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Δηδηθνχ αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ νκάδσλ δηάζσζεο
1. ΚΟΠΟ
θνπφο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο
Τπεξεζίαο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν εηδηθφο εμνπιηζκφο ησλ Οξεηβαηηθψλ Οκάδσλ Έξεπλαο –
Γηάζσζεο (ΟΟΔΓ) θαη ησλ Οκάδσλ Τπνβξπρίσλ Γηαζψζεσλ (ΟΤΓ) ησλ ΔΜΑΚ, γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηνπο έξγνπ.
2. ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Να δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία θαη ν ηχπνο (κνληέιν) ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εξγνζηάζηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα κε κεγάιε πείξα θαη
εμεηδηθεπκέλα ζηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ εηδψλ.
Ζ αλαθνξά ζε εκπνξηθέο νλνκαζίεο είλαη ελδεηθηηθή θαη δελ απνθιείεη ηελ πξνζθνξά
πξντφλησλ κε αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά.
Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ εμνπιηζκνχ, νη απαηηήζεηο πνπ
δηαηππψλνληαη κε αξηζκεηηθέο ηηκέο (δηαζηάζεηο, βάξνο θιπ.) είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ
απνθιείνπλ ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ κε αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά, εθφζνλ θαιχπηεηαη ν
ζθνπφο ρξήζεο ηνπο.
Σα επηκέξνπο κεγέζε ησλ εηδψλ (π.ρ. ξνπρηζκνχ) ηα νπνία παξάγνληαη ζε δηάθνξα κεγέζε γηα
θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηνλ ρξήζηε, ζα δνζνχλ ζηελ αλάδνρν εηαηξεία θαηά ην ζηάδην
ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.
3. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
3.1. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ CANYONING (ΓΗΑΥΗΖ ΦΑΡΑΓΓΗΟΤ)
3.1.1. ΣΟΛΖ NEOPREN
ηνιή 2 ηεκαρίσλ απφ Neoprene δηπιήο επίζηξσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε Supratex, πάρνπο 5 mm,
θαηάιιειε γηα canyoning. Να δηαζέηεη θνιιεκέλεο ξαθέο ηχπνπ Blindstitch. ηελ πεξηνρή ησλ
γνλάησλ ελίζρπζε κε ειαζηηθφ, ηχπνπ Supratex 5,5 mm. Πάλσ κέξνο: Jacket κε ελζσκαησκέλε
θνπθνχια. ηεγαλνπνίεζε καληθηψλ γχξσ απφ ηνπο θαξπνχο θαη ην πξφζσπν. Δλίζρπζε ζηνπο
αγθψλεο κε θφια ηχπνπ polyglut. Μηθξή ζειηά ζην δεμί ψκν γηα ηνπνζέηεζε θαξακπίλεξ θαη
γξήγνξν κάδεκα ηνπ ζρνηληνχ. Θειηέο ζην ζηήζνο. Σζέπε ζηήζνπο κε θνξδφλη γηα ηνπνζέηεζε
καραηξηνχ θαη ζθπξίρηξαο (δηαζηάζεσλ 15 x 8 cm πεξίπνπ). Σζέπε ζην χςνο ηνπ αξηζηεξνχ
πήρε (δηαζηάζεσλ 15 x 8 cm πεξίπνπ). Κάησ Μέξνο: Παληειφλη κε ηηξάληεο. ηεγαλνπνίεζε
ζηνπο αζηξαγάινπο γηα ιηγφηεξε εηζξνή λεξνχ. Δλίζρπζή κε θφια ηχπνπ polyglut θαηά κήθνο
ησλ θαιακηψλ κέρξη ηα γφλαηα θαη ζηνπο γινπηνχο. Δληζρπκέλε πιάηε γηα πξνζηαζία ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Σζέπε ηχπνπ Bellows κε θιείζηκν Velcro γηα θάζε κεξφ (22 x 14cm
πεξίπνπ). Δηδηθφ θεξκνπάξ πνπ επηηξέπεη ηελ νχξεζε ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα βγεη ν εμνπιηζκφο
ή ε ζηνιή.
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3.1.2. ΣΟΛΖ ΣΔΓΑΝΖ
Πνιχ αλζεθηηθή ζηνιή ζηεγαλνχ ηχπνπ γηα επαγγεικαηίεο δηαζψζηεο. Καηάιιειε γηα θξχεο
ζπλζήθεο. Τιηθφ ζηνιήο απνηεινχκελν απφ ηξία ζηξψκαηα (Tri-Laminate). Μεηαιιηθφ ζηεγαλφ
θεξκνπάξ. Διαζηηθφο ηκάληαο κέζεο. Μαλζέηεο θαη θνιάξν απφ ιάηεμ. Διαζηηθέο κπφηεο απφ
θανπηζνχθ / λενπξέλην. Δπηγνλαηίδεο απφ ζπκπηεζκέλν λενπξέλην 2 mm. 2 ηζέπεο κεξψλ κε
velcro, 1 αξηζηεξή ηζέπε ζην ζηήζνο θαη 1 ηζέπε ζην πιάη. 3 ζέζεηο γηα πξνζάξηεζε
εμνπιηζκνχ ζην ζψξαθα. Ξερσξηζηή θνπθνχια λενπξελίνπ 2 mm. Κάιηζεο απφ ζπκπηεζκέλν
Νενπξέλ 4mm.
3.1.3. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΛΖ ΣΔΓΑΝΖ
Τιηθφ δηπιήο ζηξψζεο απνηεινχκελν απφ έλα ζηξψκα fleece θαη έλα ζηξψκα απφ δηαπλένλ
Polyamid. Babygro ελζσκαησκέλν. Σζέπε ζην κεξφ κε θιείζηκν velcro. Διαζηηθή θνπθνχια
απφ λενπξέλην 2mm κε αδηάβξνρν ιάζηηρν πξνζψπνπ απφ ιάηεμ. Δξγνλνκηθή ηνκή κε
λενπξέλην πςειήο ειαζηηθφηεηαο γχξσ απφ ην ιαηκφ (ε θνπθνχια λα κελ πεξηνξίδεη ηελ θίλεζε
ηεο θεθαιήο). Μηθξέο ηξχπεο ζηελ θνξπθή ηνπ θαιχκκαηνο γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ λεξνχ.
3.1.4. ΑΝΣΗΑΝΔΜΗΚΟ ΑΚΑΚΗ CANYONING
Αδηάβξνρν ζαθάθη πςειήο αληνρήο απφ πνιπακίδην κε πνιπνπξεζάλε σο εζσηεξηθή επέλδπζε.
Δπέλδπζε fleece ζηνλ γηαθά. Κνπθνχια πνπ δηπιψλεη κέζα ζηνλ γηαθά. Φαξδχ θάησ απφ ηηο
καζράιεο γηα κεγαιχηεξε επθνιία θηλήζεσλ. Κιείζηκν κε velcro. Δλίζρπζε ζηνπο ψκνπο.
velcro ζηηο καλζέηεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα επηπιένλ πξνζηαζία πάλσ απφ ην εζψξνπρν ή ηα
ξνχρα. Βάξνο: 600 g πεξίπνπ.
3.1.5. ΑΝΣΗΑΝΔΜΗΚΟ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ CANYONING
Παληειφλη γηα canyoning, απφ καιαθφ θαη αλζεθηηθφ πιηθφ επηθαιπκκέλν κε πνιπακίδην γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο ζηνιήο Neopren. Να δηαζέηεη ελίζρπζε γινπηψλ ρσξίο θεληξηθή ξαθή,
εληζρχζεηο ζηα γφλαηα θαη ζηεξέσζε κε velcro θαη δψλε κε λάηινλ θιηπ. Βάξνο: 600gr πεξίπνπ.
3.1.6. ΠΑΠΟΤΣΗΑ CANYONING
Οη κπφηεο λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα λα πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε απφδνζε, άλεζε,
αζθάιεηα θαη πξφζθπζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πγξφ ζηνηρείν, φπσο ην
canyoning, ε ζπειαηνινγία θιπ. Να είλαη εληζρπκέλεο ζηε θηέξλα θαη ζηα δάθηπια γηα
πξφζζεηε αζθάιεηα θαη ππνζηήξημε. Σν πέικα λα έρεη αλάγιπθεο ιεπηνκέξεηεο γηα απμεκέλε
πξφζθπζε. Να ππάξρνπλ δίαπινη απνζηξάγγηζεο ηνπ λεξνχ. Να ζπλνδεχνληαη απφ 1 εθεδξηθφ
δεπγάξη θνξδφληα.
3.1.7. ΓΑΝΣΗΑ NEOPREN
Γάληηα γηα canyoning, απφ Neoprene κε ελίζρπζε ηχπνπ kevlar ζηηο παιάκεο θαη ηα δάρηπια.
Να θιείλεη κε velcro ζηνλ θαξπφ, γηα εχθνιε ξχζκηζε.
3.1.8. ΦΤΡΗΥΣΡΑ
θπξίρηξα aζθαιείαο. 105 dB ηνπιάρηζηνλ. ψκα απφ ειαθξχ ζθιεξφ πιαζηηθφ θαη θνξδφλη
γηα ηνλ ιαηκφ.
3.1.9. ΟΤΓΗΑ CANYONING
Μεραληζκφο κε θαιπκκέλε ιεπίδα θαη δχν πιεπξέο θνπήο, γηα εχθνιν θφςηκν δηρηπνχ, πεηνληάο
ζρνηληνχ θιπ, ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Δξγνλνκηθφο ζρεδηαζκφο πνπ παξέρεη αθξηβέο, θαζαξφ
θαη εχθνιν θφςηκν ελψ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο. Να ζπλνδεχεηαη απφ αληαιιαθηηθέο
ιεπίδεο θαζψο θαη ζήθε θχιαμεο θαη κεηαθνξάο.
3.1.10.
ΜΠΟΝΣΡΗΔ
Μπνληξηέ γηα canyoning, πιήξσο ξπζκηδφκελν, κε ηνπιάρηζηνλ 2 ζειηέο γηα πιηθά. Δηδηθφ
ζεκείν πξφζδεζεο γηα ην ζαθίδην ηνπ ζρνηληνχ. Αθαηξνχκελν, πξνζηαηεπηηθφ πιαζηηθφ PVC.
Πηζηνπνίεζε θαηά EN 12277 Type C. ήκαλζε CE. Να δηαζέηεη εκπξφζζην ζεκείν
πξνζάξηεζεο γηα ηε ζχλδεζε αλαβαηήξα ζηήζνπο, ηκάληα γηα ζχλδεζε ηνπ θαηαβαηήξα, δχν
κηθξέο πιεπξηθέο νπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηκάληα θαη θαηαβαηήξα, δχν ηζρπξνχ βξφγρνπο
πιηθψλ. Πξνζηαηεπηηθφ θάζηζκα απφ επηθαιπκκέλν PVC ην νπνίν αθαηξείηαη εχθνια κέζσ
velcro γηα ζπληήξεζε, θαζαξηζκφ θαη αληηθαηάζηαζε. Σέζζεξηο πίζσ ππνδνρέο γηα πιηθά. Γχν
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εληζρπκέλεο πίζσ ππνδνρέο γηα 2 quick links, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλάξηεζε
πιηθψλ ή ηζάληαο έθηαθηεο αλάγθεο. Βάξνο: 830 gr κε 880 gr πεξίπνπ αλαιφγσο κεγέζνπο.
3.1.11.
ΚΑΣΑΒΑΣΖΡΑ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΥΡΖΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ ΣΡΗΒΧΝ
Καηαβαηήξαο απφ θξάκα αινπκηλίνπ εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα canyoning. Καηάιιεινο γηα κνλά
θαη δηπιά ζρνηληά δηακέηξνπ 8 mm – 12 mm πεξίπνπ. Καηάιιεινο φρη κφλν γηα ξαπέι, αιιά θαη
γηα ρξήζε ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη δηάζσζεο. Λεηηνπξγία ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο
ηξηβήο, γηα ζρνηληά δηαθνξεηηθψλ δηακέηξσλ. Να ζπλνδεχεηαη απφ δχν αληαιιαθηηθά απφ
θανπηζνχθ. Βάξνο: 95 γξ. πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 15151-2. ήκαλζε CE.
3.1.12.
ΚΑΣΑΒΑΣΖΡΑ ΣΤΠΟΤ 8
Καηαζθεπαζκέλνο απφ θξάκα αινπκίληνπ πςειήο αληνρήο. Αληνρή: 35 kN πεξίπνπ.
Πηζηνπνίεζε θαηά EN 15151-2. ήκαλζε CE. Βάξνο: 110 γξ. πεξίπνπ. Καηάιιειν γηα ζρνηλί:
9-12 ρηι.
3.1.13.
ΔΣΑΚΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
Καξακπίλεξ αζθαιείαο κε βίδα αζθάιηζεο πάρνπο 10 mm. Ύςνο 98 mm πεξίπνπ, πιάηνο 58
mm πεξίπνπ, άλνηγκα πχιεο 15 mm πεξίπνπ. ρήκα D. Όξην ζξαχζεο κεγάινπ άμνλα: 23 kN,
φξην ζξαχζεο κηθξνχ άμνλα: 10 kN. Όξην ζξαχζεο κε αλνηθηή πχιε: 9 kN. Βάξνο: 55 gr
πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 12275, EN 362/B. ήκαλζε CE. Ηκάληαο γηα ζεηάθηα κε
πηζηνπνίεζε θαηά EN 566, κήθνο: 12 cm, πιάηνο 13 mm, ζεκείν ζξαχζεο: 22 kN, βάξνο: 55 gr
πεξίπνπ.
3.1.14.
ΥΟΗΝΗ ΣΑΣΗΚΟ
ρνηλί εηδηθφ γηα canyoning Σχπνο ζρνηληνχ: Α. Μήθνο 60 m, δηάκεηξνο 10,3 mm. Φνξηίν
ζξαχζεο: 2.500 daN(kg). Βάξνο/κέηξν: 70 γξ. πεξίπνπ. Με ρακειή ζπξξίθλσζε ζην λεξφ ζε
ζρέζε κε ζπκβαηηθά ζρνηληά. Υακειφ πνζνζηφ επηκήθπλζεο 3,6%. Πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ
1981, type A.
3.1.15.
KIT BULL
Δηδηθφ ζαθίδην canyoning γηα ηελ κεηαθνξά ζρνηληνχ κε άλνηγκα θαη απφ ηηο 2 πιεπξέο Άκεζε
εθθέλσζε ηνπ λεξνχ κέζσ ηνπ εκπξφζζηνπ θαη πιεπξηθνχ δηθηπσηνχ πιηθνχ. Κιείζηκν κε
θαςνχιηα, δηακέηξνπ 4 ρηιηνζηψλ θνξδφλη θαη cordstop. Ρπζκηδφκελνη θαη απνζπψκελνη ηκάληεο
ψκνπ 30 ρηιηνζηψλ. Γχν ιαβέο (επάλσ θαη θάησ κέξνο). Τιηθφ θαηαζθεπήο ηχπνπ Cordura.
Ηζρπξέο ξαθέο. Υσξεηηθφηεηα: 20L (πεξίπνπ 80 κέηξα ζρνηλί δηακέηξνπ 10mm). Ύςνο 58cm
πεξίπνπ. Βάξνο: 420 gr πεξίπνπ.
3.1.16.
ΑΚΗΓΗΟ CANYONING
αθίδην γηα canyoning θαη ζπειαηνινγία. Καηαζθεπαζκέλν απφ PVC 1100 dTex 900 g/m²
canvas. Σξχπεο ζηνλ πάην θαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ ζηελ κπξνζηηλή πιεπξά, γηα λα ζηξαγγίδνπλ
ηα λεξά. Υεξνχιη θαη ζηνλ πάην. Δζσηεξηθή ζειηά πξνζάξηεζεο πιηθψλ. Ηκάληεο ψκνπ θαη
δψλε κέζεο, εληζρπκέλα γηα κεγαιχηεξε άλεζε. Γηαζηάζεηο: 63 x 22 x 35 cm πεξίπνπ.
Υσξεηηθφηεηα: 45 ιίηξα. Βάξνο: 1550 gr πεξίπνπ.
3.1.17.
ΣΔΓΑΝΟ ΓΟΥΔΗΟ
ηεγαλφ δνρείν γηα κεηαθνξά πιηθψλ ρσξεηηθφηεηαο 3.6 L. Γηάκεηξνο αλνίγκαηνο 136 mm
πεξίπνπ. Γηάκεηξνο δνρείνπ 198 mm πεξίπνπ. πλνιηθφ χςνο 171 mm πεξίπνπ. Τιηθφ
θαηαζθεπήο: HDPE.
3.1.18.
ΚΑΛΣΑΚΗΑ ΝΔΟΠΡΔΝ
Καηαδπηηθά θαιηζάθηα εληζρπκέλα κε δηπιή θφδξα θαηάιιεια γηα έληνλε ρξήζε.
Καηαζθεπαζκέλα απφ Neoprene, ηθαλά λα θξαηήζνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ησλ πνδηψλ ζε ζηαζεξά
επίπεδα. Πάρνο: 3mm.
3.2. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ
3.2.1. ΜΠΟΝΣΡΗΔ
Τιηθφ θαηαζθεπήο: Polyester. Πιήξσο ξπζκηδφκελν. Με 4 ζειηέο πιηθψλ. Πηζηνπνίεζε θαηά
EN 12277/C. ήκαλζε CE.

3

3.2.2. ΠΑΠΟΤΣΗΑ
Παπνχηζηα αλαξξίρεζεο ηδαληθά γηα ρξήζε κε πνιιαπινχο ζθνπνχο. Κιείζηκν κε velcro. φια
ηχπνπ Vibram XS Grip2 3.5 mm. Μεζνζφια: ηχπνπ LaSpoFlex 1,1 mm. Τιηθά θαηαζθεπήο:
Suede δέξκα ζπλδπαζκέλν κε microfiber. Βάξνο: 450 gr πεξίπνπ αλαιφγσο κεγέζνπο.
3.2.3. ΥΟΗΝΗ
Διαθξχ, κνλφ δπλακηθφ ζρνηλί αλαξξίρεζεο, κε ρακειφ ζπληειεζηή δχλακεο θξνχζεο γηα
θαιχηεξε απφζβεζε ζηηο πηψζεηο. Μήθνο 80 m, δηάκεηξνο: 9.5 mm. Γχλακε θξνχζεο: 7.5 kN.
Πηψζεηο: 7. Βάξνο/κέηξν: 59 gr. Με ζεκάδη ζηελ κέζε. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 892 θαη UIAA.
ήκαλζε CE.
3.2.4. ΑΚΗΓΗΟ ΥΟΗΝΗΟΤ
Γηαζέηεη πξνζηαηεπηηθφ γηα ην ζρνηλί (85x110cm) απφ αλζεθηηθφ πιηθφ, ην νπνίν κπνξεί εχθνια
λα ηπιηρηεί κέζα ζην ζαθίδην γηα εχθνιε κεηαθνξά κεηαμχ ησλ δηαδξνκψλ. Υσξάεη έλα ζρνηλί
80 κέηξσλ. Γηαζέηεη δχν ζειηέο γηα ηηο άθξεο ηνπ ζρνηληνχ. Βνεζάεη λα δηαηεξείηαη ην ζρνηλί
θαζαξφ θαη ρσξίο κπεξδέκαηα.
3.2.5. ΤΚΔΤΖ ΑΦΑΛΗΖ/ΡΑΠΔΛ
πζθεπή αζθάιηζεο ηθαλή λα αζθαιίδεη ηφζν ηνλ πξψην φζν θαη ηνλ δεχηεξν αλαξξηρεηή θαη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ξαπέι. Πξνζθέξεη δπλακηθή αζθάιηζε ζηνλ επηθεθαιήο
αλαξξηρεηή θαη απηφκαην κπινθάξηζκα ηνπ ζρνηληνχ θαηά ηελ αζθάιηζε ηνπ δεχηεξνπ.
Υξεζηκνπνηείηαη κε έλα ή δχν ζρνηληά δηακέηξνπ απφ 7,5 mm έσο 10,5 mm. Βάξνο: 65 gr
πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 15151-2.ήκαλζε CE.
3.2.6. ΤΚΔΤΖ ΑΦΑΛΗΖ ΜΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΜΠΛΟΚΑΡΗΜΑΣΟ
πζθεπή αζθάιηζεο κε ππνβνεζνχκελε πέδεζε γηα εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο,
ζρεδηαζκέλε γηα φινπο ηνπο αλαξξηρεηέο. Με ειεγρφκελε ηξνθνδνζία ηνπ ζρνηληνχ. Λαβή θαηά
ηνπ παληθνχ: αλ ν ρξήζηεο ηξαβήμεη ππεξβνιηθά ηε ρεηξνιαβή, ε ιεηηνπξγία θαηά ηνπ παληθνχ
θξελάξεη θαη ζηακαηά ηελ θάζνδν. 2 επηινγέο ιεηηνπξγίαο: γηα top-rope αζθάιηζε ή αζθάιηζε
ηνπ επηθεθαιήο. Γπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο. Βάξνο: 200 gr πεξίπνπ.
