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1. Εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα 
Διαβρωτικού Υφαλοχρωμάτων
πάνω από τα παλιά υφαλοχρώματα 
και περιμένετε για 2 ώρες

2. Εφαρμόστε δεύτερο χέρι και 
αφήστε το να δράσει για 2 ώρες

3. Ξεπλύνετε καλά, αφήστε 
την επιφάνεια να στεγνώσει και 
συνεχίστε τη διαδικασία βαφής του 
σκάφους

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3-5 τμ ανά λίτρο

Γνωρίστε το Decapante 
Patente της ΤΙΤΑΝ ΥΑΤΕ: 
τον πιο ασφαλή, εύκολο και 
οικονομικό τρόπο αφαίρεσης 
υφαλοχρωμάτων που δεν 
καταστρέφει: GRP, gelcoat, 
αντιοσμωτική προστασία, ή 
τα αστάρια 2 συστατικών.    

Γλιτώστε χρόνο, κόπο, χρήμα 
και αποφύγετε τις δύσκολες, 
επικίνδυνες και χρονοβόρες 
διαδικασίες. 

OΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 8 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ..............................                                    

ΧΡΩΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.......................                                   

ΑΣΤΑΡΙΑ-ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ.................                        

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ........              

ΒΕΡΝΙΚΙΑ...........................................                                                

Η εταιρεία ΤITAN με τη μακρόχρονη πορεία 
της - 100 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην 
ευρωπαϊκή αγορά - και τις συνεχείς έρευνες 
που πραγματοποιεί στον τομέα των ναυτιλιακών 
χρωμάτων,  έχει εδραιωθεί ως το όνομα-εγγύηση 
στη συντήρηση μικρών και μεγάλων σκαφών. 

Η κορυφαία ναυτιλιακή σειρά της, ΤΙΤΑΝ ΥΑΤΕ, 
περιλαμβάνει πρωτοποριακά προϊόντα, ειδικά 
σχεδιασμένα για τις Μεσογειακές συνθήκες, με 
φίλτρα UV και εξαιρετική αντοχή στο θαλάσσιο 
περιβάλλον.
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AΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΩΝ

DECAPANTE PATENTES
Αφαιρεί γρήγορα & εύκολα τις παλιές μουράβιες 

Χωρίς ξύσιμο & τρίψιμο!          Χωρίς τη χρήση καμινέτου!
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ - ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ: FIBERGLASS, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ & ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

750 ml
4 L

“To μόνο αφαιρετικό που πραγματικά λειτουργεί! 
Eίναι οικονομικό και πανεύκολο στη χρήση”



54-305  PATENTE VINILICA TITAN YATE

Υφαλόχρωμα Βινυλικό

Σκληρό υφαλόχρωμα μακράs διάρκειαs. 
Ανθεκτικό, με καλή πρόσφυση και υψηλή 
απόδοση. Κατάλληλο για κάθε είδους 
σκάφη όπως ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα, 
cruisers και σκάφη που παραμένουν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο νερό.

• Για πολυεστέρα, ξύλο, ατσάλι και 
ασταρωμένο αλουμίνιο 

54-310  PATENTE UNIVERSAL TITAN YATE 

Υφαλόχρωμα Universal 
Αυτοκαθαριζόμενο

Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα υψηλής 
τεχνολογίας με Hostaflon®. Κατάλληλο για 
κάθε είδους ταχύπλοα σκάφη. Εξασφαλίζει 
καθαρή επιφάνεια και απαλότερη πλεύση με 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσίμων. 

• Για βυθισμένες επιφάνειες από πολυεστέρα, 
ξύλο, ατσάλι, αλουμίνιο

4003 4005 40014008 4403 4404 44014405

54-305 PATENTE COLAS EN SPRAY TITAN YATE 

Υφαλόχρωμα σε Σπρέι

Υφαλόχρωμα σε μορφή σπρέι, για εύκολη 
εφαρμογή σε σημεία δύσκολης πρόσβασης.

• Για προπέλες, άξονες, flaps

4009

54-311  PATENTE PARA HELICES TITAN YATE 

Υφαλόχρωμα Προπέλας

Υφαλόχρωμα προπέλας ειδικό για την 
προστασία εξωλέμβιων κινητήρων, 
προπελών, flaps, πηδαλίων.  

