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ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ AIR CONDITION
Κωδ. αρ. 0893 764 10 | 300 ml
Ειδικό καθαριστικό για τον καθαρισμό και την απολύμανση κλιματιστικών αυτοκινήτων.
• Απολυμαίνει, καθαρίζει και προστατεύει.
• Απευθείας χρήση στον εναλλάκτη θερμότητας του κλιματιστικού με πολύ
μεγάλο λάστιχο και το ειδικό ακροφύσιο.
• Ελεγμένη αποτελεσματικότητα από ένα ανεξάρτητο ινστινούτο.
• Δεν περιέχει αλογόνα.
Ιδιότητες
Εξουδετερώνει μούχλα και βακτήρια γρήγορα και αξιόπιστα. Αποτρέπει τη
δημιουργία δυσάρεστων οσμών και αλλεργικών αντιδράσεων στο εσωτερικό των οχημάτων. Απολυμαίνει και παρέχει μακράς διάρκειας προστασία
από μικροοργανισμούς (διαθέσιμοι οι έλεγχοι οι οποίοι αφορούν στη
legionella pneumophila, pseudomonas aeruginosa, E.Coli & candida).
Οδηγίες χρήσης
Κλείστε το κλιματιστικό σύστημα και τον εξαερισμό. Εισάγετε το ακροφύσιο
του σπρέι στον σωλήνα απορροής συμπυκνωμάτων και ψεκάστε περίπου τη
μισή ποσότητα του δοχείου (περίπου 30 δευτερόλεπτα). Το περιεχόμενο της
φιάλης είναι αρκετό για 2 εφαρμογές.

1		Συμπιεστής
2		Συμπυκνωτής
3		Στεγνωτήρας φίλτρου
4		Βαλβίδα εκτόνωσης
5		Ατμοποιητής
6		Εκροή συμπυκνωμάτων
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Κωδ. αρ. 0893 764 05 | 5 l
Καταπολεμά βακτήρια, ιούς και μύκητες
Απολυμαίνει, καθαρίζει, προστατεύει
• Καταπολεμά αξιόπιστα τα μικρόβια, τα βακτήρια, τους ιούς και τους
μύκητες.
Ιδιότητες
Απολυμαντικό καθαριστικό επιφανειών που εξουδετερώνει βακτήρια,
ιούς και μύκητες (διαθέσιμοι οι έλεγχοι οι οποίοι αφορούν στη legionella
pneumophila). Απενεργοποιεί τον ιό HIV και καταπολεμά την ηπατίτιδα Β.
Χρήσιμο κατά του SARS.
Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε το προϊόν αδιάλυτο στην επιφάνεια προς εφαρμογή, χρησιμοποιώντας τη συσκευή ψεκασμού με κωδ. αρ. 0891 764 1 ή με κοινό βαποριζατέρ. Για πλήρη ύγρανση της επιφάνειας, διατηρήστε μία απόσταση
ψεκασμού 20-30 εκατοστών.
Επαρκεί για 16 εφαρμογές στα πλαίσια
„απολύμανσης συστήματος κλιματισμού οχήματος“
Δεν δημιουργεί λεκέδες
Τιμή pH: 5,5
Δεν περιέχει σιλικόνη
Άχρωμο

