


Ðïëõåñãáëåßï Alpina Sport T1
Κωδικός: 5.0601

Το νέ ο αυ τό ερ γα λεί ο συν δυά ζει δε κα -
τέσ σε ρα (14) δια φο ρε τι κά ερ γα λεί α
και ε ξυ πη ρε τεί πολ λές δια φο ρε τι κές α -
νά γκες. Με ρι κά α πό τα ερ γα λεί α εί ναι
πέν σα, ί σιο κα τσα βί δι (3 δια φο ρε τι κά),
σταυ ρο κα τσά βι δο, λί μα, μα χαί ρι, α νοι -
χτή ρι και πριό νι.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 94 γρ.
• Μήκος λάμας: 35 χιλ.
• Ολικό μήκος: 106 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο

ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 9 åõñþ
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Ìá÷áßñé Walther FTK
Κωδικός: 5.0605

Το μα χαί ρι της Walther FTK έ χει έ ναν ι διαί τε ρο
σχε δια σμό. Το πά χος της λά μας του εί ναι 5 χι λιο -
στά. Δια θέ τει πολ λές χρή σι μες λει τουρ γί ες ό πως
κό φτη ζώ νης, με ρι κώς ο δο ντω τό κά τω ά κρο (για
κο πή σχοι νιών) μύ τη και α νοι κτή ρι μπου κα λιού. Η
λά μα του έ χει ε πί στρω ση τι τα νί ου και σε συν δυα -
σμό με πλα στι κο ποι η μέ να έν θε τα λα βής G10 και
με τα ξύ λι να πλα κί δια εί ναι ά κρως ε ντυ πω σια κό.
Στο πά νω μέ ρος έ χει ο δο ντώ σεις για την το πο θέ -
τη ση του α ντί χει ρα και στο πί σω μέ ρος μια γω νί α
για σί γου ρο και στα θε ρό πιά σι μο. Έ τσι, εί ναι κα -
τάλ λη λο για πολ λές βα ριές ερ γα σί ες στην ύ παι -
θρο. Ε πί σης, δια θέ τει ο πή στο πί σω μέ ρος της λα -
βής για πέ ρα σμα κορ δο νιού. Τέ λος συ νο δεύ ε ται α -
πό θή κη ζώ νης τύ που cordura. 

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 360 γρ.
• Μήκος λάμας: 110 χιλ.
• Ολικό μήκος: 250 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 35 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther Black Tac Tanto
Κωδικός: 5.0716

Ο σου γιάς Black Tac Tanto έ χει πα νο μοιό τυ πες
λει τουρ γί ες με τον σου γιά Black Tac, δια φέ ρο ντας
μό νο στον σχε δια σμό της λε πί δας. Η λε πί δα έ χει
ματ βα φή και με ρι κή ο δό ντω ση. Συ νο δεύ ε ται α πό
θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 164 γρ.
• Μήκος λάμας: 100 χιλ.
• Ολικό μήκος: 199 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 36 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Black Tac
Κωδικός: 5.0715

Πο λύ ε πι τυ χη μέ νο το πτυσ σό με νο μα χαί ρι της
Walther, Black Tac. Έ χει μο χλό που ε ξυ πη ρε τεί το
ά με σο ά νοιγ μα της λε πί δας. Στο πί σω μέ ρος του
δια θέ τει α κί δα για θραύ ση κρυ στάλ λου. Συ νο δεύ -
ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura. 

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 164 γρ.
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 199 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 35 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther STK SilverTacKnife
Κωδικός: 5.0717

Ο σου γιάς Walther Silver Tac εί ναι έ να μα χαί ρι για
εύ κο λη χρή ση με το έ να χέ ρι και με υ πο βο η θού με -
νη λει τουρ γί α στο ά νοιγ μα. Α φού α νοί γει η λε πί δα
κα τά ε λά χι στα χι λιο στά, τό τε έ να ε λα τή ριο την ω -
θεί στην τε λευ ταί α θέ ση α νοίγ μα τος. Ε πί σης, δια -
θέ τει λα βή α πό α λου μί νιο με το σχέ διο Walther
Tac κα θώς και θραύ στη κρυ στάλ λων. 

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 164 γρ.
• Μήκος λάμας: 100 χιλ.
• Ολικό μήκος: 199 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C
• Ασφάλεια τύπου Liner-Lock

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 37 åõñþ

Ðïëõåñãáëåßï Walther MTK MultiTacKnife
Κωδικός: 5.0718

Ο ό ρος Multi Tac α ντι προ σω πεύ ει την νέ α γε νιά πο -
λυ λει τουρ γι κών μα χαι ριών - έ νας συν δυα σμός
tactical μα χαι ριού και ερ γα λεί ων. Η λε πί δα του εί -
ναι βαμ μέ νη σε ματ μαύ ρο χρώ μα, έ χει με ρι κή ο δό -
ντω ση κα θώς και α σφά λεια κλει δώ μα τος Liner
Lock. Στη λα βή του πε ρι λαμ βά νο νται ό λα τα ερ γα -
λεί α ό πως κα τσα βί δι, α νοι κτή ρι μπου κα λιών και
κον σέρ βας. Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που
cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 227 γρ.
• Μήκος λάμας: 81 χιλ.
• Ολικό μήκος: 193 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο 

ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 43 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther SCK SubCompanionKnife
Κωδικός: 5.0719

Το πιο μι κρό μα χαί ρι της σει ράς Walther Tactical εί -
ναι έ νας κλασ σι κός σου γιάς με α σφά λεια τύ που
Liner-Lock. Σχε δια σμέ νο για χρή ση με το έ να χέ ρι α -
νοί γει εύ κο λα με την βο ή θεια της α σφά λειας. Μπο -
ρεί τε να το έ χε τε στην -συ νο δευό με νη α πό την συ -
σκευα σί α- θή κη του ή στο κλιπ που δια θέ τει.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Μήκος λάμας: 70 χιλ.
• Ολικό μήκος: 173 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 24 åõñþ

Ìá÷áßñé Walther Backup
Κωδικός: 5.0720

Το μα χαί ρι της Walther Backup δια θέ τει μια ε ξαι -
ρε τι κά δυ να τή λε πί δα κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο -
ξεί δω το α τσά λι 440 με μαύ ρο φι νί ρι σμα που α να -
δει κνύ ει πρα κτι κή του α ξί α. Στην συ σκευα σί α πα -
ρέ χε ται μια πλή ρως ρυθ μι ζό με νη συν θε τι κού υ λι -
κού θή κη.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Μήκος λάμας: 120 χιλ.
• Ολικό μήκος: 240 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440 Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 35 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Junior Knife
Κωδικός: 5.0723

Νέ ο μι κρό πτυσ σό με νο μα χαί ρι με λά μα κα τα -
σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440. Ο ει δι -
κός σχε δια σμός της λά μας (χω ρίς μυ τε ρή ά κρη) το
κα θι στά ι δα νι κό για χρή ση α πό μι κρές η λι κί ες. Συ -
νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Μήκος λάμας: 75χιλ.
• Ολικό μήκος: 170 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 8,95 åõñþ



ÌáôóÝôá Walther Mach Tac I
Κωδικός: 5.0721

Με τις μα τσέ τες Walther Mach Tac 1 και Mach Tac
2 δεν κάνετε κα νέ ναν συμ βι βα σμό.
Οι τε ρα στί ων δια στά σε ων λε πί δες εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νες α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440 και εί -
ναι προ στα τευ μέ νες α πό ει δι κή βα φή. Αυ τό α κρι -
βώς α παι τούν σο βα ροί χρή στες α πό μια μα τσέ τα.
Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 609 γρ. 
• Μήκος λάμας: 400 χιλ.
• Ολικό μήκος: 550 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 48 åõñþ

ÌáôóÝôá Walther Mach Tac II
Κωδικός: 5.0722

Με τις μα τσέ τες Walther Mach Tac 1 και
Mach Tac 2 δεν κάνετε κα νέ ναν συμ βι βα -
σμό.
Οι τε ρα στί ων δια στά σε ων λε πί δες εί ναι κα -
τα σκευα σμέ νες α πό α νο ξεί δω το α τσά λι
440 και εί ναι προ στα τευ μέ νες α πό ει δι κή
βα φή. Αυ τό α κρι βώς α παι τούν σο βα ροί
χρή στες α πό μια μα τσέ τα. Συ νο δεύ ε ται α πό
θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 609γρ. 
• Μήκος λάμας: 380χιλ.
• Ολικό μήκος: 530 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 59 åõñþ

7



8

ÓïõãéÜò Walther ERΚ Black
Κωδικός: 5.0728

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 162 γρ. 
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 223 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 37 åõñþ

