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Ό,τι καλύτερο για τις οικιακές σας συσκευές!

Η αξία της Care+Protect συνοψίζεται στο όνομά και 
την απόδοσή του. Επαγγελματικά προϊόντα για τη 
φροντίδα, συντήρηση και προστασία του σπιτιού και 
των συσκευών σας.

Η τακτική συντήρηση των οικιακών συσκευών σας 
είναι θεμελιώδης και μόνο με τη χρήση επαγγελματικών 
προϊόντων μπορείτε να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής 
και την αποτελεσματικότητά τους με την πάροδο του 
χρόνου.

Χάρη στη μεγάλη εμπειρία του Ομίλου Candy στην 
κατασκευή οικιακών συσκευών, αναπτύχθηκε η 
πλήρης σειρά προϊόντων για την παροχή εξαιρετικών 
αποτελεσμάτων.

Η εμπειρία, η επαγγελματικότητα και η συνεχής 
αναζήτηση καινοτομίας κάνουν την Care + Protect μια 
ιδιαίτερα εξειδικευμένη σειρά, που συνιστάται από 
τους μεγάλους κατασκευαστές οικιακών συσκευών. 



Στο πλαίσιο “Ξέρατε ότι...” σε κάθε τμήμα, θα βρείτε συμβουλές και συστάσεις από τους 
τεχνικούς μας, οι οποίοι είναι ειδικοί σε οικιακές συσκευές και πάντα γνωρίζουν τον 
καλύτερο τρόπο να τις φροντίσουμε. 

Για να μάθετε ακόμα περισσότερα σχετικά με τα μεμονωμένα προϊόντα μας και το πώς μπορείτε να τα 
αξιοποιήσετε στο έπακρο, παρακολουθήστε τα βίντεό μας στο ειδικό κανάλι Care+Protect στο 
YouTube. 

Ο κατάλογος αυτός χωρίζεται σε 6 κατηγορίες, για να σας βοηθήσει να βρείτε εύκολα τα προϊόντα που 
προορίζονται για κάθε κατηγορία οικιακών συσκευών.

ΠΛΥΣΙΜΟ

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ

ΣΙΔΕΡΩΜΑ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

ΨΥΞΗ

ΚΑΦΕΣ

Θέλουμε πάντα να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας προσφέροντας μια σειρά που 
ταιριάζει στις ανάγκες τους. Στο πλαίσιο “Αποκλειστικά για εσάς”, θα βρείτε προϊόντα μας 
με πραγματικά οφέλη που κάνουν τη ζωή στο σπίτι ακόμα πιο εύκολη.

Αποκλειστικά για εσάς

Ξέ
ρατε ότι...
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Πλύσιμο

Ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων, ουσιών αφαλάτωσης, προϊόντων απολύμανσης 
και αρωματικών για πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και στεγνωτήρια.
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3 σε 1 Ουσία αφαλάτωσης - Καθαριστικό - Απολυμαντικό Μαγνητική αφαλάτωση

Φροντίδα και Συντήρηση

CDP1012 35601768 EAN 8016361934573 12 σακουλάκια x50gr

CDP1004 35601769 EAN 8016361934580 4 σακουλάκια x50gr

3-ΣΕ-1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ - 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Συνδυάζει αποτελεσματικά αφαλάτωση, 
καθαρισμό και απολύμανση σε ένα μόνο 
προϊόν.  Αφαιρεί τα συσσωρευμένα άλατα, 
καθαρίζει βαθιά και απομακρύνει τη μούχλα και 
τη δυσοσμία, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής της 
συσκευής και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
Συνιστάται η μηνιαία χρήση.
Διατίθεται σε δύο μεγέθη συσκευασίας με 12 ή 4 
σακουλάκια μιας χρήσης.

Ένα πρακτικό και αποτελεσματικό προϊόν,  
η ιδανική λύση για την προστασία  

και διατήρηση της υγιεινής των συσκευών σας.

Αφαιρεί τα 
άλατα

Λιπαίνει και 
εξαλείφει τις 
οσμές

Επεκτείνει τη 
διάρκεια ζωής 
της συσκευής

Στο Πλυντήριο Στο Πλυντήριο Πιάτων

•  Τα άλατα σχηματίζονται από νερό με υψηλά επίπεδα 
ασβεστίου, μαγνησίου και άλλων ουσιών που σχηματίζουν 
εναποθέσεις από την πρώτη μέρα χρήσης στα θερμαντικά 
στοιχεία και εσωτερικά μέρη μιας συσκευής.

• Οι εναποθέσεις προκαλούν υπερθέρμανση του θερμαντικού 
στοιχείου, επηρεάζοντας τη σωστή λειτουργία. Η αφαίρεση 
των καταλοίπων ασβεστίου συμβάλλει στη μείωση της 
κατανάλωσης και στη διατήρηση της απόδοσης της 
συσκευής, επεκτείνοντας τη ζωή της.  Συνιστάται η μηνιαία 
αφαλάτωση.

Ξέ
ρατε ότι...

Αφαιρεί κακές οσμές,  
λίπη και μούχλα που  

συσσωρεύονται στα περισσότερα  
μέρη εσωτερικά της συσκευής.

Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Φροντίδα και υγιεινή για όλη την 
οικογένεια.

Ρίχνετε ένα σακουλάκι κατευθείαν 
στον κάδο και εκτελείτε έναν 
κύκλο χωρίς μπουγάδα, στη 
μέγιστη θερμοκρασία, χωρίς 
πρόπλυση.

Ρίχνετε το μισό σακουλάκι στο 
κάτω μέρος του πλυντηρίου 
πιάτων και το άλλο μισό στο δοχείο 
απορρυπαντικού και εκτελείτε έναν 
κύκλο χωρίς πιάτα, στη μέγιστη 
θερμοκρασία, χωρίς πρόπλυση.

WMD1001W 35601927 EAN 8016361957794

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ
Από την πρώτη μέρα χρήσης, βοηθά στην αποφυγή 
συσσώρευσης καταστροφικού ασβεστίου, στην 
διατήρηση καθαρότερων στοιχείων θέρμανσης και 
στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής της συσκευής 
σας. Μαλακώνει το σκληρό νερό, οδηγώντας σε 
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και απορρυπαντικών, 
βελτιώνοντας την απόδοση του πλυσίματος.

Αποτρέπει τη 
συσσώρευση 
αλάτων 
ασβεστίου

Μειωμένη 
κατανάλωση 
ενέργειας.

Επεκτείνει τη 
διάρκεια ζωής 
της συσκευής

Τοποθετήστε τον μαγνητικό 
αφαλατωτή ανάμεσα στη 

βρύση και το σωλήνα νερού Ισχυροί μαγνήτες

• Ο μαγνητικός αφαλατωτής εμποδίζει το σχηματισμό αλάτων 
στα μέρη εσωτερικά της συσκευής.

• Χρησιμοποιεί ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο για να αναγκάσει 
το νερό να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδρομή, 
διασπώντας τα μόρια των σκληρών αλάτων, μετατρέποντας 
τον ασβεστίτη σε αραγωνίτη, ο οποίος παραμένει διαλυμένος 
και παρασύρεται εύκολα έξω από τη συσκευή μέσω της ροής 
νερού.

• Η χρήση του μαγνητικού αφαλατωτή συνιστάται σε περιοχές 
με πολύ σκληρό νερό.

 Η χρήση του εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία θέρμανσης και 
τα εσωτερικά μέρη προστατεύονται από την πρώτη μέρα, 
διατηρώντας την απόδοση και τη χαμηλή κατανάλωση.

Πρόληψη  
από την 

πρώτη μέρα

Συνιστώμενη 
Φροντίδα

Τα ρούχα θα είναι  
μαλακότερα και τα  

υφάσματα  
θα προστατεύονται.

Τα πιάτα θα είναι πιο καθαρά  
και πιο αστραφτερά.

Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Γρήγορη και εύκολη  
εγκατάσταση.

Απολύτως ασφαλές για  
το περιβάλλον.

