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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ
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Τα Roll top της σειράς FONOASSORBENTE έχουν 
σχεδιαστεί για να μειώνουν σημαντικά τον θόρυβο μέσα 
σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Με την χρήση 
ενός διάτρητου προφίλ αλουμινίου από την σειρά WIND 
και την ταυτόχρονη ενσωμάτωση πολυουρεθάνης μέσα 
στο προφίλ, επιτυγχάνεται μια σημαντική μείωση του 
θορύβου, όπου αυτή είναι απαραίτητη. Η σειρά 
FONOASSORBENTE είναι ιδανική για ανοιχτούς χώρους 
γραφείων, όπου η μείωση του θορύβου είναι 
θεμελιώδης, καθώς και κάθε περιβάλλον με υψηλά 
επίπεδα θορύβου.

Η εταιρία FBSprofilati s.r.l. εδρεύει στο Settimo Milanese της Ιταλίας και από το 1964 εξειδικεύεται στην 
παραγωγή και διακίνηση διακοσμητικών προφίλ από αλουμίνιο, ατσάλι, μπρούτζο και σίδερο, μαζί με τα 
αντίστοιχα αξεσουάρ επίπλων (κουζίνας και γραφείου). Στο πρόγραμμα παραγωγής θα βρείτε επίσης προφίλ 
για υαλοπίνακες κουφωμάτων (διπλά τζάμια) και διακοσμητικά προφίλ για πόρτες και παράθυρα. Μέσα από 
την συνεχή έρευνα για νέες τεχνικές, η εταιρία έχει καταφέρει να προσφέρει πρωτοποριακά υλικά υψηλής 
ποιότητας, τα οποία χαρακτηρίζονται από ευκολία στην τοποθέτηση και εφαρμογή. Το Roll top GLASSMILANO 
είναι μια λύση που συνδυάζει την υψηλή αισθητική με μια ανθεκτική αναβαθμισμένη κομψότητα και 
ενσωματώνεται με πλήρη αρμονία στον περιβάλλοντα χώρο. Στην σειρά Roll Top GLASSMILANO τα προφίλ 
της πόρτας είναι κατασκευασμένα από κρύσταλλο ασφαλείας.
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ΥΔΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ AQUA-NON - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Πρωτοποριακή τεχνολογία υδροσυλλέκτη με δυνατότητα συγκράτησης 6 λίτρων ανά τετραγωνικό.
Κόβεται εύκολα και είναι ιδανικό για δύσκολες περιοχές με σωλήνες. Μοναδικό μεταλλικό χρώμα.  

AQUA-NON Υδροσυλλέκτης Inox

Fantasy

AGO-Tex

Rubberdeck

Αντιολισθητικοί Πάτοι
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΚΟΥΤΑΛΟΘΗΚΕΣ AGOFORM

Η εταιρία AGOFORM ιδρύθηκε το 1928, στην περιοχή Ostwestfalen, μέσα στην καρδιά της Γερμανικής 
βιομηχανίας επίπλων και για πάνω από 80 χρόνια προμηθεύει τους κατασκευαστές επίπλων με αξεσουάρ 
κουζίνας υψηλής ποιότητας. Οι Γερμανικές κουταλοθήκες του οίκου AGOFORM εντυπωσιάζουν με τα 
πρωτοποριακά σχέδια και χρώματα στα οποία διατίθενται, ενώ είναι η πρώτη προτίμηση των γνωστών 
κατασκευαστών κουζίνας, λόγω της μοναδικής τους ποιότητας και της οικονομικής τιμής τους. Ο οίκος 
AGOFORM συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους εισαγωγείς υλικών επιπλοποιίας στην Ελλάδα και τα 
προϊόντα του μπορείτε να τα βρείτε σε πολλά εμπορικά καταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας.

Νέο χρώμα Carbon !!!Νέο χρώμα Inox !!!
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TREND-II Ιnox SMART Carbon

AGO-Wood Πιατοθήκη

SKY

ΚΟΥΤΑΛΟΘΗΚΗ SKY - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Η κουταλοθήκη SKY αποτελεί το νεότερο προϊόν του οίκου AGOFORM στα αξεσουάρ κουζίνας. Οι έντονες 
τετράγωνες γραμμές στο σχέδιο, της προσδίδουν μια μοντέρνα εμφάνιση με έμφαση στην πολυχρηστικότητα 
και την πλήρη αξιοποίηση του βάθους μέσα στο συρτάρι. Μια κουταλοθήκη σχεδιασμένη για μέγιστη 
ευχρηστία.

