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ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η Grangers διατηρεί την αντοχή του εξοπλισμού σας 
στο νερό και την ιδιότητα της διαπνοής, ώστε να σας 
κρατάει ζεστούς και στεγνούς κατά τη διάρκεια όλων 
των περιπετειών της ζωής σας...

Τα ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων έχουν μια τελική 
επίστρωση που απωθεί το νερό για να σας κρατάνε 
στεγνούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι το νερό δεν 
«κολλάει» στην επιφάνεια του ρούχου, αλλά κυλάει με 
τη μορφή σταγόνας ενώ επιτρέπει στους υδρατμούς 
να διαφεύγουν με αποτέλεσμα να παραμένετε στεγνοί 
μέσα και έξω.

Με την πάροδο του χρόνου, η τελική επίστρωση 
φθείρεται, με αποτέλεσμα ο εξοπλισμός σας να 
απορροφά το νερό αντί να το απωθεί. Επίσης, 
επηρεάζεται η διαπνοή του εξοπλισμού σας, αφήνοντας 
σας μία αίσθηση υγρασίας.

Ευτυχώς, η αποκατάσταση του αδιάβροχου εξοπλισμού 
σας είναι εύκολη μία αίσθηση με τα προϊόντα της 
Grangers. Είτε ο εξοπλισμός σας χρειάζεται καθαρισμό 
είτε ένα πλήρες πρόγραμμα αδιαβροχοποίησης, τα 
προϊόντα μας μπορούν να βοηθήσουν.

Μη αδιάβροχο

Υδρόφοβο



• Η Grangers έχει μια ιστορία 80 χρόνων με πάθος   
   για την παροχή της καλύτερης δυνατής προστασίας.      
   Έχουμε αναπτύξει μια γκάμα προϊόντων
   υψηλής ποιότητας απαλλαγμένων εντελώς από   
   φθοράνθρακα, ως κομμάτι της συνεχούς δέσμευσής μας  
   για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και την  
   προστασία σας.

• Το 2007, η Grangers ήταν η πρώτη εταιρεία προϊόντων      
   συντήρησης που βραβεύτηκε με το σήμα bluesign®. 
   To bluesign® είναι ένα ευρέως αναγνωρισμένο   
   ανεξάρτητο εργαλείο που πιστοποιεί την φιλικότητα   
   προς το περιβάλλον σε όλη την αλυσίδα παραγωγής.   
   Αυτό οδηγεί σε καθαρότερα, ασφαλέστερα, και πιο
   φιλικά προς το περιβάλλον τελικά προϊόντα.

• Το 1947 αναπτύξαμε τα πρώτα προϊόντα προστασίας με  
   βάση το νερό.

• Το 1953 οι φόρμουλες μας ήταν υπεύθυνες για την   
   προστασία του εξοπλισμού της πρώτης επιτυχημένης   
   αποστολής στο Έβερεστ.

• Είμαστε δεσμευμένοι τόσο ως προς τη βιωσιμότητα
   και το περιβάλλον, όσο και ως προς την παροχή   
   απαράμιλλης προστασίας προϊόντων.
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• Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας κατασκευάζονται  
   ακόμα κάτω από μια στέγη, στο Derbyshire, που   
   σημαίνει ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο της ποιότητας      
   των προϊόντων μας σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.   
   Όλες οι διαδικασίες παραγωγής μας πραγματοποιούνται  
   με γνώμονα το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας μια   
   περιβαλλοντικά υπεύθυνη προστασία.

• Αναπτύξαμε την τεχνολογία APT - ένα μοναδικό         
   συνθετικό πολυμερές, χωρίς φθοράνθρακα,
   σχεδιασμένο να προσφέρει υψηλή διαπνοή και   
   αποτελεσματική υδροαπωθητική τελική επίστρωση σε   
   όλο τον εξοπλισμό σας για την ύπαιθρο. 

• Η ειδική τεχνική μας ομάδα επανεξετάζει διαρκώς      
   τις φόρμουλές μας, και παράλληλα είναι πλήρως   
   ενημερωμένη με την τελευταία λέξη της
   τεχνολογίας, ώστε να μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς   
   για την φροντίδα του εξοπλισμού σας.