Για Πλυντήρια Ρούχων Για Πλυντήρια Πιάτων

Αποκλειστικά για εσ
άς

Αποκλειστικά για εσ
άς

Ξέ
ρατε ότι...
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Δισκία Απολύμανσης για Πλυντήρια Ρούχων και Πλυντήρια Πιάτων ΚΙΤ Φροντίδας Πλυντηρίου Ρούχων και Πλυντηρίου Πιάτων

CDT1005 35602255 EAN 8059019010496  5 ΔΙΣΚΙΑ x 20g

CDT2005 35602256 EAN 8059019010502  5 ΔΙΣΚΙΑ x 20g

ΤΑΜΠΛΈΤΕΣ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ  
ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ
Αυτή η συσκευασία με ταμπλέτες καθαρισμού Care + Protect   
για πλυντήρια ρούχων περιέχει 5 ενεργές ταμπλέτες των 20g.  
Η επαγγελματική φόρμουλα με ενεργά ένζυμα καθιστά τις 
ταμπλέτες ιδανικές για λεπτομερή καθαρισμό του φίλτρου και 
των εσωτερικών τμημάτων του πλυντηρίου σας. Οι ταμπλέτες 
καθαρισμού απομακρύνουν τα λίπη και τα υπολείμματα 
πλυσίματος, ενώ απολυμαίνουν και αφήνουν ένα ευχάριστο 
άρωμα λεβάντας.  Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα προ-
κομμένο κουτί που σας διευκολύνει  να βγάλετε  τις ταμπλέτες.

ΤΑΜΠΛΈΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ   
ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΉΡΙΑ ΠΙΆΤΩΝ 
Αυτή η  συσκευασία με ταμπλέτες καθαρισμού Care+Protect  
για πλυντήρια πιάτων περιέχει 5 ενεργές ταμπλέτες των 20g.  
Η επαγγελματική φόρμουλα με ενεργά ένζυμα καθιστά τις 
ταμπλέτες ιδανικές για ενδελεχή καθαρισμό του φίλτρου και 
των εσωτερικών τμημάτων του πλυντηρίου πιάτων (σωλήνες, 
κάδο, βραχίονες ψεκασμού). Αφαιρεί  τα λίπη και τα υπολείμματα 
πλυσίματος, ενώ παράλληλα αποστειρώνει και αφήνει ένα 
φρέσκο άρωμα λεμονιού. Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα προ-
κομμένο κουτί που σας διευκολύνει  να βγάλετε  τις ταμπλέτες.

Αφαιρεί τα 
υπολείμματα 
πλύσης

Λιπαίνει και 
αφαιρεί τα 
υπολείμματα 
πλύσης

Απολυμαίνει 
και αφαιρεί τη 
δυσοσμία

Απολυμαίνει 
και αφαιρεί τη 
δυσοσμία

Ασφαλές στην αφή 
- Προστατευτικό 
υδατοδιαλυτό φιλμ 
περιτυλίγματος

Ασφαλές στην αφή 
- Προστατευτικό 
υδατοδιαλυτό φιλμ 
περιτυλίγματος

Με την πάροδο του χρόνου, τα υπολείμματα από τα απορρυπαντικά μπορεί να 
προκαλέσουν συσσώρευση βρωμιάς ακόμη και στα λάστιχα και στα πιο κρυφά 
μέρη. Η σύνθεση με ένζυμα εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό του πλυντηρίου.

Ξέ
ρατε ότι...

Ξέ
ρατε ότι...

ΚΙΤ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Ένα σετ που εξασφαλίζει το βαθύ καθαρισμό του φίλτρου και 
όλων των εσωτερικών τμημάτων του πλυντηρίου πιάτων και την 
εκτεταμένη προστασία από άλατα, μειώνοντας την κατανάλωση 
ενέργειας και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της συσκευής. 
Περιλαμβάνει 1 μαγνητικό αφαλατωτή, 1 σκόνη για αφαίρεση 
αλάτων 1 δόσης μηνιαίως  3-σε-1 και 6 καθαριστικά δισκία 
απολύμανσης.
Επιλέξτε το σετ για να εξοικονομήσετε χρήματα.

ΚΙΤ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Ένα σετ που εξασφαλίζει το βαθύ καθαρισμό του κάδου, των σωλήνων, 
των λάστιχων στεγάνωσης και όλων των εσωτερικών τμημάτων του 
πλυντηρίου και την εκτεταμένη προστασία από άλατα, μειώνοντας 
την κατανάλωση ενέργειας και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της 
συσκευής.
Περιλαμβάνει 1 μαγνητικό αφαλατωτή, 1 σκόνη για αφαίρεση αλάτων 
1 δόσης μηνιαίως  3-σε-1 και 6 καθαριστικά δισκία απολύμανσης.
Επιλέξτε το σετ για να εξοικονομήσετε χρήματα.

WMD1010-K 35602105  EAN 8016361975774 

WMD1020-K 35602104  EAN 8016361975767 

WMD1002-K  35602103 EAN 8016361975750

ΚΙΤ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
Ένα σετ που εξασφαλίζει εκτεταμένη προστασία από άλατα, 
μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και παρατείνοντας τη 
διάρκεια ζωής του πλυντηρίου ρούχων και πιάτων. Περιλαμβάνει 1 
συσκευή μαγνητικής αφαλάτωσης και 2 μηνιαίες δόσεις σε μορφή 
σκόνης για αφαλάτωση 3-σε-1.
Επιλέξτε το σετ για να εξοικονομήσετε χρήματα.

Αποτρέπει και 
απομακρύνει 
τα άλατα

Αποτρέπει και 
απομακρύνει 
τα άλατα

Μειωμένη 
κατανάλωση 
ενέργειας.

Απολυμαίνει 
και 
εξουδετερώνει 
τις οσμές

Παρατείνει τη 
διάρκεια ζωής 
της συσκευής

Λιπαίνει και 
αφαιρεί τα 
υπολείμματα 
πλύσης

Μέγιστη 
Απόδοση 

στους 60 °C

Ιδανικό για 
απολύμανση  

του κάδου μετά  
το πλύσιμο χαλιών 
γεμάτων σκόνη και 
τρίχες κατοικίδιων 

ζώων.

Ιδανικό για  
την ασφάλεια 

ολόκληρης της 
οικογένειας και για  

τον καθαρισμό ακόμη 
και των μικρότερων 

πιατών. 

Αποκλειστικά για εσάς

Αποκλειστικά για εσάς

Φροντίδα και Συντήρηση

Τα υπολείμματα πλυσίματος μειώνουν την απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ειδικά 
όταν βρίσκονται κοντά στο φίλτρο. Η μηνιαία χρήση επαγγελματικού καθαριστικού 
απολύμανσης παρέχει βαθύ καθαρισμό όλων των εσωτερικών τμημάτων της 
συσκευής.

Αποτρέπει 
και 
απομακρύνει 
τα άλατα

Απολυμαίνει 
και 
εξουδετερώνει 
τις οσμές

Λιπαίνει και 
αφαιρεί τα 
υπολείμματα 
πλύσης

Μέγιστη 
Απόδοση 

στους 60 °C

X1

X1

X2

FOR FREE

FOR FREE

FOR FREE



10 11

ΠΛ
ΥΣ

ΙΜ
Ο

Αρωματικά για Πλυντήρια Αρωματικά για Πλυντήρια

LPL1003F 35602037 EAN 8016361971103 100ml 

LPL1002M 35602036 EAN 8016361971097 100ml 

LPL1001B 35602035 EAN 8016361971080 100ml 

100% ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ 
ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΓΑΔΑ
Τα αρώματα ποτίζουν τις ίνες, χαρίζοντας στα υφάσματα μια 
δόση καθαριότητας και φρεσκάδας. Κατάλληλο για όλους 
τους τύπους υφασμάτων, χρωμάτων, αθλητικών ρούχων 
και προγραμμάτων πλύσης . Χάρη στην ειδική δραστική 
φόρμουλα, τα ρούχα παραμένουν αρωματισμένα για έως και  
5 εβδομάδες.
Έντονο άρωμα ακόμα και μετά από στέγνωμα σε στεγνωτήριο.
Δε λεκιάζουν.

Το διακριτικό άρωμα από βελόνες πεύκων απογειώνεται σε συνδυασμό με 
το λουλουδάτο άρωμα των κυκλάμινων. Η καρδιά λουλουδιών περιέχει νότες 
λεβάντας, γαρύφαλλου και γερανιού. Το ξυλώδες άρωμα είναι έντονο χάρη 
στο ξύλο κέδρου και τον έντονο συνδυασμό κουμαρίνης και κεχριμπαριού.

Η έντονη και ζωντανή νότα του neroli και του πορτοκαλιού παρουσιάζει μία 
ιδιαίτερα λουλουδένια βάση που συνδυάζει το διακριτικό άρωμα μαγιάτικων 
τριαντάφυλλων και τους βελούδινους πράσινους τόνους του γερανιού. Το 
ξυλώδες άρωμα οφείλεται στις νότες boisée και γλυκαίνει από τη ζεστασιά της 
βανίλιας και της κουμαρίνης. Η διάρκεια του οφείλεται στα λευκά βρύα.