πκβαηφηεηα κε φια ηα κνλά ζρνηληά (βέιηηζηε ρξήζε κε ζρνηληά δηακέηξνπ 8,9 έσο 10,5 mm).
Τιηθφ θαηαζθεπήο: πιάθεο αινπκηλίνπ, πιάθα ηξηβήο θαη πιάθα θζνξάο απφ αλνμείδσην
ράιπβα, εληζρπκέλε ιαβή απφ λάηινλ. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 15151, UIAA. ήκαλζε CE.
3.2.7. ΑΚΟΤΛΑΚΗ ΜΑΓΝΖΗΑ
αθνπιάθη καγλεζίαο γηα αλαξξίρεζε θαη νξεηβαζία. Δπξχ άλνηγκα γηα εχθνιε είζνδν ηνπ
ρεξηνχ. Κιείζηκν κε θνξδφλη. Γηαζέηεη δηπιφ βξφρν γηα ηελ ζηεξέσζε ζηελ κέζε κε ηκάληα.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: Πνιπακίδην. Βάξνο: 60 gr πεξίπνπ.
3.2.8. ΜΑΓΝΖΗΑ
Μαγλεζία γηα αλαξξηρεηηθή ρξήζε. ε ζπζθεπαζία ησλ 200 gr.
3.2.9. ΣΑΗΝΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
Κνιιεηηθή ηαηλία πξνζηαζίαο γηα ηα ρέξηα θαη ηα δάρηπια, γηα αλαξξηρεηηθή ρξήζε. Πιάηνο:
5cm. Μήθνο: 10 mm.
3.2.10.
ΟΤΓΗΑ
Γηαζσζηηθφο ζνπγηάο κε πξηνλσηή ιάκα πνπ αζθαιίδεη γηα λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηά ηε
ρξήζε.
3.2.11.
ΔΣ ΚΑΡΤΓΗΑ
ρεδηαζκέλα κε εγθάξζηα θιίζε πνπ επηηξέπεη πιεπξηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε ξερέο ζρηζκέο.
Αλνδησκέλα αλάινγα κε ην κέγεζνο, είλαη γξήγνξα αλαγλσξίζηκα θαη δηαζέηνπλ
ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο γηα εχθνιε αθαίξεζε. Κάζε θαξχδη είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα αλζεθηηθφ,
γαιβαληζκέλν αηζάιηλν θαιψδην. Αληνρέο: απφ 2 kN έσο 10 kN αλαιφγσο κεγέζνπο.
3.2.12.
FRIENDS
πλδπάδνπλ κεγάιν εχξνο δηαζηνιήο κε εχθακπην ζηέιερνο θαισδίνπ θαη θεθαιή ζηελνχ
πιάηνπο πνπ ηαηξηάδεη ζε ζηελέο ζρηζκέο. Να έρνπλ κεγάιε αληνρή ζε επαλαιακβαλφκελε ηξηβή
ρσξίο λα κεηψλεηαη ε επθακςία. Έμη ηνπιάρηζηνλ ηεκάρηα αλά ζεη κε βάξε απφ 51 gr έσο 112 gr
πεξίπνπ θαη αληνρή απφ 5 kN έσο 9 kN πεξίπνπ.
4

3.2.13.
ΚΑΡΦΗΑ
4 θαξθηά αλά ζεη πνπ δηαζέηνπλ ιεπίδεο αθξηβείαο, έρνπλ κεγάιε αληνρή θαη ρακειφ βάξνο 76
gr πεξίπνπ. Πάρνο: 4 mm πεξίπνπ.
3.2.14.
ΔΣΑΚΗΑ
Αλζεθηηθά θαη εχθνια ζηε ρξήζε απνηεινχληαη απφ δχν θαξακπίλεξ, έλα κε επζεία πχιε ζην
πάλσ κέξνο θαη έλα κε θπξηή πχιε ζην θάησ κέξνο. Σν ζχζηεκα Keylock απνθεχγεη ηπρφλ
εκπινθέο ζην ζρνηλί θαη ζην ζεκείν αγθχξσζεο. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 12275. ήκαλζε CE
Τιηθφ: Κξάκα αινπκηλίνπ. Βάξνο:113 gr πεξίπνπ.
3.2.15.
ΔΞΧΛΚΔΑ
Δξγαιείν εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα αθαίξεζε αλαξξηρεηηθψλ ζθελψλ απφ ζρηζκέο βξάρνπ. Τιηθφ
θαηαζθεπήο αηζάιη. Βάξνο έσο 45 gr πεξίπνπ.
3.3. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΒΟΤΝΟΤ
3.3.1. ΜΑΚΑ ΚΗ
Μάζθα γηα ζθη – snowboard κε άλεηε εθαξκνγή, κε αθξψδεο πιηθφ ζηελ πεξηνρή επαθήο κε ην
πξφζσπν θαη θαξδχ ειαζηηθφ ηκάληα. Να δηαζέηεη δηπιφ θαθφ: PC/AC. Πξνζηαζία θαθνχ:
CAT 1-2. Δπεμεξγαζία anti-scratch εμσηεξηθά θαη anti-fog εζσηεξηθά.
3.3.2. ΓΚΔΣΑ ΛΑΗΜΟΤ
Γηαζηάζεηο:50x24.5 cm πεξίπνπ. Βάξνο: 72 gr πεξίπνπ. Θεξκηθή άλεζε: Cool (-10/10°C).
Μπνξεί λα θνξεζεί θαη απφ ηηο 2 κεξηέο. Δπεμεξγαζία Polygiene, πνπ επηηξέπεη ζην χθαζκα λα
παξακείλεη θαζαξφ γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο βαθηεξίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ νζκέο.
Πηζηνπνηεκέλν λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο Oeko-Tex 100. Τιηθφ θαηαζθεπήο: Polyester
Microfibre θαη polyester fleece.
3.3.3. ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ - ΑΝΣΗΑΝΔΜΗΚΟ ΑΚΑΚΗ
Βάξνο 630 g πεξίπνπ κε αδηάβξνρε ηερλνινγία ηχπνπ Gore-Tex, 3 ζηξσκάησλ πθάζκαηνο κε
ππνζηήξημε πιέγκαηνο. Κνπθνχια ζπκβαηή κε θξάλνο. Fleece πξνζηαηεπηηθφ γηα ην πεγνχλη
θαη πίζσ ζην ιαηκφ. Δκπξφο αδηάβξνρν θεξκνπάξ πςειήο πνηφηεηαο. Γχν ηζέπεο ζην ζηήζνο
πνπ θιείλνπλ κε αδηάβξνρα θεξκνπάξ. Μία ηνπιάρηζηνλ εζσηεξηθή ηζέπε κε θεξκνπάξ.
Ρπζκηδφκελεο καλζέηεο. Κνξδφλη κέζεο.
3.3.4. ΑΚΗΓΗΟ
Καηάιιειν γηα πεδνπνξία θαη νξεηβαζία. Να εθαξκφδεη άξηζηα ζηελ πιάηε παξέρνληαο θαιή
ζηήξημε ρσξίο λα θνπξάδεη. Να επηηξέπεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα ζηελ πιάηε πξνζθέξνληαο
άλεζε θαηά ηε κεηαθνξά. Ρπζκηδφκελνη ηκάληεο κε καμηιαξάθηα γηα ηνπο ψκνπο. Ρπζκηδφκελε
δψλε ζηε βάζε ηνπ ζαθηδίνπ γηα θαιχηεξε ζηήξημε κε ζήθεο πνπ δηαζέηνπλ θεξκνπάξ. Θήθε
ππλφζαθνπ ζηε βάζε. Αδηάβξνρν θάιπκκα ζην θαπάθη ηνπ ζαθηδίνπ. Θειηέο γηα εξγαιεία
πάγνπ εμσηεξηθά. Βάξνο: 2,2 kg πεξίπνπ. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 87 x 40 x 40 cm.
Υσξεηηθφηεηα 65 Lt.
3.3.5. ΑΛΟΠΔΣΑ
Αδηάβξνρν παληειφλη θαηάιιειν γηα κεγάιεο απνζηνιέο ζε θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζε
βαζχ ρηφλη. Με χθαζκα απφ αλαπλεχζηκν θαη αλζεθηηθφ πιηθφ. Βάξνο: 900 gr πεξίπνπ. Ύθαζκα
αδηάβξνρν ηερλνινγίαο ηχπνπ Gore-Tex. Τθαζκάηηλε ζήθε κε ξπζκηδφκελα αθαηξνχκελα
ζηεξίγκαηα. Αδηάβξνρν θεξκνπάξ 2-way. Γχν ζήθεο ζψξαθνο κε πιέγκα. Μέζε ειαζηηθή κε
ελζσκαησκέλν ηκάληα. Πξνζρεκαηηζκέλα γφλαηα. Ρπζκηδφκελα, αθαηξνχκελα ζηεξίγκαηα.
3.3.6. ΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΜΠΛΟΤΕΑ
Απφ 100% Merino καιιί. Απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία νζκψλ.
3.3.7. MIDLAYER FLEECE
Βάξνο 340 gr πεξίπνπ. Μπξνζηηλφ θεξκνπάξ. Πξνζηαζία γηα ην πεγνχλη. Δπίπεδεο ξαθέο.
3.3.8. SOFTSHELL ΑΚΑΚΗ
Μαιαθφ αδηάβξνρν κπνπθάλ, θαηάιιειν γηα πεδνπνξία θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίαο.
Αθαηξνχκελε θνπθνχια. Ρπζκηδφκελν ειαζηηθφ κέζεο. Σζέπεο ρεηξφο κε θεξκνπάξ. Σζέπε ζην
ζηήζνο κε θεξκνπάξ. Ύθαζκα: 100% πνιπεζηέξα.
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3.3.9. ΗΟΘΔΡΜΗΚΟ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ
Δμαηξεηηθά απαιφ γηα ην δέξκα. Φπζηθφο έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο. Φπζηθφο έιεγρνο
θαηά ηεο νζκήο. 100% Merino καιιί.
3.3.10.
ΗΟΘΔΡΜΗΚΟ MIDLAYER ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ
Βάξνο 200 gr πεξίπνπ. Δπίπεδεο ξαθέο. Δχθακπηε ειαζηηθή κέζε.
3.3.11.
ΓΑΝΣΗΑ
Αδηάβξνρα, αληηαλεκηθά θαη δηαπλένληα, κε κεκβξάλε ηχπνπ gore-tex. Πνιχ δεζηά.
Ρπζκηδφκελν ιάζηηρν ζην ηειείσκα. Ρπζκηδφκελνη ηκάληεο ζηνπο θαξπνχο. Κιηπ αζθαιείαο.
Γηαζέηνπλ ζρνηλάθηα. Παιάκεο κε πιηθφ PU Reinforced. Βάξνο: 200 gr πεξίπνπ.
3.3.12.
ΚΑΛΣΔ ΚΗ
Με ηερλνινγία Fusion. Να ζπλδπάδνπλ ηελ πςειή απφδνζε θαη ηελ άλεζε φιε ηελ εκέξα.
Απνηεινχληαη απφ Wool, Nylon / Polyamide, Polypropylene θαη Lycra/ ειαζηάλ.
3.3.13.
ΜΠΟΣΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΒΟΤΝΟΤ
Γηαπλένπζα, αδηάβξνρε, κε κεκβξάλε ηχπνπ Gore-Tex. Βάξνο: 900 gr πεξίπνπ Δπαλψδεξκα
πάρνπο 3.2 mm εκπνηηζκέλν κε ζηιηθφλε. Δζσηεξηθή ζφια ηχπνπ CarbonTech. Μεζνζφια: 2
mm Polyurethane. φια ηχπνπ Vibram.
3.3.14.
ΓΚΔΣΔ
Σερληθή γθέηα απφ αλζεθηηθφ, αδηάβξνρν θαη ειαθξχ πιηθφ. Πιήξσο αδηάβξνρεο θαη
δηαπλένληεο ζρεδηαζκέλεο γηα ρξήζε κε κπφηεο βνπλνχ κεζαίνπ χςνπο. Γηαζέηεη έλαλ
αλζεθηηθφ ζηελ ηξηβή ηκάληα πνπ πεξλάεη θάησ απφ ηελ κπφηα θαη κηα εχθακπηε ηαηλία απφ
πνιπκεξή ζην πίζσ κέξνο, γηα λα απνηξέπεηαη ε θίλεζε θαηά ηελ αλαξξίρεζε. Πίζσ χθαζκα
αδηάβξνρν, δηαπλένλ θαη πνιχ ειαζηηθφ γηα κεγάιε ειεπζεξία θηλήζεσλ. Ζ πεξηνρή ηνπ
αζηξαγάινπ απφ λάηινλ. Μπξνζηηλφ θιείζηκν κε velcro. Διαζηηθή ηαηλία πνιπκεξνχο ζην πίζσ
κέξνο ηεο γθέηαο γηα λα δηαηεξεί ηε ζέζε ηεο. Λαζηηρέληνο ηκάληαο αλζεθηηθφο ζηελ ηξηβή πνπ
πεξλάεη θάησ απφ ηελ κπφηα. Κιείζηκν κε ην έλα ρέξη εχθνια αθφκα θαη κε ρνληξά γάληηα.
Αξζξσηφο γάληδν κε κηθξφ ηκάληα γηα αζθάιηζε ζηα θνξδφληα. Βάξνο: 270 gr πεξίπνπ
αλαιφγσο κεγέζνπο.
3.3.15.
ΚΡΑΜΠΟΝ
ρεδηαζκέλα γηα γεληθή νξεηβαζία θαη αιπηληζκφ. Πιήξσο ξπζκηδφκελν κε ην ρέξη, ρσξίο
εξγαιεία. Μέγεζνο κπφηαο: 36-74. Μαδεχνπλ εχθνια γηα ηε κεηαθνξά. ρεδηαζκέλα ψζηε λα
κελ ζπγθεληξψλεηε ρηφλη θάησ απφ ην θξακπφλ.
3.3.16.
ΠΗΟΛΔ
Κεθαιή απφ αλνμείδσην αηζάιη κε ελζσκαησκέλν θηπάξη. Αζχκκεηξνο γσληαθφο άμνλαο κε
ελζσκαησκέλε ιαβή γηα εξγνλνκηθφ ρεηξηζκφ. Ρπζκηδφκελν ζηήξηγκα ηχπνπ FlickLock. Cen-B
πηζηνπνηεκέλν. Βάξνο: 545 gr. Μήθνο 57 cm. Κεθαιή απφ αλνμείδσην αηζάιη. Άμνλαο απφ
αινπκίλην κε θαηάιιειε επηθάιπςε ζηελ πεξηνρή ηεο ιαβήο.
3.3.17.
ΠΑΓΟΒΗΓΔ
Γηαζέηνπλ θσληθφ ζσιήλα φπνπ ηα δφληηα αλνίγνπλ κηα νπή θαηά ιίγν κεγαιχηεξε απφ ηνλ ίδην
ηνλ ζσιήλα, γηα ιηγφηεξεο ηξηβέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ. Με καληβέια γηα
γξήγνξε ηνπνζέηεζε. Γχν νπέο γηα θιηπάξηζκα, απφ αλνμείδσην ράιπβα. ήκαλζε CE. Αληνρή:
10 kN. Βάξνο 159 gr. Μήθνο: 19 cm.
3.3.18.
ΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΓΑΝΣΗΑ
Πξνζθέξνπλ ζεξκνκφλσζε θαη άξηζηε δηαρείξηζε πγξαζίαο. ηεγλψλνπλ γξήγνξα. Έρνπλ
επεμεξγαζία θαηά ησλ νζκψλ.
3.3.19.
ΜΠΑΣΟΝ ΔΣ
Τιηθφ θαηαζθεπήο: θξάκα αινπκηλίνπ γηα κεησκέλν βάξνο. Σξία ηειεζθνπηθά ηκήκαηα.
χζηεκα ξχζκηζεο: Speedlock, γηα εχθνιε θαη γξήγνξε ξχζκηζε ηνπ κήθνπο. Μήθνο ειάρηζην:
70 εθ. Μήθνο κέγηζην: 145 εθ. Βάξνο: 300 γξ./ηεκάρην.
3.3.20.
ΜΠΟΣΔ ΠΔΕΟΠΟΡΗΑ
Μπφηεο νξεηβαζίαο θαηαζθεπαζκέλεο απφ δέξκα πάρνπο 1,6-1,8 mm εηδηθά επεμεξγαζκέλν
ψζηε λα κελ απνξξνθά πγξαζία θαη χθαζκα ζπλζεηηθφ microfiber ζηε γιψζζα θαη ην ηκήκα
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θάησ απφ ηα θνξδφληα. Να έρεη πεξηνξηζκέλε έθηαζε ξαθψλ θαη νη ξαθέο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ
λα θέξνπλ ηα λήκαηα ζην εζσηεξηθφ ψζηε λα κελ είλαη εθηεζεηκέλα ζηε θζνξά. Να είλαη
πιήξσο αδηάβξνρε κε κεκβξάλε ηχπνπ Gore Tex. Σν ηκήκα ηνπ παπνπηζηνχ πνπ πεξηβάιιεη ηα
ζθπξά λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δέξκα θαη εχθακπην χθαζκα ψζηε λα επηηξέπεη πιήξε
επθακςία πξνο φιεο ηηο δηεπζχλζεηο θαηά ηελ θάκςε ηεο πνδνθλεκηθήο άξζξσζεο. Ζ κεζφζνια
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ απνξξνθεηηθφ πιηθφ ηχπνπ EVA. Ζ εμσηεξηθή ζφια λα έρεη
νξεηβαηηθφ αλάγιπθν. ηε κχηε θαη εθηεηλφκελν πξνο ηα πίζσ έσο ηε κέζε ηνπ κεηαηαξζίνπ
θαη ηελ πηέξλα λα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ πιηθφ απφ ειαζηνκεξέο πιηθφ (rubber). Σν βάξνο λα κελ
μεπεξλά ηα 750 gr/ηεκ. ζην κέγεζνο 42.
3.3.21.
ΥΗΟΝΟΒΑΣΖΡΔ
Υηνλνβαηήξεο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε θαηαζθεπή πνπ λα επηηξέπεη ηελ θάκςε ηεο θαηά κήθνο
ζην θάζεην επίπεδν. Να θέξεη θαξθηά γηα ηνλ πάγν ζην θάησ ηκήκα θαη πξνεμέρνληα κεηαιιηθά
δφληηα ζην πξφζζην άθξν ηεο δέζηξαο. Ζ δέζηξα πνπ ζπλδέεη ην παπνχηζη κε ηνλ ρηνλνβαηήξα
λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ θίλεζε ηεο θηέξλαο ψζηε λα γίλεηαη αλεκπφδηζηα ηελ βάδηζε. Ζ
δέζηξα λα δηαζέηεη ξχζκηζε γηα πξνζαξκνγή ζε φισλ ησλ κεγεζψλ ηα ππνδήκαηα απφ κέγεζνο
38 έσο 48. Να θέξεη δεζίκαηα πνπ λα αζθαιίδνπλ κε θαζηάληα θαη πφξπεο. Ο ρηνλνβαηήξαο λα
δηαηίζεηαη ζε 2 κεγέζε ζπκβαηφο κε βάξνο ρξήζηε απφ 60 -130 kg
3.4. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΗ
3.4.1. ΚΡΑΝΟ
Καηάιιειν γηα νξεηβαηηθφ ή αιπηθφ ζθη. Διαθξχ, κηθξφ ζε φγθν, κε ζχζηεκα κε αλνίγκαηα
αεξηζκνχ θαη εχθνιεο ξπζκίζεηο γηα άξηζηε εθαξκνγή. Κέιπθνο απφ δηνγθσκέλν
πνιππξνππιέλην θαη εξγνλνκηθά δηακνξθσκέλν εζσηεξηθφ. Ρπζκηδφκελνο ηκάληαο γηα ην
πεγνχλη. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο θαθνχ. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 12492. ήκαλζε
CE. Βάξνο: 430 gr πεξίπνπ.
3.4.2. ΠΔΓΗΛΑ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΗ
Καηάιιεια γηα καιαθφ ρηφλη (πνχδξα). Με πιήξεο πιεπξηθφ ηνίρσκα ABS θαζψο θαη μχιηλν
ππξήλα. Ο ππξήλαο ηνπ μχινπ εμαζθαιίδεη εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο απφζβεζεο θαη αλάθηεζεο.
Βάξνο 1.530 gr πεξίπνπ γηα ην κέγεζνο (χςνο ζε εθ.) 177.
