


 

οι τιμές περιλαμβάνουν φπα 23% 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΣΕΛ                       ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ  ΣΕΛ                       ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 
3 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ  ΜΠΑΡΕΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ    12 ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ    
 Αρθρωτή Μπάρα Τύπου C με 3 πόδια 89.90 €/τεμ    Μεγάλη Κολώνα με λαστιχένια βαριά βάση  39.00 €/τεμ 
  Αρθρωτή Μπάρα Τύπου U με 3 πόδια 86.00 €/τεμ    Πλαστική Αλυσίδα  2.30 €/m 
  Αρθρωτή Μπάρα Τύπου U με 3 πόδια - Βαμμένη 105.00 €/τεμ    Πλαστική Αλυσίδα 25m 29.00 €/25m 
  Αρθρωτή Μπάρα Τύπου C με 2 πόδια 48.70 €/τεμ    Πλαστικό Λάμδα Στάθμευσης 19.90 €/τεμ 
  Αρθρωτή Μπάρα Τύπου C με 3 πόδια - κλειδαριά  169.00 €/τεμ    Σύνδεσμος Αλυσίδας για κολώνες 3.50 €/τεμ 
  Χειροκίνητη Μπάρα Πάρκινγκ Τριγωνική 61.40 €/τεμ  13 Εύκαμπτο Κολωνάκι Απλό 45cm 18.50 €/τεμ 
4 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΠΑΡΕΣ  ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ      Εύκαμπτο Κολωνάκι Απλό 80cm 27.90 €/τεμ 
 Μεγάλη Μπάρα Πάρκινγκ Ποδηλάτων 62.00 €/τεμ    Εύκαμπτο Κολωνάκι Ενισχυμένο 45cm  21.00 €/τεμ 
  Μικρή Μπάρα Πάρκινγκ Ποδηλάτων 56.80 €/τεμ    Εύκαμπτο Κολωνάκι Ενισχυμένο 80cm 32.00 €/τεμ 
  Διπλή Μπάρα Ποδηλάτων 79.00 €/τεμ  13 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ   
5 ΛΑΣΤΙΧΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΙΧΩΝ      Μεταλλικό Κολωνάκι Σταθερό  39.00 €/τεμ 
  Επιτοίχιο Λάστιχο Παχύ 29.00 €/τεμ    Μεταλλικό Κολωνάκι Αφαιρούμενο με κλειδί  69.00 €/τεμ 
  Επιτοίχιο Λάστιχο Λεπτό 19.90 €/τεμ  14 ΚΩΝΟΙ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ   
6 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΗΝΕΣ ΤΡΟΧΩΝ      Ελαστικός Κώνος 45cm  9.90 €/τεμ 
  Σφήνα Οχημάτων   24.90 €/τεμ    Πλαστικός Κώνος Απλός ύψους 50cm  6.90 €/τεμ 
6 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ      Πλαστικός Κώνος Απλός ύψους 30cm  4.90 €/τεμ 
  Αντιολισθητικός Ελαστικός Τάπητας 87.90 €/τεμ    Πλαστικός Κώνος 50cm με βαριά λαστιχένια βάση 9.00 €/τεμ 
7 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ      Πλαστικός Κώνος 75cm με βαριά λαστιχ.νια βάση 13.00 €/τεμ 
  Γωνιά Προστασίας 10mm 12.20 €/τεμ    Πλαστικός Κώνος 100cm με βαριά λαστιχ. βάση 16.00 €/τεμ 
  Γωνιά Προστασίας με στρογγυλεμένη ακμή  17.90 €/τεμ    Τηλεσκοπικός Κώνος 45cm  19.90 €/τεμ 
  Γωνιά Προστασίας  8mm 10.90 €/τεμ    Λαμπάκι Τηλεσκοπικού Κώνου 4.50 €/τεμ 
8 ΣΤΟΠ  ΤΡΟΧΩΝ      Εκτεινόμενος Ιμάντας για Κώνους 19.90 €/τεμ 
  Στοπ Τροχού μονό ενισχυμένο  23.00 €/τεμ  15 ΡΑΜΠΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ   
  Στοπ Τροχού μονό ανακλαστικό 21.00 €/τεμ    Ράμπα ύψους 10cm 39.00 €/τεμ 
  Στοπ Τροχού μονό απλό  17.90 €/τεμ    Ακριανό τμήμα ράμπας 10cm 29.00 €/τεμ 
  Στοπ Τροχών μεγάλο απλό  69.90 €/τεμ    Ράμπα ύψους 15cm 69.00 €/τεμ 
  Στοπ Τροχών μεγάλο ανακλαστικό  73.70 €/τεμ    Ακριανό τμήμα ράμπας 15cm  44.00 €/τεμ 
9 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ  ΚΑΝΑΛΙΑ  ΔΡΟΜΟΥ       Ράμπα ύψους 20cm 110.00 €/τεμ 
  Επιδαπέδιο Κανάλι 5 αγωγών  109.00 €/τεμ    Ακριανό τμήμα ράμπας 20cm  49.00 €/τεμ 
  Επιδαπέδιο Κανάλι 2 αγωγών  62.00 €/τεμ  16 ΚΥΡΤΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   
  Επιδαπέδιο Κανάλι μικρό 3 αγωγών  17.00 €/m    Καθρέπτης ασφαλείας εσωτ. χώρου διαμέτρου 35cm  49.90 €/τεμ 