• Αποτρέπει το σχηματισμό θαλάσσιων 
οργανισμών
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54-304  PATENTE LIXIVIANTE TITAN YATE 

Υφαλόχρωμα Αυτοκαθαριζόμενο 

Προστατεύει και συντηρεί το σκάφος εξασφαλίζοντας ταχύτητα, καλύτερη πλεύση 
και εξοικονόμηση καυσίμων. Κατάλληλο για ξύλινα, μεταλλικά και πολυεστερικά 
σκάφη. Άριστη σχέση ποιότητας - τιμής. Διατηρεί το σκάφος καθαρό. 

• Εφαρμόζεται απευθείας πάνω από παλιά αυτοκαθαριζόμενα υφαλοχρώματα 

750 ml / 4L 

750 ml / 4L 750 ml / 2,5L 

400 ml / 500 ml 250 ml

4410

6741 0001

ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
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54-057 ESMALTE URETANADO TITAN YATE

Χρώμα Πολυουρεθάνης

Άριστο αποτέλεσμα μακράς διάρκειας 
και εύκολη εφαρμογή. Για μεταλλικές 
και ξύλινες επιφάνειες.

• Σκληρό και ανθεκτικό στο παραθαλάσσιο 
περιβάλλον 

54-053 PESQUEROS ESMALTE TITAN YATE

Χρώμα Θαλάσσης Pesqueros

Βερνικόχρωμα γυαλιστερό, ιδανικό για 
ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες που 
εκτίθενται στο θαλάσσιο περιβάλλον.

• Σε πολλές αναλλοίωτες αποχρώσεις

54-650  PESQUEROS ESMALTE CUBIERTAS TITAN YATE

Αντιολισθητικό Χρώμα Pesqueros

Βαφή ειδικά σχεδιασμένη για αντιολισθητικά 
αποτελέσματα. Για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση - όπου απαιτείται αντιολισθητική 
επιφάνεια. Χαρίζει ομοιόμορφο φινίρισμα. 

• Κατάλληλο για καταστρώματα, σκάλες, ράμπες

54-067  ESMALTE MOTORES TITAN YATE

Σπρέι Μηχανών

Xρώμα μηχανών σε σπρέι για τη 
συντήρηση των εξωλέμβιων μηχανών.

• Υψηλής αντοχής στο πετρέλαιο, τα λάδια,
το γράσο, τα χημικά και τις υψηλές 
θερμοκρασίες

750 ml / 4L 750 ml / 4L

750 ml 400 ml

54-059 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / 54-060 ΣΑΤΙΝΕ  ΕSMALTE POL. + ACRILICO TITAN YATE

Ακρυλικό Χρώμα Πολυουρεθάνης 2 Συστατικών

Ακρυλικό χρώμα πολυουρεθάνης 2 συστατικών για μέγιστη απόδοση αντοχής 
στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση και μακρόχρονη 
αντοχή σε αντίξοες συνθήκες. 

• Για οποιαδήποτε μη βυθιζόμενη επιφάνεια ή εκτεθειμένη σε παραθαλάσσιες συνθήκες

750 ml 4223 4205 42154202 4206 4203 58424221 5751

4123 4105 41154102 4106

4103 41004121

5751 4923 49014906 4900

ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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54-167150  IMPRIMACION EPOXI M-150 TITAN YATE 

Εποξειδικό Αντιοσμωτικό 
Αστάρι 2 Συστ/κών M-150 

Ειδικό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών.
Θεραπεύει και εμποδίζει δραστικά τη 
δημιουργία όσμωσης. Ιδανικό για όπου 
απαιτείται μεγάλο πάχος ανά στρώμα.

• Για πολυεστέρα, fiberglass, σίδερο, αλουμίνιο. 
Για υποθαλάσσιες & παραθαλάσσιες επιφάνειες

54-165  PESQUEROS MINIO TITAN YATE

Μίνιο Pesqueros

Μίνιο για τη συντήρηση των μεταλλικών 
και ξύλινων επιφανειών που εκτίθενται 
σε θαλάσσιο περιβάλλον. Εξασφαλίζει 
ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία.

• Mεγάλη διεισδυτικότητα σε σκουριασμένες 
επιφάνειες

Γκρι
Πορτοκαλί

54-164  IMPRIMACION DE ALUMINIO TITAN YATE

Αστάρι Αλουμινίου 

Αστάρι για ασυμβίβαστα ή άγνωστα 
υφαλοχρώματα. Χρησιμοποιείται και 
ως ενδιάμεσο στρώμα μεταξύ εποξικών 
συστημάτων και υφαλοχρωμάτων. 
 