Τα μα χαί ρια κα τη γο ρί ας rescue της
Walther εί ναι σχε δια σμέ να με προ σο χή έ -
τσι ώ στε να σώ ζουν ζω ές. Οι λά μες εί ναι
κα τα σκευα σμέ νες α πό α νο ξεί δω το α τσά λι
440 με μαύ ρη ε πί στρω ση. Οι extra ο δο -
ντώ σεις στο λε πτό τρί το τμή μα της λά μας
προ ο ρί ζο νται για την κο πή κα λω δί ων και
ζω νών.
Ε πί σης δια θέ τει σω στά σχε δια σμέ νο βο ή -
θη μα για γρή γο ρο ά νοιγ μα της λά μας με έ -
να δά κτυ λο φο ρώ ντας και γά ντια προ στα -
τεύ ο ντας τα δά κτυ λα α πό πι θα νό τραυ μα τι -
σμό. Η λά μα ό ταν εί ναι κλει στή μπο ρεί και
α σφα λί ζει. Κά θε λα στι χέ νιο έν θε το στη λα -
βή έ χει 3 δια φα νή στρώ μα τα έ τσι ώ στε το
μα χαί ρι να εί ναι ο ρα τό το βρά δυ. Χρώ μα
λα βής μαύ ρο. Δύ ο χα ρα κτη ρι στι κά γνω ρί -
σμα τα εί ναι η λε πί δα για κο πή ζώ νης και ο
θραύ στης κρυ στάλ λου (ερ γα λεί α α πα ραί -
τη τα σε ε πεί γο ντα πε ρι στα τι κά). Συ νο δεύ ε -
ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Ο σου γιάς ERΚ Yellow έ χει πα νο μοιό τυ πες λει -
τουρ γί ες με τον σου γιά ERΚ Black, δια φέ ρο ντας
μό νο στο χρώ μα της λα βής. Η λε πί δα έ χει μαύ ρη
ματ βα φή και με ρι κή ο δό ντω ση ε νώ η λα βή έ χει κί -
τρι νο χρώ μα. Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που
cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 162 γρ. 
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 223 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 34 åõñþ 

ÓïõãéÜò Walther ERΚ Yellow
Κωδικός: 5.0729



Ìá÷áßñéá Walther Advanced 
Throwing Knives
Κωδικός: 5.0730

Το σετ μα χαι ριών της Walther, Advanced Throwing
Knives εί ναι μα χαί ρια ρί ψε ων. Δια θέ τουν ε πι βλη -
τι κό σχε δια σμό και λει τουρ γι κό τη τα. Το σετ α πο τε -
λεί ται α πό 2 σκο πευ τι κά α τσά λι να μα χαί ρια συ -
σκευα σμέ να σε θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 270 γρ. ανά μαχαίρι 
• Μήκος λάμας: 140 χιλ.
• Ολικό μήκος: 260 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 43 åõñþ
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Ìá÷áßñéá Walther Hunter Set
Κωδικός: 5.0735

Το σετ κυ νη γε τι κών μα χαι ριών της Walther εί ναι
το ι δα νι κό αξεσουάρ για κά θε κυ νη γό και ό χι μό νο.
Η σκλη ρή συν θε τι κή θή κη πε ρι λαμ βά νει 2 μα χαί -
ρια και έ να πριό νι. Το κα θέ να έ χει τρύ πα για να πε -
ρα στεί κορ δό νι με τα φο ράς. Οι λα βές τους εί ναι κα -
τα σκευα σμέ νες α πό σκλη ρό λα στι χέ νιο υ λι κό και
εγ γυώνται σί γου ρο γρή γο ρο τρά βηγ μα-πιά σι μο α -
κό μα και με βρεγ μέ να ή ι δρω μέ να χέ ρια. Το με γά -
λο μα χαί ρι εί ναι έ να πα ρα δο σια κό μα χαί ρι εκ δο -
ράς για την α φαί ρε ση του δέρ μα τος με μια κα λο -
σχε δια σμέ νη λα βή. Το πά νω μέ ρος της λε πί δας έ -
χει ο δο ντώ σεις για να στα μα τά ει ο α ντί χει ρας κα τά
το πιά σι μο - σφί ξι μο με α σφά λεια και α κρί βεια. Η
αν θε κτι κή λε πί δα εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο -
ξεί δω το α τσά λι 440 και έ χει σχέ διο γά ντζου για
χρή ση κυ νη γί ου. Το μι κρό μα χαί ρι εί ναι α νά λο γα
κα λής ποιό τη τας, το πο θε τεί ται στο χέ ρι το ί διο εύ -
κο λα και ά νε τα και η χρή ση του εί ναι για λε πτές και
α κρι βείς ερ γα σί ες στο κυ νή γι (α φαί ρε ση δέρ μα τος
και ε ντέ ρων). Η λε πί δα και η λα βή του εί ναι σχε -
δια σμέ νες με τέ τοιο τρό πο ού τως ώ στε να παίρ νει
δια φο ρε τι κές θέ σεις στο χέ ρι. Και τέ λος, το μι κρό
πριό νι εί ναι έ τσι σχε δια σμέ νο για να πιά νε ται σφι -
κτά α πό το χέ ρι. Ό λα τα α νω τέ ρω ερ γα λεί α εί ναι α -
πο λύ τως χρή σι μα στον κυ νη γό.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 83 / 53 / 152 γρ. ανά μαχαίρι 
• Μήκος λάμας: 64 / 85 / 115 χιλ.
• Ολικό μήκος: 146 / 190 / 233 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 56 åõñþ
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Έ να πο λύ ποιο τι κό μα χαί ρι εί ναι το Walther PP. Εί -
ναι κα τα σκευα σμέ νο α πό α νο ξεί δω το α τσά λι
440C. Η ερ γο νο μι κή λα βή του εί ναι κα τα σκευα -
σμέ νη α πό συν θε τι κό υ λι κό. Στην συ σκευα σί α συ -
μπε ρι λαμ βά νε ται δερ μά τι νη θή κη ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Μήκος λάμας: 116 χιλ.
• Ολικό μήκος: 240 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 43 åõñþ

Ìá÷áßñé Walther PP
Κωδικός: 5.0737

Το μα χαί ρι της Walther με λα βή α πό πο λυ με ρι κό υ -
λι κό με σχέδιο α πο μί μη σης ξύ λου είναι βασισμένο
στο θρυ λι κό πιστόλι P38. Λά μα α πό α νο ξεί δω το
α τσά λι 440Α. Στην συ σκευα σί α συ μπε ρι λαμ βά νε -
ται δερ μά τι νη θή κη ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 286 γρ. 
• Μήκος λάμας: 135 χιλ.
• Ολικό μήκος: 260 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 29,95 åõñþ

Ìá÷áßñé Walther P38
Κωδικός: 5.0738

Α κο νι στής μα χαι ριών και σου γιά δων
α πό την Walther. Εύ κο λο στη χρή ση
ακονίζοντας α πλά τη λε πί δα α νά με σα
α πό το κε νό σε σχή μα V. Οι α κο νι -
στές του εί ναι κα τα σκευα σμέ νοι α πό
ει δι κό κε ρα μι κό υ λι κό. 

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 9 åõñþ

ÁêïíéóôÞò Ìá÷áéñéþí Walther
Κωδικός: 5.0739
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ÓïõãéÜò Walther PPQ
Κωδικός: 5.0746

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 140 γρ. 
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 223 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 35 åõñþ

Τα νέ α μα χαί ρια της Walther της σει ράς PPQ έ χουν
σχέ διο ε μπνευ σμέ νο α πό το πι στό λι Walther PPQ.
Τα μο να δι κά χα ρα κτη ρι στι κά τους εί ναι το ε ξαι ρε τι -
κό ζύ γι σμα και η αποτελεσματικότητά τους! Χά ρη
στο πο λυ με ρι κό υ λι κό που δια θέ τει η ε πι φά νεια
της λα βής τους, οι πτυσ σό με νοι σου γιά δες
Walther PPQ έ χουν έ να πραγ μα τι κά ά νε το πιά σι μο
ό πως και το πυ ρο βό λο πι στό λι α πό ό που πή ραν το
ό νο μα! Α σφα λές και σί γου ρο πιά σι μο-τρά βηγ μα
κά τω α πό ό λες τις συν θή κες. Η αν θρα κί ε πι κά λυ -
ψή μα ζί με τoν κα μα ρο ει δή σχε δια σμό της λά μας το
κα θι στούν μο να δι κό. Το ά νοιγ μα του "κλει δώ νει"
στην ευ θεί α με α πο σπώ με νο πεί ρο - υ πο βο ή θη ση
που βρί σκε ται πα νω στη λά μα. Έ τσι ε πι τυγ χά νε ται
ά νοιγ μα - κλεί σι μο με το έ να χέ ρι προ στα τεύ ο ντας
τα δά κτυ λα. Τα αυ λά κια στο πί σω μέ ρος της λα βής
βο η θούν στο να μην γλι στρά ει το χέ ρι και πα ράλ -
λη λα να έ χει ε ξαι ρε τι κή κα τεύ θυν ση. Συ νο δεύ ε ται
α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Ο σου γιάς PPQ Tanto ίδιων προδιαγραφών με τον
σου γιά Walther PPQ, δια φέ ρει μό νο στον σχε δια -
σμό της λε πί δας. Η λε πί δα έ χει με ρι κή ο δό ντω ση.
Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 140 γρ. 
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 223 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 35 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther PPQ Tanto
Κωδικός: 5.0747