10 ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ      Καθρέπτης ασφαλείας εσωτ. χώρου διαμέτρου 45cm  59.90 €/τεμ 
  Αλουμινένιος Ανακλαστήρας με πείρο 4.90 €/τεμ    Καθρέπτης ασφαλείας εσωτ. χώρου διαμέτρου 60cm  69.90 €/τεμ 

10 ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ  ΤΟΙΧΟΥ    17 ΚΥΡΤΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   
  Ανακλαστήρας Τοίχου πυραμιδικός 3.90 €/τεμ    Καθρέπτης ασφαλείας εξωτ. χώρου διαμέτρου 45cm  59.90 €/τεμ 
  Ανακλαστήρας Τοίχου κυκλικός 3.90 €/τεμ    Καθρέπτης ασφαλείας εξωτ. χώρου διαμέτρου 60cm  69.90 €/τεμ 

10 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ      Καθρέπτης ασφαλείας εξωτ. χώρου διαμέτρου 80cm  112.00 €/τεμ 
  Πλαστικός Διαχωριστής Κυκλοφορίας 16.90 €/τεμ    Καθρέπτης ασφαλείας εξωτ. χώρου διαμέτρου 100cm  149.00 €/τεμ 

10 ΤΕΝΤΕΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    18 ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΜΠΑΡΕΣ   
  Τέντα Αυτοκινήτου 3 x 6 μέτρα   260.00 €/τεμ    Εκτεινόμενη μπάρα 69.90 €/τεμ 

11 ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ  ΔΡΟΜΩΝ     18 ΔΙΚΤΥ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    
  Σαμαράκι Χαμηλό - Μεσαίο κομμάτι  14.90 €/τεμ    Πλαστικό Δίκτυ Ασφαλείας 0.90 €/m 
  Σαμαράκι Χαμηλό - Ακριανό κομμάτι  6.90 €/τεμ   Πλαστικό Δίκτυ Ασφαλείας 34.90 €/100m 
  Σαμαράκι Ψηλό - Μεσαίο κομμάτι  21.90 €/τεμ  19 ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΗΘΑΙΑ  ΟΔΩΝ  (JERSEY)   
  Σαμαράκι Ψηλό - Ακριανό κομμάτι  11.90 €/τεμ    Πλαστικό στηθαίο οδών - Κόκκινο 79.00 €/τεμ 
  Πλατύ Σαμαράκι μεσαίο κοντό 42.00 €/τεμ    Πλαστικό στηθαίο οδών - Λευκό 79.00 €/τεμ 
  Πλατύ Σαμαράκι ακριανό κοντό 13.50 €/τεμ     
  Πλατύ Σαμαράκι μεσαίο ψηλό 63.60 €/τεμ    
  Πλατύ Σαμαράκι ακριανό ψηλό 22.10 €/τεμ     
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ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ  ΜΠΑΡΕΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Για να μην σας κλέβουν την ιδιωτική σας θέση parking 

 
    Αναδιπλούμενες μπάρες ασφαλείας: Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα με 
διάμετρο 42 mm και πάχος 1.8 mm, διαμορφωμένο σε σχήμα U ή C. 
    Διατίθενται σε εκδόσεις: με 2 πόδια για πάρκινγκ με περιορισμένους χώρους και με 3 πόδια για 
αυξημένη αντοχή. 
    Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον έλεγχο πρόσβασης και στάθμευσης οχημάτων.  
    Προστατεύουν τους ιδιωτικούς χώρους από παράνομη είσοδο και στάθμευση οχημάτων και 
ασφαλίζουν έναντι κλοπής το όχημά σας όταν έχετε παρκάρει. 

 

   
HSC3L-8050-4218-GAL 

Αρθρωτή Μπάρα Τύπου C  
με 3 πόδια 

Μπάρα πάρκινγκ από 
γαλβανιζέ χαλύβδοσωλήνα 

Φ42 με λουκέτο (8 kg) 
Διαστάσεις 800 mm x 500 mm 

 

Τιμή: 89.90 €/τεμ 

HSU3L-8050-4218-GAL 
Αρθρωτή Μπάρα Τύπου U  

με 3 πόδια 
Μπάρα πάρκινγκ από  

γαλβανιζέ χαλύβδοσωλήνα Φ42 
 με λουκέτο (8 kg) 

Διαστάσεις 800 mm x 500 mm 
 

Τιμή: 86.00 €/τεμ 

HSU3L-8050-4218-BAM 
Αρθρωτή Μπάρα Τύπου U  

με 3 πόδια - Βαμμένη 
Βαμμένη μπάρα πάρκινγκ από  

γαλβανιζέ χαλύβδοσωλήνα Φ42 
 με λουκέτο (8 kg) 

Διαστάσεις 800 mm x 500 mm 
 

Τιμή: 105.00 €/τεμ 

      