• Υψηλή περιεκτικότητα σε ρινίσματα αλουμινίου

54-193  IMPRIMACION PARA HELICES TITAN YATE 

Αστάρι Προπέλας

Ειδικό αστάρι για προπέλες, flaps, 
πηδάλια, εξωλέμβιους και εσωλέμβιους 
κινητήρες.  

• Για βυθιζόμενες μεταλλικές επιφάνειες από  
ατσάλι, αλουμίνιο, μπρούτζο, χαλκό, ορείχαλκο
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54-167  IMPRIMACION EPOXI TITAN YATE

Εποξειδικό Αστάρι 2 Συστατικών

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών για απόλυτη πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια, όπου απαιτείται 
ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία και αντοχή στο νερό. Εφαρμόζεται σε υποθαλάσσιες και 
παραθαλάσσιες επιφάνειες για αντισκωριακή προστασία και πρόληψη ενάντια στην όσμωση.  

• Κατάλληλο για πολυεστέρα, fiberglass, σίδερο, αλουμίνιο 

750 ml / 4L

375 ml / 750 ml /  4L 

750 ml / 4L 

750 ml / 2,5L 
& 4L

250 ml

ΓκριΑσημί

ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΣΜΩΣΗ
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14-263 COAL TAR EPOXI

Αντιδιαβρωτικό Αστάρι
2 Συστατικών

Αντιδιαβρωτικό αστάρι 2 συστατικών 
με υψηλή αντοχή στο θαλάσσιο νερό, 
στο πετρέλαιο και σε διαβρωτικούς 
παράγοντες.

• Για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες 

14- 8513408  WASH PRIMER FOSFATANTE 871

Αστάρι Μετάλλων 
Φωσφάτωσης 871

Αστάρι 2 συστατικών ειδικό για σίδερο,  
ψευδάργυρο, γαλβανιζέ, αλουμίνιο, 
μόλυβδο, ανοξείδωτο ατσάλι και ελαφρά 
κράματα. Ιδανικό για περιπτώσεις 
επιφανειών δύσκολης πρόσφυσης.

• Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση της 
τελική βαφής.4L 750 ml

54-1826 IMPRIMACION MARINA TITAN YATE

Αστάρι Πολλαπλών Εφαρμογών Marina

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι με μη-τοξικά αντισκωριακά πιγμέντα 
και αδιάβροχες ρητίνες. ΔΕΝ περιέχει μόλυβδο. Κατάλληλο για ασυμβίβαστα 
υφαλοχρώματα και εποξειδικές εφαρμογές. 

• Άριστη πρόσφυση σε σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, ανοξείδωτο ατσάλι, μπρούτζο, ξύλο, πολυεστέρα

Σπρέι / 750 ml / 4L Γκρι

Μαύρο

Κίτρινο ημιδιαφανές

Αντιμετωπίστε την όσμωση αποτελεσματικά 

Εάν τα ύφαλα του σκάφους είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα και fiberglass, 
τότε πρέπει απαραιτήτως να προστατευθούν ή και να θεραπευτούν από την 
όσμωση. Η ιδανική επιλογή είναι το εποξειδικό αστάρι το οποίο χρησιμοποιούμε 
για την πρόληψη από την όσμωση αλλά και για εργασίες αποκατάστασης του 
gel coat. Mην ξεχνάτε ότι η προετοιμασία των επιφανειών είναι μία από τις πιο 
σημαντικές εργασίες στη διαδικασία για τη συντήρηση του σκάφους. Γι αυτό η 
σωστή επιλογή υποστρώματος μπορεί να σας γλιτώσει χρόνο και χρήμα.    
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54-709  ADITIVO ANTIDESLIZANTE TITAN YATE 

Αντιολισθητικοί Κρύσταλλοι 

Επιπρόσθετο προϊόν που προστίθεται στο 
δοχείο του χρώματος πριν την εφαρμογή. 
Προσδίδει αντιολισθητικό αποτέλεσμα σε 
πλήθος επιφανειών

• Για σκάφη, ιστιοσανίδες, σκάλες, πισίνες, 
μπανιέρες, ράμπες κλπ

54-203 DILUYENTE TITAN YATE

Διαλυτικό Χρωμάτων - 
Βερνικιών

Το κατάλληλο διαλυτικό για αραίωση 
προϊόντων της ναυτιλιακής σειράς
TITAN YATE.  

