Einlegesohlen,
soft, 3-fache Unterstützung
für Wirbelsäule, plattfüße und
mittelfußknochen
Größen: 35/36 bis 45/46

Πάτοι ορθοπεδικοί πλατυποδίας.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Orthopaedic insole with
arch-sole support.
Sizes: 35-36 to 45-46
orthopädische Einlegesohle mit
fußgewölbestütze (für plattfüße
geeignet
Größen: 35/36 bis 45/46

Ανατομικοί δερμάτινοι πάτοι
με στήριξη σε τρία σημεία στο
μετατάρσιο, στην πλατυποδία
και στον άκανθα.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Anatomic leather insoles
with triple support in the
metatarsal area, in the
sole arch and in the heel.
Sizes: 35-36 to 45-46
anatomische Einlegesohlen,
3-fache Unterstützung für
Wirbelsäule, plattfüße und
mittelfußknochen.
Größen: 35/36 bis 45/46

Μαλακοί ανατομικοί δερμάτινοι
πάτοι τριπλής υποστηρίξεως
άκανθα, πλατυποδίας και
μεταταρσίου, σε μαύρο χρώμα.
Μεγέθη: 35-36 έως 51-52
Soft anatomic black
leather insole with triple
support: in the metatarsal
area, in the sole arch and
in the heel.
Sizes: 35-36 to 51-52
anatomische Einlegesohlen,
soft, 3-fache Unterstützung
für Wirbelsäule, plattfüße und
mittelfußknochen
Größen: 35/36 bis 51/52

Ανατομικός δερμάτινος πάτος με
στήριξη στην περιοχή της καμάρας
και της φτέρνας.
Μαλακός και άνετος.
Anatomical leather insole with
heel and arch support, soft
and comfortable.
anatomische Einlegesohle aus leder
mit Unterstützung des fußgewölbes
und der ferse. Weiche und bequeme
Einlegesohle.

15501010

Πάτοι από δέρμα καστόρι και
φυσικό φελλό.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Insoles made of nubuck
leather and natural cork.
Sizes: 35-36 to 45-46
Einlegesohlen aus leder,
Wildleder und naturkork.
Größen: 35/36 bis 45/46

15501009

Πάτος κατάλληλος για την στήριξη της
περιοχής του μεταταρσίου.
Μεγέθη: 35 έως 42
Leather insole to support the
metatarsal area.
Sizes: 35 to 42
Schuheinlage, stützt den Bereich hinter
dem mittelfussknochen
Größen: 35 bis 42

15504001

Ανατομικοί πάτοι με τριπλή υποστήριξη στην
περιοχή του άκανθα, της πλατυποδίας και του
μεταταρσίου.
Μεγέθη: 36-37 έως 44-45
Anatomic insoles with triple support
in the metatarsal area, in the sole
arch and in the heel.
Sizes: 36-37 to 44-45
anatomische Einlegesohlen, 3-fache
Unterstützung für Wirbelsäule, plattfüße und
mittelfußknochen.
Größen: 36/37 bis 44/45

MO061

Μαξιλαράκι φτέρνας με υποστήριξη στην
καμάρα και ενάντια στα προβλήματα της
φτέρνας, κατάλληλο για πόνους στην φτέρνα.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Heel cushion with arch support,
against heel problems.
Sizes: 35-36 to 45-46
fersenkissen mit Unterstützung des
fußgewölbes; hilft bei Schmerzen in der ferse.
Größen: 35/36 bis 45/46

15504005

Δερμάτινος ανατομικός παιδικός πάτος.
Μεγέθη: 23-24 έως 33-34
Anatomic kid’s leather insole.
Sizes: 23-24 to 33-34
anatomische leder-Einlegesohlen für
kinder
Größen: 23/24 bis 33/34

15501012

Δερμάτινοι πάτοι pecary με
φυσικό φελλό.
Μεγέθη : 35-36 έως 45-46
Pecary leather insoles
with natural cork.
Sizes: 35-36 to 45-46
Einlegesohlen aus peccaryleder und naturkork.
Größen: 35/36 bis 45/46

15501014

Δερμάτινοι πάτοι με βάση ενεργού
ξυλάνθρακα, που απορροφά τον
ιδρώτα και εμποδίζει τους μύκητες.
Μεγέθη : 35-36 έως 45-46
Leather insoles made of bioactivated carbon in order
to absorb perspiration and
prevent mycoses.
Sizes: 35-36 to 45-46
leder Einlegesohlen mit aktivkohlefilter
Größen: 35/36 bis 45/46

15501015

Δερμάτινοι πάτοι με βάση ενεργού
ξυλάνθρακα, που απορροφά τον
ιδρώτα και εμποδίζει τους μύκητες.
Ένα μέγεθος
Leather insoles made of bioactivated carbon in order
to absorb perspiration and
prevent mycoses.
One size
leder Einlegesohlen mit aktivkohlefilter
Einheitsgröße, zuschneidbar
049

15501016

15501013

Π Α Τ Ο Ι

|

I N S O L E S

|

E i n l e g e s o h l e n

Δερμάτινοι πάτοι φόδρας σε διάφορα
χρώματα.
Χρώματα: Μαύρο, Καφέ, Καφέ Σκούρο,
Άσπρο, Μπεζ, Μπεζ σκούρο.
Μεγέθη:35-36 έως 45-46
Leather insoles in a range of
colours.
Colours: Black, Brown, Dark
Brown, White, Beige, Dark Beige.
Sizes: 35-36 to 45-46
Einlegesohlen aus leder in
verschiedenen farben
Größen: 35/36 bis 45/46

050

Πάτοι από λείο δέρμα και φυσικό φελλό.
Μεγέθη : 35-36 έως 45-46
Insoles made of smooth leather
and natural cork.
Sizes: 35-36 to 45-46
Einlegesohlen aus Glattleder mit
korkunterlage
Größen: 35/36 bis 45/46

15501019

Μαύροι δερμάτινοι πάτοι με
βάση ενεργού ξυλάνθρακα, που
απορροφά τον ιδρώτα και εμποδίζει
τους μύκητες.
Μεγέθη : 35-36 έως 45-46
Leather insoles made of bioactivated carbon to absorb
perspiration and prevent
mycoses.
Sizes: 35-36 to 45-46
leder Einlegesohlen mit
aktivkohlefilter, grau
Größen: 35/36 bis 45/46

15501022

Παιδικός πάτος με δέρμα Pecary και
αντιολισθητική βάση λατέξ.
Μεγέθη: 21-22 έως 33-34
Pecary leather insole for kids
with anti-slip latex.
Sizes: 21-22 to 33-34
Einlegesohle für kinder aus peccaryleder mit latex Unterlage - rutschhemmend.
Größen: 21/22 bis 33/34

15501031

Πάτος από λείο δέρμα με latex
ύφασμα tricotex.
Μεγεθη: 35-36 εως 45-46
Smooth leather insole with
latex and tricotex fabric.
Size: 35-36 to 45-46
Einlegesohlen aus glattes leder mit
latexstoff trickotex.
Größe: 35 36 bis 45 46

15501033

Μαξιλαράκι ανύψωσης με
φυσικό φελλό και καστόρι.
Μέγεθος: 2
Ύψος: 2,5cm
Anatomic heel support
made of natural cork and
nubuck leather.
Size: 2
Height: 2,5cm
anatomisches fersenkissen aus
nubuk-leder und naturkork
Größe 2
Höhe: 2,5cm

MO040

15501018

15501029

MO059

15501003

15501004

Μαξιλαράκι ανύψωσης με φυσικό
φελλό και δέρμα.
Μέγεθος: Small, Medium, Large.
Ύψος: 1cm, 2cm, 3cm
Anatomic heel support with
lengthened shape, made of
natural cork and leather.
Size: Small, Medium, Large.
Height: 1cm, 2cm, 3cm
anatomisches fersenkissen aus leder
mit naturkorkunterlage
Größen: Small, medium, large. Höhe:
1cm, 2cm, 3cm

Αυτοκόλλητο δερμάτινο
μαξιλαράκι φτέρνας.
Μεγέθη: 1 έως 4
Leather heel support.
Sizes: 1 to 4
fersenkissen aus leder (hoch)
Größen: 1 bis 4

Δερμάτινο μαξιλαράκι για την στήριξη πλατυποδίας.
Μεγέθη: 1 έως 3
Leather arch-sole support.
Sizes: 1 to 3
fußgewölbestütze aus leder, Einlagekissen, für plattfüße
geeignet
Größen: 1 bis 3

Δερμάτινο μαξιλαράκι άκανθα.
Μεγέθη: 1 έως 4
Leather anti-spur support.
Sizes: 1 to 4
“anti-Sporn”-Stütze aus leder
Größen: 1 bis

Δερμάτινο μαξιλαράκι για την στήριξη πλατυποδίας.
Μεγέθη: 1 έως 3
Χρώμα: Mαύρο.
Leather arch-sole support.
Sizes: 1 to 3
Colour: Black.
orthopädische ledereinlagesohle, (hilft bei plattfüßen).
Größen: 1 bis 3
farbe: Schwarz

Μαξιλαράκι φτέρνας με δέρμα και λατέξ.
Μεγέθη: 1 έως 4
Heel cushion with leather and
latex.
Sizes: 1 to 4
fersenkissen aus leder
Größen: 1 bis 4
0 51

15501028

Μισό δερμάτινο πατάκι.
Μεγέθη: 35-36 έως 41-42
Χρώμα: Μαύρο.
Half front leather insole.
Sizes: 35-36 to 41-42
Colour: Black.
Vordere leder-Halbsohle.
Größen: 35/36 bis 41/42
farbe: Schwarz

15501006

Πατάκι στήριξης μεταταρσίου.
Ένα μέγεθος
Half insole for metatarsal support.
One size
pelotte (mittelfußstütze), tropfenform
Einheitsgröße

15501007

E i n l e g e s o h l e n

Μισό δερμάτινο πατάκι.
Μεγέθη: 35-36 έως 41-42
Half front leather insole.
Sizes: 35-36 to 41-42
leder Halbsohle
Größen: 35/36 bis 41/42

15501017
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Μισό πατάκι μεταταρσίου.
Μεγέθη: 1 έως 3
Half insole for metatarsal support.
Sizes: 1 to 3
leder Halbsohle, pelotte (mittelfußstütze)
Größen: 1 bis 3

052

15501005

Αντιολισθητικό μαξιλαράκι για γυναικεία υποδήματα.
Ένα μέγεθος
Anti-slip cushion for women shoes.
One size
Rutschbremse für damenschuhe
Einheitsgröße

15501030

Αντιολισθητικό μαξιλαράκι για γυναικεία
υποδήματα.
Ένα μέγεθος
Χρώμα: Μαύρο.
Anti-slip cushion for women shoes.
One size
Colour: Black.
anti-Slip-pad für damenschuhe.
Einheitsgröße
farbe: Schwarz

15507042

15501035

Sanit λονγκέτα αυτοκόλλητη.
Μεγέθη: Ένα μέγεθος
Χρώμα: Μαύρο, Μπεζ.
Sticker heel grip.
Sizes: One size
Colour: Black, Beige
fersenschutz, selbstklebend
Einheitsgröße

Μισό πατάκι μεταταρσίου.
Μεγέθη: 1 έως 3
Half insole for metatarsal support.
Sizes: 1 to 3
leder Halbsohle, pelotte (mittelfußstütze)
Größen: 1 bis 3

15502001

Πάτος με επιφάνεια πετσέτας και
βάση κοκκοφοίνικα.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Insoles with towel surface
and coconut palm.
Sizes: 35-36 to 45-46
Einlegesohlen aus frottee mit
kokos-Unterlage
Größen: 35/36 bis 45/46

15502002

Ανατομικοί πάτοι με επιφάνεια
πετσέτας και βάση κοκκοφοίνικα.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46.
Anatomic insoles with towel
surface and coconut palm.
Sizes: 35-36 to 45-46
anatomische Einlegesohlen aus
frottee mit kokos-Unterlage
Größen: 35/36 bis 45/46

15502003

Πάτος tricotex και λατέξ.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Insole with tricotex textile
and latex.
Sizes: 35-36 to 45-46
Einlegesohlen aus tricotex mit
latexunterlage (grau)
Größen: 35/36 bis 45/46

15502004

Ανατομικοί πάτοι με επιφάνεια tricotex και λατεξ.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Anatomic insoles with tricotex surface and latex.
Sizes: 35-36 to 45-46
anatomische Einlegesohlen aus tricotex mit latexunterlage (grau)
Größen: 35/36 bis 45/46

15502005

Θερμικός πάτος με τσόχα και
ξυλάνθρακα.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Thermical insole with
baize and latex.
Sizes: 35-36 to 45-46
thermo-Einlegesohle mit filz und
latexunterlage
Größen: 35/36 bis 45/46

15502006

Θερμικοί πάτοι με 100%
φυσικό μαλλί.
Μεγέθη: 35-36 έως 47-48
Thermal insoles with
100% natural wool.
Sizes: 35-36 to 47-48
thermo-Einlegesohle aus 100%
natürlicher Wolle
Größen: 35/36 bis 47/48
053

15502008

Θερμικοί πάτοι αλουμινίου με
100% φυσικό μαλλί.
Μεγέθη: 35-36 έως 47-48
Aluminium thermal insoles
with 100% natural wool.
Sizes: 35-36 to 47-48
thermo-Einlegesohle aus 100%
natürlicher Wolle und aluUnterlage
Größen: 35/36 bis 47/48

15502009

Πάτοι πετσετέ και λάτεξ.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Insoles with towel surface
and latex.
Sizes: 35-36 to 45-46
Einlegesohlen aus frottee mit
latex-Unterlage
Größen: 35/36 bis 45/46

15502010

Ανατομικοί πετσετέ πάτοι
κατάλληλοι για αθλητικά
υποδήματα.
Μεγέθη: 35-36 έως 47-48
Anatomic insoles with
towel surface suitable for
sport shoes.
Sizes: 35-36 to 47-48
Einlegesohlen aus frottee für
Sportschuhe
Größen: 35/36 bis 47/48
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15507048

Mισό πατάκι με φυσική αλόη
και αφρώδες λάτεξ.
Half insole with natural
aloe vera and soft latex
foam.

054

15505003

Πάτοι που καταπολεμούν τα
βακτήρια, τους μύκητες και
αποτρέπουν τις μυρωδιές.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Anti-bacteries, anti-mycoses
and anti-odeurs insoles.
Sizes: 35-36 to 45-46
Einlegesohlen, antibakteriell, pilzund geruchshemmend
Größen: 35/36 bis 45/46

15505004

Αρωματικοί πάτοι τριπλής
δράσεως κατά των βακτηρίων,
των μυκήτων και των οσμών
ποδιών. Ένα μέγεθος
Deodorant insoles with
anti-mycosis, anti-bacteria
and anti-odour action.
One size
Einlegesohlen, aromatisch,
antibakteriell, pilz- und
geruchshemmend. Einheitsgröße

15505006

Πάτος χλωροφύλλης economy
Μεγέθη: 21-22 έως 47-48
Chlorophyll insole
economy
Sizes: 21-22 to 47-48
Einlegesohlen aus mit
latexunterlage
Größen: 21/22 bis 47/48

15505007

Αρωματικοί πάτοι
χλωροφύλλης.
Ένα μέγεθος
Aromatic chlorophyll
insoles.
One size
Einlegesohle chlorophyll
Einheitsgröße

15505001

Μισό πατάκι χλωροφύλλης με αντιολισθητική βάση από λατέξ.
Μεγέθη: 35-36 έως 41-42
Front half-insole, made of absorbent material and anti-slipping latex.
Sizes: 35-36 to 41-42
Vordere Halbsohle, geruchsabsorbierendes material mit rutschhemmendem latex.
Größen: 35/36 bis 41/42

15505008

Παιδικοί πάτοι χλωροφύλλης.
Μεγέθη: 21-22 έως 33-34
Chlorophyll insoles for children.
Sizes: 21-22 to 33-34
Einlegesohle chlorophyll für kinder
Größen: 21/22 bis 33/34

15507043

Αρωματικοί πάτοι χλωροφύλλης.
Μεγέθη: 35-36 έως 45-46
Aromatic chlorophyll
insoles.
Sizes: 35-36 to 45-46
Einlegesohlenchlorophyll,
aromatisch
Größen: 35/36 bis 45/46

15507047

Αρωματικός πάτος με φυσική αλόη και αφρώδες λάτεξ.
Deodorant insole with natural aloe vera and
soft latex foam.

055

15506031

Πάτος σιλικόνης λεπτός με μαλακό
στήριγμα στη φτέρνα και το
μετατάρσιο.
Μέγεθος: 35-36 έως 45-46.
Silicone insole with soft
support in metatarsal and
heel area.
Size: 35-36 to 45-46.
Einlegesohle aus Silikon, unterstützt
mittelfuß und ferse
Größen: 35/36 bis 45/46

15506051

Πάτος σιλικόνης με μαλακό στήριγμα
στη φτέρνα και το μετατάρσιο.
Μέγεθος: 35-36 έως 45-46.
Silicone insole with soft
support in metatarsal and
heel area.
Size: 35-36 to 45-46.
Einlegesohle aus Silikon, unterstützt
mittelfuß und ferse
Größen: 35/36 bis 45/46

15506052

15506053

15506054

Μισό αντιολισθητικο πατάκι
σιλικόνης για δίχαλο.
Anti-slip silicone half insole.
Halbsohle aus Silikon,
rutschhemmend / anti-Slip

Μισό αντιολισθητικό πατάκι
σιλικόνης.
Half silicone insole.
Halbsohle aus Silikon
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Πάτος σιλικόνης με μαλακό
στήριγμα για τη φτέρνα και το
μετατάρσιο.
Μέγεθος: 35-36 έως 45-46.
Silicone insole with soft
support for heel and
metatarsal area.
Size: 35-36 to 45-46.
Einlegesohle aus Silikon,
unterstützt ferse und fußballen
Größen: 35/36 bis 45/46
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15506010

Μαξιλαράκι σιλικόνης φτέρνας με μαλακό
στήριγμα για την ανακούφιση της κόπωσης.
Ιδανικό για αθλητικές δραστηριότητες.
Μέγεθος: Small, Medium, Large, X-Large.
Silicone heel cushion ideal for
sports activities.
Size: Small, Medium, Large,
X-Large.
Silikon-fersenkissen mit weicher
Unterstützung zur linderung von müdigkeit.
Ideal für sportliche aktivitäten.
Größen: Small, medium, large, X-large.

15506050

Επίπεδο μαξιλαράκι σιλικόνης
που ανακουφίζει προβλήματα
κόπωσης. Κατάλληλο για
προβλήματα άκανθα.
Μέγεθος: Small, Medium, Large.
Silicone heel support ideal
for heel support with hole.
Size: Small, Medium, Large.
fersenkissen aus Silikon mit
Vertiefung; hilft bei problemen mit
der Wirbelsäule
Größen: Small, medium, large.

15506055

Λογκέτα σιλικόνης.
Silicone sticker heel grip.
anti-Slip aus Silikon –
fersenhalter - Sticker

ΚΟΡΔΟΝΙΑ
LACES
ScHUHBändER

15461005.......... 45cm
15461006.......... 60cm
15461007.......... 75cm
15461008.......... 90cm
15461001........ 120cm
15461002........ 150cm
15461003........ 180cm
15461004........ 200cm
Βαμβακερά κορδόνια
υποδημάτων πλακέ, στρογγυλά
σε διάφορα χρώματα.
Cotton shoe laces flat or
round in a wide range of
colours.
Baumwoll-Schuhbänder in
verschiedenen farben. flach
oder rund

15461014

120cm

Κορδόνια κερωμένα σε
διάφορα μεγέθη.
Wax shoe laces in
different sizes.
Gewachste Schuhbänder in
verschiedenen farben und
Größen. flach oder rund
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Κορδόνια μεταλλιζέ.
Metallized shoe laces.
Schnürsenkel in metallischer farbe.

15467003.......... 60cm
15467004.......... 75cm
15467005.......... 90cm
5467001.......... 120cm
15467002........ 150cm

058

15462003
15462004 kids
EASY LACE

Κορδόνια από σιλικόνη 100%, ανθεκτικά αλλά
ταυτόχρονα ελαστικά, κρατούν σταθερά το πόδι στα
υποδήματα. Μπορείτε να φοράτε και να βγάζετε
τα παπούτσια σας με ευκολία, χωρίς να αγγίξετε
καθόλου τα κορδόνια.
These 100% silicone laces are strong but
also stretchy, firmly holding your shoes in
place, yet allowing flexibility to slip them
off and on without touching the laces at all.

15461017
15461020
15461021

120cm
150cm
180cm

Κορδόνια για ορειβατικά.
Trekking shoe laces.
Schnürsenkel für Bergsteigenschuhe.

15465001

15464003

Κορδόνι δερμάτινο καστόρι μέτρου, σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
Διάμετρος 3mm.
Nubuck laces by meter, in a wide range of colours.
Diameter 3mm.
lederschuhband für Raulederschuhe, meterware 3mm.

Kορδόνι γαζωτό δερμάτινο,
σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
Sewed leather lace, in a
wide range of colors.
lederfaden, in verschiedenen
farben.

15464001

Δερμάτινο κορδόνι γαζωτικής μηχανής.
Διάμετρος 5mm.
Leather cord for sewing machine.
Diameter 5mm.
lederfaden für nähmaschine 5mm.

15463001

15463002

Δερμάτινα κορδόνια
υποδημάτων σε διάφορα
χρώματα. Μέγεθος: 120cm
Leather shoe laces in a
wide range of colours.
Sizes: 120cm
leder Schuhbänder in
verschiedenen farben. länge:
120 cm

Δερμάτινα κορδόνια
υποδημάτων μέτρου, σε
διάφορα χρώματα.
Leather shoe laces by
meter, in a wide range
of colours.
leder Schnürsenkel in
verschiedenen farben.

15464002

Κορδόνι δερμάτινο
στρογγυλό μέτρου, σε
μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
Διάμετρος 2mm.
Leather round lace by
meter, in a wide range
of colors.
Diameter 2mm.
lederfaden rund, 2 mm in
verschiedenen farben.
059
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ΒΟΥΡΤΣΕΣ
BRUSHES
Bürsten

15361002

Merz βουρτσα από 100% φυσική τρίχα αλόγου. 14cm
Διαθέσιμα χρώματα: σκούρο γκρι.
Merz brush made of 100% natural horse hair 14cm
Available colours: Dark-grey.
merz cremebürste 100% Horsehair 14cm
Verfügbare farben: dunkelgrau.

15363001

15361003
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Βούρτσα από φυσική τρίχα αλόγου, κατάλληλη για επάλειψη κρέμας (οβάλ). Μέγεθος No1.
Natural horse hair brush suitable for spreading cream (oval). Size No1.
Rosshaarbürste zum auftragen von creme (ovaler kopf) Größe: no1.
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15361004:
15361005:
15361008:
15361009:
15361010:

15,5x4x3,5cm
............ 13cm
............ 15cm
............ 17cm
............. 20cm

Βούρτσα από 100% φυσική τρίχα αλόγου για ξεσκόνισμα και γυάλισμα
υποδημάτων. Διαθέσιμα χρώματα: ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι, μαύρο.
Natural horse hair brush to remove the dust and polish the
shoes. Available colours: light-grey, black, dark-grey.
merz Glanzbürste 100% Horsehair,
Verfügbare farben: Hellgrau, Schwarz, dunkelgrau.

15361015

Βούρτσα από 100% φυσική
τρίχα αλόγου, 13cm.
Διαθέσιμα χρώματα:
ανοιχτό γκρι, μαύρο.
100% natural horse
hair brush, 13cm
Available colours:
Light-grey, Black
merz Glanzbürste 100%
Horsehair, 13cm
Verfügbare farben:
Hellgrau, Schwarz

15361022
ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
140mm

15363002

Λευκό πινελάκι
βαφής με τρίχα
αλόγου.
Natural horse
hair brush.
Roßhaarpinsel zum
färben.

Saphir λευκό πινελάκι
βαφής με τρίχα αλόγου.
Saphir natural
horse hair brush.
Roßhaarpinsel “Saphir”
zum färben, hell

Βούρτσα από μαλλί πρόβατου,
μήκος 140mm.
Πολύ μαλακή, κατάλληλη για
γυάλισμα ευαίσθητων δερμάτων.
Sheep hair brush, length
140mm.. Very soft, suitable
for shining fragile leathers.

15362004

Βούρτσα καθαρισμού για λείο
δέρμα, καστόρι και σαμουά
από μαυρίλες και κόλλα.
Cleaner brush for
smooth leather, nubuck
and suede from black
stains and glue.
Reinigungsbürste für
Glattleder, nubuk und
Wildleder, entfernt schwarze
flecken und leim.

15361012

Βούρτσα
στρογγυλή πινέλο.
Round brush.
Rundbürste

15362001

Βούρτσα διπλής όψεως για καστόρια και σαμουά.
Double faced brush for suede and nubuck.
draht-/Gummibürste mit doppelkopf für Rauleder

15362005

Βούρτσα με φυσικό κρεπ για
καστόρια και σαμουά.
Natural crepe brush for
nubuck and suede.
Stielkreppbürste für Wildleder
und nubukleder.

15362002

Βούρτσα καθαρισμού για καστόρια και σαμουά
κατάλληλο για ενδύματα και υποδήματα.
Cleaner brush for nubuck and suede,
suitable for clothes and shoes.
Handkreppbürste für Wildleder und leder, reinigt
kleidung und Schuhe.

15362003

Βούρτσα συρμάτινη για
καστόρι και σαμουά.
Wire brush for suede
and nubuck leather.
drahtbürste für Wildleder
und nubukleder.

15361016

Βούρτσα από 100% φυσική τρίχα αλόγου, για
ξεσκόνισμα και γυάλισμα 25cm.
Διαθέσιμα χρώματα: ανοιχτό γκρι.
100% natural horse hair brush that
removes dusts and polishes shoes 25cm
Available colours: Light-grey.
merz kombibürste 100% Horsehair 25cm
Verfügbare farben: Hellgrau

15362006

Βούρτσα με σύρμα και νάυλον τρίχα.
Brush with wire and nylon hair.
Bürste mit. Haar aus messing und nylon.

15362007

Τρίγωνη βούρτσα για καστόρι και σαμουά.
Brush in triangle shape for nubuck and suede.
dreiecksbürste mit mehrfachfunktion für leder und Wildleder.
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15365002

Πινέλο πλάγιο για επάλειψη κόλλας με φυσική τρίχα.
Flat paint brush with natural hair.
flacher Roßhaarpinsel.

15365007

Πινέλο στρογγυλό για επάλειψη κόλλας No2.
Round paint brush for applying the glue No2.
Rundpinsel zum auftragen von kleber no2.

15365009

Πινέλο στρογγυλό για επάλειψη κόλλας No4.
Round paint brush for applying the glue No4.
Rundpinsel zum auftragen von kleber no4.

15361013

15362013

Βούρτσα με σύρμα και νάυλον τρίχα.
Brush with wire and nylon hair.
Bürste mit. Haar aus messing und nylon.

15365010

Πινέλο στρογγυλό για επάλειψη κόλλας No6.
Round paint brush for applying the glue No6.
Rundpinsel zum auftragen von kleber no6.

Οβαλ βούρτσα για ξεσκόνισμα και γυάλισμα. Κατάλληλη για
ενδύματα και υποδήματα.
Oval brush that removes the dust and polishes.
Suitable for clothes and shoes.
ovale Glanz- und Reinigungsbürste für kleidung und Schuhe.

15365011

Πινέλο στρογγυλό για επάλειψη κόλλας No8.
Round paint brush for applying the glue No8.
Rundpinsel zum auftragen von kleber no8.

15362011

Πινέλο στρογγυλό για επάλειψη κόλλας No10.
Round paint brush for applying the glue No10.
Rundpinsel zum auftragen von kleber no10.

15365004

Πινέλο στρογγυλό για επάλειψη κόλλας No12.
Round paint brush for applying the glue No12.
Rundpinsel zum auftragen von kleber no12.
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15365003
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15365005

15361023

Βούρτσα σκληρή από
χόρτο κατάλληλη για
καστόρι και μοκέτες.
Hard grass brush
suitable for suede
and carpets.

Βούρτσα ξύλινη με
σύρμα και νάυλον τρίχα.
75x25mm
Wooden brush with
wire and nylon hair.
75x25mm
Bürste mit. Haar aus
messing und nylon.
75x25mm

15361014

Μεγάλη βούρτσα για ξεσκόνισμα και γυάλισμα. Κατάλληλη
για ενδύματα και υποδήματα.
Big brush that removes the dust and polishes.
Suitable for clothes and shoes.
Große Glanz- und Reinigungsbürste für kleidung und Schuhe.

Πινέλο στρογγυλό για επάλειψη κόλλας No14.
Round paint brush for applying the glue No14.
Rundpinsel zum auftragen von kleber no14.

15365006

Πινέλο στρογγυλό για επάλειψη κόλλας No16.
Round paint brush for applying the glue No16.
Rundpinsel zum auftragen von kleber no16.

15365012

Πινέλο στρογγυλό για επάλειψη κόλλας No18.
Round paint brush for applying the glue No18.
Rundpinsel zum auftragen von kleber no18.

15365008

Πινέλο στρογγυλό για επάλειψη κόλλας No20.
Round paint brush for applying the glue No20.
Rundpinsel zum auftragen von kleber no20.

15362014
Βούρτσα συρμάτινη για καστόρι και σαμουά.
Wire brush for suede and nubuck leather.
drahtbürste für Wildleder und nubukleder.

15362015

ΚΑΛΑΠΟΔΙΑ
SHOE TREES
Schuhspanner

15401016

15401015

Καλαπόδι γυναικείο αφρολέξ με
ελατήριο. Διαθέσιμα σχήματα:
Τετράγωνο. Μέγεθος: 1, 2
Foam Rubber Women’s Shoe Tree
with helical spring. Available in
shapes: Squared. Sizes 1, 2
Schaumstoffspanner mit Spiralfeder
in den fassonen: karree
Größen: 1, 2

15401014

Καλαπόδι γυναικείο αφρολέξ με
ελατήριο. Διαθέσιμα σχήματα:
Στρογγυλό. Μέγεθος: 1, 2, 3
Foam Rubber Women’s Shoe
Tree with helical spring,
available in shapes: Normal
round. Sizes: 1, 2, 3
Schaumstoffspanner mit Spiralfeder
in den fassonen: normal rund
Größen: 1, 2, 3
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Καλαπόδι γυναικείο αφρολέξ με
ελατήριο. Διαθέσιμα σχήματα: Μυτερό.
Μέγεθος: 1, 2
Foam Rubber Women’s Shoe Tree
with helical spring. Available in
shapes: Squared. Sizes 1, 2
Schaumstoffspanner mit Spiralfeder
in den fassonen: karree
Größen: 1, 2
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15401007

Kαλαπόδια πλαστικά
ταρταρούγα.
Μεγέθη: Ανδρικό, Γυναικείο
Plastic shoe trees.
Sizes: Men, Women
kunststoff-Schuhspanner mit
Spiralfeder, bernsteinfarben
Größen: damen, Herren

15401008

Καλαπόδι πλαστικό
υποδημάτων με ελατήριο.
Μεγέθη: Ανδρικό, Γυναικείο
Plastic shoe trees with
spring. Sizes: Men,
Women
kunststoff-Schuhspanner mit
Spiralfeder. Größen: damen,
Herren

15401020

Καλαπόδι αντρικό ‘Top’. Υψηλή
ποιότητα στρογγυλό σχήμα.
Μεγέθη: 41 - 43, 44 – 46
Men’s Shoe Tree “Top“
high quality shoe tree in
last shape (round)
2 sizes: 41 - 43, 44 – 46
Herrenspanner “top“ (runde
leistenform). 2 Größen: 41 43, 44 – 46

15401021

Καλαπόδι γυναικείο
(μυτερό)
Ένα μέγεθος
Women’s Shoe Tree
(narrow round)
one-size-fits-all
damenspanner
(schmal rund) eine
Größe

15401022

Καλαπόδι αντρικό
(συμμετρικά στρογγυλό)
Ένα μέγεθος για Νο 41-46
Men’s Shoe Tree (broad
round symmetric)
one-size-fits 41 – 46
Herrenspanner (breit rund
symmetrisch)
Universalgröße 41 - 46

15401023

Καλαπόδι αντρικό υψηλής ποιότητας “King”,
συμμετρικά στρογγυλό. Μεγέθη: 41 - 43, 44 - 46
Men’s Shoe Tree “King“ high quality shoe tree in last shape,
broad round. 2 sizes: 41 - 43, 44 – 46
Herrenspanner “king“ (karree leistenform). 2 Größen: 41 - 43, 44 – 46

15401025
15401024

Γυναικείο καλαπόδι υψηλής
ποιότητας ‘Carat’ (στρογγυλό)
Μεγέθη: 35 – 38, 39 - 42
Women’s shoe tree
“Carat” high quality shoe
tree in last shape (round)
sizes 35 - 38, 39 – 42
damenspanner carat
Größen 35 - 38, 39 - 42

15401002

Καλαπόδι γυναικείο (στρογγυλό)
Ένα μέγεθος
Women’s Shoe Tree
(standard round)
one-size-fits-all
damenspanner (normal rund)
eine Größe

Καλαπόδια υποδημάτων πλαστικά Kanfort.
Μεγέθη: Γυναικείο, Ανδρικό
Kanfort plastic shoe trees.
Size: Women, Men
kunststoff-Schuhspanner “kanfort”
Größen: damen, Herren

15401026

Καλαπόδι γυναικείο
υψηλής ποιότητας
‘Comod’, συμμετρικά
στρογγυλό.
Μεγέθη 35 – 38, 39 - 42
Women’s shoe
tree “Comod” high
quality shoe tree in
last shape, broad
round
sizes 35 - 38, 39 – 42
damenspanner comod
Größen 35 - 38, 39 - 42

15401027

Καλαπόδι γυναικείο
(ορθοπεδικό - στρογγυλό)
Ένα μέγεθος
Women’s Shoe Tree
(orthopedic – high
round)
one-size-fits-all
damenspanner
(orthopädisch – hoch rund)
eine Größe

15401029

Καλαπόδι γυναικείο
(τετράγωνο)
Μεγέθη: 35-38, 39-42
Women’s shoe tree
(squared)
size 35-38, 39-42

15401028

Καλαπόδι αντρικό (στρογγυλό)
Μεγέθη: 41 - 46
Men’s Shoe Tree (round)
one-size-fits 41 – 46
Herrenspanner (rund)
Universalgröße 41 - 46
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15401017

15401001

15401018

Καλαπόδι γυναικείο αφρολέξ.
Διαθέσιμα σχήματα: Μυτερό
Μέγεθος: 1, 2
Foam Rubber Women’s Forepart Shoe Tree,
available in shapes: Pointed
Sizes: 1, 2
Schaumstoffspanner Vorfuß
in den fassonen: Spitz
Größen: 1, 2

15401005

15401019

Καλαπόδι γυναικείο αφρολέξ.
Διαθέσιμα σχήματα: Τετράγωνο
Μέγεθος: 1, 2
Foam Rubber Women’s Forepart Shoe Tree,
available in shapes: Squared
Sizes: 1, 2
Schaumstoffspanner Vorfuß
in den fassonen: karree
Größen: 1, 2

Καλαπόδι υποδημάτων πλαστικό
Euroten.
Μεγέθη: 35/36 έως 45/46
Plastic shoe trees.
Sizes: 35/36 to 45/46
kunststoff-Schuhleisten “Euroten”
Größen: 35/36 bis 45/46
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Καλαπόδια αφρολέξ για γυναικεία
υποδήματα. Μέγεθος: S-M
Velvet shoe trees for women
shoes. Sizes: S-M
Vorfuß-Schuhspanner für damenschuhe
mit Samtoberfläche. Größen: S-m

Καλαπόδι γυναικείο αφρολέξ.
Διαθέσιμα σχήματα: Στρογγυλό
Μέγεθος: 1, 2, 3, 4
Foam Rubber Women’s
Forepart Shoe Tree,
available in shapes:
Normal round
Sizes 1, 2, 3, 4
Schaumstoffspanner Vorfuß
in den fassonen: normal rund
Größen: 1, 2, 3, 4
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15401003

Καλαπόδια μπότας 23cm.
Shoe trees for boots 23 cm.
Stiefelspanner. länge 23 cm.

15401010

Καλαπόδια μπότας 34cm μηχανισμού.
Shoe trees for boots 34 cm mechanism.
automatik-Stiefelspanner 34cm

15401004

Καλαπόδια μπότας 34cm.
Shoe trees for boots 34 cm.
Stiefelspanner. länge 34 cm.