SKY
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ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ LED

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ mοnoTEO - ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕ LED

Προσφέρονται σε διαστάσεις 45-60-90 εκ. με ενσωματωμένο διακόπτη. Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με 
το φως των led να διαχέεται μέσα από το σόκορο του κρυστάλλου. Τα φωτιζόμενα ράφια MonoTeo 
διαθέτουν ενσωματωμένο διακόπτη on/off και κρύσταλλο ασφαλείας.

monoTEO

Εύκολη
εγκατάσταση
με το προφίλ
αλουμινίου που
συμπεριλαμβάνεται 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEO - ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ LED

Το αυτοφωτιζόμενο ράφι ΤΕΟ έχει πολλές εφαρμογές στη 
σύγχρονη επιπλοποιία και όχι μόνο. Λόγω της δυνατότητάς του 
να φωτίζει και προς τις δύο κατευθύνσεις (πάνω - κάτω) 
χρησιμοποιείται ευρύτατα σαν φωτισμός σε όλες τις μοντέρνες 
κουζίνες, ενώ η χρήση του έχει επεκταθεί και σε άλλους χώρους 
όπως καφετέριες, bar και καταστήματα. H έκδοση ΤΕΟ LED 
ανήκει στα φωτιζόμενα ράφια led και προσφέρει χαμηλή 
κατανάλωση ρεύματος με υψηλή απόδοση φωτισμού χάρη στα HP 
led υψηλής ισχύος. Είναι καθαρά Ιταλικό προϊόν με άψογο 
φινίρισμα το οποίο στερούνται τα αντίστοιχα Ασιατικά προϊόντα 
και παράγεται σε 4 πλάτη 45 - 60 - 90 και 120 cm. Εκτός από το 
χρώμιο σατινέ χρώμα υπάρχει και η δυνατότητα 3 επιπλέον 
χρωμάτων κατόπιν παραγγελίας.
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ΣΠΟΤΑΚΙΑ LED SUN - ΣΠΟΤΑΚΙΑ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ LED
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ - ΣΠΟΤ LED

Τέλος στα προβλήματα με τα συνηθισμένα σποτάκια στην κουζίνα έρχονται να δώσουν τα σποτάκια led SUN. Τα 
συνηθισμένα σποτάκια αλογόνου με τις λάμπες τύπου «ψείρας» δεν ήταν κατάλληλα για την κουζίνα. Σπασμένα 
τζαμάκια, υπερθέρμανση με κίνδυνο ανάφλεξης και λαμπάκια που καίγονταν συχνά ήταν ο πονοκέφαλος του 
κατασκευαστή κουζίνας. Τώρα όλα αυτά αποτελούν παρελθόν. Τα σποτάκια led SUN χρησιμοποιούν τα νέα 4ης 
γενιάς Super Led τύπου solid με απόδοση 290 lumen το καθένα και παρέχουν άπλετο φως ικανό να καλύψει 
επιφάνεια πάγκου 60 - 90 εκ. Φυσικά έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής που ξεπερνάει τα 15 χρόνια κατά μέσο όρο, 
δεν καίγονται, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι χρειάζονται μόλις 10 χιλιοστά βάθος τρυπήματος και έτσι 
τοποθετούνται άνετα σε 16άρα μελαμίνη χωρίς την ανάγκη για διπλούς πάτους στα κρεμαστά ντουλάπια.
Τα σποτάκια SUN διατίθενται σε στρογγυλή και τετράγωνη έκδοση, ενώ η τρύπα τοποθέτησης ακόμα και για τα 
τετράγωνα σποτ είναι πάντα στρογγυλή διαμέτρου 57-60 mm. Για όσους δεν θέλουν να τρυπήσουν, η εξωτερική 
έκδοση με τον μίνιμαλ χαρακτήρα της, εξυπηρετεί χωρίς να κουράζει στην τοποθέτηση. Τα σποτάκια SUN 
παράγονται σε ποικιλία χρωμάτων όπως Inox, Χρώμιο Γυαλιστερό, Λευκό, Χρυσό, Μπρονζέ και είναι προϊόν 
Ιταλίας.
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SUN