Το τσε κού ρι Walther Tomahawk εί ναι έ να ερ γα λεί -
ο πολ λα πλών χρή σε ων, πο λύ χρή σιμo για ό λες τις
υ παί θριες δρα στη ριό τη τες. Εί ναι κα τα σκευα σμέ νο
α πό μαύ ρο α νο ξεί δω το α τσά λι 420 και δια θέ τει
μια πο λύ αν θε κτι κή λα βή α πό συν θε τι κό υ λι κό η ο -
ποί α έ χει με γά λη α ντο χή χρή σης σε πο λύ υ ψη λές
θερ μο κρα σί ες. Συ νο δεύ ε ται α πό συν θε τι κή θή κη
τύ που cordura με προ σθή κη στη ζώ νη. Δια θέ τει
στο κά τω μέ ρος της λα βής α κί δα για θραύ ση κρυ -
στάλ λων.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 732 γρ. 
• Μήκος λάμας: 123 xιλ.
• Ολικό μήκος: 520 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 58 åõñþ 

Ôóåêïýñé Walther Tomahawk
Κωδικός: 5.0748

13
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Το μα χαί ρι της Walther P99 εί ναι έ να ε ντυ πω σια -
κό ερ γα λεί ο ει δι κής χρή σης. Εμπνευσμένο σχέδιο
α πό το πυ ρο βό λο πι στό λι Walther P99. Οι αυ λα -
κώ σεις στη λα βή βο η θούν έ τσι ώ στε ο α ντί χει ρας
να μην γλι στρά ει κα τά το πιά σι μο. Ό πως και στο
πυ ρο βό λο πι στό λι Walther P99 δια θέ τει ε ναλ λασ -
σό με νες λα βές για να προ σαρ μό ζε ται σε ό λους
τους χρή στες. Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που
cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 170 γρ. 
• Μήκος λάμας: 94 χιλ.
• Ολικό μήκος: 223 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 37 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther P99
Κωδικός: 5.0749

Το ε ξαι ρε τι κά μι κρό μέ γε θος του Walther Micro
Defense Knife το κα θι στά σχε δόν μό νι μο σύ ντρο -
φο στις ε ξορ μή σεις σας. Η λά μα του με το κλασ σι -
κό σχή μα ξί φους με α κο νι σμέ νη την μια πλευ ρά εί -
ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α τσά λι 440. Ε ξαι ρε τι κά
χρή σι μο μα χαί ρι πα ρά το μι κρό του μέ γε θος.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 41 γρ. 
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 150 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 27 åõñþ

Ìá÷áßñé Walther MDK
Κωδικός: 5.0751
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Ο σου γιάς Walther Traditional Folding Knife εί ναι
έ να λε πτό πτυσ σό με νο μα χαί ρι με ασφάλεια τύπου
liner Lock. Η λαβή του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό
υ λι κό G10 με ε πι κά λυ ψη μαύ ρου ε λα στι κού. Η λε -
πί δα του εί ναι μαύ ρου χρώ μα τος με σχέ διο λόγ χης
κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440c.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 184 γρ. 
• Μήκος λάμας: 110 χιλ.
• Ολικό μήκος: 245 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 25 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther TFK
Κωδικός: 5.0755

Κατασκευασμένος για καθημερινή χρήση, χωράει
άνετα στην τσέ πη και έ χει πρα κτι κή λα στι χέ νια λα -
βή. Το πά χος του εί ναι μό νο 14 εκ. και το βά ρος
του λι γό τε ρο α πό 100 γρ. Η λε πί δα του που εί ναι
κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι με ε πί -
στρω ση τι τα νί ου και έ χει αυ λα κώ σεις ού τως ώ στε
να α νοί γει με τα 2 χέ ρια. 

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 94 γρ. 
• Μήκος λάμας: 68 χιλ.
• Ολικό μήκος: 162 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 25 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther TFK II
Κωδικός: 5.0756
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Η λα βή του δια θέ τει το σχέ διο του πυ ρο βό λου
Walther P22! Συ νο δεύ ε ται με θή κη για κού μπω μα
ζώ νης κά θε το και ο ρι ζό ντιο κατ’ ε πι λο γή.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 110 γρ. 
• Μήκος λάμας: 76 χιλ.
• Ολικό μήκος: 182 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 34 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther P22
Κωδικός: 5.0759

Ôóåêïýñé Walther MFA I
Κωδικός: 5.0762

Αυ τό το πο λυ χρη στι κό τσε κού ρι της Walther δια θέ τει πο λυ με ρι κή λα βή με ε -
λα στι κά - α ντιο λι σθη τι κά έν θε τα. Η λά μα του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό αν -
θρα κού χο α τσά λι και α κο νί ζε ται με με γά λη ευ κο λί α. Ε πί σης, το φαρ δύ ά κρο
της λά μας εί ναι ό τι πρέ πει για την κο πή καυ σό ξυ λων. Α κό μα δια θέ τει στην
άλ λη ά κρη της λά μας σφυ ρί. Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 875 γρ. 
• Ολικό μήκος: 365 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανθρακούχο ατσάλι 

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 89 åõñþ 



17

Μα χαί ρι ε πι βί ω σης α πό την Walther. Εί ναι μια ά -
κρως ποιο τι κή κα τα σκευ ή. Το μα χαί ρι OSK I
(Outdoor Survival Knife) εί ναι κα τα σκευα σμέ νο σε
ό λο το μή κος του α πό α νο ξεί δω το α τσά λι. Η λά μα
του δια θέ τει ε πί στρω ση ει δι κού κα λύμ μα τος με
φο βε ρή α νο χή σε υ ψη λές θερ μο κρα σί ες. Ό σον α -
φο ρά το σχέ διό του, συν δυά ζει διά φο ρες λει τουρ -
γί ες που λί γα μα χαί ρια ε πι βί ω σης δια θέ τουν. Συ -
νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης η ο ποί α έ χει τη δυ να τό -
τη τα να το πο θε τη θεί ο ρι ζό ντια ή και κά θε τα. Τέ λος,
στο πί σω μέ ρος της λα βής έ χει θύ ρα για να πε ρα -
στεί κορ δό νι.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 290 γρ. 
• Μήκος λάμας: 147 χιλ.
• Ολικό μήκος: 280 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 49 åõñþ

Ìá÷áßñé Walther OSK I
Κωδικός: 5.0760

Σου γιάς ε πι βί ω σης α πό την Walther. Εί ναι μια ά -
κρως ποιο τι κή κα τα σκευ ή. Ο σου γιάς OSK IΙ
(Outdoor Survival Knife) δια θέ τει λά μα με ε πί -
στρω ση ει δι κού κα λύμ μα τος που έ χει φο βε ρή α νο -
χή σε υ ψη λές θερ μο κρα σί ες. Ό σον α φο ρά το σχέ -
διό του, συν δυά ζει διά φο ρες λει τουρ γί ες που λί γοι
σου γιά δες ε πι βί ω σης δια θέ τουν. 
Ε πί σης, εί ναι σχε δια σμέ νος έ τσι ώ στε να α νοί γει
με τα 2 χέ ρια για λό γους α σφα λεί ας. Στον το μέ α
αυ τόν ό ταν πα ρα μέ νει α νοι κτή η λά μα του κλει δώ -
νει με την α σφά λεια liner lock. Στο πί σω μέ ρος της
λα βής του φέ ρει θύ ρα για να πε ρα στεί κορ δό νι.
Τέ λος, συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 245 γρ. 
• Μήκος λάμας: 105 χιλ.
• Ολικό μήκος: 240 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 33 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther OSK II
Κωδικός: 5.0761
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ÌáôóÝôá Walther Mach Tac III
Κωδικός: 5.0763

Δεν υ πάρ χει κα νέ νας συμ βι βα σμός στις μα τσέ τες
Walther. Ο ε ντυ πω σια κός σχε δια σμός προ ξε νεί έ -
ντο να συ ναι σθή μα τα α κό μα και σε αυ τούς που δεν
εί ναι λά τρεις των μα χαι ριών. Η υ περ βο λι κά μα κριά
λά μα του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α τσά λι 440
με ε πί στρω ση για προ στα σί α. Συ νο δεύ ε ται α πό θή -
κη τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 1465 γρ. 
• Μήκος λάμας: 473 χιλ.
• Ολικό μήκος: 767 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 55 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther KDK
Κωδικός: 5.0764