15402005

Καλαπόδια ξύλινα μισά σπαστά.
Μεγέθη: 41/42 έως 45/46
Wooden half shoe trees.
Size: 41/42 to 45/46
Holz-Schraubspanner
Größen: 41/42 bis 45/46

15402004

Ξύλινα καλαπόδια κέδρου με διπλό ελατήριο.
Μεγέθη: 39/40 εως 47/48
Cedar wooden shoe tree with double spring.
Size: 39/40 to 47/48
Zedernholzleisten mit messingknopf und seitlich geteiltem Vorderblatt
Größen: 39/40 bis 47/48

15402006

Καλαπόδια ξύλινα
μισά σπαστά κέδρος.
Μεγέθη: 41/42 έως
45/46
Cedar wooden
half shoe trees.
Sizes: 41/42 to
45/46
Holz-Schraubspanner
aus Zedernholz
Größen 41/42 bis
45/46

15402003

Ξύλινα καλαπόδια με διπλό ελατήριο.
Μεγέθη:39/40 έως 45/46
Wooden shoe trees with double spring.
Sizes: 39/40 to 45/46
Holzleisten mit messingknopf und seitlich geteiltem Vorderblatt
Größen 39/40 bis 45/46

15402001

Καλαπόδια ξύλινα με ελατήριο.
Μεγέθη : 38/40 έως 44/46
Wooden shoe trees with spring.
Sizes: 38/40 to 44/46
Holz-Schuhspanner mit Spiralfeder
Größen 38/40 bis 44/46

15402002

Μισό καλαπόδι κέδρου.
Μεγέθη: 35/36 έως 47/48
Cedar wooden half shoe trees.
Size: 35/36 to 47/48
Zedernholz-Schuhspanner mit Spiralfeder
Größen: 35/36 bis 47/48
069

ΚΑΣΕΛΑΚΙΑ
BOXES
Schuhputzkästchen

15421006
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Κασελάκι για την φύλαξη προϊόντων
περιποίησης υποδημάτων.
1 μικρή ξύλινη βούρτσα γυαλίσματος
2 βούρτσες για επάλειψη βαφής με
ξύλινη λαβή
2 ξύλινες βούρτσες γυαλίσματος
1 πανάκι υποδημάτων
1 μεταλλικό αναβάτη
2 βερνίκια υποδημάτων Tarrago
50ml
Διαστάσεις: 25,5x17,5x12cm
Box ideal to store shoe care
products.
1 little wooden polish brush
2 applicator brush with
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15421007

Κασελάκι ξύλινο από μαόνι, για
την φύλαξη προϊόντων περιποίησης
υποδημάτων.
2 βούρτσες για επάλειψη βαφής με
ξύλινη λαβή
2 ξύλινες βούρτσες γυαλίσματος
1 γάντι γυαλίσματος
1 μεταλλικό αναβάτη
1 πανάκι υποδημάτων
1 μικρή βούρτσα γυαλίσματος με
ξύλινη λαβή
2 βερνίκια υποδημάτων Tarrago 50ml
Διαστάσεις: 25,5x17,5x11,5cm

Wooden box made of
mahogany ideal to store shoe
care products.
2 applicator brushes with
wooden handle
2 wooden polish brushes
1 polish glove
1 metallic shoe horn
1 shoe cloth
1 little polish brush with
wooden handle
2 shoe polish Tarrago 50ml
Dimensions:25,5x17,5x11,5cm

Schuhputzkästchen aus
mahahgoniholz, ideal zur
aufbewahrung von Schuhputzzeug
2 cremebürsten zum auftragen von
farbe mit Handgriff
2 Glanzbürsten aus Holz
1 polierhandschuh
1 poliertuch
1 metallschuhlöffel
1 Glanzbürste mit Holzgriff
2 Schuhcremen “tarrago“ 50ml
abmessungen: 25,5x17,5x11,5cm

wooden handle
2 wooden polish brush
1 shoe cloth
1 metallic shoe horn
2 shoe polish Tarrago 50ml
Dimensions:25,5x17,5x12cm
Schuhputzkästchen, ideal zur
aufbewahrung von Schuhputzzeug
1 kleine Glanzbürste
2 cremebürsten
2 Glanzbürsten
1 poliertuch
1 metallschuhlöffel
2 Schuhcremen ‘tarrago’ 50ml
abmessungen: 25,5x17,5x12cm

15421002

Κασελάκι ξύλινο κόκκινο μικρό για την φύλαξη προϊόντων περιποίησης υποδημάτων.
Διατίθεται άδειο. Διαστάσεις: 26x18x12cm
Small red wooden box ideal to store shoe care products.
It is available without products inside. Dimensions:26x18x12cm
Schuhputzkästchen (leer), rot und klein, ideal zur aufbewahrung von Schuhputzzeug.
abmessungen:20x30x15cm

15421003

Κασελάκι ξύλινο κόκκινο μεγαλο για την φύλαξη προϊόντων περιποίησης υποδημάτων.
Διατίθεται άδειο. Διαστάσεις: 20x30x14cm
Large red wooden box ideal to store shoe care products.
It is available without products inside. Dimensions:20x30x14cm
Schuhputzkästchen (leer), rot und groß, ideal zur aufbewahrung von Schuhputzzeug.
abmessungen:20x30x15cm

15421001

Κασελάκι από φυσικό ξύλο για την
φύλαξη προϊόντων περιποίησης
υποδημάτων.
Διατίθεται άδειο.
Διαστάσεις: 20x30x15cm
Wooden box ideal to store shoe
care products.
It is available without products
inside. Dimensions:20x30x15cm
Schuhputzkästchen (leer) aus
natürliches Holz, ideal zur
aufbewahrung von Schuhputzzeug.
abmessungen:20x30x15cm

15422003

Κασελάκι τετράγωνο ταξιδίου
1 ξύλινη βούρτσα γυαλίσματος
2 βούρτσες για επάλειψη βαφης με
ξύλινη λαβή
1 γάντι γυαλίσματος
1 πανάκι υποδημάτων
1 μεταλλικό αναβάτη
2 βερνίκια υποδημάτων Tarrago 50ml
Διαστάσεις: 21x10x10,5cm

Square travel kit
1 wooden polish brush
2 applicator brush with
wooden handle
1 polish glove
1 shoe cloth
1 metallic shoe horn
2 shoe polishTarrago 50ml
Dimensions: 21x10x10,5cm

Reiseschuhputzkästchen, viereckig,
ideal zur aufbewahrung von
Schuhputzzeug
2 cremebürsten mit Holzgriff
1 Glanzbürste
1 poliertuch
1 polierhandschuh
1 metallschuhlöffel
2 Schuhcremen “tarrago“ 50ml
abmessungen: 21x10x10,5cm
073
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15422001
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Σετ ταξιδίου από λουστρίνι.
1 πανάκι υποδημάτων
1 γάντι γυαλίσματος
1 μικρή ξύλινη βούρτσα γυαλίσματος
1 κρέμα που καθαρίζει και περιποιείται
δέρματα Tarrago gel cream 50ml
Διαστάσεις: 13x5,2x13cm
Travel kit made of patent leather
1 shoe cloth
1 polish glove
1 little wooden polish brush
1 gel cream 50ml
Dimensions:13x5,2x13cm
Reiseset aus lackleder
1 polierhandschuh
1 poliertuch
1 kleine Glanzbürste aus Holz
1 Gelcreme 50 ml
abmessungen:13x5,2x13cm

15422002

Σετ ταξιδίου μαύρο στρογγυλό.
1 ξύλινη βούρτσα γυαλίσματος
2 βούρτσες για επάλειψη βαφής με
ξύλινη λαβή
1 πανάκι υποδημάτων
1 μαύρο πλαστικό αναβάτη
2 βερνίκια υποδημάτων Tarrago 50ml
Διαστάσεις: 23x9,7x9,7cm

Round black travel kit
1 wooden polish brush
2 applicator brush with
wooden handle
1 shoe cloth
1 black plastic shoe horn
2 shoe polish Tarrago 50ml
Dimensions:23x9,7x9,7cm

Reiseset, rund und schwarz, ideal zur
aufbewahrung von Schuhputzzeug
2 cremebürsten mit Holzgriff
1 Glanzbürste aus Holz
1 poliertuch
1 plastikschuhlöffel in schwarz
2 Schuhcremen �tarrago“ 50ml
abmessungen: 23x9,7x9,7cm

15422004

Σετ ταξιδίου καφέ
2 μικρές βούρτσες γυαλίσματος με ξύλινη λαβή,
2 πανάκια υποδημάτων,
1 μεταλλικό αναβατή,
2 βερνίκια υποδημάτων Tarrago 50ml.
Διαστάσεις: 24.5 x 10.5 x 10.5 cm.
Brown travel kit
De luxe brown shoe care travel kit
2 small polish brushes with wooden handle,
2 shoe cloth,
1 metallic shoe horn,
2 Tarrago shoe cream 50ml.
Dimension: 24.5 x 10.5 x 10.5 cm.
Reiseset, braun, ideal zur aufbewahrung von Schuhputzzeug
2 Glanzbürsten mit Holzgriff
2 poliertuchen
1 metallschuhlöffel
2 Schuhcremen ‘tarrago’ 50ml

15421008 (Small)
15421010 (Large)
ΚΑΣΕΛΑΚΙ ΧΑΡΤΙΝΟ WAX

Κουτί για προιόντα φροντίδας Saphir από χαρτόνι. Διατίθεται άδειο ή γεμάτο.
Saphir Cardboard shoe polish box. Available empty or filled.
Saphir cardboard Schuhputzkasten klein (leer oder gefüllt verfügbar).

ΑΝΑΒΑΤΕΣ
SHOE HORNS
Schuhlöffel

15481008

Αναβάτες πλαστικοί.
Μήκος: 12cm
Plastic shoe horns.
Length: 12cm
plastikschuhlöffel.
länge 12cm

A

15481001

C

Αναβατές πλαστικοί σε διάφορα σχέδια.
Μήκος 31cm
Plastic shoe horns in different patterns.
Length: 31cm
plastikschuhlöffel (verschiedene muster).
länge 31cm
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15481007

Eξωλκέας μπότας.
Plastic boot-jack.
Stiefelknecht kunststoff

D
15481004

Αναβάτης ξύλο και πλαστικό.
Μήκος 60cm
Wooden and plastic
shoe horn.
Length: 60cm
Schuhlöffel Holz/plastik.
länge 60cm

15481005

Αναβάτες πλαστικοί.
Μήκος: 18cm
Plastic shoe horns.
Length: 18 cm
plastikschuhlöffel.
länge 18cm

15482003

Αναβάτες μεταλλικοί.
Μήκος 52cm
Metal shoe horns.
Length 52cm
metallschuhlöffel.
länge 52cm

15482002

Αναβάτες μεταλλικοί.
Μήκος 42cm
Metal shoe horns.
Length 42cm
metallschuhlöffel.
länge 42cm

15482001

Αναβάτες μεταλλικοί.
Μήκος 30cm
Metal shoe horns.
Length 30cm
metallschuhlöffel.
länge 30cm

15482004

Αναβάτες μεταλλικοί.
Μήκος 15cm
Metal shoe horns.
Length 15cm
metallschuhlöffel.
länge 15cm

15482005

15481006

Αναβάτες πλαστικοί.
Μήκος 42cm
Plastic shoe horns.
Length 42 cm
plastikschuhlöffel.
länge 42cm

Αναβάτες μεταλλικοί
με ελατήριο 64cm
Metal shoe horns
with spring 64cm
metallschuhlöffel mit
feder 64cm

15482006

Αναβάτες μεταλλικοί
με επένδυση 48cm
Metal shoe horns
with cover 48cm
metallschuhlöffel mit
Verkleidung 48cm
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15483016

Αναβάτες Tin Win 71cm.
Tin Win shoe horn 71cm.
Holzschuhlöffel lang tin Win 71cm.

15483004

Αναβάτης μπαμπού 16cm.
Bamboo shoe horn 16cm.
Bambus-Schuhlöffel 16 cm

15483013

15483003

Αναβάτης ξύλινος 54cm.
Wooden shoe horn 54cm.
Holzschuhlöffel 54 cm.

Αναβάτης από ξύλο κέδρου 16cm.
Shoe horn made of cedar wood 16cm.
Schuhlöffel aus Zedernholz 16 cm

15483002

15483011

Κυρτός αναβάτης ξύλινος 50cm
Convex wooden shoe horn 50cm.
Gebogener Holzschuhlöffel 50 cm.

15483007

Αναβάτης μπαμπού 20cm.
Bamboo shoe horn 20cm.
Bambus-Schuhlöffel 20 cm

15483006

Αναβάτης από ξύλο κέδρου 20cm.
Shoe horn made of cedar wood 20cm.
Schuhlöffel aus Zedernholz 20 cm

15483010

Αναβάτης ξύλινος 38cm.
Wooden shoe horn 38cm.
Holzschuhlöffel 38 cm.
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Αναβάτης ξύλινος 16cm.
Wooden shoe horn 16cm.
Holzschuhlöffel 16 cm
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15483005

Αναβάτης ξύλινος 20cm.
Wooden shoe horn 20cm.
Holzschuhlöffel 20 cm.

15483015

Αναβάτης μπαμπού 18cm
Bamboo shoe horn 18cm.
Bambus-Schuhlöffel 18 cm

15483008

Κυρτός αναβάτης ξύλινος 38cm.
Convex wooden shoe horn 38cm.
Gebogener Holzschuhlöffel 38 cm.

15483012

Κυρτός αναβάτης από ξύλο κέδρου 50cm.
Convex shoe horn made of cedar wood 50cm.
Gebogener Schuhlöffel aus Zedernholz 50 cm

15483014

Αναβάτης μπαμπού 54cm.
Bamboo shoe horn 54cm.
Bambus-Schuhlöffel 54 cm

ΖΩΝΕΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
BELTS - ACCESSORIES
Gürtel - Zubehör

Zubehör
Gürtel
|

Δερμάτινη ζώνη 1170/35. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ
Μήκος: 0,90m έως 1,30m
Leather belt 1170/35. Colour: Nero,
Brown. Length: 0,90 m to 1,30m
ledergürtel 1170/35. farbe: Schwarz, Braun
länge: 0,90m bis 1,30m

15521003
Δερμάτινη ζώνη 1134/30. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ,
Ταμπά. Μήκος: 0,90m έως 1,30m
Leather belt 1134/30. Colour: Nero, T. Di
Moro, Antique. Length: 0,90m to 1,30m
ledergürtel 1134/30. farbe: Schwarz, Braun, antik
länge: 0,90m bis 1,30m

15521006
Δερμάτινη ζώνη 4051/40. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ,
Ταμπά. Μήκος: 0,90m έως 1,30m
Leather belt 4051/40. Colour: Nero, T. Di
Moro, Cognac. Length: 0,90m to 1,30m
ledergürtel 4051/40. farbe: Schwarz, Braun,
cognac. länge: 0,90m bis 1,30m

15521007
Δερμάτινη ζώνη 4051/30. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ
Μήκος: 0,90m έως 1,30m
Leather belt 4051/30. Colour: Nero, T. Di
Moro. Length: 0,90m to 1,30m
ledergürtel 4051/30. farbe: Schwarz, Braun
länge: 0,90m bis 1,30m
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15521008
Δερμάτινη ζώνη 4062/35. Χρώμα: Μαύρο,
Καφέ, Ταμπα. Μήκος: 0,90m έως 1,30m
Leather belt 4062/35. Colour: Nero, T. Di
Moro, Cognac. Length: 0,90m to 1,30m
ledergürtel 4062/35. farbe: Schwarz, Braun,
cognac. länge: 0,90m bis 1,30m

15521013
Δερμάτινη ζώνη 528/2 ΓAZΩTH. Χρώμα: Καφέ,
Μελί, Μαύρο, Ταμπά. Μήκος: 0,90m έως 1,30m
Leather sewing belt 528/2. Colour: T.
Di Moro, Mielle, Nero, Cognac. Length:
0,90m έως 1,30m
ledergürtel 528/2 genäht. farbe: Schwarz,
Braun, Honig, cognac. länge: 0,90m bis 1,30m

15521014
Δερμάτινη ζώνη 4051/35. Χρώμα: Μαύρο,
Καφέ.Μήκος: 0,90m έως 1,30m
Leather belt 4051/35. Colour: Nero, T.
Di Moro. Length: 0,90m to 1,30m
ledergürtel 4051/35. farbe: Schwarz, Braun
länge: 0,90m bis 1,30m

15521017
Δερμάτινη ζώνη 1830/35. Χρώμα: Μαύρο,
Καφέ. Μήκος: 1,40m έως 1,80m
Leather belt 1830/35. Colour: Nero, T.
Di Moro. Length: 1,40m to 1,80m
ledergürtel 1830/35. farbe: Schwarz, Braun
länge: 1,40m bis 1,80m

15521022
Δερμάτινη ζώνη 040/40. Χρώμα: Μαύρο,
Καφέ, Cognac. Μήκος: 0,90m έως 1,30m
Leather belt 040/40. Colour: Nero, T. Di
Moro, Cognac. Length: 0,90m to 1,30m.
ledergürtel 040/40. farbe: Schwarz, Braun,
cognac. länge: 0,90m bis 1,30m

15521024
Δερμάτινη ζώνη 3503/35. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ,
Μελί, Ταμπά. Μήκος: 0,90m έως 1,30m
Leather belt 3503/35. Colour: Nero, T. Di
Moro, Cognac, Miele. Length: 0,90m to 1,30m
ledergürtel 3503/35. farbe: Schwarz, Braun, cognac,
Honig. länge: 0,90m bis 1,30m

15521025

Δερμάτινη ζώνη 035/2 ΦEPMOYAP.
Χρώμα: Μαύρο, Καφέ, Ταμπα. Μήκος:
0,90m έως 1,30m
Leather belt 035/2 with zipper.
Colour: Nero, T. Di Moro, Cognac.
Length: 0,90m to 1,30m
ledergürtel 035/2 mit Reißverschluss
(Geldfach innen). farbe: Schwarz, Braun,
cognac. länge: 0,90m bis 1,30m

15521018
Δερμάτινη ζώνη 812/30 ΠΛEKTH. Χρώμα: Μαύρο,
Καφέ. Μήκος: 0,90m έως 1,30m
Knitted leather belt 812/30. Colour: Nero,
T. Di Moro. Length: 0,90m to 1,30cm
ledergürtel 812/30. farbe: Schwarz, Braun
länge: 0,90m bis 1,30m

15521030
Δερμάτινη ζώνη 300/30. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ,
Ταμπά. Μήκος: 0,90m έως 1,30m
Leather belt 300/30. Colour: T. Di Moro,
Nero, Cognac. Length: 0,90m έως 1,30m
ledergürtel 300/30. farbe: Schwarz, Braun,
cognac. länge: 0,90m bis 1,30m

15523001
ZΩNH 808/30 EΛAΣTIKH. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ,
Μπεζ, Μπλε, Άσπρο. Μήκος: 0,90m έως 1,30m.
Elastic belt 808/30. Colour: Nero, T. Di
Moro,Beige, Blue, White. Length: 0,90m to 1,30m
Elastischer Gürtel 808/30. farbe: Schwarz, Braun, Beige,
Blau, Weiß. länge: 0,90m bis 1,30m

0 81

Zubehör
Gürtel
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15441002

15441004

15441006

15441005

15441001

Φιογκάκια για γυναικεία παπούτσια.
Shoes’ accessories for women.
Schuhschmuck (accessoire) für damenschuhe.

Φιογκάκια για γυναικεία παπούτσια.
Shoes’ accessories for women.
Schuhschmuck (accessoire) für damenschuhe.

Φιογκάκια για γυναικεία παπούτσια.
Shoes’ accessories for women.
Schuhschmuck (accessoire) für damenschuhe.
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15441003
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Φιογκάκια για γυναικεία παπούτσια.
Shoes’ accessories for women.
Schuhschmuck (accessoire) für damenschuhe.

Φιογκάκια για γυναικεία παπούτσια.
Shoes’ accessories for women.
Schuhschmuck (accessoire) für damenschuhe.

Φιογκάκια για γυναικεία παπούτσια.
Shoes’ accessories for women.
Schuhschmuck (accessoire) für damenschuhe.

15442001

15442002

15442004

15442003

15442006

15442005

Φιογκάκια για γυναικεία παπούτσια.
Shoes’ accessories for women.
Schuhschmuck (accessoire) für damenschuhe.

Φιογκάκια για γυναικεία παπούτσια.
Shoes’ accessories for women.
Schuhschmuck (accessoire) für damenschuhe.

Φιογκάκια για γυναικεία παπούτσια.
Shoes’ accessories for women.
Schuhschmuck (accessoire) für damenschuhe

Φιογκάκια για γυναικεία παπούτσια.
Shoes’ accessories for women.
Schuhschmuck (accessoire) für damenschuhe.

Φιογκάκια για γυναικεία παπούτσια.
Shoes’ accessories for women.
Schuhschmuck (accessoire) für damenschuhe.

Φιογκάκια για γυναικεία παπούτσια.
Shoes’ accessories for women.
Schuhschmuck (accessoire) für damenschuhe.
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Zubehör
Gürtel
|
-

ACCESSORIES

Plexi gass κουτί για καλτσάκια.
Plexi glass box for try on socks.
plexiglas-Box für probiersocken

ΖΩΝΕΣ

-

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚ Α

|

BELTS

15581001

084

15581009

Plexi glass καλαπόδι βιτρίνας.
Plexi glass window’s shoetree.
Schaufenster-Schuhfüller aus plexiglas

15581006

Plexi glass στήριγμα Νο5.
Plexi glass shoes’ holdfast No5.
präsentier-Schuhständer aus plexiglas no5.

15542001

Γυναικείο καλτσάκι δοκιμής υποδημάτων.
Μέγεθος: Κοντά, Ψηλά.
Χρώμα: Μαύρο, Μπεζ.
Women’s Socks for shoe testing.
Size: Short, Long.
Colour: Black, Beige.
damen-Socken für Schuh-test.
Größe: Short Hohe.

ΥΛΙΚΑ
MATERIALS
MATERIAL

55362007

55362001
55362002
55362003
55362004
55362005
55362006
55362008

6
8
10
15
20
25
30

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

6
8
10
15
20
25
30

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

ΛΟΥΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.
Διάφορα χρώματα.
FLAT PLASTIC BELT IN
METERS.
Wide variety of colors.
DÜNNER KUNSTLEDERGÜRTEL IN VERSCHIEDENEN
BREITEN
UND FARBEN METERWARE

Υ Λ Ι Κ Α
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ΛΟΥΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ
ΜΕΤΡΟΥ.
Διάφορα χρώματα.
FLAT LEATHER BELTS IN
METERS.
Wide variety of colors.
dünnER lEdERGüRtEl In
VERScHIEdEnEn BREItEn
Und faRBEn mEtERWaRE

55361001
55361002
55361003
55361004
55361005
55361006
55361007

ΛΟΥΡΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ.
Μήκος 55cm. Διάμετρος 12mm
ROUND LEATHER HANDLES FOR BAGS
Length 55cm. Diameter 12 mm
tRaGERIEmEn füR HandtaScHEn, RUnd.
länge 55cm. durchmesser 12mm

086

55362014

ΛΟΥΡΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ.
Μήκος 55cm. Διάμετρος 8mm
ROUND LEATHER HANDLES FOR BAGS
Length 55cm. Diameter 8mm
tRaGERIEmEn füR HandtaScHEn, RUnd.
länge 55cm. durchmesser 8mm

55362015

ΛΟΥΡΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ.
Μήκος 80cm. Διάμετρος 6mm
ROUND LEATHER HANDLES FOR BAGS.
Length 80cm. Diameter 6mm
tRaGERIEmEn füR HandtaScHEn, RUnd.
länge 80cm. durchmesser 6mm

55362016

55362012

55362010

55362017

55362013

55362011

ΜΠΑΡΕΤΑ ΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑ
Μήκος 32cm. Πλάτος 10mm
SMOOTH LEATHER TOOGLE
Length 32cm. Width 10mm
GlattESlEdER- RIEmEn füR
SandalEn.
länge 32. Breite 10mm

ΜΠΑΡΕΤΑ ΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑ
Μήκος 32cm. Πλάτος 7mm
SMOOTH LEATHER TOOGLE
Length 32cm. Width 7mm
GlattlEdER- RIEmEn füR SandalEn
länge 32. Breite 7mm

ΜΠΑΡΕΤΑ ΣΑΤΕΝ
Μήκος 32cm. Πλάτος 10mm
SATIN TOGGLE
Length 32cm. Width 10mm
tEXtIl-RIEmEn (SatIn) füR
SandalEn
länge 32. Breite 10mm

ΜΠΑΡΕΤΑ ΣΑΤΕΝ
Μήκος 32cm. Πλάτος 7mm
SATIN TOGGLE
Length 32cm. Width 7mm
tEXtIl-RIEmEn (SatIn) füR
SandalEn
länge 32. Breite 7mm

ΜΠΑΡΕΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙ
Μήκος 32cm. Πλάτος 10mm
SUEDE TOGGLE
Length 32cm. Width 7mm
WIldlEdER-RIEmEn (SUEdE) füR
SandalEn
länge 32. Breite 10mm

ΜΠΑΡΕΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙ
Μήκος 32cm. Πλάτος 7mm
SUEDE TOGGLE
Length 32cm. Width 7mm
WIldlEdER-RIEmEn (SUEdE) füR
SandalEn
länge 32. Breite 7mm

40200001

Σολόδερμα 4-5mm.
Leather sheet 4-5mm.
lederhaut (croupon) 4-5mm.

40200002

Σολόδερμα 3-3.5mm.
Leather sheet 3-3.5mm.
lederhaut (croupon) 3-3.5mm.

40220002

Δέρμα κατάλληλο για φόδρες και πάτους.
Χρώμα: μαύρο, καφέ, άσπρο, μπέζ, φυσικό, χρυσό, μπρονζέ, ασημί, ανθρακί.
Leather suitable for lining and insoles.
Colours: black, brown, white, beige, natural, gold, bronze, silver, dark grey.
leder, geeignet für futter und Einlagen
farben: Schwarz, Braun, Weiß, Beige, natur, Gold, Bronze, Silber, anthrazit
087

25220002

Κλωστή γαζωτικής
μηχανής Νο 40 600m.
Sewing machine
thread Νο 40 600m.
Zwirn für nähmaschine
Νο 40 600m.

25220007

25220001

Κλωστή γαζωτικής
μηχανής Νο 7
1.000m.
Sewing machine
thread Νο 7
1.000m.
Zwirn für nähmaschine Νο 7
1.000m.

Κλωστή γαζωτικης μηχανής
Νο 40 1.500m.
Sewing machine thread
Νο 40 1.500m.
Zwirn für nähmaschine
Νο 40 1500m.

25220003
25220005

25200001
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Κλωστή γαζωτικής
μηχανής μέσα-έξω 1mm.
Thread for sewing
machine in-out.
Zwirn für nähmaschine
herein-heraus.

088

25200006

Κλωστή κερωμένη μικρή.
Small waxed hand-thread.
Gewachster Zwirn zum Handnähen, klein.

25200002

Κλωστή κερωμένη μεγάλη.
Large waxed hand-thread.
Gewachster Zwirn zum Handnähen, groß.

Κλωστή γαζωτικής μηχανής
Νο 20 1.500m
Sewing machine
thread Νο 20 1.500m
Zwirn für nähmaschine
Νο 20 1.500m

Κλωστή γαζωτικής μηχανής Νο 40 2.200m.
Sewing machine thread Νο 40 2.200m.
Zwirn für nähmaschine Νο 40 2200 m.

55243001
55243002
55243003
55243006
55243007

25cm
35cm
45cm
55cm
60cm

55243008 70cm
55243009 80cm
55243010100cm
55243011120cm

Φερμουάρ πλαστικά για μπότες. Μέγεθος: Νο 7
Χρώμα: μαύρο, καφέ σκούρο, άσπρο, μπορντό.
Fixed plastic zippers for boots. Size: No 7
Color: black, dark brown, white, bordeaux.
kunststoff-Reißverschluß für Stiefel. Größe: nr. 7
farbe: schwarz, dunkelbraun, weiß, bordeaux.

55242002

Οδηγοί για μεταλλικά φερμουάρ
Μέγεθος: Νο5. Χρώμα: μαύρο, καφέ, μπρονζέ.
Sliders for metal zippers
Size: No5. Color: black, brown, bronze
Ersatzschieber für metallreißverschlüsse
Größe: no5. farbe: schwarz, braun, bronze.

55243004

Φερμουάρ πλαστικό μέτρου
Μέγεθος: Νο 7
Χρώμα: μαύρο, καφέ,
καφέ σκούρο, καφέ ανοιχτό,
άσπρο, γκρι, κόκκινο,
μπλε σκούρο, χακί.
Plastic zipper in meters
Size: No 7
Color: black, brown,
dark brown, light brown,
white, grey, red,
dark blue, khaki.
plastik-Reißverschluss meterware
Größe: nr. 7
farbe: schwarz, braun,
dunkelbraun, hellbraun,
weiß, grau, rot, dunkelblau,
khaki.

55241001

Στοπ για φερμουάρ
Μέγεθος: μικρό, μεγάλο.
Χρώμα: ασημί, χρυσό, μαύρο.
Stop for zippers
Size: small, large
Color: silver, gold, black.
Stopper für Schieber
(beim Reißverschluss)
Größe: small, large
farbe: Silber, Gold, Schwarz

55242001

Οδηγοί για πλαστικά φερμουάρ. Για μπότες και τσάντες
Μέγεθος: Νο7. Χρώμα: μαύρο, καφέ, ασημί, μπρονζέ, μπεζ.
Sliders. For boots and bags.
Size: No7. Color: black, brown, silver, bronze, beige.
Ersatzschieber für kunststoff-Reißverschlüsse. für Schuhe und taschen
Größe: no7. farbe: schwarz, braun, silber, bronze, beige.

55243018
55243019
55243020

60cm
70cm
80cm

55243020 80cm
55243021 100cm
55243022 120cm

Φερμουάρ μεταλλικά διαχωριζόμενα για μπουφάν.
Μέγεθος: Νο 5. Χρώμα: μαύρο, καφέ, ασημί, μπρονζέ.
Divisible metal zippers for jackets.
Size: No 5. Color: black, brown, silver, bronze
metall-Reißverschluß teilbar
Größe: nr. 5. farbe: schwarz, braun, silber, bronze.
089

55223002

55221001
55221002
55221003

6mm
8mm
10mm

55222002
55222003

Λάστιχο σουρωτό πλαστικό. Χρώματα: Διάφορα.
Synthetic frilly rubber in a wide range of colours.
lederbezogenes elastisches plastikband.
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Λάστιχο για αγκράφες. Μεγέθη: 6mm, 8mm, 10mm, 14mm, 20mm, 25mm
Rubber band for buckles. Size: 6mm, 8mm, 10mm, 14mm, 20mm, 25mm
Gerippter Gummizug für Schnallen. maße: 6mm, 8mm, 10mm, 14mm, 20mm, 25mm

090

14mm
20mm

55223012
55223003
55223004
55223005

.......... 1cm
.......... 8cm
........ 10cm
........ 12cm

55223006
55223007
55223008
55223009

........ 14cm
........ 16cm
........ 18cm
........ 20cm

Λάστιχο μέτρου. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ. Διαστάσεις: 1cm, 8cm, 10cm, 12cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm.
Frilly rubber. Colour: Black, Brown. Dimensions: 1cm, 8cm, 10cm, 12cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm.
Gummizug meterware. farbe: Schwarz, Braun. maße: 1cm, 8cm, 10cm, 12cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm.

55222001

Λάστιχο σουρωτό δερμάτινο 8mm
Χρώματα: Διάφορα.
Leather frilly rubber 8mm in
a wide range of colours.
lederbezogenes elastisches 8 mm
Band in verschiedenen farben.

55281003

Tρουκ με τρύπα
Xρώμα: χρυσό, ασημί, μπρονζέ.
Studs with hole
Color: gold, silver, bronze.
nieten mit loch
farben: gold, silber, bronze.

55281001

Τρουκ. Διάφορα μεγέθη και σχέδια. Διάφορα χρώματα.
Studs. Wide ranges of sizes, desighns and colors.
nieten in verschiedenen Größen, farben und muster.

70200075

Κουμπιά για τζιν.
Διάμετρος: 14mm,19mm.
Χρώμα: ασημί, μπρονζέ.
Βuttons for jeans.
Size: 14mm, 19mm.
Color: Silver, bronze.
Jeans knöpfe.
durchmesser: 14mm, 19mm.
farben: Silber, Bronze.

55322001

Στήριγμα τσάντας μεταλλικό.
Μέγεθος: 20mm, 25mm.
Χρώμα: ασημί, χρυσό.
Metal supports for bags.
Size: 20mm, 25mm
Colour: silver, gold.
taschenstützen aus metall
Größen: 20mm, 25mm
farben: Silber, Gold.

70200050

70200024

ΓANTZAKIA TΣANTΩN.
ΧΡΩΜΑ: ΑΣΗΜΙ, ΧΡΥΣΟ, ΜΠΡΟΝΖΕ.
ΜΕΓΕΘΟΣ: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.
HOOKS FOR HANDBACKS.
COLOR: SILVER, GOLD, BRONZE.
SIZE: 10mm, 15mm, 20mm 25mm 30mm.
kaRaBInER füR taScHEn.
faRBEn: SIlBER, Gold, BRonZE.
GRöSSE: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.

Κρικάκια τσαντών
Μέγεθος: 10mm, 12mm, 14mm,
16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm,
35mm, 40mm. Χρώμα: ασημί, χρυσό.
Parts for bags
Size: 10mm, 12mm, 14mm,
16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm,
35mm, 40mm. Color: gold, silver.
Ringe für Handtaschenhenkel
Größen: 10mm, 12mm, 14mm,
16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm,
35mm, 40mm. farben: gold,silber.

70200151

Κρικάκια για χερούλια. Χρώμα: χρυσό, Ασημί
Μέγεθος: 15mm, 20mm, 25mm
Parts for handles. Color: gold, silver
Size: 15mm, 20mm, 25mm
Ringe für Handtaschenhenkel. farben: silber, gold.
Größen: 15mm, 20mm, 25mm

55281007

Κούμπωμα τσάντας
Χρώμα: χρυσό, ασημί, μπρονζέ
Rotary lock
Color: gold, silver, bronze
drehverschluss für taschen
farben: gold,silber,bronze
0 91

55400017

Ροδάκι βαλίτσας
Μέγεθος: 37mm.
Wheel for suitcase
Size: 37mm.
laufrad für koffer
Größe: 37mm.

55382006

XEPOYΛI ΔEPMATINO
ΓΙΑ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΣΕ
ΣΧΗΜΑ “U”
LEATHER HANDLE
FOR BRIEFCASE
“U” SHAPED
lEdERGRIff füR aktEnkoffER U-foRm

55400016

Ροδάκι βαλίτσας. Μέγεθος: 18mm.
Wheel for suitcase. Size: 18mm.
laufrad für koffer. Größe: 18mm.

55302003

XEPOYΛI ΔEPMATINO ΤΣΑΝΤΑΣ ΚΥΡΤΟ.
LEATHER HANDLE FOR CONVEX BRIEFCASE.
lEdERGRIff konVEX füR aktEntaScHE.

55382007

XEPOYΛI ΔEPMATINO ΓΙΑ
ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΛOYΞ
FLEXIBLE LEATHER HANDLE
FOR BRIEFCASE
lEdERGRIff füR aktEnkoffER
BoGEnfoRm

55321003
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Κλiπ τσάντας
Μεγέθη: 16mm, 20mm, 25mm.
Plastic locks for bags
Size: 16mm, 20mm, 25mm.
kunststoff-Steckschnallen für taschen
Größen: 16mm, 20mm, 25mm.

Πλαστικές βάσεις στήριξης βαλίτσας.
Διάσταση: 27x50x24
Plastic bases to support suitcases.
Dimensions: 27x50x24
Basen aus kunststoff für aktenkoffer
abmessungen: 27x50x24

|
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55321001

55382002

XEPOYΛI ΔEPMATINO ΓΙΑ ΒΑΛΙΤΣΕΣ 14cm
FLAT LEATHER HANDLE FOR BRIEFCASES 14cm.
flacHER lEdERGRIff füR aktEnkoffER 14cm

55382004

XEPOYΛI ΔEPMATINO ΓΙΑ ΒΑΛΙΤΣΕΣ 20cm
LEATHER HANDLE FOR BRIEFCASE 20cm
flacHER lEdERGRIff füR aktEnkoffER 20cm

55321002

Κλiπ τσάντας
Mεγέθη: 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm.
Plastic locks for bags.
Size: 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm.
kunststoff-Steckschnallen für taschen
Größen: 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm

55283003

Αγκράφες για ζώνες διπλής όψεως
Μεγέθη: 40mm, 45mm.
Buckles for belts double sided.
Width: 40mm, 45mm.
doppelseitige Gürtelschnallen
Breite 40 mm, 45mm

55283002

Αγκράφες για ζώνες.
Πλάτος: 30mm έως 45mm.
Buckles for belts.
Width: 30mm to 45mm.
Gürtelschnallen
Breite 30mm bis 45mm

55283004

Αγκράφες υποδημάτων με τρουκ.
Μεγέθη: 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm.
Buckles for shoes with rivet. Width: 10mm,
12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm.
Schnallen für Schuhe mit nieten
Größen: 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm.