3.4.3. ΓΔΣΡΔ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΗ
Διαθξηά, αλζεθηηθή, ρσξίο πιαίζην. Πεξηζηξεθφκελνο αλπςσηήξαο θηέξλαο, ελζσκαησκέλα
πψκαηα ζθη θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ ηηκψλ απειεπζέξσζεο 4-10. Δμαζθαιίδνπλ απιφ
ρεηξηζκφ θαη επέιηθην εχξνο ρξήζεσλ. Βάξνο: 550 gr πεξίπνπ. Ρπζκηδφκελν κήθνο: +/-12,5 mm
DIN: 4-10. Τιηθά: θπξήιαην αινπκίλην, πιαζηηθφ πςειήο αληνρήο, αλνμείδσην αηζάιη.
3.4.4. ΦΧΚΗΔ
Δχθνιε πξνζαξκνγή. Ζ ζχλδεζε ζην πίζσ κέξνο (backfix) είλαη ήδε ξακκέλε θαη έρεη
ξπζκηδφκελν κήθνο κέρξη 11 cm. Ζ ζχλδεζε άθξνπ (clicklock) είλαη ήδε ξακκέλε θαη κπνξεί λα
πξνζαξκνζηεί ζε φια ηα πιάηε ησλ ζθη.
3.4.5. ΜΠΑΣΟΝ
Απιφ κπαηφλ ζθη απνηεινχκελν απφ έλα θνκκάηη. Καηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην. Μεγάιε
ιαβή απφ λενπξέλην θαη ξπζκηδφκελν ηκάληα. Μεγάιν πηαηάθη θαη κχηε απφ θαηάιιειν πιηθφ
ηχπνπ Alu Flex Vario Wolfram. Βάξνο: 220 gr πεξίπνπ.
3.4.6. ΠΗΟΛΔ
Κεθαιή απφ αλνμείδσην αηζάιη κε ελζσκαησκέλν θηπάξη. Αζχκκεηξνο γσληαθφο άμνλαο κε
ελζσκαησκέλε ιαβή γηα εξγνλνκηθφ ρεηξηζκφ. Ρπζκηδφκελν ζηήξηγκα ηχπνπ FlickLock. Cen-B
πηζηνπνηεκέλν. Βάξνο: 545 gr. Μήθνο 57cm. Κεθαιή απφ αλνμείδσην αηζάιη. Άμνλαο απφ
αινπκίλην κε θαηάιιειε επηθάιπςε ζηελ πεξηνρή ηεο ιαβήο. * Ίδην είδνο κε ην 3.3.16 *
3.4.7. ΜΠΟΣΔ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΗ
Πξνζθέξεη άλεζε θαη επθνιία ζην ρεηξηζκφ. Δίλαη ζηε θαηεγνξία κεζαίνπ βάξνπο θαηάιιειε
ηφζν γηα αξράξηνπο φζν θαη γηα έκπεηξνπο ρξήζηεο. Γηαθφπηεο ζην πίζσ κέξνο γηα ειεπζεξψλεη
ηελ θίλεζε γηα πεξπάηεκα. Δκπξφζζηα θιίζε: 15°-21°. Σέζζεξηο πφξπεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
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κπφηαο ζην πφδη. Ηκάληαο θιεηδψκαηνο θίλεζεο, ζθίγγεη ρσξίο velcro θαη ραιαξψλεη κε έλα
βξφρν εχθνιν ζηε ρξήζε.
3.4.8. ΚΑΛΣΔ ΚΗ
Με ηερλνινγία Fusion. Να ζπλδπάδνπλ ηελ πςειή απφδνζε θαη ηελ άλεζε φιε ηελ εκέξα.
Απνηεινχληαη απφ Wool, Nylon / Polyamide, Polypropylene θαη Lycra/ ειαζηάλ. * Ίδην είδνο κε
ην 3.3.12 *
3.4.9. ΜΑΚΑ ΚΗ
Μάζθα γηα ζθη – snowboard κε άλεηε εθαξκνγή, κε αθξψδεο πιηθφ ζηελ πεξηνρή επαθήο κε ην
πξφζσπν θαη θαξδχ ειαζηηθφ ηκάληα. Να δηαζέηεη δηπιφ θαθφ: PC/AC. Πξνζηαζία θαθνχ:
CAT 1-2. Δπεμεξγαζία anti-scratch εμσηεξηθά θαη anti-fog εζσηεξηθά. * Ίδην είδνο κε ην 3.3.1 *
3.4.10.
ΦΣΤΑΡΗ
Σειεζθνπηθφ θαη απνζπλαξκνινγνχκελν θηπάξη ρηνληνχ ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε ζε νξεηβαζία,
νξεηβαηηθφ ζθη θαη έξεπλα ζε ρηνλνζηηβάδεο. Φηπάξη θαη ιαβή απφ θξάκα αινπκηλίνπ.
Δξγνλνκηθή θαη ζηηβαξή ιαβή. Μεηαβιεηφ κήθνο απφ 65 cm έσο 82 cm πεξίπνπ. Γηαζηάζεηο
απνζήθεπζεο: 36x22 εθ πεξίπνπ. Γηαζέηεη ηέζζεξηο νπέο ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε δηέιεπζε
ζρνηληνχ γηα αγθχξσζε έθηαθηεο αλάγθεο. Βάξνο: 585 gr πεξίπνπ.
3.4.11.
ΑΝΣΔΝΑ ΓΗΑΧΖ
Αληέλα δηάζσζεο απφ ρηνλνζηηβάδεο. Καηάιιειε γηα νξεηβαζία, αιπηληζκφ, νξεηβαηηθφ ζθη.
Καηαζθεπαζκέλε απφ ηζρπξφ αλνμείδσην αηζάιη. Απνηειείηαη απφ 5 ηεκάρηα κήθνπο 80 cm ην
θαζέλα, δηακέηξνπ 13 mm θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 400 cm. Δλψλνληαη κε βηδσηνχο ζπλδέζκνπο
θαη πείξνπο αζθάιηζεο. Βάξνο: 4,10 gr πεξίπνπ.
3.4.12.
ΤΣΖΜΑ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ
Φεθηαθφο θαη αλαινγηθφο πνκπνδέθηεο γηα επαγγεικαηίεο δηαζψζηεο. Γηαζέηεη ηξεηο θεξαίεο.
Δκβέιεηα ζήκαηνο 60 κέηξα. Απηφκαηνο έιεγρνο. Αξηζκφο έλδεημεο ζπκάησλ: 5 ηνπιάρηζηνλ.
Γηαρείξηζε παξεκβνιψλ.
3.4.13.
ΑΚΗΓΗΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΗ
Να έρεη ρσξεηηθφηεηα 38-42 ιίηξα. Καηαζθεπή θαηάιιειε γηα νξεηβαηηθή ρξήζε ζε ρεηκεξηλέο
ζπλζήθεο. Ύθαζκα θαηαζθεπήο απφ πνιπακίδην πςειήο αληνρήο 400 denier ηνπιάρηζηνλ. Σν
χθαζκα θαηαζθεπήο ηνπ πάηνπ ηνπ ζαθηδίνπ λα είλαη απφ πην εληζρπκέλν πιηθφ ζπγθξηηηθά κε
ην χθαζκα ηνπ θπξίσο ζαθηδίνπ. Ζ πιάηε ηνπ ζαθηδίνπ λα είλαη αλαηνκηθή θαη απφ εληζρπκέλν
χθαζκα ρσξίο δηρηπσηφ πιηθφ ψζηε λα αληέρεη ζε ηπρφλ επαθή κε πεηξψδεηο ηξαρείεο
επηθάλεηεο. Να θέξεη ηκάληα κέζεο κε επέλδπζε απφ καιαθφ πιηθφ ζηα πιάγηα, φπνπ
ζπλδένληαη κε ην ζψκα ηνπ ζαθηδίνπ. ηνλ ηκάληα κέζεο λα θέξεη ηκαληάθηα αλάξηεζεο
αλαξξηρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Σν ζαθίδην λα θιείλεη ζην αλψηεξν ηκήκα ηνπ κε θαπάθη ην νπνίν
λα κπνξεί λα απνζπαζηεί εληειψο απφ ην ζαθίδην. Όηαλ ην θαπάθη απνζπάηαη λα κπνξεί λα
θαιχπηεηαη ην άλνηγκα ηνπ ζαθηδίνπ κε θαηάιιειν χθαζκα πνπ λα αζθαιίδεη κε πφξπεο. Να
θέξεη ηκάληα ζπκπίεζεο ζην αλψηεξν ηκήκα θαη ζχζηεκα πξφζδεζεο αλαξξηρεηηθνχ ζρνηληνχ.
Να θέξεη 2 ηκάληεο αλάξηεζεο νξεηβαηηθψλ πηνιέ. Να θέξεη πιατλνχο ηκάληεο ζχζθημεο πνπ λα
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο πέδηισλ νξεηβαηηθνχ ζθη. Να θέξεη ζέζε κεηαθνξάο αζθνχ
λεξνχ. Να θέξεη εηδηθά ζρεδηαζκέλν χθαζκα ή άιιν ζχζηεκα γηα ζπγθξάηεζε & κεηαθνξά
αλαξξηρεηηθνχ θξάλνπο. Να θέξεη ζην ζψκα ηνπ ζαθηδίνπ ζειηέο απφ ηκάληα (daisy chain) γηα
κεηαθνξά θνξηίνπ εμσηεξηθά. Να θέξεη εηδηθά εληζρπκέλεο ζειηέο πνπ λα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα
ηελ αλχςσζε ηνπ ζαθηδίνπ θνξησκέλν πιήξσο κε πιηθά. (hauling loops). Να δηαζέηεη
επελδπκέλνπο ηκάληεο ψκσλ πνπ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εηδηθφ ηκάληα κε πφξπε πνπ
θέξεη ζθπξίρηξα. Βάξνο: κέγηζην 1300 gr πεξίπνπ.
3.4.14.
ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΗ
Οξεηβαηηθφ κπνπθάλ αδηάβξνρν δηαπλένλ ηερλνινγίαο ηχπνπ gore-tex. Δμσηεξηθφ πιηθφ απφ
polyamide κε αδηάβξνρε κεκβξάλε αδηαβξνρνπνίεζεο 20.000 mm H2O θαη δηαπλνή 20.000
gr/m2/24h. Όιεο νη ξαθέο λα είλαη αδηαβξνρνπνηεκέλεο κε εζσηεξηθή ζεξκνθνιιεηηθή ηαηλία.
Να έρεη θαηάιιειν κήθνο ψζηε λα θαιχπηεη ην ζψκα κέρξη ην κέζν ηεο ιεθάλεο. ηα καλίθηα
λα θέξεη ηκάληεο ζχζθημεο κε ηαηλίεο ηχπνπ velcro γηα εθαξκνγή ζηνπο θαξπνχο. Δκπξφο λα
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θιείλεη κε πιαζηηθφ αδηαβξνρνπνηεκέλν θεξκνπάξ πςειήο αληνρήο. Να θέξεη θνπθνχια,
ζηεξεσκέλε ζην ιαηκφ ηνπ ρηησλίνπ, ε νπνία λα δηαζέηεη θνξδφλη ζχζθημεο γηα πξνζαξκνγή
ζην θεθάιη ηνπ ρξήζηε (κέησπν – πξφζσπν) θαη θνξδφλη ξχζκηζεο φγθνπ ζην πίζσ ηκήκα ηνπ
θεθαιηνχ. Δπίζεο λα δηαζέηεη γείζν κε ελίζρπζε. Να έρεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο ψζηε ν
ρξήζηεο λα κπνξεί λα θνξά αλαξξηρεηηθφ θξάλνο εζσηεξηθά ηεο θνπθνχιαο. Να θέξεη δχν
εμσηεξηθέο ηζέπεο ζην χςνο ησλ πιεπξψλ νη νπνίεο λα θιείλνπλ κε πιαζηηθνπνηεκέλα
αδηαβξνρνπνηεκέλα θεξκνπάξ. Να έρεη αδηαβξνρνπνηεκέλν θεξκνπάξ ζηελ πεξηνρή θάησ απφ
ηα καλίθηα, ηε καζράιε θαη ηκήκα ηνπ θνξκνχ γηα εμαεξηζκφ.
3.5. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΥΔΗΜΔΡΗΝΖ ΓΗΑΒΗΧΖ Δ ΒΟΤΝΟ
3.5.1. ΥΔΗΜΔΡΗΝΖ ΚΖΝΖ
Δμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζθελή 2 αηφκσλ. Πνιχ ηζρπξνί πφινη, αδηάβξνρε επηθάιπςε ηχπνπ
Xtreme Shield θαη ηζρπξφ θεξκνπάξ απφ αλνμείδσην αηζάιη. Πιάηνο 140 cm πεξίπνπ πνπ
κπνξεί λα ρσξέζεη δχν ζηξψκαηα 64 cm. Δχθνιε εγθαηάζηαζε: ζχζηεκα κε έγρξσκνπο
θσδηθνχο πφισλ, θιηπ θαη ηκάλησλ γηα γξήγνξε θαη εχθνιε ξχζκηζε. Δπέιηθηνο εμαεξηζκφο: Σα
παξάζπξα εμαζθαιίδνπλ δηαζηαπξσκέλν αεξηζκφ θαη κπνξεί λα είλαη εληειψο θιεηζηά.
Δλδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά: βάξνο 3 kg, κήθνο: 218 εθ, φγθνο ζθελήο 1440 lt, εκβαδφλ
δαπέδνπ 3 η.κ.
3.5.2. ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΤΠΝΟΑΚΟ
Καηάιιεινο γηα απνζηνιέο ζε πνιχ ςειέο θνξπθέο βνπλψλ θαη πνιηθά πεξηβάιινληα.
ρεδηαζκέλνο γηα πξνζηαζία έσο -30 ° C. ρεδηαζκφο ηχπνπ κνχκηαο. Με κηθξφ δηάθξαγκα
ιαηκνχ. Με πεξίπνπ 1000 γξακκάξηα πνχπνπια ρήλαο πνηφηεηαο 850FP πηζηνπνίεζεο R.D.S.
Μεγάινπ κεγέζνπο γηα ηνλ αληίζηνηρα νγθψδε ξνπρηζκφ ησλ ρξεζηψλ. Με αδηάβξνρεο
επελδχζεηο γηα ηελ απνθπγή δηείζδπζεο λεξνχ θαη δηακήθε δηαθξάγκαηα γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ πνχπνπισλ.
3.5.3. ΤΠΟΣΡΧΜΑ
Απηνθνχζθσην (self inflating) ππφζηξσκα ζε κέγεζνο large. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 63 x 196
cm, πάρνο: 3,8 cm, βάξνο: 900 gr, θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπεζηέξα κε αθξφ νπξεζάλεο.
Καηεγνξία ζεξκνκφλσζεο (R value) 3,4. Να δηαηίζεηαη κε ζήθε κεηαθνξάο.
3.5.4. ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ (BIVY SACK ή BIVOUAC SACK)
Παξέρεη πξφζζεηε πξνζηαζία ρσξίο κεγάιν πξφζζεην βάξνο. Αδηάβξνρν θαη αλαπλένλ κε
βάξνο πεξίπνπ 250 γξακκάξηα.
3.5.5. ΔΣΗΑ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ
Με πβξηδηθφ γθαδάθη πνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηα ρξήζεο πγξνχ ή αέξηνπ θαχζηκνπ, αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο. Με κηθξφ βάξνο πεξίπνπ 400 γξακκάξηα. Ζ ζπζθεπαζία λα πεξηέρεη: ζήθε
κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, ηελ εζηία, δνρείν πγξψλ θαπζίκσλ κε ηξφκπα, αιεμήλεκν, βάζε
γηα δνρείν αέξηνπ θαπζίκνπ, θηη επηζθεπήο. πκβαηά θαχζηκα: πγξαέξην, θεξνδίλε, ακφιπβδε
βελδίλε.
3.5.6. ΦΗΑΛΔ ΒΟΤΣΑΝΗΟΤ-ΠΡΟΠΑΝΗΟΤ
Πεξηερφκελν: Μείγκα Ηζνβνπηάλην / Πξνπάλην, βάξνπο 230 γξ., θαηάιιειν γηα ρεηκεξηλή ρξήζε
(-22νC). Φηάιε: Ύςνο (mm): 85, Γηάκεηξνο (mm): 108, Βάξνο (γξ.): 390.
3.5.7. ΜΑΓΔΗΡΗΚΑ ΚΔΤΖ
Κάζε ζεη δηαζέηεη: Μία θαηζαξφια ρσξεηηθφηεηαο 2 ιίηξσλ, απφ αινπκίλην πςειήο αληνρήο
θαη δηάθαλν θαπάθη, δχν βαζεηά πηάηα, δχν κνλσκέλεο θνχπεο. Οη θνχπεο θαη ηα πηάηα
απνζεθεχνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηζαξφιαο. πλνιηθφ βάξνο πεξίπνπ 650 γξακκάξηα.
3.5.8. ΚΟΤΣΑΛΗ
πλδπαζκφο θνπηαιηνχ – πηξνπληνχ, θαηάιιειν γηα αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ρσξίο λα
αθήλεη γεχζε κεηάιινπ θαηά ηε ρξήζε ηνπ. Με δηαβξσηηθφ, κε καγλεηηθφ θαηαζθεπαζκέλν
απφ ηηηάλην.
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3.5.9. ΠΗΡΣΑ ΘΤΔΛΛΖ
Αληηαλεκηθά ζπίξηα γηα λα αλάβνπλ ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Κάζε ζπζθεπαζία λα
πεξηέρεη 20 ζπίξηα εληφο αδηάβξνρεο ζήθεο πνπ θιείλεη.
3.5.10.
ΠΗΝΘΖΡΗΣΖ (FIRE STARTER)
Απηφλνκε αδηάβξνρε κνλάδα παξαγσγήο ζπηλζήξα, κε ηξηβή κεηαιιηθνχ ειάζκαηνο ζε ξάβδν
καγλεζίνπ, γηα άλακκα πξνζαλάκκαηνο. Με αδηάβξνρε ζήθε θχιαμεο πξνζαλάκκαηνο θαη
θνξδφλη κε ζθπξίρηξα έθηαθηεο αλάγθεο. Βάξνο πεξίπνπ 100 γξακκάξηα.
3.5.11.
ΑΝΑΠΣΖΡΑ ΘΤΔΛΛΖ
Αληηαλεκηθφο αλαπηήξαο πγξαεξίνπ παξαγσγήο δηπιήο θιφγαο ζρήκαηνο V ξπζκηδφκελεο
έληαζεο, θαηάιιεινο γηα κεγάια πςφκεηξα (3000 κέηξα) κε θαπάθη αζθαιείαο. Βάξνο πεξίπνπ
100 γξακκάξηα.
3.5.12.
ΘΔΡΜΟ ΝΔΡΟΤ
Καηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην αηζάιη 18/8 κε δηπιφ ηνίρσκα, ρσξεηηθφηεηαο 750 ml κε
απφδνζε 20 ψξεο ζε δεζηφ θαη θξχν θαη 100 ψξεο ζε παγσκέλν. Καπάθη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
σο θνχπα θαη βηδσηφ θνχκπσκα κε ζηνπ.
3.5.13.
ΘΔΡΜΟ ΦΑΓΖΣΟΤ
Καηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην αηζάιη 18/8 κε δηπιφ ηνίρσκα, ρσξεηηθφηεηαο 700 ml κε
απφδνζε 15 ψξεο ζε δεζηφ θαη θξχν. Με κεγάιν άλνηγκα γηα πγξά ή ζηεξεά θαγεηά, θαπάθη
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θνχπα θαη βηδσηφ θνχκπσκα κε ζηνπ θαη ρεηξνιαβή.
3.5.14.
ΓΟΥΔΗΟ ΚΑΤΗΜΟΤ ΓΗΑ ΔΣΗΑ
Γηα ρξήζε κε εζηίεο πγξψλ θαπζίκσλ, ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 800 ml θαη θαπάθη αζθαιείαο.
πκβαηφ κε ηε δεηνχκελε εζηία καγεηξέκαηνο
3.6. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΑ
3.6.1. ΣΟΛΖ ΣΔΓΑΝΖ
Πνιχ αλζεθηηθή ζηνιή ζηεγαλνχ ηχπνπ γηα επαγγεικαηίεο δηαζψζηεο. Καηάιιειε γηα θξχεο
ζπλζήθεο. Τιηθφ ζηνιήο απνηεινχκελν απφ ηξία ζηξψκαηα (Tri-Laminate). Μεηαιιηθφ ζηεγαλφ
θεξκνπάξ. Διαζηηθφο ηκάληαο κέζεο. Μαλζέηεο θαη θνιάξν απφ ιάηεμ. Διαζηηθέο κπφηεο απφ
θανπηζνχθ / λενπξέλην. Δπηγνλαηίδεο απφ ζπκπηεζκέλν λενπξέλην 2 mm. 2 ηζέπεο κεξψλ κε
velcro, 1 αξηζηεξή ηζέπε ζην ζηήζνο θαη 1 ηζέπε ζην πιάη. 3 ζέζεηο γηα πξνζάξηεζε
εμνπιηζκνχ ζην ζψξαθα. Ξερσξηζηή θνπθνχια λενπξελίνπ 2 mm. Κάιηζεο απφ ζπκπηεζκέλν
Νενπξέλ 4mm. * Ίδην είδνο κε ην 3.1.2 *
3.6.2. ΣΟΛΖ ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΑ
Τςειήο αληνρήο ζηνιή πνιπακίδηνπ γηα ζπειαηνινγία θαηάιιειε γηα θξχεο θαη πγξέο ζπειηέο.
