
Το σετ περιλαμβάνει βασικά είδη πυρο-
προστασίας μιας κατοικίας. Αποτελείται 
από ένα πυροσβεστήρα τύπου Aerozol, 
έναν αυτόνομο φωτοηλεκτρικό ανιχνευ-
τή καπνού και μια πυρίμαχη κουβέρτα 
διαστάσεων 1x1m.

O Πυροσβεστήρας τύπου Aerozol είναι κατάλληλος για 
πυρκαγιές κατηγορίας Α εύφλεκτα στερεά (ξύλο, πλαστικό, 
χαρτί, κ.λπ.), για πυρκαγιές κατηγορίας Β εύφλεκτα υγρά (πα-
ραφίνη, βενζίνη, πετρέλαιο κ.λπ.), για πυρκαγιές κατηγορίας 
F (μαγειρικό λάδι και λίπος) και για πυρκαγιές κατηγορίας E 
έως 1000V (πυρκαγιές που αφορούν ηλεκτρικές συσκευές). Ο 
πυροσβεστήρας ψύχει τη φωτιά και αποτρέπει την επανανά-
φλεξη της φωτιάς δημιουργώντας ένα στρώμα αφρού.

Ο Φωτοηλεκτρικός Ανιχνευτής Καπνού έχει σχεδιαστεί 
για να ανιχνεύει τον καπνό που εισέρχεται στον θάλαμό του, 
ενώ δεν ανιχνεύει θερμότητα ή φλόγα. Ο ανιχνευτής είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητος με αποτέλεσμα να προσδίδει έγκαιρη 
αναγγελία συναγερμού (ενσωματωμένη κόρνα) σε περίπτω-
ση πυρκαγιάς.

Η Πυρίμαχη Κουβέρτα διαστάσεων 1x1m είναι μια κουβέρ-
τα ανθεκτική στη φωτιά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο αρχικό της στάδιο ή για να 
τυλίξετε ένα φλεγόμενο άνθρωπο. Λειτουργεί διακόπτοντας 
την παροχή οξυγόνου και πνίγει τη φωτιά.

ΜΕΓΑΛΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2840-020315 Πυροσβεστήρας Aerosol Gem Fire 750gr
€12,60

€10,50

2840-070003 Ανιχνευτής Καπνού Μπαταρίας 9V
€8,20

€6,50

2840-3636620 Πυρίμαχη Κουβέρτα 1x1 Σκληρή Θήκη 
Πιστοποιημένη

€9,90

€8,00

ΤΙΜΗ ΣΕΤ
€38,00

€25,00

ΜΕΓΑΛΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

750gr



Πυροσβεστήρας τύπου Aerozol με Αφρό AR-AFFF

Μοναδικό οικολογικό προϊόν κατάλληλο για πυρκαγιές κατηγορίας Α εύφλεκτα 
στερεά (ξύλο, πλαστικό, χαρτί, κ.λπ.), για πυρκαγιές κατηγορίας Β εύφλεκτα υγρά 
(παραφίνη, βενζίνη, πετρέλαιο κ.λπ.), για πυρκαγιές κατηγορίας F (μαγειρικό λάδι 
και λίπος) και για πυρκαγιές κατηγορίας E έως 1000V (πυρκαγιές που αφορούν 
ηλεκτρικές συσκευές). Ο πυροσβεστήρας ψύχει την περιοχή της πυρκαγιάς και 
αποτρέπει την επανανάφλεξή της δημιουργώντας ένα στρώμα αφρού.

Κύρια χαρακτηριστικά:
• Κατάλληλος για κατηγορίας φωτιάς A, B, F, E.
• Εύκολος στη χρήση
•  Έλεγχος διαρροής του πυροσβεστήρα με την εμφάνιση αφρού, μπλε χρώματος στη 

βαλβίδα του πυροσβεστήρα
• Είναι ακίνδυνος για την υγεία και φιλικός προς το περιβάλλον.
• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 0ºC έως + 60ºC.
•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια ασφαλή απόσταση 3~4 μέτρων από τη φωτιά.
• Μίας χρήσεως.
•Φέρει ταινία ασφαλείας για την ακούσια ενεργοποίηση του πυροσβεστήρα
• Συσκευασμένοι ανά 12 τεμάχια σε χαρτοκιβώτιο

Πυροσβεστήρας τύπου Aerozol με Αφρό AR-AFFF. 