Ï íÝ ïò á ìõ íôé êüò óïõ ãéÜò ôçò Walther ôý ðïõ
Karambit äéá èÝ ôåé ëÜ ìá ìå Ý íôï íç êõñ ôü ôç ôá. Ï
ó÷å äéá óìüò ôïõ, ç ëÜ ìá ìå ôéò å íôõ ðù óéá êÝò ðñéï -
íù ôÝò ï äï íôþ óåéò êáé ç ëá âÞ ìå ôï äá êôõ ëß äé óôï
ðß óù ìÝ ñïò, Ý ÷åé é óôï ñß á ðÜ íù á ðü 1000 ÷ñü íéá
êáé ç ï ðïß á îå êß íç óå á ðü ôçí Éí äï íç óß á, ôçí Ìá -
ëáé óß á êáé ôéò Öé ëéð ðß íåò. Áñ ÷é êþò ÷ñç óé ìï ðïéïý -
ôáí á ðü ãõ íáß êåò óáí Ý íáí ôý ðï ìé êñïý äñå ðá íéïý
ãéá ôçí ðå ñé óõë ëï ãÞ - êï ðÞ âï ôÜ íùí êáé ëá ÷á íé -
êþí. Ïõ óéá óôé êÜ á ðü ôï 1970 ç ëå ðß äá Karambit
÷ñç óé ìï ðïéåß ôáé óå ôå ÷íé êÝò áõ ôï Ü ìõ íáò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 145 γρ. 
• Μήκος λάμας: 60 χιλ.
• Ολικό μήκος: 170 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 27 åõñþ
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Ματσέτα Walther Mach Tac 4
Κωδικός: 5.0844

Ìå ôçí å ëá öñéÜ áß óèç óç êáé ôïí åý êï ëï ÷åé ñé óìü
ôçò, ç  Mach Tac 4 âñß óêå ôáé á íÜ ìå óá óå Ý íá ìå -
ãÜ ëï ìá ÷áß ñé êáé ìß á åý ÷ñç óôç ìá ôóÝ ôá. Ôï ìå ãá -
ëý ôå ñï ìÝ ñïò ôïõ âÜ ñïõò ôçò åß íáé óôç ëå ðß äá
tanto 40 åê. êá ôá óêåõá óìÝ íç á ðü ÷Ü ëõ âá 440A,
ç ï ðïß á ìðï ñåß íá êá èï äç ãåß ôáé ìå á êñß âåéá êñá -
ôþ íôáò ôçí á ðü ôçí ðï ëõ ìå ñé êÞ ëá âÞ ìå å ðé êÜ ëõ -
øç å ëá óôé êïý. Ç óõ ìðá ãÞò Mach Tac 4 óõ íï äåý å -
ôáé á ðü nylon èÞ êç, Ý ôóé þ óôå íá ìðï ñåß ôå íá ôï
ðñï óáñ ìü óå ôå óôç æþ íç óáò ãéá åý êï ëç ìå ôá öï -
ñÜ.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 585 γρ.
• Μήκος λάμας: 400 χιλ.
• Ολικό μήκος: 550 χιλ.
• Υλικό  λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 50 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Micro PPQ
Κωδικός: 5.0769

Óïõ ãéÜò ìé êñüò, å ëá öñýò êáé ðï ëý åý êï ëïò óôç
÷ñÞ óç. Å ìðíåõ óìÝ íï ó÷Ý äéï ëá âÞò á ðü ôï ðõñï -
âü ëï  Walther PPQ. ËÜ ìá ôý ðïõ spear point êáé á -
óöÜ ëåéá ôý ðïõ liner-lock. ÖÝ ñåé ãÜ íôæï ãéá ìðñå -
ëüê êëåé äéþí.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 27 γρ. 
• Μήκος λάμας: 48 χιλ.
• Ολικό μήκος: 110 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

Διατίθεται και σε stand 12 τεμαχίων. 
Κωδ. 5.0769-1
ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 13,95 åõñþ
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ÁêïíéóôÞò Ìá÷áéñéþí Walther Compact
Κωδικός: 5.0773

Nέ ος α κο νι στής μα χαι ριών α πό την Walther.
Δια θέ τει 2 δια φο ρε τι κών κλί σε ων α κο νι στές. Η
κλί ση 17° εί ναι κα τάλ λη λη για μα χαί ρια κου ζί -
νας και η κλί ση 25° εί ναι κα τάλ λη λη για κυ νη -
γε τι κά μα χαί ρια και μα χαί ρια υ παί θριων δρα στη -
ριο τή των. Ε πί σης το προ ϊ όν έ χει 2 δια φο ρε τι κά
έν θε τα α κο νί σμα τος. Τα έν θε τα καρ βι δί ου που
βρί σκο νται στην τρα χιά ε πι φά νεια εί ναι κα τάλ -
λη λα για βα σι κό - αρ χι κό α κό νι σμα. Τα κε ρα μι κά
έν θε τα βρί σκο νται στην λεί α ά σπρη ε γκο πή, εί -
ναι κα τάλ λη λα για γυά λι σμα λά μας και ου σια στι -
κά για την ε πα να φο ρά στο αρ χι κό της γυά λι σμα.
Κρα τή στε τον α κο νι στή στην ρα βδω τή του ε πι -
φά νεια με το α ρι στε ρό σας χέ ρι και πιέ σε τε στην
λεί α και α ντιο λι σθη τι κή ε πι φά νεια. Σύ ρε τε το
μα χαί ρι 3-4 φο ρές χω ρίς να ε φαρ μό σε τε δύ να -
μη. Με αυ τόν τον τρό πο θα εί ναι έ τοι μο για το ε -
πό με νο α κό νι σμα. Το προ ϊ όν δεν εί ναι κα τάλ λη -
λο για μα χαί ρια με πριο νω τές ο δο ντώ σεις κα -
θώς και για χα λα σμέ να μα χαί ρια.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 36 γρ. 
• Μήκος: 70 χιλ.

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 10 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther EDK
Κωδικός: 5.0775

Óïõ ãéÜò ãéá êá èç ìå ñé íÞ ÷ñÞ óç á ðü ôçí Walther. Ï
EDK (EveryDay Knife) åß íáé ìéá á ðëÞ Ýê äï óç óïõ -
ãéÜ ìå ëÜ ìá á ðü á ôóÜ ëé 440. ×á ñá êôç ñß æå ôáé á ðü
ôçí å îáé ñå ôé êÞ ðïéü ôç ôá ðïõ äéá èÝ ôïõí ü ëïé ïé
óïõ ãéÜ äåò ôçò Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 92 γρ. 
• Μήκος λάμας: 75 χιλ.
• Ολικό μήκος: 182 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 36 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther SPK
Κωδικός: 5.0776

Ôï ìé êñü ðôõó óü ìå íï ìá ÷áß ñé ôçò Walther Slim
Pocket Knife (SPK) Ý ÷åé ìéá á ðëÞ êá ôá óêåõ Þ. Åß íáé
ðëÞ ñùò ìå ôáë ëé êü ìå ìéá ëïã ÷ï åé äÞ ëÜ ìá ìÞ êïõò
64÷éë. êá ôá óêåõá óìÝ íç á ðü á íï îåß äù ôï á ôóÜ ëé
440C. Äéá èÝ ôåé êëåß äù ìá á óöá ëåß áò óôçí ìå ôáë -
ëé êÞ ëá âÞ ôý ðïõ "Frame-Lock". Ç ëÜ ìá ôïõ á íïß -
ãåé ìå ôç ÷ñÞ óç ôùí 2 ÷å ñéþí ãéá á óöÜ ëåéá. ÔÝ ëïò,
óõ íï äåý å ôáé á ðü ìéá íÜ é ëïí èÞ êç æþ íçò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 93 γρ. 
• Μήκος λάμας: 64 χιλ.
• Ολικό μήκος: 152 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 29 åõñþ

Ðïëõåñãáëåßï Walther MTK 3
Κωδικός: 5.0777

Η έκ δο ση του πο λυερ γα λεί ου της Walther, Multi Tac 3 εί ναι
τρο πο ποι η μέ νη και δια θέ τει λογ χο ει δή λά μα κα τα σκευα σμέ νη
α πό α τσά λι 440C. Εί ναι ρυθ μι ζό με νη με τη χρή ση της νέ ας
σχε δια στι κά βί δας, ό που με έ να νό μι σμα σφίγ γει. Το πο λυερ -
γα λεί ο Walther Multi Tac 3 δια θέ τει α λου μι νέ νιες ε σω τε ρι κές
πλά κες λα βής, τα νά λια, κό πτη ζώ νης, τσι μπι δά κι, μυ τε ρή α κί -
δα, κλει δί τύ που allen και α νοι χτή ρι. Τέ λος, συ νο δεύ ε ται α πό
θή κη ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 215 γρ.
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 206 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 32 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther TFK 4
Κωδικός: 5.0778