SUN QUADRO xTSUN QUADRO

Led 3,5w 4ης Γενιάς

Μόνο 10 χιλιοστά βάθος τρυπήματος ! Εξωτερικό στρογγυλό

SUN xT

Led 3,5w 4ης Γενιάς
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ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ADA
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

Το φωτιζόμενο ράφι ADA έχει ήδη μια επιτυχημένη πορεία 
στο χώρο των φωτιστικών κουζίνας, καθώς όλο και 
περισσότεροι Ιταλοί κατασκευαστές το χρησιμοποιούν στις 
δημιουργίες τους. Χρησιμοποιείται κυρίως σαν πάτος του 
κρεμαστού ντουλαπιού, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
σαν ράφι, καθώς ο φωτισμός είναι αμφίπλευρος. Διατίθεται 
ετοιμοπαράδοτο για 45άρι, 60άρι, και 90άρι κουτί, καθώς 
και σε ειδικές διαστάσεις για ποσότητα.    

ΑDA

ΑDA LED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ RETTANGOLO
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Τα φωτιστικά πάγκου κουζίνας Rettangolo έρχονται και 
σε έκδοση ΔΙΑΚΟΠΤΗ ή ΠΡΙΖΑΣ δίνοντας λύση σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει η απαραίτητη πρόβλεψη.
Με τον τρόπο αυτό ο κατασκευαστής μπορεί να καλύψει 
πρόσθετες ανάγκες για πρίζες ή διακόπτες μέσα στον 
χώρο της κουζίνας και σε συνδυασμό με τα φωτιστικά 
σώματα του ιδίου τύπου δεν αλλοιώνει την αισθητική του 
χώρου, αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν μερεμέτια και 
ζημιές, αφού τα πρόσθετα αυτά στοιχεία εναρμονίζονται 
τέλεια μέσα στο χώρο μαζί με τα φωτιστικά κουζίνας.    

RETTANGOLO ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

RETTANGOLO

TRIANGOLORETTANGOLO ΠΡΙΖΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ 4 €

-15% -15%
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Στα φωτιστικά κουζίνας microGEO έχει χρησιμοποιηθεί μια ταινία με υψηλής απόδοσης HP Led 4ης γενιάς, η 
οποία είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα προφίλ αλουμινίου. Η διαφορά στον τρόπο φωτισμού είναι εμφανής, 
καθώς τα ίδια τα σημεία ”τελείες” των led δεν εμφανίζονται αλλά ο φωτισμός είναι διάχυτος σε όλο το 
μήκος του προφίλ με ομοιογένεια. Η επιλογή να χρησιμοποιηθούν τα HP led προσφέρει άπλετο φως που 
φθάνει την εκπληκτική απόδοση των 1.100 lumen ανά μέτρο μήκους, απαραίτητη προϋπόθεση για έναν χώρο 
εργασίας όπως ο πάγκος της κουζίνας. Το microGEO τοποθετείται χωνευτό με γκινησιά στο κουτί και 
χρειάζεται μόνο 10 χιλιοστά βάθος τρυπήματος, για να ταιριάζει σε πάνελ πάχους μόλις 14 χιλιοστών.

microGEO

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ microGEO
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ LED

Μόνο 10 χιλιοστά
βάθος τρυπήματος ! 

Σαν φωτισμός ντουλάπας τα φωτιστικά microGEO 
μπορούν να συνδυαστούν με έναν προηγμένο 
αισθητήρα κίνησης (sensor) ο οποίος αναλαμβάνει το 
άνοιγμα και κλείσιμο του φωτιστικού led με 
αυτόματο τρόπο. Η χρήση του αισθητήρα είναι 
προαιρετική και συμβάλλει στην άνεση λειτουργίας 
και την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ στον ίδιο 
αισθητήρα υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης 
πολλαπλών  φωτιστικών. Η σύνδεση των 
φωτιστικών γίνεται με κλιπ και ο πλούσιος φωτισμός 
τους θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ microGEO
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ LED