55283001

Αγκράφες υποδημάτων
Μεγέθη: 10mm, 12mm, 15mm, 18mm,
20mm, 22mm, 30mm.
Buckles for shoes.
Sizes: 10mm, 12mm, 15mm,
18mm, 20mm, 22mm, 30mm.
Schnallen für Schuhe
Größen: 10mm, 12mm, 15mm, 18mm,
20mm, 22mm, 30mm.

55283005

Αγκράφες για ζώνες αυτόματες.
Πλάτος: 30mm έως 45mm.
Automatic buckles for belts.
Width: 30mm to 45mm.
Gürtelschnallen automatik
Breite 30 mm bis 45mm

55400012

Κλειδαριά τσάντας. Διάφορα μεγέθη και σχέδια.
Locks for bags. Different sizes and designs.
Schließen für Handtaschen in verschiedenen Größen und designs
093

55207002

ΨΑΛΙΔΙ SOLINGEN ΓΙΑ ΚΟΠΗ
ΣΟΛΟΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ
SOLINGEN SCISSOR FOR LEATHER
AND RUBBER SOLE
BodEnlEdER-ScHERE SolInGEn

55202002

Τρυπητήρι δέρματος κόκκινο.
Red hole opener.
Revolver-lochzange, rot.
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55207004

094

ΨΑΛΙΔΙ ΡΟΥΧΩΝ No 12
TEXTILE SCISSOR No 12
ScHnEIdER-ScHERE (tEXtIl ScHERE) no 12

55207003

ΨΑΛΙΔΙ STAR ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΣΟΛΟΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ
STAR SCISSOR FOR LEATHER AND RUBBER SOLE
BodEnlEdER-ScHERE StaR

55202003

Τρυπητήρι 2 σε 1. Για τρύπες και τρουκ.
Two in one hole opener.
For holes and studs.
loch- und nietenzange 2 in 1.

55207005

ΨΑΛΙΔΙ ΡΟΥΧΩΝ No 6
TEXTILE SCISSOR No 6
ScHnEIdER-ScHERE (tEXtIl ScHERE) no 6

55207006

ΨΑΛΙΔΙ ΡΟΥΧΩΝ No 7
TEXTILE SCISSOR No 7
ScHnEIdER-ScHERE (tEXtIl ScHERE) no 7

55207007

ΨΑΛΙΔΙ ΡΟΥΧΩΝ No 8
TEXTILE SCISSOR No 8
ScHnEIdER-ScHERE (tEXtIl ScHERE) no 8

55207008

ΨΑΛΙΔΙ ΡΟΥΧΩΝ No 9
TEXTILE SCISSOR No 9
ScHnEIdER-ScHERE (tEXtIl ScHERE) no 9

55202004

Τρυπητήρι δέρματος.
Hole opener.
Revolver-lochzange.

55204002

Kαψουλιέρα No1.
Press for eyelets No1.
ösenmaschine no1.

55204003

Kαψουλιέρα No2.
Press for eyelets No2.
ösenmaschine no2.

55204004

Kαψουλιέρα No3.
Press for eyelets No3.
ösenmaschine no3.

55204005

Kαψουλιέρα No4.
Press for eyelets No4.
ösenmaschine no4.

55202005

Τρυπητήρι δέρματος χειρός.
Hole opener by hand.
Handrevolver-lochzange.

55204010

Τρυπητήρι δέρματος ζουμπάς στρογγυλό.
Round punch to hammer.
Revolver-lochzange für Zumbaleder, rund.

55204011

Τρυπητήρι δέρματος ζουμπάς οβάλ.
Oval punch to hammer.
Revolver-lochzange für Zumbaleder, oval.

55204007

Βάση για τρυπητήρι δέρματος.
Base for hole opener.
Halter für lochstanzer.
095

55341019

Ξυλόπροκες στρογγυλές
Μέγεθος: 4mm, 5mm.
Round wooden nails.
Size: 4mm, 5mm.
Holznägel rund
längen: 4mm, 5mm.

55341020
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Ξυλόπροκες κωνικές
Μέγεθος:4,5mm, 5,5mm.
Cone wooden nails.
Size: 4,5mm, 5,5mm.
Holznägel konisch
längen: 4,5mm, 5,5mm.

096

55341018

Ξυλόπροκες τετράγωνες
Μέγεθος: 5/8, 6/9.
Square wooden nails.
Size: 5/8, 6/9.
Holznägel quadratisch
Größen: 5/8, 6/9.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
COLOUR CHANGES
Färben

15223004
TEINTURE FRANCAISE
50ml

15223006
TENAX spray 150ml

Σπρέι αλλαγής χρώματος για
λεία δέρματα, συνθετικά και
πλαστικά τακούνια.
Spray to change colour for
all smooth leathers, synthetics and plastic heels.
Spray zum Umfärben für
Glattleder, Synthetikleder und
kunststoffabsätzen.

15223033
TENAX BASE 50ml

15223008
TENA X 1000
ml

Βάση για ανάμειξη χρωμάτων.
Base for colour mixing.
Grundierung für farbenmischung.
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Αλλαγή χρώματος για όλα
τα λεία δέρματα, συνθετικα,
καστόρι και σαμουά.
Colour change dye for
all smooth leathers,
synthetics, nubuck and
suede.
färbemittel zum Umfärben für
alle Glattleder, Synthetikleder,
nubuk und Suede.
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15223007
TENAX spray 400ml

Σπρέι αλλαγής χρώματος για λεία δέρματα,
συνθετικά και πλαστικά τακούνια.
Spray to change colour for all
smooth leathers, synthetics and
plastic heels.
Spray zum Umfärben für Glattleder, Synthetikleder und kunststoffabsätzen.

Διεισδυτική βα
φή
αλ λαγής χρώμ
ατος
για λεία δέρμ
ατα,
συνθετικά, κα
στόρι
και σαμουά.
Penetrating
co lour change
dye
for all smoo
th
leathers, sy
nthetics, nubu
ck
and suede.
färbemittel zu
m
Wechsel der
farbe
mit tiefenwirku
ng,
für Glattleder,
Synthetikleder, n
ubuk
und Suede.

15224001
TENAX BASE 500ml

Βάση για ανάμειξη χρωμάτων
Base for colour mixing.
Grundierung für farbenmischung.

15223009
TENAX 5000ml

Διεισδυτική βαφή αλλαγής χρώματος για λεία
δέρματα, συνθετικά, καστόρι και σαμουά.
Penetrating colour change dye for all
smooth leathers, synthetics, nubuck
and suede.
färbemittel zum Wechsel der farbe mit tiefenwirkung, für Glattleder, Synthetikleder, nubuk
und Suede.

15382002
POLISH CAPITOLE 1000ml
15223010
TENAX 500ml

Διεισδυτική βαφή αλλαγής χρώματος
για λεία δέρματα, συνθετικά, καστόρι
και σαμουά.
Penetrating colour change dye
for all smooth leathers, synthetics, nubuck and suede.
färbemittel zum Wechsel der farbe
mit tiefenwirkung, für Glattleder,
Synthetikleder, nubuk und Suede.

Γυαλιστικό υγρό για όλα τα λεία δέρματα.
Polish liqued for all smooth leathers.
polierflüssigkeit für alle Glattleder.
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Αλλαγή χρώματος για λείο δέρμα,
συνθετικό και καμβά.
Colour change dye for leather, canvas and synthetic.
färbemittel und ledervorbereiter
(doppelt). der Vorbereiter reinigt
das zu färbende material und
macht es aufnahmefähig für die
farbe. Geeignet für den farbwechsel von leder, canvas und
Synthetikleder.

15223025 SUPER COLOR 150ml
15223026 SUPER COLOR 400ml

Σπρέι αλλαγής χρώματος για λεία δέρματα και συνθετικά.
Spray to change colour for all
smooth leathers and synthetics.
Spray zum Umfärben von Glattledern und
kunststoffen.
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15223016
SELF SHINE COLOR DYE +
PREPARER 25ml (double)
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SELF SHINE C 20
OLOR
DYE 500ml
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15223028
CONTITIONER 25ml

Αφαιρεί γυαλάδα, βρωμιά και παλιά χρώματα από τα
υποδήματα πριν από κάθε βαφή. Για λεία δέρματα.
Removes shine, dirt and old colors from shoes
before dying of shoes. Only for smooth leather.
konditionierer, bereitet Glattleder zum färben vor. Entfernt
Schmutz und alte farbe.

15223027
QUICK COLOR 25ml

Βαφή για επιφανειακή κάλυψη. Διορθώνει γρατζουνιές
και γδαρσίματα σε δερμάτινα υποδήματα.
Shoe repair dye to cover all sorts of scuffs on
leather footwear.
Schuhfarbe zur abdeckung von kratzern und Beschädigungen auf lederschuhen.

Ισχυρή αλ λαγή
χρώματος
κατάλληλη για
λείο δέρμα
και καμβά.
Strong colo
ur change
dye which
repairs
scuf fs, scra
tches
and restores
colour.
Suitable fo
r smooth
leather and
canvas.
Selbstglanz fa
rbstoff. Bessert Schramme
n und kratzer
aus, farbauffr
ischend.
Geeignet für
Glattleder un
d
canvas.

15223022 1000ml
15223021 500ml
SUEDE DYE

Αλλαγή χρώματος για
καστόρι και σαμουά.
Colour change dye for
nubuck and suede.
färbemittel, geeignet zum
Umfärben von nubukleder
und Suede (Rauleder, Wildund Velourleder).

15221035 1000ml
15221033 500ml
15221034 125ml
AQUEOUS LACQUER

Φινιριστικό βαφής. Είναι απαραίτητο μετά την αλλαγή χρώματος σε δερμάτινα
είδη. Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει από τους λεκέδες. Τονίζει το χρώμα του
δέρματος δίνοντας γυαλιστερή ή ματ όψη. Ακατάλληλο για καστόρι.
Water based Lacquer. An essential finish for leather products
that have been dyed. It makes the leather become water-proof
and protects from stains. It revives the colors, giving a gloss or
dull finish according to what is desired. Not suitable for suede.
Wasserhaltiger lack, die farbe auffrischend und imprägnierend. für natürliche
und synthetische leder.

15223017
PRIMER 500ml

Προϊόν κατάλληλο για
πιο αποτελεσματική
διείσδηση της αλλαγής
χρώματος.
Product suitable
for better implementation of colour
change dye.
Grundierung, speziell entwickelt um leder für das
färben vorzubereiten.

15223024 500ml
15223015 1000ml
CONDITIONER

Αφαιρεί γυαλάδα, βρωμιά και
παλιά χρώματα από το λείο
δέρμα πριν από κάθε βαφή.
Removes shine, dirt and old
colors from smooth leather
shoes before dying.
konditionierer, bereitet Glattleder
zum färben vor. Entfernt Schmutz
und alte farbe

15223032 1000ml
15223023 500ml
PENETRATING DYE

Διεισδυτική βαφή για λεία
δέρματα και συνθετικά χωρίς να
αποδίδει λάμψη στο δέρμα.
Penetrating dye with
high coverage, suitable
for smooth leathers and
synthetic, without adding
shine.
tiefenwirksames färbemittel mit
hoher deckkraft, geeignet für
Glattleder und Synthetiks.
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55261005

55262003
SELF SHINE WAX INK 1lt

Αυτογυάλιστο υγρό βαφής για τακούνια και
σόλες υποδημάτων. Χρώμα: μαύρο, καφέ,
καφέ σκούρο, άχρωμο.
Α special dye made for soles and
heels giving a shiny finish. Color:
black, brown, dark brown, neutral.
Selbstglanztinte – Spezialfarbe für
absätze und Sohlen, für ein
glänzendes finish. farbe: schwarz, braun,
dunkelbraun, farblos.

55262004. TANIL 1000ml

Υγρό βαφής για σόλες και τακούνια από δέρμα και συνθετικό.
Χρώμα: μαύρο, καφέ, καφέ σκούρο, άχρωμο.
Liquid dye for leather and synthetic heels and
soles. Color: black, brown, dark brown, neutral.
flüssige farbe für Sohlen und absätze aus leder und kunststoff. farbe: schwarz, braun, dunkelbraun, farblos.

Κεριά φινιρίσματος για σόλες και τακούνια.
Χρώμα: μαύρο, καφέ σκούρο, άχρωμο.
Finishing waxes for soles and heels.
Color: black, dark brown, neutral.
Brilliantwachs zum finishen von ledersohlen und absätzen.
farbe: schwarz, dunkelbraun, neutral.

ΚΟΛΛΕΣ
GLUES
KLEBER

30200003 1000ml.
30200004 5000ml.

TIGA ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ KΟΛΛΑΣ.
TIGA GLUE DILUENT.
tIGa-VERdünnER

DILUENTE PER COLLA
30200001 1000ml
30200002 5000ml
Διαλυτικό δερματόκολλας.
Diluent for glue.
Verdünner für kleber.

DILUENTE LAVAGGIO
30240001 1000ml
30240002 5000ml
Διαλυτικό για καθαρισμό
υποδημάτων πριν την βαφή.
Diluent for cleaning
shoes, before dye.
flüssigreiniger vor lederfärbung.
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35201009 RN27 5000ml.
35201010 RN27 1000ml.

Κόλλα νεοπρενίου με μέσο-υψηλό ιξώδες για
πολύ ισχυρή συγκόλληση. Κατάλληλο για την
υποδηματοποιεία για συγκόλληση σόλας.
Neoprene adhesive with medium-high
viscosity for very strong gluing. Suitable for shoe factories for bonding
uppers to sole.
neopren-klebstoff mit mittlerer bis hoher
Viskosität für sehr starke Verklebung. Geeignet
für die Schuhfertigung zur Verklebung von
oberteilen mit der Sohle.

ACETONE PU
RO
30280001 10
30280003 50 00ml
00ml
Καθαρό δι

αλυτικό κατάλλ
ηλο για
καθαρισμό κα
ι διάλυση χρωμ
άτων.
Diluent suita
ble for clean
ing
and colours
dilution.
Lösungsmittel,
für die Reinigu
ng
und Entfernun
g von Farben
.

DILUENTE PER WILBRA
30260001 1000ml
30260002 5000ml

Διαλυτικό για αραίωση της βαφής.
Diluent for dyes.
farbverdünner.

30300005
TIGA 30gr

Σκληρυντής
λουστρινόκολλας.
Russia glue
hardener.
kleberhärter für
russisches leder.

35202006 CM43 1kg.
35202007 CM43 5kg.

Κόλλα νεοπρενίου υψηλών προδιαγραφών για ισχυρές
συγκολλήσεις δέρματος, δερματίνης, ταπετσαρίας,
χαρτιού, μοκέτας, υφάσματος, ελαστικού, ξύλου,
μέταλλου και πολλών άλλων υλικών.
It is a top-standard neoprene adhesive that
offers strong and long- lasting adhesion
for leather, upholstery, paper, elastic, cloth,
wood, metal and many other materials.
top neopren kleber, der stark und dauerhaft klebt.
für leder, polsterstoffe, papier, Stoffe, Holz, metall und
viele andere materialen.

35221001. TIGA A98 1000ml.
35221002. TIGA A98 500ml.
35221003. TIGA A98 5000ml.

Ισχυρή κόλλα για πατενταρισμένα δέρματα.
Strong glue for Russia leather.
Strong kleber für Russisches leder.

35201007
ARTIGLIO 1000ml.

35201005
ARTIGLIO 500ml.

35201004
ARTIGLIO 150ml.

35202003
TIGA 5000ml.

35201002
ARTIGLIO 50ml.

Ισχυρή κόλλα που χρησιμοποιείται για την
συγκόλληση δέρματος και λάστιχου.
Strong glue for leather and rubber.
Starker kleber für leder und Gummi.

35201003
ARTIGLIO 75ml.
35201001
ARTIGLIO 25ml.
35201006
ARTIGLIO 5000ml.

Ισχυρή κόλλα που χρησιμοποιείται για την
συγκόλληση δέρματος, λάστιχου, φελλού,
ξύλου και πλαστικού. Διακρίνεται για την
ταχεία αποτελεσματικότητα της, καθώς
συγκολλά μέσα σε 10΄ μετά την εφαρμογή.
Strong glue for leather, cork, wood,
plastic and rubber. Quick results only
10΄ after the use.
Starker klebstoff für leder, kork, Holz,
kunststoff und Gummi. klebt innerhalb von 10
minuten nach dem auftragen.

35202004
TIGA 1/8kg.

35202005
TIGA 1/4kg.

35202001
TIGA 500ml.

35202002
TIGA 1000ml.
105

35201015 0,85kg
35201014 3,50kg
35201019 15kg
ΚΟΛΛΑ ΑΧ 1820/6

35201022 1kg
35201021 5kg
35201020 15kg
ΚΟΛΛΑ ΑΧ 755

35201030
ΚΟΛΛΑ POLIGRIP M
329 0,85kg

35201016 1kg
35201018 3,20kg
ΚΟΛΛΑ POLIGRIP 999
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Κόλλα για γρήγορο στέγνωμα
και αντοχή στη θερμότητα.
Κατάλληλη για δέρμα, λάστιχο,
thunit, υφάσματα, micro, φελλό
και ξύλο.
Adhesive with good initial
tack and high heat resistance. Suitable for leather,
rubber, thunit, textiles,
micro, cork and wood.
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Κόλλα μεσαίου-υψηλού
ιξώδους με αντοχή στην
υψηλή θερμότητα. Κατάλληλη
για δέρμα, λάστιχο, TR, PU,
micro, PVC, Thunit, Νάιλον,
Πολυεστέρα, ABS.
Medium-high viscosity
adhesive with high heat
resistance. Suitable for
leather, rubber, TR, PU,
micro, PVC, Thunit, Nylon,
polyester, ABS.

Κόλλα πολυχλωροπρενίου
άχρωμη. Δε κιτρινίζει με τον
ήλιο. Κατάλληλη για συνθετικό
και φυσικό λάστιχο, thunit,
διογκωμένα υλικά όπως το
EVA ή SBS, TR και δέρμα.
Χρησιμοποιείται και για
συγκόλληση σε ταπετσαρίες
αυτοκινήτων.
AX 755 is a one-component polycloroprene
adhesive. It does not
become yellow by the
sun. Suitable for synthetic
and natural rubber soles,
expanded materials like
EVA or SBS based material, thunit, TR,EVA and
leather. Recommended
also for repairing of cars
upholsteries.

Κόλλα μεσαίου ιξώδους με
μεγάλη αντοχή στην υψηλή
θερμότητα. Κατάλληλη
για δέρμα, λάστιχο, TR,
PU, micro, PVC, Thunit,
Νάιλον, Πολυεστέρα, ABS.
Χρησιμοποιείται και για τη
συγκόληση φουσκωτών
σκαφών.
Medium viscosity adhesive with high heat
resistance. Suitable for
leather, rubber, TR, PU,
micro, PVC, Thunit, Nylon,
polyester, ABS. Recommended for repairing of
inflatable boats made of
hypalon neoprene.

35201033
POLIGRIP M16 0,85kg

Αστάρι με χαμηλό ιξώδες,
κατάλληλο για λαδερά δέρματα
και πορώδη υλικά.
First layer low viscosity
adhesive for upper, suitable for greasy leather
and absorbing materials.

35201017
DESMODOUR RFE 0,75gr

Σκληρυντής για κόλλες PU και
πολυχλωροπρενίου.
Reticulating polyisocyanate
agent for PU and polychloroprene adhesives.

35241013
ULTRA TACK GEL 20gr

Κόλλα στιγμής σε μορφή τζελ γενικής χρήσης. Κατάλληλη για
πλαστικό, ξύλο, λάστιχο, μέταλλο, δέρμα και κεραμικό.
Instant glue gel for general use. Suitable for plastics,
wood, rubber, metal, leather and ceramic.

35241012
ULTRA TACK 104 50gr

Κόλλα στιγμής γενικής
χρήσης. Κατάλληλη για
πλαστικό, ξύλο, λάστιχο,
μέταλλο, δέρμα και κεραμικό.
Instant glue for general
use. Suitable for plastics, wood, rubber, metal, leather and ceramic.

35201023
HALOGEN MONO 460 1ltr

Αστάρι αλογόνου, κατάλληλο για
βουλκανισμένο λάστιχο και για TR.
Halogenating primer for vulcanized rubber and for thermoplastic rubber (TR).

35241014
ULTRA TACK LEATHER 50gr

Κόλλα στιγμής γενικής χρήσης.
Ιδανική για δέρμα.Κατάλληλη
και για πλαστικό, ξύλο, λάστιχο,
μέταλλο και κεραμικό.
Instant glue for general use.
Ideal for leather.Suitable also
for plastics, wood, rubber,
metal and ceramic.

35201035
CLEANER 47S 3ltr

Καθαριστικό για PU και PVC.
Cleaner for PU and PVC.

35201037 1ltr
35201036 10ltr
CLEANER 425 10ltr

Eιδικό καθαριστικό για συνθετικά
και ελαστικά προϊόντα.
Specific cleaner for synthetic rubber materials.

35201025 1ltr, 35201024 4ltr
PRIMER S411

Αστάρι για micro, δέρμα και πορώδη υλικά.
One / two components primer for micro,
leather and absorbing materials.
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Παχύρρευστη κόλλα στιγμής
για συγκόλληση δέρματος
και λάστιχου.
Dense instant glue in
order to bond leather
and rubber.
Sekundenkleber dickflüssig,
für die Verklebung von leder
und Gummi.
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CIANOWIL
35241005 20gr.
35241004 50gr.
35241007 5gr.
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35241001 THIN MASTER 50gr

Αραιή κόλλα στιγμής για συγκόλληση
δέρματος και λάστιχου.
Thin instant glue in order to bond
leather and rubber.
dünnflüssiger Sekundenkleber für die Verklebung von leder und Gummi.

35241009 THIN MASTER 25gr

Αραιή κόλλα στιγμής για συγκόλληση
δέρματος και λάστιχου.
Thin instant glue in order to bond
leather and rubber.
dünnflüssiger Sekundenkleber für die Verklebung von leder und Gummi.

Κόλλα στιγμής κατάλληλη
για πλαστικό, ξύλο, λάστιχο,
μέταλλο, δέρμα και κεραμικό.
Ιnstant glue for plastics,
wood, rubber, metal,
leather and ceramic.
Sekundenkleber für kunststoff,
Holz, Gummi, metall, leder
und keramik. 5gr.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ
TOOLS
Werkzeug

55301001

ΜΠΑΝΕΛΕΣ HARD 86mm.
HARD METAL SHANKS 86mm.
HaRtmEtall GElEnkplattE 86mm.

55301002

ΜΠΑΝΕΛΕΣ HARD ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 86mm.
HARD METAL SHANKS WITHOUT PACKAGE 86mm.
HaRtmEtall GElEnkplattEn 86mm oHnE VERpackUnG.

55208001

TPYΠANIA COBALT 2,5mm -3,00mm.
COBALT DRILLS 2,5mm -3,00mm.
SpIRalBoHRER koBalt 2,5mm -3,00mm.

55303001

ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΑΣΕΣ 165mm.
SUPPORT SCREWS 16mm.
ScHRaUBEn 16mm.
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553007001
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ΠΡΕΤΣΙΝΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΝΕΛΕΣ.
ALUMINIUM NAILS FOR METAL SHANKS.
alUnäGEl füR GElEnkplattEn.

55400
0

02
AΦPO
ΛEΞ ΓIA
M ΠAN
C US H
EΛEΣ.
ION F
OR M
kISSEn
ETAL
füR GE
lEnkpla SHANKS.
ttEn.

55303002

ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΑΣΕΣ 19mm.
SUPPORT SCREWS 19mm.
ScHRaUBEn 19mm.

55303003

ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΑΣΕΣ 25mm.
SUPPORT SCREWS 25mm.
ScHRaUBEn 25mm.

55302001

ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 25mm.
SUPPORT RINGS 25mm.
kopfplattEn 25mm.

ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΛΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ
METAL PUMP SPREADER FOR GLUE WITH BRUSH.
lEImBEHältER aUS mEtall mIt pUmpE Und pInSEl.

55205005 250ml
55205003 1,5ltr

55205002 0,90ltr

55205006 350ml
55205001

ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΛΛΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ 0,40ltr
PLASTIC GLUE CONTAINER WITH BRUSH 0,40ltr
BEHältER aUS plaStIk füR klEBER, mIt pInSEl 0,4ltr

15365001

Ανταλλακτικό
βουρτσάκι δοχείου
κόλλας.
Brush for the
glue container.
pinsel für leimtopf.

55205004

ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΛΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ
METAL PUMP SPREADER FOR GLUE WITH BRUSH.
lEImBEHältER aUS mEtall mIt pUmpE Und pInSEl.
111

55306001. L (Large)
55306002. S (Small)
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ΚΩΝΟΙ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ. Μέγεθος: μικρό, μεγάλο.
SANDING PAPER CONES. Size: small, large.
ScHlEIfpapIER kEGElfoRm. Größen: l (large), S (Small)
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ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ
ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ.
Μεγάλη ποικιλία
διαστάσεων και κόκκων.
ZIRCONIUM SANDPAPERS IN ROLES.
Wide variety of
sizes and grains.
ZIRkonIUm ScHlEIfpapIER In RollEn
Verschiedene Größen
und körnungen.

55304010 ............ 1150x40x24
55304011............. 1150x40x80
55304012 ............ 1150x75x80
55304013 ............ 1150x80x24
55304014 ............ 1150x80x80
55304025 ............ 1180x50x60
55304026 ............1380x25x60
55304023 ........ 1400x100x100
55304024 ..........1400x100x80
55304022 ........ 1480x100x100
55304015 .......... 1480x100x24
55304021 .......... 1480x100x80

55304016 ........... 1480x40x24
55304017 ........... 1480x40x60
55304018 ............1480x40x80
55304019 ............1480x75x24
55304020 .......... 1505x100x24
55304009 .......... 1505x100x60
55304008 .......... 1650x100x24
55304006 .......1650x40x24-40
55304005 .......1650x40x60-80
55304004 ............1650x75x24
55304002 ............. 430x35x24
55304003 ..............430x35x40

55305002
ΣΚΟΥΦΙΕΣ
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

Κόκκος: No60, No80,
No100, No120
SANDING BUFFERS
Grain: No60, No80,
No100, No120
BImSER
körnung: no60, no80,
no100, no120

55341002 1kg.
55341001 300gr.

ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 5x18
IRON CONICAL HEAD NAILS 5x18
StIftnäGEl 5x18

55341011 6mm
55341012 7mm
55341013 8mm
55341014 10mm
55341015 12mm
55341016 14mm

55341022
55341017
55341027
55341024
55341025
55341026

16mm
18mm
20mm
25mm
30mm
35mm

KAPΦIA TENX ΧΡΥΣΑ 1kg. Διάμετρος Κεφαλιού: 3mm. Μεγέθη: 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm.
HAND NAILS IRON HAND TACK 1kg. Head diameter: 3mm. Size: 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm.
EISEnnäGEl tEnX Gold 1kg. kopfdurchmesser: 3mm. längen: 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm.

55341003 1kg.

KAPΦIA ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΙ 10x25
NAILS WITH BIG HEAD 10x25
näGEl mIt GRoSSEm kopf 10x25

55341005 1kg.
55341006 2,5kg.

KAPΦIA 5x18 GRUPPINO
GRUPPINO NAILS 5x18
näGEl GRUppIno 5x18

55341007 1kg.
55341008 2,5kg.

KAPΦIA 5x20 GRUPPINO
GRUPPINO NAILS 5x20
näGEl GRUppIno 5x20

55341028
55341029
55341030
55341031
55341032
55341033
55341034

55341023

ΚΑΡΦΙΑ ΑΕΡΟΠΙΣΤΟΛΟΥ 10.000τμχ
NAILS FOR AUTOMATIC NAILERS 10.000pcs
näGEl füR dRUcklUftnaGlER 10.000 Stück
Μήκος/Length/Längen: 16mm, 19mm, 20mm.

8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm

ΚΑΡΦΙΑ TENX ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΙ
Διάμετρος Κεφαλιού: 7mm. Μεγέθη: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm.
BURNISHED IRON TAPESTRY NAILS
Head diameter: 7mm. Size: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm.
BRünIERtE EISEnnäGEl füR StoffE
kopfdurchmesser: 7mm. längen: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm.

55341010

ΚΑΡΦΙΑ ΑΕΡΟΠΙΣΤΟΛΟΥ ΔΙΧΑΛΟ. Μήκος: 16mm, 19mm, 20mm.
NAILS FOR AUTOMATIC NAILERS STAPLES10.000τµχ. Length: 16mm, 19mm, 20mm.
näGEl füR dRUcklUftHEftER 10.000 Stück. längen: 16mm, 19mm, 20mm.
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55203004. 200mm.

55203002. 180mm.

55203001. 160mm.

55400005 170mm.

ΠΕΝΣΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΕ.
FLAT FITTING PLIER.
flacHfalZZanGE.

ΚΟΦΤΑΚΙ ΠΛΑΓΙΟ.
NIPPERS WITH SLANTING EDGE.
näGEl-aUSWIckZanGE mIt
ScHRäGER kantE.

ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΙ.
PLIERS WITH LARGE HEAD.
ZanGE mIt GRoSSEm kopf.

ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΚΑΡΦΙΩΝ.
TACK AND STAPLE LIFTER.
näGEl- Und klammERnaUSZIEHER.

55203006. 200mm.

W e r k z e u g

ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΙ.
PLIERS WITH SMALL HEAD.
ZanGE mIt klEInEm kopf.

55400004 175mm.
55400027. 210mm.
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ΠΕΝΣΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΥΡΤΗ.
CURVED FITTING PLIERS.
falZZanGE, kRUmm.

ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΚΑΡΦΙΩΝ.
TACK AND STAPLE LIFTER.
näGEl- Und klammERnaUSZIEHER.
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55400039 185mm.
55203005. 200mm.

ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΙ.
PLIERS WITH LARGE HEAD.
ZanGE mIt GRoSSEm kopf.

55203007. 220mm.

ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΙ.
PLIERS WITH SMALL HEAD.
ZanGE mIt klEInEm kopf.

ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΚΑΡΦΙΩΝ.
TACK AND STAPLE LIFTER.
näGEl- Und klammERnaUSZIEHER.

55206002. 290gr.
ΣΦΥΡΙ STAHL.
STAHL HAMMER.
StaHl HammER.

55206003. 350gr.
ΣΦΥΡΙ STAHL.
STAHL HAMMER.
StaHl HammER.

55206004. 400gr.
ΣΦΥΡΙ STAHL.
STAHL HAMMER.
StaHl HammER.

70200040
55209001

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 5
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.
WORK STAND FOR
SHOES WITH 5
SPARE PARTS.
aRBEItSStändER mIt
5 VERScHIEdEnEn
lEIStEn.

ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΡΦΙΩΝ ΜΟΝΟ
STANDARD NAILS HOLDER.
NÄGElScHalEn.

70200041

ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΦΙΩΝ ΔΙΠΛΟ.
DOUBLE NAILS HOLDER.
näGElScHalEn 2-facH.
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55400025

ΞYΣTPA ΔEPMATOΣ.
ROUGHENER FOR LEATHER.
lEdERaUfRaUHER / aUfRaUHBüRStE.

55400003

ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΑΖΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥΣ ΜΗΧΑΝΩΝ.
NEEDLES FOR SEWING MACHINES.
FOR ALL KIND OF SEWING MACHINES.
nadEln füR allE aRtEn Von näHmaScHInEn.

55400023

ΛAΔI ΓΑΖΩΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ.
OIL FOR SEWING
MACHINE.
näHmaScHInEnöl.

55400013

ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΤΣΑΝΤΑΣ.
ΧΡΩΜΑ: ΑΣΗΜΙ, ΧΡΥΣΟ. ΔΙΆΜΕΤΡΟΣ: 14mm, 16mm.
MAGNETIC LOCKS FOR BAGS.
COLOR: SILVER, GOLD. DIAMETER: 14mm, 16mm
maGnEtVERScHlUSS füR taScHEn.
faRBEn: SIlBER, Gold. dURcHmESSER: 14mm, 16mm

70200021

XEIPOBEΛONΕΣ.
HAND NEEDLES.
näHnadEln.

70200006

|
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BEΛONEΣ ΓIA ΔEPMΑΤΙΝΑ KOPΔONIA.
NEEDLES FOR LEATHER LACES.
nadEln füR lEdERBändER.

55400030

T O O L S

Ν.
14
ΓΑ ΛΕΙΩ
554000 ΑΚΟΝΙΣΜ Α ΕΡ TOOLS.

ΣOYBΛI.
SPIKE.
SpIESS.
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70200022 2,
5mm

70200042

ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΜΕ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΛΑΒΗ.
SHOE MAKER KNIVES LEFT OR RIGHT HANDED.
ScHUHmacHERmESSER füR REcHtS- odER lInkSHändER.

ZOYMΠA Σ.
PIN DRIFT.
köRnER.

55400006
55400007
55400008
55400009
55400010

20mm
25mm
30mm
40mm
45mm

ΙMANTAΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ.
TEXTILE BAND.
tEXtIlBand (RIEmEn).

55400020

ΧΑΡΤΟΠΑΤΟΙ.
CARTON INSOLES.
dEckSoHlEn kaRton /
kaRtonEInlaGEn.

70200014

KPIKAKIA.
KEY RINGS.
ScHlüSSElRInGE.

55400001

55400019
55400028

ΠOΔOMETPO.
FOOT MEASURING
DEVICE.
foot mEaSURE.

TΣETINA ΔEPMA.
ΠΛΆΤΟΣ: 10cm.
LEATHER HEEL COVER.
WIDTH: 10cm.
oBERlEdER.
BREItE:10cm.

AYTOKOΛΛHTH TAINIA METPOY.
ΔΙΆΦΟΡΑ ΧΡΏΜΑΤΑ.
ΜΕΓΕΘΟΣ: 20mm, 30mm, 50mm,
100mm, 150mm.
VELCRO IN METERS.
DIFFERENT COLORS.
SIZE: 20mm, 30mm, 50mm,
100mm, 150mm.
VElcRo klEttBand – HaftVERScHlUSS
(HakEn- Und flaUScHBand) – mEtERWaRE In VERScHIEdEnEn faRBEn.
GRöSSE: 20mm, 30mm, 50mm, 100mm,
150mm.

55400031

ΦEΛΛO ΦYΛΛA.
ΜΕΓΕΘΟΣ: 91X 61cm.
ΠΑΧΟΣ: 1,8mm, 2mm 3mm.
SHEETS OF CORK.
DIMENSIONS: 91X 61cm.
THICKNESS: 1,8mm, 2mm, 3mm.
BlattkoRk.
aBmESSUnGEn: 91X 61cm.
dIckE: 1,8mm, 2mm, 3mm.

55400021

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΟ.
ΜΕΓΕΘΟΣ: 100X150cm.
ΠΑΧΟΣ: 0,9mm, 2mm.
COMPRESSED PAPER SHEET.
DIMENSIONS: 100X150cm.
THICKNESS: 0,9mm 2mm.
GEpRESStE kaRtonBlättER.
aBmESSUnGEn: 100X150cm.
dIckE:0,9mm 2mm.
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15367001

W e r k z e u g

Βούρτσα μηχανής τρίχα αλόγου.
Μέγεθος: Νο 50 Νο 60
Brush machine horse hair. Size: No 50 No 60
Rosshaarbürste für Bürstenmaschine.
Größe: no 50, no 60

Βούρτσα μηχανής πάνινη.
Brush machine cloth.
tuch für Bürstenmaschine

15367003
ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΕΤΣΕΣ

Βούρτσα μηχανής από ύφασμα και δέρμα.
Mashine brush made of cloth and leather.

15367006 Φ180

|
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|
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15367002

15367008
ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ

Βούρτσα μηχανής με πλαστική
τρίχα για αφαίρεση κόλλας.
Machine brush with nylon
hair for removing glue.

Βούρτσα συρμάτινη
κατάλληλη για
ξύσιμο σολών από
πολυουρεθάνη και
διογκωμένο λάστιχο.
Wire brush suitable
for buffing soles
made of polyurethane and foam
rubber.