Καηαζθεπαζκέλε κε αδηάβξνρν χθαζκα. Δπέλδπζε απφ fleece ζην θνιάξν. Διαζηηθή ζηε κέζε
θαη ζηελ πιάηε. θίμηκν ησλ θαξπψλ. Δληζρπκέλε ζηνπο γινπηνχο θαη ηνπο αγθψλεο Βάξνο:
1060 γξ. πεξίπνπ.
3.6.3. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΛΖ ΣΔΓΑΝΖ
Τιηθφ δηπιήο ζηξψζεο απνηεινχκελν απφ έλα ζηξψκα fleece θαη έλα ζηξψκα απφ δηαπλένλ
Polyamid. Babygro ελζσκαησκέλν. Σζέπε ζην κεξφ κε θιείζηκν velcro. Διαζηηθή θνπθνχια
απφ λενπξέλην 2mm κε αδηάβξνρν ιάζηηρν πξνζψπνπ απφ ιάηεμ. Δξγνλνκηθή ηνκή κε
λενπξέλην πςειήο ειαζηηθφηεηαο γχξσ απφ ην ιαηκφ (ε θνπθνχια λα κελ πεξηνξίδεη ηελ θίλεζε
ηεο θεθαιήο). Μηθξέο ηξχπεο ζηελ θνξπθή ηνπ θαιχκκαηνο γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ λεξνχ. *
Ίδην είδνο κε ην 3.1.3*
3.6.4. ΑΓΗΑΒΡΟΥΔ ΚΑΛΣΔ MERINO
Με ηερλνινγία Fusion. Τςειήο πνηφηεηαο λήκαηα κε κηθξνΐλεο γηα πςειή απφδνζε θαη άλεζε.
Αδηάβξνρε θάιηζα κήθνπο κπφηαο κε ππθλφ ειαζηηθφ πέικα, θηέξλα θαη αζηξάγαιν,
θαηάιιειν γηα ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ζπλδπάδνληαο δεζηαζηάο θαη δηαπλνή. χλζεζε
(ελδεηθηηθή): Δμσηεξηθφ: 95% Nylon, 5% Elastane. Δζσηεξηθά: 54% Merino, 36% Polyester,
7.5% Nylon, 2.5% Elastane. Μεκβξάλε:100% PU.
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3.6.5. ΜΠΟΝΣΡΗΔ
Καηάιιειν γηα ζπειαηνινγία, πιήξσο ξπζκηδφκελν κπνληξηέ. 2 ζειηέο γηα πιηθά. Δηδηθφ ζεκείν
πξφζδεζεο γηα ην ζαθίδην ηνπ ζρνηληνχ. Αθαηξνχκελν, πξνζηαηεπηηθφ πιαζηηθφ.. Βάξνο: 650
γξ. πεξίπνπ.
3.6.6. ΚΑΣΑΒΑΣΖΡΑ ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΔ ΦΡΔΝΟ
Με ιεηηνπξγία απηφκαηεο πέδεζεο πνπ επηηξέπεη ην εχθνιν ζηακάηεκα θαη ηε ζπγθξάηεζε ηε
ζέζε ζην ζρνηλί. Ζ ζπζθεπή κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ή λα αθαηξεζεί γξήγνξα απφ ην ζρνηλί
ρσξίο λα αθαηξεζεί απφ ην κπνληξηέ. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο αλαβαηήξαο κε
ηε βνήζεηα πνδνζηεξίνπ. Δχθνιν ζηε ρξήζε: ν ξπζκφο θαζφδνπ λα ειέγρεηαη κεηαβάιινληαο ηε
ιαβή ζην ειεχζεξν άθξν ηνπ ζρνηληνχ. Να είλαη θαηάιιειν γηα ζηελά πεξάζκαηα. Τιηθφ (-α):
κπνκπίλεο αινπκηλίνπ, αληηθαηαζηάζηκεο. Βάξνο (γξ.): 325 πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε
EN 341 class A θαη ζήκαλζε CE. πκβαηφ κε ζρνηλί δηακέηξνπ απφ 9-12 ρηι.
3.6.7. ΦΡΔΝΟ ΥΔΗΡΟ
Αλαβαηήξαο ζρνηληνχ. πκβαηφο κε ζρνηληά δηακέηξνπ: 8 – 13 mm. Βάξνο: 120 gr πεξίπνπ.
Μήθνο: 110 mm πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 567, EN 12841/B. ήκαλζε CE. Γπλαηφηεηα
κπινθαξίζκαηνο ζε ιαζπψδε θαη παγσκέλα ζρνηληά ιφγσ χπαξμεο νπψλ ζην έθθεληξν θαη ζηελ
πιάθα. Σν έθθεληξν λα έρεη κεγάιε ζθιεξφηεηα επηθάλεηαο γηα κεγάιε αληνρή ζηε θζνξά θαη
κείσζε ηεο επζξαπζηφηεηαο. Δξγνλνκηθφο κνριφο αλνίγκαηνο, εχθνινο ρεηξηζκφο θαη
πξνζηαηεπκέλνο απφ θξαδαζκνχο θαη απφ ηνλ θίλδπλν ηπραίνπ αλνίγκαηνο.
3.6.8. ΦΡΔΝΟ ΠΟΓΗΟΤ
Να δηεπθνιχλεη ηελ νιίζζεζε ζρνηληνχ ζηα πξψηα κέηξα. Οδνλησηφ έθθεληξν κε
απηνθαζαξηδφκελε ππνδνρή γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο
(παγσκέλα ή βξψκηθα ζρνηληά). Μεραληζκφο ελζσκαησκέλνο ζην ζψκα ηεο ζπζθεπήο γηα
κεγαιχηεξε πξνζηαζία. Να απειεπζεξψλεηαη απφ ην ζρνηλί κε κηα απιή θίλεζε ηνπ πνδηνχ
πξνο ηα πίζσ. Δχθνιε θαη γξήγνξε ξχζκηζε κε πφξπε. Καπάθη απφ αλνμείδσην αηζάιη γηα
θαιχηεξε αληνρή ζηε δηάβξσζε. Ηκάληεο κεγάιεο αληνρήο ζηελ ηξηβή. Βάξνο: 85 gr πεξίπνπ.
πκβαηφ κε ζρνηλί δηακέηξνπ: 8 έσο 13 mm.
3.6.9. ΥΟΗΝΗ
Ζκηζηαηηθφ ζρνηλί θαηάιιειν γηα ζπειαηνινγία, κε αληνρήο ζηελ ηξηβή θαη επειημία. Μήθνο
100 m θαη πάρνο 10 mm. Φνξηίν ζξαχζεο: 2.500 daN (kg). Αξηζκφο πηψζεσλ κε ζπληειεζηή 1:
6 (100 kg). Βάξνο/κέηξν: 61 γξ πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε θαηά: EN 1891 A. Δπηκήθπλζε 50/150
kg: 4.1 % πεξίπνπ.
3.6.10.
ΑΚΗΓΗΟ ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΟΗΝΗΟΤ
αθίδην πειαηνινγηθφ απφ βεξληθσκέλν PVC1100 dTex 670 θαη 900g/m². Να θέξεη, ζην θάησ
κέξνο, πξνζηαηεπηηθέο ζσιελσηέο ξαθέο, εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηε κεηαθνξά βαξηψλ
θνξηίσλ. Να δηαζέηεη κία θάησ ρεηξνιαβή θαη κία ιαβή αλχςσζεο κεηαμχ ησλ ηκάλησλ ψκνπ.
Δζσηεξηθφ θιείζηκν κε πηεξχγην, νπέο θαη ζρνηλί. Σξεηο εζσηεξηθνί βξφγρνη εξγαιείσλ απφ
ηνπο νπνίνπο ην έλα είλαη γηα αλχςσζε. Μηα αθαηξνχκελε δψλε. Σφζν νη ηκάληεο ψκνπ φζν θαη
ν ηκάληαο κέζεο είλαη εληζρπκέλνη γηα κεγαιχηεξε άλεζε. Ύςνο: 63 εθ πεξίπνπ. Υσξεηηθφηεηα:
45 L.
3.7. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΣΑΓΤΖ
3.7.1. ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΖ ΣΟΛΖ
Γηπιφθνδξε θαηαδπηηθή ζηνιή απφ λενπξέλ 5mm κε παληειφλη Long John κε θεξκνπάξ θαη
ζαθάθη κε θνπθνχια θαη θεξκνπάξ πνπ θηάλεη κέρξη ην ζαγφλη. Μεγάια Aquastop ζηα άθξα
θαη πξνζηαηεπηηθά ζηνπο αγθψλεο θαη ζηα γφλαηα. Αλαηνκηθή ζρεδίαζε (Pre cut).
3.7.2. ΓΗΛΔΚΟ ΝΔΟΠΡΔΝ
Γηιέθν απφ ππεξειαζηηθφ λενπξέλ (Ultra-strech) 2mm. Δξγνλνκηθή εθαξκνγή. Βεινχδηλε
εζσηεξηθή επέλδπζε.
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3.7.3. ΚΑΛΣΑΚΗΑ ΝΔΟΠΡΔΝ
Καηαδπηηθά θαιηζάθηα εληζρπκέλα κε δηπιή θφδξα θαηάιιεια γηα έληνλε ρξήζε.
Καηαζθεπαζκέλα απφ Neoprene, ηθαλά λα θξαηήζνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ησλ πνδηψλ ζε ζηαζεξά
επίπεδα. Πάρνο: 3mm. * Ίδην είδνο κε ην 3.1.18 *
3.7.4. ΠΑΠΟΤΣΗΑ ΝΔΟΠΡΔΝ
Καηάιιεια γηα ρεηκεξηλή ρξήζε θαη θξχα λεξά. Πάρνο λενπξέλ 5mm δηπιφθνδξν.
Αληηνιηζζεηηθή ζφια απφ θανπηζνχθ, πνιχ ζηαζεξή θαη εληζρπκέλε ζηε θηέξλα.
3.7.5. ΓΑΝΣΗΑ ΝΔΟΠΡΔΝ
Πξνζθέξνπλ πςειά επίπεδα ζεξκνκφλσζεο. Γελ πεξηνξίδνπλ ηα δάρηπια. Αζθαιίδνπλ κε
Velcro. Μεγάιεο αληνρήο. Πάρνο: 2mm.
3.7.6. ΜΑΚΑ
Μάζθα θαηάδπζεο δπνπηηθή, κε απιφ ζρεδηαζκφ, κεζαίνπ φγθνπ, κε θαιή νξαηφηεηα, κε
καιαθή ζηιηθφλε. πκβαηή κε νπηηθνχο θαθνχο.
3.7.7. ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ
Αλαπλεπζηήξαο κε αληεπηζηξνθή βαιβίδα εθπλνήο θαη εκηζηεγαλή Anti-Splash θνξπθή.
Δπηζηφκην απφ ζηιηθφλε.
3.7.8. ΒΑΣΡΑΥΟΠΔΓΗΛΑ
Να δηαζέηνπλ ξπζκηδφκελνπο ηκάληεο πξνζαξκνγήο. Δηδηθέο νπέο γηα ην ηελ έμνδν ηνπ λεξνχ
απφ ην πέδηιν. Δμαηξεηηθά αλζεθηηθά ζε ρηππήκαηα ρσξίο λα κεηψλεηαη ε απφδνζή ηνπο.
3.7.9. ΦΑΚΟ
Φαθφο ρεηξφο ηχπνπ creeled. Καη’ ειάρηζην ραξαθηεξηζηηθά: Ηζρχο 10W, θσηεηλφηεηα 800
Lumens, έληαζε δέζκεο 14.000 LUX, κήθνο δέζκεο: 250m, εχξνο δέζκεο: 5,27o , απηνλνκία
2.5 ψξεο, κέγηζην βάζνο 100m. ηεγαλνπνίεζε: Γηπιά O-Rings. Γηαθφπηεο: πξφκελνο
καγλεηηθφο. Τιηθφ ζψκαηνο θαη θεθαιήο: θξάκα αινπκηλίνπ αεξνπνξηθνχ ηχπνπ ζθιεξήο
αλνδίσζεο. Δπαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία Li-ion 4,2V – 4000mAh. Φνξηηζηέο: 12 & 220V.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: Ø 49,5(θεθαιή) - Ø 34 (ζψκα) x 140 mm. Κνξδφλη αζθαιείαο.
3.7.10.
ΜΑΥΑΗΡΗ
Λεπίδα θαηαζθεπαζκέλε απφ ράιπβα HYDRALLOY γηα κεγάιε ζθιεξφηεηα θαη
αλζεθηηθφηεηα ζηε δηάβξσζε απφ ην αικπξφ λεξφ. Ζ ιεπίδα εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ
καραηξηνχ. Ζ κία πιεπξά είλαη νδνλησηή θαη ε άιιε ιεία. Ζ κχηε λα είλαη πιαηηά (blunt tip).
Δηδηθή εγθνπή γηα θνπή ζρνηληνχ θαη δηρηπψλ. ρεδηαζκέλν ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζεκεία
επαθήο κεηαμχ κεηάιισλ γηα ηελ απνθπγή δηάβξσζεο. Γξήγνξε απνζπλαξκνιφγεζε γηα
θαζαξηζκφ ρσξίο ηε ρξήζε εξγαιείσλ. Μεγάιε ιαβή. Θήθε ηνπνζέηεζεο θαη αλάξηεζεο ζηνλ
εμνπιηζκφ ηνπ ρξήζηε. Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε αθαίξεζε απφ ηε ζήθε επηηπγράλνληαη κε ην έλα
ρέξη. Δλδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά: δηαζηάζεηο 25,4x5,5x2,5cm, βάξνο 264 gr, κήθνο ιεπίδαο
12,70 cm.
3.7.11.
ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ ΠΤΞΗΓΑ
Αλαινγηθή θαηαδπηηθή ππμίδα ρεηξφο (κε ινπξάθη) κεγάιεο αθξηβείαο. Οη ελδείμεηο είλαη
επδηάθξηηεο απφ ην πάλσ κέξνο αιιά θαη απφ πιάγηα γηα κεγαιχηεξε άλεζε θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο θαηάδπζεο. Γηαζέηεη ηζρπξφ ινπξί κεγάιεο αληνρήο θαη ηδάκη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο.
Γηάκεηξνο: 4 εθ. πλνδεχεηαη απφ πξαθηηθή ζήθε κεηαθνξάο anti-shock.
3.7.12.
ΡΟΛΟΨ - COMPUTER ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΟ
Έγρξσκν dive computer. Δμαηξεηηθά αλζεθηηθφ ζε ρηππήκαηα θαη γξαηδνπληέο γηα δηαρξνληθή
θαη έληνλε ρξήζε. Οζφλε TFT LCD γηα απαηηεηηθέο θαηαδχζεηο. Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο
θσηνγξαθηψλ. Τπνβξχρηνη ράξηεο. Αζχξκαηε έλδεημε πίεζεο θηάιεο. Έλδεημε πνιιαπιψλ
αεξίσλ. Δπαλαθνξηηδφκελν.
3.7.13.
ΡΤΘΜΗΣΖ ΠΛΔΤΣΟΣΖΣΑ JACKET
Σν ζαθίδην λα ηαηξηάδεη κε κνλέο ή δηπιέο δεμακελέο. Γηαζέηεη πεξηζηξεθφκελεο πφξπεο θαη
δαθηπιίνπο D-Ring. χζηεκα βάξνπο SLS. Οπηηθή επηβεβαίσζε γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε
βάξνπο. Θήθεο θνξηίνπ Stretch. Άλνηγκα πιεπξηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζσιήλα. χλδεζε
θνπζθψκαηνο πςειήο παξνρήο. Σζέπεο βάξνπο.
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3.7.14.
1ν & 2ν ΣΑΓΗΟ
Μπξνζηηλφ θάιπκκα κε εηδηθφ κέηαιιν θαη Mesh-Grid. Πξνζηαηεπηηθφ ιάζηηρν γηα θαιχηεξε
ζπλαιιαγή ζεξκφηεηαο. Μεηαιιηθή θαηαζθεπή. Πξψην ζηάδην: ηζνξξνπεκέλνο ζρεδηαζκφο
δηαθξάγκαηνο.
3.7.15.
ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΡΤΘΜΗΣΖ
Ρπζκηζηήο βαξένο ηχπνπ. Τιηθφ θαηαζθεπήο: Νηθέιην κε επηρξσκησκέλν νξείραιθν. Μπνξεί λα
ζπλδπαζηεί κε φινπο ηνπο κεηαιιηθνχο ξπζκηζηέο. Δμνπιηζκέλνο κε ζχζηεκα VAD.
3.7.16.
ΜΑΝΟΜΔΣΡΟ
Τςειήο αθξηβείαο αλαινγηθή, ηξηπιή θνλζφια κε ππμίδα, καλφκεηξν θαη βαζχκεηξν.
Δπηηξεπφκελν βάζνο: 75 κέηξα. Πξνζηαηεπηηθφ ειαζηηθφ θάιπκκα. Φσζθνξίδνπζα νζφλε.
3.7.17.
ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ ΦΤΡΗΥΣΡΑ
Ηζρπξή θπξίρηξα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ξπζκηζηή (παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηνπ δηαθφπηε
πιήξσζεο θαη ηνπ ζσιήλα).
3.7.18.
ΦΗΑΛΖ ΚΑΣΑΓΤΔΧΝ
Υαιχβδηλνο θχιηλδξνο 18 ιίηξσλ, 230 bar. Γηάκεηξνο: 204 mm. Σχπνο αεξίνπ/βαιβίδαο: Air G5
/ 8.
3.7.19.
ΕΧΝΖ ΒΑΡΧΝ
Εψλε ειαζηηθή βαξψλ.
3.7.20.
ΒΑΡΖ
7 kg πιαζηηθνπνηεκέλα απνζπψκελα.
3.7.21.
ΑΚΗΓΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Τιηθφ 500D PVC Tarpaulin κεγάιεο αληνρήο. Υσξίο ξαθέο, κε επηθφιιεζε πςειήο
ζπρλφηεηαο. Σειεζθνπηθή ιαβή θαη ξνδάθηα. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 78x37x37 cm. Με
ξπζκηδφκελν θαη απνζπψκελν ηκάληα ψκνπ. Γχν εληζρπκέλεο ρεηξνιαβέο κεηαθνξάο. Άλνηγκα
ζρήκαηνο “U” κε θεξκνπάξ. Βάξνο: 2,9 Kg πεξίπνπ.
3.7.22.
ΤΠΟΒΡΤΥΗΟ ΠΡΟΒΟΛΔΑ
Αδηάβξνρνο θαθφο θαηάιιεινο γηα έξεπλα θαη δηάζσζε. Γηαζέηεη ιακπηήξα ηχπνπ eLED
πςειήο έληαζεο πνπ απνδίδεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 10 watt. Φσηεηλφηεηα 2000 lumen ηνπιάρηζηνλ
(κε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία). Τςειή ζεξκνθξαζία θσηφο, πνπ κνηάδεη κε ην ειηαθφ θσο.
Γηαθφπηεο πιήξνπο θαη κηζήο ηζρχνο, δηαηεξεί ηε δσή ηεο κπαηαξίαο αθφκε πεξηζζφηεξν.
χζηεκα θιεηδψκαηνο ηνπ δηαθφπηε πνπ εκπνδίδεη ηελ αθνχζηα ελεξγνπνίεζε. Λαβή ηχπνπ
πηζηνιηνχ. Πξνζηαζία ηεο θεθαιήο κε ηζρπξφ ειαζηηθφ. ψκα απφ ηζρπξφ αληηδηαβξσηηθφ ABS
θαη πνιπθαξβνληθφ πιαζηηθφ. Να ζπλνδεχεηαη απφ ειαζηηθφ ινπξί θαξπνχ θαη απφ
επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο.
3.8. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑΧΖ Δ ΟΡΜΖΣΗΚΑ ΝΔΡΑ
3.8.1. ΧΗΒΗΟ ΓΗΑΧΖ
σζίβην (γηιέθν) δηάζσζεο. Τιηθφ: ηχπνπ Cordura® 1000 D θαη αθξψδεο PVC. Σξεηο (3)
ηκάληεο ζχζθημεο εκπξφο. Γχν (2) πιεπξηθνί ηκάληεο ψκσλ κε πφξπεο. Γχν (2) κπξνζηηλέο
ηζέπεο κε νπή γηα απνζηξάγγηζε. Μεγάιε πίζσ ηζέπε, πξνζαξκνδφκελε, γηα ζρνηλί αζθαιείαο.
Αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο εκπξφο θαη πίζσ θαη ξπζκηδφκελνη ηκάληεο πνδηψλ. Πηζηνπνίεζε θαηά:
ISO 12402-5.
3.8.2. ΚΡΑΝΟ
Κξάλνο γηα πξνζηαζία θεθαιήο θαη απηηψλ. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 1385. ήκαλζε CE. Βάξνο
500 gr πεξίπνπ. Ρπζκηδφκελν εζσηεξηθφ γηα πξνζαξκνγή ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε θεθαιήο.
Αθξψδεο πιηθφ εζσηεξηθά κε αδηάβξνρε επέλδπζε.
3.8.3. ΥΟΗΝΗ ΡΗΦΖ
ρνηλί πνπ επηπιέεη απφ πνιπεζηέξα θαη λάηινλ κήθνπο 25 m, δηακέηξνπ 8 mm. αθίδην
κεηαθνξάο ηνπ ζρνηληνχ απφ πνιπεζηέξα 1000 D θαη λάηινλ 420 D κε αθξψδεο πιηθφ γηα
πιεπζηφηεηα, κε ιαβή πξνζηαηεπκέλε απφ καιαθφ πιαζηηθφ θαη αλαθιαζηηθέο ισξίδεο.
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3.8.4. ΕΧΝΖ ΜΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΗΝΗ ΡΗΦΖ
Εψλε γξήγνξεο απειεπζέξσζεο, θαηάιιειε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζρνηληνχ ξίςεο.
3.8.5. ΠΑΠΟΤΣΗΑ CANYONING
Οη κπφηεο λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα λα πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε απφδνζε, άλεζε,
αζθάιεηα θαη πξφζθπζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πγξφ ζηνηρείν, φπσο ην
canyoning, ε ζπειαηνινγία θιπ. Να είλαη εληζρπκέλν ζηε θηέξλα θαη ζηα δάθηπια γηα πξφζζεηε
αζθάιεηα θαη ππνζηήξημε. Σν πέικα λα έρεη αλάγιπθεο ιεπηνκέξεηεο γηα απμεκέλε πξφζθπζε.
Να ππάξρνπλ δίαπινη απνζηξάγγηζεο ηνπ λεξνχ. Να ζπλνδεχνληαη απφ 1 εθεδξηθφ δεπγάξη
θνξδφληα. * Ίδην είδνο κε ην 3.1.6*
3.8.6. ΦΟΡΜΑ NEOPREN
Παληειφλη κε ηηξάληεο απφ λενπξέλην 5 mm. Δληζρπκέλν κε θφια ηχπνπ polyglut ζε γφλαηα θαη
γινπηνχο. Βεξλίθη πνιπνπξεζάλεο γηα πξνζηαζία απφ ηξηβή ζε γινπηνχο θαη γφλαηα έσο ηνπο
αζηξαγάινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξαθψλ. Δηδηθφο ζρεδηαζκφο ζηνπο αζηξαγάινπο γηα
επθνιφηεξε εθαξκνγή.
3.8.7. ΦΟΡΜΑ NEOPREN ΓΗΑ ΚΑΓΗΑΚ
Φφξκα λενπξελίνπ γηα θαγηάθ κε δεζηή επέλδπζε. Να δηαζέηεη εμαηξεηηθή κφλσζε θαη
αλαηνκηθή θνπή γηα ηέιεηα εθαξκνγή. Να έρεη ελίζρπζε ζηα γφλαηα θαη αληηνιηζζεηηθή
επηθάλεηα ζηελ πεξηνρή θαζίζκαηνο γηα θαιή πξφζθπζε ζην θάζηζκα ηνπ θαγηάθ. Να έρεη
κεγάιε αληνρή ζηελ ηξηβή.
3.8.8. ΣΕΑΚΔΣ NEOPREN
Jacket απφ λενπξέλην 5 mm, κε ελζσκαησκέλε θνπθνχια θαη ηκάληα θαβάινπ. Δλίζρπζε κε
θφια ηχπνπ polyglut θαη βεξλίθη πνιπνπξεζάλεο ζηνπο αγθψλεο θαη ζηνλ ηκάληα θαβάινπ γηα
πξνζηαζία απφ ηξηβή. Δηδηθά ζρεδηαζκέλνη θαξπνί γηα επθνιφηεξε εθαξκνγή.
3.8.9. ΚΑΛΣΔ NEOPREN
Κάιηζεο απφ δηπιήο επίζηξσζεο λενπξέλην 3,5 mm κε ζφια ηχπνπ Supratex γηα δεζηαζηά θαη
άλεζε θαη ξαθέο ηχπνπ Blindstitch.
3.8.10.
ΚΟΤΦΑΚΗ NEOPREN
Καηαζθεπαζκέλν απφ ιεπηφ fleece ιακηλαξηζκέλν κε κεκβξάλε PU. Φέξεη ξπζκηδφκελν ηκάληα
γηα ζηαζεξή εθαξκνγή ζην θεθάιη ηνπ ρξήζηε. Πξνζθέξεη δεζηαζηά, αδηαβξνρία (10.000
mmH2O) θαη αλαπλεπζηκφηεηα (3.000 g/m2/day).
3.8.11.
ΓΑΝΣΗΑ NEOPREN
Δχθακπηα γάληηα απφ καιαθφ Νενπξέλην 2,5mm, επηρξηζκέλν κε PU ζηηο παιάκεο. Παξέρνπλ
εμαηξεηηθή πξφζθπζε θαη δεζηαζηά ζηα ρέξηα ζαο.
3.8.12.
ΣΟΛΖ DRY
ρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη βέιηηζηε ειεπζεξία θηλήζεσλ. Καηαζθεπαζκέλε απφ
πιηθφ ηχπνπ Micropore 320, πξνζθέξνληαο αδηαβξνρία (15.000 mmH2O) θαη αλαπλεπζηκφηεηα
(10.000 g/m2/day). Ραθέο θαιπκκέλεο κε πςειήο πνηφηεηαο ζεξκνθνιιεκέλε ηαηλία. Βάξνο
πεξίπνπ 2150 gr γηα ην κέγεζνο L. Να δηαζέηεη απνζπψκελε θνπθνχια, ζηεγαλέο καλζέηεο θαη
θνιάξν απφ ιάηεμ, εληζρχζεηο λενπξελίνπ 3mm ζηα γφλαηα, ηνπο αζηξαγάινπο θαη ηνπο
αγθψλεο. Κάιηζεο λάηινλ. Αδηάβξνρν κπξνζηηλφ θεξκνπάξ. Ρπζκηδφκελε δψλε κέζεο απφ
λενπξέλην. Πξνζηαηεπκέλεο ηζέπεο.
3.8.13.
ΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΦΟΡΜΑ
Ύθαζκα απφ ίλεο πνιπακηδίνπ, πνιπεζηέξα θαη Lycra γηα ζπλδπαζκφ αληνρήο, ζπγθξάηεζεο
ζεξκφηεηαο, ειαζηηθφηεηα θαη άλεζε. Μπξνζηηλφ θιείζηκν κε δηπιφ θεξκνπάξ. Δληζρπκέλα
ηκήκαηα γφλαηνο, κε ηζέπεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξνζζήθε επηπξφζζεησλ πξνζηαηεπηηθψλ
γφλαηνο.
3.8.14.
ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ/ΑΝΣΗΑΝΔΜΗΚΟ
Σδάθεη κεζαίνπ βάξνπο, κε έλα άλεην ιαηκφ ηχπνπ GlideSkin. Να δηαζέηε ηζέπε ζην ζηήζνο κε
ζηεγαλφ θεξκνπάξ. Βάξνο: 730 g (L) πεξίπνπ. Δπέλδπζε λενπξελίνπ ηχπνπ GlideSkin.
Ρπζκηδφκελεο καλζέηεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν λεξνχ. Ρπζκηδφκελε δψλε κέζεο απφ
λενπξέλην κε δπλαηφηεηα ζχζθημεο κε Velcro. Γηπιή κέζε γηα πεξηνξηζκφ ηεο εηζφδνπ λεξνχ.
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3.8.15.
ΒΑΡΚΑ RAFTING
Φνπζθσηή βάξθα θαηάιιειε γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, ηδηαίηεξα ζε πνηακνχο κε πνιχ κεγάιν
φγθν λεξνχ. Καηαζθεπαζκέλε απφ πιηθφ ηχπνπ Hypalon® 1100 DTEX γηα ηνπο ζσιελσηνχο
αεξνζαιάκνπο θαη 1680 DTEX γηα ην πάησκα. Να έρεη κεγάιε αληνρή ζε αθξαίεο ζπλζήθεο θαη
ζε θζνξά. Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελα ρσξίζκαηα. Να ρσξάεη 9 άηνκα. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο:
425x196 cm. Δλδεηθηηθφ βάξνο: 68 kg.
3.8.16.
ΚΟΤΠΗ ΟΓΖΓΟΤ ΒΑΡΚΑ RAFTING
Καηαζθεπαζκέλν απφ δηπιφ ζσιήλα κε επηθάιπςε fiberglass θαη πηεξχγην απφ
πνιππξνππιέλην. Να δηαζέηεη εξγνλνκηθή ιαβή ηχπνπ T. Δλδεηθηηθφ κήθνο :165 cm. Δλδεηθηηθφ
βάξνο: 1,2 kg.
3.8.17.
ΚΟΤΠΗ ΒΑΡΚΑ RAFTING
Καηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην κε επηθάιπςε πνιπαηζπιέλην θαη πηεξχγην απφ
πνιππξνππιέλην. Να δηαζέηεη εξγνλνκηθή ιαβή ηχπνπ T. Δλδεηθηηθφ κήθνο :140 cm. Δλδεηθηηθφ
βάξνο: 0,88 kg.
3.8.18.
ΣΡΟΜΠΑ ΦΟΤΚΧΜΑΣΟ ΒΑΡΚΑ
Αληιία ρεηξφο γηα φια ηα είδε θνπζθσηψλ. Τςειή απφδνζε, εχθνιε ρξήζε θαη άλεζε. Γηπιήο
ελέξγεηαο. Δξγνλνκηθή ιαβή. Γηεπξπκέλε βάζε γηα κέγηζηε ζηαζεξφηεηα. Μαλφκεηξν πίεζεο.
Πξνζηαηεπηηθφ θίιηξν. Υσξεηηθφηεηα: 2 x 1500 cc. Μέγηζηε πίεζε: 1,9 bar (27,5 psi).
Καηαζθεπαζκέλε απφ ABS θαη Αινπκίλην.
3.8.19.
ΣΡΟΜΠΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΒΑΡΚΑ
Να είλαη θαηάιιειε γηα θνπζθσηά ζθάθε. Να δηαζέηεη ηξνθνδνζία 12V απφ ηνλ αλαπηήξα ηνπ
απηνθηλήηνπ. Να θέξεη θίιηξν αέξα αλαξξφθεζεο, εχθνια πξνζβάζηκν γηα θαζαξηζκφ θαη
αληηθαηάζηαζε. Να δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία απηφκαηα φηαλ επηηεπρζεί ε επηιεγκέλε πίεζε. Να
έρεη ηε δπλαηφηεηα ηφζν πξνζζήθεο φζν θαη αθαίξεζεο αέξα. Να θέξεη ζσιήλα 1,70 m πεξίπνπ
θαη θαιψδην ηξνθνδνζίαο 3 m πεξίπνπ. Δλδεηθηηθή παξνρή αέξα: 160 l/min-450 l/min. Μέγηζηε
πίεζε: 0,95 mbar (13,8 psi). Να ζπλνδεχεηαη απφ ηζάληα ψκνπ γηα ηε κεηαθνξά ηεο.
3.8.20.
ΣΡΟΜΠΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΓΗΑ ΒΑΡΚΑ
Σξφκπα επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Να δηαζέηεη αληάπηνξεο/αθξνθχζηα γηα θάζε ρξήζε. Να έρεη ηε
δπλαηφηεηα ηφζν πξνζζήθεο φζν θαη αθαίξεζεο αέξα. Να έρεη ζχζηεκα θηλεηήξσλ θαη
αλεκηζηήξσλ πςειήο απφδνζεο θαη αμηνπηζηίαο. Δλδεηθηηθή ηζρχο: 1100 W. Δλδεηθηηθφ βάξνο:
3 θηιά. Παξνρή αέξα: 1500 l/ιεπηφ ηνπιάρηζηνλ. Μέγηζηε πίεζε: 230 mbar (3,3 psi). Παξνρή
ηάζεο: 230 V.
3.8.21.
ΓΗΘΔΗΟ ΦΟΤΚΧΣΟ ΚΑΦΟ
Φνπζθσηφ θαγηάθ 2 αηφκσλ πνπ γηα πνηακνχο θαηεγνξίαο I, II, III, IV. Τιηθφ ζσιελσηψλ
αεξνζαιάκσλ θαη δαπέδνπ ηχπνπ Hypalon 1100 dtex. Αθαηξνχκελν δάπεδν. σιελσηνί
αεξνζάιακνη δηακέηξνπ 28 cm πεξίπνπ. Δζσηεξηθφ πιάηνο 38 cm πεξίπνπ. Γηακεξίζκαηα 3 + 2.
Ρπζκηδφκελεο ρεηξνιαβέο. Βαιβίδεο πιήξσζεο: 5. Βαιβίδα ππεξπίεζεο: 1. Λνπξάθηα θαγηάθ 4.
Υσξεηηθφηεηα 180 kg πεξίπνπ.
3.8.22.
ΚΟΤΠΗ ΓΗΑ ΓΗΘΔΗΟ ΦΟΤΚΧΣΟ
Γηπιφ θνππί γηα θαγηάθ ξπζκηδφκελν θαη πηπζζφκελν ζε 2 κέξε. Γσλία ζέζεο -60°/0/+60°.
Πηεξχγηα θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιππξνππιέλην θαη fiberglass θαη άμνλαο θαηαζθεπαζκέλνο
απφ fiberglass δηακέηξνπ 29 mm πεξίπνπ. Μήθνο: 210 εθ. πεξίπνπ. Βάξνο: 940 γξ. πεξίπνπ.
3.8.23.
ROPE EDGE PROTECTOR SET CATERPILLAR
Γηα πξνζηαζία θηλνχκελνπ ζρνηληνχ απφ ηελ ηξηβή. Απνηειείηαη απφ 4 ηκήκαηα πνπ ζπλδένληαη
κεηαμχ ηνπο κε 6 ζπλδέζκνπο. Βάξνο: 1055 g πεξίπνπ.
3.8.24.
ID RESCUE
Απηφκαην ζχζηεκα πέδεζεο κε ιεηηνπξγία Antipanic γηα εξγαζία ζε χςνο ή εξγαζία φπνπ
ρξεηάδεηαη ζρνηλί γηα ηελ πξφζβαζε. Ζ εξγνλνκηθή ιαβή επηηξέπεη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ
ζρνηληνχ θαη επηηξέπεη ηνλ άλεην έιεγρν ηεο θαζφδνπ. Γχν ηξφπνη θαηάβαζεο. Ζ ιεηηνπξγία
Antipanic ζηακαηά απηφκαηα ηελ θάζνδν, αλ ν ρξήζηεο ηξαβήμεη ππεξβνιηθά ηε ρεηξνιαβή.
Δπηηξέπεη ηελ νκαιή θίλεζε θαηά κήθνο θεθιηκέλνπ ή νξηδφληηνπ εδάθνπο. Μφιηο ν ρξήζηεο
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απειεπζεξψζεη ηε ιαβή, ην ζρνηλί αζθαιίδεηαη απηφκαηα ζηε ζπζθεπή. Τιηθφ: αινπκίλην,
ράιπβαο, λάηινλ. Βάξνο: 600 g πεξίπνπ. Μέγηζην θνξηίν ιεηηνπξγίαο: 250 kg. Πηζηνπνίεζε
θαηά EN 341 ηχπνο 2 θαηεγνξίαο A, EN 12841 ηχπνο C, EN 15151-1.
3.8.25.
SWIVEL
Δκπνδίδεη ηε ζπζηξνθή ηνπ ζρνηληνχ φηαλ ζηξέθεηαη ην θνξηίν. Απνηειείηαη απφ ζηεγαλά
ξνπιεκάλ ηα νπνία πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθή απφδνζε θαη αμηνπηζηία. Δίλαη θαηάιιειν γηα
θνξηίν δχν αηφκσλ. Βάξνο 150 g πεξίπνπ. Μέγηζην βάξνο εξγαζίαο 5 kN πεξίπνπ. Αληνρή
ζξαχζεο 36 kN πεξίπνπ. ήκαλζε CE.
3.8.26.
SHUNT
Μεραληθφ θξέλν γηα ρξήζε ζην ξαπέι αληί ηνπ απηνζθηγγφκελνπ θφκπνπ. Τιηθφ θαηαζθεπήο:
Αινπκίλην. Βάξνο: 188 gr πεξίπνπ. πκβαηφ κε ζρνηληά δηακέηξνπ: κνλά ζρνηληά 10-11 mm ή
δηπιά ζρνηληά 8-11 mm. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 567. ήκαλζε CE.
3.8.27.
PAW
Γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ πνιιαπιψλ αγθπξψζεσλ. Οπέο δηακέηξνπ 19 mm πνπ
επηηξέπνπλ ην πέξαζκα ησλ πεξηζζφηεξσλ θαξακπίλεξ. Καηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην γηα
εμαηξεηηθή αληνρή κε ρακειφ βάξνο. Βάξνο: 210 gr πεξίπνπ. Τιηθφ: αινπκίλην. Αληνρή
ζξαχζεο: 36 kN πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε: CE, NFPA 1983.
3.9. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΟΗΝΟ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ Χ ΑΝΧ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ
3.9.1. ΚΡΑΝΟ
Κξάλνο αζθαιείαο γηα εξγαζία ζε χςνο. Κέιπθνο κε νπέο αεξηζκνχ. Δχθνιν ζχζηεκα
ξχζκηζεο κεγέζνπο κε ηξνρφ. Κιηπ ππνδνρήο θαθψλ. Τπνδνρέο ηνπνζέηεζεο πξνζσπίδαο. Με
αθαηξνχκελν θαη πιελφκελν εζσηεξηθφ απφζβεζεο θξαδαζκψλ. ε εληαίν κέγεζνο (52-64 cm).
Βάξνο: πεξίπνπ 400 γξακκάξηα. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 397.
3.9.2. ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΦΑΚΟ
Φαθφο θεθαιήο LED κε ιεηηνπξγίεο dimming, strobe θαη λπρηεξηλή φξαζε κε πξφζζεηα
θφθθηλν, πξάζηλν, θαη κπιε (RGB) LED. Σξνθνδνζία κε απιέο κπαηαξίεο. Αδηάβξνρνο θαη
αλζεθηηθφο ζηελ ζθφλε επηπέδνπ IP67. Φσηεηλφηεηα 350 lumens κε απηνλνκία πάλσ απφ 20
ψξεο ζηε κέγηζηε ηζρχ. Βάξνο κε κπαηαξίεο πεξίπνπ 150 γξακκάξηα.
3.9.3. ΦΑΚΟ
Φαθφο θεθαιήο LED κε ιεηηνπξγία ζηαζεξνχ θσηηζκνχ ξπζκηδφκελε ζε ηνπιάρηζηνλ 5 επίπεδα
θσηεηλφηεηαο θαη κε ξπζκηδφκελε νπηηθή δέζκε. Αληηζακβσηηθή ιεηηνπξγία κε απηφκαηε
κείσζε θσηεηλφηεηαο ζε πεξίπησζε δηαζηαχξσζεο κε νπηηθή δέζκε θαθνχ άιινπ ρξήζηε.
Σξνθνδνζία κε αλεμάξηεηε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ηφλησλ ιηζίνπ κε έλδεημε επηπέδνπ
θφξηηζεο, ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 3000 mAh θαη θνξηηζηή 110/240 V. Αδηάβξνρνο θαη
αλζεθηηθφο ζηελ ζθφλε επηπέδνπ IP67. Φσηεηλφηεηα ζην κέγηζην επίπεδν άλσ ησλ 1.000
lumens. Βάξνο κε κπαηαξία πεξίπνπ 400 γξακκάξηα.
3.9.4. ΔΦΔΓΡΗΚΔ ΜΠΑΣΑΡΗΔ
Δθεδξηθέο κπαηαξίεο γηα ην δεηνχκελν θαθφ (παξ. 3.9.3) ηδίνπ ηχπνπ κε ηηο θχξηεο.