Η χρήση του microGEO δεν περιορίζεται μόνο σε κουζίνα 
και  ντουλάπα. Μπορεί να τοποθετηθεί σε βιτρίνες ή 
ράφια καταστημάτων, ενώ το μικρό βάθος τρυπήματος 
το κάνει κατάλληλο για κάθε χρήση φωτισμού, όπου ο 
χώρος τοποθέτησης ενός μεγαλύτερου φωτιστικού μας 
περιορίζει. Η χρήση σε φωτιζόμενα ράφια 
καταστημάτων ενισχύει την αποτελεσματική πώληση 
και τονίζει τα χαρακτηριστικά των ειδών προς πώληση.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ microGEO
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΡΑΦΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι αναλυτικοί και τεχνικοί μας κατάλογοι στο Internet:  www.wagnernet.gr
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                                                   EUROORVEL ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ

Η εταιρία EUROORVEL εδρεύει στην περιοχή της ANCONA στην κεντρική Ιταλία και  για 
πάνω από 30 χρόνια εξειδικεύεται στην κατασκευή υλικών επίπλου. Μέσα από την 
στενή συνεργασία με τους πελάτες της, αναπτύσσει συνεχώς νέα προϊόντα, τα οποία 
παράγονται με ιδία μέσα σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η εταιρία διαθέτει 
πρέσες παραγωγής θερμοπλαστικών αντικειμένων, κατεργασίας και κοπής μετάλλων, 
αυτόματης συναρμολόγησης και πακεταρίσματος. Η εταιρία διαθέτει ένα μεγάλο 
πρόγραμμα προϊόντων πιστοποιημένα με ISO 9001:2000 και στην ιστοσελίδα μας 
www.wagnernet.gr μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα του εργοστασίου. 

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ - EUROORVEL σύστημα 992
To σύστημα 992 αποτελείται από ένα και μοναδικό προφίλ με 
τις αντίστοιχες γωνίες του και επιτρέπει στο σύγχρονο 
κατασκευαστή να δημιουργήσει μόνος του ειδικά συρτάρια 
με μια εσοχή τύπου «Π» ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν σε 
ερμάρια κουζίνας ή μπάνιου που φιλοξενούν στο επάνω 
μέρος το νεροχύτη. Το σύστημα δίνει στον κατασκευαστή 
την ευελιξία να δημιουργήσει ένα «Π» σε οποιαδήποτε 
διάσταση (ακόμα και επί τόπου στην οικοδομή) 
παρακάμπτοντας τα προβλήματα που θα του 
δημιουργούσαν οι σωληνώσεις του σιφονιού. Με τον τρόπο 
αυτό μπορεί να προσαρμόσει το συρτάρι στην κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά και να εκμεταλλευτεί πλήρως το 
χώρο κάτω από το νεροχύτη. Οι μέχρι τώρα έτοιμες λύσεις 
που κυκλοφορούσαν στην αγορά, λόγω των τυποποιημένων 
τους διαστάσεων δεν επέτρεπαν την πλήρη εκμετάλλευση 
του χώρου, με αποτέλεσμα να αχρηστεύουν το μεγαλύτερο 
χώρο κάτω από το νεροχύτη, τόσο στα έπιπλα κουζίνας όσο 
και στα έπιπλα μπάνιου.

992
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Υδροσυλλέκτες
αλουμινίου



Δερμάτινες
Αυτοκόλλητες
Επιφάνειες... με στυλ!

“Magic Stitches”

“Criss & Cross”

“Vento”

“Vero”

ανάγλυφη υφή!

Οι αναλυτικοί και τεχνικοί μας κατάλογοι στο Internet:  www.wagnernet.gr
11



LOCKING SYSTEMS WITH ADDED VALUE

Αξιοπιστία και υπεροχή
... με ασφάλεια!

12 το πλήρες πρόγραμμα του εργοστασίου στο www.wagnernet.gr

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
με δυνατότητα έως 1000
συνδυασμών και master key
2 επιπέδων για όλους τους 
τύπους κλειδαριών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
με πληκτρολόγιο ή 
τηλεχειριστήριο για μέγιστη 
ασφάλεια και άνεση μέσω 
πρωτοποριακού σχεδιασμού. 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ
σύστημα «ένα για όλα»
για το κεντρικό κλείδωμα 
συρταριέρας & αρχειοθήκης.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
με προσωπικούς κωδικούς που 
δεν «χάνονται ποτέ» έχετε το 
«κλειδί» πάντα μαζί σας.



ΠΑΝΩ ΑΠΟ

1000 ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Από τα πιο οικονομικά...

Επιλέξτε από μία μεγάλη ποικιλία σε πόμολα, λαβές επίπλων και πόμολα 
πόρτας και μέσα σε λίγες ώρες θα βρίσκονται κοντά σας.
 