15367007 Φ100

Βούρτσα συρμάτινη μικρή
κατάλληλη για ξύσιμο σολών
από συμπαγές λάστιχο.
Small wire brush suitable
for buffing soles made of
rubber.

65320005

MAXAIPI MHXANHΣ WIDI.
WIDI KEY CUTTER.
maScHInERmESSER WIdI.

65320011

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΩΝΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ.
Μέγεθος: μικρό, μεγάλο.
RUBBER CUSHION FOR CONE.
Size: small, large.
GUmmIkISSEn füR kEGEl.
Größe: klein, groß.

65320012

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΚΟΥΦΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ.
RUBBER CUSHION FOR BUFFER.
GUmmIScHEIBE füR BImSER.

65320007
65320001

ΤΡΟΧΑΛΙΑ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓEΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΗΧΑΝΩΝ.
TACKLE BLOCK. DIFFERENT SIZES FOR ALL TYPES OF MACHINES.
kontaktScHEIBE In VERScHIEdEnEn GRöSSEn füR allE. maScHInEtYpEn.

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ WIDI
ΜΕΓΕΘΗ: 16mm 18mm.
WIDI KEY CUTTER.
SIZES: 16mm 18mm.
maScHInERmESSER WIdI
GRöSSE 16mm 18mm.

Ανοξείδωτη φλάντζα βούρτσας.
Bore adaptor for brush.

70200286 Φ60
70200275 Φ60χ6cm
15367004

Boύρτσα μηχανής με πλαστική τρίχα
κατάλληλη για αφαίρεση κόλλας.
Machine brush with nylon hair
suitable for removing glue.

15367005

Bούρτσα μηχανής με πλαστική τρίχα και σύρμα
κατάλληλη για αφαίρεση κόλλας και ξύσιμο σολών
από πολυουρεθάνη και διογκωμένο λάστιχο.
Machine brush with nylon hair and wire
suitable for removing glue and buffing soles
made of polyurethane and foam rubber.
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65400002
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ΜΗΧΑΝΗΜΑ RODICA.
ΜΈΓΕΘΟΣ: ΜΙΚΡΌ.
RODICA MACHINE.
SIZE: SMALL.
RodIca maScHInE.
GRöSSE: klEIn.

12 0

65400001

ΜΗΧΑΝΗΜΑ RODICA.
ΜΈΓΕΘΟΣ: ΜΕΓΆΛΟ.
RODICA MACHINE.
SIZE: LARGE.
RodIca maScHInE.
GRöSSE: GRoSS.

55201001

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΠΙΣΤΟΛΟ.
NAIL GUN.
dRUcklUft naGlER.

ΤΑΚΟΥΝΙΑ - ΣΟΛΕΣ
HEELS - SOLES
Absätze - Sohlen
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S o h l e n

CONFORT

QUEEN
LADY

QUEEN 90

CONFORT 130

SPILLO

CONFORT

MOON

COUNTRY

50202001

Τακούνια πλαστικά με επένδυση τσέτινας.
Διαθέσιμα σε διάφορα σχέδια και μεγέθη.
Plastic heels with leather dressing.
In a wide range of designs and sizes.
Schuhabsätze roh aus plastik mit oberleder
Erhältlich in verschiedenen formen und Größen.

KING

ORO

ROYAL

TOWER

UP 130
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50221001

50201001

Τακούνια πλαστικά σε διάφορα μεγέθη και
σχέδια. Χρώμα: Μαύρο, Μπεζ.
Plastic heels in a wide range of designs
and sizes. Colour: Black, Beige.
Heels kunststoff in verschiedenen Größen und
ausführungen. farbe: Schwarz, Beige.
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Τακούνια ξύλινα με επένδυση τσέτινας.
Διαθέσιμα σε διάφορα σχέδια και μεγέθη.
Χρώμα: Μπεζ , Μαύρο.
Wooden heels with leather dressing.
In a wide range of designs and sizes.
Colour: Beige, Black.
Hölzerne heels mit In einer Vielzahl von ausführungen und Größen.
farbe: Beige, Schwarz.
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50221002

Τακούνια ξύλινα ολόκληρα ανδρικά.
Μέγεθος: 1,2.
Mens wooden heel
Size: 1,2.
Heels ganze hölzerne männer.
Größe: 1,2.

Προστατευτικά τακουνιών που
προσαρμόζονται σε κάθε είδους
υποδήματα χορού. Αποτρέπουν
την φθορά, παρατείνουν την
διάρκεια ζωής και δεν χαράσσουν
την επιφάνεια του παρκέ.
Κατασκευασμένα από υψηλής
πυκνότητας, ανθεκτικό και εύκαμπτο
πλαστικό. Διάφανο χρώμα.
Προσαρμόζονται εύκολα. Διατίθενται
και με αντιολισθητική βάση σουέντ,
που προσομοιάζει με την ιδανική
επιφάνεια για υποδήματα χορού.
Μεγέθη: (1,2,3. Με σούεντ). Μεγέθη:
(1,2,3,4,5,6. Χωρίς σουέντ).
Heel protectors tightly feet over
the heel of any style of dance
shoe. Take the wear and tear
that would otherwise eat away
at shoes, improve the lifespan,
while protecting the dance
floor parquet at the same time.
Made of high density, durable
and flexible plastic. Transparent colour. Easy to apply.
Available also with a suede
anti-slip base, which reproduces the typical and ideal surface
utilized for dancing shoes.
Size: (1,2,3. With suede base).
Size: (1,2,3,4,5,6. Without
suede base).

50262018 (1)

50262017 (2)

50262019 (3)

50262023 (1)

50262024 (2)

50262025 (3)

50262020 (4)

50262022 (5)

50262021 (6)
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50241002 - 50241003 GOLDTAC

50241004 - 50241006 GOLDTAC STRIP

50241009 GOLDTAC THIN PIN

50241010 GOLDSTAR

50241011 NORMAL STAR

50241012 GOLDTAC CROSS

Τακούνια με καρφί διπλής σκληρότητας. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ, Μπεζ. Μέγεθος: Μικρό, Μεγάλο.
Double layer women’s heels. Color: Black, Brown, Beige. Size: Small, Large.
Schuhabsätze doppelter Härte. farbe: schwarz, braun, beige. Größe: klein, groß.

Τακούνια με λεπτό καρφί διπλής σκληρότητας. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ, Μπεζ.
Double layer women’s heels with thin pin. Color: Black, Brown, Beige.
Schuhabsätze mit dünnem nagel doppelter Härte. farbe: schwarz, braun, beige.

Τακούνια με καρφί διπλής σκληρότητας. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ, Μπεζ.
Double layer women’s heels. Color: Black, Brown, Beige.
Schuhabsätze mit nagel doppelter Härte. farbe: schwarz, braun, beige.

Τακούνια με καρφί μονής σκληρότητας. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ, Μπεζ.
One layer women’s heels. Color: Black, Brown, Beige.
Schuhabsätze mit nagel einfacher Härte. farbe: schwarz, braun, beige.
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Tακούνια διπλής σκληρότητας με καρφί. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ, Μπεζ. Μέγεθος: Μικρό, Μεγάλο.
Double layer women’s heels. Color: Black, Brown, Beige. Size: Small, Large.
Schuhabsätze doppelter Härte mit nagel. farbe: schwarz, braun, beige. Größe: klein, groß.
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50242003 VIBRAM HEELY

Τακούνια με καρφί διπλής σκληρότητας. Χρώμα: Μαύρο, Μπεζ.
Double layer women’s heels. Color: Black, Beige.
Schuhabsätze mit nagel doppelter Härte. farbe: Schwarz, Beige.

Τακούνια τρακτερωτα με καρφί διπλής σκληρότητας. Χρώμα: Μαύρο,Μπεζ.
Cross double layer heels. Color: Black, Beige.
Schuhabsätze wellig mit mit nagel doppelter härte. farbe: schwarz, Beige.

50262001 - 50262002
STAR ΤΑΚΟΥΝΙ / HEEL / SCHUHABSATZ

Αντιολισθητικό λάστιχο. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ. Μέγεθος: 72, 74
Anti-slip rubber. Colour: Black, brown. Size: 72, 74
Rutschhemmendes Gummi. farbe: schwarz, braun. Größe: 72, 74

50262003 STAR ΤΑΚΟΥΝΙ / HEEL / SCHUHABSATZ
Αντιολισθητικό λάστιχο. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ. Μέγεθος: Μεγάλο.
Anti-slip rubber. Color: Black, Brown. Size: Large.
Rutschhemmendes Gummi. farbe: schwarz, braun. Größe: groß.

50262005 STAR ΤΑΚΟΥΝΙ / HEEL / SCHUHABSATZ
Αντιολισθητικό λάστιχο. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ. Μέγεθος: 70
Anti-slip rubber. Colour: Black, brown. Size: 70
Rutschhemmendes Gummi. farbe: schwarz, braun. Größe: 70

50262004 STAR ΤΑΚΟΥΝΙ / HEEL / SCHUHABSATZ

Αντιολισθητικό λάστιχο. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ. Μέγεθος: Μικρό.
Anti-slip rubber. Color: Black, Brown. Size: Small.
Rutschhemmendes Gummi. farbe: schwarz, braun. Größe: klein.

50262010 No2, 50262011 No3
50262012 No4, 50262013 No5

ΤΑΚΟΥΝΙ ΤΡΑΧΤΕΡΩΤΟ. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ. Μέγεθος: 2,3,4,5.
RIBBED HEEL. Colour: Black, Brown. Size: 2,3,4,5.
HEElS WEllEnRElIEf. farbe: Schwarz, Braun. Gröüße: 2,3,4,5.

50262014 No3, 50262015 No4, 50262016 No5
ΤΑΚΟΥΝΙ ΛΑΣΤΙΧΟ. Χρώμα: Μαύρο. Μέγεθος: 3,4,5.
RUBBER HEEL. Colour: Black. Size: 3,4,5.
HEEl GUmmI. farbe: Schwarz. Größe: 3,4,5.
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STAR ΣΟΛΑ 1,8mm
Χρώμα: Μαύρο, Καφέ, Μπεζ.
STAR SOLE 1,8mm
Colour: Black, Brown, Beige.
SoHlE StaR 1,8mm
farbe: schwarz, braun, beige

45222005 No3
45222002 No5
45222007 No7
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45222001 No3
45222002 No5
45222003 No7
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STAR ΣΟΛΑ 1,5mm.
Χρώμα: Μαύρο, Καφέ, Μπεζ.
STAR SOLE 1,5mm.
Colour: Black, Brown, Beige.
SoHlE StaR 1,5mm.
farbe: schwarz, braun, beige.
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45222021
45222022
45222036
45222037

No2
No3
No4
No5

ΣΟΛΑ ΤΡΑΧΤΕΡΩΤΗ
Χρώμα: Μαύρο, Καφέ.
Μέγεθος: 2,3,4,5.
RIBBED SOLE
Colour: Black, Brown.
Size: 2,3,4,5.
SoHlE WEllEnRElIEf
farbe: Schwarz, Braun.
Gröüße: 2,3,4,5.

45222023 No1
45222024 No2
ΣΟΛΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
Χρώμα: Μαύρο
Μέγεθος: 1,2.
RUBBER SOLE
Colour: Black
Size: 1,2.
SoHlE GUmmI
farbe: Schwarz
Größe: 1,2.

45202002 1,8mm, 45202003 3mm
45202004 4mm, 45202006 5mm

STAR ΠΛΑΚΑ 70x50cm. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ, Μπεζ.
STAR RUBBER SHEET. Colour:Black, Brown, Beige.
plattE StaR 70x50cm. farbe: schwarz, braun, beige.

45240001
45240003
45240002
45240004

2mm
4mm
3mm
5mm

LATEX FOAM

Διαστάσεις: 2,30x1,20
Χρώμα: Λευκό
Dimensions: 2,30x1,20
Colour: White
maße: 2,30x1,20
farbe: weiß

45202005 6mm

STAR ΠΛΑΚΑ 70x50cm. Χρώμα: Μαύρο, Καφέ, Μπεζ.
STAR RUBBER SHEET. Colour:Black, Brown, Beige.
plattE StaR 70x50cm. farbe: schwarz, braun, beige.

45205001

GOLD ΠΛΑΚΑ ZIKO με δέρμα ή πλαστικό.
Χρώμα: Μαύρο, Καφέ, Μπεζ.
GOLD ZIKO Sheet with leather or plastic.
Colour: Black, Brown, Beige.
plattE Gold ZIko mit leder oder plastik
farbe: schwarz, braun, beige
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45224002

ΣΟΛΑ ΤΥΠΟΥ TIMBERLAND
Χρώμα: Μαύρο, Καφέ, Μπεζ.
Μέγεθος: 40-46
TIMBERLAND TYPE SOLE
Colour: Black, Brown, Beige.
Sizes: 40-46
Sohle typ timberland
farbe: schwarz, braun, beige
Größe: 40-46

ΣΟΛΑ ΤΡΑΧΤΕΡΩΤΗ
Χρώμα: Μαύρο
Μέγεθος: 35-47
RIBBED SOLE
Colour: Black
Size: 35-47
SoHlE WEllEnRElIEf
farbe: Schwarz
Gröüße: 35-47

45224004

ΣΟΛΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ. Xρώμα: Μαύρο. Μέγεθος: 40-46
LEATHER SOLE. Colour: Black. Size: 40-46
lEdERSoHlE. farbe: schwarz. Größe: 40-46

45224007

ΣΟΛΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ. Χρώμα: Μαύρο. Μέγεθος: 35-41
WOMEN’S SOLE. Colour: Black. Size: 35-41
damEnSoHlE. farbe: Schwarz. Größe: 35-41

45224009

ΣΟΛΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ. Χρώμα: Μαύρο. Μέγεθος: 35-41
WOMEN’S SOLE. Colour: Black. Size: 35-41
damEnSoHlE. farbe: Schwarz. Größe: 34-41

Τ Α Κ Ο Υ Ν Ι Α

-

Σ Ο Λ Ε Σ

|

H E E L S - S O L E S

|

a b s ä t z e

-

S o h l e n

45224001
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45224011

ΣΟΛΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΛΑΣΤΙΧΟ
Χρώμα: Μαύρο
Μέγεθος: 39-46
MEN’S RUBBER SOLE
Colour: Black
Size: 39-46
HERREnSoHlE GUmmI
farbe: Schwarz
Größe: 39-46

45224012

ΣΟΛΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΚΑΦΗ
Χρώμα: Μαύρο,Καφέ.
Μέγεθος: 40-46
MEN’S CUP RUBBER SOLE
Colour: Black, Brown.
Size: 40-46
HERREnSoHlE GondEl GUmmI
farbe: Schwarz, braun
Größe: 40-46

55422001 6mm. (204)
Βάρδουλο δερμάτινο γαζωτό.
Sewed leather welt.
Rahmen aus leder mit naht.

55422002 4mm. (203)
Βάρδουλο δερμάτινο απλό.
Smooth leather welt.
Rahmen aus weichem leder.

55422004 3mm. (208)
Βάρδουλο δερμάτινο απλό.
Smooth leather welt.
Rahmen aus weichem leder.

55422005 4mm. (207)

55422006 4mm. (205)
Βάρδουλο δερμάτινο γαζωτό.
Sewed leather welt.
Rahmen aus leder mit naht.

55422003 6mm. (206)
Βάρδουλο δερμάτινο γαζωτό.
Sewed leather welt.
Rahmen aus leder mit naht.

55422007 4mm. (209)
Βάρδουλο δερμάτινο απλό.
Smooth leather welt.
Rahmen aus weichem leder.

Βάρδουλο δερμάτινο απλό.
Smooth leather welt.
Rahmen aus weichem leder.

55421002 7mm. (701)
Βάρδουλο τσελ.
Foam rubber welt.
Rahmen aus Schaumgummi.

55421004 10mm. (101)
Βάρδουλο τσελ.
Foam rubber welt.
Rahmen aus Schaumgummi.

55421001 4mm. (108)

Βάρδουλο λαστιχένιο. Rubber welt. Rahmen aus Gummi.
131
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Μία κομψή νέα σειρά μοντέλων
σόλας που εφαρμόζουν τέλεια
σε ψηλοτάκουνα. Ελαφριά,
μαλακή και απορροφητική
στους κραδασμούς.
Πρωτοποριακός σχεδιασμός,
ιδανικός για πολυτελή
υποδήματα. Γυαλιστερή
επιφάνεια που προσδίδει
κομψή αίσθηση. Ξυμένη και
περασμένη με primer. Πάχος:
2,2mm. Μέγεθος: Νο1.
A stylish new line of
modeled soles that
adhere perfectly to high
heel shoes. Light, soft and
resistant to abrasion. Its
innovative design makes
it perfect for luxury heels,
its shinny surface give
it an elegant feel. It is
roughened and passed
with primer.
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45222030 CL

Σύγχρονος σχεδιασμός ,
ιδανικός για πολυτελή επισκευή
υποδημάτων. Γυαλιστερή
επιφάνεια με κωνικό προφίλ.
Εξαιρετικά κομψή. Ελαφριά,
μαλακή και απορροφητική
στους κραδασμούς. Ξυμένη και
περασμένη με primer. Πάχος:
2,2mm. Μέγεθος: No2.
Innovative design, ideal
for luxury shoe repair.
The CL half sole is extremely elegant due to
its shinny surface and
tapered edge. Light, soft
and resistant to abrasion. It is roughened and
passed with primer. Thickness 2,2mm. Size No 2.

45222028 CL

Σύγχρονος σχεδιασμός ,
ιδανικός για πολυτελή επισκευή
υποδημάτων. Γυαλιστερή
επιφάνεια με κωνικό προφίλ.
Εξαιρετικά κομψή. Ελαφριά,
μαλακή και απορροφητική
στους κραδασμούς. Ξυμένη και
περασμένη με primer. Πάχος:
2,2mm. Μέγεθος: No1.
Innovative design, ideal
for luxury shoe repair.
The CL half sole is extremely elegant due to
its shinny surface and
tapered edge. Light, soft
and resistant to abrasion. It is roughened and
passed with primer. Thickness: 2,2mm. Size: No1.

45222031 CL

Μία κομψή νέα σειρά μοντέλων
σόλας που εφαρμόζουν τέλεια
σε ψηλοτάκουνα. Ελαφριά,
μαλακή και απορροφητική
στους κραδασμούς.
Πρωτοποριακός σχεδιασμός,
ιδανικός για πολυτελή
υποδήματα. Γυαλιστερή
επιφάνεια που προσδίδει
κομψή αίσθηση. Ξυμένη και
περασμένη με primer. Πάχος:
2,2mm. Μέγεθος: Νο2.
A stylish new line of
modeled soles that
adhere perfectly to high
heel shoes. Light, soft and
resistant to abrasion. Its
innovative design makes
it perfect for luxury heels,
its shinny surface give
it an elegant feel. It is
roughened and passed
with primer. Thickness:
2,2mm. Size: No2 .

45222038
CHARM

Μισή σόλα με
αντιολισθητικό σχεδιασμό.
Κατάλληλη για προστασία
και επισκευή υποδημάτων.
Ελαφριά, μαλακή και
απορροφητική στους
κραδασμούς. Ξυμένη και
περασμένη με primer.
Half sole with anti-slip
design. Ideal for protection and shoe repairing. Light, soft and
resistant to abrasion.
It is roughened and
passed with primer.

45222040
DIAMOND

45222039
WAVE

Μισή σόλα με αντιολισθητικό
σχεδιασμό και πυραμιδέ
σχέδιο στο προφίλ.
Κατάλληλη για προστασία
και επισκευή υποδημάτων.
Ελαφριά, μαλακή και
απορροφητική στους
κραδασμούς. Ξυμένη και
περασμένη με primer. Πάχος:
1,5mm. Μέγεθος: Νο3.
Half sole with anti-slip
and tapered edge design. Ideal for protection and shoe repairing.
Light, soft and resistant to abrasion. It is
roughened and passed
with primer. Thickness:
1,5mm. Size: No3.

Μισή σόλα με αντιολισθητικό
σχεδιασμό και κυματιστό
σχέδιο στο προφίλ.
Κατάλληλη για προστασία
και επισκευή υποδημάτων.
Ελαφριά, μαλακή και
απορροφητική στους
κραδασμούς. Ξυμένη και
περασμένη με primer. Πάχος:
1,5mm. Μέγεθος: Νο3.
Half sole with anti-slip
and waved design.
Ideal for protection
and shoe repairing.
Light, soft and resistant to abrasion. It is
roughened and passed
with primer. Thickness:
1,5mm. Size: No3.

45222025 BALLERINA

Σόλες μισές διάφανες. Με καινοτόμο
σχεδιασμό, ιδανικό για την προστασία
και επισκευή κομψών υποδημάτων.
Ξυμένες και περασμένες με primer.
Πάχος: 1mm. Μέγεθος: No3.
Half transparent soles. An innovating design, ideal for the protection and reparation of elegant
shoes. It is roughened and passed
with primer. Thickness: 1mm.
Size: No3.

45222029 BALLERINA

Σόλες μισές διάφανες. Με καινοτόμο
σχεδιασμό, ιδανικό για την προστασία
και επισκευή κομψών υποδημάτων.
Ξυμένες και περασμένες με primer.
Πάχος: 1mm. Μέγεθος: No5.
Half transparent soles. An innovating design, ideal for the protection and reparation of elegant
shoes. It is roughened and passed
with primer. Thickness: 1mm.
Size: No5.

45222033 SILK

Ματ επιφάνεια κατάλληλη
για καθημερινά αλλά και
για επίσημα υποδήματα.
Εξαιρετικά απορροφητική
στους κραδασμούς. Ξυμένη και
περασμένη με primer. Πάχος:
1,3mm. Μέγεθος: No4.
The matte surface is created both for elegance as
well as for casual shoes.
Highly resistance to
abrasion. It is roughened
and passed with primer.
Thickness: 1,3mm. Size:
No4.

45222032 SILK

Ματ επιφάνεια κατάλληλη
για καθημερινά αλλά και
για επίσημα υποδήματα.
Εξαιρετικά απορροφητική
στους κραδασμούς. Ξυμένη και
περασμένη με primer. Πάχος:
1,3mm. Μέγεθος: No3.
The matte surface is created both for elegance as
well as for casual shoes.
Highly resistance to
abrasion. It is roughened
and passed with primer.
Thickness: 1,3mm. Size:
No3.
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50264001 No020

50264002

50264043 No040

VIBRAM 5328 ΜΑΧΥ
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VIB 521T DIEGO DUPLA
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Τακούνι με μοναδικό συνδυασμό
από δέρμα και λάστιχο, με πάχος
7mm. Με εξαιρετική αντίσταση στην
τριβή. Ιδανικό για επισκευές με
φινέτσα.
7 mm toplift with classic
template, leather-rubber
combination with excellent
resistance to abrasion, ambidextrous, ideal for repairs
that require special, costly
materials.

Κατασκευασμένο από συμπαγές
λάστιχο, με πάχος 5.5mm. Προφίλ
που αποτελεί νέα έκδοση του
Vibram Rock και προσφέρει άνεση
στο βάδισμα. Ιδανικό για επισκευές
σε καθημερινά υποδήματα.
Συνδυάζεται με την μισή σόλα
Vibram 2728 Maxy.
Unisex toplift in 5.5 mm
compact rubber, comfort template with new version of the
Vibram rock pattern. Ideal
for resoling of casual boots
and shoes that need a sporty
look. Use in combination with
the 2728 half sole.

50264004 No098
(Black-Brown)
50264012 No010
(Black-Brown)
50264016 No030
(Black-Brown)

50264003 No020
(Black-Brown)

VIBRAM 5341 RAPTOR

50264006 No040
(Black-Brown)

Κατασκευασμένο από μαλακό
λάστιχο, με νέο μοτίβο Vibram Claw
στο προφίλ. Ειδικός σχεδιασμός με
προεξοχές πολλαπλής κατεύθυνσης
που εξασφαλίζουν τέλεια πρόσφυση
360 °. Κορυφαία επιλογή για πάγο
και χιόνι. Συνιστάται η χρήση σε
συνδυασμό με την μισή σόλα.
Vibram 2341 Raptor.
Toplift in soft rubber with an
absolutely new Vibram Claw
pattern, thanks to the special
soft compound and the new
nails designed for perfect
360C° grip, Raptor represents
the very best for resoling /
construction of footwear that
must meet the challenge of ice
and snow.

VIBRAM 5340 EXPLOSION

Τακούνι από συμπαγές ελαστικό,
με πάχος 7mm. Με βιομηχανικό
σχεδιασμό στο προφίλ για να είναι
αντιολισθητικό και ανθεκτικό στην
τριβή. Συvδυάζεται με την μισή σόλα
Vibram 2340 Explosion.
7 mm die-cut and buffed
toplift, classic template,
excellent resistance to wear,
biomechanical design, recommended for use with the
Explosion half sole, article
2340.

50264007
50264054
50264038
50264039
50264040

No000
No010
No020
No030
No040

VIBRAM 5350
SOPRATACCO ΤΟΡ

Τακούνι από συμπαγές λάστιχο,
με πάχος 6mm. Πολύ ανθεκτικό
στην τριβή, αντιολισθητικό
και απορροφητικό στους
κραδασμούς. Χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με την μισή
σόλα Vibram 2336 Angera.
Μαύρο, Καφέ.
Die-cut and buffed 6 mm
toplift, classic template,
excellent resistance to
wear, ideal for repairing
quality shoes. It is recommended for use with the
Angera half sole, article
2336. Black, Brown.

50264008 No457
50264009 No414
VIBRAM 1100Τ
MONTAGNA

Τακούνι κατασκευασμένο από
συμπαγές λάστιχο, με πάχος
20,5mm. Εξαιρετικά ανθεκτικό
στην τριβή. Ιδανικό για την
επισκευή υποδημάτων για
χρήση στο βουνό.
20.5 mm heel in MONT
compound, Vibram deep
tread, excellent resistance
to wear, ideal for repairing mountain boots.

50264005 No010, 50264048 No030
VIBRAM 5342 ARIEL

Τακούνι από συμπαγές ελαστικό, με πάχος 7mm. Νέο αντιολισθητικό σχέδιο στο
προφίλ. Συvδυάζεται με την μισή σόλα Vibram 2342 ARIEL. Μαύρο, Καφέ.
Unisex toplift in 7 mm compact buffed rubber. New anti slip design.
Reccomended for use with Vibram 5342 Ariel half sole. Black, Brown.

50264010
VIBRAM 2604
GUMBLOCK

Τακούνι κατασκευασμένο από
μαλακό λάστιχο GUMLITE, με
πάχος 22mm. Αντιολισθητικό
και πολύ ελαφρύ με τον
κλασικό τρακτερωτό
σχεδιασμό. Κατάλληλο για
άνετα υποδήματα πόλης.
Συνδυάζεται με την σόλα
Vibram 2603 Gumblock.
22 mm heel in GUMLITE
compound, featuring the
classic Vibram mountain
design can be successfully
used in the production of
more aggressive comfort
footwear. It is recommended for use with the
sole 2603.
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50264011
VIB 5360 ΜΙΑΜΙ ΤΑΚΟΥΝΙ

Τακούνι από συμπαγές λάστιχο,
με πάχος 8,5mm. Κλασσικό
σχέδιο στο προφίλ, πολύ
ανθεκτικό στην τριβή και
αντιολισθητικό. Χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με την μισή
σόλα Vibram 2348 Vienna.
8.5 mm heel, classic template, excellent resistance
to wear, non-slip design,
recommended for use
with the half sole 2348.
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Κατασκευασμένο από μαλακό
συμπαγές λάστιχο, με πάχος 6mm.
Σχεδιάστηκε για να προσφέρει
άνεση και να είναι αντιολισθητικό.
Ιδανικό για χαμηλές θερμοκρασίες,
πολύ ανθεκτικό στην τριβή.
Κλασσικό σχέδιο στο προφίλ.
6 mm toplift in soft compound
designed for comfort and
grip, especially at low temperatures, excellent resistance
to wear, classic template.

50264013
VIBRAM 5547 GRAZ

H E E L S - S O L E S

50264020 No010
(Black-Brown)
50264044 No020
(Black-Brown)
50264045 No030
(Black-Brown)

|

50264046 No040
(Black-Brown)
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VIBRAM 5361
TACCO TRAVEL
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50264014
VIBRAM 4856 AFRODITE

Τακούνι από μαλακό λάστιχο, με πάχος 7mm. Πολύ ελαφρύ και αντιολισθητικό.
Σύγχρονος σχεδιασμός στο προφίλ. Σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
VIBRAM® Afrodite Die-cut heel is a flat, lightweight heel that is 7mm
thick and produced with Newflex compound; Modern style design having a Wide colors range.

Τακούνι από μαλακό συμπαγές
λάστιχο. Ειδικός σχεδιασμός
για να προσφέρει άνεση στο
βάδισμα. Αντιολισθητικό, ακόμα
και σε χαμηλές θερμοκρασίες, με
κλασσικό σχέδιο στο προφίλ.
6 mm toplift in soft compound designed for comfort
and grip, especially at low
temperatures, excellent
resistance to wear, classic
template.

50264018 No020
50264019 No040
VIBRAM 5344 TARTAN

Τακούνι από συμπαγές λάστιχο.
Αντιολισθητικό, με νέο
σχεδιασμό Tartan στο προφίλ.
Μαύρο, Καφέ.
VIBRAM® Tartan Toplift is
a hard rubber compound
ideal for shoe repair and
featuring the new nonslip TARTAN design by
Vibram.
Black, Brown.

50264015 No392
50264041 No436

50264021 No010
(Black-Brown)

50264042 No470

50264047 No030
(Black-Brown)

VIBRAM 1104 BACKPACKING

VIBRAM 5325
SEBASTIAN

Κατασκευασμένο από συμπαγές λάστιχο, με πάχος 11mm. Νέος σύγχρονος
σχεδιασμός στο προφίλ, με αυτοκαθαριζόμενα αυλάκια για περισσότερη ασφάλεια.
Ιδανικό για επισκευές υποδημάτων πεζοπορίας. Πολύ ανθεκτικό στην τριβή και
αντιολισθητικό σε ανώμαλο έδαφος. Παρά τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές του
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ή επισκευή καθημερινών αθλητικών
υποδημάτων.
11 mm heel in MONTAGNA compound with new version Vibram tread
design constructed according to the latest technical experiences of the
Vibram Testers. The excellent resistance to wear, the grip on slippery
and uneven terrain together with the special self-cleaning design, make
Vibram backpacking the ideal product for repairs to footwear used
for the most demanding trekking. In spite of its strictly technicalsports
vocation, this heel can also be used for therepair /construction of casual
sports-type footwear.

Τακούνι από συμπαγές
ελαστικό, με πάχος
7mm. Αντιολισθητικό, με
αυτοκαθαριζόμενο προφίλ για
ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.
Κατάλληλο για χαμηλές
θερμοκρασίες. Συνδυάζεται
ιδανικά με την σόλα 2025.
Compact rubber heel
7mm. Anti slip, self cleaning profil for more safety.
Ideal for low temprarture.
Recommended for use
with Vibream 2025 sole.
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50264024 No010
(Black-Brown)
50264049 No010 (Beige)
50264022

50264025 No020
(Black-Brown)
50264050 No010 (Beige)

Τακούνι από μαλακό λάστιχο, με
πάχος 7,5mm. Αντιολισθητικό
και πολύ ανθεκτικό στην τριβή.
Συνδιάζεται με τη σόλα 2870.
7.5 mm heel, classic template, excellent resistance
to wear, classic design,
recommended for use with
the 2870 sole.

50264026 No030
(Black-Brown)
50264051 No030 (Beige)
50264027 No040
(Black-Brown)
50264052 No040 (Beige)
VIBRAM 5721
SOPTAC MARTA
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VIBRAM 5870
TACCHI LONDRA
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50264028 No456

50264034 No010 (Black-Brown)

50264032 No479

50264061 No010 (Beige)

VIBRAM 2657
CAPE TOWN

50264035 No030 (Black-Brown)

Τακούνι από λάστιχο Gumlite,
κατάλληλο για άνετα και
ορθοπεδικά υποδήματα, όπου
απαιτείται πολύ καλή απορρόφηση
κραδασμών. Συνδιάζεται με τη σόλα
2656.
Heel in GUMLITE compound
can be successfully used for
comfort and orthopaedic
footwear. This product is
recommended for the production of comfort shoes with
separate heel together with
the 2656 sole. Alone, it can
be used with success for the
prevention of heel inflammation, and for applications
that require very high shock
absorbing qualities.

50264062 No030 (Beige)
VIBRAM 5346 LEISURE

Τακούνι από συμπαγές ελαστικό,
με πάχος 6mm. Νέο μοτίβο στο
προφίλ, με διαφοροποιημένο
σχεδιασμό για δεξί και αριστερό
πόδι που εξασφαλίζει μέγιστη
πρόσφυση.
VIBRAM® Leisure Heel is a
heel of 6mm solid rubber.
Differentiated design for
the right and left foot helps
to ensure grip.

Τακούνι από μαλακό λάστιχο, με
πάχος 6mm. Σχεδιάστηκε για να
προσφέρει άνεση στο βάδισμα και
να είναι αντιολισθητικό. Ιδανικό
για χαμηλές θερμοκρασίες. Πολύ
ανθεκτικό στην τριβή.
6 mm women’s toplift in
soft compound designed for
comfort and grip, especially
at low temperatures, Vibram
deep tread, excellent resistance to wear.

50264036 No020
(Black-Brown)

50264053

50264037 No040
(Black-Brown)

Τακούνι από συμπαγές
ελαστικό, με πάχος 8mm.
Αντιολισθητικό, πολύ ανθεκτικό
στην τριβή, κατάλληλο για
κλασσικά υποδήματα.
8 mm heel, classic template, excellent resistance
to wear, ideal design for
classic footwear.

VIBRAM 5345 SUNRISE

Τακούνι από μαλακό λάστιχο.
Πολύ ελαφρύ, παρά το πάχος
του. Με νέο αντιολισθητικό
σχέδιο στο προφίλ.
VIBRAM® Sunrise Toplift
is a unisex soft rubber
toplift, ideal for shoe
repair and featuring the
new non-slip Vibram
design. Its allow inside
provides the necessary
lightness despite its thickness.

VIBRAM 2055 ETTON

50264055 No010
(Black-Brown)

50264057 No412
(Black-Brown)

50264056 No020
(Black-Brown)

50264058 No434
(Black-Brown)

VIBRAM 5586 DICK

50264059 No457
(Black-Brown)

Τακούνι από λάστιχο, με πάχος
10mm. Νέος σχεδιασμός στο
προφίλ, με κύκλους στο κέντρο,
για να προσφέρει μέστιστη
πρόσφυση σε οποιαδήποτε
επιφάνεια.
10 mm heel with classic
template, excellent resistance to wear, narrow line
design with central oval
which acts as a sucker to
favour grip on any type
of surface.

VIBRAM 5348
GODZILLA

Τακούνι από συμπαγές μαλακό
λάστιχο με ύψος 20mm.
Soft compact rubber heel
in 20mm.
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No2
No3
No5
No7

45221021
VIBRAM 2324 MIRROR
TRANCIATA

45221004
45221005
45221006
45221007

No2
No3
No5
No7

45221023 No010
(Black-Brown)
45221151 No020
(Black-Brown)
45221152 No030
(Black-Brown)
45221153 No040
(Black-Brown)
VIBRAM 2338
VIGEVANO-CARDAT

Μισή σόλα από μαλακό ξυμένο
λάστιχο με πάχος 1mm. Εξαιρετικά
ανθεκτικό στην τριβή. Για επισκευές
που απαιτούν φινέτσα.
Vibram half sole medium-soft
rubber 1mm. Εxcellent
abrasion resistance. Ideal
for die-cutting half soles for
resoling/protecting elegant
shoes.

Μισή σόλα από συμπαγές ελαστικό,
με πάχος 3 mm. Ιδανική για την
προστασία σε casual υποδήματα.
Άνετο προφίλ με γυαλιστερή
επιφάνεια. Συνίσταται η χρήση σε
συνδυασμό με το τακούνι 5324
Mirror Heel.
Unisex half sole in 3 mm
compact rubber, comfort
template, with shiny surface.
Ideal for resoling/protection
of casual boots and shoes
which need a touch of novelty. For use in combination
with toplift 5324.
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45221382
45221001
45221002
45221003
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Μισή σόλα από ξυμένο λάστιχο με
πάχος 1,8mm. Αντιολισθητικό και
ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή.
Vibram half sole rubber
1.8mm. Excellent modular stability in cutting and
die-cutting.