FRESH & CLEAN ΑΦΡΟΣ

Κωδ. αρ. 0893 764 115 | 100 ml
Για την υγιεινή του συστήματος κλιματισμού οχημάτων
Όταν ενεργοποιείται το σύστημα κλιματισμού (A/C) του οχήματος σε
πλήρη ισχύ, σκόνη, ρύποι, αλλεργιογόνα στοιχεία και μικροοργανισμοί
μπορούν να εισρεύσουν στην καμπίνα του οχήματος μέσω του
συστήματος εξαερισμού. Χαρακτηριστικά συμπτώματα της παρουσίας
τους στον εισπνεόμενο αέρα, είναι ο ερεθισμός των ματιών και του
λαιμού, το φτέρνισμα, οι δυσάρεστες μυρωδιές κ.λπ. Το προϊόν αυτό,
χάρη στη σύστασή του και το πρακτικό λάστιχο που περιλαμβάνεται
στη συσκευασία του, μπορεί να ψεκαστεί στον εξατμιστήρα (βαπορέτα)
και στους αεραγωγούς, δημιουργώντας αποτρεπτικές συνθήκες για την
ανάπτυξη των ανεπιθύμητων επισκεπτών, που βρίσκουν στη θερμότητα,
το σκοτάδι και την υγρασία το βέλτιστο περιβάλλον για την ανάπτυξη του
πληθυσμού τους.
Ο αφρός fresh & clean, αν χρησιμοποιηθεί συστηματικά είτε
στα πλαίσια μιας προληπτικής συντήρησης (τουλάχιστον
1-2 φορές τον χρόνο ή κάθε 15.000 χλμ.), είτε κατά τις
εργασίες αντικατάστασης του φίλτρου καμπίνας, εγγυάται
την υγιεινή του συστήματος κλιματισμού και την εισαγωγή
καθαρού αέρα με άρωμα φρεσκάδας στον χώρο που
αναπνέετε.
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Quick Fresh Pure

Κωδ. αρ. 0893 764 652 | 100 ml
Για την αποτελεσματική εξουδετέρωση δυσάρεστων
οσμών στο συστήματα κλιματισμού οχημάτων και
γενικά σε εσωτερικούς χώρους. Χωρίς βιοκτόνα.
Με υδάτινη βάση. Δεν περιέχει R134a, ΑΟΧ
(προσροφήσιμες οργανικές αλογονούχες
ενώσεις) και σιλικόνη.
Πεδίο χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση.
Θέστε το κλιματιστικό εκτός λειτουργίας,
ενεργοποιήστε την ανακυκλοφορία αέρα,
ρυθμίστε τον ανεμιστήρα στη μέγιστη σκάλα και
επιλέξτε μία χαμηλή θερμοκρασία. Τοποθετήστε
τη φιάλη στο κέντρο του οχήματος (όχι κοντά
στις εισαγωγές του συστήματος κλιματισμού) και
ενεργοποιήστε την κεφαλή ψεκασμού. Κρατήστε
τις πόρτες κλειστές κατά τη διάρκεια της χρήσης
(περίπου 10 λεπτά). Αερίστε καλά το όχημα μετά
τη χρήση. Προσέξτε τις γενικές παρατηρήσεις!
▸	Με αναζωογονητικό άρωμα εσπεριδοειδών.
▸	Εύκολο στη χρήση.
▸	Δεν απαιτεί δύσκολες εργασίες
αποσυναρμολόγησης του ατμοποιητή και του
εσωτερικού εξοπλισμού της καμπίνας.

Καθαριστικό ισοπροπανόλης IPA
Κωδ. αρ. 0893 223 500 | 500 ml

Για γενική χρήση
Ήπιος και αποτελεσματικός γρήγορος
καθαρισμός
Κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες.
Απομακρύνει τόσο τους λιπαρούς, όσο
και τους υδατοδιαλυτούς ρύπους
Δεν αφήνει λεκέδες ή ίχνη επάνω
σε γυμνές μεταλλικές ή γυάλινες
επιφάνειες
Το προϊόν εξατμίζεται μετά από λίγη ώρα, χωρίς
να αφήνει κατάλοιπα.
Οδηγίες
Στις ανθεκτικές επιφάνειες ψεκάστε απευθείας επάνω
στο σημείο που θέλετε να καθαρίσετε και σκουπίστε
με ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
Στις ευαίσθητες επιφάνειες ψεκάστε επάνω στο πανί
και σκουπίστε με αυτό την επιφάνεια.
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Πεδίο χρήσης
Ιδανικό για τον καθαρισμό πλαστικών επιφανειών πριν τη βαφή/αστάρωμα ή τη συγκόλληση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προκαθαρισμού για την τοποθέτηση μεμβρανών σε
οχήματα, καθώς και ως σπρέι ελέγχου για την
προετοιμασία οχημάτων (γυάλισμα).
Αφαιρεί υπολείμματα από κολλητικές ταινίες,
ετικέτες, ασφαλτικά υλικά, λίπη, ρητίνες, μελάνι,
υπολείμματα υλικών συγκόλλησης και συλλιπασμάτων, νωπά υπολείμματα αφρού PU, καθώς
και σκληρούς ρύπους και ακαθαρσίες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους τομείς ηλεκτρονικών, μικρομηχανολογικών και οπτικών
εφαρμογών. Π.χ. για τον καθαρισμό συσκευών
με οπτικούς φακούς, κεφαλών ανάγνωσης και
εγγραφής, οργάνων ακριβείας, τυπωμένων
κυκλωμάτων, κατόπτρων και γυαλιστερών μεταλλικών επιφανειών.