Ç Ý íôï íá êá ìðõ ëù ôÞ ëá âÞ ôïõ å ðé ÷åé ñç óéá êïý
óïõ ãéÜ ôçò Walther (Tactical Folding Knife IV)
ðñï óöÝ ñåé åõ ÷Ü ñé óôç áß óèç óç êáé êá ëü æý ãé óìá
ðá ñÜ ôï ìå ãÜ ëï ìÞ êïò ôïõ. Ç å ðé êá ëõì ìÝ íç ìáý -
ñïõ ÷ñþ ìá ôïò ëÜ ìá åß íáé êá ôá óêåõá óìÝ íç á ðü á -
íï îåß äù ôï á ôóÜ ëé 440C, Ý ÷åé ìÞ êïò 90÷éë., êáé óå
á íïé êôÞ èÝ óç á óöá ëß æåé ìå ôï êëåß äù ìá ôçò ëá âÞò
ôý ðïõ Liner - Lock. Óôçí Ü êñç ôçò ç ëá âÞ äéá èÝ ôåé
ï ðÞ ãéá ðÝ ñá óìá êïñ äï íéïý. Å ðß óçò, ï óïõ ãéÜò
äéá èÝ ôåé Ý íá ó÷å äéá óôé êÜ á óõ íÞ èé óôï êëéð ôóÝ ðçò
ãéá ôç ìå ôá öï ñÜ ôïõ. ÔÝ ëïò, óõ íï äåý å ôáé êáé ìå
èÞ êç æþ íçò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 163 γρ. 
• Μήκος λάμας: 88 χιλ.
• Ολικό μήκος: 213 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 26 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther TFK 3
Κωδικός: 5.0779

Ο ε πι χει ρη σια κός σου γιάς της Walther TFK 3 δια -
θέ τει ερ γο νο μι κή συν θε τι κή λα βή. Η λά μα του μή -
κους 88χιλ. με σχέ διο - μύ τη τύ που drop εί ναι κα -
τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440C. Δια -
θέ τει μαύ ρη ε πί στρω ση με με ρι κή ο δό ντω ση για
την κο πή σκοι νιών. Η α σφά λεια εί ναι τύ που Liner
- Lock ό που μια ε σω τε ρι κή με ταλ λι κή α σφά λεια
κλει δώ νει την λά μα στην α νοι κτή θέ ση. Στην ά κρη
της η λα βή δια θέ τει ο πή για πέ ρα σμα κορ δο νιού.
Συ νο δεύ ε ται α πό νά ι λον θή κη με τα φο ράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 163 γρ. 
• Μήκος λάμας: 88 χιλ.
• Ολικό μήκος: 213 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 26 åõñþ



ÓïõãéÜò Elite Force 201 
Κωδικός: 5.0770-1

Η σει ρά μα χαι ριών Do It Yourself α πό
την Umarex είναι κα τα σκευα σμέ νη ει δι -
κά για παι διά. Το κιτ μα χαι ριού EF 201
πε ριέ χει ό λα τα τμή μα τα ε νός πτυσ σό με -
νου μα χαι ριού κα τα σκευα σμέ να α πό
σκλη ρό πλα στι κό χω ρίς να έ χει κο φτε ρή
λε πί δα. Έ τσι λοι πόν τα παι διά μπο ρούν
να μά θουν πως δου λεύ ει έ νας σου γιάς
και οι γο νείς ε πι τρέ πε ται μό νο να βλέ -
πουν…! Self made.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 67 γρ. 
• Μήκος λάμας: 67 χιλ.
• Ολικό μήκος: 158 χιλ.
• Υλικό λάμας: Πλαστικό

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 43,36 åõñþ
(σετ 10 μαχαιριών)
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Ôï ôóå êïý ñé ôçò Alpina Sport ODL åß íáé êá ôá óêåõá óìÝ íï á -
ðü áí èñá êïý ÷ï á ôóÜ ëé êáé äéá èÝ ôåé åñ ãï íï ìé êÞ ëá âÞ êá ôá -
óêåõá óìÝ íç á ðü ðï ëõ ìå ñé êü õ ëé êü. Å ðß óçò, ç ëá âÞ Ý ÷åé å ëá -
óôé êÞ å ðé êÜ ëõ øç ãéá óß ãïõ ñï êáé á óöá ëÝò ðéÜ óé ìï. Óôçí Ü -
êñç ôçò õ ðÜñ ÷åé ï ðÞ ãéá ôï ðÝ ñá óìá êïñ äï íéïý ìå ôá öï ñÜò.
ÔÝ ëïò óõ íï äåý å ôáé á ðü óõí èå ôé êÞ èÞ êç æþ íçò. Åß íáé êá ôÜë -
ëç ëï ãéá ü ëåò ôéò õ ðáß èñéåò äñá óôç ñéü ôç ôåò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 908 γρ. 
• Μήκος λάμας: 117 χιλ.
• Ολικό μήκος: 370 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανθρακούχο

ατσάλι 

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 40 åõñþ

Ôóåêïýñé Alpina Sport ODL
Κωδικός: 5.0780

ÓïõãéÜò Alpina Sport ODL
Κωδικός: 5.0783

Ï óïõ ãéÜò Alpina Sport ODL - Folding Knife äéá èÝ -
ôåé å îáé ñå ôé êÞ ðïéü ôç ôá êá ôá óêåõ Þò ìå å íôõ ðù óéá -
êÞ áí èå êôé êü ôç ôá. Ç ëïã ÷ï åé äÞò ëÜ ìá ôïõ Ý ÷åé
ìáý ñç å ðß óôñù óç, êáé ç ëá âÞ ôïõ öÝ ñåé ôñý ðá ïý -
ôùò þ óôå íá ðå ñá óôåß êïñ äü íé ìå ôá öï ñÜò. Ç
ðôõó óü ìå íç ëÜ ìá ôïõ äéá èÝ ôåé ó÷å äéá óìü á óöá -
ëåß áò êáé á íïß ãåé ìå ôá 2 ÷Ý ñéá. ÔÝ ëïò, äéá èÝ ôåé èÞ -
êç ìå ôá öï ñÜò ôý ðïõ cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 165 γρ. 
• Μήκος λάμας: 93 χιλ.
• Ολικό μήκος: 220 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 26 åõñþ
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Ðñéüíé Alpina Sport ODL
Κωδικός: 5.0784

Ôï ðôõó óü ìå íï ðñéü íé ôóÝ ðçò åß íáé å îáé ñå ôé êÜ
÷ñÞ óé ìï ãéá ü ëåò ôéò õ ðáß èñéåò äñá óôç ñéü ôç ôåò. Ç
ëå ðß äá ôïõ åß íáé êá ôá óêåõá óìÝ íç á ðü åé äé êü á ôóÜ -
ëé ôý ðïõ 65ÍÌ. Ç ðï ëõ ìå ñé êÞ ëá âÞ ôïõ åß íáé á -
íôéï ëé óèç ôé êÞ. ÔÝ ëïò, ï ó÷å äéá óìüò ôïõ å ðé ôñÝ ðåé
ü ëç ç äý íá ìç ôïõ ÷ñÞ óôç íá ìå ôá äß äå ôáé óôçí
ðñéï íù ôÞ ëÜ ìá. Óõ íï äåý å ôáé á ðü èÞ êç ìå ôá öï -
ñÜò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 272 γρ. 
• Μήκος λάμας: 210 χιλ.
• Ολικό μήκος: 470 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ατσάλι 65Μn

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 25 åõñþ

ÌáôóÝôá Alpina Sport ODL
Κωδικός: 5.0785

Ç ìá ôóÝ ôá ôçò Alpina Sport á ðü ôçí Umarex Ý ÷åé
óôé âá ñÞ êáé Ü êñùò áí èå êôé êÞ êá ôá óêåõ Þ. Åß íáé êá -
ôÜë ëç ëç êáé ÷ñÞ óé ìç ãéá ü ëåò ôéò õ ðáß èñéåò äñá -
óôç ñéü ôç ôåò. Ç âá ñÝ ùò ôý ðïõ ëÜ ìá ôçò äéá èÝ ôåé
ðñéï íù ôÜ äü íôéá óôçí ðÜ íù ðëåõ ñÜ. Ôï å óù ôå ñé êü
ìÝ ñïò ôçò ëÜ ìáò êá ëý ðôå ôáé á ðü ôçí ðï ëõ ìå ñé êÞ
ëá âÞ êáé á óöá ëß æå ôáé á ðü å íé ó÷õ ìÝ íåò âß äåò. ÔÝ -
ëïò, ç ëá âÞ ôçò öÝ ñåé ôñý ðá ïý ôùò þ óôå íá ðå ñá -
óôåß êïñ äü íé ìå ôá öï ñÜò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 391 γρ. 
• Μήκος λάμας: 220 χιλ.
• Ολικό μήκος: 367 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 32 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther BTK 2
Κωδικός: 5.0786