HSC2L-8050-4218-GAL 
Αρθρωτή Μπάρα Τύπου C  

με 2 πόδια 
Μπάρα πάρκινγκ από 

γαλβανιζέ χαλύβδοσωλήνα 
Φ42 με λουκέτο (5 kg) 

Διαστάσεις 800 mm x 500 mm 
 

Τιμή: 48.70 €/τεμ 

AR580-D 
Αρθρωτή Μπάρα Τύπου C 
με 3 πόδια και κλειδαριά 

Μπάρα πάρκινγκ από  
γαλβανιζέ χαλύβδοσωλήνα Φ50 

 με κλειδαριά (9 kg) 
Διαστάσεις 860 mm x 460 mm 

 

Τιμή: 169.00 €/τεμ 

PARK-PB-A 
Χειροκίνητη Μπάρα 

Πάρκινγκ  
Τριγωνικού Σχήματος  

με κλειδαριά.  
Βάρος 5 kg – Διαστάσεις:  

κατεβασμένη: 650x 200x 80mm,   
όρθια: 650 x 200 x 400 mm) 

 

Τιμή: 61.40 €/τεμ 
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ  ΜΠΑΡΕΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

Για να παρκάρετε το ποδήλατό σας με ασφάλεια 

 

 
    Μπάρες στάθμευσης για το 
κλείδωμα ποδηλάτων αλλά 
και την προστασία μαθητών 
στην έξοδο σχολικών αυλών.  
 
    Η στήριξη των ποδηλάτων 
γίνεται εύκολα σε 3 σημεία 
μειώνοντας τον κίνδυνο 
στραβώματος της ρόδας.  
 
Ειδικές φλάντζες με τρύπες 
επιτρέπουν την εύκολη και 
γρήγορη στερέωση στο 
έδαφος. 

 

 
 

 

 

 

PARK-BR-S 
Διπλή Μπάρα Ποδηλάτων 

Μπάρα πάρκινγκ ποδηλάτων με υποδοχή για την 
μπροστινή ρόδα από γαλβανιζέ σωλήνα 

βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 
Υποδοχές για δύο ποδήλατα 

Διαστάσεις 400x400x1000mm (7.0Kg) 
 

Τιμή: 79.00 €/τεμ 

 

 

 

 

FSU2L-10080-4218-GAL 
Μεγάλη Μπάρα Πάρκινγκ Ποδηλάτων 

 Από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα  Φ42  (7 kg)  
Διαστάσεις 1000 mm x 800 mm 

Διαθέσιμη και βαμμένη σε ral χρώματα 
 

Τιμή: 62.00 €/τεμ 

 

FSU2L-5080-4218-GAL 
Μικρή Μπάρα Πάρκινγκ Ποδηλάτων 

 Από γαλβανιζέ  χαλύβδοσωλήνα  Φ42 (5 kg) 
Διαστάσεις 500 mm x 800 mm 

 Διαθέσιμη και βαμμένη σε ral χρώματα 
 

Τιμή: 56.80 €/τεμ 
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 ΛΑΣΤΙΧΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΙΧΩΝ 
Για βιομηχανίες, αποθήκες και γκαράζ 

 

 

 

 
    Λάστιχο από τεχνητό καουτσούκ - δέχεται μικροκτυπήματα προστατεύοντας ταυτόχρονα τα 
δομικά στοιχεία και τα διερχόμενα οχήματα από ζημιές.  
    Το κίτρινο και μαύρο χρώμα τους τα κάνει ευδιάκριτα από απόσταση προλαμβάνοντας με τον 
τρόπο αυτό τα ατυχήματα. 
    Πολύ χρήσιμο στην βιομηχανία όπου τα κλάρκ συνήθως κτυπούν και καταστρέφουν τις κολώνες 
και τους τοίχους των βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών, ιδιαίτερα στις αποβάθρες φορτώσεων. 

 

  

PARK-WP-4  
Επιτοίχιο Λάστιχο Παχύ 

Για να περιορίζονται οι ζημιές στα οχήματα από 
κτυπήματα σε τοίχους αποθηκών και γκαράζ. 
Διαστάσεις 1000mm x 160mm x 50mm (5 kg) 

 
Τιμή: 29.00 €/τεμ 

PARK-WP-5  
Επιτοίχιο Λάστιχο Λεπτό 

Για να περιορίζονται οι ζημιές στα οχήματα  
από μικροκτυπήματα σε τοίχους γκαράζ.  

Διαστάσεις 800mm x 220mm x 10mm (2 kg) 
 

Τιμή: 19.90 €/τεμ 
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ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΗΝΕΣ ΤΡΟΧΩΝ 

    Ακινητοποιούν τα οχήματα σε αποβάθρες αποθηκών για να γίνονται με ασφάλεια οι εργασίες  
φορτο-εκφόρτωσης αποκλείοντας την περίπτωση να ξεκινήσει αθέλητα κάποιο όχημα. 