3.9.5. ΑΛΟΤΜΗΝΟΚΟΤΒΔΡΣΑ
Αινπκηλνθνπβέξηα επηβίσζεο, θαηαζθεπαζκέλε απφ κεκβξάλε πνιπαηζπιελίνπ κε επηθάιπςε
αινπκηλίνπ (aluminium coated PE-foil). Γηαζηάζεηο θνπβέξηαο: 210 x 160 cm, βάξνο κηθξφηεξν
απφ 40 γξακκάξηα.
3.9.6. ΛΑΝΗΔΡΑ ΑΤΣΑΦΑΛΗΖ ΣΤΠΟΤ SPELEO
ρεδηαζκέλε γηα ζπειαηνινγία ή canyoning. Μεγέζνπο 60/30 cm. Με αλζεθηηθνχο ζηελ ηξηβή
ηκάληεο κε εληζρπκέλεο ζειηέο. Πιάηνο ηκάληα: 13 mm. Φνξηίν: 22 kN. Πηζηνπνηήζεηο: EN 354,
EN 566, EN 358, EN 795/B.
3.9.7. ΚΑΡΑΜΠΗΝΔΡ ΟΒΑΛ ΑΦΑΛΔΗΑ
Καξακπίλεξ αζθαιείαο κε βίδα αζθάιηζεο. Μήθνο πεξίπνπ 10 εθ. ρήκα νβάι. Όξην ζξαχζεο
κεγάινπ άμνλα: 22 kN, φξην ζξαχζεο κηθξνχ άμνλα: 7 kN, φξην ζξαχζεο κε αλνηθηή πχιε: 7
kN. Βάξνο: 65 γξακκάξηα πεξίπνπ. Πηζηνπνηήζεηο: UIAA, EN 12275, EN 362/B. ήκαλζε CE.
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3.9.8. ΚΑΡΑΜΠΗΝΔΡ ΑΦΑΛΔΗΑ ΥΖΜΑΣΟ D
Καξακπίλεξ αζθαιείαο κε βίδα αζθάιηζεο. Μήθνο πεξίπνπ 11 εθ. Πιάηνο πεξίπνπ 7 εθ.
Άλνηγκα πχιεο πεξίπνπ 2,3 εθ. ρήκα D. Όξην ζξαχζεο κεγάινπ άμνλα: 27 kN, φξην ζξαχζεο
κηθξνχ άμνλα: 9 kN, φξην ζξαχζεο κε αλνηθηή πχιε: 9 kN. Βάξνο: 73 γξακκάξηα πεξίπνπ.
Πηζηνπνηήζεηο: UIAA, EN 12275, EN 362/B. ήκαλζε CE.
3.9.9. ΣΡΟΥΑΛΗΑ
Μεγάιε ηξνραιία απφ θξάκα αινπκηλίνπ κε πεξηζηξεθφκελεο πιεπξηθέο πιάθεο γηα εχθνιε
ηνπνζέηεζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά κήθνο ηνπ ζρνηληνχ. Καηάιιειε γηα αλαξξίρεζε,
ζπειαηνινγία, canyoning, δηάζσζε. Φνξηίν 15 kN x 2 = 30 kN. Κχξηα δηάζηαζε πεξίπνπ 11 εθ.
Μέγηζηε δηάκεηξνο ζρνηληνχ: 16 mm. Βάξνο: 260 γξ. πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε: EN 12278:07.
3.9.10.
ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΦΡΔΝΟΤ
Δμαηξεηηθά ειαθξηά θαη ζπκπαγήο ηξνραιία κε ζχζηεκα κπινθαξίζκαηνο. Με ζθξαγηζκέλα
ξνπιεκάλ Καηάιιειε γηα αλαξξίρεζε, δηάζσζε θαη canyoning. Φνξηίν εξγαζίαο: 2 x 2,5 = 5
kN. Όξην ζξαχζεο: 2 x 7,5 = 15 kN. Γηάκεηξνο έθθεληξνπ: 25 mm. πκβαηφηεηα κε ζρνηληά
δηακέηξνπ απφ 8 mm έσο 11 mm. Βάξνο: 85 γξ. πεξίπνπ. Πηζηνπνηήζεηο: EN 567, UIAA.
3.9.11.
ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΣΑΘΔΡΖ
Σξνραιία απφ θξάκα αινπκηλίνπ κε ζηαζεξέο πιεπξηθέο πιάθεο γηα γξήγνξε ηνπνζέηεζε.
Φνξηίν εξγαζίαο: 2 x 2,5 = 5 kN. Όξην ζξαχζεο: 23 kN. Γηάκεηξνο θπιίλδξνπ 21 mm. Μέγηζηε
δηάκεηξνο ζρνηληνχ: 13 mm. Βάξνο: 90 γξ. πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε: EN 12278:07, UIAA.
3.9.12.
ΕΧΝΖ ΣΖΘΟΤ
Εψλε ζηήζνπο θαηάιιειε γηα ζπειαηνινγία θαη canyoning θαηαζθεπαζκέλε απφ λάηινλ. ε
εληαίν κέγεζνο. Πιάηνο ηκάληα: 38mm. Βάξνο πεξίπνπ: 120 gr. Βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο ρσξίο
πηζηνπνίεζε ΜΑΠ.
3.9.13.
ΦΡΔΝΟ ΣΖΘΟΤ
Φξέλν ζηήζνπο απφ θξάκα αινπκηλίνπ, ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα αλαξξίρεζε, ζπειαηνινγία,
δηάζσζε, εξγαζία ζε χςνο, canyoning. Να είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ ζε ιαζπσκέλα θαη
παγσκέλα ζρνηληά. πκβαηφηεηα κε ζρνηληά δηακέηξνπ απφ 8 mm έσο 13 mm. Βάξνο: πεξίπνπ
150gr. Πηζηνπνηήζεηο: EN 567, EN 12841/B.
3.9.14.
ΚΑΡΑΜΠΗΝΔΡ ΑΦΑΛΔΗΑ ηχπνπ HMS
Καξακπίλεξ αζθαιείαο κε βίδα αζθάιηζεο. Μήθνο πεξίπνπ 11 εθ. Πιάηνο πεξίπνπ 8 εθ.
Άλνηγκα πχιεο πεξίπνπ 2,5 εθ. ρήκα HMS. Όξην ζξαχζεο κεγάινπ άμνλα: 22 kN, φξην
ζξαχζεο κηθξνχ άμνλα: 8 kN, φξην ζξαχζεο κε αλνηθηή πχιε: 6 kN. Βάξνο: 80 γξακκάξηα
πεξίπνπ. Πηζηνπνηήζεηο: UIAA, EN 12275, EN 362/B. ήκαλζε CE.
3.9.15.
ΗΜΑΝΣΔ 60 cm
Καηάιιεινο γηα ζπειαηνινγία, νξεηβαζία, αλαξξίρεζε θαη canyoning, ειαθξχο θαη κε
αληίζηαζε ζηελ ηξηβή. Μήθνο ηκάληα 60 cm. Πιάηνο ηκάληα: 13 mm. Αληνρή ζξαχζεο: 22 kN.
Πηζηνπνηήζεηο: EN 795/B, EN 354, EN 566, EN 358.
3.9.16.
ΗΜΑΝΣΔ 120 cm
Καηάιιεινο γηα ζπειαηνινγία, νξεηβαζία, αλαξξίρεζε θαη canyoning, ειαθξχο θαη κε
αληίζηαζε ζηελ ηξηβή. Μήθνο ηκάληα 120 cm. Πιάηνο ηκάληα: 13 mm. Αληνρή ζξαχζεο: 22 kN.
Πηζηνπνηήζεηο: EN 795/B, EN 354, EN 566, EN 358.
3.9.17.
ΑΚΗΓΗΟ ΓΗΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΑΡΜΑΣΧΜΑΣΟ
Οξζνγψληνο ζάθνο ζπειαηνινγηθφο απφ PVC 1000 dtex 700g / m². Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
κεηαθνξά βπζκάησλ, ζθπξηψλ θαη ηξππαληψλ. Κιείζηκν ηφζν κε velcro φζν θαη κε ζπλδεηήξα.
Δζσηεξηθέο ζέζεηο γηα ιαβή ζθπξηνχ. Σζέπε γηα θψλνπο εθηφλσζεο. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο.
Ύςνο: 26 εθ. Πιάηνο: 17 εθ. Βάζνο: 8 εθ.
3.9.18.
ΦΤΡΗ
Διαθξχ ζθπξί γηα αλαξξίρεζε, ζπειαηνινγία, δηάζσζε, canyoning απφ αλνμείδσην αηζάιη κε
ειαθξχ θεθάιη. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθίμηκν βηδψλ ή παμηκαδηψλ 13 & 17 mm. Με
εξγνλνκηθή ιαβή απφ θανπηζνχθ θαη ηκάληα γηα αλάξηεζε ζην κπνληξηέ. Βάξνο πεξίπνπ 600
γξ.
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3.9.19.
ΓΗΑΣΡΖΣΖΡΑ
Καιέκη απφ αλνμείδσην ράιπβα γηα απηνδηάηξεηα άγθπξα 8mm ή 10mm. Καηάιιειν γηα
αλαξξίρεζε, canyoning, ζπειαηνινγία. πκπαγέο θαη ειαθξχ, κε ιαζηηρέληα αλαηνκηθή ιαβή.
Να δηαζέηεη ηκάληα αλάξηεζεο. Βάξνο: πεξίπνπ 350 γξ.
3.9.20.
ΑΤΣΟΓΗΑΣΡΖΣΑ ΒΤΜΑΣΑ
Καηαζθεπαζκέλα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Γηαζηάζεηο: (Ø12x31) / M8. Αληίζηαζε
εμαγσγήο: 31 kN, αληίζηαζε θνπήο: 25 kN. Βάξνο: πεξίπνπ 20 gr (ζψκα + θψλνο).
3.9.21.
ΠΛΑΚΔΣΔ
Πιαθέηα αγθχξσζεο κε βίδα γηα βχζκα Spit (Γσλία θαη βίδα speleo) θαηαζθεπαζκέλε απφ
αλνμείδσην ράιπβα κε αλνμείδσηε βίδα M8x16mm. Αληνρή 22 kN.
3.9.22.
ΦΟΡΔΗΟ ΓΗΑΧΣΗΚΟ ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΚΟ
Φνξείν θαηαζθεπαζκέλν απφ λάηινλ θαηάιιειν γηα δηαζψζεηο ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο.
Δπέιηθην ζχζηεκα δηάζσζεο γηα κεηαθνξά αζζελψλ ζε δχζθνιεο κνξθνινγηθέο θαη
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Απφ πιηθφ αδξαλέο ζε πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ζσκαηηθά πγξά
θαη αίκα. Καηάιιειν γηα θάζεηε θαη νξηδφληηα ρξήζε. Μέγηζην θνξηίν: 150 kg. Βάξνο: πεξίπνπ
7,5 kg. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 245 x 60 εθ.
3.9.23.
ΑΚΗΓΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
αθίδην κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ, κε ζηπι εθζηξαηείαο, αλζεθηηθφ ζην λεξφ θαη άλεην ζχζηεκα
κεηαθνξάο. Υσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 90 ιίηξσλ. Με ιαβέο κεηαθνξάο θαη ηκάληεο πιάηεο πνπ
απνζεθεχνληαη φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. Με εμσηεξηθή ηζέπε, εζσηεξηθέο δηθηπσηέο ηζέπεο,
θεληξηθφ θεξκνπάξ πνπ κπνξεί λα θιεηδψζεη θαη ζθπξίρηξα έθηαθηεο αλάγθεο. Βάξνο: πεξίπνπ
1.6 kg. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο (cm): 69 (κ) x 38 (π) x 33 (β). Τιηθφ βαζηθνχ πθάζκαηνο: 800D
Nylon + 0,2mm TPU.
3.9.24.
ΥΟΗΝΗ ΣΑΣΗΚΟ 65 m
ηαηηθφ ζρνηλί γηα αζθάιεηα θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο, ηχπνπ Α. Μήθνο 65 m, δηάκεηξνο 11
mm. Φνξηίν ζξαχζεο: 3.200 daN (kg). Αξηζκφο πηψζεσλ: 20 (80 Kg). Βάξνο/κέηξν: 75 γξ.
πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε θαηά: EN 1891, type A.
3.9.25.
ΥΟΗΝΗ ΣΑΣΗΚΟ 15 m
ηαηηθφ ζρνηλί γηα αζθάιεηα θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο, ηχπνπ Α. Μήθνο 15 m, δηάκεηξνο 11
mm. Φνξηίν ζξαχζεο: 3.200 daN (kg). Αξηζκφο πηψζεσλ: 20 (80 Kg). Βάξνο/κέηξν: 75 γξ.
πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε θαηά: EN 1891, type A.
3.9.26.
ΗΜΑΝΣΑ ΡΑΦΣΟ 1.50κ
Ρακκέλνη ηκάληεο θαηαζθεπαζκέλνη απφ λάηινλ, πιάηνπο 18 mm, κήθνπο 150 cm. Αληνρή:
22kN. Πηζηνπνηήζεηο:, EN 566, EN 795B.
3.9.27.
ΗΜΑΝΣΑ ΡΑΦΣΟ 2.00κ
Ρακκέλνη ηκάληεο θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνιπακίδην, πιάηνπο 10 mm, κήθνπο 180 cm. Αληνρή:
22kN. Πηζηνπνηήζεηο:, EN 566, EN 795B, UIAA.
3.9.28.
ΚΟΡΓΟΝΔΣΟ 8mm/2.40m
Κνξδνλέην 8 mm θαηαζθεπαζκέλν απφ λάηινλ, κήθνπο 240cm. Αληνρή: 1530 daN(Kg). Βάξνο:
40 γξ./κέηξν. Πηζηνπνίεζε: EN 564,UIAA.
3.9.29.
ΚΟΡΓΟΝΔΣΟ 6mm/2.40m
Κνξδνλέην 6 mm θαηαζθεπαζκέλν απφ λάηινλ, κήθνπο 240cm. Αληνρή: 810 daN(Kg). Βάξνο:
23 γξ./κέηξν. Πηζηνπνίεζε: EN 564,UIAA.
3.9.30.
ΦΡΔΝΟ ΥΔΗΡΟ (ΕΟΤΜΑΡ)
Φξέλν ρεηξφο – αλαβαηήξαο ζρνηληνχ απφ θξάκα αινπκηλίνπ. Να είλαη ηδηαίηεξα
απνηειεζκαηηθφ ζε ιαζπσκέλα θαη παγσκέλα ζρνηληά. πκβαηφηεηα κε ζρνηληά δηακέηξνπ απφ
8 mm έσο 13 mm. Βάξνο: πεξίπνπ 230 gr. Πηζηνπνηήζεηο: EN 567, EN 12841/B.
3.9.31.
ΣΡΟΥΑΛΗΑ
Μεγάιε ηξνραιία απφ θξάκα αινπκηλίνπ κε πεξηζηξεθφκελεο πιεπξηθέο πιάθεο γηα εχθνιε
ηνπνζέηεζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά κήθνο ηνπ ζρνηληνχ. Καηάιιειε γηα αλαξξίρεζε,
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ζπειαηνινγία, canyoning, δηάζσζε. Φνξηίν 15 kN x 2 = 30 kN. Κχξηα δηάζηαζε πεξίπνπ 11 εθ.
Μέγηζηε δηάκεηξνο ζρνηληνχ: 16 mm. Βάξνο: 260 γξ. πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε: EN 12278:07.
3.9.32.
ΣΡΟΥΑΛΗΑ RESCUE
Μεγάιε ηξνραιία απφ θξάκα αινπκηλίνπ κε πεξηζηξεθφκελεο πιεπξηθέο πιάθεο γηα εχθνιε
ηνπνζέηεζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά κήθνο ηνπ ζρνηληνχ. Καηάιιειε γηα δηάζσζε, κεγάια
θνξηία θαη εληαηηθή ρξήζε. Όξην ζξαχζεο 36 kN. Γηάκεηξνο ηξνραιίαο πεξίπνπ 4 εθ. Γηάκεηξνο
ζρνηληνχ: απφ 7 έσο 13 mm. Βάξνο: 190 γξ. πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε: EN 12278:07, UIAA.
3.9.33.
DAISY CHAIN
Ηκάληαο κνξθήο Daisy Chain γηα αλαξξίρεζε, canyoning, ζπειαηνινγία θαη δηάζσζε,
θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ ηχπνπ Dyneema ή αληίζηνηρν, πιάηνπο 13 mm, κήθνπο 120 cm.
Αληνρή: 22 kN. Αληνρή (βξφγρνπ): 3 kN. Βάξνο: πεξίπνπ 90 γξ. Πηζηνπνηήζεηο: EN 354, EN
566, EN 358, EN 795/B.
3.9.34.
ΠΟΓΟΣΖΡΗΟ (SLING ASCENDER)
Γηα ρξήζε ζε ζπλδπαζκφ κε αλαβαηήξεο. Πιήξσο ξπζκηδφκελν. Τιηθφ θαηαζθεπήο:
Πνιπακίδην. Ρχζκηζε κήθνπο: 90-120 εθ. Βάξνο πεξίπνπ 90 γξ.
3.9.35.
QUICK LINK INOX (ΣΑΥΤΤΝΓΔΜΟ)
Σαρπζχλδεζκνο απφ αλνμείδσην ράιπβα. Σχπνο θιεηδψκαηνο: βηδσηή πχιε κε 14άξη θιεηδί.
Ύςνο πεξίπνπ 9 εθ. Πιάηνο πεξίπνπ 5 εθ. Άλνηγκα πχιεο πεξίπνπ 1 εθ. ρήκα νβάι. Όξην
ζξαχζεο κεγάινπ άμνλα: 40 kN, φξην ζξαχζεο κηθξνχ άμνλα: 25 kN. Βάξνο: 150 γξακκάξηα
πεξίπνπ. Πηζηνπνηήζεηο: UIAA, EN 12275, EN 362. ήκαλζε CE.
3.9.36.
ΥΟΗΝΗ RESCUE
Ζκηζηαηηθφ ζρνηλί ηχπνπ Α κε πεξίβιεκα απφ πνιπεζηέξα ζε πνξηνθαιί ρξψκα θαηάιιειν γηα
δηαζψζεηο. Μήθνο 100 m, δηάκεηξνο 10,5 mm. Φνξηίν ζξαχζεο: 3.000 daN (kg). Βάξνο/κέηξν:
65 γξ. πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε θαηά: EN 1891 type A.
3.9.37.
ΣΔΓΑΝΟ ΑΚΟ (75ΛΗΣ)
Υσξεηηθφηεηα: 75 ιίηξα. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 60εθ. (Ύςνο), 40εθ. (Γηάκεηξνο). αθίδην
100% αδηάβξνρν, ζηεγαλφ, IP66. Πιέεη κε αζθάιεηα αλ πέζεη ζην λεξφ. Καηάιιειν γηα
γξήγνξε βχζηζε. Καηαζθεπαζκέλν απφ PVC κε επηθάιπςε λάηινλ 600D.
3.9.38.
ΑΝΑΒΑΣΖΡΑ + ΚΑΡΑΜΠΗΝΔΡ
Διαθξχο αλαβαηήξαο έθηαθηεο αλάγθεο απφ αλνμείδσην ράιπβα. πκβαηφηεηα κε ζρνηληά
δηακέηξνπ απφ 8 mm έσο 11 mm. Βάξνο: πεξίπνπ 35 gr. Πηζηνπνηήζεηο: EN 567, UIAA.
Καξακπίλεξ αζθαιείαο κε βίδα αζθάιηζεο. Μήθνο πεξίπνπ 11 εθ. Πιάηνο πεξίπνπ 8 εθ.
Άλνηγκα πχιεο πεξίπνπ 2,5 εθ. ρήκα HMS. Όξην ζξαχζεο κεγάινπ άμνλα: 22 kN, φξην
ζξαχζεο κηθξνχ άμνλα: 8 kN, φξην ζξαχζεο κε αλνηθηή πχιε: 6 kN. Βάξνο: 80 γξακκάξηα
πεξίπνπ. Πηζηνπνηήζεηο: UIAA, EN 12275, EN 362/B. ήκαλζε CE.
3.9.39.
ATOMIKO ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ
Φαξκαθείν γηα πξψηεο βνήζεηεο ζε αδηάβξνρε ζήθε. Καηάιιειν ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο,
βνπλφ, πνηάκηα θιπ. Πεξηιακβάλεη: Βηβιίν νδεγηψλ Α’ Βνεζεηψλ ζε δηάθ. γιψζζεο.
Απνζηεηξσκέλεο γάδεο 5 Υ 5 cm, 5 ηεκ. Γάδα ηαρείαο επνχισζεο πιεγήο 10 Υ 10 cm, 4 ηεκ.
