μηχανισμοί αέρος
DUO SPEK

Πλωτήρας

19,10 €
συσκ. 12 τεμ.

€

22000 Μηχανισμός
€
DUO SPEK 2/2

19,10 €

2’’

συσκ. 12 τεμ.

€

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

5€

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα μέρη των μηχανισμών με ► μπορούν να αλλαχθούν σύμφωνα με την προτίμηση σας

4

21cm

Ο μηχανισμός DUO SPEK περιλαμβάνει:
-κορμό μηχανισμού κομπλέ DUO SPEK 2’’
με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση και πλωτήρα.
►Μπουτόν DUO SPEK 2/7, (φώτο) για τρύπα καπακιού 39mm.
-2 σωληνάκια σιλικόνης 33cm και 28cm.
-κωνικό λάστιχο 2’’.
-πλαστική ροδέλα 2’’.
-παξιμάδι 2’’ (ABS)
-σετ βίδες ανοξίδωτες
(αντιμαγνητικές) 8cm.
-τάπα Ν2 χρωμιομένη.
►Φλοτέρ πλαστικό για πλαϊνή
και πυθμένος παροχή 1/2’’ ρυθμιζόμενο 9-23cm
-μικρή πλαστική βέργα 5cm.
-σωληνάκι μείωσης θορύβου
-φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ90.
-λάστιχο (βάσης καζανακιού)
Εμμανουέλα SPEK.
-κλειδί μηχανισμού.
-κουτάκι μηχανισμού.
Ο μηχανισμός DUO SPEK, τοποθετείται
όπως ο απλός μηχανισμός SPEK.
Πρέπει να δοθεί προσοχή μόνο
στην τοποθέτηση (όπως αναγράφεται
και στα κουτάκια), στα σωληνάκια
σιλικόνης καθώς και στην κάλυψη
του πλωτήρα με νερό.

14cm

27000 Μηχανισμός DUO SPEK 2/7

μηχανισμοί αέρος
SPEK

Ο μηχανισμός SPEK περιλαμβάνει:
-κορμό μηχανισμού κομπλέ SPEK 2’’ με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση
-σωληνάκι σιλικόνης 33cm.
►Μπουτόν Νο1 (φώτο) για τρύπα καζανακίου 16-39mm.
-κωνικό λάστιχο 2’’.
-πλαστική ροδέλα 2’’.
-παξιμάδι ABS 2’’.
-σετ βίδες ανοξίδωτες (αντιμαγνητικές) 0,8cm.
-τάπα Ν2 χρωμιομένη.
►Φλοτέρ για πλαϊνή και πυθμένος παροχή 1/2’’
με βέργα 20cm.
-σωληνάκι άσπρο φλοτέρ μείωσης θορύβου.
-φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ90.
-λάστιχο (βάσης καζανακίου) Εμμανουέλα SPEK.
-σακούλα SPEK.

14cm

11001 Μηχανισμός SPEK Νο 1

21cm

10,30 €
συσκ. 30 τεμ.

€
€

2’’

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

5

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα μέρη των μηχανισμών με ► μπορούν να αλλαχθούν σύμφωνα με την προτίμηση σας
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μηχανισμοί αέρος

Ο μηχανισμός SPEK περιλαμβάνει:
-κορμό μηχανισμού κομπλέ SPEK 2”
με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση.
-σωληνάκι σιλικόνης 33cm.
►Μπουτόν Νο2 (φώτο)
για τρύπα καζανακίου 16-39mm.
-κωνικό λάστιχο 2’’.
-πλαστική ροδέλα 2’’.
-παξιμάδι ABS 2’’.
-σετ βίδες ανοξίδωτες
(αντιμαγνητικές) 8cm.
-τάπα Ν2 χρωμιομένη.
►Φλοτέρ για πλαϊνή και πυθμένος
παροχή Β.Τ. 1/2’’ ρυθμιζόμενο.
-μικρή πλαστική βέργα 5cm.
-σωληνάκι άσπρο φλοτέρ
μείωσης θορύβου.
-φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ90.
-λάστιχο (βάσης καζανακίου)
Εμμανουέλα SPEK.
-σακούλα SPEK.