 

 

PARK-DH-WC-1 
Σφήνα Οχημάτων Ενισχυμένη  

Διαστάσεις 290mm x 190mm x 160mm   
(3,5 kg) 

 
Τιμή:  24.90 €/τεμ 

 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 

Διευκολύνουν την πρόσβαση τροχοφόρων σε απότομες ράμπες 

 

 

   Τοποθετούνται σε απότομες ράμπες που 
συνήθως υπάρχουν σε εισόδους γκαράζ και 
πάρκινγκ για να αυξήσουν την πρόσφυση και 
να μειώσουν τον θόρυβο.    
Κατάλληλο για επαγγελματικά πάρκινγκ αλλά 
και γενικότερα για κάθε υπόγειο γκαράζ με 
απότομη κλίση που δυσκολεύει την πρόσβαση 
πεζών και οδηγών. 
Επίσης στις ταράτσες των κτιρίων για αύξηση 
της πρόσφυσης και αποφυγή ατυχημάτων από 
πτώσεις 

PARK-R-B-1 
Αντιολισθητικός Τάπητας 

Διαστάσεις: 1000mm x 800mm x 50mm (20 kg) 
 

Τιμή: 87.90 €/τεμ 
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ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ 
Προστασία του αυτοκινήτου από κτυπήματα σε κολώνες 

 

  

 
    Γωνιά κατασκευασμένη από τεχνητό καουτσούκ - δέχεται μικροκτυπήματα προστατεύοντας 
ταυτόχρονα τα δομικά στοιχεία και τα διερχόμενα οχήματα από ζημιές.  
    Εκτείνεται σε ύψος 80 εκατοστά από το έδαφος ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά την περιοχή 
που συνήθως γίνονται τα μικροτρακαρίσματα. 
    Στην περίπτωση που υπάρχουν κολώνες με ορθογωνική διατομή τοποθετούνται συνήθως 4 
τεμάχια (ένα σε κάθε γωνία της κολώνας) για αποτελεσματικότερη προστασία. 
 

 

 

 

 

 

 

PARK-DH-130 
Γωνιά Προστασίας  

πάχους 10mm 
 Eνισχυμένη γωνιά, από 

λάστιχο 800mm x 100mm x 
10mm (2.2 kg) 

 
 

Τιμή: 12.20 €/τεμ 

 

PARK-DH-128 
Γωνιά Προστασίας  

με στρογγυλεμένη ακμή  
Για μεγαλύτερη απόσβεση 

στα κτυπήματα,από λάστιχο 
800mm x 120mm x 20mm 

(2.5 kg) 
 

Τιμή: 17.90 €/τεμ 

 

PARK-DH-131 
Γωνιά Προστασίας  

πάχους 8mm 
Aπλή γωνιά, από λάστιχο 
800mm x 100mm x 8mm  

(1.8 kg) 
 
 

Τιμή: 10.90 €/τεμ 
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ΣΤΟΠ  ΤΡΟΧΩΝ 

Για εύκολο και γρήγορο παρκάρισμα με ασφάλεια 

  

  
     
     Τοποθετούνται σε θέσεις πάρκινγκ αυτοκινήτων για να προστατεύουν τα σταθμευμένα οχήματα 
από μικροσυγκρούσεις κατά το παρκάρισμα. Η στερέωσή τους γίνεται σε τέτοιο σημείο ώστε οι 
ρόδες του αυτοκινήτου να βρίσκουν πάνω τους πριν αυτό κτυπήσει σε παρακείμενα εμπόδια 
(τοίχους, κολώνες, άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα κλπ) 
 

 

 

 

 

 

 

PARK-PB-4 
Στοπ Τροχού  

μονό ενισχυμένο  
550 x 150 x 100mm (5 kg) 

 
Τιμή: 23.00 €/τεμ 

 PARK-DH-225 
Στοπ Τροχού 

μονό ανακλαστικό 
600 x 120 x 100mm (5 kg) 

 
Τιμή: 21.00 €/τεμ 

 PARK-DH-223 
Στοπ Τροχού  

μονό απλό  
 500 x 160 x 100mm (5 kg) 

 
Τιμή: 17.90 €/τεμ 

 

 

 

 

PARK-DH-PB-2 
Στοπ τροχών μεγάλο απλό  

1830mm x 150mm x 100mm (16 kg) 
 

Τιμή: 69.90  €/τεμ 

 

PARK-DH-PB-3 
Στοπ τροχών μεγάλο ανακλαστικό  
2000mm x 150mm x 100mm (17 kg) 

 
Τιμή: 73.70 €/τεμ 
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 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ  ΚΑΝΑΛΙΑ  ΔΡΟΜΟΥ  
Για τοποθέτηση αγωγών σε περιοχές διέλευσης 

 

  

    Επιτρέπουν το προσωρινό πέρασμα διαφόρων δικτύων (όπως νερού, αέρα, τηλεφωνίας κλπ) 
από την μία μεριά του δρόμου στην απέναντι χωρίς να εμποδίζει την διέλευση πεζών και 
αυτοκινήτων πάνω από αυτά. Πολύ χρήσιμο σε διοργανωτές εκδηλώσεων (συναυλίες, δημόσιες 
ομιλίες, εορταστικά γεγονότα κλπ) και εργαζόμενους σε εγκατστάσεις σε κτίρια. 