Καθαριστικό BMF
Κωδ. αρ. 0893 118 2 | 5 l
Κωδ. αρ. 0893 118 3 | 20 l

Καθαρίζει τα πάντα!
Το φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό μέσο, για το
συνεργείο, το μηχάνημα, το αυτοκίνητο, το γραφείο και
γενικά τους εσωτερικούς χώρους.
• Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα, διαλύτες και καυστικές ουσίες.
• Βιολογικά αποικοδομήσιμο σε μεγάλο βαθμό.
• Για μηχανική και χειροκίνητη χρήση, καθώς και για χρήση σε
μηχανήματα υψηλής πίεσης.
• Διαλύει τους λιπαρούς ρύπους ενώ ταυτόχρονα δρα απαλά και
προστατεύει το υλικό.
• Δεν προκαλεί φθορές στο χρώμα, σε λάστιχα ή σε πλαστικά.
• Διαχωρίζεται εύκολα στα ακάθαρτα ύδατα σύμφωνα με το οικολογικό
πρότυπο „Ö-Norm Test B 5105“.
Τιμή pH: 9,4
Δεν περιέχει σιλικόνη
Δεν περιέχει αλογόνα

Χρήση:
Σε πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
Συγκέντρωση 3 - 5 %.
Σε μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων
Συγκέντρωση 3 - 10 %.

R1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κωδ. αρ. 0893 125 005 | 5 l
Κωδ. αρ. 0893 125 020 | 20 l

Φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό μέσο γενικής χρήσης,
για οχήματα, συνεργεία, γραφεία, εσωτερικούς χώρους, μοκέτες,
επενδύσεις και άλλες επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στο νερό.
Μεγάλη απόδοση καθαρισμού
Οι σκληροί ρύποι απομακρύνονται γρήγορα και αποτελεσματικά.
Ήπιος καθαρισμός χωρίς να προκαλούνται ζημιές στο υλικό
• Δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων.
• Δεν προκαλεί φθορές στη βαφή, τα λάστιχα και τα πλαστικά.
Πεδία χρήσης
Ιδανικό για τον εξωτερικό και εσωτερικό καθαρισμό οχημάτων (προετοιμασία οχημάτων). Ιδανικό για τον καθαρισμό βαμμένων επιφανειών, πλαστικών μερών, υφασμάτινων ουρανών, μουσαμάδων, εσωτερικών επενδύσεων, μαλακών οροφών από
βινύλιο, επενδύσεων καθισμάτων, μοκετών οχημάτων και όλων των επιφανειών που
είναι ανθεκτικές στο νερό.

*BFA: Το συγκεκριμένο προϊόν έχει δοκιμαστεί
και εγκριθεί από την Γερμανική Ομοσπονδιακή
Ένωση προετοιμασίας οχημάτων BFA.