Δπίδεζκνο ειαζηηθφο 7,5 cm X 4,5 m, 1 ηεκ. Δπίδεζκνο 7,5 cm X 4 m, 2 ηεκ. Απηνθφιιεηε
γάδα 25 Υ 72 mm, 10 ηεκ. Απηνθφιιεηε γάδα 60 Υ 110 mm, 10 ηεκ. Απηνθφιιεηε γάδα γηα
δάρηπια, 1 ηεκ. Απηνθφιιεηε γάδα θιεηδψζεσλ δάρηπισλ, 1 ηεκ. Κνιιεηηθή ηαηλία 2,5 cm X 5
m, 1 ηεκ. Σαηλία ζχγθιηζεο ηξαπκάησλ (5), 1 ηεκ. Γάληηα βηλπιίνπ, 2 δεχγε. Μαληειάθηα
νηλνπλεχκαηνο, 10 ηεκ. Φαιίδη δηαζσζηηθφ κηθξφ, 1 ηεκ. Σζηκπηδάθη, 1 ηεκ. Παξακάλεο, 6 ηεκ.
Σξηγσληθφο επίδεζκνο, 1 ηεκ. Μάζθα γηα ην θηιί ηεο δσήο, 1 ηεκ. Κνπβέξηα επηβίσζεο, 1 ηεκ.
Θεξκφκεηξν, 1 ηεκ. Γάδα εγθαπκάησλ 10 Υ 10 cm, 1 ηεκ. Πξνθπιαθηηθά δαθηχισλ, 4 ηεκ.
3.9.40.
ΦΟΡΔΗΟ
Φνξείν θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαίζην αινπκηλίνπ θαη βάζε απφ kevlar ή fiberglass κε νπέο γηα
εθθέλσζε λεξνχ θαηάιιειν γηα δηαζψζεηο ζε πνηάκηα θαη θαξάγγηα. πλνδεχεηαη απφ ζηεγαλφ
ζάθν θαη ηκάληεο αθηλεηνπνίεζεο αζζελψλ. Πιαίζην 2 ηεκαρίσλ γηα δηεπθφιπλζε κεηαθνξάο.
Βάξνο: πεξίπνπ 23 kg. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 220 x 60 εθ.
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3.9.41.
ΣΑΣΗΚΟ ΥΟΗΝΗ 12 mm
ηαηηθφ ζρνηλί γηα αζθάιεηα θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο, ηχπνπ Α. Μήθνο 100 m, δηάκεηξνο 12
mm. Φνξηίν ζξαχζεο: 4.200 daN (kg). Βάξνο/κέηξν: 95 γξ. πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε θαηά: EN
1891, type A.
3.9.42.
ΠΛΑΚΔΣΔ ΟΡΟΦΖ
Κξίθνο νξνθήο κε βίδα θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα κε αλνμείδσηε βίδα Μ8 mm.
Αληνρή 20 kN.
3.9.43.
ΓΗΠΛΟ ΗΜΑΝΣΑ ΑΤΣΑΦΑΛΗΖ
Γπλακηθφο, θαηάιιεινο γηα ζπγθξάηεζε ζε εξγαζία ζε χςνο. Μήθνο 100 cm. Αληνρή 2.200
daN (kg). Πηζηνπνηήζεηο: EN 354, EN 795 /B.
3.9.44.
ΒΟΤΡΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΟΗΝΗΧΝ
Δηδηθή βνχξηζα θαζαξηζκνχ ζρνηληψλ. Πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζε δηαθνξεηηθέο δηακέηξνπο.
3.9.45.
ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΟΗΝΗΧΝ
Δηδηθφ πγξφ θαζαξηζκνχ ζρνηληψλ θαη κπνληξηέ. Πνζφηεηα ζπζθεπαζίαο: 1 ιίηξν.
3.9.46.
ΔΣ ΛΑΝΗΔΡΔ ΜΔ ΤΝΓΔΜΟΤ
Σν ζεη απνηειείηαη απφ ειαζηηθνχο ηκάληεο 20 mm, κήθνπο απφ 85 cm έσο 120 cm θαη
ζπλδέζκνπο απφ θξάκα αινπκηλίνπ κε ζχζηεκα αζθαιείαο δηπιήο πχιεο. Γηα θνξηία απφ 40
έσο 120 kg, πηζηνπνίεζε θαηά EN 958:2017.
3.9.47.
ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΓΗΑΒΡΟΥΧΝ ΤΦΑΜΑΣΧΝ
Καζαξηζηηθφ γηα πιχζηκν ζην ρέξη θαη ζην πιπληήξην γηα αδηάβξνρα ξνχρα θαη εμνπιηζκφ πνπ
επαλαθέξεη αδηαβξνρνπνίεζε θαη αλαπλεπζηκφηεηα. Να είλαη ζαπνχλη (κε απνξξππαληηθφ) πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηαθηηθά γηα θαζαξηζκφ ρσξίο λα θαηαζηξέθεη ηηο απσζεηηθέο
ηδηφηεηεο. πληζηάηαη γηα κεκβξάλεο ηχπνπ goretex, sympatex, event θιπ. πζθεπαζία: 1000 ml.
3.9.48.
ΠΡΔΗ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟΠΟΗΖΖ ΤΦΑΜΑΣΧΝ
Αδηαβξνρνπνηεηηθφ ζπξέη κε βάζε ην λεξφ πνπ επαλαθέξεη αδηαβξνρνπνίεζε θαη
αλαπλεπζηκφηεηα. Καηάιιειν γηα φια ηα πθαζκάηηλα πξντφληα κε κεκβξάλεο ηχπνπ goretex,
sympatex, event θιπ. πζθεπαζία: 300 ml.
3.9.49.
ΚΗΣ ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ ΑΓΗΑΒΡΟΥΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
Κηη επηδηφξζσζεο. Σν θηη λα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά 1 καχξν θαη 2 δηάθαλα απηνθφιιεηα
επηζέκαηα θαζψο θαη κία θφια νπξεζάλεο θαηάιιειε γηα κφληκεο αδηάβξνρεο επηζθεπέο ζε
ηξχπεο, ζθηζίκαηα ή ξαθέο. Γηα επηδηφξζσζε ξνπρηζκνχ, ππνδεκάησλ, ζθελψλ, ζαθηδίσλ,
ζηξσκάησλ θιπ.
3.9.50.
ΚΟΛΛΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΝΔΟΠΡΔΝ
Κφιια γηα γξήγνξε επηζθεπή ζηνιψλ λενπξέλ. Καηάιιειε θαη γηα θανπηζνχθ, ιαηέμ θαη
βηλχιην. Να είλαη ηζρπξή, εχθακπηε, αλζεθηηθή ζηελ ηξηβή θαη αδηάβξνρε.
3.9.51.
ΚΑΡΑΜΠΗΝΔΡ ΑΠΛΑ
Καξακπίλεξ απιά ζρεδηαζκέλα γηα αλαξξίρεζε. Μήθνο πεξίπνπ 11 εθ. Πιάηνο πεξίπνπ 6 εθ.
Άλνηγκα πχιεο πεξίπνπ 2,2 εθ. ρήκα D κε επζεία πχιε γηα εχθνιν θιηπάξηζκα. Όξην ζξαχζεο
κεγάινπ άμνλα: 30 kN, φξην ζξαχζεο κηθξνχ άμνλα: 10 kN, φξην ζξαχζεο κε αλνηθηή πχιε: 10
kN. Βάξνο: 66 γξακκάξηα πεξίπνπ. Πηζηνπνηήζεηο: UIAA, EN 12275. ήκαλζε CE.
3.9.52.
ΜΗΚΡΟ ΑΚΗΓΗΟ
αθίδην θαηάιιειν γηα νξεηβαζία θαη πεδνπνξία ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 45 ιίηξσλ. Με
αλαηνκηθή πιάηε κε εμαεξηζκφ, ξπζκηδφκελνπο ηκάληεο κε καμηιαξάθη γηα ηνπο ψκνπο,
αδηάβξνρν θάιπκκα, ζήθε γηα ππλφζαθν, ειαζηηθνχο ηκάληεο ζπγθξάηεζεο κπαηφλ, ζέζε πηνιέ,
θιεηζίκαηα κε θεξκνπάξ θαη πνιιέο ηζέπεο. Βάξνο: πεξίπνπ 1.6 kg, ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 71
x 33 x 33 cm.
3.9.53.
ΤΓΡΟΓΟΥΔΗΟ
Αζθφο λεξνχ ρσξεηηθφηεηαο 2,5 ιίηξσλ κε ιαβή κεηαθνξάο θαη βαιβίδα πνπ πξνζθέξεη
γξήγνξε θαη νκαιή παξνρή λεξνχ. Με έλδεημε ππνιεηπφκελεο πνζφηεηαο λεξνχ. Καηαζθεπή
απφ ζθιεξφ αλζεθηηθφ πιηθφ TPU ρσξίο βιαβεξά BPA.
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3.9.54.
ΚΟΡΓΟΝΔΣΟ 60 cm
Κνξδνλέην 5,5 mm θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ ηχπνπ Dyneema ή αληίζηνηρν θαη επέλδπζε
λάηινλ, κήθνπο 60 cm. Αληνρή: 1800 daN(Kg). Βάξνο: 20 γξ./κέηξν. Πηζηνπνίεζε: EN
564,UIAA.
3.9.55.
ΚΟΡΓΟΝΔΣΟ 7mm
Κνξδνλέην 7 mm θαηαζθεπαζκέλν απφ λάηινλ, κήθνπο 300 cm. Αληνρή: 1170 daN(Kg). Βάξνο:
30 γξ./κέηξν πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε: EN 564,UIAA.
3.9.56.
ΦΟΡΔΗΟ
Φνξείν θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην θαη λάηινλ θαηάιιειν γηα δηαζψζεηο ζε βνπλφ. ε
ηζάληα κεηαθνξάο. πλνδεχεηαη απφ ηκάληεο αθηλεηνπνίεζεο αζζελψλ. Μέγηζην θνξηίν: 180 kg
Βάξνο: πεξίπνπ 14 kg. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 200 x 47 εθ.
3.9.57.
ΣΡΗΠΟΓΟ ΑΝΔΛΚΤΖ ΦΟΡΔΗΟΤ
Σξίπνδν δηάζσζεο βνπλνχ, θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαθξχ θξάκα αινπκηλίνπ, ξπζκηδφκελν κε
επεθηάζηκνπο πφινπο. Να είλαη εμνπιηζκέλν κε δχν βαξνχιθα ηαρχηεηαο γηα πάγν, βξάρν θιπ.
Να είλαη θαηάιιειν γηα εθαξκνγή ζε νπνηνδήπνηε ηχπν εδάθνπο. Να είλαη εχθνια
κεηαθεξφκελν ζε εηδηθή ηζάληα απφ PVC. Βάξνο: πεξίπνπ 25 θηιά. Πηζηνπνηήζεηο: EN 1496,
EN 795/B.
3.9.58.
GPS ΦΟΡΖΣΟ
Αλζεθηηθή ζπζθεπή πινήγεζεο GPS / GLONASS κε ιεηηνπξγίεο αζχξκαηεο δηαζχλδεζεο.
Έγρξσκε νζφλε 2.6” ή κεγαιχηεξε. Γνξπθνξηθφο δέθηεο GPS θαη GLONASS. Ζιεθηξνληθή
ππμίδα 3 αμφλσλ κε βαξνκεηξηθφ αιηίκεηξν. Αζχξκαηε δηαζχλδεζε κέζσ Bluetooth® ή
ANT+™.
3.9.59.
ΠΤΞΗΓΑ
Κιαζηθή ππμίδα ράξηε κε ειαζηηθφ δαθηχιην γηα εχθνιν θαη καιαθφ θξάηεκα. Με
ελζσκαησκέλν κεγεζπληηθφ θαθφ θαη θνξδφλη γηα λα θξέκεηαη απφ ηνλ ιαηκφ. Με θιίκαθεο
ραξηψλ ζε ρηιηνζηφκεηξα, 1:50.000 θαη 1:25.000.
3.9.60.
ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΘΖΚΖ ΥΑΡΣΖ
Διαθξηά θαη αλζεθηηθή ζην λεξφ ζήθε γηα πξνζηαζία ράξηε ή άιισλ αληηθεηκέλσλ. Δλδεηθηηθέο
δηαζηάζεηο: 30 x 30cm. Κιείζηκν κε velcro. Με ξπζκηδφκελν θνξδφλη ιαηκνχ.
3.9.61.
ΦΟΡΔΗΟ ΓΗΑΧΖ ΑΠΟ ΔΛΗΚΟΠΣΔΡΟ
Κηη απνηεινχκελν απφ:
 άθν δηάζσζεο απφ ειηθφπηεξν γηα ρξήζε είηε κε ζαλίδα δηάζσζεο είηε κε ζηξψκα θελνχ.
Καηαζθεπαζκέλνο απφ λάηινλ αλζεθηηθφ ζηα ζθηζίκαηα θαη πιηθφ ηχπνπ Cordura. Βάξνο:
πεξίπνπ 4 kg.
 αλίδα (θνξείν) αθηλεηνπνίεζεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζξαθνλήκαηα
θαηάιιειε γηα αθηηλνινγηθά κεραλήκαηα (αθηίλεο Υ, MRI, θιπ.) πξνο απνθπγή
κεηαθίλεζεο ησλ ηξαπκαηηψλ. Αλαδηπινχκελε ζε δχν ηεκάρηα γηα ηελ κεηαθνξά. Βάξνο
πεξίπνπ 5 kg.
 χζηεκα πξφζδεζεο ηξαπκαηία.
 χζηεκα αθηλεηνπνίεζεο θεθαιήο.
 άθν κεηαθνξάο απφ 1 άηνκν.
3.9.62.
ΓΗΠΛΖ ΣΡΟΥΑΛΗΑ TANDEM
Γηπιή ηξνραιία κε ηξνρνχο απφ αινπκίλην ζε ξνπιεκάλ. Φνξηίν εξγαζίαο 10 kN. Γηάκεηξνο
ηξνραιίαο πεξίπνπ 20 mm. Μέγηζηε δηάκεηξνο ζρνηληνχ: 13 mm. Βάξνο: 200 γξ. πεξίπνπ.
Πηζηνπνίεζε: EN 12278:07.
3.9.63.
ΓΗΠΛΖ ΣΡΟΥΑΛΗΑ
Με εηδηθά πιάγηα ειάζκαηα γηα ρξήζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θφκπν ηξηβήο Prusik γηα
ζπζηήκαηα αλαραίηηζεο πνξείαο. Με παξάιιεινπο ηξνρνχο πάλσ ζε ζηεγαλά ξνπιεκάλ. Φνξηίν
εξγαζίαο 6 kN. Γηάκεηξνο ηξνραιίαο πεξίπνπ 25 mm. Γηάκεηξνο ζρνηληνχ απφ 7 mm έσο 11
mm. Βάξνο: 135 γξ. πεξίπνπ. Πηζηνπνίεζε: EN 12278:07.
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3.9.64.
ΚΡΟΤΣΗΚΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΠΗΣΟΛΔΣΟ
Κξνπζηηθφ πλεπκαηηθφ πηζηνιέην κε ελζσκαησκέλν θσο LED γηα θσηηζκφ ηεο πεξηνρήο
εξγαζίαο. Με επαλαθνξηηδφκελν ζπζζσξεπηή 18 V ρσξίο θαηλφκελν κλήκεο κε έλδεημε
θαηάζηαζεο θφξηηζεο. Πλεπκαηηθφο θξνπζηηθφο κεραληζκφο πηζηνιέηνπ γηα ηξχπεο απφ 4 έσο
12 mm ζε κπεηφλ. Βηδψκαηα: Βίδεο έσο 6 mm δηάκεηξν ζε μχιν. Ολνκαζηηθφο αξηζκφο
ζηξνθψλ: 0 – 1.000 rpm. Βάξνο κε κπαηαξία πεξίπνπ 1,9 kg. Τπνδνρή εξγαιείνπ SDS-plus.
3.9.65.
ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΑ ΓΑΝΣΗΑ
Γεξκάηηλα γάληηα κηζνχ δαθηχινπ γηα αλαξξίρεζε. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 420 θαη EN 388
(θαηεγνξηνπνίεζε 2142). Βάξνο δεχγνπο πεξίπνπ 120 γξακκάξηα.
3.9.66.
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΡΗΚΟ "D" 10mm
Κξίθνο ζρήκαηνο D (Semi-circular maillon rapide) απφ αλνμείδσην ράιπβα κε βίδα αζθάιηζεο.
Άλνηγκα 10 mm. Αληνρή 50 kN ζηνλ θχξην άμνλα θαη 15 kN ζηνλ κηθξφ άμνλα. Μήθνο πεξίπνπ
9 cm. Βάξνο πεξίπνπ 160 gr. Πηζηνπνίεζε θαηά EN 12275.
3.9.67.
ΒΤΜΑΣΑ ΓΗΠΛΖ ΔΚΣΟΝΧΖ
Βχζκα επέθηαζεο απφ αλνμείδσην αηζάιη, 100 mm x 10 mm γηα ρξήζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
πιαθέηα.
3.9.68.
ΒYΜΑΣΑ ΓΗΠΛΖ ΔΚΣΟΝΧΖ
Βχζκα επέθηαζεο απφ αλνμείδσην αηζάιη, 100 mm x 8 mm γηα ρξήζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
πιαθέηα.
3.9.69.
ΜΠΟΝΣΡΗΔ ΔΡΓΑΗΑ
Μπνληξηέ εξγαζίαο γηα δηαζψζεηο κε ζρνηλί. Τιηθφ (-α): λάηινλ, πνιπεζηέξαο, αινπκίλην,
ράιπβαο. Με θεληξηθφ ζεκείν πξφζδεζεο, πιεπξηθά ζεκεία πξφζδεζεο θαη πίζσ ζεκείν
πξνζάξηεζεο δψλεο ζηήζνπο. Πηζηνπνηήζεηο: EN 358, EN 813
3.9.70.
ΕΧΝΔ ΣΖΘΟΤ ΓΗΑ ΜΠΟΝΣΡΗΔ ΔΡΓΑΗΑ
Εψλε ζηήζνπο γηα ζπλδπαζκφ κε ην κπνληξηέ εξγαζίαο (παξ. 3.9.69). Τιηθφ (-α): λάηινλ,
πνιπεζηέξαο, αινπκίλην, ράιπβαο. Θσξαθηθφ ζεκείν πξφζδεζεο ζπζηήκαηνο ζπγθξάηεζεο
πηψζεο. Ηκάληεο ψκνπ κε αθξψδεο πιηθφ γηα κείσζε θαηαπφλεζεο. Πηζηνπνίεζε: EN 361, EN
12841 type Β.
3.9.71.
ΚΟΤΦΟΗ
Λεηηνπξγηθνί, δεζηνί θαη αλζεθηηθνί ζηνλ άλεκν ζθνχθνη απφ πιηθφ fleece ηχπνπ Polartec®
Power Stretch® ή αληίζηνηρν κε πςειή αλαινγία ζεξκνκφλσζεο πξνο βάξνο.
3.9.72.
ΓΚΔΣΑ ΛΑΗΜΟΤ (BUFF)
Γθέηα ιαηκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνζψπνπ ζε θξχεο, δχζθνιεο ζπλζήθεο. Ο
θχξηνο φγθνο ηεο γθέηαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ fleece ηχπνπ Polartec® Power
Stretch® ή αληίζηνηρν κε πςειή αλαινγία ζεξκνκφλσζεο πξνο βάξνο θαη πςειά επίπεδα
αλαπλνήο θαη αληνρή ζηνλ αέξα. Βάξνο: πεξίπνπ 50 γξ.
3.9.73.
ΑΝΑΚΟΠΣΖ ΠΣΧΖ (FALL ARRESTER)
χζηεκα αλάζρεζεο πηψζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαξηήζεσλ ζρνηληνχ. ε πεξίπησζε
αηθλίδηαο θίλεζεο, ν αλαθφπηεο πηψζεο θιεηδψλεη ζην ζρνηλί θαη ζηακαηάεη ηνλ ρξήζηε.
Καηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, αλνμείδσην ράιπβα θαη λάηινλ. Βάξνο: πεξίπνπ 450 γξ.
Πηζηνπνηήζεηο: EN 353-2, EN 12841 type A.
3.9.74.
ΛΑΜΔ ΣΡΤΠΑΝΗΟΤ ΜΠΔΣΟΝ 8 mm
Σξππάληα 4 Κνπψλ Ø 8 mm, 165 mm: πκκεηξηθή γεσκεηξία 4 θνπηηθψλ αθκψλ (4x90°).
Γεσκεηξία 4 ζπεηξψλ γηα κέγηζηε απνκάθξπλζε ζθφλεο θαη ζξαπζκάησλ. Αθκή
θεληξαξίζκαηνο γηα εχθνιν ηξχπεκα θαη κεγάιε αθξίβεηα. Με ζπγθνιιεκέλε αθκή θαξβηδίνπ
γηα πςειφηεξε αληνρή ηεο αθκήο θαη πςειφηεξε δηάξθεηα δσήο.
3.9.75.