 

  
 

PARK-DH-CP-5 
Επιδαπέδιο κανάλι 5 αγωγών  
Εξωτερικές διαστάσεις 900 x 550 

x 50mm (16 kg/τεμ) 
Έχει εσωτερικά 5 διελεύσεις 
Φ38mm η καθεμία. Μετά την 

χρήση τους μεταφέρονται εύκολα 
 

Τιμή: 109.00 €/τεμ 

 

PARK-DH-CP-2 
Επιδαπέδιο κανάλι 2 αγωγών  
Εξωτερικές διαστάσεις 1000 x 

250 x 45mm (7,5 kg/τεμ) 
Έχει εσωτερικά 2 διελεύσεις 
Φ30mm η καθεμία. Μετά την 

χρήση τους μεταφέρονται εύκολα 
 

Τιμή: 62.00 €/τεμ 

  

 

PARK-S-1140 
Επιδαπέδιο κανάλι  

μικρό 3 αγωγών  
Εξωτερικές διαστάσεις  

πλ100 x ύψ30mm 
Έχει εσωτερικά 3 διελεύσεις 

Φ20mm η κεντρική  
και Φ15mm οι δύο ακριανές. 
Μέγιστο μονοκόματο μήκος 

9000mm.  
 

Τιμή: 17.00 € / μέτρο 
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ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

 

PARK-DH-RS-2 
Αλουμινένιος ανακλαστήρας με πείρο 

Διαστάσεις: 100x100 
Ύψος:20mm – Πείρος 50mm 

 

Τιμή: 4.90 €/τεμ 

 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ  ΤΟΙΧΟΥ 
 

Ανακλαστήρες τοίχου που προειδοποιούν τους οδηγούς αυτοκινήτων οχήματα σε στενούς και 
σκοτεινούς χώρους όπως τα υπόγεια πάρκινγκ και χαμηλού ύψους περάσματα 

 

PARK-DH-DE-5 
Ανακλαστήρας τοίχου πυραμιδικός 

Κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό 
Διαστάσεις: Μήκος: 180mm, Ύψος 45mm 

Πάχος κάτω: 45mm, πάνω: 24mm 
 

Τιμή: 3.90 €/τεμ 

 

PARK-DH-DE-6 
Ανακλαστήρας τοίχου κυκλικός 

Μεταλλικός με ανακλαστήρα διπλής όψης 
Διάμετρος: 85mm, Πάχος: 15mm 
Γωνιακό στήριγμα: 60mmΧ40mm 

 

Τιμή: 3.90 €/τεμ 
 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 

   

PARK-DH-300 
Πλαστικός διαχωριστής κυκλοφορίας 
Ύψος: 300mm   Βάση: 220mm x 150mm  

 Βάρος: 1.0kg 
 

Τιμή: 16.90 €/τεμ 

 

ΤΕΝΤΕΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Για προστασία από τον ήλιο και την βροχή 

 

 

. PARK-C-P-01 
Τέντα αυτοκινήτου 3 x 6 μέτρα  (36 kg) 

    Τέντα κατάλληλη για parking αυτοκινήτου 
καθώς και για υπαίθριες εκδηλώσεις. Έχει 
πολύ εύκολη εγκατάσταση και οικονομική τιμή. 
Αποτελείται από σωλήνες Φ38 και οροφή από 
pvc. 
    Αποτελεί την καλύτερη και πιο προσιτή 
προστασία για το αυτοκίνητό ή το σκάφος σας 
τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. 

 
Τιμή: 260.00 €/τεμ 
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ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ  ΔΡΟΜΩΝ  
Για μείωση της ταχύτητας και ασφαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων 

 

    Αναγκάζουν τους οδηγούς αυτοκινήτων να μειώσουν την ταχύτητά τους προκειμένου να 
περάσουν με ασφάλεια οι πεζοί από διαβάσεις κοντά στις οποίες συνήθως τοποθετούνται. 

 

 

 

 
PARK-DH-210-MY Μεσαίο κομμάτι κίτρινο 
PARK-DH-210-MB Μεσαίο κομμάτι μαύρο 

 

Διαστάσεις 500x250x υψ35mm (4 kg) 
 

Τιμή: 14.90 €/τεμ 

 

PARK-DH-215-M Μεσαίο κομμάτι 
(μαύρο και κίτρινο) 

Διαστάσεις 500x350x υψ50mm (8 kg) 
 

Τιμή: 21.90 €/τεμ 

 

 

 
PARK-DH-210-EY Ακραίο κομμάτι κίτρινο 
PARK-DH-210-EB Ακραίο κομμάτι μαύρο 

 

Διαστάσεις 250x250x υψ35mm (1.8 kg) 
 

Τιμή: 6.90 €/τεμ  

 

PARK-DH-215-EY Ακραίο κομμάτι κίτρινο 
PARK-DH-215-EB Ακραίο κομμάτι μαύρο 

 

Διαστάσεις 250x350x υψ50mm (4 kg) 
 