Πίνακας ανάμιξης
Περιεκτικότητα προϊόντος
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
Μηχάνημα υγρού/στεγνού καθαρισμού
Χειροκίνητα

5%

Ιδιότητες
Αποτελεσματικό, φιλικό προς το υλικό, βιολογικά αποικοδομήσιμο. Για επεξεργασία με το χέρι ή με μηχάνημα. Απομακρύνει τους λιπαρούς ρύπους και τα υπολείμματα νικοτίνης, τα σωματίδια ρύπων και κάθε είδους συσσωρεύματα ρύπων μετά
από σύντομο χρόνο δράσης.
Οδηγίες χρήσης
Απλώστε το υλικό στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, αραιωμένο με νερό ή
αναραίωτο ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης, αφήστε το να δράσει για λίγη ώρα
και μετά σκουπίστε το ή ξεπλύντε το με νερό.

5%
35 %
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Πανί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MikroaCtivΕ

Φτιαγμένο από υψηλής τεχνολογίας μικροΐνες TDY.
Έχει εξαιρετικά ισχυρή ικανότητα απορρόφησης νερού, σκόνης και λιπών. Η
αίσθησή του στο χέρι είναι μαλακή και άνετη, δεν χαλάει από τους μύκητες
που αναπτύσσονται λόγω της υγρασίας, δεν αφήνει ίνες και, μετά τη χρήση
του, δεν αφήνει στάμπες νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ
φάσμα εφαρμογών, όπως για το πλύσιμο, τη διακόσμηση, τη συντήρηση και
τη φροντίδα του αυτοκινήτου, κ.ο.κ.

Περιγραφή

Διαστάσεις

Πανί Microactive κόκκινο

40 x 40 cm

Πανί Microactive πράσινο

καθαριστικο χεριων

0893 900 001 | 4000 g
0893 900 012 | 350 ml
Καθαρίζει και προστατεύει
ταυτόχρονα.
• Φιλικό προς το δέρμα.
• Αποτρέπει ερεθισμούς του
δέρματος μέσω υψηλού
ποσοστού ουσιών με
προφυλακτική επίδραση.
• Ουδέτερο pH, χωρίς σαπούνι.
• Δερματολογικά ελεγμένο.

6

Κωδ. αρ.

Τεμ./Συσκ.

0899 900 131

Πανί Microactive μπλε

0899 900 132

1/1

0899 900 133

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ
0893 900 011 | 1000 ml

Πάστα χεριών ιδανική για τον
βαθύ και αποτελεσματικό καθαρισμό δύσκολων ρύπων.

• Πλένεται πλήρως και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
• Δε γδέρνει και δε φθείρει τις επιφάνειες.
• Δεν ξεφτίζει και δεν αφήνει χνούδι.
• Ανθεκτικό και οικονομικό.
• Εξαιρετικά απαλό.
• Δε γδέρνει και δεν αφήνει γραμμές στη στιλπνή επιφάνεια ακριβών
αυτοκινήτων.
• Εντυπωσιακή ικανότητα απορρόφησης νερού.
• Εξαιρετικά μαλακό και απαλό στην αφή.
• Εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης σκόνης.
• Βρεγμένη πετσέτα για τον καθαρισμό του αυτοκινήτου, στεγνή πετσέτα
για το γυάλισμα μετά το κέρωμα.
• Δεν απαιτεί χρήση χημικών καθαριστικών για τον καθαρισμό.
Μόνο νερό!
75% πολυεστέρας, 25% πολυαμίδιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
ΧΕΡΙΩΝ

0893 955 610 | 3000 ml
Ρευστή καθαριστική κρέμα χεριών
με μικροσφαιρίδια τριβής και γλυκερίνη. Ενδείκνυται για δύσκολους
ρύπους, όπως λάδι και γράσο.
Συσκευασία με ενσωματώμένη
αντλία.

Καθαριστικό χεριών
basic

0893 900 015 | 10000 ml
Καθαριστικό χεριών για μικρή έως
μέτρια ρύπανση με βιοδιασπώμενα
στοιχεία τριβής από ίνες ξύλου.