21cm

12069 Μηχανισμός SPEK Νο 2
με φλοτέρ Β.Τ. 1/2’’ ρυθμιζόμενο

14cm

Η SPEK προτείνει: Μηχανισμός SPEK για παροχή νερού από το πλάϊ

12,78 €
συσκ. 30 τεμ.

€
€

2’’
23cm
9cm

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

5

13cm

17cm

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα μέρη των μηχανισμών με ► μπορούν να αλλαχθούν σύμφωνα με την προτίμηση σας
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μηχανισμοί αέρος
Η SPEK προτείνει: Μηχανισμός SPEK για παροχή νερού από τον πυθμένα
17958 Μηχανισμός SPEK Νο 7Ε
με φλοτέρ όρθιο αθόρυβο 1/2’’ ρυθμιζόμενο
Φλοτέρ πυθμένος παροχή αθόρυβο
23cm

21,5cm

17cm 13cm 9cm

40 mm

14cm

Ο μηχανισμός SPEK περιλαμβάνει:
-κορμό μηχανισμού κομπλέ SPEK 2’’
με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση.
-σωληνάκι σιλικόνης 33cm.
►Μπουτόν επίπεδο 7Ε (επίπεδο)
για τρύπα καπακιού 39mm.
-κωνικό λάστιχο 2’’.
-πλαστική ροδέλα 2’’.
-παξιμάδι ABS 2’’.
-σετ βίδες ανοξίδωτες
(αντιμαγνητικές) 8 cm.
-τάπα Ν2 χρωμιομένη.
►Φλοτέρ πλαστικό, όρθιο,
αθόρυβο για πυθμένος
παροχή 1/2’’ ρυθμιζόμενο.
-μικρή πλαστική βέργα 5cm.
-φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ90.
-λάστιχο (βάσης καζανακίου)
Eμμανουέλα SPEK.
-σακούλα SPEK.

συσκ. 30 τεμ.

€

21cm

15,68 €

€

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

5

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

2’’

Τα μέρη των μηχανισμών με ► μπορούν να αλλαχθούν σύμφωνα με την προτίμηση σας.
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μηχανισμοί αέρος
14cm

Οικονομικές λύσεις
31027 Μηχανισμός SPECIAL NEMO No 1

21cm

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει:
-κορμό μηχανισμού P.S. κομπλέ (ΝΕΜΟ) 2’’
με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση.
►Μπουτόν Νο1 (φώτο)
-σωληνάκι σιλικόνης 33cm.
-παξιμάδι (P.S.) 2’’.
-σετ βίδες σιδερένιες 8 cm.
-τάπα Νο 2 χρωμιομένη.
►Φλοτέρ για πλαϊνή και πυθμένος παροχή,
πλαστικό 1/2’’ με βέργα 20cm.
-φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ 90.
-λάστιχο (βάσης καζανακίου) Εμμανουέλα ΝΕΜΟ.
-σωληνάκι άσπρο φλοτέρ μείωσης θορύβου.
-σακούλα SPECIAL NEMO.

€

8,66 €
συσκ. 30 τεμ.

€

2’’

31000 Μηχανισμός NEMO No 1

30.5cm

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει:
-κορμό μηχανισμού P.S. κομπλέ (ΝΕΜΟ) 2’’.
-σωληνάκι σιλικόνης 33cm.
►Μπουτόν Νο1 (φώτο).
-κωνικό λάστιχο 2’’.
-παξιμάδι (P.S.) 2’’.
-σετ βίδες σιδερένιες 8cm.
-τάπα Νο 2 άσπρη.
►Φλοτέρ για πλαϊνή και πυθμένος παροχή,
πλαστικό 1/2’’ με βέργα 20cm.
-φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ 90.
-λάστιχο(βάσης καζανακίου) Εμμανουέλα ΝΕΜΟ.
-σακούλα NEMO.

€

7,20 €
συσκ. 30 τεμ.