Τιμή:  11.90 €/τεμ 
 

 

PARK-DH-SP-1M - Πλατύ σαμαράκι μεσαίο κοντό 
Διαστάσεις 480x610x32mm (9,5kg) 

Τιμή: 42.00 €/τεμ 
 

PARK-DH-SP-1E - Πλατύ σαμαράκι ακριανό κοντό 
Διαστάσεις 200x610x32mm (3 kg) 

Τιμή: 13.50 €/τεμ 

 

PARK-DH-SP-2M - Πλατύ σαμαράκι μεσαίο ψηλό 
Διαστάσεις 500x900x50mm (17 kg) 

Τιμή: 63.60 €/τεμ 
 

PARK-DH-SP-2E - Πλατύ σαμαράκι ακριανό ψηλό 
Διαστάσεις 200x900x50mm (6,5 kg) 

Τιμή: 22.10 €/τεμ 
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 ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ  
Για οριοθέτηση δρόμων, τεχνικών έργων και χώρων στάθμευσης 

 

  

    Κατάλληλα για σήμανση επικίνδυνων σημείων κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων σε 
δρόμους και πεζοδρόμια ώστε να ειδοποιούνται έγκαιρα οι διερχόμενοι καθώς και οριοθέτηση 
απότομων ή κλειστών στροφών οπου δεν πρέπει να παρκάρουν αυτοκίνητα καθώς διέρχονται 
από εκεί μεγάλα οχήματα (λεωφορεία, φορτηγά κλπ) 

 
 

PARK-GC-1 
Μεγάλη κολώνα με λαστιχένια 

βαριά βάση  
Με θέση για πλαστική αλυσίδα 

PARK-CH-1  
Με ύψος 1150 mm, διάμετρο 100 
mm και διάμετρο βάσης 400 mm. 

Μένει στην θέση της χωρίς να 
χρειάζεται βίδωμα στο έδαφος 

(8,5 kg) 
 

Τιμή: 39.00 €/τεμ 

  

 

PARK-CH-1 
Πλαστική αλυσίδα  
Συνδέει μεταξύ τους 

κολώνες τύπου PARK-
GC-1 και οριοθετεί 
ιδιωτικούς χώρους 

 
Τιμή ανά 1m: 

 2.30 €/m 
 

Τιμή ανά 25m:  
29.00 € 

  
 

   

 

PARK-B-B-1  
Πλαστικό Λάμδα στάθμευσης 
Για τοποθέτηση έξω από θέσεις 

στάθμευσης καταστημάτων (1kg) 
 

Τιμή: 19.90 €/τεμ 

 

 

PARK-GC-T 
Σύνδεσμος Αλυσίδας 

Συνδέει τις κολώνες 
PARK-GC-1 με την 

αλυσίδα 
 

Τιμή: 3.50 €/τεμ 
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PARK-DH-FP-1-45 

Εύκαμπτο κολωνάκι απλό 45cm 
Ύψους 450 mm και διαμέτρου 80 mm (0.9 kg) 

 

Τιμή: 18.50 €/τεμ 

 PARK-DH-FP-1-80  
Εύκαμπτο κολωνάκι απλό 80cm 

Ύψους 800 mm και διαμέτρου 80 mm (1,2 kg) 
 

Τιμή: 27.90 €/τεμ 

 

 

 
PARK-DH-FP-45-PU 

Εύκαμπτο κολωνάκι 45cm από PU 
Ύψους 450 mm και διαμέτρου 80 mm, με ειδική 

βάση 200 mm για επαναφορά και αυξημένη 
αντοχή μετά από κτυπήματα (0,9 kg) 

 

Τιμή:  21.00 €/τεμ 

 PARK-DH-FP-80-PU 
Εύκαμπτο κολωνάκι 80cm από PU 

Ύψους 800 mm και διαμέτρου 80 mm με ειδική 
βάση 200 mm για επαναφορά και αυξημένη 

αντοχή μετά από κτυπήματα (1,2 kg) 
 

Τιμή:  32.00 €/τεμ 

 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

 

 
Σταθερά ή αφαιρούμενα με κλειδί μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίων. 
Προστατεύουν τους πεζούς ενώ επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων για 
τροφοδοσία καταστημάτων. Έχουν στην κορυφή τους κρίκο για αλυσίδα ή 
σκοινί.  

 

 

 

 
PARK-SB-F  

Μεταλλικό κολωνάκι σταθερό  
Προστατευτικό πεζοδρομίων με διαστάσεις 

Φ140x500mm (4 kg) 
 

Τιμή: 39.00 €/τεμ 

 PARK-SB-M  
Μεταλλικό κολωνάκι αφαιρούμενο με κλειδί 
Για διέλευση οχημάτων σε προστατευόμενες 
περιοχές. Διαστάσεις Φ140x500mm (5 kg) 

 

Τιμή:  69.00 €/τεμ 
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ΚΩΝΟΙ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
Για οριοθέτηση δρόμων, τεχνικών έργων και χώρων στάθμευσης 

 

    

            Οι κώνοι  μπορούν να τα χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές: 
Γιά την επισήμανση επικίνδυνων σημείων στο οδόστρωμα και την εκτέλεση τεχνικών έργων. 
Οριοθέτηση χώρων όπου απαγορεύεται να παρκάρουν αυτοκίνητα. 
Για περίπτωση αναγκαστικής στάσης στο δρόμο ώστε να ειδοποιούνται τα άλλα αυτοκίνητα. 