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο.
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο,
ασφαλή για τον τομέα τροφίμων.
• 97% ακρύλιο-νιτρίλιο-βουταδιένιο.
• Καλή χημική αντοχή σε πολλές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται
συνήθως στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία.
• Δεν περιέχουν λάτεξ που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες.
• Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης.
• Δεν περιέχουν πούδρα (ταλκ).
• Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές.
• Μπορούν να φορεθούν και στα δύο χέρια (αμφιδέξια).
• Σε πρακτική συσκευασία διανομής.
•Π
 άχος υλικού: Δάκτυλα: 0,11 / Παλάμη: 0,07 mm
Μέτωπο: 0,01 - 0,02 mm. Συνολικό μήκος: 240 mm.
ΚΑΤ. III

EN ISO
374-1:2016
TypeB

EN 420

KPT

Πεδία χρήσης
Για χρήση με χρώματα, βερνίκια, καθαριστικά και στιλβωτικά μέσα, συνθετικές ρητίνες και κόλλες και ζιζανιοκτόνα. Για τη χρήση σε εργαστήρια ερευνών
και αναλύσεων, σε ζωντανά ή/και νεκρά ζώα, στην επεξεργασία και παραγωγή τροφίμων, στη φαρμακοβιομηχανία και την παρασκευή καλλυντικών, στη
χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία ηλεκτρικού εξοπλισμού.
Μέγεθος

Κωδ. αρ.

M

0899 470 01

L

0899 470 02

XL

0899 470 03

Τεμ./Συσκ.
100

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΥΡΑ
Προστασία στην εργασία με γάντια μίας χρήσης.
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο.
• Κατάλληλα για την εργασία σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων.
• Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης.
• Δεν περιέχουν λάτεξ που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες.
• Δεν περιέχουν πούδρα (ταλκ).
• Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές.
• Μπορούν να φορεθούν και στα δύο χέρια (αμφιδέξια).
• Σε πρακτική συσκευασία διανομής.
•Π
 άχος υλικού: Δάκτυλα: 0,11 - 0,16 mm. Παλάμη: 0,09 - 0,12 mm.
Μέτωπο: 0,06 - 0,09 mm. Συνολικό μήκος: 240 mm
ΚΑΤ. III

EN ISO
374-1:2016
TypeB

KPT

EN 420

Πεδία χρήσης
Αυτοκινητοβιομηχανία, εργασίες εργαστηρίου, επεξεργασία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανία, χημική βιομηχανία και ηλεκτροτεχνία, εργασίες χρωματισμών, βαφές και στιλβώσεις, εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.
Μέγεθος

Κωδ. αρ.

M

0899 470 370

L

0899 470 371

XL

0899 470 372

Τεμ./Συσκ.
100
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ΠΛΑΣΤΙΚΟ Προστατευτικό
καθίσματΩν ΛΕΥΚΟ

0899 500 23 | 500 τεμ.
•	Λευκά λεπτά φύλλα πολυαιθυλενίου για
την προστασία καθισμάτων.
•Μ
 εγάλη διασταλτικότητα λόγω του πάχους
του υλικού.
•Α
 νθεκτικά σε λάδι και νερό.

G
COMINN
SOO

Σετ προστατευτικών εσωτερικού χώρου οχήματος
Σετ 100 τεμαχίων (5 σε 1)
• Όλα τα προστατευτικά είναι συσκευασμένα σε σακούλα και
προστατεύονται από τις σκόνες.
• Εύκολη διάθεση, αφού πρόκειται για ένα μόνο προϊόν.
Εξοικονομεί αποθηκευτικό χώρο και συστήματα διάθεσης.
• Κατάλληλο για τους εσωτερικούς χώρους των περισσότερων
επιβατικών οχημάτων.
• Βοηθά τους συναρμολογητές να τηρούν τις απαιτούμενες
προδιαγραφές ποιότητας.
Προστατευτικό στοιχείο

Μήκος mm Πλάτος mm Πάχος mm

Προστατευτικό καθίσματος

1300

800

0,015

Προστατευτικό δαπέδου

500

380

0,060

Προστατευτικό τιμονιού

600

100

0,018

Προστατευτικό επιλογέα

140

130

0,018

70

0,018

Προστατευτικό λαβής χειρόφρενου 160
Κωδ. αρ.

