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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ
Υψηλής ποιότητας συμπιεστής DC. Ιδανικό για χρήση σε κάμπινγκ,
αυτοκίνητο, τροχόσπιτο, φορτηγό, σκάφος ή σπίτι. Μπορεί να
ρυθμίσει τη θερμοκρασία από -19°C έως και 10 ℃. Με LCD οθόνη
για την παρουσίαση βλάβης ή την προεπιλογή θερμοκρασίας.
Αντικραδασμική σχεδίαση για σκληρή χρήση. 

ΓΚΑΖΙ ΦΟΡΗΤΟ

Φορητό γκάζι με μονό μάτι. Διατίθεται με βαλιτσάκι μεταφοράς-
αποθήκευσης. Διαθέτει σύστημα ασφαλείας. Ανταλλακτική φιάλη
με κωδικο 3857-1 

03857

01802*

€ 22,98

ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 01700

ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
που μετατρέπεται σε τρόμπα πολλαπλών χρήσεων 

€ 35,00

€ 90,00

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 00829

Εκκινητής μπαταρίας, φορητός φορτιστής και power bank, σας δίνει τη λύση για φόρτιση
έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιείται για τη φόρτιση ευρείας γκάμας συσκευών και μπαταριών,
από κινητό έως σκάφος. Χωρητικότητα 15.000mAh. Εκκίνηση μπαταρίας σε αυτοκίνητα έως
6.0 L petrol, μοτοσυκλέτες και σκάφη. Με προστασία υπερφόρτισης, βραχυκυκλώματος και
ηλεκτρικής εκκένωσης. Δυνατότητα για έως και 20 εκκινήσεις μπαταρίας αυτοκινήτου.
Διατίθεται αντάπτορας για φόρτιση κινητού τηλεφώνου, Laptop-notebook και tablet. 

Ενδεικτικοί χρόνοι φόρτισης 

Κινητό τηλέφωνο (100%): 1 ώρα 

Notebook (100%): 2-3 ώρες 



BARBEQUE ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ STOW ‘N’ GO 160 EU

BARBEQUE ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Με συμπαγή και κομψό σχεδιασμό,  κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο
χάλυβα. Χρησιμοποιεί κάθε είδος κάρβουνου και είναι εύκολο στον καθαρισμό.

 Περιλαμβάνει εσωτερική επένδυση στο καπάκι για την αποτροπή αποχρωματισμού από
τις υψηλές θερμοκρασίες. Συνδυάζεται με βάση 04603-3 

Ανοξείδωτη ψησταριά, υψηλής ποιότητας κατασκευής και
εύκολη στη μεταφορά. Σχεδιασμένη για χρήση υψηλής πίεσης
φιαλών προπανίου / βουτανίου μιας χρήσης της Campingaz.

Με ρυθμιστή. Συνδυάζεται με βάση 04603-3. 

04600-1

€ 395,00

04601-1

€ 360,00

ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ESPRESSO 01047

Η συγκεκριμένη μηχανή του καφέ, είναι σχεδιασμένη για χρήση σε σκάφος, και αυτοκίνητο, ή
τροχόσπιτο. Λειτουργεί σε πίεση 1,6 bar, για μεγαλύτερη ασφάλεια στον εσωτερικό χώρο το
αυτοκινήτου ή του σκάφους. Η μηχανή είναι σχεδιασμένη για να δέχεται και αλεσμένο καφέ,

και κάψουλες E.S.E. pods Φ 44 – 45 mm. 

€ 110,00



Τιμή

04604-1

Επιφάνεια ψησίματος από ανοξείδωτο ατσάλι και κουτί κάρβουνου, που μπορεί να μεταδώσει τη θερμότητα προς όλες
τις κατευθύνσεις. Η ανακυκλοφορία της θερμότητας, μπορεί να ρυθμιστεί από το κομβίο στο μπροστινό μέρος, έτσι

μπορούμε να ελέγξουμε τη θερμότητα που μεταδίδεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σκάφος, αλλά και σε εξωτερικές
δραστηριότητες, όπως camping, picnic, κλπ. Το εξωτερικό μέρος του εκτίθεται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, έτσι

ώστε να ψύχεται, κατά τη διάρκεια του ψησίματος και να μπορεί να χειριστεί με ασφάλεια από όλα τα μέλη της
οικογένειας. Το καπάκι του δοχείου του κάρβουνου θα αποτρέψει τo λίπος να στάξει στο κάρβουνο, και θα μειώσει τις

εκπομπές επιβλαβών αερίων. 

€ 100,00

GRILL ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

04605-1

Πλεονεκτήματα: 

Μεγάλη επιφάνεια ψησίματος 
Μεγάλο δοχείο κάρβουνου 

Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για τρόφιμα 

€ 125,00
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