€

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

5

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

2’’

Τα μέρη των μηχανισμών με ► μπορούν να αλλαχθούν σύμφωνα με την προτίμηση σας
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μηχανισμοί αέρος
14cm

Ειδικές περιπτώσεις
12050 Μηχανισμός SPEK 2’’
μακρύ σπείρωμα

21cm

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει:
-κορμό μηχανισμού κομπλέ
SPEK 2’’ μακρύ σπείρωμα,
με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση.
-σωληνάκι σιλικόνης 33cm.
►Μπουτόν Νο2 (φώτο)
-κωνικό λάστιχο 2’’.
-παξιμάδι (ABS) 2’’.
Τοποθετείται στις περιπτώσεις
που χρειάζεται σπείρωμα
μεγαλύτερο του σύνηθες
για να βιδωθεί
το παξιμάδι.

5,5cm

16900 Μηχανισμός
περιοδικής πλύσης

10,30 €
2’’

14cm

€

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει:
- κορμό μηχανισμού κομπλέ (SPEK)
11⁄2’’ με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση.
- σωληνάκι σιλικόνης 33cm
►Μπουτόν Νο1 (φώτο)
- λάστιχο στεγανοποίησης 11⁄2’’.
- κωνικό λάστιχο 11⁄2’’.
- παξιμάδι (ABS) 11⁄2’’.
Τοποθετείται στις περιπτώσεις
που η διάμετρος της τρύπας
στην βάση του καζανακίου
είναι 11/2’’.

€

€

4,48 €

9,60 €

συσκ. ανα τεμ.

συσκ. ανα τεμ.

€

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

5

€

16017 Μηχανισμός
SPEK 11/2’’ Νο 1

21cm

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει:
- κορμό περιοδικής πλύσης.
- λάστιχο στεγανοποίησης.
- παξιμάδι P.S.
- παξιμάδι με πατούρα P.S.
Τοποθετείται σε συνεχούς
ροής εγκαταστάσεις.

συσκ. ανα τεμ.

1 1/2’’

€

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα μέρη των μηχανισμών με ► μπορούν να αλλαχθούν σύμφωνα με την προτίμηση σας
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μηχανισμοί αέρος
Ανταλλακτικός διπλός μηχανισμός (κουμπωτός)
27048 Ανταλλακτικός μηχανισμός DUO SPEK 2/7 (κουμπωτός)

Πλωτήρας

18,18 €
συσκ. 12 τεμ.

€
€

Φ83,3 x 1,5
Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

10

5

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

21cm

14cm

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει:
-κορμό μηχανισμού DUO SPEK 2’’
με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση, πλωτήρα.
-κίτρινο παξιμάδι (αντάπτορας).
Μπουτόν DUO SPEK 2/7
-2 σωληνάκια σιλικόνης 33cm και 28cm.
-λάστιχο βάσης στεγανοποίησης.
-κουτάκι μηχανισμού.
1.Τοποθετούμε το λάστιχο στη βάση,
με την πατούρα προς τα κάτω.
2.Βιδώνουμε τον αντάπτορα
πάνω στη βάση,
σφίγγοντας τον ελαφρά.
3.Κουμπώνουμε περιστρέφοντας
τον κορμό του μηχανισμού
σε μία από τις τέσσερις θέσεις
του αντάπτορα.
4.Η στάθμη του νερού
να καλύπτει τον πλωτήρα,
τα σωληνάκια σιλικόνης
τοποθετούνται
όπως αναγράφεται στα κουτάκια.

μηχανισμοί αέρος
Ανταλλακτικός μηχανισμός (κουμπωτός)

€

18001 Ανταλλακτικός μηχανισμός Ν7Ε (κουμπωτός)
14cm

9,40 €
Ο μηχανισμός περιλαμβάνει:
-κορμό κομπλέ μηχανισμού ABS
(κουμπωτό) με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση.
-κίτρινο παξιμάδι (αντάπτορας).
►Μπουτόν No 7E (επίπεδο)
-σωληνάκι σιλικόνης 33cm.
-σακούλα SPEK
-λάστιχο στεγανοποίησης.
1.Τοποθετούμε το λάστιχο στη βάση,
με την πατούρα προς τα κάτω.
2.Βιδώνουμε τον αντάπτορα πάνω στη βάση,
σφίγγοντας τον ελαφρά.
3.Κουμπώνουμε περιστρέφοντας
τον κορμό του μηχανισμού
σε μία από τις τέσσερις θέσεις
του αντάπτορα.