0899 500 054
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Würth Hellas S.A.
23o χλμ. Ε.O. Αθηνών - Λαμίας
145 68 Κρυονέρι Αττικής
Τ 210 6290800
info@wurth.gr
www.wurth.gr

Würth Hellas
Logistics Center
Θέση Κιμινιά
Εθνικής Αντιστάσεως & Ήμερου Πεύκου
190 11 Αυλώνας Αττικής
Τ 22953 06808
logistics@wurth.gr

Αιγάλεω
Λ. Αθηνών 345
122 43 Aιγάλεω
Τ 210 5906200
egaleo@wurth.gr

© Würth Hellas S.A.
Τυπώθηκε στην Ελλάδα. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Υπεύθυνος περιεχόμενου / Σύνταξη: Τμήμα Product & Marketing:
Γιάννης Πέττας, Κώστας Καραναστάσης, Στράτος Κασμερίδης
H αναπαραγωγή του παρόντος, ακόμη και η αποσπασματική,
επιτρέπεται μόνον μετά από έγγραφη άδεια. WHM - Γ.Π. - Κ.Κ. - Σ.Κ. - Κ.Μ. - 03/20

ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΤEΡIKOY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟY
Σετ 100 τεμαχίων (5 σε 1)
•	1x κάλυμμα καθίσματος (82 x 135 cm, MDPE, 13 μ).
•	1x κάλυμμα τιμονιού με ραμμένο λάστιχο (Ø 40 cm, LDPE).
•	1x κάλυμμα επιλογέα ταχυτήτων, χωρίς λάστιχο στο επάνω μέρος (13 x
14 cm, LDPE).
•	1x κάλυμμα λαβής χειρόφρενου, χωρίς λάστιχο στο επάνω μέρος (7 x
16 cm, LDPE).
•	1x κάλυμμα δαπέδου από πλαστικοποιημένο χαρτί (38 x 50 cm).
Συσκευασία
Τυλιγμένο σε χάρτινο κάλυμμα δαπέδου (χωρίς σακούλα PE για κάθε σετ).
Κωδ. αρ.

0899 500 081
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Άλιμος
Λ. Βουλιαγμένης 538
174 56 Άλιμος
Τ 2130 362536
alimos@wurth.gr

Θεσσαλονίκη
Μοναστηρίου 291
546 28 Νέα Μενεμένη
Τ 2310 329132
thessaloniki@wurth.gr

Iωάννινα
6ο χλμ. Ε.Ο.
Ιωαννίνων - Αθηνών
452 21 Ιωάννινα
Τ 2651 607515
ioannina@wurth.gr

Λάρισα
1ο χλμ. Π.Ε.Ο.
Λάρισας - Αθηνών
413 35 Λάρισα
Τ 2410 661821
larissa@wurth.gr

Πάτρα
Ακρωτηρίου 210
263 32 Πάτρα
Τ 2613 015050
patra@wurth.gr

Οι απεικονίσεις είναι υποδειγματικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση των προïόντων που
παραδίδονται. Τηρούμε το δικαίωμα να προβούμε χωρίς ειδοποίηση σε αλλαγές του προïόντος, που θεωρούμε ότι
θα βελτιώσει την ποιότητa ή την συσκευασία του. Οι τιμές αφορούν επαγγελματίες και δίνονται σε ευρώ, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., δεν επιδέχονται επιπλέον έκπτωση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς άλλη προειδοποίηση. Για τα
σφάλματα ή τα τυπογραφικά λάθη δε φέρουμε καμία ευθύνη. Ισχύουν οι γενικοί όροι πωλήσεων.