Μισή σόλα από συμπαγές λάστιχο
με πάχος 1,8mm και κλασικό σχέδιο
με γραμμές, ιδανική για γρήγορες
επισκευές.
Unisex half sole in 1.8 mm
compact rubber, with double
narrow line design, ideal for
fast repairs.

45221022 No000
(Black-Brown)
45221146 No000 (Beige)
45221142 No010
(Black-Brown)
45221147 No010 (Beige)
45221143 No020
(Black-Brown)
45221148 No020 (Beige)
45221144 No030
(Black-Brown)
45221149 No030 (Beige)
45221145 No040
(Black-Brown)
45221150 No040 (Beige)
VIBRAM 2336 ANGERA

Μισή σόλα από συμπαγές λάστιχο,
με πάχος 1,8mm. Ιδανική για
υποδήματα που συνδυάζουν φινέτσα
και ασφάλεια στο περπάτημα.
Women’s half sole in 1.8 mm
compact rubber, tapered template with rounded profiles,
ideal for resoling/protection
of elegant boots and shoes.

45221026 No000
(Black-Brown)
45221164 No000
(Beige- Cappuccino)
45221102 No010-030
(Black-Brown)
45221165 No010-030
(Beige- Cappuccino)
VIBRAM 2342 ARIEL

Mισή σόλα από συμπαγές λάστιχο,
με πάχος 2.0 mm. Νέο ανθεκτικό
αντιολισθητικό σχέδιο. Συνιστάται η
χρήση σε συνδυασμό με το τακούνι
5342 Ariel Heel.
Unisex half sole in 2.0 mm
compact buffed rubber,
having the new slip resistant
pattern. Recommended for
application with heel 5342.

45221024 No000
(Black-Brown)
45221160 No000 (Beige)
45221158 No 010
(Black-Brown)
45221161 No010 (Beige)
45221159 No030
(Black-Brown)
45221162 No030 (Beige)
VIBRAM 2340 EXPLOSION

Mισή σόλα από συμπαγές λάστιχο,
με πάχος 2,2 mm. Η βιομηχανική
σχεδίαση στο προφίλ, ευνοεί
τη φυσική κίνηση του ποδιού.
Συνιστάται η χρήση σε συνδυασμό
με το τακούνι 5340 Explosion Heel.
Η ξυμμένη πλευρά βοηθά τη
συγκόληση και εγγυάται λεπτό
προφίλ.
Unisex half sole in 2.2 mm
compact buffed rubber,
biomechanical design favours
natural movement of the foot.
Recommended for application
with heel 5340. Buffed side:
facilitates gluing and guarantees thickness.

45221025 No010
(Black-Brown)
45221163 No030
(Black-Brown)
VIBRAM 2341 RAPTOR

Μισή σόλα από μαλακό λάστιχο, με
πάχος 4mm και νέο μοτίβο Vibram
Claw. Ειδικός σχεδιασμός με
προεξοχές πολλαπλής κατεύθυνσης
που εξασφαλίζουν τέλεια πρόσφυση
360 °. Κορυφαία επιλογή για πάγο
και χιόνι. Συνιστάται η χρήση σε
συνδυασμό με το τακούνι 5341
Raptor Heel.
Unisex half sole in 4 mm soft
rubber with an absolutely
new Vibram Claw pattern,
thanks to the special soft
compound and the new nails
designed for perfect 360C°
grip, Raptor represents the
top for resoling/construction
of shoes that must meet the
challenge of ice and snow.
141

45221028 No010
(Black-Brown)
45221169 No020
(Black-Brown)
45221170 No030
(Black-Brown)
VIBRAM 2348 VIENNA

Μισή σόλα από συμπαγές ελαστικό,
με πάχος 3 mm και νέο μοτίβο
Vibram Rock. Ιδανικό για προστασία
σε casual υποδήματα με αθλητική
εμφάνιση. Συνίσταται η χρήση σε
συνδυασμό με το τακούνι 5328
Maxi Heel.
Unisex half sole in 3 mm
compact rubber, comfort template with new version of the
Vibram rock pattern. Ideal for
resoling/protection of casual
boots and shoes that need
a sport look. For use in combination with toplift 5328.
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Μισή σόλα από μαλακό λάστιχο,
με πάχος 6 mm. Χάρη στον ειδικό
σχεδιασμό της, συνιστάται για
υποδήματα κατάλληλα για χιόνι
και βροχή. Ιδανική για χαμηλές
θερμοκρασίες.
Men’s half sole in 6 mm soft
rubber, thanks to its special
design it is recommended for
comfort footwear suitable for
snow and rain and particularly low temperatures.

45221032
VIBRAM 2728
ΜΑΧΥ TRANCIATA
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45221034 No346
(Black-Brown)
45221175 No346 (Beige)
45221173 No379
(Black-Brown)
45221176 No379 (Beige)
45221174 No402
(Black-Brown)
45221177No402 (Beige)
VIBRAM 3928 SIMONA

Μισή σόλα από μαλακό συμπαγές
λάστιχο, με πάχος 2,2mm.
Αντιολισθητικό σχέδιο με κλασσικό
προφίλ με γραμμές.
Women’s half sole in 2.2 mm
compact rubber, with narrow
line pattern and classic template.

45221054 No000
(Black-Brown)
45221055 No020
(Black-Brown)
45221056 No030
(Black-Brown)
45221057 No040
(Black-Brown)
VIBRAM 3334
MAGGIORANA

Μισή σόλα από μαλακό λάστιχο,
με πάχος 5mm. Κλασικό
μοτίβο Vibram τρακτερωτό, με
αυτοκαθαριζόμενα αυλάκια
στο προφίλ, για μεγαλύτερη
ασφάλεια.
Women’s half sole in soft 5
mm rubber, classic Vibram
pattern with nails and deep
tread.

45221065 No10
(Black-Brown)
45221198 No020
(Black-Brown)
45221199 No030
(Black-Brown)
45221200 No040
(Black-Brown)
VIBRAM 2337 STRESA

Μισή σόλα από λάστιχο με πάχος
2,8mm και κλασικό προφίλ με
γραμμές. Χάρη στο πάχος της, είναι
κατάλληλη για χρήση σε κρύο
κλίμα.
Men’s half sole in 2.8 mm
compact rubber, double
narrow line pattern, thanks to
the thickness it is recommended for cold climates.

45221098 No010
(Black-Brown)
45221096 No020
(Black-Brown)
45221097 No030
(Black-Brown)
VIBRAM 2344
TARTAN MEZZASUOLA

Μισή σόλα από συμπαγές ελαστικό.
Ιδανική για υποδήματα πόλης, με
αντιολισθητικές ιδιότητες. Το ξυμένο
χοντρό πλευρικό τοίχωμα επιτρέπει
την εύκολη συγκόληση.
VIBRAM® Tartan Half Sole is
a compact rubber half sole
featuring the new unisex and
non slip TARTAN design by
Vibram and responding to the
repair world’s requirements.
Ideal for urban shoes to be
resoled/protected. Its buffed,
thick side wall allows an easy
gluing.

45221085 No010
45221207 No030
VIBRAM 2025 SEBASTIAN

Μισή σόλα από συμπαγές λάστιχο,
με πάχος 3,5mm. Ιδανική για
χαμηλές θερμοκρασίες (βροχή,
υγρασία). Προσφέρει σταθερότητα
στο βάδισμα. Με αυτοκαθαριζόμενο
προφίλ για μεγαλύτερη ασφάλεια.
VIBRAM® Sebastian is a half
sole for women developed
with 3.5 mm hard rubber.
Ideal for use in low temperatures (rain, humidity).
Provides walking stability.
Selfcleaning profile for improved safety.

45221027 No010
(Black-Brown)
45221166 No020
(Black-Brown)
45221167 No030
(Black-Brown)
45221168 No040
(Black-Brown)
VIBRAM 2347 PAVIA

Μισή σόλα από συμπαγές ελαστικό,
με πάχος 4,5 mm. Συνιστάται η
χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες,
λόγω της ιδιαίτερης γεωμετρίας του
προφίλ.
Men’s half sole in 4.5 mm
compact rubber with crossed
narrow line pattern, thanks to
the particular geometry of the
tread it is particularly recommended for resoling footwear
for cold climates.
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45221214 No412
(Black-Brown)
45221216 No412 (Beige)
45221107 No434
(Black-Brown)
45221217 No412 (Beige)
45221108 No456
(Black-Brown)
45221218 No456 (Beige)
45221215 No470
(Black-Brown)
45221219 No470 (Beige)
VIBRAM 2333 MORTARA
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Αντρικές μισές σόλες από μαλακό
λάστιχο πάχους 5mm, με κλασικό
τρακτερωτό προφίλ.
Men’s half sole in soft 5 mm
rubber, classic Vibram pattern
with nails and deep tread.
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50264033 No010
50264060 No030
VIBRAM 2346 LEISURE

Μισή σόλα από συμπαγές
ελαστικό, με πάχος 2mm. Με νέο
μοτίβο γραμμής στο προφίλ.
Η ξυμένη επιφάνεια βοηθά την
καλύτερη συγκόληση.
VIBRAM® Leisure Half Sole
is a 2.0 mm unisex half sole.
Buffed solid rubber. New
narrow line pattern

45221037

Σολάκι από λάστιχο Vibram αυτοκόλλητο. Κατάλληλο για
γυναικεία υποδήματα. Δε γλιστράει και δε φθείρεται.
Self adhesive Vibram half sole, for women’s shoes.
Antislip, longwearing.

45221038

Σολάκι από λάστιχο Vibram. Κατάλληλο για γυναικεία
υποδήματα. Δε γλιστράει και δε φθείρεται.
Vibram half sole, for women’s shoes. Antislip, longwearing.

45221370
VIB S1269 022AG
OPEN WINTER FASHION

Σόλα και τακούνι από λάστιχο με πάχος που προσφέρει ισορροπία ανάμεσα σε
ανθεκτικότητα και ελαφρύ βάρος. Η τεχνολογία Vibram Arctic Grip υπάρχει στις προεξοχές
που είναι τοποθετημένες στα σημεία που έχουν περισσότερη επαφή με το έδαφος. Ο
σχεδιασμός των Arctic Grip προεξοχών είναι μελετημένος προκειμένου να εξασφαλίσει
ότι υπάρχει μία φαρδιά βάση που έρχεται σε επαφή με τις παγωμένες επιφάνειες, για
μεγαλύτερη πρόσφυση (ειδικά σε υγρό πάγο) και σταθερότητα της σόλας.
Rubber sole and heel designed with a thickness that offers a good balance
between being both lightweight and durable. Vibram Arctic Grip technology is applied to the lugs positioned in the areas of greatest contact with
the ground. The design of the Arctic Grip lugs has been studied to ensure
that there is a broad base in contact with icy surfaces in order to increase
grip (especially on wet ice) and the stability of the sole.
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45201001 2mm (Black-Brown)
45201002 4mm (Black-Brown)
45201070 4mm (Beige)

45201003 4mm (Black-Brown)

VIBRAM 7106 ΠΛΑΚΑ CREPE 62x91cm

Φύλλο από μαλακό λάστιχο με νέο συνεχόμενο
σχεδιασμό από τη Vibram. Ιδανικό για επισκευή
και κατασκευή σόλας σε σανδάλια και ιστιοπλοϊκά
υποδήματα που απαιτούν μέγιστες αντιολισθητικές
ιδιότητες.
Soft rubber sheet featuring the new
continuous Offshore design by Vibram.
Ideal for die-cutting soles and inserts, for
resoling/manufacturing sandals and boat
shoes requiring maximum non-slip capacity. The product features excellent modular
stability in cutting and die-cutting.

Το φύλλο VIBRAM® Crepe είναι κατασκευασμένο
από μαλακό λάστιχο με κρεπέ σχεδιασμό.
Ιδανικό για άνετα και ορθοπεδικά υποδήματα.
Πολύ ανθεκτικό και εύκαμπτο με εξαιρετικές
αντιολισθητικές ιδιότητες.
VIBRAM® Crepe is the sheet in VIBRAM®
soft rubber compound and featuring
a crepe design. Ideal for comfort and
orthopedic shoes. High resistance to wear
and flexibility with outstanding non-slip
properties.

VIBRAM 7148
ΠΛΑΚΑ LASTRA GAIA 58χ91cm

45201010 4mm (Black-Brown)
45201149 4mm (Beige-White)
VIBRAM 7175
ΠΛΑΚΑ CHERY 58x91cm

Φύλλο από μαλακό λάστιχο με σχεδιασμό με
συνεχόμενο πλέγμα. Ιδανικό για σόλες και τακούνια
για επισκευή και κατασκευή υποδημάτων που
απαιτούν εξαιρετικές αντιολισθητικές ιδιότητες και
άνεση.
Soft rubber sheet with the continuous
Vibram web design. Ideal for die-cutting
soles, heels and inserts, for resoling/manufacturing shoes requiring an excellent
nonslip capacity, combined with a fairly
good comfort level. The product features
excellent modular stability in cutting and
die-cutting.

45201014 1,1mm
VIBRAM 7373
ΠΛΑΚΑ TEQUILGEMMA ΤΟΡ 91x58cm

Το φύλλο VIBRAM® Tequilgemma Top είναι
κατασκευασμένο από λάστιχο μέτριας-μαλακής
σκληρότητας με συνεχόμενο οκταγωνικό
πυραμιδωτό σχεδιασμό. Ιδανικό για μισές σόλες για
επισκευή και προστασία ντελικάτων υποδημάτων,
που απαιτούν άριστη αντοχή στην τριβή.
VIBRAM® Tequilgemma Top is a medium-soft rubber sheet with Vibram
continuous diamond octagon design. Ideal
for die-cutting half soles for resoling/protecting elegant shoes. The product features
excellent abrasion resistance.

45201027
45201029
45201024
45201026
45201087
45201023
45201028
45201157
45201112
45201156

6mm (Black)
8mm (Black)
10mm (Black)
6mm (Brown)
8mm (Brown)
10mm (Brown)
6mm (Beige)
8mm (Beige)
10mm (Beige)
6mm (Different Colour)

VIBRAM 8365 ΤΣΕΛ CILIEGIO 80x63cm
Φύλλο από λάστιχο Morflex με συνεχόμενο
κυματιστό σχεδιασμό. Χάρη στην καλή
απορροφητικότητα κραδασμών σε συνδυασμό με
την ελαστικότητα και το εξαιρετικά ελαφρύ βάρος,
είναι κατάλληλη για επισκευή και κατασκευή
άνετων, αθλητικών και ορθοπεδικών υποδημάτων.
Θερμοδιαμορφώσιμο (10 λεπτά στους 140 C°),
μπορεί να κολληθεί εύκολα με τις κλασικές κόλες
νεοπρενίου.
MORLFEX compound sheet with continuous multidirectional net design; because
of its good shock absorbent qualities and
fair elasticity together with excellent light
weight, it is recommended for resoling/
manufacturing both comfort, sports and
orthopedic shoes. With good thermoformability (10 minutes at 140 C°) it can easily
be glued with normal neoprene adhesives.

45201015 7mm
VIBRAM 7379
ΠΛΑΚΑ TRIPLA 56x85mm

Φύλλο κατασκευασμένο από τρία στρώματα
συμπαγούς λάστιχου, πάχους 7mm.
Sheet in a compact three-layer buffed
rubber, 7mm thick. Multidirectional.

45201016
45201017
45201018
45201019

2mm
3mm
4mm
5mm

VIBRAM 7510 ΠΛΑΚΑ GRIP 93x64cm

Το φύλλο VIBRAM® Grip είναι κατασκευασμένο
από λάστιχο με GRIP σύνθεση. Ιδανικό για
επισκευή υποδημάτων ελεύθερης αναρρίχησης.
Επίσης αυτό το φύλλο είναι κατάλληλο για ειδικές
εφαρμογές όταν απαιτείται εξαιρετικά υψηλή
αντιολισθητικότητα, όπως το εσωτερικό των γαντιών,
των πρόσθετων και των στηριγμάτων.
VIBRAM® Grip is a rubber sheet produced
in GRIP compound. Ideal for die-cutting
free climbing shoes. Also this product is
recommended for special applications
when an extremely high resistance to slipping is required, such as inserts for gloves,
prostheses, and supports. The product features excellent modular stability in cutting
and die-cutting.

45201022 4mm (Black-Brown)
45201155 4mm (Beige)
VIBRAM 7666 STARS 56x85cm

Φύλλο από μαλακό λάστιχο με προφίλ με
αστέρια πολλαπλών κατευθύνσεων. Ιδανικό για
σόλες υποδημάτων που απαιτούν εξαιρετικές
αντιολισθητικές ιδιότητες και άνεση.
Soft rubber sheet with the Vibram multidirectional FINE STARS design. Ideal for
diecutting soles and inserts, for shoes
requiring an excellent non-slip capacity,
combined with a fairly good comfort level.
The product features excellent modular
stability in cutting and die-cutting, and
thanks to the shape of the sheet it is also
excellent for small industrial repairs.
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45201036 1mm
45201035 1,8mm
45201174 3,5mm
VIBRAM 7374 FIRMINA 94x60cm

Το φύλλο VIBRAM® Firmina είναι κατασκευασμένο
από μαλακό λάστιχο με προφίλ το Logo της Vibram.
Ιδανικό για υποδήματα με δερμάτινη σόλα που
πρέπει να προστατευτεί. Πολύ ανθεκτικό. Εξαιρετικά
ευέλικτο. Αξιοσημείωτες αντιολισθητικές ιδιότητες.
VIBRAM® Firmina is a quite soft rubber
sheet featuring a new design with stylized
Vibram writings. Ideal for leather bottom
shoes to be protected or resoled. High
wear-resistance. Outstanding flexibility.
Remarkable slip-resistance properties.

45201012
45201151
45201152
45201040
45201158
45201011
45201150

6mm (Black-Brown)
6mm (Beige)
6mm (White)
5,5mm (Black-Brown)
5,5mm (Beige)
5mm (Black-Brown)
5mm (Beige)

VIBRAM 7179 ΠΛΑΚΑ DUPLA 56x85cm

Φύλλο από λάστιχο διπλής σκληρότητας. Σχεδιασμός πολλαπλών κατευθύνσεων, διαστάσεις 56x85 cm. Ιδανική
για κατασκευή και επισκευή τακουνιών. Χάρη στη σύνθεσή του από διπλό λάστιχο, συνδυάζει την άριστη αντοχή
στην τριβή (πλευρά του προφίλ) με το άκαμπτο στρώμα που ευνοεί τη συγκόλληση του τακουνιού στο παπούτσι
(ξυμένη πλευρά), η Dupla είναι απαραίτητο υλικό για τον σύγχρονο κατασκευαστή υποδημάτων.
Sheet in dual compact rubber. Vibram multidirectional DUPLA design, dimensions 56x85
cm. Ideal for die-cutting heels. Thanks to the double compound, which unites the values of
excellent resistance to abrasion (pattern side) and the rigid layer which favours the gluing
of the heel onto the shoe (carded side), Dupla is an indispensable product for the modern
shoemaker.

45201130 4mm
45201043 5mm
VIBRAM 7507 XS GRIP 93x64

Νέο υλικό για υποδήματα ελεύθερης αναρρίχησης,
προσφέρει μεγαλύτερη πρόσφυση από
οποιοδήποτε προγενέστερο λάστιχο, σε κρύες ή
ζεστές καιρικές συνθήκες. Άριστη προσκόλληση/
πρόσφυση σε μικρά κρατήματα.
New compound for free climbing shoes,
which offers greater grip than any rubber
produced previously, whether hot or cold.
Excellent « adherence/grip on micro holds»
ratio. The result is a more mordant rubber,
in answer to climbers needs.

45201041
45201159
45201042
45201160
45201118
45201161
45201013
45201153

5,5mm (Black-Brown)
5,5mm (Beige)
6mm (Black-Brown)
6mm (Beige)
6mm (Red-Blue)
6mm (White)
5mm (Black-Brown)
5mm (Beige)

VIBRAM 7279 ΠΛΑΚΑ DUBLA 56x42cm

Μισό φύλλο από λάστιχο διπλής σκληρότητας. Σχεδιασμός πολλαπλών κατευθύνσεων, διαστάσεις
56x42cm. Ιδανική για κατασκευή και επισκευή τακουνιών. Χάρη στη σύνθεσή του από διπλό λάστιχο,
συνδυάζει την άριστη αντοχή στην τριβή (πλευρά του προφίλ) με το άκαμπτο στρώμα που ευνοεί τη
συγκόλληση του τακουνιού στο παπούτσι (ξυμένη πλευρά), η Dupla είναι απαραίτητο υλικό για τον
σύγχρονο κατασκευαστή υποδημάτων.
Half sheet in dual compact rubber. Vibram multidirectional DUPLA design, dimensions
56x42 cm. Ideal for die-cutting heels. Thanks to the double compound, which unites
the values of excellent resistance to abrasion (pattern side) and the rigid layer which
favours the gluing of the heel onto the shoe (carded side), Dupla is an indispensable
product for the modern shoemaker.

45201044 4mm (Black-Brown)
45201045 6mm (Black-Brown)

45201046 4mm (Black-Brown)
45201162 4mm (Beige-White)

VIBRAM 7153 PLURIBALL 91x58cm

VIBRAM 7146 MILLEGOCCE 91x58cm

Το VIBRAM® Pluriball είναι φύλλο κατασκευασμένο
από αντιστατικό υλικό με αντιολισθητικές ιδιότητες
σε λάδι, που πληροί τις απαιτήσεις ISO-203452004. Υπάρχει διαθέσιμο σε υλικό VIBRAM®
IceTrek, κατάλληλο για πρόσφυση σε χιόνι και
πάγο.
VIBRAM® Pluriball is a sheet available
in Antistatic and oil-resistant compound
which meet ISO-20345-2004 requirements. Also available in VIBRAM® IceTrek
compound recommended to provide the
best grip on snow and ice.

Φύλλο από μαλακό λάστιχο με σχέδιο «δάκρυ»
στο προφίλ. Ιδανικό για επισκευή και κατασκευή
σανδαλιών και υποδημάτων που απαιτούν ευκαμψία
και ελκυστική εμφάνιση.
Soft rubber sheet featuring the Vibram
teardrop design. Ideal for die-cutting
soles and inserts, for resoling/manufacturing sandals and shoes requiring good
flexibility and an attractive appearance.
The product features excellent modular
stability in cutting and die-cutting.
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45201047 6mm (Black-Brown)
45201163 6mm (Beige)
45201097 8mm (Black-Brown)
VIBRAM 8381 LICORICE MORFLEX
63x70cm

Φύλλο από λάστιχο Morflex με νέο σχεδιασμό
από τη Vibram. Χάρη στην καλή απορροφητικότητα
κραδασμών σε συνδυασμό με την ελαστικότητα
και το εξαιρετικά ελαφρύ βάρος, είναι κατάλληλη
για επισκευή και κατασκευή άνετων, αθλητικών και
ορθοπεδικών υποδημάτων. Θερμοδιαμορφώσιμο
(10 λεπτά στους 140 C°), μπορεί να κολληθεί
εύκολα με τις κλασικές κόλες Νεοπρενίου.
MORLFEX compound sheet with the new
OPTICAL Vibram design; because of its
good shock absorbent capacity and fair
elasticity together with excellent light
weight, it is recommended for resoling/
manufacturing both comfort, sports and
orthopedic shoes. With good thermoformability (10 minutes at 140 C°) it can easily
be glued with normal neoprene adhesives.

45201048
45201183
45201050
45201051
45201052
45201053

4mm (Black-Brown)
4mm (Beige)
6mm (Black- Brown)
8mm (Black- Brown)
10mm (Black- Brown)
12mm (Black- Brown)

VIBRAM 8994 VIBRAMFLEX 86x63cm

Αφρώδες φύλλο ελαφρύ, κατάλληλο για ενδιάμεση
σόλα.
Foam sheet lightweight, suitable for midsole.

45201058 10mm (Black-Brown)
45201034 5mm (Black-Brown)
VIBRAM 8853 PLURIBALL NEWFLEX
55x70cm

Φύλλο από λάστιχο Newflex με το νέο pluriball
σχεδιασμό της Vibram. Χάρη στην άριστη
απορρόφηση κραδασμών και το ελαφρύ βάρος σε
συνδυασμό με την εξαιρετική ανθεκτικότητα και την
ειδική αντιολισθητική σχεδίαση, είναι κατάλληλο για
επισκευή και κατασκευή ορθοπεδικών υποδημάτων
όπου απαιτείται μεγάλη σταθερότητα.
NEWFLEX compound sheet with the NEW
Vibram pluriball design; because of its
excellent shock absorbent capacity and
light weight combined with exceptional
resistance to wear and the special non-slip
design, it is recommended for resoling/
manufacturing orthopedic shoes, when
great stability is required.

45201056 6mm
VIBRAM 750Ρ NUVOLA ΠΛΑΚΑ
26x37cm

Το φύλλο VIBRAM® Nuvola έχει κατασκευαστεί
από την ένωση σκληρού λάστιχου και μαλακού PU,
με σατινέ σχεδιασμό. Ιδανικό για αντιολισθητικά
τακούνια που απορροφούν τους κραδασμούς.
Παρέχει άνεση και ανθεκτικότητα.
VIBRAM® Nuvola is a sheet developed by
mixing hard rubber and soft PU, featuring a satin- finished design. Ideal for non
slipping and cushioning heels. Provides
comfort and durability.

45201187
45201078
45201079
45201080
45201081
45201074
45201075
45201076
45201077
45201067
45201068
45201069
45201082
45201071
45201072
45201073

12mm (Black)
14mm (Black)
16mm (Black)
18mm (Black)
20mm (Black)
14mm (Brown)
16mm (Brown)
18mm (Brown)
20mm (Brown)
6mm (Beige)
8mm (Beige)
10mm (Beige)
14mm (Beige)
16mm (Beige)
18mm (Beige)
20mm (Beige)

VIBRAM 8350 CLIVIA 63x70cm

Φύλλο από λάστιχο Morflex με τον κλασικό
συνεχόμενο σχεδιασμό με προεξοχές της Vibram.
Χάρη στην καλή απορροφητικότητα κραδασμών σε
συνδυασμό με την ελαστικότητα και το εξαιρετικά
ελαφρύ βάρος, είναι κατάλληλη για επισκευή και
κατασκευή άνετων, αθλητικών και ορθοπεδικών
υποδημάτων. Μπορεί να κολληθεί εύκολα με τις
κλασικές κόλες Νεοπρενίου.
MORLFEX compound sheet with the classic
continuous Vibram claw design; because
of its good shock absorbent capacity and
elasticity together with extreme light
weight, it is recommended for resoling/
manufacturing both comfort, sports and
orthopedic shoes. It can easily be glued
with normal neoprene adhesives.

45201084 3mm (Black-Brown)

45201086 4,5mm (Black-Brown)

VIBRAM 8569 AIRSOFT 52,5x58cm

VIBRAM 7154 CLAW ΠΛΑΚΑ 91x58cm

Φύλλο από αφρώδες λάστιχο με κλασικό
σχεδιασμό πολλαπλών κατευθύνσεων. Χάρη
στην καλή απορροφητικότητα κραδασμών και
το σχετικά ελαφρύ βάρος, σε συνδυασμό με
την καλή πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες, είναι
κατάλληλη για επισκευή και κατασκευή άνετων και
ορθοπεδικών υποδημάτων και υποδημάτων που
απαιτούν ισχυρές αντιολισθητικές ιδιότητες.
Foam rubber compound sheet with the
most classic multi-directional Vibram design; because of its good shock absorbent
capacity and relatively light weight combined with good grip on wet surfaces, it is
recommended for resoling/manufacturing
both comfort and orthopedic shoes, and
for all applications where strong non-slip
properties are required.

Φύλλο από ξυμμένο λάστιχο με νέο σχεδιασμό
με προεξοχές πολλαπλών κατευθύνσεων. Αυτό το
προφίλ εγγυάται πρόσφυση 360° στο χιόνι.
Sheet in soft buffed rubber with the new
multidirectional Vibram claw design. This
special lug grants a 360° grip on snow.

45201088 4mm (Black-Brown)
45201113 6mm (Black-Brown)
45201089 8mm (Black-Brown)
VIBRAM 7168 DIAMANTE 91x49cm

Φύλλο από μαλακό λάστιχο με συνεχόμενο
πυραμιδωτό σχεδιασμό. Ιδανικό για μισές σόλες,
ολόκληρες σόλες και τακούνια, κατάλληλο για
υποδήματα που απαιτούν αντιολισθητικές ιδιότητες
και άνεση.
Soft rubber sheet with continuous diamond design. Ideal for die-cutting half
soles, soles, heels and inserts, for resoling/protecting requiring a good non-slip
capacity together with a good level of
comfort. The product features excellent
modular stability in cutting and die-cutting.
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45201093 8mm (Black-Brown)
VIBRAM 8327 WOODSTOCK 63x86

Φύλλο από λάστιχο Morflex με συνεχόμενο
σχεδιασμό πολλαπλών κατευθύνσεων. Χάρη στην
καλή απορροφητικότητα κραδασμών σε συνδυασμό
με την ελαστικότητα και το εξαιρετικά ελαφρύ
βάρος, είναι κατάλληλη για επισκευή και κατασκευή
άνετων, αθλητικών και ορθοπεδικών υποδημάτων.
Μπορεί να κολληθεί εύκολα με τις κλασικές κόλες
Νεοπρενίου.
MORLFEX compound sheet with continuous multidirectional design; because of
its good shock absorbent qualities and
fair elasticity together with excellent light
weight, it is recommended for resoling/
manufacturing both comfort, sports and
orthopedic shoes. It can easily be glued
with normal neoprene adhesives.

45201099
45201206
45201104
45201083

2mm
3mm
4mm
6mm

VIBRAM 8284 DIFLEX LIGHT GOLD
ΠΛΑΚΑ 100x70cm

Το Diflex light Gold είναι ένα πολυμερές βασισμένο
σε Eva της οικογένειας DIFLEX, με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό προϊόν.
Είναι σχεδιασμένο από τη Vibram σε συνεργασία
με την Podartis, μία ηγετική εταιρία στην κατασκευή
και ανάπτυξη υλικών για την αγορά ορθοπεδικών
προϊόντων. Είναι αντιαλλεργικό, αντιβακτηριδιακό
και αντιμυκητιακό, θερμοδιαμορφώσιμο υλικό με
υψηλές αντικραδασμικές ιδιότητες. Μπορεί να
κολληθεί εύκολα με κόλλες νεοπρενίου.
Diflex light Gold is an Eva based polymer of the DIFLEX family, with particular
characteristics that make it unique. This
product, designed by Vibram in collaboration with Podartis, a leading company
in the manufacture and development of
components for the orthopedic market, is
an anti-allergic, Bacteriostatic and fungicide thermoformable material with a high
shock absorbent capacity. It can easily be
glued with normal neoprene adhesives.

45201101 4mm
45201100 6mm
45201110 8mm

45201102 2mm
45201121 4mm
45201103 6mm

VIBRAM 8868 SUPER NEWFLEX
50x70cm

VIBRAM 8710 VIPOD 80x50cm

Το VIBRAM® Super Newflex είναι ένα φύλο
κατασκευασμένο από το βελτιωμένο VIBRAM®
Newflex υλικό, το οποίο είναι 40% ελαφρύτερο και
40% πιο εύκαμπτο με βελτιωμένη ανθεκτικότητα και
αντιολισθητικές ιδιότητες.
VIBRAM® Super Newflex is a sheet material utilizing the improved VIBRAM® Newflex compound which is 40% lighter, 40%
more flexible with improved durability
and slip resistaning features.

Το Vibram VIPOD είναι ένα καινοτόμο υλικό για
ορθοπεδικά πέλματα, ικανό να μειώσει την πίεση
που ασκείται στην καμάρα του ποδιού και να
διανέμει το βάρος στην σκελετική δομή. Επιπλέον
είναι φιλικό στο δέρμα και δεν προκαλεί αλλεργίες.
Περιορίζει την ανάπτυξη βακτηρίων και σκοτώνει
τους σπόρους των μυκήτων.
Vibram VIPOD is an innovative material
for orthopedic footbed, able to reduce
plantar pressure peaks and distribute
loads on the Skeletal structure. Moreover
it is Dermocompatible and it doesn’t cause
skin allergy reaction. Being Bacteriostatic,
it limits the growth of bacteria. Also as it is
Fungicide, it kills fungal spores.

45201203 3,5mm
45201133 4mm
45201108 5mm

45201207 3,5mm
45201138 4mm
45201109 5mm

45201114 4mm
45201115 6mm

VIBRAM 7520 XS GRIP 2

VIBRAM 7530 XS EDGE 93x64cm

Το VIBRAM® Pluriball είναι φύλλο κατασκευασμένο
από αντιστατικό υλικό με αντιολισθητικές ιδιότητες
σε λάδι, που πληροί τις απαιτήσεις ISO-203452004. Υπάρχει διαθέσιμο σε υλικό VIBRAM®
IceTrek, κατάλληλο για πρόσφυση σε χιόνι και
πάγο.
VIBRAM® Pluriball is a sheet available
in Antistatic and oil-resistant compound
which meet ISO-20345-2004 requirements. Also available in VIBRAM® IceTrek
compound recommended to provide the
best grip on snow and ice.

Φύλλο από λάστιχο κατάλληλο για αγωνιστική
αναρρίχηση. Εξαιρετική καθαρή πρόσφυση, η
καλύτερη επιλογή για ανάποδες διαδρομές.
Competition climbing rubber sheet. Superior pure grip, best for overhanging routes.

Το αναρριχητικό λάστιχο VIBRAM® XS Edge
είναι κατασκευασμένο από καινοτόμο υλικό που
σας επιτρέπει να επικεντρώσετε το βάρος σας
στα πιο μικρά κρατήματα. Χάρη στη βελτιωμένη
ανθεκτικότητα στην παραμόρφωση του πλαστικού,
το VIBRAM® XS Edge διατηρεί τη φόρμα του ακόμα
και μετά από πολύωρη επαναλαμβανόμενη χρήση.
VIBRAM® XS Edge is the climbing sheet
whose innovative compound allows you to
focus your weight on the tiniest of holds.
Thanks to its improved plastic deformation
resistance, VIBRAM® XS Edge keeps its
shape through hours of repeated abuse.

VIB 7153 PLURIBALL ICE TREK 91x58cm

45201116 4,5mm
VIBRAM 7130 BOULDER IDROGRIP
93x64cm

Φύλλο από πολύ μαλακό λάστιχο «IDROGRIP» με
νέο σχεδιασμό με βεντούζες. Ιδανικό για επισκευή
και κατασκευή υποδημάτων προσέγγισης και όπου
απαιτούνται εξαιρετικές αντιολισθητικές ιδιότητες σε
άνισες και ολισθηρές επιφάνειες.
Sheet in extra soft “IDROGRIP”rubber with
the new technical Vibram sucker design.
Ideal for die-cutting soles and inserts, for
resoling/manufacturing approach shoes
and where requiring an extremely high
non-slip capacity on uneven / slippery surfaces. The product features excellent modular stability in cutting and die-cutting.

15 3

S o h l e n
a b s ä t z e
|
H E E L S - S O L E S
|
Σ Ο Λ Ε Σ
Τ Α Κ Ο Υ Ν Ι Α
15 4

45201117 5mm

45201120 6mm (Black-Brown)

45201127 8mm

VIBRAM 7509 XS FLASH INDOOR
93x64cm

VIBRAM 8384 TILE MORFLEX 65x83cm

VIBRAM 758P LASTRA BRIGITTE 36x27

Το φύλλο VIBRAM® Grip είναι κατασκευασμένο
από το υλικό GRIP. Ιδανικό για επισκευή
υποδημάτων ελεύθερης αναρρίχησης. Επίσης
αυτό το φύλλο είναι κατάλληλο για ειδικές
εφαρμογές όταν απαιτείται εξαιρετικά υψηλή
αντιολισθητικότητα, όπως το εσωτερικό των γαντιών,
των πρόσθετων και των στηριγμάτων.
VIBRAM® Grip is a rubber VIBRAM branded sheet produced in GRIP compound.
Ideal for resoling free climbing shoes. Also
this product is recommended for special
applications when an extremely high resistance to slipping is required, such as inserts for gloves, prostheses, and supports.
The product features excellent modular
stability in cutting and die-cutting.

Φύλλο από λάστιχο Morflex με συνεχόμενο
σχεδιασμό πολλαπλών κατευθύνσεων. Χάρη στην
καλή απορροφητικότητα κραδασμών σε συνδυασμό
με την ελαστικότητα και το εξαιρετικά ελαφρύ
βάρος, είναι κατάλληλη για επισκευή και κατασκευή
άνετων, αθλητικών και ορθοπεδικών υποδημάτων.
MORLFEX compound sheet with continuous multidirectional design. Because of
its good shock absorbent qualities and
fair elasticity together with excellent light
weight, it is recommended for resoling/
manufacturing both comfort, sports and
orthopedics shoes.