Πόμολα Παιδικά Πόμολα Εφηβικά  Πόμολα Inox
Πόμολα Κουζίνας Πόμολα Ντουλάπας Πόμολα Μπάνιου
Πόμολο Αντικέ Πόμολο Μοντέρνο Πόμολο Ethnic

Κατεβάστε σήμερα τον αναλυτικό μας κατάλογο από την ιστοσελίδα μας!

www.wagnernet.gr

ΠΟΜΟΛΑ ΠΑΙΔΙΚΑ - ΠΟΜΟΛΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΠΟΜΟΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΠΟΜΟΛΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
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πομολάκια 0,29 €
λαβίτσες (96mm) 0,59 €

πόμολα πόρτας 6 €

...μέχρι τα πιο ιδιαίτερα...



ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ - 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ TITUS+
Ο νέος μεντεσές Basic-i είναι η εξέλιξη του επιτυχημένου 
μεντεσέ Basic με ενσωματωμένο πλέον το φρένο πάνω στο 
μεντεσέ. Διατίθεται σε όλους τους τύπους μεντεσέ (ίσιο, 
γόνατο, μέσα πόρτα), καθώς και σε ειδικούς μεντεσέδες 30 
μοιρών, τυφλό κ.τ.λ. Η σειρά Basic-i εμπλουτίζεται και με 
τους αντίστοιχους κουμπωτούς μεντεσέδες με 
ενσωματωμένο φρένο της σειράς Basic ST-i. Το κοινό 
γνώρισμα της σειράς “i” είναι το ενσωματωμένο φρένο  το 
οποίο κατασκευάζεται από την ίδια την Titus+ και δεν 
εισάγεται από την Ασία από τρίτο κατασκευαστή. Αυτό δίνει 
τη δυνατότητα στο εργοστάσιο να καινοτομεί για άλλη μια 
φορά προσφέροντας τη δυνατότητα να ρυθμίζουμε τη 
δύναμη του φρένου! Η ενσωμάτωση ενός φρένου που 
ρυθμίζεται πάνω στο μεντεσέ είναι μια πρωτοτυπία που δεν 
θα βρείτε στον ανταγωνισμό.   

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ TITUS+
Το φρένο GLISSANDO CR είναι κατάλληλο για όλα τα 
ντουλάπια της κουζίνας παλαιά και καινούργια. 
Προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε κουτί με μία μόνο βίδα, 
ενώ παρέχει ταυτόχρονα μεγάλο εύρος ρύθμισης του 
φρένου και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλο για κάθε 
πορτάκι κουζίνας, ανεξάρτητα από το μέγεθός του. Η 
ρύθμιση της δύναμης του φρένου γίνεται απλά 
περιστρέφοντας το έμβολο του φρένου αριστερά ή δεξιά. 
Αναβαθμίστε όλα τα ντουλάπια της κουζίνας με ένα φρένο 
πόρτας εύκολα, γρήγορα και οικονομικά!  

ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ TITUS+
Το Titusoft είναι μοναδικό! Αναβαθμίστε οποιοδήποτε 
συρτάρι με απλό οδηγό ρόδας σε συρτάρι με φρένο. Χωρίς 
οδηγό τρυπήματος, χωρίς μετρήματα, εύκολα, απλά, 
γρήγορα και οικονομικά σε 4 κινήσεις:
Α) Ακουμπήστε το φρένο πάνω στον οδηγό σας.
Β) Βιδώστε το φρένο.
Γ) Ακουμπήστε το αντίκρυσμα στο κούτελο και σύρτε το προς 
τα κάτω μέχρι να αρχίσει να εφάπτεται με το φρένο.
Δ) Βιδώστε το αντίκρυσμα σταθερά στη θέση του και 
τελειώσατε!
Είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να έχετε συρτάρια 
κουζίνας με μηχανισμό φρένου και παράλληλα δεν απαιτεί 
ιδιαίτερη δεξιοτεχνία κατά την τοποθέτηση η οποία μπορεί να 
γίνει από τον καθένα!    