Μοναδικό οικολογικό προϊόν κατάλληλο για πυρκαγιές κατηγορίας Α εύφλεκτα 
στερεά (ξύλο, πλαστικό, χαρτί, κ.λπ.), για πυρκαγιές κατηγορίας Β εύφλεκτα υγρά 
(παραφίνη, βενζίνη, πετρέλαιο κ.λπ.), για πυρκαγιές κατηγορίας F (μαγειρικό λάδι 
και λίπος) και για πυρκαγιές κατηγορίας E έως 1000V (πυρκαγιές που αφορούν 
ηλεκτρικές συσκευές). Ο πυροσβεστήρας ψύχει την περιοχή της πυρκαγιάς και 
αποτρέπει την επανανάφλεξή της δημιουργώντας ένα στρώμα αφρού.

Κύρια χαρακτηριστικά:
• Κατάλληλος για κατηγορίας φωτιάς A, B, F, E.
• Εύκολος στη χρηση
•  Έλεγχος διαρροής του πυροσβεστήρα με την εμφάνιση αφρού μπλε χρώματος 

στη βαλβίδα του πυροσβεστήρα
• Είναι ακίνδυνος για την υγεία και φιλικός προς το περιβάλλον.
• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 0ºC έως + 60ºC.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια ασφαλή απόσταση 3~4 μέτρων από τη φωτιά.
• Μιας χρήσεως.
• Προστατευμένος με πλαστική μεμβράνη
• Συσκευασμενοι ανα 12 τεμαχια σε χαρτοκιβωτιο

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ AEROZOL

2840-020315 Aerosol Gem Fire 750gr
€12,60

€10,50

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ AEROZOL

2840-020313 Aerosol Gem Fire 500gr
€11,50

€9,50

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

500gr

750gr



ΑΠΛΟ, ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Όταν υπάρχει φωτιά αρχικού σταδίου στο τηγάνι, τοποθετή-
στε το Stick μέσα στο τηγάνι και πραγματοποιείται κατάσβε-
ση σε δευτερόλεπτα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΕΣΗ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το stick δεν είναι ο ίδιο με τους συμβατικούς πυροσβεστήρες. 
Δεν έχει πίεση, έτσι είναι εύκολο να το αποθηκεύσετε. Η Ζωή 
του είναι Έως 5 Χρόνια.

ΣΒΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
Λόγω της υψηλής απόδοσης του κατασβεστικού υλικού, μπο-
ρεί να σβήσει σε λίγα δευτερόλεπτα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
Η σύνθεση είναι απλή και μπορεί να σβήσει τη φωτιά με 
υψηλή αποτελεσματικότητα. Είναι ένα βασικό οικιακό προϊόν.

ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Λόγω της απλής σύνθεσης του προϊόντος: Υλικό Wet 
Chemical, συσκευασία αλουμινίου και χαρτοκιβώτιο. Δεν 
χρειάζεται Συντήρηση.

ΚΑΘΑΡΟ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, ΚΑΙ ΑΒΛΑΒΕΣ
Το κατασβεστικό υλικό είναι Wet Chemical, και παγκοσμίως 
αναγνωρισμένο πυροσβεστικό υλικό.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ

2840-3636620 1 x 1m σε σκληρή θήκη. 
Πιστοποίηση ΕΝ 1869.

€9,90

€8,00

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ KITCHEN WARE

2840-3636621

Πυρίμαχη Κουβέρτα, Λευκή 
με σχέδια 1x1m σε  μαλακή 
θήκη PVC. Οι πυρίμαχες 
κουβέρτες με σχέδια 
θεωρούνται ιδανική επιλογή 
τόσο ποιοτικά όσο και 
αισθητικά για οικιακή χρήση

€14,10

€12,00

ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

2840-070003

Αυτόνομος Φωτοηλεκτρικός 
Ανιχνευτής Καπνού με 9V 
μπαταρία και πλήκτρο 
δοκιμής για τον έλεγχο της 
ορθής λειτουργείας του.

€8,20

€6,50

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ

2840-3636650 1,2 x 1,8m σε σκληρή θήκη. 
Πιστοποίηση ΕΝ 1869.

€18,30

€15,00

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΚ

2840-020311 Πυροσβεστήρας Pan Fire Stick
(αποτελεσμάτικό για τηγάνια μέχρι 1 λίτρου λαδιού)

€15,00

€12,50

1x1m

1x1m

1,2x1,8
meters