Το φύλλο VIBRAM® Brigitte είναι το νέο προϊόν
που κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας λάστιχο,
PU και υλικά που απορροφούν τους κραδασμούς,
δημιουργώντας ένα νέο αντιολισθητικό προϊόν
δοκιμασμένο από την Vibram. To VIBRAM®
Brigitte είναι ιδανικό για τακούνια, ακόμα και
τα πιο μικρά, που απαιτούν καλή σταθερότητα,
υψηλή ανθεκτικότητα και αξιοσημείωτη άνεση.
Αναμειγνύοντας τρία διαφορετικά υλικά, αυτό
το προϊόν επιτρέπει τη μείωση κατά 30% των
επιπτώσεων που προκαλούνται όταν το βάρος μας
έρχεται σε επαφή με το έδαφος.
VIBRAM® Brigitte is the new blocker
developed by using rubber, PU and shock
absorbing materials and featuring a brand
new non slipping design tested by Vibram.
VIBRAM® Brigitte is ideal for those heels,
even the smallest ones, which require a
good stability, a high resistance to wear
and tear and a remarkable comfort while
walking. By mixing three different kinds
of material, this item allows a 30% reduction of the impact weight when landing on
the terrains.

45201128 3,5mm
45201129 5mm
VIBRAM 8584 TILE AIRSOFT 67x52cm

Νέο φύλλο κατασκευασμένο από διογκωμένο
λάστιχο. Είναι 40% πιο ελαφρύ, 40% πιο ελαστικό
και 20% περισσότερο αντιολισθητικό από κάθε
άλλο στην κατηγορία αυτή. Κατάλληλο για σόλες
και τακούνια.
Sheet made of expanded compound based
on natural rubber. It is 40% lighter, 40%
more flexible and 20% more slip resistant
than any rubber produced previously in
the same category. Suitable for soles and
heels.

45201132 5mm
VIBRAM 8878 OPTICAL 50x70cm

Φύλλο από λάστιχο Newflex με συνεχόμενο
κυκλικό σχεδιασμό. Χάρη στην καλή
απορροφητικότητα κραδασμών σε συνδυασμό με
την ελαστικότητα και το εξαιρετικά ελαφρύ βάρος,
είναι κατάλληλη για επισκευή και κατασκευή
άνετων, αθλητικών και ορθοπεδικών υποδημάτων.
Newflex compound sheet with continuous
round design. Because of its good shock
absorbent qualities and fair elasticity
together with excellent light weight, it is
recommended for resoling/manufacturing
both comfort, sports and orthopedic shoes.

45201136 5mm (Black-Brown)
45201171 5mm (Beige-White)

45201140 6mm (Black-Brown)
45201173 6mm (Beige- Cappuccino)

VIBRAM 8316 MANDORLO ΠΛΑΚΑ
65x70cm

VIBRAM 7181 NEFERTITI 91x58cm

Φύλλο από λάστιχο Morflex, με τον κλασικό
κυματιστό σχεδιασμό της Vibram. Χάρη στην καλή
απορροφητικότητα κραδασμών σε συνδιασμό
με την ελαστικότητα και το ελαφρύ βάρος, είναι
κατάλληλη για επισκευή και κατασκευή άνετων,
αθλητικών και ορθοπεδικών υποδημάτων.
Θερμοδιαμορφώσιμο (10 λεπτά στους 140 C°),
μπορεί να κολληθεί εύκολα με τις κλασικές κόλες
Νεοπρενίου.
MORLFEX compound sheet with the classic
continuous Vibram wave design; because
of its good shock absorbent capacity and
fair elasticity together with excellent light
weight, it is recommended for resoling/
manufacturing both comfort, sports and
orthopedic shoes. With good thermoformability (10 minutes at 140 C°) it can easily
be glued with normal neoprene adhesives.

Το φύλλο VIBRAM® Nefertiti είναι κατασκευασμένο
από συμπαγές λάστιχο με πυραμιδωτό σχεδιασμό.
Ιδανικό για τακούνια που εφαρμόζονται σε
χειμερινά υποδήματα. Χάρη στη σύνθεσή του από
διπλό λάστιχο, συνδυάζει την πολύ ενισχυμένη
αντοχή στην τριβή με ένα άκαμπτο στρώμα που
βοηθά την εύκολη συγκόλληση. Το VIBRAM®
Nefertiti είναι το ιδανικό προϊόν για τους
μοντέρνους κατασκευαστές υποδημάτων.
VIBRAM® Nefertiti is a compact rubber
sheet featuring a diamond-shape design. Ideal for heels to be used on winter
footwear. Thanks to its double compound,
mixing a huge resistance to abrasion and
a stiff layer able to be easily glued even
on empty rubber heels, VIBRAM® Nefertiti
represents the ideal product for modern
shoe repairers.

45201006
45201142
45201201
45201004

1,80mm
1,80mm
1,80mm
1,80mm

(Black-Brown)
(White)
(Red)
(Beige)

VIBRAM 7173 ΠΛΑΚΑ TEQUILGEMMA
91x58cm

Φύλλο από συμπαγές λάστιχο με συνεχόμενο
πυραμιδωτό σχεδιασμό. Ιδανικό για μισές σόλες
για επισκευή και προστασία κομψών υποδημάτων
ακόμα και με δερμάτινη σόλα.
Compact rubber sheet with continuous
little diamond design. Ideal for die-cutting
half soles for resoling/protecting elegant
shoes even with a leather sole. The product features excellent modular stability in
cutting and die-cutting.
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45201175 6mm (Black-Brown)
VIBRAM 8860 NEWFLEX 103x75cm
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Φύλλο από λάστιχο Newflex με κλασικό σχεδιασμό πολλαπλών κατευθύνσεων. Χάρη στην άριστη
απορρόφηση κραδασμών και το ελαφρύ βάρος σε συνδυασμό με την εξαιρετική ανθεκτικότητα, είναι
κατάλληλο για επισκευή και κατασκευή αθλητικών και ορθοπεδικών υποδημάτων. Μπορεί να κολληθεί
εύκολα με κλασικές κόλες Νεοπρενίου.
NEWFLEX compound sheet with the classic multi-directional Vibram orthopedic
design; because of its excellent shock absorbent capacity and light weight combined
with exceptional resistance to wear, it is recommended for resoling/manufacturing
both sports and orthopedic shoes. Can be easily glued with normal neoprene adhesives.

15 6

45201131
45201168
45201170
45201169

4,5mm (Black)
4,5mm (Brown)
4,5mm(Grey)
4,5mm(Beige)

VIBRAM 7652 QUADRIFOGLIO
56x85cm

Φύλλο από μαλακό λάστιχο με τον κλασικό
κυματιστό σχεδιασμό της Vibram. Ιδανικό για
σόλες και τακούνια, για ντελικάτα και καθημερινά
υποδήματα.
Soft rubber sheet with the classic Vibram wave design. Ideal for die-cutting
soles, heels and inserts, for both elegant
and casual shoes. The product features
excellent modular stability in cutting and
die-cutting.

45201177 3mm (Red-Blue)
VIBRAM 7373 ΠΛΑΚΑ TEQUILGEMMA
91x58cm

Το φύλλο VIBRAM® Tequilgemma Top είναι
κατασκευασμένο από λάστιχο μέτριας-μαλακής
σκληρότητας με συνεχόμενο οκταγωνικό
πυραμιδωτό σχεδιασμό. Ιδανικό για μισές σόλες για
επισκευή και προστασία ντελικάτων υποδημάτων,
που απαιτούν άριστη αντοχή στην τριβή.
VIBRAM® Tequilgemma Top is a medium-soft rubber sheet with Vibram
continuous diamond octagon design. Ideal
for die-cutting half soles for resoling/protecting elegant shoes. The product features
excellent abrasion resistance.

45201178 2mm

45201179 6mm

VIBRAM 8285 DIFLEX GOLD ΠΛΑΚΑ
80x50cm

VIBRAM 751Ρ ALBA ΠΛΑΚΑ 26x37cm

Το Diflex light Gold είναι ένα πολυμερές βασισμένο
σε Eva της οικογένειας DIFLEX, με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό προϊόν.
Είναι σχεδιασμένο από τη Vibram σε συνεργασία
με την Podartis, μία ηγετική εταιρία στην κατασκευή
και ανάπτυξη υλικών για την αγορά ορθοπεδικών
προϊόντων. Είναι αντιαλλεργικό, αντιβακτηριδιακό
και αντιμυκητιακό, θερμοδιαμορφώσιμο υλικό με
υψηλές αντικραδασμικές ιδιότητες. Μπορεί να
κολληθεί εύκολα με κόλλες Νεοπρενίου.
Diflex light Gold is an Eva based polymer of the DIFLEX family, with particular
characteristics that make it unique. This
product, designed by Vibram in collaboration with Podartis, a leading company
in the manufacture and development of
components for the orthopedic market, is
an anti-allergic, Bacteriostatic and Fungicide thermoformable material with a high
shock absorbent capacity. It can easily be
glued with normal neoprene adhesives.

Το φύλλο VIBRAM® Alba από λάστιχο, είναι
ιδανικό για αντιολισθητικά τακούνια που
απορροφούν τους κραδασμούς. Παρέχει άνεση και
ανθεκτικότητα.
VIBRAM® Alba is a rubber sheet ideal for
non slipping and cushioning heels. Provides comfort and durability.

45201182
45201005
45201122
45201144
45201007
45201143
45201148
45201008
45201144
45201009
45201147

3mm
3mm
3mm
4mm
4mm
4mm
5mm
5mm
5mm
6mm
6mm

(White)
(Black-Brown)
(Beige)
(White)
(Black-Brown)
(Beige)
(White)
(Black-Brown)
(Beige)
(Black-Brown)
(Beige)

VIBRAM 7163 ΠΛΑΚΑ GEMMA
56x86cm

Φύλλο από συμπαγές λάστιχο με συνεχόμενο
πυραμιδωτό σχεδιασμό. Ιδανικό για μισές σόλες και
ολόκληρες σόλες, για ντελικάτα υποδήματα ακόμα
και με δερμάτινη σόλα.
Compact rubber sheet with continuous
diamond design. Ideal for die-cutting half
soles, soles and toplifts, for elegant shoes
even with a leather sole. The product features excellent modular stability in cutting
and die-cutting.

45201188 3mm
VIBRAM 8854 BIO EXTRA LIGHT
ΠΛΑΚΑ 1350x75cm

Φύλλο με μεγάλη σταθερότητα μεγέθους και
καλή σκληρότητα (60 Shore A), σε συνδυασμό με
εξαιρετικά ελαφρύ βάρος. Κατάλληλο για χρήση σε
ορθοπεδικές και σπορ εφαρμογές. Το τέλειο προϊόν
όταν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός ελαφρότητας
και σταθερότητας. Θερμοδιαμορφώσιμο (5 λεπτά
στους 150 - 160 C°), μπορεί να κολληθεί εύκολα
με τις κλασικές κόλες Νεοπρενίου.
Build up sheet because of its high size
stability and good hardness (60 Shore A),
together with its extremely light weight, it
is recommended for both orthopedic and
sports applications. The perfect product
when a combination of lightness and
stability is required. With good thermoformability (5 minutes at 150 - 160 C°),
it is easily glued with normal neoprene
adhesives.
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45201189 2mm (Black-Brown)
45201190 2mm (White)

45201200 1,5mm
45201111 2mm

VIBRAM 8304 LUXURY RUBBER
70x120cm

VIBRAM 7606 BORDOL 112x85cm

Φύλλο με καλή απορροφητικότητα κραδασμών και
καλή ελαστικότητα, σε συνδιασμό με το ελαφρύ του
βάρος, είναι κατάλληλο για κατασκευή άνετων και
αθλητικών υποδημάτων. Θερμοδιαμορφώσιμο (10
λεπτά στους 140 C°), μπορεί να κολληθεί εύκολα
με τις κλασικές κόλες Νεοπρενίου.
Build up sheet with good shock absorbent
qualities and relatively good elasticity,
which together with its light weight make
it recommended for the manufacture of
both comfort and sports shoes. With good
thermoformability (10 minutes at 140 C°),
it can easily be glued with normal neoprene adhesives.

Φύλλο από μαλακό λάστιχο, κατάλληλο για
επένδυση των μποτών ορειβασίας, πεζοπορίας, κλπ.
Προστατεύει από τη φθορά, από τα νερά και δίνει
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα υποδήματα.
Soft rubber sheet, ideal for coating hiking,
climbing boots etc. Protects from wear and
water and gives a longer life to shoes.

45201205
45201135
45201204
45201134

1mm
1,5mm
3,5mm
6mm

VIBRAM 7963 CALIFORNIA 91x58cm
Φύλλο από μαλακό λάστιχο με σχεδιασμό που
θυμίζει δέρμα. Εξαιρετικά αντιολισθητικό και
ανθεκτικό.
Soft rubber sheet with leather design.
Optimum balance between traction and
durability.

45201209 4mm (Black-Brown)
45201185 4mm (Different Colour)
VIBRAM 7120 SAFE WALKING
92x58cm

Φύλλο από μαλακό λάστιχο XS CITY. Εξαιρετική
πρόσφυση στο περιβάλλον της πόλης, ασφαλές
περπάτημα σε υγρές επιφάνειες. Βέλτιστη ισορροπία
μεταξύ ανθεκτικότητας και πρόσφυσης.
Soft rubber sheet made of XS CITY compound. Distinguished grip on city environments, safe walk on wet, optimal compromise between durability and grip.

S o h l e n
-

Μία casual αθλητική σόλα κατάλληλη για το χειμώνα. Η σύνθεσή της από
το υλικό Vibram ICETREK, προσδίδει πρόσφυση στον πάγο, στο χιόνι και
σε κρύο έδαφος. Κατασκευασμένη από λάστιχο, με πολύ παραδοσιακό
σχεδιασμό στο προφίλ της.
A casual sporty outsole for winter season. Vibram ICETREK
compound, provides grip on ice, snow and cold terrains. A
rubber cupsole with very traditional lugs design.

45221083
VIBRAM 1012 BREITHORN

Σόλα από λάστιχο με το κλασικό mountain σχέδιο της Vibram. Χάρη
στην εξαιρετική ανθεκτικότητα και στις υψηλές αντιολισθητικές ιδιότητες,
ταυτόχρονα με το ειδικά σχεδιασμένο προφίλ με σταδιακά μειούμενο πάχος
(από 14 σε 8,5mm), είναι κατάλληλη για υποδήματα και μπότες εργασίας.
Rubber sole featuring the classic Vibram mountain design.
Because of its excellent resistance to wear and high non-slip
capacity, together with the special profile with a heel with
gradually decreasing thickness (from 14 to 8.5 mm), it is recommended for resoling/manufacturing work shoes and boots.

45221084
VIBRAM 1014 ΤΕΤΟΝ

Σόλα από λάστιχο με το πιο σύγχρονο mountain σχέδιο της Vibram και τις
νέες προεξοχές Teton. Εξαιρετική ανθεκτικότητα. Υψηλές αντιολισθητικές
ιδιότητες. Κατάλληλη για υποδήματα και μπότες εργασίας και ορειβασίας.
Rubber sole featuring the latest Vibram mountain design with
the new Teton lugs. Excellent resistance to wear. High non-slip
capacity. Recommended for resoling/manufacturing shoes
and boots for mountaineering and work.
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45221104
VIBRAM 056C WINTERCITY
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45221009 (37-42), 45221223 (43-50)
VIBRAM 1029 SEBOLET NEW
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45221008 (36-41), 45221222 (42-47,5)
VIBRAM 1022 BALTRA

Σόλα σκάφη από λάστιχο, κατάλληλη για πεζοπορία. Βέλτιστη ισορροπία
μεταξύ πρόσφυσης και ανθεκτικότητας. Προσφέρει σταθερότητα και άνεση
κατά το περπάτημα.
VIBRAM® Baltra is a rubber cupsole designed for hiking.
Optimum balance between traction and durability. Provides
stability and walkink comfort.

Σόλα από λάστιχο με ελαφρά σπορ σχεδιασμό. Χάρη στην εξαιρετική
ανθεκτικότητα, ταυτόχρονα με το ενισχυμένο προστατευτικό στα δάχτυλα,
το ειδικό σχήμα του τακουνιού και τις προεξοχές με ύψος 5mm, ιδανικές για
διαδρομές με σκοινιά, είναι κατάλληλη για παπούτσια προσέγγισης.
Rubber sole featuring the Light Sport design. For its excellent resistance to wear, together with the reinforced toe cap,
the undercut heel and the 5 mm height of the studs ideal for
routes with fixed ropes and iron, it is recommended for resoling/manufacturing footwear for approach marches.

45221234
VIBRAM 102P TREK BUFF

Ζώνη ορειβασίας για πρόσφυση σε βράχο. Καμάρα με ειδικό προφίλ για
καλύτερη πρόσφυση σε ανισόπεδο έδαφος. Ενδιάμεση σόλα από PU για
απορρόφηση κραδασμών και άνεση. Μικρές τετραγωνισμένες προεξοχές
για πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
Climbing Zone for grip on rock. Engraved shank for better
grip on uneven ground. PU midsole for durable shock absorbing and comfort. Small squared lugs for multi-point traction.

45221050
VIBRAM 1048 FITZROY

Η σόλα VIBRAM® Fitzroy είναι κατασκευασμένη από λάστιχο, με Trekking
σχεδιασμό και τακούνι ειδικά σχεδιασμένο που την καθιστά κατάλληλη για
υποδήματα και μπότες πεζοπορίας.
VIBRAM® Fitzroy is a blocker rubber sole with Trekking design and an undercut heel suitable for resoling light trekking
boots and shoes.

45221078
VIBRAM 1106 KILIMANJARO

Σόλα από λάστιχο με τις νέες προεξοχές πολλαπλής πρόσφυσης της Vibram
(εγγυώνται πρόσφυση 360°). Πολύ λεπτό προφίλ για μειωμένο βάρος.
Rubber sole featuring the new Vibram MULTITRACTION lugs
(which guarantee 360° grip). Very thin bottom for reduced
weight.

45221068
VIBRAM 1047 MONSTER

Σόλα με καινοτόμο και δυναμικό σχεδιασμό. Η σόλα Monster με το
φουτουριστικό σχεδιασμό της, είναι μοναδική. Έχει αρκετές εκλεπτυσμένες
τεχνικά, βιομηχανικές ιδιότητες: προεξοχές 6 κατευθύνσεων που κρατούν
το πόδι για καλύτερη περιστροφική κίνηση, στο μπροστινό μέρος, ο
αποκλειστικός σχεδιασμός VIBRAM® Digital Prints στα δάκτυλα, βοηθά την
κίνηση του παπουτσιού προς τα εμπρός, μία εσωτερική κατασκευή σε σχήμα
S με έντονες καμπύλες, αναπαράγει και ενισχύει τη φυσική κίνηση του
ποδιού, στο εξωτερικό μέρος της σόλας οι προεξοχές εκτείνονται πλευρικά
για καλύτερη σταθερότητα. Καλή πρόσφυση και αντοχή στην τριβή, χάρη
στη σύνθεση από το υλικό VIBRAM® Trek, είναι μία αποτελεσματική λύση
για όλα τα εδάφη για απαιτητικούς χρήστες.
VIBRAM Monster, innovative yet dynamic design. VIBRAM®
Monster with its futuristic design, is a sole unlike any other.
Often mentioned for its exceptional design, it has a number
of technically sophisticated, built-in, bio-mechanical properties: 6 directional lugs on which the entire foot bears for
better turning: on the front, the exclusive VIBRAM® Digital
Prints design with the toes increases the “roll” of the boot
and drives the user forward: an internal S-shaped structure
with pronounced curves to reproduce and amplify the natural
movement of the foot: outsole treads that extend laterally for
greater stability. Good grip and abrasion resistance are ensured by the VIBRAM® Trek compound, an effective solution
in all terrain for demanding users.

45221367
VIBRAM 1116 ANTIFIAMMA

Σόλα από λάστιχο με τετραγωνισμένο περίγραμμα και κλασικό σχεδιασμό,
με αντιολισθητικές τάπες. Η ανθεκτικότητα και η αντιολισθητικότητα, σε
συνδυασμό με τη χρήση ενός αντιστατικού υλικού που είναι ανθεκτικό
στους υδρογονάνθρακες και στη φωτιά, καθιστούν αυτή τη σόλα ιδανική
για υποδήματα εργασίας και ασφαλείας.
Rubber blocker sole with squared template, featuring the
classic Vibram design with non-slip suckers. The excellent
resistance to wear and the high non-slip power (EN 13287),
together with the special antistatic compound (UNI ISO 2878)
used which is resistant to both hydrocarbons (EN ISO 20344)
and fire, make this sole ideal for resoling/manufacturing
safety and work footwear.

45221089
VIBRAM 1120 FLAME 3A NERA

Η VIBRAM® Flame είναι μία σόλα για υποδήματα εργασίας που σέβεται
τις απαιτήσεις EN 13287 και EN 15090 κατά της ολισθητικότητας και
κατά της φωτιάς. Η σόλα Flame είναι ο σύμμαχός σας ενάντια στη φωτιά.
VIBRAM® με σύνθεση κατά της φωτιάς, της θερμότητας, αντιολισθητική σε
λάδι, αντιστατική. Τακούνι με γωνία μεγαλύτερη από 90° που σέβεται τις
απαιτήσεις EN 13287. Ειδικές προεξοχές 1,5mm για αντιολισθητικότητα
κατά την πυρόσβεση.
VIBRAM Flame, the best ally against fire. VIBRAM® Flame is
a work sole respectful of EN 13287 and EN 15090 anti-slip
and anti-fire requirements. VIBRAM® Antifiamma anticalore,
antiolio and antistatica compound More than 90° angle heel
to respect EN 13287 requirements Special 1,5 mm steps for
anti-slip on fire escape.
161
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Η VIBRAM® Bomba PU είναι μία σόλα υψηλών προδιαγραφών για ανώμαλο
έδαφος. Το ασφαλές προφίλ της έχει προεξοχές για ενισχυμένη πρόσφυση
και ειδικό σχεδιασμό για εξαιρετικό αυτοκαθαρισμό. Το στρογγυλεμένο
τακούνι εξασφαλίζει μία αίσθηση φυσικής επαφής με το έδαφος, ενώ το
πετρώδες προφίλ του είναι ιδανικό για ασφαλές περπάτημα.
VIBRAM® Bomba PU is a high performance sole for rugged
terrains. Its sure-footed bottom features multitraction lugs
and an open design for outstanding self-cleaning. The rounded heel ensures a natural touch-down while the rockered
profile is ideal for safe walking.

45221010 (35-40) Black-Brown, 45221128 (35-40)
Beige, 45221126 (41-48) Black-Brown, 45221129 (4148) Beige, 45221127 (49-50) Black-Brown, 45221130
(49-50) Beige, VIBRAM 1136 ROCCIA BLOCK

Σόλα από λάστιχο με τον κλασικό τρακτερωτό σχεδιασμό και
τετραγωνισμένο περίγραμμα. Χάρη στην εξαιρετική ανθεκτικότητα, στις
υψηλές αντιολισθητικές προδιαγραφές και στο πάχος της (8mm μπροστά και
25mm στο τακούνι), είναι κατάλληλη για υποδήματα βουνού.
Blocker rubber sole featuring the classic rock design and with
squared template. For its excellent resistance to wear and
high non-slip capacity, and the thickness contained (8 mm on
the sole and 25 mm on the heel), it is recommended for resoling/manufacturing lighter mountain footwear.

45221011 (35-40) Black, 45221131 (41-46) Black,
45221132 (47-50) Black, 45221133 (35-40) Brown,
45221134 (41-46) Brown, 45221135 (47-50) Brown,
45221136 (35-40) Beige, 45221137 (41-46) Beige,
45221138 (47-50) Beige
VIBRAM 1149 MONTAGNA BLOCK

Σόλα από λάστιχο με τον κλασικό τρακτερωτό σχεδιασμό της Vibram και
τετραγωνισμένο περίγραμμα. Χάρη στην εξαιρετική ανθεκτικότητα και τις
υψηλές αντιολισθητικές προδιαγραφές, σε συνδυασμό με το ύψος στο
τακούνι (29mm), είναι κατάλληλη για υποδήματα και μπότες βουνού.
Blocker rubber sole featuring the classic Vibram mountain design and with squared template. For its excellent resistance to
wear and high non-slip capacity, together with the maximum
height of the heel (29 mm), it is recommended for resoling/
manufacturing mountain boots.
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45221099
VIBRAM 114P BOMBA PU
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45221072 (36-41), 45221203 (42-47,5)
VIBRAM 112Ρ ΤΑΗΟΕ PU

Σόλα σκάφη από λάστιχο ενισχυμένη με PU για απορρόφηση κραδασμών
και άνεση, προσφέροντας βελτιωμένες αποδόσεις σε δραστηριότητες
πεζοπορίας. Υλικό XS TREK που προσφέρει: Βέλτιστη ισορροπία μεταξύ
πρόσφυσης και ανθεκτικότητας. Αξιοπιστία σε ανισόπεδα εδάφη.
Σταθερότητα και άνεση στο περπάτημα.
Rubber cupsole powered with PU for durable sock absorbing
and comfort, providing improved performances in hiking activities. Made of XS TREK compound providing: Optimum balance
between traction and durability. Reliable on uneven grounds,
good underfoot feedback. Stability and walking confort.

45221012
VIBRAM 1206 TSAVO

Σόλα από λάστιχο με τις νέες προεξοχές πολλαπλής πρόσφυσης της Vibram
(εγγυώνται πρόσφυση 360°). Πολύ λεπτό προφίλ για μειωμένο βάρος.
Rubber sole featuring the new Vibram MULTITRACTION lugs
(which guarantee 360° grip). Very thin bottom for reduced
weight.

45221041 (37-42) Black-Brown
45221187 (43-47) Black-Brown
VIBRAM 1142 BLOCK

Η VIBRAM® Block είναι σόλα από λάστιχο με τετραγωνισμένο περίγραμμα,
με Vintage σχεδιασμό. Είναι εξαιρετικά ανθεκτική.
VIBRAM® Block is a blocker rubber sole with a square
template, featuring the Vibram Vintage design. This sole has
excellent resistance to wear.

45221066
VIBRAM 1210 FRICTION

Μία σόλα προσέγγισης από λάστιχο με το νέο Friction σχεδιασμό. Χάρη
στην άριστη ανθεκτικότητα και τις υψηλές αντιολισθητικές ιδιότητες, σε
συνδιασμό με το ενισχυμένο προστατευτικό στα δάκτυλα και το ειδικά
σχεδιασμένο τακούνι, είναι κατάλληλη για υποδήματα προσέγγισης. Πολύ
λεπτό προφίλ για μειωμένο βάρος.
A very recently developed rubber approach sole featuring the
new Friction design. For its excellent resistance to wear and
high non-slip capacity, together with the reinforced toe cap
and undercut heel, it is recommended for resoling/manufacturing footwear for approach marches. Very thin bottom for
reduced weight.

45221074 (36-41)
45221204 (42-47)
VIBRAM 121Ρ FOURA ΖΕΡΡΑ PU

Η σόλα από λάστιχο VIBRAM® Foura PU είναι κατασκευασμένη με
trekking σχεδιασμό, με σφήνα από πολυουρεθάνη για να απορροφά
τους κραδασμούς. Χάρη στο ενισχυμένο προστατευτικό στα δάκτυλα, το
ειδικά κατασκευασμένο τακούνι και το σχεδιασμό στη μέση της σόλας
(για ενισχυμένη πρόσφυση σε ανισόπεδο έδαφος), είναι κατάλληλη για
εξειδικευμένα υποδήματα trekking.
VIBRAM® Foura PU is a rubber sole featuring the trekking
design by Vibram, with wedge in shock absorbing polyurethane. For the reinforced toe cap, the undercut heel and the
carved waist (for improved adherence to uneven terrain), it is
recommended for resoling/manufacturing specialist footwear
for trekking.

45221070
VIBRAM 1209 CIMBORAZO

Η σόλα VIBRAM Cimborazo εγγυάται άνεση και υψηλή απόδοση
για μεγάλες διαδρομές όλο το χρόνο. Κατασκευή τριών σταδίων:
Υλικό VIBRAM ®Trek για άριστη ισορροπία μεταξύ πρόσφυσης και
ανθεκτικότητας. Ημιάκαμπτη σταθεροποιητική ενδιάμεση σόλα που
εξασφαλίζει άριστη στήριξη στη φτέρνα και πλευρική. Δεύτερη ενδιάμεση
σόλα κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη για απορρόφηση κραδασμών.
VIBRAM Cimborazo, ideal on long routes. VIBRAM® Chimborazo is the sole able to grant good comfort and high performance for long treks all year round. 3-level structure: VIBRAM
®Trek rubber compound for excellent balance between grip
and resistance to wear. Semi-rigid stabilishing midsole to
secure the heel for excellent lateral stability. Second midsole
made of polyurethane with a progressively thinner profile
toward the front for shock absorbing.

45221094 (36-41), 45221209 (42-47,5)
VIBRAM 1214 LAGORAN

Η σόλα VIBRAM® Lagora είναι εξαιρετικά ανθεκτική σε μεγάλα υψόμετρα.
Σόλα κατάλληλη για βουνό, κατασκευασμένη από το υλικό VIBRAM®
Mont το οποίο είναι πολύ αξιόπιστο σε ανισόπεδες επιφάνειες και σε πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες. Μπορούν να εφαρμοστούν ημιαυτόματα κραμπόν
για μεγαλύτερη ασφάλεια στον πάγο.
VIBRAM Lagorai, high resistance at high altitudes. VIBRAM®
Lagorai is a mountaineering sole realized with VIBRAM®
Mont compound highly reliable on most rugged surfaces and
at lowest temperatures. Semi automatic crampons suitabuility
for increased safety on ice.

45221013
VIBRAM 1229 MULAZ
45221106 (35-40)
45221213 (41-48)
VIBRAM 1220 JANKUAT

Ίσια σόλα από λάστιχο με κλασικό τρακτερωτό προφίλ. Χάρη στην άριστη
ανθεκτικότητα και τις αντιολισθητικές ιδιότητες, σε συνδυασμό με το
πάχος 8mm, είναι κατάλληλη για εξειδικευμένα στρατιωτικά υποδήματα
(αλεξιπτωτιστές, λοκατζήδες, αστυνομικούς).
Flat rubber sole featuring the classic Vibram tread design.
Thanks to its excellent resistance to wear and high non-slip
capacity, together with the 8 mm thickness, it is recommended for resoling/manufacturing specialist military footwear
(paratroops, commandos, police).

Η VIBRAM® Mulaz είναι μία σόλα ορειβασίας, κατασκευασμένη από το
υλικό VIBRAM® Mont, εξαιρετικά αξιόπιστο, κατάλληλο για ένα μεγάλο
εύρος αλπικού εδάφους και στις πιο ακραίες συνθήκες, χάρη σε ένα 360°
ελικοειδές πέλμα, το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό κατά τη διάρκεια
της ανάβασης και κατάβασης. Οι μεγάλες επιφάνειες υποστήριξης στο
μπροστινό μέρος (ζώνη ορειβασίας), είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε βραχώδεις
περιοχές, όπου η πρόσφυση είναι απαραίτητη.
VIBRAM® Mulaz is a mountaineering sole realized with
VIBRAM® Mont compound highly reliable on Vibram Mulaz
adapts to a wide variety of alpine terrain and to the most
extreme conditions thanks to a 360° helical tread, which is especially effective when ascending and descending. The broad
support surfaces at the tip (climbing zone) are particularly
useful in rocky passages where grip is essential.
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Η σόλα σκάφη από λάστιχο VIBRAM® Foura Zeppa PU είναι
κατασκευασμένη με trekking σχεδιασμό, με σφήνα από πολυουρεθάνη για
να απορροφά τους κραδασμούς. Χάρη στο ενισχυμένο προστατευτικό στα
δάκτυλα, το ειδικά κατασκευασμένο τακούνι και το σχεδιασμό στη μέση της
σόλας (για ενισχυμένη πρόσφυση σε ανισόπεδο έδαφος), είναι κατάλληλη
για εξειδικευμένα υποδήματα trekking.
VIBRAM® Foura Zeppa PU is a rubber cup sole featuring the
trekking design by Vibram, with wedge in shock absorbing
polyurethane. For the reinforced toe cap, the undercut heel
and the carved waist (for improved adherence to uneven terrain), it is recommended for resoling/manufacturing specialist
footwear for trekking.

Σόλα από λάστιχο με τον κλασικό τρακτερωτό σχεδιασμό της Vibram. Χάρη
στην εξαιρετική ανθεκτικότητα και το εσωτερικό από ένα ειδικό μαλακό
υλικό που απορροφά τους κραδασμούς, είναι κατάλληλη για υποδήματα
βουνού και εργασίας, όπου η απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα είναι
απαραίτητη.
Blocker rubber sole featuring the classic Vibram mountain
design. Because of its excellent resistance to wear and the
shock-absorbing insert in a special soft compound, it is recommended for resoling/manufacturing mountain and work
footwear when high shock absorption for the heel is required.

45221079
VIBRAM 130Ρ CUBE PU

Ο ισχυρός σχεδιασμός της σόλας VIBRAM® Cube προσφέρει: Υψηλό
προφίλ για προστασία.
Μεγάλη επιφάνεια επαφής στην μπροστινή περιοχή για πρόσφυση
σε βραχώδεις επιφάνειες. Ενδιάμεση σόλα από PU για απορρόφηση
κραδασμών. Τετραγωνισμένες προεξοχές για βελτίωση της πρόσφυσης σε
μαλακές και βρώμικες επιφάνειες. Σύνθεση από το υλικό Vibram OR+TC4
PLUS για αντιολισθητικότητα σε λάδι.
The strong designed trekking VIBRAM® Cube sole features:
High profile for protection. Large contact toe for grip on rocky
surfaces. PU midsole for cushioning and shock absorbtion.
Squared lugs to improve traction on soft and dirt surfaces.
Vibram OR+TC4 PLUS compound for oil resisting.
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45221109 (39-41)
45221233 (42-47)
VIBRAM 122P FOURA ΖΕΡΡΑ PU

45221082 (35-42), 45221206 (43-48)
VIBRAM 1230 SASS MAOR
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45221366
VIBRAM 1375 BIFIDA BEIGE
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45221014 (36-41)
45221139 (42-51)
VIBRAM 1370 ROTHORN

Η VIBRAM® Rothorn είναι σόλα σκάφη από λάστιχο, κατάλληλη για
υποδήματα πεζοπορίας.
VIBRAM® Rothorn is a rubber cupsole for hiking.

Σόλα σκάφη από λάστιχο. Το εξειδικευμένο προφίλ στην περιοχή των
δακτύλων (που βοηθά την κυκλική κίνηση), το ειδικά κατασκευασμένο λοξό
τακούνι (για πρόσφυση στην κατάβαση) και οι προεξοχές (που ενισχύουν
την πρόσφυση), καθιστούν αυτή τη σόλα ιδανική για υποδήματα και μπότες
trekking.
Cup rubber sole. The special profiled toe cap (to favour a
rolling movement), the undercut bevelled heel (to favour grip
in descent), and the undercut studs (which favour grip), make
this the ideal sole for resoling/manufacturing trekking boots
and shoes.

45221015 (36-41)
45221140 (42-48)
VIBRAM 1375 BIFIDA

Σόλα σκάφη από λάστιχο. Το εξειδικευμένο προφίλ στην περιοχή των δακτύλων
(που βοηθά την κυκλική κίνηση), το ειδικά κατασκευασμένο λοξό τακούνι (για
πρόσφυση στην κατάβαση) και οι προεξοχές (που ενισχύουν την πρόσφυση),
καθιστούν αυτή τη σόλα ιδανική για υποδήματα και μπότες trekking.
Cup rubber sole. The special profiled toe cap (to favour a rolling
movement), the undercut bevelled heel (to favour grip in descent),
and the undercut studs (which favour grip), make this the ideal sole
for resoling/manufacturing trekking boots and shoes.