Φρέσκοι και αφρώδεις τόνοι γλυκού πορτοκαλιού συνδυάζονται με το 
απαράμιλλο άρωμα του ταλκ για μεγάλη διάρκεια. Ένα άρωμα που εκπέμπει 
εκρηκτική ενέργεια. Η ίρις σε συνδυασμό με την ιλλυρική και την κουμαρίνη 
χαρίζουν ζεστασιά και διάρκεια.

Κατάλληλο 
για όλους 
τους τύπους 
υφασμάτων,  
και 
προγραμμάτων 
πλύσης

Ενεργή 
φόρμουλα 
μεγάλης 
διάρκειας

Άρωμα μακράς 
διαρκείας μετά 
από στέγνωμα σε 
στεγνωτήριο

Ρίχνετε το αρωματικό στο συρτάρι μαλακτικού πριν ξεκινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίματος:
1 καπάκι (5ml) για διακριτικό άρωμα
2 καπάκια (10ml) για έντονο άρωμα

Αρωματικά Πλύσης

• Το αρωματικό αποτελείται από 100% συμπυκνωμένο άρωμα που 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη ένταση σε σύγκριση με άλλα αρωματικά 
πλυντηρίων της αγοράς που έχουν ποσοστά αρώματος από 5 έως 
30%.

• Εμποτίζει τις ίνες και τα υφάσματα κατά τον τελικό κύκλο 
ξεβγάλματος, εξασφαλίζοντας άρωμα διαρκείας. 

• Επειδή δεν είναι υδατοδιαλυτό, το άρωμα δεν ξεπλένεται και 
επανενεργοποιείται κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με την υγρασία. 
Αυτό το καθιστά ιδανικό και για αθλητικά ρούχα.

Ξέ
ρατε ότι...

Στο Πλυντήριο

Τα έντονα 
αρώματα δίνουν μια

 αίσθηση φρεσκάδας και 
καθαριότητας στα ρούχα σας.

Το αρωματικό καλύπτει το άρωμα 
του μαλακτικού και παραμένει 

ακόμη και μετά το στέγνωμα σε 
στεγνωτήριο.

Ενεργό, μακράς διαρκείας 
αρωματικό.

Αποκλειστικά για εσάς

2x5ml=10ml5ml
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Απορρυπαντικά Πλυντηρίου Πιάτων Φροντίδα Πλυντηρίου Πιάτων

ΟΛΑ-ΣΕ-ΕΝΑ
ΔΙΣΚΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 
ΠΙΑΤΩΝ
Η επαγγελματική φόρμουλα εγγυάται τέλεια 
αποτελέσματα πλύσης κάθε μέρα και είναι 
αποτελεσματική ακόμη και στα πιο επίμονα είδη 
βρωμιάς χάρη στη δυνατή απολίπανση.
Η συνεχής χρήση των δισκίων προστατεύει το γυαλί και 
τον ανοξείδωτο χάλυβα και διατηρεί τα πιάτα αστραφτερά, 
αποτρέποντας τους επιφανειακούς λεκέδες και τα 
σημάδια. Τα δισκία εξουδετερώνουν τις δυσοσμίες και 
απελευθερώνουν ένα φρέσκο άρωμα λεμονιού. 

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΡΑΣΗ
• Απορρυπαντικό
• Καθαριστικό
• Δράση Αλατιού
• Βοηθητικό για Ξέβγαλμα
• Προστατεύει τα Κρύσταλλα

Η αποτελεσμα-
τικότητά του 
έχει δοκιμαστεί 
σε 11 από τους 
πιο επίμονους 
τύπους βρωμιάς

Επιπλέον 
λάμψη

Αφαιρεί τις 
Δυσοσμίες

Επιπλέον 
Γυαλάδα 
χωρίς 
Σημάδια

Προστατεύει 
από λεκέδες 
και σημάδια

Αιθέρια Έλαια 
Εσπεριδοειδών

Υδατοδιαλυτή 
Μεμβράνη

Βοηθάει να 
στεγνώσουν 
γρηγορότερα 

Άρωμα που 
Διαρκεί

Τα αιθέρια έλαια 
απελευθερώνουν ένα 

ευχάριστο άρωμα 
χωρίς να μολύνουν  

τα πιάτα.

Αποκλειστικά για εσάς

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Χαρίζει ένα ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών σε κάθε 
πλύση, χάρη στο EVA, ένα μη τοξικό, θερμοπλαστικό υλικό 
εμποτισμένο με αιθέρια έλαια. 
Δύο φυσικά αρώματα μεγάλης διάρκειας: μοσχολέμονο 
και σαγκουίνι. Χάρη στον πρακτικό γάντζο, είναι εύκολο να 
το τοποθετήσετε απευθείας στο επάνω ράφι του πλυντηρίου 
πιάτων. Αποτελεσματικό για έως και 100 πλύσεις.

LDR2001 35602034 EAN 8016361971073 500ml

CPO2002 35601775 EAN 8016361935273

LDT2040-K 35602106  EAN 8016361975781

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ ενάντια στην συσσώρευση 
νερού στις επιφάνειες των σκευών και εξασφαλίζει επιπλέον λάμψη 
για ποτήρια και πιάτα.
Προστατεύει από λεκέδες και σημάδια συμβάλλοντας στο 
γρηγορότερο στέγνωμα.

Τέλεια 
Αποτελέσματα 
Πλύσης και 
Επιπλέον 
Γυαλάδα

Αφαιρεί τις 
Δυσοσμίες

Αφαιρεί τα 
άλατα

ΚΙΤ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Ένα σετ που περιλαμβάνει 30 δισκία απορρυπαντικού ΟΛΑ 
ΣΕ ΕΝΑ και 500ml λαμπρυντικού για να εξασφαλίσει τέλεια 
αποτελέσματα πλύσης, ακόμη και στις πιο επίμονες βρωμιές, 
προσφέροντας επιπλέον λάμψη σε σκεύη και πιάτα. Τα 2 αρωματικά 
παρέχουν ευχάριστο άρωμα. Η μηνιαία δόση 3-σε-1 σκόνης 
αφαλάτωσης προστατεύει από τα άλατα, μειώνει την κατανάλωση 
ενέργειας και βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα της πλύσης.
Επιλέξτε το σετ για να εξοικονομήσετε χρήματα.

X4

Καθαριστικά και Συντήρηση για Πλυντήρια Πιάτων

Δοκιμασμένο στους 11 πιο επίμονους τύπους βρωμιάς όπως το τσάι, το κόκκινο 
κρασί και η σάλτσα ντομάτας, με καλύτερα αποτελέσματα από αντίστοιχα 
προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.

Ξέ
ρατε ότι...

Στο Πλυντήριο Πιάτων

Τέλεια  
αποτελέσματα 

πλύσης, ακόμη και 
στην πιο επίμονη 

βρωμιά.

Αποκλειστικά για εσάς

LDT2030 35602032 EAN 8016361971059 30 ΔΙΣΚΙΑ x 18g
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Κιτ Στοίβαξης Κιτ Στοίβαξης

• Οι κύκλοι γρήγορου στυψίματος απαιτούν την τοποθέτηση 
του στεγνωτηρίου με έναν απόλυτα ασφαλή και σταθερό 
τρόπο πάνω από το πλυντήριο.

• Η ταινία ασφάλισης μαζί με το στήριγμα τοίχου είναι η 
ιδανική λύση που επιτρέπει την τοποθέτηση των δύο 
συσκευών τη μια επάνω στην άλλη, χωρίς να χρειάζεται να 
ανοίξετε τρύπα στο επάνω μέρος του πλυντηρίου.

Εξαιρετικά σταθερό  
και ασφαλές.

Γρήγορη και εύκολη  
εγκατάσταση.

Το συρόμενο ράφι είναι χρήσιμο 
κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του 

πλυντηρίου ρούχων.

 Το συρόμενο ράφι είναι χρήσιμο  
για το δίπλωμα της μπουγάδας  

καθώς αδειάζετε το  
στεγνωτήριο.

WSK1110U 35602039 EAN 8016361971127 

UNIVERSAL ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 
ΡΑΦΙ
Χάρη στην ταινία ασφάλισης και τη βάση τοίχου, το 
Universal Κιτ Συνδέσμου επιτρέπει την ασφαλή και απόλυτα 
σταθερή τοποθέτηση του στεγνωτηρίου σας πάνω από το 
πλυντήριο, εξοικονομώντας χρήσιμο χώρο στο σπίτι. Το 
πρακτικό συρόμενο ράφι, με ασφαλές σύστημα φύλαξης 
και συγκράτησης, δέχεται μέχρι 12 κιλά και διευκολύνει 
τη φόρτωση και εκφόρτωση. Είναι επίσης εύχρηστο για το 
δίπλωμα των ρούχων καθώς αδειάζετε το στεγνωτήριο.
Το ΚΙΤ είναι κατάλληλο για όλες τις συσκευές κανονικού 
μεγέθους (από 47cm έως 62cm βάθους) ακόμη και με 
στρογγυλεμένο μέτωπο. Πρόκειται για μια λύση για συσκευές 
από διάφορους κατασκευαστές.