• Με μια σειρά προϊόντων ανώτερης απόδοσης, σε   
   αντίθεση με οτιδήποτε άλλο στην αγορά, η Grangers
   σάς επιτρέπει να ζείτε διαφορετικά και να εξερευνείτε
   ακόμη περισσότερα

APT
ADVANCED POLYMER
TECHNOLOGY

ISO 9001 & 14001
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Καθαρισμός και προστασία για όλα τα ενδύματα
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Performance Wash

300ml, 10fl oz
1000ml 33.8fl oz

Κατάλληλο για:

Down Wash

300ml, 10fl oz
1000ml 33.8fl oz

Κατάλληλο για:

Merino Wash

300ml, 10fl oz

Κατάλληλο για:

Είτε θέλετε να επαναφέρετε ένα αδιάβροχο μπουφάν, είτε ένα ισοθερμικό 
με MERINO, είτε ένα πουπουλένιο μπουφάν, η μεγάλη γκάμα προϊόντων 
μας - που συμπεριλαμβάνει τόσο προϊόντα καθαρισμού όσο και λύσεις 
αδιαβροχοποίησης- μπορεί να βοηθήσει. Όλα τα προϊόντα μας είναι 
κατάλληλα για χρήση σε Gore-Tex και eVent ενδύματα, και διατίθενται είτε σε 
μορφή σπρέι είτε σε υγρό για πλύσιμο στο πλυντήριο.

MERINO

ΜΑΛΛΙ

ΠΟΥΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΠΟΥΠΟΥΛΟ

GORE-TEX®

eVent®

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ

SOFT SHELL

FLEECE

GORE-TEX®

eVent®

ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ      ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Performance Repel

275ml, 9.3fl oz 

500ml, 16.9fl oz

Κατάλληλο για:

Clothing Repel

300ml, 10fl oz
1000ml 33.8fl oz

Κατάλληλο για:

Down Repel

300ml, 10fl oz

Κατάλληλο για:

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 2 ΣΕ 1 ΛΥΣΕΙΣ

Wash + Repel Clothing 2in1

300ml, 10fl oz
1000ml 33.8fl oz

Κατάλληλο για:

Wash + Repel Down 2in1

300ml, 10fl oz 

Κατάλληλο για:

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ

SOFT SHELL

ΠΟΥΠΟΥΛΟ

FLEECE

GORE-TEX®

eVent®

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ

SOFT SHELL

FLEECE

GORE-TEX®

eVent®

ΠΟΥΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΠΟΥΠΟΥΛΟ

GORE-TEX®

eVent®

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ

SOFT SHELL

FLEECE

GORE-TEX®

eVent®

ΠΟΥΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΠΟΥΠΟΥΛΟ

GORE-TEX®

eVent®



Καθαρισμός και προστασία για όλα τα υποδήματα
ΥΠΟΔΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Footwear + Gear
Cleaner

275ml, 9.3fl oz 

Κατάλληλο για:
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Footwear Brush

Κατάλληλο για:
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Footwear Repel

275ml, 9.3fl oz 

Κατάλληλο για:
Τα υποδήματα είναι από τα πιο σκληρά εργαζόμενα μέρη του εξοπλισμού σας 
για την ύπαιθρο- και υποφέρουν σε κάθε χιλιόμετρο πεζοπορίας, ποδηλασίας 
και τρεξίματος. Ευτυχώς, η μεγάλη γκάμα της Grangers για τη συντήρηση 
υποδημάτων μπορεί να βοηθήσει στον καθαρισμό, την προστασία και την 
αποκατάσταση των παπουτσιών και μποτών σας- είτε είναι κατασκευασμένα 
από δέρμα, σουέντ, σαμουά ή ύφασμα.

GORE-TEX®

eVent®

ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ      ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Odour Eliminator

100ml, 3.4fl oz 

Κατάλληλο για:

Rubber Boot Care

150ml, 5.24fl oz

Κατάλληλο για:

Footwear Repel

275ml, 9.3fl oz 

Κατάλληλο για:

SUEDE + NUBUCK

ΜΑΛΑΚΟ ΔΕΡΜΑ

ΥΦΑΣΜΑ + ΔΕΡΜΑ

Leather Conditioner

75ml, 2.6fl oz

Κατάλληλο για:

ΜΑΛΑΚΟ ΔΕΡΜΑ

G-Wax

80g, 2.82 oz

Κατάλληλο για:

ΜΑΛΑΚΟ ΔΕΡΜΑ

Waterproofing Wax

100ml 3.4fl oz

Κατάλληλο για:

ΜΑΛΑΚΟ ΔΕΡΜΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

GORE-TEX®

eVent®

GORE-TEX®

eVent®



Όταν ωθείτε τον εαυτό σας στα όρια και ο εξοπλισμός σας χρειάζεται χρόνο 
για να επανέλθει επίσης η σειρά συντήρησης Activewear έχει σχεδιαστεί για 
να βοηθά τον εξοπλισμό σας να διατηρεί τις ιδιότητες του καθαρίζοντας, 
αφαιρώντας τις επίμονες οσμές, μεγιστοποιώντας τις ιδιότητες απολέπισης 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να σας προσφέρει την απόδοση 
που σας αξίζει.