 

 
  

PARK-DH-TC-45  
Ελαστικός κώνος 45 cm  

Επιστρέφουν στο σχήμα τους 
ακόμα και αν πατηθούν. 
Βάση: 26x26cm (1,5kg) 

 

Τιμή: 9.90 €/τεμ  

PARK-DH-PE-7  
Πλαστικός κώνος απλός 

ύψους 50 cm  
Βάση: Φ26cm (0.7 kg) 

 
Τιμή: 6.90 €/τεμ 

PARK-S-1206  
Πλαστικός κώνος απλός 

ύψους 30 cm  
Βάση: 22x22cm (0.4 kg) 

 
Τιμή: 4.90 €/τεμ 

  
 

PARK-DH-PE-1  
Πλαστικός κώνος 50cm  

με βαριά λαστιχένια βάση 
Βάση: 30x30cm cm  (2,0 kg) 

 
Τιμή: 9.00 €/τεμ 

PARK-DH-PE-2  
Πλαστικός κώνος 75 cm  

με βαριά λαστιχένια βάση 
Βάση: 38x38cm (3,3 kg) 

 
Τιμή: 13.00 €/τεμ 

PARK-DH-S-1205  
Πλαστικός κώνος 100 cm  
με βαριά λαστιχένια βάση 

Βάση: 53x53cm (4,0 kg) 
 

Τιμή: 16.00 €/τεμ 

   

PARK-RTC-45  
Τηλεσκοπικός κώνος 45 cm  
Ύψος σε κλειστή θέση: 4cm 

Βάση: 25x25cm (0.8 kg) 
 

Τιμή: 19.90 €/τεμ 

PARK-DH-RC-T  
Λαμπάκι τηλεσκ. κώνου 

Η συσκευασία περιλαμβάνει  
και μπαταρία 

 

Τιμή: 4.50 €/τεμ 

PARK-TOP-1  
Εκτεινόμενος ιμάντας 

Για τοποθέτηση σε κώνους 
Μήκος: 5m - Πλάτος:75mm 

 
Τιμή: 19.90 €/τεμ 
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ΡΑΜΠΕΣ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΑΠΟ  ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
Διευκολύνουν την πρόσβαση τροχοφόρων στα πεζοδρόμια 

 

 

 

    Μπορεί να καλύψει τη συνηθισμένη διαφορά ύψους του επιπέδου του δρόμου από το 
πεζοδρόμιο. Είναι φτιαγμένο από ένα συμπαγές κομμάτι ελαστικού κατάλληλο για φορτίο 
οποιουδήποτε αυτοκινήτου. 
    Έχει αντιολισθητική χάραξη στην επιφάνειά του για καλύτερη πρόσφυση των τροχών του 
αυτοκινήτου. 
     Καταργεί την ανάγκη για τις πολυδάπανες ράμπες από μπετόν που συνήθως κατασκευάζονταν 
μέχρι σήμερα μπροστά από εισόδους αυλοπορτών και γκαραζοπορτών. 

 

   
PARK-DH-UP-1M 

Ράμπα ύψους 10cm 
Για πεζοδρόμιο 8-12cm 

600 × 300 × υψ100mm (11 kg) 
 

Τιμή: 39.00 €/τεμ 

PARK-DH-UP-2M 
Ράμπα ύψους 15cm 

Για πεζοδρόμιο 13-17cm 
600 × 360 × υψ150mm (16 kg) 
 

Τιμή: 69.00 €/τεμ 

PARK-DH-UP-3M 
Ράμπα ύψους 20cm 

Για πεζοδρόμιο 18-22cm  
600 × 450 × υψ200mm (30 kg) 

 
Τιμή: 110.00 €/τεμ 

 
 

 

PARK-DH-UP-1E 
Ακριανό τμήμα ράμπας 10cm 
300 × 300 × υψ100mm (3.5 kg) 

 
Τιμή: 29.00 €/τεμ 

PARK-DH-UP-2E 
Ακριανό τμήμα ράμπας 15cm  
360 × 360 × υψ150mm (6 kg) 

 
Τιμή: 44.00 €/τεμ 

PARK-DH-UP-3E 
Ακριανό τμήμα ράμπας 20cm  
450 × 450 × υψ200mm (14 kg) 

 
Τιμή: 49.00 €/τεμ 
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ΚΥΡΤΟΙ  ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ 

Δείτε όλους τους πελάτες στο κατάστημά σας με μία ματιά 

 
 