Ï óïõ ãéÜò Black Tac 2 åß íáé Ý íá ï ëï êëç ñù ìÝ íï
ðôõó óü ìå íï ìá ÷áß ñé ìå á óöÜ ëåéá ëÜ ìáò óôç ëá âÞ
ôý ðïõ Liner - Lock. Ç å ðé âëç ôé êÞ ëïã ÷ï åé äÞò ëÜ ìá
äéá èÝ ôåé ìå ñé êÞ ï äü íôù óç êáé Ý ÷åé å ðß óôñù óç
ìáý ñïõ ÷ñþ ìá ôïò ôï íß æï íôÜò ôïí Ý íôï íï ó÷å äéá -
óìü ôïõ. Áõ ôÞ ç Ýê äï óç äéá èÝ ôåé óõí èå ôé êÞ ëá âÞ
ìå âåë ôéù ìÝ íç áß óèç óç. Óôçí Ü êñç ôçò Ý ÷åé ìý ôç
á ðü êáñ âß äéï êá ôÜë ëç ëç ãéá ôç èñáý óç êñõ óôÜë -
ëïõ. Ôï êëéð ôóÝ ðçò ìðï ñåß íá âé äù èåß êáé óôçí á -
ñé óôå ñÞ ðëåõ ñÜ ôçò ëá âÞò. ÔÝ ëïò, óõ íï äåý å ôáé á -
ðü íÜ é ëïí èÞ êç æþ íçò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 149 γρ. 
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 205 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 27 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther BTK 2
Tanto
Κωδικός: 5.0787

Ο σου γιάς Black Tac 2 Tanto έ χει πα νο μοιό τυ πες
λει τουρ γί ες με τον σου γιά Walther Black Tac 2,
δια φέ ρο ντας μό νο στον σχε δια σμό της λε πί δας. Η
λε πί δα των 10 εκ. έ χει ματ βα φή και με ρι κή ο δό -
ντω ση.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 171 γρ. 
• Μήκος λάμας: 97 χιλ.
• Ολικό μήκος: 235 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 29 åõñþ
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Ðïëõåñãáëåßï Walther MTK 2
Κωδικός: 5.0788

Tï ðï ëõåñ ãá ëåß ï Multi Tac 2 åß íáé ìéá åñ -
ãá ëåéï èÞ êç ôóÝ ðçò. Óõ íï äåý å ôáé á ðü
óõí èå ôé êÞ èÞ êç æþ íçò. ×Ü ñç óôá åñ ãá -
ëåß á ðïë ëá ðëÞò ÷ñÞ óçò óôá ï ðïß á ðå ñé -
ëáì âÜ íå ôáé êáé ðÝí óá, ï óïõ ãéÜò áõ ôüò Ý -
÷åé ìå ãÜ ëç æÞ ôç óç. ÔÝ ëïò, äéá èÝ ôåé âåë -
ôéù ìÝ íï ó÷Ý äéï ëá âÞò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 215 γρ.
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 198 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 25 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther MPK (Modern Prestige Knife)
Κωδικός: 5.0791

Eß íáé Ý íá å ëá öñý, å îáé ñå ôé êÜ ëå ðôü êáé êïì øü
ðôõó óü ìå íï ìá ÷áß ñé ðïõ á íïß ãåé ìå ôá 2 ÷Ý ñéá. Ç
å îáé ñå ôé êÜ ëå ðôÞ ëå ðß äá ôïõ åß íáé êá ôá óêåõá óìÝ íç
á ðü á íï îåß äù ôï á ôóÜ ëé 440C. ×Ü ñç óôç âß äá äé -
ðëÞò êå öá ëÞò ç äéá äñï ìÞ ôçò ëå ðß äáò ìðï ñåß íá
ñõè ìé óôåß á êü ìá êáé á ðü Ý íá íü ìé óìá. Ç ëá âÞ ôïõ
öÝ ñåé áõ ëá êþ óåéò ðïõ å îõ ðç ñå ôïýí óôï óôá èå ñü
ðéÜ óé ìï êáé ðá ñÜë ëç ëá óôï êü øé ìï á êñé âåß áò. Ôá
ðï ëõ ìå ñé êÜ öýë ëá ôçò ëá âÞò Ý ÷ïõí á íôéï ëé óèç ôé -
êÞ ó÷å äß á óç. Óôçí Ü êñç ôçò ëá âÞò õ ðÜñ ÷åé ìå ôáë -
ëé êüò óôá èå ñüò êñß êïò êá ôÜë ëç ëïò ãéá ÷ñÞ óç êïñ -
äï íéïý. ÔÝ ëïò, óõ íï äåý å ôáé á ðü óõí èå ôé êÞ èÞ êç.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 52 γρ. 
• Μήκος λάμας: 78 χιλ.
• Ολικό μήκος: 180 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 16 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther STK 2 
Κωδικός: 5.0789

Ç 2ç Ýê äï óç ôïõ ðñá êôé êïý óïõ ãéÜ ôçò Walther
Silvertac äéá èÝ ôåé ëïã ÷ï åé äÞ ëÜ ìá ìÞ êïõò 80 ÷éë.
ðïõ Ý ÷åé õ ðï óôåß åñ ãá óß á áì ìï âï ëÞò êáé åß íáé êá -
ôá óêåõá óìÝ íç á ðü á íï îåß äù ôï á ôóÜ ëé 440C. Äéá -
èÝ ôåé äé ðëü ðåß ñï á íïßã ìá ôïò ìå ôç ÷ñÞ óç ôïõ á -
íôß ÷åé ñá (äå îéÜ êáé á ñé óôå ñÜ á íôß óôïé ÷á). Å ðß óçò,
Üë ëï ÷á ñá êôç ñé óôé êü åß íáé ç á óöÜ ëåéá-êëåß äù ìá
ôý ðïõ Liner-lock. Ç óõí èå ôé êÞ ëá âÞ ôïõ Ý ÷åé åñ ãï -
íï ìé êü ó÷å äéá óìü. Óôçí Ü êñç ôçò ç ìý ôç êáñ âé äß -
ïõ åß íáé êá ôÜë ëç ëç ãéá ôç èñáý óç êñõ óôÜë ëùí. Ôï
êëéð ôï ðï èÝ ôç óçò åß íáé âé äù ìÝ íï êáé á ðï óðþ ìå -
íï. Ç ï ðÞ ôçò ëá âÞò ÷ñç óé ìåý åé ãéá ôï ðÝ ñá óìá

êïñ äï íéïý ìå ôá öï ñÜò. ÔÝ ëïò, óõ íï äåý å ôáé á ðü
íÜ é ëïí èÞ êç ìå ôá öï ñÜò ç ï ðïß á ôï ðï èå ôåß ôáé ï ñé -
æü íôéá Þ êÜ èå ôá.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 131 γρ. 
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 195 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 28,80 åõñþ

Σουγιάς Walther SOK 2
Κωδικός: 5.0792

Ï óïõ ãéÜò ìå ìç ÷á íé óìü å ëá ôç ñß ïõ Spring
Operated Knife 2 åß íáé Ý íá êëá óé êü ìá ÷áß ñé óå ìï -
íôÝñ íï ó÷å äéá óìü ðïõ èá óõ íáñ ðÜ óåé ìç ÷á íé êÜ
ôïõò åí äéá öå ñü ìå íïõò ÷ñÞ óôåò. ¼ ôáí á íïé ÷ôåß, ç
ëå ðß äá ôý ðïõ drop point  á ðü ÷Ü ëõ âá 440C óå ìáô
öé íß ñé óìá å íáñ ìï íß æå ôáé ìå ôï óõ íï ëé êÜ ëå ðôü
ó÷Þ ìá ôïõ ìá ÷áé ñéïý. Ç ëá âÞ Ý ÷åé óõí èå ôé êÞ å ðß -
óôñù óç ãéá íá ðá ñÝ ÷åé êá ëü êñÜ ôç ìá.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 95 γρ.
• Μήκος λάμας: 84 χιλ.
• Ολικό μήκος: 197 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 27 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther CFK
Κωδικός: 5.0795

Ï óïõ ãéÜò Walther CFK äéá èÝ ôåé ìõ ôå ñü á êü íé óìá
ôý ðïõ êá ëå ìéïý, Ý ÷ï íôáò óêëç ñÞ êáé áí èå êôé êÞ
ìý ôç. ¸ ôóé åß íáé á ðï ôå ëå óìá ôé êüò óôçí êï ðÞ á öïý
á ðáé ôåß ôáé ëß ãç äý íá ìç á ðü ôïí ÷ñÞ óôç. Äéá èÝ ôåé
ôñá ÷ý á êü íé óìá óôçí ìý ôç êáé ç ëÜ ìá ôïõ åß íáé êá -
ôá óêåõá óìÝ íç á ðü á íï îåß äù ôï á ôóÜ ëé 440C. Ó÷å -
äéá óôé êÜ Ý ÷åé ìå ñé êÞ ï äü íôù óç ìå ìáô öé íß ñé óìá
ðå ôñï ðëõì ìÝ íïõ. Äéá èÝ ôåé á óöÜ ëåéá ðëáé óß ïõ ãéá
á óöá ëÝò êëåß äù ìá ôçò ëÜ ìáò. Ç ëá âÞ ôïõ åß íáé Ü -
íå ôç ìå èÝ óåéò ãéá ôá äÜ êôõ ëá å îá óöá ëß æï íôáò óù -

óôü ðéÜ óé ìï. Ç âß äá ðïõ óößã ãåé ôç ëÜ ìá åß íáé ñõè -
ìé æü ìå íç. ÔÝ ëïò, óõ íï äåý å ôáé á ðü èÞ êç æþ íçò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 72 γρ. 
• Μήκος λάμας: 62 χιλ.
• Ολικό μήκος: 142 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 24 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther NFK
Κωδικός: 5.0794