Γρήγορη 
και Εύκολη 
Εγκατάσταση

Κατάλληλο 
για όλες τις 
Συσκευές 
Κανονικού 
Μεγέθους, 
ακόμη και με 
Στρογγυλεμένο 
Μπροστινό 
Μέρος

Ασφαλές, 
Ανθεκτικό 
και Σταθερό 
ακόμη και 
κατά τη 
Διάρκεια 
Κύκλων 
Στυψίματος

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΧΩΡΟ

Η τοποθέτηση του 
στεγνωτηρίου σας πάνω από 
το πλυντήριο είναι η ιδανική 
λύση για την εξοικονόμηση 
χρήσιμου χώρου στο σπίτι.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το ΚΙΤ περιλαμβάνει μια 
ταινία ασφάλισης και ένα 
ΚΙΤ τοποθέτησης σε τοίχο 
για να εξασφαλίζει μέγιστη 
ασφάλεια και σταθερότητα 
ακόμη και κατά τη διάρκεια 
των ταχύτερων κύκλων 
στυψίματος.

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

60CM47-62
CM

Αποκλειστικά για εσάςΞέ
ρατε ότι...

Σύνδεσμοι και Εξαρτήματα για Στεγνωτήρια
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Κιτ Στοίβαξης Σωλήνες Συμπύκνωσης

WSK1101/1 35602136 EAN 8016361946705 

WHV1101 35601819 EAN 8016361945425 

WHV1102 35601820 EAN 8016361945432 

WSK1102/1 35602137 EAN 8016361960510  

ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ
Επιτρέπει την τοποθέτηση του στεγνωτηρίου επάνω 
σε πλυντήριο κανονικού βάθους, επιτρέποντάς σας να 
εξοικονομείτε χώρο με ασφάλεια στο σπίτι.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 
Ελαστικός σωλήνας PVC για ζεστό αέρα χαμηλής πίεσης.
Ανθεκτικός σε φωτιά: κατηγορία UL94-HV φτιαγμένος 
από υλικό, το οποίο σε περίπτωση φωτιάς σβήνει μόνο 
του.
Θερμική αντοχή: η θερμοκρασία λειτουργίας κυμαίνεται 
μεταξύ -5 °C και + 80 °C.

ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ
Επιτρέπει τη στοίβαξη του στεγνωτηρίου πάνω από τα στενά 
πλυντήρια ρούχων, επιτρέποντάς σας να εξοικονομείτε χώρο με 
ασφάλεια στο σπίτι.

Γρήγορη 
και Εύκολη 
Εγκατάσταση

Εγγυημένη 
Σταθερότητα 
και Ασφάλεια 

Κατάλληλο 
για ΣΤΕΝΕΣ 
συσκευές

102mm - 2,5m 

106mm - 2,5m 

Γρήγορη 
και Εύκολη 
Εγκατάσταση

Εγγυημένη 
Σταθερότητα 
και Ασφάλεια 

Ιδανικό για 
Τυποποιημένες 
Συσκευές

Μπορεί να τοποθετηθεί  
σε όλα τα πλυντήρια 

οποιασδήποτε μάρκας

Μπορεί να τοποθετηθεί σε 
όλα τα ΣΤΕΝΑ πλυντήρια, 

οποιασδήποτε μάρκας

Συμβατό μόνο  
με Στεγνωτήρια:

Συμβατό μόνο με ΣΤΕΝΑ 
στεγνωτήρια:

58 cm
ΒΑΘΟΣ

46 cm
ΒΑΘΟΣ

47-60 cm
ΒΑΘΟΣ

40-47 cm
ΒΑΘΟΣ

Σύνδεσμοι και Εξαρτήματα για Στεγνωτήρια

STANDARD FLEX RESISTANT
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Εύκαμπτοι Σωλήνες Παροχής Εύκαμπτοι Σωλήνες Παροχής.

WHI1051S 35601833 EAN 8016361945562 D/C   1,5m
WHI1052S 35601834 EAN 8016361945579 D/C   2,5m
WHI1053S 35601835 EAN 8016361945586 D/C   3m 

WHI1051W 35601821 EAN 8016361945449 D/C   1,5m
WHI1052W 35601822 EAN 8016361945456 D/C   2,5m 
 

WHA1001 35601858 EAN 8016361945814  
WHI1051R 35601825 EAN 8016361945487 D/D   1,5m
WHI1052R 35601826 EAN 8016361945494 D/D   2,5m

WHI1011R 35601823 EAN 8016361945463 D/C   1,5m
WHI1012R 35601824 EAN 8016361945470 D/C   2,5m

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ AQUASTOP
Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής με AQUASTOP εμποδίζει 
πιθανή πλημμύρα, εξαιτίας της διαρροής από το σωλήνα 
παροχής νερού. Σε περίπτωση διαρροής, ένα περίβλημα 
κατευθύνει το νερό σε μια μηχανική βαλβίδα που διακόπτει 
την παροχή.
Οποιαδήποτε διαρροή υποδεικνύεται με κόκκινη ένδειξη στη 
βαλβίδα.

Πιστοποιήσεις: WRAS, VDE, IMQ, EN61770
Πίεση Έκρηξης: 60 bar
Πίεση Λειτουργίας Σωλήνα: 20 bar
Πίεση Λειτουργίας Βαλβίδας 10 bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: Μέγιστη 93°C

Με δακτύλιο 3/4” (ΕΕ) με διάταξη κατά του ξεβιδώματος, 
εξασφαλίζεται η σωστή σύνδεση στη βρύση.

Σύνδεση: 180 ° -90 ° Ευθεία/Καμπύλη (S/C)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
Εύκαμπτος σωλήνας για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. 
Σχεδιασμένος για κρύο νερό υπό πίεση για πλυντήρια ρούχων 
και πλυντήρια πιάτων.

Πιστοποιήσεις: WRAS
Πίεση Έκρηξης: 60 bar
Πίεση Λειτουργίας Σωλήνα: 20 bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 25°C

Ένας δακτύλιος 3/4” (ΕΕ) εξασφαλίζει τη σωστή σύνδεση στη 
βρύση.

Συναρμολόγηση: 180 °-90 ° ευθεία/καμπύλη (S/C)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Εύκαμπτος σωλήνας για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. 
Σχεδιασμένος για ζεστό νερό υπό πίεση για πλυντήρια ρούχων 
και πλυντήρια πιάτων.

Πίεση Έκρηξης: 45 bar
Πίεση Λειτουργίας Σωλήνα: 10 bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: Μέγιστη 90°C

Ένας δακτύλιος 3/4” (ΕΕ) εξασφαλίζει τη σωστή σύνδεση στη 
βρύση.

Συναρμολόγηση: 180 °-90 ° ευθεία/καμπύλη (S/C)
Σύνδεση: 180 ° -180 ° Ευθεία/Ευθεία (S/S)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
Εύκαμπτος σωλήνας για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. 
Σχεδιασμένος για κρύο νερό υπό πίεση για πλυντήρια ρούχων 
και πλυντήρια πιάτων.

Πίεση Έκρηξης: 60 bar
Πίεση Λειτουργίας Σωλήνα: 20 bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 25°C

Ένας δακτύλιος 3/4” (ΕΕ) εξασφαλίζει τη σωστή σύνδεση στη 
βρύση.

Συναρμολόγηση: 180 °-90 ° ευθεία/καμπύλη (S/C)
Σύνδεση: 180 ° -180 ° Ευθεία/Ευθεία (S/S)

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Υ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Με δακτύλιο GAS 3/4” για ασφαλή τοποθέτηση στη βρύση.