ΛΑΜΔ ΣΡΤΠΑΝΗΟΤ ΜΠΔΣΟΝ 10 mm
Σξππάληα 4 Κνπψλ Ø 10 mm, 165 mm: πκκεηξηθή γεσκεηξία 4 θνπηηθψλ αθκψλ (4x90°).
Γεσκεηξία 4 ζπεηξψλ γηα κέγηζηε απνκάθξπλζε ζθφλεο θαη ζξαπζκάησλ.
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3.9.76.
ΑΝΑΓΗΠΛΟΤΜΔΝΟ ΦΟΡΔΗΟ
Διαθξχ, εχθνια κεηαθεξφκελν κε ζαθίδην κεηαθνξάο πιάηεο. Καηαζθεπή απφ ζεξκηθά
επεμεξγαζκέλν πιαζηηθφ, θαηάιιειν γηα αλάζπξζε θαη κεηαθνξά ζχκαηνο απφ πεξηνξηζκέλνπο
ρψξνπο θαη γηα επηρεηξήζεηο αεξνκεηαθνξάο, ζαιάζζηαο δηάζσζεο θαη νξεηλήο δηάζσζεο.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: Μήθνο 240 cm, Πιάηνο : 100 cm. Βάξνο: πεξίπνπ 6 kg. πλνδεχεηαη
απφ ζχζηεκα ηκάλησλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ, ζρνηλί λάηινλ νξηδφληηαο ή θάζεηεο
αλέιθπζεο, θξίθν αζθαιείαο γηα αλχςσζε ηνπ θνξείνπ θαη ηζάληα κεηαθνξάο κε ηκάληεο
πιάηεο.
4. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ
4.1. Οη ηερληθέο πξνζθνξέο λα πεξηγξάθνπλ ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ κε αθξίβεηα ρσξίο λα
αθήλνπλ πεξηζψξηα παξεξκελεηψλ. Να αλαθέξεηαη ε κάξθα, ην κνληέιν θαη ν ηχπνο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ.
4.2. Ζ «ζπζηεκηθή» εθηχπσζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) επέρεη ζέζε θχιινπ
ζπκκφξθσζεο εθφζνλ πεξηέρεη ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο.
4.3. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εγρεηξίδηα, ηερληθά θπιιάδηα, δειψζεηο ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, δειψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ηεο πξνζθνξάο.
4.4. Ο πξνκεζεπηήο λα δειψζεη εγγξάθσο φηη παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ
παξαδνζέλησλ εηδψλ γηα έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο
απφ ηελ Τπεξεζία.
5. ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ
5.1. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδψζεη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζηελ έδξα ηεο 3εο ΔΜΑΚ,
ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, ζε ρξφλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.
5.2. Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ λα γίλεη κεηά απφ ζπλελλφεζε ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο, ηεο
επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ηεο 3εο ΔΜΑΚ.
5.3. Ζ παξαιαβή ζα γίλεη εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
5.4. Ο έιεγρνο παξαιαβήο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, παξνπζία ηνπ
πξνκεζεπηή ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαη πεξηιακβάλεη καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ
εηδψλ, φπνπ ζα ειεγρζεί απφ ηελ επηηξνπή ε θαιή θαηάζηαζε, ε ζπκθσλία ησλ ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ κε απηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε θαη ζηελ παξνχζα ηερληθή
πξνδηαγξαθή θαη ε χπαξμε ησλ εγγξάθσλ, εληχπσλ, εγρεηξηδίσλ, πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή θαη ηα νπνία ν πξνκεζεπηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη.
6. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν ηηκήο.
7. ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ
3.1. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ CANYONING (ΓΗΑΥΗΖ
ΦΑΡΑΓΓΗΟΤ)
3.1.1. ΣΟΛΖ NEOPREN
3.1.2. ΣΟΛΖ ΣΔΓΑΝΖ
3.1.3. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΛΖ ΣΔΓΑΝΖ
3.1.4. ΑΝΣΗΑΝΔΜΗΚΟ ΑΚΑΚΗ CANYONING
3.1.5. ΑΝΣΗΑΝΔΜΗΚΟ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ CANYONING
3.1.6. ΠΑΠΟΤΣΗΑ CANYONING
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3.1.7. ΓΑΝΣΗΑ NEOPREN
3.1.8. ΦΤΡΗΥΣΡΑ
3.1.9. ΟΤΓΗΑ CANYONING
3.1.10. ΜΠΟΝΣΡΗΔ
3.1.11. ΚΑΣΑΒΑΣΖΡΑ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΥΡΖΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ
ΣΡΗΒΧΝ
3.1.12. ΚΑΣΑΒΑΣΖΡΑ ΣΤΠΟΤ 8
3.1.13. ΔΣΑΚΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
3.1.14. ΥΟΗΝΗ ΣΑΣΗΚΟ
3.1.15. KIT BULL
3.1.16. ΑΚΗΓΗΟ CANYONING
3.1.17. ΣΔΓΑΝΟ ΓΟΥΔΗΟ
3.1.18. ΚΑΛΣΑΚΗΑ ΝΔΟΠΡΔΝ
3.2. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ
3.2.1. ΜΠΟΝΣΡΗΔ
3.2.2. ΠΑΠΟΤΣΗΑ
3.2.3. ΥΟΗΝΗ
3.2.4. ΑΚΗΓΗΟ ΥΟΗΝΗΟΤ
3.2.5. ΤΚΔΤΖ ΑΦΑΛΗΖ/ΡΑΠΔΛ
3.2.6. ΤΚΔΤΖ ΑΦΑΛΗΖ ΜΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ
ΜΠΛΟΚΑΡΗΜΑΣΟ
3.2.7. ΑΚΟΤΛΑΚΗ ΜΑΓΝΖΗΑ
3.2.8. ΜΑΓΝΖΗΑ
3.2.9. ΣΑΗΝΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
3.2.10. ΟΤΓΗΑ
3.2.11. ΔΣ ΚΑΡΤΓΗΑ
3.2.12. FRIENDS
3.2.13. ΚΑΡΦΗΑ
3.2.14. ΔΣΑΚΗΑ
3.2.15. ΔΞΧΛΚΔΑ
3.3. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΒΟΤΝΟΤ
3.3.1. ΜΑΚΑ ΚΗ
3.3.2. ΓΚΔΣΑ ΛΑΗΜΟΤ
3.3.3. ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ - ΑΝΣΗΑΝΔΜΗΚΟ ΑΚΑΚΗ
3.3.4. ΑΚΗΓΗΟ
3.3.5. ΑΛΟΠΔΣΑ
3.3.6. ΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΜΠΛΟΤΕΑ
3.3.7. MIDLAYER FLEECE
3.3.8. SOFTSHELL ΑΚΑΚΗ
3.3.9. ΗΟΘΔΡΜΗΚΟ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ
3.3.10. ΗΟΘΔΡΜΗΚΟ MIDLAYER ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ
3.3.11. ΓΑΝΣΗΑ
3.3.12. ΚΑΛΣΔ ΚΗ
3.3.13. ΜΠΟΣΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΒΟΤΝΟΤ
3.3.14. ΓΚΔΣΔ
3.3.15. ΚΡΑΜΠΟΝ
3.3.16. ΠΗΟΛΔ
3.3.17. ΠΑΓΟΒΗΓΔ
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3.3.18. ΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΓΑΝΣΗΑ
3.3.19. ΜΠΑΣΟΝ ΔΣ
3.3.20. ΜΠΟΣΔ ΠΔΕΟΠΟΡΗΑ
3.3.21. ΥΗΟΝΟΒΑΣΖΡΔ
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3.4. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΗ
3.4.1. ΚΡΑΝΟ
3.4.2. ΠΔΓΗΛΑ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΗ
3.4.3. ΓΔΣΡΔ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΗ
3.4.4. ΦΧΚΗΔ
3.4.5. ΜΠΑΣΟΝ
3.4.6. ΠΗΟΛΔ
3.4.7. ΜΠΟΣΔ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΗ
3.4.8. ΚΑΛΣΔ ΚΗ
3.4.9. ΜΑΚΑ ΚΗ
3.4.10. ΦΣΤΑΡΗ
3.4.11. ΑΝΣΔΝΑ ΓΗΑΧΖ
3.4.12. ΤΣΖΜΑ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ
3.4.13. ΑΚΗΓΗΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΗ
3.4.14. ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΗ
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3.5. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΥΔΗΜΔΡΗΝΖ ΓΗΑΒΗΧΖ Δ ΒΟΤΝΟ
3.5.1. ΥΔΗΜΔΡΗΝΖ ΚΖΝΖ
3.5.2. ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΤΠΝΟΑΚΟ
3.5.3. ΤΠΟΣΡΧΜΑ
3.5.4. ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ (BIVY SACK ή BIVOUAC
SACK)
3.5.5. ΔΣΗΑ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ
3.5.6. ΦΗΑΛΔ ΒΟΤΣΑΝΗΟΤ-ΠΡΟΠΑΝΗΟΤ
3.5.7. ΜΑΓΔΗΡΗΚΑ ΚΔΤΖ
3.5.8. ΚΟΤΣΑΛΗ
3.5.9. ΠΗΡΣΑ ΘΤΔΛΛΖ
3.5.10. ΠΗΝΘΖΡΗΣΖ (FIRE STARTER)
3.5.11. ΑΝΑΠΣΖΡΑ ΘΤΔΛΛΖ
3.5.12. ΘΔΡΜΟ ΝΔΡΟΤ
3.5.13. ΘΔΡΜΟ ΦΑΓΖΣΟΤ
3.5.14. ΓΟΥΔΗΟ ΚΑΤΗΜΟΤ ΓΗΑ ΔΣΗΑ
3.6. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΑ
3.6.1. ΣΟΛΖ ΣΔΓΑΝΖ
3.6.2. ΣΟΛΖ ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΑ
3.6.3. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΛΖ ΣΔΓΑΝΖ
3.6.4. ΑΓΗΑΒΡΟΥΔ ΚΑΛΣΔ MERINO
3.6.5. ΜΠΟΝΣΡΗΔ
3.6.6. ΚΑΣΑΒΑΣΖΡΑ ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΔ ΦΡΔΝΟ
3.6.7. ΦΡΔΝΟ ΥΔΗΡΟ
3.6.8. ΦΡΔΝΟ ΠΟΓΗΟΤ
3.6.9. ΥΟΗΝΗ
3.6.10. ΑΚΗΓΗΟ ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΟΗΝΗΟΤ
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3.7. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΣΑΓΤΖ
3.7.1. ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΖ ΣΟΛΖ
3.7.2. ΓΗΛΔΚΟ ΝΔΟΠΡΔΝ
3.7.3. ΚΑΛΣΑΚΗΑ ΝΔΟΠΡΔΝ
3.7.4. ΠΑΠΟΤΣΗΑ ΝΔΟΠΡΔΝ
3.7.5. ΓΑΝΣΗΑ ΝΔΟΠΡΔΝ
3.7.6. ΜΑΚΑ
3.7.7. ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ
3.7.8. ΒΑΣΡΑΥΟΠΔΓΗΛΑ
3.7.9. ΦΑΚΟ
3.7.10. ΜΑΥΑΗΡΗ
3.7.11. ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ ΠΤΞΗΓΑ
3.7.12. ΡΟΛΟΨ - COMPUTER ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΟ
3.7.13. ΡΤΘΜΗΣΖ ΠΛΔΤΣΟΣΖΣΑ JACKET
3.7.14. 1ν & 2ν ΣΑΓΗΟ
3.7.15. ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΡΤΘΜΗΣΖ
3.7.16. ΜΑΝΟΜΔΣΡΟ
3.7.17. ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ ΦΤΡΗΥΣΡΑ
3.7.18. ΦΗΑΛΖ ΚΑΣΑΓΤΔΧΝ
3.7.19. ΕΧΝΖ ΒΑΡΧΝ
3.7.20. ΒΑΡΖ
3.7.21. ΑΚΗΓΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
3.7.22. ΤΠΟΒΡΤΥΗΟ ΠΡΟΒΟΛΔΑ

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

3.8. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑΧΖ Δ ΟΡΜΖΣΗΚΑ ΝΔΡΑ
3.8.1. ΧΗΒΗΟ ΓΗΑΧΖ
3.8.2. ΚΡΑΝΟ
3.8.3. ΥΟΗΝΗ ΡΗΦΖ
3.8.4. ΕΧΝΖ ΜΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΗΝΗ ΡΗΦΖ
3.8.5. ΠΑΠΟΤΣΗΑ CANYONING
3.8.6. ΦΟΡΜΑ NEOPREN
3.8.7. ΦΟΡΜΑ NEOPREN ΓΗΑ ΚΑΓΗΑΚ
3.8.8. ΣΕΑΚΔΣ NEOPREN
3.8.9. ΚΑΛΣΔ NEOPREN
3.8.10. ΚΟΤΦΑΚΗ NEOPREN
3.8.11. ΓΑΝΣΗΑ NEOPREN
3.8.12. ΣΟΛΖ DRY
3.8.13. ΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΦΟΡΜΑ
3.8.14. ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ/ΑΝΣΗΑΝΔΜΗΚΟ
3.8.15. ΒΑΡΚΑ RAFTING
3.8.16. ΚΟΤΠΗ ΟΓΖΓΟΤ ΒΑΡΚΑ RAFTING
3.8.17. ΚΟΤΠΗ ΒΑΡΚΑ RAFTING
3.8.18. ΣΡΟΜΠΑ ΦΟΤΚΧΜΑΣΟ ΒΑΡΚΑ
3.8.19. ΣΡΟΜΠΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΒΑΡΚΑ
3.8.20. ΣΡΟΜΠΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΓΗΑ ΒΑΡΚΑ
3.8.21. ΓΗΘΔΗΟ ΦΟΤΚΧΣΟ ΚΑΦΟ
3.8.22. ΚΟΤΠΗ ΓΗΑ ΓΗΘΔΗΟ ΦΟΤΚΧΣΟ
3.8.23. ROPE EDGE PROTECTOR SET CATERPILLAR
3.8.24. ID RESCUE
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3.8.25. SWIVEL
3.8.26. SHUNT
3.8.27. PAW

4
5
5

3.9. ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΟΗΝΟ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ Χ ΑΝΧ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ
3.9.1. ΚΡΑΝΟ
3.9.2. ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΦΑΚΟ
3.9.3. ΦΑΚΟ
3.9.4. ΔΦΔΓΡΗΚΔ ΜΠΑΣΑΡΗΔ
3.9.5. ΑΛΟΤΜΗΝΟΚΟΤΒΔΡΣΑ
3.9.6. ΛΑΝΗΔΡΑ ΑΤΣΑΦΑΛΗΖ ΣΤΠΟΤ SPELEO
3.9.7. ΚΑΡΑΜΠΗΝΔΡ ΟΒΑΛ ΑΦΑΛΔΗΑ
3.9.8. ΚΑΡΑΜΠΗΝΔΡ ΑΦΑΛΔΗΑ ΥΖΜΑΣΟ D
3.9.9. ΣΡΟΥΑΛΗΑ
3.9.10. ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΦΡΔΝΟΤ
3.9.11. ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΣΑΘΔΡΖ
3.9.12. ΕΧΝΖ ΣΖΘΟΤ
3.9.13. ΦΡΔΝΟ ΣΖΘΟΤ
3.9.14. ΚΑΡΑΜΠΗΝΔΡ ΑΦΑΛΔΗΑ ηχπνπ HMS
3.9.15. ΗΜΑΝΣΔ 60 cm
3.9.16. ΗΜΑΝΣΔ 120 cm
3.9.17. ΑΚΗΓΗΟ ΓΗΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΑΡΜΑΣΧΜΑΣΟ
3.9.18. ΦΤΡΗ
3.9.19. ΓΗΑΣΡΖΣΖΡΑ
3.9.20. ΑΤΣΟΓΗΑΣΡΖΣΑ ΒΤΜΑΣΑ
3.9.21. ΠΛΑΚΔΣΔ
3.9.22. ΦΟΡΔΗΟ ΓΗΑΧΣΗΚΟ ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΚΟ
3.9.23. ΑΚΗΓΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
3.9.24. ΥΟΗΝΗ ΣΑΣΗΚΟ 65 m
3.9.25. ΥΟΗΝΗ ΣΑΣΗΚΟ 15 m
3.9.26. ΗΜΑΝΣΑ ΡΑΦΣΟ 1.50κ
3.9.27. ΗΜΑΝΣΑ ΡΑΦΣΟ 2.00κ
3.9.28. ΚΟΡΓΟΝΔΣΟ 8mm/2.40m
3.9.29. ΚΟΡΓΟΝΔΣΟ 6mm/2.40m
3.9.30. ΦΡΔΝΟ ΥΔΗΡΟ (ΕΟΤΜΑΡ)
3.9.31. ΣΡΟΥΑΛΗΑ
3.9.32. ΣΡΟΥΑΛΗΑ RESCUE
3.9.33. DAISY CHAIN
3.9.34. ΠΟΓΟΣΖΡΗΟ (SLING ASCENDER)
3.9.35. QUICK LINK INOX (ΣΑΥΤΤΝΓΔΜΟ)
3.9.36. ΥΟΗΝΗ RESCUE
3.9.37. ΣΔΓΑΝΟ ΑΚΟ (75ΛΗΣ)
3.9.38. ΑΝΑΒΑΣΖΡΑ + ΚΑΡΑΜΠΗΝΔΡ
3.9.39. ATOMIKO ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ
3.9.40. ΦΟΡΔΗΟ
3.9.41. ΣΑΣΗΚΟ ΥΟΗΝΗ 12 mm
3.9.42. ΠΛΑΚΔΣΔ ΟΡΟΦΖ
3.9.43. ΓΗΠΛΟ ΗΜΑΝΣΑ ΑΤΣΑΦΑΛΗΖ
3.9.44. ΒΟΤΡΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΟΗΝΗΧΝ
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3.9.45. ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΟΗΝΗΧΝ
3.9.46. ΔΣ ΛΑΝΗΔΡΔ ΜΔ ΤΝΓΔΜΟΤ
3.9.47. ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΓΗΑΒΡΟΥΧΝ ΤΦΑΜΑΣΧΝ
3.9.48. ΠΡΔΗ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟΠΟΗΖΖ ΤΦΑΜΑΣΧΝ
3.9.49. ΚΗΣ ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ ΑΓΗΑΒΡΟΥΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
3.9.50. ΚΟΛΛΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΝΔΟΠΡΔΝ
3.9.51. ΚΑΡΑΜΠΗΝΔΡ ΑΠΛΑ
3.9.52. ΜΗΚΡΟ ΑΚΗΓΗΟ
3.9.53. ΤΓΡΟΓΟΥΔΗΟ
3.9.54. ΚΟΡΓΟΝΔΣΟ 60 cm
3.9.55. ΚΟΡΓΟΝΔΣΟ 7mm
3.9.56. ΦΟΡΔΗΟ
3.9.57. ΣΡΗΠΟΓΟ ΑΝΔΛΚΤΖ ΦΟΡΔΗΟΤ
3.9.58. GPS ΦΟΡΖΣΟ
3.9.59. ΠΤΞΗΓΑ
3.9.60. ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΘΖΚΖ ΥΑΡΣΖ
3.9.61. ΦΟΡΔΗΟ ΓΗΑΧΖ ΑΠΟ ΔΛΗΚΟΠΣΔΡΟ
3.9.62. ΓΗΠΛΖ ΣΡΟΥΑΛΗΑ TANDEM
3.9.63. ΓΗΠΛΖ ΣΡΟΥΑΛΗΑ
3.9.64. ΚΡΟΤΣΗΚΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΠΗΣΟΛΔΣΟ
3.9.65. ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΑ ΓΑΝΣΗΑ
3.9.66. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΡΗΚΟ "D" 10mm
3.9.67. ΒΤΜΑΣΑ ΓΗΠΛΖ ΔΚΣΟΝΧΖ
3.9.68. ΒYΜΑΣΑ ΓΗΠΛΖ ΔΚΣΟΝΧΖ
3.9.69. ΜΠΟΝΣΡΗΔ ΔΡΓΑΗΑ
3.9.70. ΕΧΝΔ ΣΖΘΟΤ ΓΗΑ ΜΠΟΝΣΡΗΔ ΔΡΓΑΗΑ
3.9.71. ΚΟΤΦΟΗ
3.9.72. ΓΚΔΣΑ ΛΑΗΜΟΤ (BUFF)
3.9.73. ΑΝΑΚΟΠΣΖ ΠΣΧΖ (FALL ARRESTER)
3.9.74. ΛΑΜΔ ΣΡΤΠΑΝΗΟΤ ΜΠΔΣΟΝ 8 mm
3.9.75. ΛΑΜΔ ΣΡΤΠΑΝΗΟΤ ΜΠΔΣΟΝ 10 mm
3.9.76. ΑΝΑΓΗΠΛΟΤΜΔΝΟ ΦΟΡΔΗΟ
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