21cm

€

18037 Ανταλλακτικός
€
μηχανισμός Ν7 (κουμπωτός)

9,40 €
12075 Ανταλλακτικός
€
μηχανισμός
Ν2
€
(κουμπωτός)

8,68 €
11129 Ανταλλακτικός
€
μηχανισμός Ν1 (κουμπωτός)

7,94 €

€

Φ83,3 x 1,5

συσκ. 50 τεμ.

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

5

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα μέρη των μηχανισμών με ► μπορούν να αλλαχθούν σύμφωνα με την προτίμηση σας
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μηχανισμοί αέρος
Ανταλλακτικός διπλός μηχανισμός «τρελό» παξιμάδι
27055 Ανταλλακτικός διπλός μηχανισμός DUO SPEK 2/7 («τρελό» παξιμάδι)

14cm

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει:
-κορμό μηχανισμού DUO SPEK 2’’
με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση και πλωτήρα
με κίτρινο «τρελό» παξιμάδι.
Μπουτόν DUO SPEK 2/7
-2 σωληνάκια σιλικόνης 33cm και 28cm.
-λάστιχο βάσης στεγανοποίησης.
-κουτάκι μηχανισμού.
1.Τοποθετούμε το λάστιχο στη βάση,
με την πατούρα προς τα κάτω.
2.Βιδώνουμε το «τρελό» παξιμάδι
πάνω στη βάση, σφίγγοντας το.
3.Η στάθμη του νερού
να καλύπτει τον πλωτήρα,
τα σωληνάκια σιλικόνης
τοποθετούνται
όπως αναγράφεται στα κουτάκια.

21cm

Πλωτήρας

18,18 €
συσκ. 12 τεμ.

€
€

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

12

5

Φ83,3 x 1,5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

μηχανισμοί αέρος
Ανταλλακτικός μηχανισμός «τρελό» παξιμάδι
18039 Ανταλλακτικός μηχανισμός («τρελό» παξιμάδι) Ν7Ε Β.Τ.

14cm

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει:
-κορμό κομπλέ μηχανισμού ABS
με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση
και κίτρινο «τρελό» παξιμάδι.
►Μπουτόν No 7E B.T. (επίπεδο)
-σωληνάκι σιλικόνης 33cm.
-σακούλα SPEK
-λάστιχο στεγανοποίησης.
1.Τοποθετούμε το λάστιχο στη βάση,
με την πατούρα προς τα κάτω.
2.Βιδώνουμε τον αντάπτορα πάνω στη βάση,
σφίγγοντας τον.

10,50 €
21cm

€

18040 Ανταλλακτικός μηχανισμός
(«τρελό» €
παξιμάδι) Ν7 Β.Τ.

10,50 €

18038 Ανταλλακτικός μηχανισμός
€ €παξιμάδι) Ν2 Β.Τ.
(«τρελό»

9,78 €

€

18036 Ανταλλακτικός
€
μηχανισμός
€
(«τρελό» παξιμάδι) Ν1 Β.Τ.

9,04 €

€

συσκ. 50 τεμ.

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

5

Φ83,3 x 1,5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα μέρη των μηχανισμών με ► μπορούν να αλλαχθούν σύμφωνα με την προτίμηση σας
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μηχανισμοί αέρος

€

10200 Μπουτόν Νο2*

Ανταλλακτικά μηχανισμών

2,88 €
€

10205 Μπουτόν Νο2 Β.Τ.

€

€
3,98 €

10100 Μπουτόν Νο1

€

10203 Μπουτόν Νο2
μπρονζέ

2,14 €
€

€
11,78€

10105 Μπουτόν Νο1 Β.Τ.

3,24 €
€

Καλύπτει διαμέτρους τρύπας καπακιών καζανακίων
από 16mm έως 39mm.

€

συσκ. 40 τεμ.

συσκ. 35 τεμ.

€

10790 Μπουτόν Νο7Ε*
(επίπεδο)

10705 Μπουτόν Νο7 Β.Τ.

4,70 €
€

4,70 €€€

10793 Μπουτόν Νο7Ε μπρονζέ

συσκ. 30 τεμ.

€

€

20700 Μπουτόν DUO SPEK
2/7 B.T.