AQUASTOP APPROVED

WRAS
93°C

APPROVED

WRAS

Σωλήνες Παροχής και Αποχέτευσης για Πλυντήρια Ρούχων και Πιάτων

10x15 mm PRESSURE

45 bars
90°C

PRESSURE

60 bars
10x15 mm 25°C

10x15 mm 25°C

WHI1051 35601827 EAN 8016361945500 D/C   1,5m
WHI1052 35601828 EAN 8016361945517 D/C   2,5m 
WHI1053 35601829 EAN 8016361945524 D/C   3,5m 

WHI1001 35601830 EAN 8016361945531 D/D   1,5m
WHI1002 35601831 EAN 8016361945548 D/D   2,5m
WHI1003 35601832 EAN 8016361945555 D/D   3,5m 

3/4 EU



20 21

ΠΛ
ΥΣ

ΙΜ
Ο

Σωλήνες Αποχέτευσης Σωλήνες Αποχέτευσης

WHD1015E 35601852 EAN 8016361945753 D/D 19-21mm
WHD1013E 35601850 EAN 8016361945739 D/D 19-21/28mm 
WHD1017E 35601854 EAN 8016361945777 D/D 21/28-21/28mm

WHD1019* 35601856 EAN 8016361945791 D/D   1,5m
WHD1020* 35601857 EAN 8016361945807 D/D   2,5m

WHA1002 35601859 EAN 8016361945821

WHD1016E 35601853 EAN 8016361945760 D/D 19-21mm
WHD1014E 35601851 EAN 8016361945746 D/D 19-21/28mm 
WHD1018E 35601855 EAN 8016361945784 D/D 21/28-21/28mm

WHD1010* 35601847 EAN 8016361945708 D/D   1,5m 
WHD1011* 35601849 EAN 8016361945722 D/D   2,5m
WHD1012* 35601848 EAN 8016361945715 D/D   3,5m

Σωλήνες Παροχής και Αποχέτευσης για Πλυντήρια Ρούχων και Πιάτων

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 19-21mm
Σωλήνας σχεδιασμένος με ειδικά θερμοπλαστικά πολυμερή για 
αποστράγγιση νερού, απορρυπαντικών και συμπυκνώματος σε 
χαμηλή πίεση.
Υψηλή Ευελιξία και Αντοχή στη Συμπίεση.

Θερμοκρασία Λειτουργίας:  90°C
Σύνδεση: 180 ° -180 ° Ευθεία/Ευθεία (S/S) - 19-21 mm
Συναρμολόγηση: 180 °-90 ° ευθεία/καμπύλη (S/C) - 19-21 mm
Διάμετρος: 19x24 mm

*

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Επεκτεινόμενος σωλήνας σχεδιασμένος με ειδικά θερμοπλαστικά 
πολυμερή με ρυθμιζόμενο μήκος και καμπυλότητα. Ευέλικτος και 
Προσαρμόσιμος σε όλες τις Εγκαταστάσεις.

Θερμοκρασία Λειτουργίας:  90°C
Σύνδεση: 180 ° -180 ° Ευθεία/Ευθεία (S/S) - 19-21 mm
Σύνδεση: 180 ° -180 ° Ευθεία/Ευθεία (S/S) - 19-21/28 mm
Σύνδεση: 180 ° -180 ° Ευθεία/Ευθεία (S/S) - 21/28-21/28 mm
Διάμετρος: 19x29 mm

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 21-21/28 mm
Σωλήνας σχεδιασμένος με ειδικά θερμοπλαστικά πολυμερή για 
αποστράγγιση νερού, απορρυπαντικών και συμπυκνώματος σε 
χαμηλή πίεση.
Υψηλή Ευελιξία και Αντοχή στη Συμπίεση.

Θερμοκρασία Λειτουργίας:  90°C
Σύνδεση: 180 ° -180 ° Ευθεία/Ευθεία (S/S) - 21-21/28 mm
Διάμετρος: 19x24 mm

19x24 mm RESISTANT

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 21-21 mm
Σωλήνας σχεδιασμένος με ειδικά θερμοπλαστικά πολυμερή για 
αποστράγγιση νερού, απορρυπαντικών και συμπυκνώματος σε 
χαμηλή πίεση.
Υψηλή Ευελιξία και Αντοχή στη Συμπίεση.

Θερμοκρασία Λειτουργίας:  90°C
Σύνδεση: 180 ° -180 ° Ευθεία/Ευθεία (S/S) - 21-21 mm
Διάμετρος: 19x24 mm

19x24 mm RESISTANT

19x24 mm RESISTANTADJUSTABLE
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WHD1004 35601841 EAN 8016361945647 D/D   1,5m 
WHD1005 35601842 EAN 8016361945654 D/D   2,5m
WHD1006 35601843 EAN 8016361945661 D/D   3,5m

WHD1001* 35601839 EAN 8016361945623 D/D   1,5m 
WHD1002* 35601838 EAN 8016361945616 D/D   2,5m 
WHD1003 35601840 EAN 8016361945630 D/D   3,5m

WHD1007 35601844 EAN 8016361945678 D/C   1,5m
WHD1008 35601845 EAN 8016361945685 D/C   2,5m
WHD1009 35601846 EAN 8016361945692 D/C   3,5m

*
Συμπεριλαμβάνεται ο 
Γάντζος

Συμπεριλαμβάνεται 
ο Γάντζος

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 0,6m ΕΩΣ 2m: ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 1,2m ΕΩΣ 4m:

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης σχεδιασμένος με ειδικά θερμοπλαστικά 
πολυμερή. Ευέλικτος και Προσαρμόσιμος σε όλες τις Εγκαταστάσεις.

Θερμοκρασία Λειτουργίας:  90°C
Σύνδεση: 180 ° -180 ° Ευθεία/Ευθεία (S/S) - Σημείο Σύνδεσης -19 mm
Διάμετρος: 19x24 mm

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Υ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Σύνδεση γενικής χρήσης σε πολυπροπυλένιο με τριπλή σύνδεση, 
διαμέτρου 20mm.

19x24 mm RESISTANT RESISTANTFLEX19x29 mm

FLEX19x29 mm19x24 mm RESISTANT

20x20x20 mm

*
Συμπεριλαμβάνεται ο Γάντζος
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Μαγείρεμα

Πλήρης σειρά εξαρτημάτων, φίλτρων και επαγγελματικών απορρυπαντικών 
για να διατηρείτε πάντα τις συσκευές και επιφάνειες μαγειρέματος καθαρές 
και υγιεινές.
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Επαγγελματικά Καθαριστικά Επαγγελματικά Καθαριστικά

Καθαριστικά και Προϊόντα Συντήρησης για Συσκευές και Επιφάνειες Κουζίνας

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
Ένα προϊόν που δημιουργήθηκε ειδικά για να καθαρίζει το 
εσωτερικό των φούρνων μικροκυμάτων, χωρίς να βλάπτει τα 
εσωτερικά μέρη.

ΚΡΕΜΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ INOX
Ειδική κρέμα για την απομάκρυνση σημαδιών και δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, κάνει τις επιφάνειες από INOX λαμπερές και 
αστραφτερές.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Καθαρίζει και εξυγιαίνει, απομακρύνοντας δύσκολους λεκέδες 
και λίπη από επιφάνειες που πλένονται, όπως πλαστικό, 
καπλαμάς, γυαλί, καθρέφτες, οθόνες και μεταλλικές επιφάνειες. 
Αποτελεσματικό ακόμα και σε λεκέδες μελανιού. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ, ΓΚΡΙΛ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Επαγγελματική σύνθεση για γρήγορη αφαίρεση έντονης 
βρωμιάς και λιπών.

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ INOX 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Το σετ περιλαμβάνει 1 επαγγελματικό λιπαντικό και 1 
επαγγελματική κρέμα γυαλίσματος. Το σετ περιλαμβάνει 
επίσης ένα πανί μικροϊνών, ειδικό για τον καθαρισμό όλων 
των επιφανειών, ακόμη και των πιο ευαίσθητων.
Επιλέξτε το σετ για να εξοικονομήσετε χρήματα.

CSL3801/01 35602115 EAN 8016361935365 500ml CSL3805 35601786 EAN 8016361935389 500ml

CSL8001 35601782 EAN 8016361935341 500ml

CSC3801/1 35602116  EAN 8016361935372 500ml CSL3000/1 35602110 EAN 8016361935303 500ml

CSL3701/1 35602111  EAN 8016361935310 500ml CSL3802-K 35602107  EAN 8016361975798

Αφαιρεί το 
καμμένο 
λίπος

Αποτελεσματικό 
και σε 
θερμοκρασία 
δωματίου

Βελτιστοποιημένη 
απόδοση

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ INOX ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
Αφαιρεί τα λάδια και τα επίμονα λίπη συντηρώντας τις 
επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ 
ΕΣΤΙΕΣ
Λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά κατά των υπολλειμάτων, 
βρωμιάς, λιπών και λεκέδων. Δεν αφήνει σημάδια.