45221088
VIBRAM 1395 ICE NEW

Η VIBRAM Ice New, είναι η σόλα για τον παγετό, που σχεδιάστηκε ειδικά
για κραμπόν φορετά ή New-Matic. Κατασκευασμένη από το λάστιχο
VIBRAM® Mont, υλικό που έχει φτάσει στις πιο ψηλές κορυφές της γης.
Διατηρεί την απόδοσή του σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ενισχυμένη
με περισσότερα εύκαμπτα τμήματα με λάστιχο χαμηλής πυκνότητας, που
εξασφαλίζουν άνεση των ποδιών και καλύτερη απορρόφηση κραδασμών.
Πολλά κανάλια στο προφίλ της σόλας για να αυτοκαθαρίζεται από το χιόνι
και τη λάσπη, για μεγαλύτερη ασφάλεια.
VIBRAM Ice New, the sole for glacier. VIBRAM® Ice New sole
was specifically designed for step-in or New-Matic crampons.
Realized with VIBRAM® Mont rubber compound, a high-altitude product. The formula that climbed every highest peaks
on earth. Maintains its performance at very low temperatures. Filled out with more flexible wedges made of low-density rubber, to ensure the comfort of the foot and better shock
absorbing. Many channels on the sole to evacuate snow and
mud, for increased safety.

45221123
VIBRAM 1442 FRIEDRICH

Ίσια σόλα από λάστιχο με σχεδιασμό πολλαπλών κατευθύνσεων. Εξαιρετική
πρόσφυση στο περιβάλλον της πόλης, ασφαλές περπάτημα σε υγρές
επιφάνειες. Βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και πρόσφυσης.
Flat rubber sole featuring the Vibram multidirectional design.
Distinguished grip on city environments, safe walk on wet.
Optimal compromise between durability and grip.

45221093 (36-41), 45221208 (42-47,5)
VIBRAM 1420 SNOW SHOE

Η σόλα VIBRAM® Snow Shoe είναι η σόλα με τις περισσότερες πωλήσεις,
σχεδιασμένη ειδικά για χιόνι. Το υλικό VIBRAM® Mont, είναι ιδανικό
για ολισθηρές επιφάνειες. Μεγάλες αυλακώσεις για καλή πρόσφυση σε
χιόνι. Η θέση των προεξοχών στο προφίλ βοηθά τον αυτοκαθαρισμό από
το χιόνι, για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο σχεδιασμός της σόλας στο πλάι
προστατεύει το άνω μέρος του υποδήματος και ενισχύει την αντοχή στο
κρύο, ένα πλεονέκτημα για πεζοπορίες με υποδήματα χιονιού.
The VIBRAM® Snow Shoe sole is the well-known best-seller,
designed specifically for snow. VIBRAM® Mont compound,
ideal on sloopy surfaces. Wide grooves for good grip in
powder. The position of the lugs facilitates evacuation of the
snow under the weight of the foot, thus further enhancing
safety. The rands on the sides protect the upper and increase
resistance to cold weather, a definite plus for hikes with
snowshoes.

45221067 (36-41), 45221201 (42-47,5)
VIBRAM 1450 CLUSAZ

45221227
VIBRAM 1446 EDO

45221228
VIBRAM 1474 ZEGAMA

Σόλα σκάφη από λάστιχο με τον κλασικό σχεδιασμό της Vibram. Εξαιρετική
πρόσφυση στο περιβάλλον της πόλης, ασφαλές περπάτημα σε υγρές
επιφάνειες. Βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και πρόσφυσης, είναι
κατάλληλη για χρήση σε άνετα υποδήματα με κλασικό στύλ.
Rubber cup sole featuring the Vibram classical design. Distinguished grip on city environments, safe walk on wet. Optimal
compromise between durability and grip, it can be successfully
used in the production of comfort footwear in a classical style.

Σόλα σκάφη από λάστιχο. Στην μπροστινή και πίσω περιοχή υπάρχουν
αυλακώσεις για την εφαρμογή κραμπόν. Η κεντρική ζώνη είναι
κατασκευασμένη από μαλακό υλικό (για να προστατεύει από χτυπήματα)
και ο σχεδιασμός με τα κεντρικά καρφιά (για γρήγορο αυτοκαθαρισμό
του χιονιού), καθιστούν αυτή τη σόλα ιδανική για εξειδικευμένες μπότες
ορειβασίας.
Cup rubber sole. The special toe and heel provided with a
groove for the attachment of crampons, the central band in
soft compound (to soften possible blows), and the design with
central studs (created for fast elimination of snow), make this
the ideal sole for resoling/manufacturing boots specifically for
mountaineering.

Ίσια σόλα από μαλακό λάστιχο με προφίλ πολλαπλών κατευθύνσεων. Χάρη
στην εξαιρετική ανθεκτικότητα και στις αντιολισθητικές ιδιότητες, αυτή η
σόλα είναι κατάλληλη για αθλητικά υποδήματα. Πολύ λεπτό προφίλ για
μειωμένο βάρος.
Flat sole in soft rubber with multidirectional lugs design. For
its excellent resistance to wear and high non-slip capacity,
this sole is recommended for resoling sports shoes. Very thin
bottom for reduced weight.
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Η VIBRAM® Ushba είναι σόλα σκάφη από λάστιχο με διπλή χρήση:
σχεδιασμένη για υποδήματα αθλητικών δραστηριοτήτων και στρατιωτικής
χρήσης. Εγγυημένη μέγιστη απόδοση για υποδήματα πεζοπορίας, τρέξιμο
εκτός δρόμου και πολλαπλά σπορ. Κατασκευασμένη από το υλικό XS TREK
που προσφέρει: Μέγιστη ισορροπία μεταξύ πρόσφυσης και ανθεκτικότητας.
Αξιόπιστο σε ανισόπεδο έδαφος. Παρέχει σταθερότητα και άνεση στο
περπάτημα.
VIBRAM® Ushba is a rubber cupsole featuring a double use:
you can prove its performing design both in sport activities
and military uses. Maximum performance granted in hiking
and trailrunning and multisport. Made of XS TREK compound:
Optimum balance between traction and durability. Reliable
on uneven grounds, good underfoot feedback. Provides stability and walking comfort.

45221371
VIBRAM 1557 MOTTARONE ΣΟΛΑ

Σόλα από λάστιχο σχεδιασμένη με ψηλές προεξοχές για πρόσφυση στο
χιόνι. Η τεχνολογία Vibram Arctic Grip υπάρχει στις προεξοχές που είναι
τοποθετημένες στα σημεία που έχουν περισσότερη επαφή με το έδαφος.
Ο σχεδιασμός των Arctic Grip προεξοχών είναι μελετημένος προκειμένου
να εξασφαλίσει ότι υπάρχει μία φαρδιά βάση που έρχεται σε επαφή με τις
παγωμένες επιφάνειες, για μεγαλύτερη πρόσφυση (ειδικά σε υγρό πάγο)
και σταθερότητα της σόλας.
Rubber sole designed with high profile lugs for traction on
snow. Vibram Arctic Grip technology is applied to the lugs
positioned in the areas of greatest contact with the ground.
The design of the Arctic Grip lugs has been studied to ensure
that there is a broad base in contact with icy surfaces in order
to increase grip (especially on wet ice) and the stability of the
sole.

45221364
VIBRAM 157P SIXTY SEVEN

Σόλα σκάφη από μαλακό λάστιχο με προφίλ πολλαπλών κατευθύνσεων, με
σφήνα από πολυουρεθάνη για να απορροφά τους κραδασμούς. Χάρη στην
εξαιρετική ανθεκτικότητα και στις αντιολισθητικές ιδιότητες, αυτή η σόλα
είναι κατάλληλη για επισκευή και κατασκευή αθλητικών υποδημάτων.
Cup sole in soft rubber with multidirectional lugs design, with
wedge in shock absorbing polyurethane. For its excellent
resistance to wear and high non-slip capacity, this sole is recommended for resoling/manufacturing sports shoes.
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45221039
VIBRAM 1485 USHBA
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45221051
VIBRAM 1682 T.REX

45221016
VIBRAM 1685 MOMBELLO

Εξειδικευμένη σόλα από λάστιχο με νέο βιομηχανικό σχεδιασμό από τη
Vibram, με διαφοροποιημένες ζώνες. Χάρη στην άριστη ανθεκτικότητα σε
συνδυασμό με την ειδική αντιολισθητικότητα στην περιοχή που έρχεται σε
επαφή με το πεντάλ, είναι κατάλληλη για μπότες motocross.
Special rubber sole featuring the new biomechanical design
with differentiated zones by Vibram. Because of the excellent
resistance to wear, together with the special non-slip pattern
in the part in contact with the pedal crank, it is recommended
for resoling/manufacturing motocross boots

45221230
VIBRAM 1681 ACROBAT

Σόλα από λάστιχο, με νέο σχεδιασμό ειδικά μελετημένο για μπότες μηχανής.
Wedge rubber sole, with a new design especially studied for
Trial boots.

Σόλα από λάστιχο με λειτουργικό σχεδιασμό, διαφορετικό μεταξύ
αριστερού και δεξιού ποδιού, προκειμένου να ικανοποιήσει και τους
πιο απαιτητικούς οδηγούς enduro. Χάρη στην άριστη ανθεκτικότητα και
αντιολισθητικότητα, ειδικά στη ζώνη του πεντάλ, είναι κατάλληλη για μπότες
enduro.
Blocker rubber sole featuring a functional design, differentiated between right and left, to satisfy even the most demanding
enduro riders. For its excellent resistance to wear and high
non-slip capacity, especially in the pedal crank zone, it is recommended for resoling/manufacturing enduro boots.

45221062
VIBRAM 1688 VSM TECH

Σόλα από συμπαγές εξελιγμένο λάστιχο με ανταλλακτικά μέρη για μπότες
Supermotard. Το προϊόν έχει μελετηθεί ειδικά για οδηγούς που λαμβάνουν
μέρος σε πραγματικά γρήγορους εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Τα
ανταλλακτικά μέρη, γνωστά και ως sliders, είναι κατασκευασμένα από δύο
διαφορετικά υλικά, προκειμένου να είναι εγγυημένη η ακριβής απόδοση σε
συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Sole in compact EVOLUTION rubber with interchangeable
parts for Supermotard boots. The product has been especially
studied for riders who take part in the really fast national
and international competitions. The interchangeable pieces,
also known as sliders, are composed of two different materials, to guarantee precise performance in particular atmospheric conditions.

45221232
VIBRAM 2055 ETTON

Η VIBRAM® Eton είναι ίσια σόλα από λάστιχο με ξεχωριστό τακούνι, σε
νέα έκδοση Αγγλικού στυλ. Η άριστη ανθεκτικότητα σε συνδυασμό με
την καλή πρόσφυση, καθιστούν αυτή τη σόλα ιδανική για υποδήματα με
κλασικό σχεδιασμό και επιλογή ραψίματος.
VIBRAM® Eton Sole is a flat rubber sole with separate heel,
in a new version of the English design. Excellent resistance to
wear together with good grip properties make this sole ideal
for manufacturing shoes with a classic construction, even
when sewn.

45221369 40-41
45221355 42-48
VIBRAM 177P LITE RUN

Η VIBRAM® Lite Run είναι σόλα σκάφη από λάστιχο ενισχυμένη με PU
για βελτιωμένη απόδοση στην πεζοπορία, το τρέξιμο εκτός δρόμου και
διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.
VIBRAM® Lite Run is a rubber cupsole powered with PU for
improved performance in hiking, trailrunning, and multisport
activities.

45221017 030-070
45221141 080-130
VIBRAM 2002 CAMBRIDGE

Ίσια σόλα από μαλακό λάστιχο με κωνικό προφίλ, με τον ιστορικό
σχεδιασμό της Vibram για καθημερινά υποδήματα. Χάρη στην εξαιρετική
ανθεκτικότητα και στις αντιολισθητικές ιδιότητες, αυτή η σόλα είναι
κατάλληλη για καθημερινά και αθλητικά υποδήματα. Το προϊόν μπορεί να
κολληθεί εύκολα με κόλλες Νεοπρενίου.
Flat sole in soft rubber with tapered template, featuring the
historic Vibram urban design. For its excellent resistance to
wear and high non-slip capacity, this sole is recommended
for resoling/manufacturing very casual and sports shoes. The
product can easily be glued with normal neoprene adhesives.

45221047 (378), 45221189 (390), 45221190 (412),
45221191 (434), 45221192 (456)
VIBRAM 2008 HUEZ GRADUATED

Σόλα από μαλακό λάστιχο με κλασικό σχεδιασμό. Οι άριστες
αντιολισθητικές ιδιότητες, σε συνδυασμό με την εξαιρετική ανθεκτικότητα
και το σφηνοειδές προφίλ, καθιστούν αυτό το προϊόν ιδανικό για τους
κατασκευαστές ορθοπεδικών υποδημάτων που απαιτούν υψηλού επιπέδου
σταθερότητα.
Soft rubber wedge sole with classic design, its excellent nonslip properties, together with its exceptional resistance to
wear and its graduaded profile make this the ideal product
for the manufacture of orthopaedic shoes which require a
high level of stability.

45221053
VIBRAM 2070 TRENTO

Σόλα από λάστιχο, με εξαιρετικό σχεδιασμό που ενισχύει τον
αυτοκαθαρισμό και την ανθεκτικότητα. Είναι κατάλληλη για υποδήματα
πόλης και στρατιωτικά.
Blocker rubber sole, featuring an excellent self-cleaning design, and excellent resistance to wear. It is recommended for
resoling/manufacturing town and military shoes.
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Σόλα από λάστιχο με αντιολισθητικό σχεδιασμό. Χάρη στην εξαιρετική
ανθεκτικότητα και στις υψηλές αντιολισθητικές ιδιότητες, σε συνδυασμό
με το κλασικό ύψος τακουνιού (1,5mm), η σόλα αυτή είναι κατάλληλη για
ντελικάτα υποδήματα.
Blocker rubber sole, featuring islands with a non-slip Vibram
design. For its excellent resistance to wear and high non-slip
capacity together with the classic heel step (1.5 mm), this sole
is recommended for resoling/manufacturing elegant shoes.

45221101
VIBRAM 2141 PELICAN

Σόλα σκάφη από συμπαγές λάστιχο η VIBRAM® Pelican είναι κατάλληλη
για καθημερινά, μοντέρνα και υποδήματα ταξιδίου.
VIBRAM® Pelican is a compact rubber cupsole ideal for casual
and trendy shoes, its dynamic soul also makes it perfectly
fitting on travel footwear.

45221225
VIBRAM 2146 CLEANTREK

Αντρική σόλα σκάφη από λάστιχο με σχεδιασμό εμπνευσμένο από
υποδήματα εκτός πόλης. Το προφίλ έχει το κλασικό σχέδιο Vibram®
Carrarmato, προσαρμοσμένο για υποδήματα μόδας και καθημερινά.
Men’s all rubber cupsole with an outdoor-inspired profile. The
tread has classic Vibram® Carrarmato design heritage adapted for fashion/casual shoes.
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45221019
VIBRAM 2094 LIENZ
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45221358
VIBRAM 2153 YELLOW BOOT

Σόλα σκάφη από λάστιχο με τον κλασικό τρακτερωτό σχεδιασμό της
Vibram. Χάρη στην άριστη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και ελαφριού
βάρους σε συνδυασμό με αντιολισθητικές ιδιότητες, είναι κατάλληλη για
χρήση στην κατασκευή και επισκευή άνετων υποδημάτων και μποτών.
Rubber cup sole featuring the classic Vibram mountain design.
Thanks to the excellent compromise between resistance to
wear and light weight together with non-slip properties, it
can be successfully used in the production of comfort footwear and boots.

45221118
VIBRAM 2148 STRIGHTON

Σόλα με αθλητικό και casual σχεδιασμό εμπνευσμένο από τις μπάλες του
γκολφ. Αυτό το απλό γεωμετρικό σχέδιο είναι τέλειο για μοδάτα sneakers.
A casual and sporty sole inspired by the dimpled design of
golf balls. This simple geometric design is perfect for fashion
sneakers.

45221020
VIBRAM 2303 NEW PORTO CERVO

Κλασική σόλα από μαλακό λάστιχο, ιδανική για κλασικά υποδήματα
ναυτικού τύπου. Κατάλληλη ακόμα και αν απαιτείται ράψιμο. Αυτό το προϊόν
μπορεί εύκολα να κολληθεί με κόλλες Νεοπρενίου.
Classic sole in soft rubber featuring lamellar islands, which
make this ideal for manufacturing classic nautical shoes, even
when sewing is required. The product can easily be glued
with normal neoprene adhesives.

45221073
VIBRAM 2537 TUSCANY

Η σόλα από λάστιχο VIBRAM® Tuscany συνδυάζει το σχεδιασμό της με
την άνεση και την κομψότητα, με αποτέλεσμα να είναι κατάλληλη για χρήση
σε υποδήματα καθημερινά, μόδας, συμπεριλαμβανομένου υποδήματα
ταξιδίου.
VIBRAM® Tuscany rubber blocker blends in its design all the
suggestions its name reminds of: comfort, elegance, walking.
As a result, this blocker uses go from casual to fashion footwear, including travel shoes.

45221080
VIBRAM 2653 LIPSIA ANTISTATIC OIL RESISISTANCE

Σόλα από λάστιχο GUMLITE με νέο αντιολισθητικό σχεδιασμό. Χάρη
στην άριστη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και ελαφριού βάρους, σε
συνδυασμό με το φαρδύ προφίλ και το νέο αντιστατικό και αντιολισθητικό
σε λάδι υλικό, είναι κατάλληλη για χρήση σε ορθοπεδικά υποδήματα.
Blocker GUMLITE sole with the new anti slip design. Thanks
to the excellent compromise between resistance to wear and
light weight together with the large template and the new antistatic and oil resistant GUMLITE compound, it can be successfully used for resoling/manufacturing Orthopedic footwear.

45221092
VIBRAM 2548 SLANG

Σόλα σκάφη από λάστιχο η VIBRAM® Slang είναι κατάλληλη για νεανικά
υποδήματα. Ιδανική για καθημερινά, μοντέρνα και υποδήματα ταξιδίου.
As its name suggests, VIBRAM® Slang is a rubber cupsole featuring a young style. Ideal for casual and trendy shoes, its dynamic soul also makes it perfectly fitting on travel footwear.

45221040 (35-40) Black-Brown, 45221182 (4146) Black-Brown, 45221186 (47-49) Black-Brown,
45221184 (35-40) Beige, 45221185 (41-46) Beige
VIRAM 2600 LIVERPOOL

Σόλα από λάστιχο GUMLITE με τον κλασικό κυματιστό σχεδιασμό της
Vibram. Χάρη στην άριστη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας, ελαφριού
βάρους, καλής σπορρόφησης κραδασμών και αντιολισθητικότητας, είναι
κατάλληλη για την κατασκευή και επισκευή άνετων υποδημάτων.
Blocker GUMLITE sole featuring the classic Vibram wave design; thanks to the excellent compromise between resistance
to wear and light weight together with good shock absorbing
and non-slip properties, it can be successfully used for resoling/manufacturing comfort footwear.

45221029 (378) Black-Brown
45221171 (412) Black-Brown
VIBRAM 2607 NESSIE GUMLITE

Σόλα από λάστιχο GUMLITE. Χάρη στην άριστη ισορροπία μεταξύ
ανθεκτικότητας, ελαφριού βάρους και καλής απορρόφησης κραδασμών, σε
συνδυασμό με το βιομηχανικό σχεδιασμό, η NESSY είναι κατάλληλη για
άνετα και ορθοπεδικά υποδήματα.
Blocker GUMLITE sole. Thanks to the excellent compromise between resistance to wear and light weight, together with good
shock absorbing properties and the special biomechanical
design, NESSY can be used successfully for resoling/manufacturing comfort and orthopedic footwear.

45221229 (Black-Brown)
45221231 (Beige)
VIBRAM 2602 DESERT BOOT

Η σόλα VIBRAM® Desert Boot είναι κατασκευασμένη από λάστιχο Gumlite.
Υφή διάτρητου που θυμίζει κρεπ. Ελαφριά και αντιολισθητική.
VIBRAM® Desert Boot is a Gumlite die-cut sole. Punched textures reminding grain of sand. Lightness and grip.
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Σόλα από λάστιχο Gumlite. Χάρη στην άριστη ισορροπία μεταξύ
ανθεκτικότητας και ελαφριού βάρους, σε συνδυασμό με την απορρόφηση
κραδασμών και αντιολισθητικές ιδιότητες, είναι κατάλληλη για άνετα και
ορθοπεδικά υποδήματα. Συνδυάζεται με το τακούνι 2655.
Unisex Gumlite flat sole; thanks to the excellent compromise
between resistance to wear and light weight, together with
good shock absorbing and non slip properties, it can be successfully used for comfort and orthopedic shoes. To be used
with heel 2655.

45221095 (396) Black-Brown
45221210 (479) Black-Brown
VIBRAM 2656 CAPE TOWN

Σόλα από λάστιχο Gumlite. Χάρη στην άριστη ισορροπία μεταξύ
ανθεκτικότητας και ελαφριού βάρους, σε συνδυασμό με την απορρόφηση
κραδασμών και αντιολισθητικές ιδιότητες, είναι κατάλληλη για άνετα και
ορθοπεδικά υποδήματα.
Unisex Gumlite flat sole; thanks to the excellent compromise
between resistance to wear and light weight, together with
good shock absorbing and non slip properties, it can be
successfully used for comfort and orthopedic shoes.

45221052 (372) Black-Brown
45221194 (436) Black-Brown
45221195 (472) Black-Brown
VIBRAM 2659 AVANA

Σόλα από λάστιχο Gumlite, με νέα εκδοχή του κλασικού Αγγλικού
σχεδιασμού. Χάρη στην άριστη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και
ελαφριού βάρους σε συνδυασμό με την καλή απορρόφηση κραδασμών και
τις αντιολισθητικές ιδιότητες, είναι κατάλληλη για χρήση στην κατασκευή και
επισκευή άνετων υποδημάτων.
Blocker sole in GUMLITE compound, in a new version of the
classic English design; thanks to the excellent compromise between resistance to wear and light weight together with good
shock absorbing and non-slip properties, it can be successfully
used in the production of comfort footwear.
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45221064 (350) Black-Brown
45221196 (416) Black-Brown
45221197 (478) Black-Brown
VIBRAM 2655 SPRINGS
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45221031
VIBRAM 2670 CORMONS

Σόλα από λάστιχο Gumlite με σταδιακά αυξανόμενο πάχος με νέα έκδοση
του αποκλειστικού σχεδιασμού της Vibram με μικροσκοπικές κηλίδες.
Χάρη στην άριστη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και ελαφριού βάρους,
σε συνδυασμό με την απορρόφηση κραδασμών και τις αντιολισθητικές
ιδιότητες, είναι κατάλληλη για κατασκευή και επισκευή άνετων υποδημάτων.
GUMLITE sole with a gradually decreasing thickness in a new
classic version of the exclusive Vibram design with sucker
islands; thanks to the excellent compromise between resistance to wear and light weight together with its good shock
absorbing and non-slip properties, it can be successfully used
for resoling/manufacturing comfort footwear.

45221121 (Black), 45221120 (Beige)
VIBRAM 2669 FREIBURG

Σόλα σφήνα από λάστιχο Gumlite. Χάρη στον ειδικό βιομηχανικό
σχεδιασμό της που ευνοεί την φυσική κίνηση του ποδιού, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε άνετα και ορθοπεδικά υποδήματα.
Gumlite wedge sole; thanks to the special biomechanical design which favours the natural movement of the foot, it can be
successfully used for comfort and orthopedic shoes.

45221122
VIBRAM 2661 RIPPLE

Αντρική και γυναικεία σόλα με πολύ έντονες προεξοχές με κλίση, που
προσδίδουν ένα επιθετικό αλλά και κλασικό προφίλ.
A men’s and ladies sole with very high lugs and extreme
incline, creating an aggressive yet classic profile.

45221090
VIBRAM 2677 ATLANTA

Σόλα από λάστιχο Gumlite. Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό με τις προεξοχές,
το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για την κατασκευή και επισκευή άνετων
και ορθοπεδικών υποδημάτων που απαιτούν καλή πρόσφυση σε όλες τις
επιφάνειες.
Gumlite unisex sole. Because of the special stud design, the
product is recommended for the manufacture of comfort and
orthopedic shoes that require good grip on all surfaces.

45221361
VIBRAM 2692 TORINO

Σόλα από λάστιχο GUMLITE με τον κλασικό σχεδιασμό της Vibram. Χάρη
στην άριστη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας, ελαφριού βάρους, καλής
απορρόφησης κραδασμών και αντιολισθητικότητας, είναι κατάλληλη για την
κατασκευή και επισκευή άνετων υποδημάτων.
Blocker GUMLITE sole featuring the classic Vibram design;
thanks to the excellent compromise between resistance to
wear and light weight together with good shock absorbing
and non-slip properties, it can be successfully used for resoling/manufacturing comfort footwear.

45221124 372 (Black)
45221221 436 (Black)
VIBRAM 2678 MINSK

Σόλα από λάστιχο GUMLITE με τον κλασικό κυματιστό σχεδιασμό της
Vibram. Χάρη στην άριστη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας, ελαφριού
βάρους, καλής απορρόφησης κραδασμών και αντιολισθητικότητας, είναι
κατάλληλη για την κατασκευή και επισκευή άνετων υποδημάτων.
Blocker GUMLITE sole featuring the classic Vibram wave design; thanks to the excellent compromise between resistance
to wear and light weight together with good shock absorbing
and non-slip properties, it can be successfully used for resoling/manufacturing comfort footwear.

45221048 (Black-Brown)
45221193 (Beige-White-Blue)
VIBRAM 2810 BOLOGNA

Η πρώτη σόλα της Vibram κατασκευασμένη με υλικό Gumlite. Χάρη
στην άριστη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και ελαφριού βάρους,
σε συνδυασμό με την απορρόφηση κραδασμών και τις αντιολισθητικές
ιδιότητες, είναι κατάλληλη για χρήση σε άνετα υποδήματα με κλασικό στύλ.
The first blocker sole in GUMLITE compound made by Vibram;
thanks to the excellent compromise between resistance to
wear and light weight together with good shock absorbing
and nonslip properties, it can be successfully used in the production of comfort footwear in a classical style.

45221044 350 (Black-Brown)
45221188 416 (Black-Brown)
VIBRAM 2680 AMSTERDAM

Η σόλα Amsterdam της VIBRAM® προσφέρει άνεση όταν κινείστε και
πρόσφυση όταν στέκεστε σταθεροί. Υλικό VIBRAM® gumlite. Ειδική
κατασκευή στην περιοχή των δακτύλων και του τακουνιού για πρόσφυση.
Δακτύλιοι τοποθετημένοι στρατηγικά για σταθερότητα.
VIBRAM® Amsterdam sole provides with comfort when moving and grip when standing still.
VIBRAM® gumlite compound. Textured toe and heel pads
for grip. Medallion bobs are strategically placed for stablity.
Multiple lug pattern provides traction while allowing smooth
rolling gait.

45221033 040-070 (Black-Brown-Beige)
45221172 080-120 (Black-Brown-Beige)
VIBRAM 2820 BASTIA

Η σόλα VIBRAM® Bastia είναι κατασκευασμένη για να εγγυάται ασφαλείς
επιδόσεις σε δραστηριότητες που σχετίζονται με βάρκες όπως την
ιστιοπλοΐα, μειώνοντας τον κίνδυνο ολίσθησης, χάρη στην πρόσφυση του
προφίλ της.
VIBRAM® Bastia is a rubber cupsole developed to grant safe
performances in sailing activities. Thanks to its bottom’s grip,
it reduces the slipping risks of the shoes used on boats.
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Σόλα από λάστιχο με πολύ έντονες προεξοχές, που προσδίδουν ένα
επιθετικό αλλά και κλασικό προφίλ.
Rubber sole with very high lugs, creating an aggressive yet
classic profile.
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45221071
VIBRAM 2886 SARATOGA

50264023
VIBRAM 2870 LONDRA

Ίσια σόλα από λάστιχο με ξεχωριστό τακούνι, με άριστη ανθεκτικότητα
και καλές αντιολισθητικές ιδιότητες. Ιδανική για κατασκευή κλασικών
υποδημάτων, ακόμα και οταν είναι απαραίτητο το ράψιμο.
Flat rubber sole with separate heel, featuring an island design; excellent resistance to wear together with good nonslip
properties make this ideal for manufacturing shoes with a
classic construction, even when sewing is required.

45221035 (358), 45221178 (391), 45221179 (424),
45221180 (457), 45221181 (480)
VIBRAM 4303 BETULLA TRANCIATA
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Σόλα από λάστιχο Morflex με κλασικό τρακτερωτό σχεδιασμό. Χάρη στην
καλή ανθεκτικότητα και το εξαιρετικά ελαφρύ βάρος σε συνδυασμό με
την απορροφητικότητα των κραδασμών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή και επισκευή άνετων casual υποδημάτων.
Blocker MORFLEX sole in the classic Vibram mountain design;
thanks to its good resistance to wear and the extremely light
weight together with good shock absorbing properties, it can
be successfully used for resoling/manufacturing comfort and
casual footwear.
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45221063 (392) Black-Brown
45221060 (436) Black-Brown
VIBRAM 4371 MANILA

Σόλα από λάστιχο Morflex με νέο δυναμικό σχεδιασμό. Η ανθεκτικότητα σε
συνδυασμό με το εξαιρετικά ελαφρύ βάρος, καθιστούν τη σόλα ιδανική για
τις πιο απαιτητικές επισκευές.
Morflex compound blocker sole with the new dynamic net design; its good resistance to wear together with its extremely
light weight make this the ideal product for the most demanding repairs

45221114 (352) Black-Brown
45221116 (352) Beige-White
45221115 (436) Black-Brown
45221117 (436) Beige-White
VIBRAM 4377 CRISTY MORFLEX

Σόλα σφήνα από λάστιχο Morflex. Η ανθεκτικότητα σε συνδυασμό με το
εξαιρετικά ελαφρύ βάρος και το πλατύ προφίλ, καθιστούν τη σόλα ιδανική
για άνετα και ορθοπεδικά υποδήματα.
Morflex compound wedge sole. Its good resistance to wear,
together with its extremely light weight and wide template
make this the ideal product for resoling/manufacturing comfort and orthopedic shoes.

45221046
VIBRAM 431Κ SKYLINE

Η σόλα από λάστιχο VIBRAM® Skyline είναι κατάλληλη για καθημερινά
υποδήματα, όπως casual, ταξιδίου, μοδάτα.
VIBRAM® Skyline is a rubber blocker to be used on lifestyle
footwear including fashion, casual and travel shoes.

45221086 (358) Black-Brown
45221087 (392) Black-Brown
VIBRAM 4855 AFRODITE TRANCIATA
45221069 (392) Black-Brown
45221202 (456) Black-Brown
VIBRAM 4392 AVOGADO

Ίσια σόλα VIBRAM® Afrodite με πάχος 6mm κατασκευασμένη από λάστιχο
Newflex, ελαφριά, με μοντέρνο σχεδιασμό και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
VIBRAM® Afrodite Die-cut is a flat, lightweight sole that is
6mm thick and produced with Newflex compound. Modern
style design. Wide color range.

45221362
VIBRAM 502P LITE WOLF

45221042
VIBRAM 629Κ DIVISION

45221357
VIBRAM 546C SCATTER

Σόλα από λάστιχο Morflex με νέα έκδοση του κλασικού σχεδίου της Vibram.
Η ανθεκτικότητα σε συνδυασμό με το εξαιρετικά ελαφρύ βάρος και το πλατύ
προφίλ, καθιστούν τη σόλα ιδανική για άνετα και ορθοπεδικά υποδήματα.
Morflex compound blocker sole with a new version of the
classic Vibram lug design; its good resistance to wear, together with its extremely light weight and wide template make
this the ideal product for resoling/manufacturing comfort and
orthopedic shoes.

45221043
VIBRAM 516Κ WESTERN BLOW

Σόλα από λάστιχο Morflex με νέο γεωμετρικό σχεδιασμό από τη Vibram. Η
καλή ανθεκτικότητα σε συνδυασμό με το εξαιρετικά ελαφρύ βάρος και το
φαρδύ προφίλ, καθιστούν αυτή τη σόλα ιδανική για επισκευή και κατασκευή
άνετων και ορθοπεδικών υποδημάτων.
Morflex compound blocker sole with a new geometric design by
Vibram. Its good resistance to wear, together with its extremely
light weight and wide template make this the ideal product for
resoling/manufacturing comfort and orthopedic shoes.

Σόλα από λάστιχο Morflex με νέο γεωμετρικό σχεδιασμό από τη Vibram.
Η καλή ανθεκτικότητα σε συνδυασμό με το εξαιρετικά ελαφρύ βάρος
και το φαρδύ προφίλ, καθιστούν αυτή τη σόλα ιδανική για επισκευή και
κατασκευή άνετων και ορθοπεδικών υποδημάτων.
Morflex compound blocker sole with a new geometric design
by Vibram. Its good resistance to wear, together with its
extremely light weight and wide template make this the ideal
product for resoling/manufacturing comfort and orthopedic
shoes.

H VIBRAM® Lite Wolf είναι σόλα σκάφη από λάστιχο, ενισχυμένη με PU
για απορρόφηση των κραδασμών και άνεση, που προσφέρει βέλτιστη
απόδοση σε υποδήματα αθλητικών δραστηριοτήτων, πεζοπορίας και
στρατιωτικά.
VIBRAM® Lite Wolf is a rubber cupsole powered with PU for
improved performances in hiking sport activities and military
missions.

Σόλα σκάφη κατασκευασμένη από το υλικό Vibram® Vi-Lite. Πολύ
ελαφριά, άριστη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και ελαφριού βάρους
σε συνδυασμό με την απορρόφηση κραδασμών και τις αντιολισθητικές
ιδιότητες, είναι κατάλληλη για χρήση σε άνετα υποδήματα με κλασικό στύλ.
Men’s cup sole using injected Vibram® Vi-Lite compound. Ultimate in lightness, optimum balance of lightness and durability together with good shock absorbing and nonslip properties, it can be successfully used in the production of comfort
footwear in a classical style.
17 3

S o h l e n
a b s ä t z e
|
H E E L S - S O L E S
|
Σ Ο Λ Ε Σ
Τ Α Κ Ο Υ Ν Ι Α
174

45221373
VIBRAM 803CS OPTILITE

Σόλα από λάστιχο με τον κλασικό trekking σχεδιασμό της Vibram.
Χάρη στις αντιολισθητικές ιδιότητες, σε συνδυασμό με το ενισχυμένο
προστατευτικό στα δάκτυλα, το ειδικά σχεδιασμένο τακούνι και κεντρικό
τμήμα (για βελτιωμένη πρόσφυση σε ανισόπεδο έδαφος), είναι κατάλληλη
για εξειδικευμένα υποδήματα trekking. Είναι κατασκευασμένη από το
υλικό XS TREK που προσφέρει: Βέλτιστη ισορροπία μεταξύ πρόσφυσης και
ανθεκτικότητας. Αξιοπιστία σε ανισόπεδα εδάφη. Σταθερότητα και άνεση
στο περπάτημα.
Rubber sole featuring the classic trekking design by Vibram.
For its high non-slip capacity, together with the reinforced toe
cap, the undercut heel and the carved waist (for improved
adherence to uneven terrain), it is recommended for resoling/
manufacturing specialist footwear for trekking. The sole is
made of XS TREK compound providing: Optimum balance
between traction and durability. Reliable on uneven grounds,
good underfoot feedback. Stability and walking confort.

45221224
VIBRAM 639K LADDER ΣΟΛΑ

Η VIBRAM® Ladder είναι πολύ ελαφριά σόλα για επαναστατική άνεση:
μόλις 130gr βάρος σε αντίθεση με το παραδοσιακό των 177gr. Το λάστιχο
Newflex παρέχει ισχυρή απορρόφηση κραδασμών προκειμένου να
προστατεύσει τα πόδια, μειώνοντας την επίδραση της επαφής με το έδαφος,
εξασφαλίζοντας ενισχυμένη πρόσφυση.
Το τετραγωνισμένο και αυτοκαθαριζόμενο προφίλ έχει σχεδιαστεί
προκειμένου να υποστηρίζει τη βιομηχανική κίνηση του ποδιού. Τα κύρια
χαρακτηριστικά της σόλας Ladder είναι: πολύ ελαφρύ βάρος, υψηλή
ποιότητα και ασύγκριτη άνεση. Η σόλα Ladder είναι ιδανική γιατί συνδυάζει
το νέο στυλ με τα ελαφριά υποδήματα και τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό.
VIBRAM® Ladder is a ultralight sole for a revolutionary
comfort: just 130gr of weight instead of traditional 177gr. Its
Newflex compound is a powerful shock absorber conceived
to protect feet by reducing their impact on the ground and ensuring a strong grip. For the first time, the Newflex compound
is here used for an expanded rubber cupsole which easily
mingles with the shoe’s upper. Its squarely and self-cleaning
bottom had been conceived to support the foot’s biomechanical movement. Ladder’s main features are: greatest lightness,
high quality proved by finest textures, beyond comparison
comfort. Ladder sole is ideal to mix new style solutions for
light shoes, refined design and fluent lines.