Ï óïõ ãéÜò ëáé ìïý Walther NFK åß íáé ìé êñüò, å ëá -
öñýò êáé öõ óé êÜ öï ñéÝ ôáé åý êï ëá ãý ñù á ðü ôï
ëáé ìü ðñï óöÝ ñï íôáò ãñÞ ãï ñç ðñü óâá óç. Äéá èÝ -
ôåé ìáý ñï ìå ôáë ëé êü öé íß ñé óìá óôéò 2 ðëåõ ñÝò ôçò
ëÜ ìáò. Á öáé ñåß ôáé á ðü ôç èÞ êç ôïõ êáé á íïß ãå ôáé
ìå ÷á ñá êôç ñé óôé êÞ åõ êï ëß á. Äéá èÝ ôåé êïñ äü íé ìå -
ôá öï ñÜò ôý ðïõ paracord êáé åß íáé Ý íáò ðï ëý äéá -
êñé ôé êüò óïõ ãéÜò. Ç ìõ ôå ñÞ ëÜ ìá ôïõ ôý ðïõ drop
åß íáé êá ôá óêåõá óìÝ íç á ðü áí èå êôé êü á íï îåß äù ôï
á ôóÜ ëé 440C. Åß íáé ðëÞ ñùò ìå ôáë ëé êüò, ìé êñüò

óôï ìÝ ãå èïò êáé ðï ëý åý êï ëïò óôï ÷åé ñé óìü. Å ðß -
óçò, Ý ÷åé ôï ÷á ñá êôç ñé óôé êü äá êôõ ëß äé ðïõ åã ãõÜ -
ôáé á ðü ëõ ôá óöé êôü ðéÜ óé ìï.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 75 γρ. 
• Μήκος λάμας: 40 χιλ.
• Ολικό μήκος: 111 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 26 åõñþ



Πολυεργαλείο Walther GMT 150
Κωδικός: 5.0796

Ôï åñ ãá ëåß ï óõ íôÞ ñç óçò ðõ ñï âü ëùí ü -
ðëùí GMT 150 åß íáé Ý íáò ðñù ôá èëç ôÞò
óôçí êá ôç ãï ñß á öôå ñïý ãéá ôç óõ íôÞ ñç óç.
Ðå ñé ëáì âÜ íåé Ý íôå êá ðñá êôé êÜ åñ ãá ëåß á
ðïõ æõ ãß æïõí ìá æß ìü íï 66 ãñ., ãéá ãñÞ ãï -
ñç âï Þ èåéá óôï óêï ðåõ ôÞ ñéï Þ óôï ðå äß ï.
Åñ ãá ëåß á: ðÝí óá, á ðëÞ ëå ðß äá, ï äï íôù ôÞ
ëå ðß äá, êá ôóá âß äé, ìå ôñç ôÞ äéá ìå ôñÞ ìá ôïò,
ëß ìá, ÷Ü ñá êá, êü öôç êá ëù äß ùí êáé ãÜ íôæï
å ëá ôç ñß ùí, óõí Ý íá á íïé ÷ôÞ ñé ìðïõ êá ëéþí
ãéá ü ôáí ôå ëåéþ óå ôå ôçí åñ ãá óß á óáò. Ôï
GMT 150 ìðï ñåß íá ìå ôá öåñ èåß ó÷å äüí á -
ü ñá ôá óôç æþ íç óáò ìå ôç nylon èÞ êç ôïõ.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 66 γρ.
• Μήκος λάμας: 39 χιλ.
• Ολικό μήκος: 85 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 42 åõñþ

Τσεκούρι Walther Compact Axe
Κωδικός: 5.0798

Ôï ôóå êïý ñé ôçò Walther Compact Axe Ý ÷åé Ý íáí é -
äéáß ôå ñï ó÷å äéá óìü. Ç ëÜ ìá ôïõ Ý ÷åé å ðß óôñù óç óå
ìáô á ðü ÷ñù óç êáé ç ëá âÞ ôïõ åß íáé á ðü áí èå êôé êü
óõí èå ôé êü. É äéáß ôå ñá óôé âá ñü êáé åý êï ëï óôïí ÷åé -
ñé óìü, êá ôÜë ëç ëï ãéá ðïë ëÝò âá ñéÝò åñ ãá óß åò
óôçí ý ðáé èñï. Å ðß óçò äéá èÝ ôåé ï ðÞ óôï ðß óù ìÝ -
ñïò ôçò ëá âÞò ãéá ðÝ ñá óìá êïñ äï íéïý. ÔÝ ëïò óõ -
íï äåý å ôáé á ðü èÞ êç æþ íçò ôý ðïõ cordura.  

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 280 γρ.
• Μήκος λάμας: 70 χιλ.
• Ολικό μήκος: 228 χιλ.
• Υλικό  λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 36 åõñþ
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Σουγιάς Walther GFT 
Κωδικός: 5.0822

Ôï Walther Titanium Gentleman Folder èÝ ôåé íÝ á
ðñü ôõ ðá óôçí êïì øü ôç ôá ôùí á íá äé ðëïý ìå íùí
ìá ÷áé ñéþí. Ïé ðëÜ êåò ôçò ëá âÞò ôïõ á ðü ôé ôÜ íéï óå
ìáô á ðü ÷ñù óç, ðå ñé êëåß ïõí Ý íá õ øç ëÞò ðïéü ôç ôáò
÷á ëý âäé íï ëå ðôü öýë ëï D2, êáé ôá êá èá ñÜ ðå ñé -
ãñÜì ìá ôá êáé ôï ëå ðôü ó÷Þ ìá ôï êá èé óôïýí Ý íá Ü -
øï ãï ìá ÷áß ñé êá èç ìå ñé íÞò ÷ñÞ óçò. Å êôüò á ðü ôïí
êïì øü ó÷å äéá óìü, ïé ÷ñÞ óôåò èá å êôé ìÞ óïõí ôá õ -
øç ëÞò ðïéü ôç ôáò õ ëé êÜ: ï ÷Ü ëõ âáò D2 ôçò ëå ðß äáò
ôý ðïõ drop point  åß íáé ãíù óôüò óå ï ëü êëç ñï ôïí
êü óìï ãéá ôçí Ü ñé óôç óýí èå óç ôïõ êáé ôçí õ øç ëÞ
óêëç ñü ôç ôá. Ìå ôéò óõ ìðá ãåßò äéá óôÜ óåéò, ôéò êá -

èá ñÝò ãñáì ìÝò êáé ôï âÜ ñïò ôùí ìü ëéò 39 ãñáì -
ìá ñß ùí, ôï Titanium Gentleman Folder åß íáé Ý íáò
é äá íé êüò óý íôñï öïò ôóÝ ðçò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 39 γρ.
• Μήκος λάμας: 73 χιλ.
• Ολικό μήκος: 166 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι D2

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 112 åõñþ

Μαχαίρι Walther TSK
Κωδικός: 5.0823

Ôá ìá ÷áß ñéá åê äï ñÜò åß íáé âá óé êüò å îï ðëé óìüò ãéá
ôïõò êõ íç ãïýò. Áí øÜ ÷íå ôå ãéá ìéá á íá íå ù ìÝ íç
Ýê äï óç áõ ôïý ôïõ êëá óé êïý åñ ãá ëåß ïõ, ôï Walther
Tactical Skinner Knife (TSK) åß íáé áõ ôü ðïõ ÷ñåéÜ -
æå óôå. Å êôå ëåß ôçí ðá ñá äï óéá êÞ äïõ ëåéÜ ôïõ áë ëÜ
äéá èÝ ôåé ìéá ìï íôÝñ íá åì öÜ íé óç. Ç ðëÞ ñçò ëá âÞ
ôïõ äß íåé óôá èå ñü ôç ôá êáé óõã ÷ù íåý å ôáé óå ìéá ëå -
ðß äá ôý ðïõ drop ôåó óÜ ñùí ÷é ëéï óôþí. ¸ íá Ü íïéã -
ìá ãéá ôï äåß êôç óáò âñß óêå ôáé á êñé âþò ðß óù á ðü
ôç ãêñé ëå ðß äá ìå å ðß óôñù óç ôé ôá íß ïõ. Ìå ôçí á ðü -
ëç îç ãéá ôïí á íôß ÷åé ñá êáé ôéò å óï ÷Ýò ãéá ôá äÜ êôõ -
ëá óáò, êÜ èå ôáé ôÝ ëåéá óôï ÷Ý ñé óáò. Ïé ðëÜ êåò ôçò