• Ιδανικό και για να αφαιρεί λιπαρές ουσίες 
από μεταλλικές επιφάνειες και πολυεστέρα

54-143  ΜASILLA EPOXI TITAN YATE

Εποξειδικός Στόκος

Eποξειδικός στόκος 2 συστατικών με 
εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα. 
Μεγάλου πάχους στοκάρισμα. Αντοχή στο 
νερό. Δεν συρρικνώνεται όταν στεγνώσει. 
 
• Κατάλληλο για ατσάλι, ξύλο, πολυεστέρα, 
αλουμίνιο, fiberglass

54-146  MASILLA POLIÉSTER ΤΙΤΑΝ ΥΑΤΕ 

Πολυεστερικός Στόκος

Στόκος 2 συστατικών πολυεστέρα. 
Εύκολη εφαρμογή και τρίψιμο. 
Σκληραίνει γρήγορα. Εξαιρετική 
ικανότητα γεμίσματος.   

• Κατάλληλο για μεταλλικές και 
πολυεστερικές επιφάνειες.
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54-419  DECAPANTE PATENTE TITAN YATE

Αφαιρετικό Υφαλοχρωμάτων Decapante

Αφαιρετικό υφαλοχρωμάτων με βάση νερού. Ο πιο αποτελεσματικός και εύκολος 
τρόπος για την αφαίρεση παλιών στρώσεων υφαλοχρωμάτων, χωρίς τρίψιμο, 
ξύσιμο και γυαλοχαρτάρισμα.

• Κατάλληλο για fiberglass, μεταλλικά, ανοξείδωτα και ξύλινα σκάφη

750 ml / 4L

20 γρ. φάκελος 1L / 500 ml 

375 ml / 750 ml 250 ml / 500 gr

ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

08



ΣΥ
Μ

Π
ΛΗ

ΡΩ
Μ

ΑΤ
ΙΚ

Α

54-26099 MULTI LUBRICANTE SPRAY TITAN YATE 

Αντισκωριακό Σπρέι Marino

Αντισκωριακό σπρέι και λιπαντικό. 
Υδροαπωθητικό. Απαραίτητο για όλα 
τα σκάφη. Δημιουργεί λιπαντικό και 
προστατευτικό φιλμ κατά της διάβρωσης 
και των αλάτων, εξασφαλίζοντας άριστη 
λειτουργία των μηχανικών τμημάτων. 

• Ιδανικό για συντήρηση και προστασία των 
μηχανών (εσωλέμβιων - εξωλέμβιων) 

12-24200  PULIMENTO LIQUIDΟ 

Καθαριστικό-Γυαλιστικό υγρό 
Pulimento 

Καθαρίζει, γυαλίζει, φωτίζει και 
προστατεύει. Περιέχει σιλικόνη η οποία 
απωθεί το νερό, τη βρωμιά και τη σκόνη. 
Επιπλέον αυξάνει την ανθεκτικότητα 
στην υγρασία και τα γδαρσίματα των 
βαμμένων επιφανειών με χρώμα, 
βερνίκι ή λάκα. 

• Εύκολη εφαρμογή και άπλωμα
400 ml 375 ml

12-416 DESOXIDANTE TITAN YATE

Καθαριστικό Σκουριάς Desoxidante

Εξαιρετικό καθαριστικό - αφαιρετικό σκουριάς. Απαραίτητο προϊόν για καθαρισμό 
στο σκάφος και για προετοιμασία επιφανειών. Αδρανοποιεί τη σκουριά. 
Απομακρύνει τα άλατα. Kαθαριστικό ασβεστολιθικών ουσιών.  

• Καθαρίζει και γυαλίζει σίδερο, ξύλο, μέταλλα, επιχρωμιωμένες επιφάνειες, fiberglass

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

250 ml / 1L

Απαλλαγείτε από τη σκουριά πριν από το βάψιμο.