45221374
VIBRAM 777CS PLUMP ΣΟΛΑ

Σόλα από λάστιχο με τον κλασικό trekking σχεδιασμό της Vibram.
Χάρη στις αντιολισθητικές ιδιότητες, σε συνδυασμό με το ενισχυμένο
προστατευτικό στα δάκτυλα, το ειδικά σχεδιασμένο τακούνι και κεντρικό
τμήμα (για βελτιωμένη πρόσφυση σε ανισόπεδο έδαφος), είναι κατάλληλη
για εξειδικευμένα υποδήματα trekking. Είναι κατασκευασμένη από το
υλικό XS TREK που προσφέρει: Βέλτιστη ισορροπία μεταξύ πρόσφυσης και
ανθεκτικότητας. Αξιοπιστία σε ανισόπεδα εδάφη. Σταθερότητα και άνεση
στο περπάτημα.
Rubber sole featuring the classic trekking design by Vibram.
For its high non-slip capacity, together with the reinforced toe
cap, the undercut heel and the carved waist (for improved
adherence to uneven terrain), it is recommended for resoling/
manufacturing specialist footwear for trekking. The sole is
made of XS TREK compound providing: Optimum balance
between traction and durability. Reliable on uneven grounds,
good underfoot feedback.
Stability and walking confort.

45221125
VIBRAM 9109 MONOLITE

Σόλα από λάστιχο με δραματικό προφίλ, κατάλληλη για καθημερινά
μοδάτα υποδήματα.
Οι κάθετες και οριζόντιες εγκοπές κάνουν τη σόλα πιο εύκαμπτη κατά μήκος
πολλαπλών αξόνων. Ο σχεδιασμός είναι καθαρός με λείες επιφάνειες.
Unisex blocker sole with a dramatic profile for lifestyle shoes.
The vertical and horizontal cuts make the sole flexible along
multiple axes. The design is clean with smooth surfaces.

45221112
VIBRAM 9105 GLOXI CUT

45221356
VIBRAM 9111 CASERTA

Σόλα σκάφη με ψηλό προφίλ κατασκευασμένη από το υλικό Vibram® ViLite. Vintage σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Vibram® Gloxina με βαθιές
εγκοπές για μέγιστη ευκαμψία και άνεση.
Men’s cup sole with a high profile using injected Vibram®
Vi-Lite compound. Vintage Vibram® Gloxina design with deep
cuts for maximum flexibility and comfort.

Σόλα με ψηλό προφίλ κατασκευασμένη από το υλικό Vibram® Vi-Lite.
Vintage σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Vibram® Gloxina με βαθιές
εγκοπές για μέγιστη ευκαμψία και άνεση.
Men’s blocker with a high profile using injected Vibram®
Vi-Lite compound. Vintage Vibram® Gloxina design with deep
cuts for maximum flexibility and comfort.

45221359
VIBRAM S1231 BRUSH SHEARLING CLASSIC

45221059
VIBRAM 6712 MONICA

Η σόλα VIBRAM® Monica είναι κατασκευασμένη από λάστιχο και είναι
κατάλληλη για χρήση σε στυλάτα υποδήματα (μόδας, casual, ταξιδίου).
VIBRAM® Monica Suola is a rubber sheet to be used on lifestyle footwear (fashion, casual, and travel shoes).

Σόλα από λάστιχο με πάχος που προσφέρει ισορροπία ανάμεσα σε
ανθεκτικότητα και ελαφρύ βάρος. Η τεχνολογία Vibram Arctic Grip υπάρχει
στις προεξοχές που είναι τοποθετημένες στα σημεία που έχουν περισσότερη
επαφή με το έδαφος. Ο σχεδιασμός των Arctic Grip προεξοχών είναι
μελετημένος προκειμένου να εξασφαλίσει ότι υπάρχει μία φαρδιά βάση
που έρχεται σε επαφή με τις παγωμένες επιφάνειες, για μεγαλύτερη
πρόσφυση (ειδικά σε υγρό πάγο) και σταθερότητα της σόλας.
Rubber sole designed with a thickness that offers a good
balance between being both lightweight and durable. Vibram
Arctic Grip technology is applied to the lugs positioned in the
areas of greatest contact with the ground. The design of the
Arctic Grip lugs has been studied to ensure that there is a
broad base in contact with icy surfaces in order to increase
grip (especially on wet ice) and the stability of the sole.

45221363
VIBRAM 9112 GOLFO

Σόλα σφήνα σκάφη με ψηλό προφίλ κατασκευασμένη από το υλικό
Vibram® Vi-Lite. Χάρη στις ειδικές προεξοχές και το εξαιρετικά ελαφρύ
βάρος σε συνδυασμό με την καλή απορροφητικότητα των κραδασμών,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και επισκευή άνετων casual,
αθλητικών και ορθοπεδικών υποδημάτων.
Wedge cup sole with a high profile using injected Vibram®
Vi-Lite compound. Because of the special stud design and the
extremely light weight together with good shock absorbing
properties, it can be successfully used for resoling/manufacturing comfort, casual, sport and orthopedic footwear.
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Σόλα από λάστιχο σχεδιασμένη με ψηλές προεξοχές για πρόσφυση στο
χιόνι. Η τεχνολογία Vibram Arctic Grip υπάρχει στις προεξοχές που είναι
τοποθετημένες στα σημεία που έχουν περισσότερη επαφή με το έδαφος.
Ο σχεδιασμός των Arctic Grip προεξοχών είναι μελετημένος προκειμένου
να εξασφαλίσει ότι υπάρχει μία φαρδιά βάση που έρχεται σε επαφή με τις
παγωμένες επιφάνειες, για μεγαλύτερη πρόσφυση (ειδικά σε υγρό πάγο)
και σταθερότητα της σόλας.
Rubber sole designed with high profile lugs for traction on
snow. Vibram Arctic Grip technology is applied to the lugs
positioned in the areas of greatest contact with the ground.
The design of the Arctic Grip lugs has been studied to ensure
that there is a broad base in contact with icy surfaces in order
to increase grip (especially on wet ice) and the stability of the
sole.

45221380
VIBRAM 026AGS (S1374) CHIACCIO

Vibram Arctic Grip σόλα σκάφη, εξ’ ολοκλήρου από λάστιχο, χωρίς
προσθήκη μεταλλικών στοιχείων ή άλλων πρόσθετων. Μια νέα προσέγγιση
στην πρόσφυση σε παγωμένες επιφάνειες (ειδικά σε υγρό πάγο). Η
τεχνολογία Vibram Arctic Grip προσφέρει την καλύτερη δυνατή απόδοση,
συνδυάζοντας προφίλ με διευρυμένα σημεία επαφής με το έδαφος και
προεξοχές με μεγαλύτερες επιφάνειες στήριξης.
Vibram Arctic Grip cup sole, designed entirely with rubber
material without any addition of metal components or inserts.
It represents a new approach to the grip on icy surfaces (specifically on wet ice). Vibram Arctic Grip technology provides
the best possible performance, combining profil with extended contact areas with the ground and rubber lugs with wider
support surfaces.

45221049
VIBRAM 1686 SUPERMOTARD

Σόλα από συμπαγές λάστιχο με ανταλλακτικά μέρη για μπότες Supermotard.
Το προϊόν έχει μελετηθεί εξειδικευμένα για τα χαρακτηριστικά αυτής της
μοτοσυκλέτας, όπου τα σημεία που έρχονται σε επαφή με το έδαφος,
φθείρονται εύκολα και γρήγορα. Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η
Vibram σχεδίασε αυτό το προϊόν, το οποίο προσφέρει την επιλογή αλλαγής
συγκεκριμένων κομματιών της σόλας, απλά ξεβιδώνοντας το φθαρμένο
μέρος και βιδώνοντας το νέο. Τα ανταλλακτικά, γνωστά και ως sliders, έχουν
σύνθεση από τρία διαφορετικά υλικά για εγγυημένη απόδοση με ακρίβεια
σε συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Sole in compact rubber with interchangeable parts for Supermotard boots. The product has been studied specifically for
this motorcycle discipline, which involves heavy and early
wear of the parts in contact with the ground. To counter this
problem, Vibram has designed this product, which offers the
possibility of changing certain parts of the sole, by simply
unscrewing the worn part and screwing on the new. The
interchangeable parts, also known as sliders, are composed
of three different materials which guarantee precise performance in particular atmospheric conditions.
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45221360
VIBRAM S1244 YELLOW OPEN
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45221383 VIBRAM 54AGS ENRIQUE ΣΟΛΑ

Σόλα σκάφη ειδικά κατασκευασμένη και σχεδιασμένη για απόδοση σε
υγρό πάγο. Βελτιωμένη πρόσφυση σε κρύες, παγωμένες ή χιονισμένες
επιφάνειες σε σύγκριση με τις υπάρχουσες σόλες Vibram.
Cup sole specifically engineered and designed to perform on
wet ice. Improved grip on cold, iced or snowy surfaces compared with existing Vibram soles

45221340 VIBRAM 607K VIKING ΣΟΛΑ

Η σόλα σκάφη VIBRAM® Viking είναι κατασκευασμένη από λάστιχο
σχεδιασμένη για μέγιστη απόδοση και πρόσφυση σε δραστηριότητες
πεζοπορίας. Προφίλ ειδικά σχεδιασμένο για πρόσφυση σε βραχώδεις
επιφάνειες και ανισόπεδο έδαφος.
VIBRAM® Viking is a rubber cupsole designed for performances and grip in hiking adventures. Large contact toe for
grip on rocky surface and aneven ground.

45221334
VIBRAM 885K NEWBOULDER

Σχεδιασμένη για χρήση σε υποδήματα προσέγγισης. Μεγάλη επιφάνεια επαφής
στα δάκτυλα για πρόσφυση. Φαρδιές βεντούζες για μέγιστη σταθερότητα και
επιπλέον πρόσφυση.
Designed for approach uses. Large contact toe for grip performance. Broad sucker-like lugs for maximal stability and extra grip.

45221385 (Black)
45221384 (Beige)
VIBRAM 1621 MEHRA

Σόλα σκάφη σχεδιασμένη για στρατιωτική χρήση. Προφίλ ειδικά σχεδιασμένο
για πρόσφυση σε βραχώδεις επιφάνειες. Κατάλληλη για πεζοπορία.
Rubber cupsole specifically conceived and developed for military
use. Large contact toe for grip on rocky surface. Suitable for
trekking and hiking.

45221386
VIBRAM 165P TRAIL RUN

Η σόλα σκάφη VIBRAM® Trail Run είναι κατάλληλη για πεζοπορία. Είναι
ενισχυμένη με PU για μειωμένο βάρος, απορρόφηση κραδασμών και
άνεση. Προφίλ σκαλισμένο που προσφέρει πρόσφυση σε ασταθές έδαφος.
Κατασκευασμένο από το υλικό TREK για πρόσφυση και ανθεκτικότητα.
VIBRAM® Trail Run PU is the Vibram® Trail Run hiking cupsole
version empowered with PU for reduced weight, shock absorbing and confort. Engraved areas for traction on unstaible
terrains. TREK compound for grip and durability.

45221379
VIBRAM 893CS AUGUST

Κατάλληλη για αθλητικά υποδήματα. Ειδικά σχεδιασμένο προφίλ με
ευέλικτες ζώνες που ενισχύουν τη φυσική ροή και άνεση. Τα πλαίσια
πολυουρεθάνης εξασφαλίζουν σταθερότητα και μέγιστη απορρόφηση
των κραδασμών. Η «Vibram Ground Adoptive» περιοχή βελτιώνει την
πρόσφυση. Συνίσταται για τρέξιμο σε ορεινές διαδρομές. Συνδυάζει υψηλό
σχεδιασμό και τεχνολογία.
It is ideal for sport shoes. Its flexible lines offer natural rolling
and comfort. The TPU frame enhances stability and maximum
cushioning. The “Vibram Ground Adaptive zone” improves
traction. Recommended for trail running. A sole with high
design and technology combination.

45221388
VIBRAM 020C (S211)
MOTORBIKE

45221387
VIBRAM 1550 VERTIGE

Σόλα σκάφη κατάλληλη για μπότες ορειβασίας. Προφίλ ειδικά σχεδιασμένο
για πρόσφυση σε βραχώδεις επιφάνειες και ανισόπεδο έδαφος.
Κατασκευασμένη από το υλικό MONT που παρέχει πρόσφυση και
ανθεκτικότητα. Ειδικές υποδοχές για Crampon.
Rubber cup sole for mountaineering boots. Large contact toe
for grip on rocky surface and aneven ground. MONT compound
for grip and dourability. Crampon suitability for safety.

Σόλα κατάλληλη για μοτοκρός
εκτός δρόμου. Κατασκευασμένη
από το υλικό MONT που
παρέχει πρόσφυση και
ανθεκτικότητα και το υλικό
XSTREK που παρέχει πρόσφυση
και άνεση. Προφίλ με
εμπρόσθια κλίση που ενισχύει
την πρόσφυση κατά την κίνηση.
Rubber sole suitable
for off-road motocross.
MONT compound provides
traction and durability.
XSTREK compound provides traction and confort.
Fore inclined lug design to
enhance traction moving
forward.
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45221111
VIBRAM 887K SHELL

Γυναικεία σόλα πλατφόρμα κατασκευασμένη από το υλικό Vibram® ViLite για πιο ελαφρύ βάρος. Δυναμικό προφίλ με βαθιές αυλακώσεις για
μοντέρνο στυλ και ευκαμψία.
Women’s wedge blocker designed with injected Vibram®
Vi-Lite compound to reduce weight. Aggressive profile with
deep grooves for a trendy look and high flexibility.

Γυναικεία σόλα σφήνα σκάφη. Χάρη στον ειδικό βιομηχανικό σχεδιασμό
της που ευνοεί την φυσική κίνηση του ποδιού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
άνετα και ορθοπεδικά υποδήματα.
Women’s wedge cup sole; thanks to the special biomechanical
design which favours the natural movement of the foot, it can
be successfully used for comfort and orthopedic shoes.

Σ Ο Λ Ε Σ
Τ Α Κ Ο Υ Ν Ι Α
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45221368
VIBRAM 9116 SOFIA

Γυναικεία σόλα σφήνα σκάφη κατασκευασμένη από το υλικό Vibram®
Vi-Lite. Χάρη στον ειδικό βιομηχανικό σχεδιασμό της που ευνοεί την φυσική
κίνηση του ποδιού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άνετα και ορθοπεδικά
υποδήματα.
Women wedge cup sole using injected Vibram® Vi-Lite compound. Thanks to the special biomechanical design which
favours the natural movement of the foot, it can be successfully used for comfort and orthopedic shoes.
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45221113
VIBRAM 9104 LADY RIPPLE

45221365
VIBRAM S1324 MAERENGUE

Προφίλ με διευρυμένα σημεία επαφής στα σιδερένια πεντάλ για βέλτιστη
πρόσφυση και σταθερότητα. Λεπτό στρώμα λάστιχου στο κάτω μέρος για
να είναι ελαφριά και ανθεκτική. Συνδυασμός “idrogrip” και “megagrip”
υλικών για μέγιστη απόδοση. Κατάλληλη για ποδηλασία στο βουνό.
A sole with large contact lugs to optimize grip, traction and
stability on pedal iron spikes. Thin rubber bottom to optimize lightness and durability. A combination with “idrogrip”
and “megagrip” compound for high performance. Ideal for
mountain and downhill bike.

ΜΗΧΑΝΕΣ
MACHINES
Maschinen

A45

Χαρακτηριστικά | Characteristics | Eigenschaften:
Μηχάνημα που πρεσσάρει τα υποδήματα, με μπράτσο τύπου V με δυνατότητα μετακίνησης του
μπράτσου εμπρός - πίσω και δεξιά - αριστερά. Μεγάλη απόσταση μεταξύ του πετάλου και του
μπράτσου για να χωράει χοντρά υποδήματα. Χειροκίνητη βαλβίδα κινήσεως για μεγαλύτερη
ακρίβεια στη συγκόλληση. Ξεχωριστός ρυθμιστής πίεσης για το καρφωτικό και προστασία σε
περίπτωση υπέρβασης της πίεσης. Αθόρυβος αεροσυμπιεστής χωρίς λάδια.
A machine that presses the footwears of V type with possibility of arm’s drift
front-behind and right-left. Long distance between arm and caulk ideal for big
shaped shoes. Manually-operated valve of movement for bigger precision in
the welding. Separate regulator of pressure for the nail airpistol and protection
in case of pressure overshooting. Noiseless sprint air compressor without oils.
das Gerät presst Schuhe mit einem V-druckarm. der drückarm lässt sich nach vorne und
nach hinten, nach rechts und nach links bewegen. Großer abstand zwischen dem pedal und
des drückarms. Ideal für grobe Schuhe. manuell gesteuertes Bewegungsventil für höhere
Genauigkeit beim Zusammenkleben. Separater druckregler für den nieter mit Sicherung im falle
einer drücküberschreitung. Geräuschlose luftpresse ohne öl.
∆ιαστάσεις | Dimensions | Maße:
45cm X 190cm X 75cm - 220V/1 PH/ 50Hz

Όλα τα μηχανήματα προσφέρονται με τα παραπάνω βασικά εξαρτήματα.
Κατόπιν δική σας ζήτησης, μπορούμε να προσαρμόσουμε οποιοδήποτε
άλλο εξάρτημα στα μηχανήματα αυτά.
All types of machines are available with the above basic
elements. After your inquiry we are able to adapt any other
element in these machines.
alle Geräte werden mit dem oben erwähnten Basiszubehör angeboten.
Sonstiges Zubehör kann nach anfrage den Geräten angepasst werden.

Χαρακτηριστικά | Characteristics | Eigenschaften:
Μηχάνημα που πρεσσάρει τα υποδήματα, με μπράτσο τύπου V και ένα σημείο
μονής θέσης για συγκόλληση τακουνιού. Δύο ξεχωριστοί έξοδοι αέρα με 3 σημεία
ρύθμισης της πίεσης και προστασία υπερβολικής πιέσεως. Δυνατότητα μετακίνησης
μπράτσου τύπου V μπροστά - πίσω, αριστερά - δεξιά και στο σημείο του τακουνιού
το οποίο αυξομειώνεται. Δύο ξεχωριστές βαλβίδες κινήσεως για μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα στην συγκόλληση. Αθόρυβος αεροσυμπιεστής χωρίς λάδια.
A machine that presses footwears of V type and one point single
place. Two separate exits air with 3 points of regulation of pressure and protection of excessive pressure. Possibility of arm’s drift
front-behind οr right-left and to the point where the heel fluctuates.
Two separate valves of movement for bigger effectiveness in the
welding. Noiseless sprint air compression without oils.
das Gerät presst Schuhe mit einem V- druckarm und hat eine Stelle zum Zusammenkleben des absatzes. 2 separate luftausgänge mit einer 3-Stufenregelung des drucks
und mit Sicherung im falle einer drücküberschreitung. der V-druckarm lässt sich nach
vorne, nach hinten, nach rechts und nach links bewegen. die Stelle des absatzes ist
Höhenverstellbar. 2 separate Bewegunsventile für bessere Ergebnisse beim Zusammenkleben. Geräuschlose luftpresse ohne öl.
∆ιαστάσεις | Dimensions | Maße:
75cm X 190cm X 75cm - 220V/1PH/50Hz

ROYAL A75

M A C H I N E S

|

A75

|
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ROYAL A45

Vacum πρεσα για συγκόλληση
όλων των ειδών των σολών.
Διαστάσεις: 32x58x94cm
Vacum press for welding
all types of soles.
Dimensions: 32x58x94cm

m a s c h i n e n

ROYAL A32

A32

ROYAL A115C
Χαρακτηριστικά | Characteristics | Eigenschaften:
5 αυτόνομα μοτέρ, 2 Γυαλόχαρτα, 1480mm x 40mm, 1480mm x 75mm, 1 Μαχαίρι Widi
20mm, 1 Κασαδόρος Η85mm, 1 Σκούφια Φ80mm, Δύο βούρτσες 200mm x 60mm.
5 autonomic motors, 2 Sanding belts 1480mm x 40mm, 1480mm x 75mm,
1 Widi knife 20mm, 1 Cone sandpaper Η85mm, 1 Sanding buffer Φ80mm, 2
Brushes 200mm x 60mm.
5 eigenständige motoren, 2 Schleifpapiere 1480m x 40mm und 1480mm x 75mm, 1 messer
Widi 20mm, 1 absatzfrontkegel, 1 Bimser, 2 Bürsten 200mm x 60mm.
∆ιαστάσεις | Dimensions | Maße:
115cm X 150cm X 75cm - 220V/1 PH/ 50Hz – 380V/ 3PH / 50Hz

A115C

ROYAL A98

ROYAL A115
A115

Χαρακτηριστικά | Characteristics | Eigenschaften:
5 αυτόνομα μοτέρ, 2 Γυαλόχαρτα, 1480mm x 40mm, 1480mm x 75mm, 1 Μαχαίρι Widi 20mm, 1 Κασαδόρος
H85mm, 1 Σκούφια Φ80mm, 3 περιστρεφόμενες βούρτσες 200mm x 60mm.
5 autonomic motors, 2 Sanding belts 1480mm x 40mm, 1480mm x 75mm, 1 Widi knife 20mm,
1 Cone sandpaper Η85mm, 1 Sanding buffer Φ80mm, 3 Revolving brushes 200mm x 60mm.
5 eigenständige motoren, 2 Schleifpapiere 1480m x 40mm und 1480mm x 75mm, 1 messer Widi 20mm, 1 absatzfrontkegel, 1 Bimser, 3 rotierende Bürsten 200mm x 60mm.
∆ιαστάσεις | Dimensions | Maße:
125cm X 150cm X 75cm - 220V/1 PH/ 50Hz – 380V/ 3PH / 50Hz
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A94C

Χαρακτηριστικά | Characteristics
5 αυτόνομα μοτέρ, 2 Γυαλόχαρτα, 1480mm x 40mm 1480mm
x 75mm, 1 Μαχαίρι Widi 20mm, 1 Κασαδόρος Η85mm, 1
Σκούφια Φ80mm, 3 Βούρτσες 200mm x 50mm, Διαστάσεις:
94x75x162cm, 220V/1 PH/ 50Hz – 380V/ 3PH / 50Hz
5 autonomic motors, 2 Sanding belts 1480mm x
40mm 1480mm x 75mm, 1 Widi knife 20mm, 1 Cone
sandpaper Η85mm, 1 Sanding buffer Φ80mm, 3
Brushes 200mm x 50mm, Dimensions: 94x75x162cm,
220V/1 PH/ 50Hz – 380V/ 3PH / 50Hz

A94

Χαρακτηριστικά | Characteristics
5 αυτόνομα μοτέρ, 2 Γυαλόχαρτα 1480mm x
40mm 1480mm x 75mm, 1 Μαχαίρι Widi
20mm, 1 Κασαδόρος Η85mm, 1 Σκούφια
Φ80mm, 2 Βούρτσες 200mm x 50mm,
Διαστάσεις: 94x75x162cm, 220V/1 PH/ 50Hz
– 380V/ 3PH / 50Hz
5 autonomic motors, 2 Sanding belts
1480mm x 40mm 1480mm x 75mm, 1
Widi knife 20mm, 1 Cone sandpaper
Η85mm, 1 Sanding buffer Φ80mm, 2
Brushes 200mm x 50mm, Dimensions:
94x75x162cm, 220V/1 PH/ 50Hz –
380V/ 3PH / 50Hz

ROYAL A94

Χαρακτηριστικά | Characteristics
3 Αυτόνομα μοτέρ, 2 Γυαλόχαρτα,
1480mm x 40mm 1480mm x 75mm,
1 Σκούφια Φ80mm, Διαστάσεις:
56x75x150cm, 220V/1 PH/ 50Hz –
380V/ 3PH / 50Hz
3 autonomic motors, 2 Sanding
belts 1480mm x 40mm 1480mm x
75mm, 1 Sanding buffer Φ80mm, 3
Brushes 200mm x 50mm, Dimensions: 56x75x150cm, 220V/1 PH/
50Hz – 380V/ 3PH / 50Hz

ROYAL A94C

ROYAL A56
m a s c h i n e n
|
M A C H I N E S
|
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A56

A70C

Χαρακτηριστικά | Characteristics | Eigenschaften:
4 αυτόνομα μοτέρ, 1 Γυαλόχαρτο 1480mm x 40mm,
1 Μαχαίρι Widi 20mm, 1 Κασαδόρος H85mm, 1
Σκούφια Φ80mm, 3 Περιστρεφόμενες βούρτσες
200mm x 60mm.
4 autonomic motors, 1 Sanding belt 1480mm
x 40mm, 1 Widi knife 20mm, 1 Cone sandpaper Η85mm, 1 Sanding buffer Φ80mm, 3
Revolving brushes 200mm x 60mm.
4 eigenständige motoren, 1 Schleifpapier 1480m x
40mm, 1 messer Widi 20mm, 1 absatzfrontkegel, 1
Bimser, 3 rotierende Bürsten 200mm x 60mm.
∆ιαστάσεις | Dimensions | Maße:
80cm X 150cm X 75cm - 220V/1 PH/ 50Hz –
380V/ 3PH / 50Hz

A70E

Χαρακτηριστικά | Characteristics | Eigenschaften:
4 αυτόνομα μοτέρ, 1 Γυαλόχαρτο φαρδύ 1480mm
x 75mm, 1 Μαχαίρι Widi 20mm, 1 Κασαδόρος
H85mm.
4 autonomic motors, 1 Large sanding belt
1480mm x 75mm, 1 Widi knife 20mm, 1
Cone sandpaper Η85mm.
4 eigenständige motoren, 1 breites Schleifpapier
1480m x 75mm, 1 messer Widi 20mm, 1 absatzfrontkegel.
∆ιαστάσεις | Dimensions | Maße:
70cm X 150cm X 75cmcm - 220V/1 PH/ 50Hz 380V/ 3PH / 50Hz

ROYAL A98

Χαρακτηριστικά | Characteristics | Eigenschaften:
4 Αυτόνομα μοτέρ, 1 Γυαλόχαρτο 1480mm x 40mm,
1 Μαχαίρι Widi 20mm, 1 Κασαδόρος Η85mm, 1
Σκούφια Φ80mm, 2 Βούρτσες 200mm x 60mm.
4 autonomic motors, 1 Sanding belt 1480mm
x 40mm, 1 Widi knife 20mm, 1 Cone sandpaper Η85mm, 1 Sanding buffer Φ80mm, 2
Brushes 200mm x 60mm.
4 eigenständige motoren, 1 Schleifpapier 1480m x
40mm, 1 messer Widi 20mm, 1 absatzfrontkegel, 1
Bimser, 2 Bürsten 200mm x 60mm.
∆ιαστάσεις | Dimensions | Maße:
70cm X 150cm X 75cm - 220V/1 PH/ 50Hz –
380V/ 3PH / 50Hz

ROYAL A70E

ROYAL A70C

ROYAL A70

A70

A98

Χαρακτηριστικά | Characteristics | Eigenschaften:
4 Αυτόνομα μοτέρ, 2 Γυαλόχαρτα, 1480mm x 40mm,
1480mm x 75mm, 1 Κασαδόρος Η85mm, 1 Σκούφια
Φ80mm, Δύο βούρτσες 200mm x 60mm.
4 autonomic motors, 2 Sanding belts
1480mm x 40mm, 1480mm x 75mm, 1
Cone sandpaper Η85mm, 1 Sanding buffer
Φ80mm, 2 Brushes 200mm x 60mm.
4 eigenständige motoren, 2 Schleifpapiere 1480m x
40mm und 1480mm x 75mm, 1 absatzfrontkegel, 1
Bimser, 2 Bürsten 200mm x 60mm.
∆ιαστάσεις | Dimensions | Maße:
98cm X 150cm X 75cm - 220V/1 PH/ 50Hz –
380V/ 3PH / 50Hz
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65282003
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Χαρακτηριστικά | Characteristics
| Eigenschaften:
CLAES ΓΑΖΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Ενταση ρεύματος: 220V/50hz
Ηλεκτρονικό μοτέρ. Ιδιοτητες: Μήκος βελονιάς από 0 έως
6,5mm. -Σύστημα ραφής: LA 81. Τύπος ραφής: Ζικ-ζακ και απλή.
CLAES SEWING MACHINE. Power supply: 220V/50hz
Electronic motor. Specifications: Stitch length from
0 to 6,5mm. Needles system: LA 81. Needles type:
Zig-zag and normal.
claES näHmaScHInE. Stromstärke: 220V/50hz elektronischer motor. Eigenschaften: nadelstichlänge von 0 bis
6,5mm. nähensystem: la 81. nähentyp: zickzack und normal.
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65281002 35cm.
65281001 70cm.

65281003

Χαρακτηριστικά | Characteristics | Eigenschaften:
Γαζωτική μηχανή μέσα έξω για σόλες, με διπλές κλωστές,
κατάλληλη για παπούτσια και μπότες. Μήκος γαζώματος
3-14mm. Μέγιστο πάχος 27mm. Γαζιά/λεπτό 120-150. Ισχύς
μοτέρ 0,4Kw. Διαστάσεις 62x57x165cm.
Lockstitch sole sewing machine, double threads
without wax heating, suitable for shoes and
boots. Stitch length 3-14mm. Max thickness
27mm. Stitches/min 120-150. Motor power
0,4Kw. Overall dimensions 62x57x165cm.
durchnähmaschine, mit doppelten fäden ohne Wachserwärmung, passend für Schuhe und Stiefel. Stichlänge 3 bis
14mm. maximale dicke 27mm. 120 bis 150 Stiche pro minute. motorleistung 400 Watt. abmessungen: 62x57x165cm.

Χαρακτηριστικά | Characteristics
| Eigenschaften:
ROYAL ΓΑΖΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ.
Ενταση ρεύματος: 220V/50hz
CE Ηλεκτρονικό μοτέρ. Ιδιοτητες:
Μήκος βελονιάς από 0 έως 6,5mm.
Μπράτσο: 35εκ. ή 70 εκ. Σύστημα
ραφής: 332.
ROYAL SEWING MACHINE.
Power supply: 220V/50hz CE
Electronic motor. Specifications: Stitch length from 0 to
6,5mm. Arm: 35cm or 70 cm.
Seamless system: 332.
RoYal näHmaScHInE. Stromstärke: 220V/50hz cE elektronischer
motor. Eigenschaften: nadelstichlänge von 0 bis 6,5mm. arm:
35cm oder 70cm. nähensystem:
332.

65222009

Μηχανή ανοίγματος για την περιοχή της
γάμπας και του κουτουπιέ.
Boot stretcher. With instep raiser.
Stiefelschaftdehner aus metall.
Χαρακτηριστικά | Characteristics |
Eigenschaften: 5,5kg. 16x63x25cm.

65222005 / 65222011

65222002

65222006

Μηχανή ανοίγματος ηλεκτρική, με
θερμοστάτη για γρήγορο άνοιγμα
υποδημάτων για την περιοχή της γάμπας
και του κουτουπιέ.
Electric boot stretcher with thermostat for quick opening. With
instep raiser.
Elektrischer Stiefelschaftdehner mit thermostat für schnelle dehnung.
Χαρακτηριστικά | Characteristics
| Eigenschaften:
220V/50HZ. 11kg. 16x63x25cm.

Μηχανή ανοίγματος μεσαία.
Medium shoe stretcher machine.
doppelter Schuhweiter medium.
Χαρακτηριστικά | Characteristics | Eigenschaften:
14,5 kg. 34x42x44cm.

Μηχανή ανοίγματος μεσαία ηλεκτρική,
με θερμοστάτη για γρήγορο άνοιγμα
υποδημάτων.
Electric shoe stretcher machine
with thermostat for quick opening. Size Medium.
Elektrischer Schuhweiter mit thermostat
für schnelle dehnung, Größe medium.
Χαρακτηριστικά | Characteristics
| Eigenschaften:
220V/50Hz. 17kg. 34x42x44cm.

65222004

65222010 / 65222007

Μηχανή ανοίγματος με μακριά μπράτσα για να χωράει και μπότα.
Shoe stretcher machine with long arms, to fit also on boots.
doppelter Schuhweiter für Stiefel.
Χαρακτηριστικά | Characteristics | Eigenschaften:
20,5 kg. 34x42x65cm.

Μηχανή ανοίγματος compact.
Doppelter Schuhweiter Mini.
compact shoe stretcher machine.
Χαρακτηριστικά | Characteristics
| Eigenschaften:
9,5 kg. 28x35x38cm.

65222008

Μηχανή ανοίγματος ηλεκτρική με θερμοστάτη
για εύκολο άνοιγμα υποδημάτων και με
μακριά μπράτσα για να χωράει μπότα.
Electric boot stretcher machine, with
thermostat for quick opening, It has
long arms to fit also on boots.
Elektrischer Schuhweiter für Stiefel mit thermostat für schnelle dehnung.
Χαρακτηριστικά | Characteristics
| Eigenschaften:
220V/50Hz. 24kg. 34x42x65cm.
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65221001

Βίδα ανοίγματος ξύλινη.
Μέγεθος: Ανδρικό S, M, L, XL.
Γυναικείο S, M, L.
Wooden shoe stretcher screw.
Size: Men S, M, L, XL.
Woman S, M, L.
2-way Schuhdehner aus Holz.
Größen: Herren S, m, l, Xl.
damen S, m, l.
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65420001

Ηλεκτρικός εξωλκέας καρφιών
Electric nail extractor

Μεταλλική βίδα ανοίγματος.
Μέγεθος: 34/37 38/40 41/42.
Metal shoe stretcher screw.
Size: 34/37 38/40 41/42.
Schuhdehner aus metall.
Größen: 34/37 38/40 41/42.

Μ Η Χ Α Ν Ε Σ

|
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65222003
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65222001

Ψαλλίδα κάλων.
Calus scissorr.
Ballenzange.

ΚΛΕΙΔΟΜΗΧΑΝΕΣ
KEY MACHINES
ScHlüSSElkopIERmaScHInEn

Schlüsselkopiermaschinen
|
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|
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Technical data
Measurements: Width: 400 mm;
Depth: 460 mm; Height (without
lamp): 270 mm; Height (with
lamp): 440 mm
Net Weight: 25kg
Single speed engine: 0.25kw
RPM Cutter: 640
Prismatic cutter: HSS 80x5x16
Stainless steel clamps: 4 faces
Jaw lifting lever: Yes
Sensor: Hardened with regulation
nut
Brush: Tynex
Lamp: Neon
Technische Daten
abmessungen: Breite: 400 mm, tiefe:
460 mm, Höhe (ohne lampe): 270 mm,
Höhe (mit lampe): 440 mm
nettogewicht: 25kg
motor mit einer Geschwindigkeitsstufe:
0.25kw
Rpm fräse: 640
prismafräse: HSS 80x5x16
Spannfutter aus rostfreiem Stahl: 4 Seiten
Hebel zum anheben der Spannfutter: Ja
Gehärtet mit Stellring: tynex
lampe: neon

CARAT QUATTRO

Technical data
Cutter: HSS 80 mm
Measurements: Width: 420mm
Depth: 250mm Height: 290mm
Net weight 17kg
Engine: Single phase, two-speed
Technische Daten
abmessungen: Breite: 420mm tiefe:
250mm Höhe: 290mm
fräse: HSS 80 mm
nettogewicht: 17kg
motor: Einphasig mit zwei Geschwindigkeitsstufen

201
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Technische Daten
abmessungen: Breite: 380mm tiefe:
450mm Höhe: 270mm
fräse: HSS 80 mm
lampe: Glühlampe 15W
Spannfutter: Selbstzentrierend aus gehärtetem Stahl mit Zentriervorrichtungen
nettogewicht: 32kg
Bürste: tyrex
Spannung: 230V-50Hz
motor: Einphasig mit zwei Geschwindigkeitsstufen

Κ ΛΕΙΔΟΜΗΧΑΝΕΣ

|

KEYS

MACHINES

|

Schlüsselkopiermaschinen

Technical data
Cutter: HSS 80 mm
Measurements: Width: 380mm
Depth: 450mm Height: 270mm
Net weight: 32kg
Voltage: 230V-50Hz
Brush: Tyrex
Lamp: Incandescent light bulb
15W
Clamps: Self-centring, made of
tempered steel, with centring
devices
Engine: Single phase, two-speed

19 0
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70200012

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ KOYKΛA BITPINAΣ
Διαστάσεις: 40x45x85
ELECTRIC WINDOW DISPLAY MODEL
Dimensions: 40x45x85
BEWEGlIcHE ScHaUfEnStERpUppE
– ScHUHmacHERaUtomat,230 Volt.
abmessungen: 40x45x85
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