20200 Μπουτόν DUO SPEK 2/2 B.T.

5,64 €

5,64 €

€

€

20202 Μπουτόν
DUO SPEK 2/2 B.T. μπρονζέ

20702 Μπουτόν DUO SPEK
2/7 B.T. Μπρονζέ

€
13,66€

€
13,66€

Καλύπτει διαμέτρους τρύπας
καπακιών καζανακίων
από16mm έως 39mm.

Καλύπτει διαμέτρους
τρύπας καπακιών 39mm.

€

€

Xρησιμοποιείται μόνο
για τους μηχανισμούς DUO SPEK

συσκ. ανά τεμ.

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

14

5

Καλύπτει άψογα
διαμέτρους τρύπας
καπακιών καζανακίων
39mm. Είναι λειτουργικό
καθώς η χρήση
του μπορεί να γίνει
και με την παλάμη
(ηλικιωμένοι, παιδιά).

€

12,48€€

€

€

3,58 €
€

10795 Μπουτόν Νο7Ε Β.Τ.

συσκ. 35 τεμ.

€

10700 Μπουτόν Νο7

3,58 €€

Καλύπτει άψογα διαμέτρους
τρύπας καπακιών καζανακίων
39mm, ενώ έρχεται επίπεδο
στο καπάκι του καζανακίου.

Καλύπτει διαμέτρους
τρύπας καπακιών
καζανακίων
από 16mm έως 39mm.

Xρησιμοποιείται μόνο
για τους μηχανισμούς DUO SPEK

συσκ. ανά τεμ.

-Για όλα τα μπουτόν χρησιμοποιείται το καλύτερο χρώμιο και ανοξίδωτα ελατήρια.
-Τα μπουτόν Βαρέως Τύπου έχουν τσιμούχα για πιο απαλό πάτημα και μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.
-Τα μπρονζέ μπουτόν συνοδεύονται με πλαϊνή τάπα Νο1 μπρονζέ.

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

*Τα μπουτόν: Ν2, Ν7Ε διατίθενται σε χαλκό, στις ίδιες τιμές με τα μπρονζέ.

μηχανισμοί αέρος
Ανταλλακτικά μηχανισμών
41964 Σετ βίδες ανοξίδωτες
αντιμαγνητικές τύπου
304 CU, (κατσαβίδι
και σταυροκατσάβιδο) 8cm.

€

1,54 €

41965 Σετ βίδες ανοξίδωτες
αντιμαγνητικές τύπου
304 CU, (κατσαβίδι
και σταυροκατσάβιδο) 10cm.

€
€

1,76 €
συσκ. 50 τεμ.

€

11009 Σωληνάκι PVC Φ3,5
σιλικόνης 33cm.

0,26 €
συσκ. 100 τεμ.

€

€

41308 Σετ βίδες σιδερένιες
(κατσαβίδι
και σταυροκατσάβιδο) 8cm.

€

€

40200 Τάπα Νο2 χρωμέ

0,82 €

40204 Τάπα Νο2 λευκή.

41310 Σετ βίδες σιδερένιες
(κατσαβίδι
και σταυροκατσάβιδο) 10cm.

€
€

1,04 €

0,38 €
€
0,08 €
€

Τοποθετείται σε πλαϊνές
τρύπες καζανακίων 1/2’’.

€

συσκ. 10 τεμ.

συσκ. 50 τεμ.

€

€

40100 Τάπα Νο1 χρωμέ

0,48 €
€

€

41110 Σετ βίδες πλαστικές
(κατσαβίδι) 10cm.

1,60 €
συσκ. 50 τεμ.

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

5

€

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

40104 Τάπα Νο1 λευκή.

0,10 €
€
€

40103 Τάπα Νο1 μπρονζέ.

€
2,06 €

Τοποθετείται σε πλαϊνές
τρύπες καζανακίων 1/2’’ ή 3/8’’.

€

συσκ. 10 τεμ.
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μηχανισμοί αέρος
Ανταλλακτικά μηχανισμών

€

27128 Λάστιχο βάσης ανταλ/κού
μηχανισμού (κουμπωτός).

€

26001 Λάστιχο
Εμμανουέλα SPEK 2’’.