Για να εξασφαλίσουμε μια εργασία με τη μέγιστη εγγύηση, οι επιφάνειες θα πρέπει 
να απαλλαγμένες από βρωμιά, λιπαρές ουσίες και το κυριότερο: απαλλαγμένες 
από ίχνη σκουριάς. Γι αυτό πριν ξεκινήσουμε την εφαρμογή της βαφής ή του 
υποστρώματος, είναι απαραίτητο να έχουμε καθαρίσει τις ξύλινες ή μεταλλικές 
επιφάνειες με το κατάλληλο προϊόν. 
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54-104  BARNIZ POLIURETANO TITAN YATE

Βερνίκι Πολυουρεθάνης

Γυαλιστερό βερνίκι πολυουρεθάνης 
με φίλτρα UV. Διάφανο. Κατάλληλο για 
μαλακό και σκληρό ξύλο. Προστατεύει 
τις επιφάνειες από τις σκληρές καιρικές 
συνθήκες. 

• Για σκάφη και κατασκευές σε παραθαλάσσιες 
περιοχές

54-102  BARNIZ PESQUEROS TITAN YATE

Βερνίκι Pesqueros

Γυαλιστερό, αλκυδικό, ανθεκτικό βερνίκι. 
Διάφανο. Εξασφαλίζει υψηλή προστασία 
και εξαιρετική διάρκεια γυαλάδας. 

• Κατάλληλο για τη ναυτιλία, για εξοχικές 
κατοικίες και γενικά για ξύλινες κατασκευές 
που είναι εκτεθειμένες σε σκληρές καιρικές 
συνθήκες

12-121  BARNIZ METALES

Βερνίκι Μετάλλων

Προστατεύει τα μέταλλα από οξείδωση, 
μαύρισμα, υγρασία και φθορά χρήσης. 
Διατηρεί και ενισχύει τη γυαλάδα. 
Για παραθαλάσσιες εφαρμογές σε 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες

• Κατάλληλο για μπρούτζο, χαλκό, 
ανοξείδωτο ατσάλι 

ΒΕ
ΡΝ

ΙΚ
ΙΑ

54-107 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ, 54-108 ΣΑΤΙΝΕ  BARNIZ POLIURETANO & ACRILICO TITAN YATE 

Βερνίκι Πολυουρεθάνης & Ακρυλικού 

Βερνίκι 2 συστατικών με φίλτρα UV. Διάφανο, εξαιρετικά ανθεκτικό στο ναυτικό 
περιβάλλον. Πολύ ανθεκτικό στο νερό. Δεν κιτρινίζει. Με διάρκεια γυαλάδας. 
Εφαρμόζεται στις ξύλινες επιφάνειες του σκάφους, αλλά και σε κάθε ξύλινη 
κατασκευή που απαιτεί απόλυτη προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

• Άριστη πρόσφυση σε όλων των ειδών τα ξύλα
750 ml 

750 ml / 4L 750 ml / 4L 

250 ml / σπρέι 
400 ml

ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Η σειρά βερνικιών της ΤΙΤΑΝ ΥΑΤΕ είναι η ιδανική 
επιλογή για χρήση σε ξύλινες επιφάνειες όπως: φράχτες, 
παντζούρια, κουφώματα, πόρτες κ.α που βρίσκονται σε 
παραθαλάσσιο περιβάλλον ή σε μέρη με αυξημένα επίπεδα 
υγρασίας. Επιλέξτε τα για επαγγελματική προστασία και 
υψηλού επιπέδου αποτελέσματα.  

Για extra προστασία και σε
παραθαλάσσιες κατοικίες!
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Gloss & Satin



ΒΕ
ΡΝ

ΙΚ
ΙΑ

54-255 ACEITA PARA TECA ΤΙΤΑΝ ΥΑΤΕ

Τeak Oil - Λαδι Teak

Λάδι teak για την προστασία και τη συντήρηση των λαδερών ξύλων σε εξωτερικές 
και δύσκολες συνθήκες. Υψηλή περιεκτικότητα σε φίλτρα UV.

• Για προστασία και υγιή όψη τροπικών ξύλων. Για deck, κουπαστές, έπιπλα, κλπ 

750 ml / 4L 
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Ν ΑΥ Τ Ι Λ Ι Α Κ Α  X Ρ Ω Μ ΑΤΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Ελευθ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, 183 45
Τηλ.: 210 9425425 / Fax:  210 9408953
www.smirniopoulos.gr / sales@smirniopoulos.gr 