    Χρησιμοποιούνται για μείωση των κινδύνων σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα σε χώρους 
parking, καταστημάτων, αποθηκών, βιοτεχνιών κ.ά. για ευκολότερη εποπτεία του χώρου ώστε να 
αποφεύγονται οι μικροκλοπές εμπορευμάτων. 
    Διαθέτουν ρυθμιζόμενη βάση για στερέωση σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες και ρύθμιση 
του πεδίου που καλύπτουν 
    Με επιφάνεια από πολυκαρβονικό υλικό προκειμένου να είναι άθραυστοι σε μικρά χτυπήματα ή 
μικρές επεμβάσεις 

 

 
 

 
 

PARK-S-1580-35 
Καθρέπτης ασφαλείας 

εσωτερικού χώρου  
μεδιάμετρο 35cm  

Βάρος: 0.8 kg 
Διαθέτει στήριγμα για τοίχο  

 
Τιμή: 49.90 €/τεμ 

PARK-S-1580-45 
Καθρέπτης ασφαλείας 

εσωτερικού χώρου  
με διάμετρο 45cm  

Βάρος: 1.5 kg 
Διαθέτει στήριγμα για τοίχο  

 
Τιμή: 59.90 €/τεμ 

PARK-S-1580-60 
Καθρέπτης ασφαλείας 

εσωτερικού χώρου  
με διάμετρο 60cm  

Βάρος: 2.0 kg 
Διαθέτει στήριγμα για τοίχο  

 
Τιμή: 69.90 €/τεμ 
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ΚΥΡΤΟΙ  ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ 
Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι βρίσκεται πίσω από την επόμενη κλειστή στροφή 

 

 
    Χρησιμοποιούνται τόσο στην κυκλοφορία για μείωση των κινδύνων σε σημεία με περιορισμένη 
ορατότητα, για ευκολότερη εποπτεία του χώρου ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις οχημάτων. 
    Διαθέτουν ρυθμιζόμενη βάση για στερέωση σε κολόνες και ρύθμιση του πεδίου που καλύπτουν. 
    Με επιφάνεια από πολυκαρβονικό υλικό προκειμένου να είναι άθραυστοι σε μικρά χτυπήματα ή 
μικρές επεμβάσεις και με προστασία από βροχή. 

 

 

 

 
PARK-CM-45 

Καθρέπτης ασφαλείας με διάμετρο 45cm 
Διαθέτει στήριγμα για κολόνα Φ48mm  

Βάρος 0.8 kg 
 

Τιμή: 59.90 €/τεμ 

 

PARK-CM-60 
Καθρέπτης ασφαλείας με διάμετρο 60cm 

Διαθέτει στήριγμα για κολόνα Φ48mm  
Βάρος 2.5 kg 

 

Τιμή: 69.90 €/τεμ 

 

 

 
PARK-CM-80 

Καθρέπτης ασφαλείας με διάμετρο 80cm 
Διαθέτει στήριγμα για κολόνα Φ60mm  

Βάρος  3.5 kg 
 

Τιμή: 112.00 €/τεμ 

 PARK-CM-100 
Καθρέπτης ασφαλείας με διάμετρο 100cm 

Διαθέτει στήριγμα για κολόνα Φ76mm  
Βάρος 5.0 kg 

 

Τιμή: 149.00 €/τεμ 
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ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΜΠΑΡΕΣ  

 

 

PARK-S-1643 
Εκτεινόμενη μπάρα 

Ύψος: 960mm 
Μήκος:  ανοικτό: 2500mm 
            κλειστό: 340mm 

 

Τιμή: 69.90 €/τεμ 

 

 
ΔΙΚΤΥ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

 
 

   

PARK-S-1643 
Πλαστικό Δίκτυ Ασφαλείας 

Πλέγμα: 65x35mm, Ύψος: 100cm, Βάρος: 100g/m2 
 

Τιμή: 0.90 €/μέτρο 
Τιμή: 34.90 €/100μέτρα 
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΗΘΑΙΑ  ΟΔΩΝ  (JERSEY) 

  

 

Το πλαστικό στηθαίο οδών (Jersey) είναι ένα ευέλικτο σύστημα 
μπαριέρας κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο. 
- Με δύο τάπες για εύκολο γέμισμα και άδειασμα με νερό ή άμμο 
- Παρέχει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε πινακίδες. 
- Διαθέτει εσοχή για τοποθέτηση λάμπας ασφαλείας ή 

ανακλαστήρα σε κάθε πλευρά 
- Με υποδοχές (αρσενικό – θηλυκό) για δημιουργία συστοιχίας 

ευθύγραμμης ή καμπυλόγραμμης. 
- Με εσοχές στο κάτω μέρος ώστε να μεταφέρονται με κλαρκ. 
- Εξαιρετική αντοχή σε χτυπήματα 

   

 

PARK-NJ70/1R 
Πλαστικό στηθαίο οδών - Κόκκινο 

Τιμή: 79.00 €/τεμ 

PARK-NJ70/1W 
Πλαστικό στηθαίο οδών - Λευκό 

Τιμή: 79.00 €/τεμ 

Μήκος: 1000mm - Πλάτος: 400mm - Ύψος: 700mm 
Μέγιστο βάρος υλικού πλήρωσης: 80kg 



ΤΗΛ.: 27410 20100 • 27410 23546
info@keycenter.gr
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