Αφαιρεί τα 
λάδια και 
τα επίμονα 
λίπη

Δε χαράζει Δεν αφήνει 
σημάδια

Ενεργεί 
γρήγορα

Αφαιρεί λίπη 
και λεκέδες

Δεν αφήνει 
σημάδια

Ενεργεί 
γρήγορα

Απολυμαίνει Απομακρύνει 
τους δύσκολους 
λεκέδες

Αφαιρεί τα 
υπολλείματα 
τροφίμων

Λιπαίνει και 
εξαλείφει τις 
δυσοσμίες

Δεν βλάπτει τα 
εσωτερικά μέρη

Αφαιρεί τα 
δακτυλικά 
αποτυπώματα

Κάνει τις 
επιφάνειες 
λαμπερές και 
αστραφτερές

Προστατεύει 
τις επιφάνειες

Αφαιρεί τα 
επίμονα 
λίπη και τα 
δακτυλικά 
αποτυπώματα

Κάνει τις 
επιφάνειες 
λαμπερές και 
αστραφτερές

Προστατεύει 
τις επιφάνειες
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•	 Το	αντι-λιπαντικό φίλτρο προστατεύει τον απορροφητήρα, κατακρατώντας τα σωματίδια λίπους. 
Είναι γενικής χρήσης και προσαρμόζονται με κοπή. Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 
3 μήνες.

•	 Το	φίλτρο ενεργού άνθρακα κατά των οσμών κατακρατεί τα σωματίδια δυσοσμίας από τον αέρα 
και τα παγιδεύει.

 Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 3 μήνες.

Μικρές και απλές προφυλάξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τον απορροφητήρα σας σε καλή 
κατάσταση και με τη μέγιστη αποτελεσματική λειτουργία.
Η μεγάλη επαγγελματική γκάμα φίλτρων για λίπη και οσμές έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει το 
καλύτερο φιλτράρισμα και εξαγωγή σε οποιοδήποτε τύπο απορροφητήρα.
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Φίλτρα Απορροφητήρα Φίλτρα Απορροφητήρα

Για να εξασφαλίσετε τη μακροζωία και την απόδοση του απορροφητήρα σας, το πρώτο βήμα είναι η διατήρηση του φίλτρου σε 
άριστη κατάσταση. Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του απορροφητήρα, μπορούμε να προσδιορίσουμε και το φίλτρο που 
απαιτείται.

Συνιστώμενα φίλτρα:
- φίλτρο ενεργού άνθρακα κατά των οσμών
- προσαρμοζόμενο αντι-λιπαντικό φίλτρο

Συνιστώμενα φίλτρα:
- προσαρμοζόμενο αντι-λιπαντικό φίλτρο

Φίλτρα Απορροφητήρα Πίνακας συμβατότητας

Απορροφητήρας ανακύκλωσης Απορροφητήρας Εξαγωγής

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
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Δείτε όλα τα συμβατά φίλτρα στον ιστότοπο
www.compatibility.careplusprotect.com
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Φίλτρα Απορροφητήρα

KFC6918 (CP178) 35602061 EAN 8016361972940
Ø170x35mm; 180gr - Τύπος 178

KFC6903 (CP233) 35602046 EAN 8016361971196
Ø228x30mm; 200gr - Τύπος 233

X1

X1

X1

X1

KFC6901 (CP210) 35602044 EAN 8016361971172
Ø210x35mm; 340gr - Τύπος 210

KFC6906 (CP010) 35602049 EAN 8016361971226
240x225x25mm; 250gr - Τύπος 010

KFC6905 (CP030) 35602048 EAN 8016361971219
Ø230x35mm; 330gr - Τύπος 030

KFC6904 (CP028) 35602047 EAN 8016361971202
Ø240x32mm; 410gr - Τύπος 028

X1 X1
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Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα κατά των Οσμών

ΣΥΜΒΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ
Μια ευρεία επαγγελματική σειρά φίλτρων απορροφητήρα 
που είναι συμβατά με όλες τις μάρκες της αγοράς και έχουν 
επιλεγεί για το καλύτερο δυνατόν φιλτράρισμα και εξαγωγή.

Το φίλτρο αποτελείται από πολύ υψηλής ποιότητας 
άνθρακα AC90 με ικανότητα απορρόφησης οσμών και 
ατμών που είναι 4 φορές πιο αποτελεσματική από 
τα συμβατικά φίλτρα άνθρακα (AC20).  Δεδομένου ότι 
σε περίπτωση πυρκαγιάς, το συγκεκριμένο υλικό 
συμβάλλει στην αυτόματη απόσβεσή της, είναι 
απόλυτα ασφαλή στη χρήση και συμμορφώνονται με 
το πρότυπο UL94· V-2.  Παρέχονται με δείκτη κορεσμού 
που αλλάζει χρώμα για να υποδείξει πότε πρέπει να γίνει 
αντικατάσταση του φίλτρου, με πρακτικό και απλό τρόπο. 
Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 3 μήνες.

KFC6902 (CP180) 35602045 EAN 8016361971189
Ø180x40mm; 180gr - Τύπος 180

KFC6919 (CP185) 35602062 EAN 8016361972957
Ø180x40mm; 180gr - Τύπος 185

X1 X1

•	 Η	συντήρηση	του	φίλτρου	επηρεάζει	την απόδοση του 
απορροφητήρα, τη διάρκεια ζωής και το επίπεδο θορύβου?

•	 Τα	φίλτρα	ενεργού	άνθρακα	κατά	των	οσμών εμποδίζουν 
αποτελεσματικά τη δημιουργία και μετάδοση της δυσοσμίας.

Ξέ
ρατε ότι...

Κατά των 
οσμών

Μέγιστη 
απορρόφηση

Με ένδειξη 
κορεσμού

Ο αέρας που  
ανακυκλώνεται στο  

σπίτι είναι πιο υγιεινός  
και λιγότερο “λιπαρός”.

Οι δυσοσμίες μειώνονται 
στο ελάχιστο.

Αποκλειστικά για εσάς
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Φίλτρα Απορροφητήρα

X1

X1

X1

X1

KFC6907 (CP048) 35602050 EAN 8016361971233
Ø233x33mm; 300gr - Τύπος 048

KFC6908 (CP303) 35602051 EAN 8016361971240
206x170x40mm; 320gr - Τύπος 303

KFC6909 (CP029) 35602052 EAN 8016361971257
Ø193x34mm; 260gr - Τύπος 029

KFC6920 (CP200) 35602063 EAN 8016361972964
208x180x48mm; 390gr - Τύπος 200

KFC6910 (CP241) 35602053 EAN 8016361971264
223x228x30mm; 510gr - Τύπος 241

KFC6917 (CP190) 35602060 EAN 8016361972933
480x250x40mm; 1030gr - Τύπος 190

KFC6912 (CPM15) 35602055 EAN 8016361971288
225x210x30mm; 530gr - Τύπος M15

KFC6911 (CP150) 35602054 EAN 8016361971271
435x217x20mm; 1110gr - Τύπος 150

X1

X1

X1
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Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα κατά των Οσμών

KFC6914 (CP145) 35602057 EAN 8016361971301
Ø146x30mm; 220gr - Τύπος 145 - 2 φίλτρα ανά πακέτο

KFC6915 (CP057) 35602058 EAN 8016361971318
Ø175x45mm; 406gr - Τύπος 057 - 2 φίλτρα ανά πακέτο

X2 X2

X2

KFC6916 (CP047) 35602059 EAN 8016361971325
Ø150x50mm; 560gr - Τύπος 047 - 2 φίλτρα ανά πακέτο
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Φίλτρα Απορροφητήρα

Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα κατά των Οσμών
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Για Λίπη, Κοπής-Προσαρμογής

ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Το φίλτρο αποτελείται από πολύ υψηλής ποιότητας άνθρακα 
AC90 με ικανότητα απορρόφησης που είναι 4 φορές πιο 
αποτελεσματική από τα συμβατικά φίλτρα άνθρακα (AC20). 
Πλένεται, ακόμη και σε υψηλή θερμοκρασία στα πλυντήρια 
πιάτων Το φίλτρο πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου με ξήρανση 
σε φούρνο για 10 λεπτά στους 100 ° C έτσι ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ξανά. 
Λόγω του υλικού του, το οποίο κάνει αυτόματη απόσβεση 
σε περίπτωση πυρκαγιάς, είναι απόλυτα ασφαλές στη χρήση 
και συμμορφώνεται με το πρότυπο UL94· V-2.  Συνιστάται η 
αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 3 μήνες.

Πλένεται και 
επαναχρησι-
μοποιείται

Κατά των 
οσμών

Αυτόματη 
απόσβεση

Μέγιστη 
απορρόφηση

KFC6913 (CP020) 35602056 EAN 8016361971295
219x182x20mm; 160gr - Τύπος 020

ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΚΟΠΗΣ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Το φίλτρο παγιδεύει τα μόρια λίπους, ενώ παράλληλα εξάγει 
ατμούς και καπνούς μαγειρέματος.

ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΟΣΜΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΠΗΣ-
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα κατά των οσμών συλλαμβάνει τα 
σωματίδια λίπους, εξάγοντας ατμούς και καπνούς μαγειρέματος.

ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΚΟΠΗΣ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ 
ΔΕΙΚΤΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ
Το φίλτρο παγιδεύει τα μόρια λίπους, ενώ παράλληλα εξάγει 
ατμούς και καπνούς μαγειρέματος. Παρέχεται με δείκτη 
κορεσμού που αλλάζει χρώμα για να υποδείξει πότε πρέπει 
να γίνει αντικατάσταση του.

KFU6903 35602042  EAN 8016361971158 47X57 cm

KFU6901 35602040  EAN 8016361971134 47X97 cm

KFU6904 35602043  EAN 8016361971165 47X97 cm

KFU6902 35602041 EAN 8016361971141 47X97 cm

Γενικής 
χρήσεως και 
προσαρμοζόμενο

Κατά λιπών 
και οσμών

Αυτόματη 
απόσβεση

ΦΙΛΤΡΟ 2-σε-1 ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΟΣΜΕΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΠΗΣ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Με διπλή λειτουργία κατά των οσμών και των λιπών, το φίλτρο 
έχει πολύ μεγάλη απορροφητικότητα, εξάγοντας ατμούς και 
καπνούς μαγειρέματος.

Γενικής 
χρήσεως και 
προσαρμοζόμενο

Κατά των 
οσμών

Αυτόματη 
απόσβεση

Γενικής 
χρήσεως και 
προσαρμοζόμενο

Κατά των 
λιπών

Με ένδειξη 
κορεσμού

Αυτόματη 
απόσβεση

Δείτε όλα τα συμβατά φίλτρα στον ιστότοπο
www.compatibility.careplusprotect.com

X1

Κατά των 
λιπών

Αυτόματη 
απόσβεση

Γενικής 
χρήσεως και 
προσαρμοζόμενο
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Ρυθμιζόμενος Δίσκος Ψησίματος και Σκεύος Ψησίματος 2 σε 1

Διάφορα Εξαρτήματα

KAT3701 35601999 EAN 8016361963702 

KAG3701 35602000 EAN 8016361963719 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Ρυθμιζόμενος δίσκος ψησίματος (37cm έως 52cm) για μέγιστη 
ευελιξία στην κουζίνα. Κατασκευασμένος από χάλυβα Hi-Top 
με διπλό στρώμα επίστρωσης Skandia Xtreme Plus, για να 
εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα ψησίματος και αντικολλητική 
δράση. Χωρίς BPA, PFOA και βαρέα μέταλλα.
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 37/52x33x3,5 cm

ΣΧΑΡΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 2-σε-1
Μαζί με τη σχάρα, επιτρέπει το μαγείρεμα με έναν ελαφρύ 
και υγιεινό τρόπο, χωρίς συμβιβασμούς στα αποτελέσματα 
μαγειρέματος. Κατασκευασμένος από χάλυβα Hi-Top με διπλό 
στρώμα επίστρωσης Skandia Xtreme Plus, για να εξασφαλίζει 
τέλεια αποτελέσματα ψησίματος και αντικολλητική δράση.
Χωρίς BPA, PFOA και βαρέα μέταλλα.
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 32x24x6 cm

Μπορούν να  
χρησιμοποιηθούν με  

διάφορους τρόπους, είτε 
συνδυασμένα είτε μεμονωμένα.

Απόλυτα αντικολλητικά και  
εύκολα να καθαριστούν.

Η σχάρα είναι ιδανική για το 
μαγείρεμα με χαμηλά λιπαρά  

επειδή τα λίπη στάζουν  
μέσα στον δίσκο.

Μπορεί να  
χρησιμοποιηθεί σε  

κανονικού μεγέθους αλλά  
και μικρούς φούρνους.

Διαχωρίζεται στα δύο, πλένεται 
εύκολα στο πλυντήριο πιάτων.
Είναι απόλυτα αντικολλητικός  
και εξασφαλίζει ομοιόμορφο  

ψήσιμο. Κατάλληλο για  
φαγητά και γλυκά.

Αποκλειστικά για εσάς

Αποκλειστικά για εσάς

Ρυθμιζόμενο

2 in 1

Τέλεια 
αποτελέσματα 
ψησίματος

Τέλεια 
αποτελέσματα 
ψησίματος

Διπλό στρώμα 
αντικολλητικής 
επικάλυψης

Διπλό στρώμα 
αντικολλητικής 
επικάλυψης

Κορυφαία 
ποιότητα 
χάλυβα 
για τέλεια 
αγωγιμότητα

Χωρίς λάδια και 
λίπη για ελαφρύ και 
υγιεινό μαγείρεμα
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Υγιεινός Καθαρισμός, Ξεπάγωμα και Απορρόφηση Οσμών για την καλύτερη 
Διατήρηση του Φαγητού.
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CSL7001/1 35602112  EAN 8016361935327 500ml

Ψ
ΥΞ

Η

CSL4001/1 35602114 EAN 8016361935358 500ml FAD4001 35602001 EAN 8016361963726 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
Καθαρίζει τις εσωτερικές επιφάνειες, εξυγιαίνοντας τες και 
εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές χάρη σε ένα ευχάριστο άρωμα 
εσπεριδοειδών.
Αποτελεσματικό σε μούχλες, εμποδίζει την εξάπλωση των 
βακτηρίων διασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα συντηρούνται σωστά.

ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ
Ένα φυσικό, στερεό τζελ που αφαιρεί τις δυσάρεστες οσμές του 
ψυγείου, διατηρώντας τη φρεσκάδα και τη γεύση των τροφίμων.
•	 Μακράς	διάρκειας	εώς	και	60	ημέρες
•	 Με	γραμμή	ένδειξης	αντικατάστασης

ΥΓΡΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
Βελτιώνει την απόδοση των συσκευών - ψυγείο και καταψύκτη 
- και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας που σχετίζεται με τις 
συγκεντρώσεις	πάγου.	Ξεπαγώνει	γρήγορα	και	αποτελεσματικά.	
Συνιστάται	επίσης	για	χρήση	σε	παρμπρίζ	αυτοκινήτων.

Εξαλείφει και 
αποτρέπει 
δυσοσμίες

Εξαλείφει τις 
δυσοσμίες 
και διατηρεί 
τη γεύση των 
τροφίμων

Λιώνει 
γρήγορα τον 
πάγο

Αφαιρεί 
λεκέδες και 
μούχλα

Αιθέρια έλαια 
εσπεριδοειδών

Κάλυμμα 
με ένδειξη 
θερμοκρασίας 
και γραμμή 
αντικατάστασης

Φυσικό στερεό 
τζελ, χωρίς 
αλλεργιογόνα

Αποτρέπει τον 
σχηματισμό 
πάγου

Αποτελεσματικό 
και στα παρμπρίζ 
αυτοκινήτων

Καθαριστικά και Απορροφητικά Οσμών για Ψυγεία και Καταψύκτες

Προιον απορροφησης

Επίπεδο 
αντικατάστασης
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Σκούπισμα

Απολυμαντικά, αρωματικά και εξαρτήματα γενικής χρήσεως για ηλεκτρικές 
σκούπες.
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Προσαρμογέας 
γενικής χρήσης

Καθαρίζει 
υγιεινά και 
αφαιρεί 
δυσοσμίες

Ανοξείδωτος 
χάλυβας

Ξύλινα και 
σκληρά 
δάπεδα

Άρωμα 
μενθόλης

Ρυθμιζόμενο 
Στόμιο

Ιδανικό και 
για κάδους 
απορριμμάτων

Τηλεσκοπικός 
σωλήνας.
Μήκος:
560-940 mm

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
Καθαρίζει	τους	κάδους	συλλογής	σκόνης	υγιεινά	και	βαθιά,	
προστατεύοντας από ακάρεα σκόνης και αλλεργιογόνα. Ιδανικό και για 
κάδους απορριμμάτων. Απελευθερώνει ένα ευχάριστο άρωμα μενθόλης.

ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
Τηλεσκοπικός	σωλήνας	γενικής	χρήσεως	από	ανοξείδωτο	χάλυβα.
Καθιστά το σκούπισμα ακόμα πιο εύκολη υπόθεση, ακόμα και σε 
δύσκολα σημεία. 