Α Β Γ Δ
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Ο πλήρης τεχνικός κατάλογος του εργοστασίου με όλα τα είδη στο Internet:  www.wagnernet.gr



TITUS Push Latch
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΠΙΠΛΩΝ TITUS+
Το πρωτοποριακό Push Latsh της Titus διευκολύνει με την 
διπλή χρήση του, αφού τοποθετούμε το ίδιο προϊόν στα 
πορτάκια, αλλά και στα συρτάρια. Με πάχος μόνο 11 χιλ. 
μπορεί να τοποθετηθεί παράλληλα με τον οδηγό συρταριών 
χωρίς να εμποδίζει, ενώ όταν το χρησιμοποιούμε σε 
πορτάκια δεν χρειάζεται ειδικός μεντεσέδες με ανάποδο 
ελατήριο, αλλά ο κοινός ίσιος.
Ο ειδικός σχεδιασμός του απομακρύνει την πόρτα σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 4 εκ. από το κουτί, με την 
δυνατότητα να ρυθμίσουμε την απόσταση από -1/+4.5 χιλ. 
Το μοναδικό μεταλλικό του κάλλυμα σε απομίμηση inox 
προσδίδει μια επιπλέον αισθητική αναβάθμιση στο κουτί της 
κουζίνας. Το push Latch της TITUS τοποθετείται κουμπωτό 
πάνω στην βάση του και διαθέτει επιπλέον μηχανισμό 
ασφαλείας που ξεκουμπώνει σε περίπτωση που 
«σκαλώσουμε» πάνω του!   

Η εταιρεία ΒΑΓΝΕΡ MΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη εκτύπωσης ή αλλαγές στα προϊόντα. Οι χρωματικές αποχρώσεις στις φωτογραφίες του καταλόγου δεν μας δεσμεύουν. 
Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιαδήποτε αλλαγή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανατύπωση ή 
αναδημοσίευση μερική ή ολική του καταλόγου αυτού, χωρίς τη γραπτή άδεια της ΒΑΓΝΕΡ MΕΠΕ. Πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα.

GLISSANDO TL2: ΦΡΕΝΟ ΜΕΝΤΕΣΕ «ΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΑ» 2ης ΓΕΝΙΑΣ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ TITUS+
Το φρένο Glissando TL2 ακολουθεί την φιλοσοφία «ένα φρένο για όλους τους τύπους μεντεσέ» και απλοποιεί την κατάσταση 
για τον κατασκευαστή και τον έμπορο. Είναι το πιο δυνατό φρένο της αγοράς αφού 1 τεμάχιο είναι ικανό να φρενάρει μια 
πόρτα με 3 μεντεσέδες, ενώ παράλληλα για μικρότερα πορτάκια έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίζουμε τη δύναμη του 
φρένου! Με την χρήση (1) ενός μόνο φρένου ανά πορτάκι μειώνεται σημαντικά το κόστος, ενώ η ρύθμιση της δύναμης του 
φρένου προσφέρει απόλυτη προσαρμογή σε κάθε περίπτωση. Κατασκευάζεται από την ίδια την Titus+ και δεν εισάγεται 
από την Ασία ή από τρίτο κατασκευαστή. 

Τώρα τα υλικά επιπλοποιίας έρχονται στην οθόνη σας!
 Προμηθευτείτε τα υλικά σας με λίγα κλικ στο:

www.kouzina.pro
Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα παραγγελιών με τιμές χονδρικής και παράδοση στον χώρο 

σας, σε όλα τα σημεία της Ελλάδας, όπου και να βρίσκεστε! Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα 
από άσκοπες μετακινήσεις και με την άνεση να παραλαμβάνετε στον χώρο σας, γρήγορα και 

απλά, μια ποικιλία από πρωτοποριακά υλικά για τις κατασκευές σας.

Από 01.07.2014 αλλάζουμε τον τρόπο που προμηθεύεστε τα υλικά σας!
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Πόδια τραπεζιών ρυθμιζόμενα σε όλα τα χρώματα, ποδαράκια επίπλων, παπουτσοθήκες, βάσεις τραπεζιών, 
σωλήνες ντουλάπας και στηρίγματα, αξεσουάρ κουζίνας, αξεσουάρ ντουλάπας, στηρίγματα ραφιών και 
πολλά άλλα είδη και υλικά επιπλοποιίας στον γενικό κατάλογο του εργοστασίου που θα βρείτε στο 
www.wagnernet.gr 
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Οι αναλυτικοί και τεχνικοί μας κατάλογοι στο Internet:  www.wagnernet.gr
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