ACTIVEWEAR

Clothing Care Kit

Κατάλληλο για:
Active Wash

750ml, 25.36fl oz 

Κατάλληλο για:

Odour Eliminator

100ml, 3.4fl oz

Κατάλληλο για:

Mesh Kit Bag

395mm x 560mm

Κατάλληλο για:
ACTIVEWEAR

Activewear Care Kit

Κατάλληλο για:
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Καθαρισμός και συντήρηση για όλα
τα activewear

ACTIVEWEAR

ΥΠΟΔΗΣΗ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

LYCRA

POLYESTER

COTTON

MERINO

ACTIVEWEAR

ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ      ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ



Clothing Care Kit

Κατάλληλο για:
Down Wash Kit

Κατάλληλο για:
Footwear Care Kit

Κατάλληλο για:
Down Care Kit

Κατάλληλο για:

Συσκευασίες για πλήρη συντήρηση ρούχων, 
υποδημάτων και εξοπλισμού. 

ΣΕΤ «ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ»

Activewear Care Kit

Κατάλληλο για:

Τα σετ “όλα σε ένα” έχουν σχεδιαστεί ως μια ενιαία λύση για τις ανάγκες σας. 
Έτσι, πάρτε απλά ένα από τα σετ μας και εστιάστε στον προγραμματισμό της 
επόμενής σας εξόρμησης.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ

SOFT SHELL

FLEECE

GORE-TEX®

eVent®

ΠΟΥΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΥΠΟΥΛΟ

GORE-TEX®

eVent®

ΠΟΥΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΥΠΟΥΛΟ

GORE-TEX®

eVent®

SUEDE + NUBUCK

ΜΑΛΑΚΟ ΔΕΡΜΑ

ΥΦΑΣΜΑ + ΔΕΡΜΑ

GORE-TEX®

eVent®

ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ      ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ



Tent + Gear Cleaner

500ml 16.9fl oz

Κατάλληλο για:

Άνεση σε κάθε σας βήμα
ΠΑΤΟΙ

ΠΑΤΟΙ
Όλοι οι πάτοι Grangers προσαρμόζουν τον πάτο του παπουτσιού σας, να 
εφαρμόζει καλύτερα στο σχήμα του ποδιού σας - παρέχοντας στήριξη, 
προστασία και άνεση σε κάθε σας βήμα. Όλοι οι πάτοι περιέχουν στη 
σύνθεσή τους Coolmax® DermoDry® για την αποτελεσματική απομάκρυνση 
και τη διαχείριση του ιδρώτα.

G10 Memory + 

Οφέλη:

G20 Trek

Οφέλη:

G30 Stability

Οφέλη::

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ+

ΑΝΕΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΝΤΙ-ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ+

ΑΝΕΣΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΕΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΝΤΙ-ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ



Καθαρισμός + προστασία για σκηνές και 
εξοπλισμό

ΣΚΗΝΕΣ + ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΚΗΝΕΣ + ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Παράλληλα με την προστασία τόσο του ρουχισμού όσο και των υποδημάτων, 
η γκάμα λύσεων προστασίας περιλαμβάνει επίσης προϊόντα για τη φροντίδα 
των σκηνών, των σακιδίων και των αξεσουάρ - είτε χρειάζονται καθαρισμό, 
είτε αδιαβροχοποίηση ή ανανέωση.

Tent + Gear Cleaner

500ml 16.9fl oz

Κατάλληλο για:

COTTON

CANVAS

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Tent + Gear Repel

500ml 16.9fl oz

Κατάλληλο για:

COTTON

CANVAS

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Tent + Gear Repel

1000ml 33.8fl oz

Κατάλληλο για:

COTTON

CANVAS

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

Tent + Gear Kit

Κατάλληλο για:

COTTON

CANVAS

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ      ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ
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…ΜΕ ΤΗΝ 
GRANGERS 

ΜΠΟΡΕΙΣ
@GrangersOfficial @Grangers @grangersofficial



+44 (0) 1773 521521
info@grangers.co.uk
grangers.co.uk/grangers-usa.com
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