CPO9004 35601788 EAN 8016361935402 4 σακουλάκια x 15g VNW9001 35601984 EAN 8016361960503 

CSL9001/1 35602118  EAN 8016361935396 500ml

VNA9001 35601983 EAN 8016361960497 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ
100%	φυσικοί	και	σχεδιασμένοι	για	ηλεκτρική	σκούπα.	Αφαιρούν	
αποτελεσματικά τις δυσοσμίες και απελευθερώνουν ένα ευχάριστο 
άρωμα λεβάντας κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕ
Ακροφύσιο	γενικής	χρήσεως	για	δάπεδα	παρκέ	με	εύκαμπτο	λαιμό	
και	ρυθμιζόμενο	στόμιο	(Ø30-38mm)	και	2	τροχούς	για	εύκολη	χρήση	
σε	όλους	τους	τύπους	ξύλινων	και	σκληρών	δαπέδων.	Η	μαλακή	
βούρτσα προστατεύει την επιφάνεια από τις γρατζουνιές.

Προσαρμογέας 
γενικής χρήσης

Με ρυθμιστή 
αναρρόφησης

Για όλους 
τους τύπους 
δαπέδων

Γενικής 
χρήσεως

Γενικής 
χρήσεως

Ρυθμιζόμενο 
Στόμιο

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ
Ακροφύσιο	γενικής	χρήσης	για	όλους	τους	τύπους	δαπέδων	με	
εύκαμπτο	λαιμό	και	ρυθμιζόμενο	στόμιο	(Ø30-38mm).
Κατάλληλο για καθαρισμό σκληρών επιφανειών, ξύλινων δαπέδων και 
χαλιών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Πρακτική	και	εύχρηστη	λαβή	εργονομικού	σχεδιασμού,	με	
ρυθμιστή	αναρρόφησης.	Συνδέει	το	μεταλλικό	σωλήνα	στον	
εύκαμπτο	σωλήνα	της	ηλεκτρικής	σκούπας.

Εξαλείφει τις 
οσμές

Άρωμα 
λεβάντας

Άρωμα που 
διαρκεί

100% φυσικοί 
κόκκοι

VAR9032 35601981 EAN 8016361960473 Ø32mm
VAR9035 35601982  EAN 8016361960480 Ø35mm   

VAG9032 35601979 EAN 8016361960459 Ø32mm
VAG9035 35601980  EAN 8016361960466 Ø35mm

Απορρυπαντικά, Αρωματικά και Εξαρτήματα για Ηλεκτρικές Σκούπες

Εξαρτήματα Γενικής ΧρήσεωςΑπορρυπαντικά, Αρωματικά και Εξαρτήματα Γενικής Χρήσεως

30-38 mm

30-38 mmØ

Ø
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Σιδέρωμα

Ειδικά προϊόντα για να διατηρείτε το σύστημα σιδερώματος σε καλή 
κατάσταση.
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Φροντίδα και Συντήρηση

CDL9606-K 35601791 EAN 8016361935433  κιτ (1 στικ + 6 φιαλίδια)

ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΕΡΟΥ
Περιέχει	όλα	όσα	χρειάζεστε	για	τη	συντήρηση	του	σιδέρου	
σας, βελτιώνοντας το σιδέρωμα και αποτρέποντας το 
σχηματισμό λεκέδων στα ρούχα. Χρησιμοποιώντας ένα 
φιαλίδιο	αφαλάτωσης	κάθε	μήνα	και	καθαρίζοντας	την	πλάκα	
περιοδικά,	θα	διατηρήσετε	την	αποτελεσματική	λειτουργία	του	
σιδέρου	σας	και	θα	εξασφαλίσετε	μεγαλύτερη	διάρκεια	ζωής.
Συνιστάται	η	μηνιαία	χρήση.
Επιλέξτε το κιτ για να εξοικονομήσετε χρήματα.

Αφαιρεί 
άλατα, 
λεκέδες και 
εναποθέσεις

Προστατεύει 
τα εσωτερικά 
εξαρτήματα

Βελτιώνει την 
απόδοση, 
διευκολύνοντας 
το σιδέρωμα

ΣΙ
ΔΕ

ΡΩ
Μ

Α

Συντήρηση Σιδέρου Συντήρηση Σιδέρου

Αφαιρεί 
τα άλατα

Βελτιστοποιημένη 
απόδοση

Παρατείνει τη 
διάρκεια ζωής της 
συσκευής

Αφαιρεί 
λεκέδες και 
εναποθέσεις

Κάνει το 
σιδέρωμα 
ευκολότερο

Βελτιώνει την 
απόδοση

x 1
&& x 6

Αφαιρεί 
τα άλατα

Προστατεύει 
τα εσωτερικά 
εξαρτήματα

Παρατείνει τη 
διάρκεια ζωής 
της συσκευής

CDS9602 35601790 EAN 8016361935426  2 στικ

ΑΦΑΛΑΤΩΤΙΚΟ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Μηνιαία	εφαρμογή	σε	πρακτικές	μονές δόσεις για να εξασφαλίσετε 
την καλύτερη απόδοση του σιδέρου σας, αφαιρώντας τα άλατα και 
μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

CDL9601/1 35602109 EAN 8016361935280  500ml 

CDL9612 35601777 EAN 8016361935297  12 φιαλίδια x 5ml

ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΩΤΙΚΟ
Αφαιρεί	τα	άλατα,	εξασφαλίζοντας	την	υψηλή	απόδοση	του	σιδέρου	
σας.		Συνιστάται	η	μηνιαία	χρήση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΚ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ 
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
Απομακρύνει τις εναποθέσεις από την πλάκα του σιδέρου σας, 
αποτρέποντας το σχηματισμό λεκέδων στα ρούχα, βελτιώνοντας την 
απόδοση του σιδέρου και διευκολύνοντας το σιδέρωμα.

x 2

Ξέ
ρατε ότι...

Για να βελτιώσετε το σιδέρωμα και να αποφύγετε τους δυσάρεστους 
λεκέδες στα ρούχα, είναι σημαντικό να φροντίζετε το σίδερο 
χρησιμοποιώντας	ειδική	ουσία	αφαλάτωσης	και	να	καθαρίζετε	
περιοδικά την πλάκα.

Μ

όνο για σας

Ένα καθαρό σίδερο,  
σας εξοικονομεί χρόνο  

και προσπάθεια. 



48 49

ΚΑ
Φ

ΕΣ

Καφές

Προϊόντα αφαλάτωσης για μηχανές καφέ και βραστήρες.
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Φροντίδα και Συντήρηση

CDP6006 35601771 EAN 8016361934603  6 σακουλάκια x 20g

CDL6001/1 35602108 EAN 8016361935242  500ml

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ
Μηνιαία	εφαρμογή	σε	εύχρηστα	σακουλάκια	μιας	χρήσεως	
για	να	διατηρείτε	την	αποτελεσματικότητα	της	μηχανής	ή	του	
βραστήρα	σας.	Αφαιρεί	τα	άλατα,	καθώς	και	υπολείμματα	καφέ	
και τσαγιού για να εξασφαλίσει το καλύτερο άρωμα από τα ζεστά 
ροφήματά	σας.
Συνιστάται	η	μηνιαία	χρήση.

ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ
Μηνιαία	εφαρμογή	σε	υγρό	διάλυμα	για	τη	διατήρηση	της	
απόδοσης	της	μηχανής	του	καφέ	ή	του	βραστήρα	σας.
Αφαιρεί τα άλατα, καθώς και υπολείμματα καφέ και τσαγιού για 
να	εξασφαλίσει	το	καλύτερο	άρωμα	από	τα	ζεστά	ροφήματά	σας.
Συνιστάται	η	μηνιαία	χρήση.

Αφαιρεί τα 
άλατα

Αφαιρεί τα 
άλατα

Αφαιρεί τα 
υπολείμματα 
τσαγιού και 
καφέ

Αφαιρεί 
υπολείμματα 
καφέ και 
λάδια

Παρατείνει τη 
διάρκεια ζωής 
της συσκευής

Παρατείνει τη 
διάρκεια ζωής 
της συσκευής

Προϊόντα αφαλάτωσης για Καφετιέρες και Βραστήρες

ΚΑ
Φ

ΕΣ

Ξέ
ρατε ότι...

•	 Εναποθέσεις	και	άλατα	προκαλούν	υπερθέρμανση	του	στοιχείου,	
επηρεάζοντας	την	κανονική	λειτουργία.

•		 Για	να	διατηρήσετε	το	άρωμα	των	ζεστών	ροφημάτων	σας,	είναι	
απαραίτητο	να	φροντίζετε	τις	καφετιέρες	και	τους	βραστήρες	με	
συγκεκριμένη ουσία αφαλάτωσης.

Μ

όνο για σας
Μειωμένη	 

κατανάλωση.

Το άρωμα και η  
γεύση διατηρούνται με  

την πάροδο του χρόνου.

Χωρίς υπολειπόμενη  
γεύση καμμένου  

καφέ. 



Ό,τι καλύτερο για τις οικιακές σας συσκευές

08/2020