€

26008 Λάστιχο
Εμμανουέλα Νέμο 2’’.

0,62 €

0,62 €

συσκ. 80 τεμ.

συσκ. 80 τεμ.

€

€

€

€

0,54 €
27132 Λάστιχο
€ βάσης ανταλ/κού
μηχανισμού («τρελό» παξιμάδι).
€
0,54 €
συσκ. 40 τεμ.

€

€

24004 Λάστιχο κωνικό
μηχανισμού 2’’.

26101 Λάστιχο φουσκάκι
SPEK.

26100 Λάστιχο φούσκα
βαλβίδος SPEK.

0,30 €

0,62 €

0,34 €

συσκ. 100 τεμ.

συσκ. 40 τεμ.

συσκ. 80 τεμ.

€

€

€

50001 Κουτάκι
για ένα μηχανισμό.
Όλοι οι μηχανισμοί μπορούν
να τοποθετηθούν
και σε κουτάκι.

€

0,76 €
4,96€
70102 Σετ μηχανισμού Νο2 Β.Τ. (φώτο)....5,68€
70107 Σετ μηχανισμού Νο7 Β.Τ...................6,40€
70108 Σετ μηχανισμού Νο7Ε Β.Τ.................6,40€
70101 Σετ μηχανισμού Νο1 Β.Τ...................

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

16

5

συσκ. 10 τεμ.
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

€

μηχανισμοί αέρος
Έξυπνες λύσεις

€

26006 Λάστιχο 2’’
σπογγώδες (65x104x16).

1,84 €
26005 Λάστιχο
€ 2’’
σπογγώδες 6(5x93x15).
€
1,84 €
συσκ. 40 τεμ.

€

11095 Ροδέλα Φ16xΦ39
Βοηθάει στο κεντράρισμα
των μπουτόν Ν1 και Ν2
στην τοποθέτηση τους
σε διάμετρο τρύπας
καζανακίου 39mm.

€

€

26002 Λάστιχο
αφρώδες 2’’.

€

14200 Λάστιχο
Τζινιόρι.

€

14339 Λάστιχο
Φ80 x 55.

0,80 €

0,60 €

0,72 €

συσκ. 40 τεμ.

συσκ. 80 τεμ.

συσκ. 80 τεμ.

€

€

40000 Τάπα πυθμένος
1/2’’ Ρ.Ρ.
Τοποθετείται όταν
το καζανάκι έχει
δύο τρύπες παροχής
νερού στον πυθμένα.

€

26210 Λάστιχο
βάσης (καρδιά
κεραφίνα).

€

€

€

41215 Σετ βίδες
ορειχάλκινες 15cm.

0,12 €

0,42 €

4,66 €

2,04 €

συσκ. 50 τεμ.

συσκ. 20 τεμ.

συσκ. 10 τεμ.

συσκ. 40 τεμ.

€

10210 Μπουτόν Νο2
μακριά βόλτα.

Το μπουτόν Νο2 Μ.Β. τοποθετείται στις περιπτώσεις που το
πάχος του καπακίου του καζανακίου είναι μεγαλύτερο από το
σύνηθες καλύπτει από 16mm
έως 39mm διάμετρο τρύπας
καπακίου καζανακίου.

€

€

€

10500 Μπουτόν Νο5
Το μπουτόν Νο5 τοποθετείται στις
περιπτώσεις που το πάχος του καπακίου του καζανακίου είναι μεγαλύτερο
από το σύνηθες. Επίσης καλύπτει
διάμετρο τρύπας καπακίου από
10mm έως 39mm., όταν η διάμετρος
της τρύπας του καπακιού του καζανακίου είναι μικρότερη των 16mm.

€

3,46 €

5,36 €

συσκ. 30 τεμ.

συσκ. 30 τεμ.

Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK

€

5

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

€

€

10903 Μπουτόν Νο 7Ε (55 mm )
μπρονζέ

14,36 €

10801 Μπουτόν Νο 7Ε (55 mm )
Το μπουτόν Νο 7Ε (55mm)
τοποθετείται στις περιπτώσεις
που η διάμετρος της τρύπας
του καπακιού είναι από 39mm
έως 55mm.

€
€
€
4,10 €

συσκ. 30 τεμ.

€
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