ëá âÞò êá ôá óêåõá óìÝ íåò á ðü õ ëé êü G10 ðá ñÝ ÷ïõí
å ðé ðëÝ ïí á óöÜ ëåéá ãéá åñ ãá óß åò êï ðÞò. Ðñéí êáé
ìå ôÜ ôç ÷ñÞ óç, ôï ìá ÷áß ñé TSK èá óáò ðå ñé ìÝ íåé
óôçí Ü øï ãç èÞ êç ôçò Kydex.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 97 γρ.
• Μήκος λάμας: 65 χιλ.
• Ολικό μήκος: 145 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 38 åõñþ
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Σουγιάς Walther BNK 1 
Κωδικός: 5.0824

Ôá ìá ÷áß ñéá ÷ñç óé ìü ôç ôáò ôçò óåé ñÜò Walther
Black Nature Knife (BNK) îå ÷ù ñß æïõí ãéá ôá õ øç -
ëÞò ðïéü ôç ôáò õ ëé êÜ ôïõò êáé ôçí å îáé ñå ôé êÞ êá ôá -
óêåõ Þ ôïõò. Ç áí èå êôé êÞ ëå ðß äá ôý ðïõ drop point
á ðü ÷Ü ëõ âá 440 C ìå óá ôé íÝ öé íß ñé óìá åß íáé é äá -
íé êÞ ãéá õ ðáß èñéåò äñá óôç ñéü ôç ôåò. Ï åõ ñýò âñá ÷ß -
ï íáò óôÞ ñé îçò ãéá ôïí á íôß ÷åé ñá óáò å ðé ôñÝ ðåé íá
á óêåß ôå é ó÷õ ñÞ ðß å óç ü ôáí êü âå ôå êáé ôï êïß ëï ôçò
ëá âÞò óáò äß íåé êá ëý ôå ñï êñÜ ôç ìá ãéá ìå ãá ëý ôå ñç
óôá èå ñü ôç ôá. Ç ìáý ñç, êïì øÜ êá ìðõ ëù ôÞ ëá âÞ á -
ðü õ ëé êü pakkawood  äåí åß íáé ìü íï åë êõ óôé êÞ, åß -
íáé åý êï ëç óôï  ÷åé ñé óìü, ÷Ü ñç óôï ó÷å äüí, 150

÷éë. ìÞ êïò ôçò êáé äéá èÝ ôåé ï ðÞ ãéá êïñ äü íé. Ìéá á -
îéü ðé óôç á óöÜ ëåéá ôý ðïõ liner-lock äéá ôç ñåß ôç ëÜ -
ìá óôá èå ñÜ óôç èÝ óç ôçò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 205 γρ.
• Μήκος λάμας: 100 χιλ.
• Ολικό μήκος: 248 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 45 åõñþ

Μαχαίρι Walther BNK 2
Κωδικός: 5.0825

Ôï Walther BNK 2 á ðü ôç óåé ñÜ Black Nature Knife
åß íáé ç ðñþ ôç å ðé ëï ãÞ ü ôáí å êôå ëåß ôå á ðáé ôç ôé êÝò
åñ ãá óß åò. Áõ ôü ôï Ü öèáñ ôï ìá ÷áß ñé äéá èÝ ôåé ìéá
ëå ðß äá ôý ðïõ drop point, ìÞ êïõò 108÷éë.  êá ôá -
óêåõá óìÝ íç á ðü óôé âá ñü ÷Ü ëõ âá 440C. Ïé ìáý -
ñåò âé äù ìÝ íåò ðëÜ êåò ôçò ëá âÞò á ðü õ ëé êü
Pakkawood åß íáé ðñáã ìá ôé êÜ å íôõ ðù óéá êÝò, ìå
åë êõ óôé êÞ å îù ôå ñé êÞ åì öÜ íé óç êáé åñ ãï íï ìé êü
ó÷Þ ìá. ×Ü ñç óôï óç ìá íôé êü ìÞ êïò ôïõ ðå ñß ðïõ
150÷éë., ôï ìá ÷áß ñé êÜ èå ôáé êá ëÜ óôï ÷Ý ñé óáò. Ï
åõ ñýò âñá ÷ß ï íáò óôÞ ñé îçò ãéá ôïí á íôß ÷åé ñá óáò å -
ðé ôñÝ ðåé íá á óêåß ôå é ó÷õ ñÞ ðß å óç ü ôáí êü âå ôå êáé

ôï êïß ëï ôçò ëá âÞò óáò äß íåé êá ëý ôå ñï êñÜ ôç ìá ãéá
ìå ãá ëý ôå ñç óôá èå ñü ôç ôá. Ç ëá âÞ äéá èÝ ôåé ï ðÞ ãéá
êïñ äü íé.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 260 γρ.
• Μήκος λάμας: 108 χιλ.
• Ολικό μήκος: 255 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 59 åõñþ
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Μαχαίρι Walther ΙΑΚ 
Κωδικός: 5.0826

Äåí èá ÷ñåéá óôåß ðï ëýò ÷ñü íïò ãéá íá á íá êá ëý øå -
ôå ôá ðëå ï íå êôÞ ìá ôá ôçò óôá èå ñÞò, óôé âá ñÞò, ôý -
ðïõ tanto, á ðü ÷Ü ëõ âá 440 C ëå ðß äáò  óôï ìá ÷áß -
ñé ÉÁÊ (Integral Adventure Knife) ôçò Walther. Ïé
å óï ÷Ýò ôùí äá êôý ëùí óôç ëá âÞ, óå óõí äõá óìü ìå
Ý íá óôÞ ñéã ìá á íôß ÷åé ñá, å îá óöá ëß æïõí á óöá ëÝò
êñÜ ôç ìá. Ïé á öáé ñïý ìå íåò ðëÜ êåò ôçò ëá âÞò á ðü
îý ëï êá ñõ äéÜò  Ý ÷ïõí ìéá êá ëÞ áß óèç óç êáé äß íïõí
óôï ìá ÷áß ñé ôç äéá êñé ôé êÞ ôïõ åì öÜ íé óç. Óôï å óù -
ôå ñé êü õ ðÜñ ÷åé ÷þ ñïò ãéá Ý íá êïñ äü íé ôý ðïõ

paracord Þ Üë ëá õ ëé êÜ. Å ðß óçò ç ëá âÞ äéá èÝ ôåé
óôçí Ü êñç ôçò ï ðÞ ãéá êïñ äü íé.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 124 γρ.
• Μήκος λάμας: 67 χιλ.
• Ολικό μήκος: 162 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 57 åõñþ

Σουγιάς Walther BWK 4
Κωδικός: 5.0827

ÌÝ ëïò ôçò ïé êï ãÝ íåéáò Walther Blue Wood Knives,
áõ ôü ï óïõ ãéÜò ìå ìéá ëå ðß äá ôý ðïõ tanto ðïõ óõ -
ãêñá ôåß ôáé á íÜ ìå óá óå äý ï ðëÜ êåò ëá âÞò á ðü îý -
ëï êá ñõ äéÜò åß íáé Ý íáò ôÝ ëåéïò óý íôñï öïò ãéá õ -
ðáß èñéåò ðå ñé ðÝ ôåéåò. Ç ëÜ ìá åß íáé êá ôá óêåõá óìÝ -
íç á ðü ÷Ü ëõ âá 440, ìå å ðß óôñù óç ãêñé ôé ôá íß ïõ
ãéá á íôï ÷Þ êáé äéá èÝ ôåé ï ðÞ ãéá Ü íïéã ìá ìå ôï íý -
÷é. Ç á óöÜ ëåéá ôý ðïõ liner-lock êñá ôÜ åé ôç ëå ðß äá
óôç èÝ óç ôçò êáé ìéá ìáý ñç óôñïã ãõ ëÞ âß äá óáò å -
ðé ôñÝ ðåé íá ñõè ìß óå ôå ôçí êß íç óç ôçò á êü ìá êáé ìå
Ý íá íü ìé óìá. Ç å ðé öÜ íåéá ìå õ öÞ êáé ïé ôÝ ëåéá äéá -
ìïñ öù ìÝ íåò å óï ÷Ýò ôùí äá êôý ëùí å îá óöá ëß æïõí

ü ôé ôï Walther BWK 4 äåí èá ãëé óôñÞ óåé Ý îù á ðü
ôï ÷Ý ñé óáò óå ï ðïéï äÞ ðï ôå åß äïò êáé ñïý. 

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 172 γρ.
• Μήκος λάμας: 94 χιλ.
• Ολικό μήκος: 225 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 42 åõñþ



34

Μαχαίρι Walther BWK 3
Κωδικός: 5.0828

Ôï Blue Wood Knife 3 åß íáé Ý íá ðñá êôé êü êáé åõÝ -
ëé êôï ìá ÷áß ñé ðïõ óõí äõÜ æåé ìé êñü âÜ ñïò êáé êïì -
øü ôç ôá. Êá ôá óêåõá óìÝ íï á ðü ÷Ü ëõ âá 440C ìå å -
ðé êÜ ëõ øç ôé ôá íß ïõ, Ýñ ÷å ôáé óå Ý íá ðëÞ ñåò ó÷Ý äéï
ãéá å îù ôå ñé êÞ êáé êá èç ìå ñé íÞ ÷ñÞ óç. Ôï ìá ÷áß ñé
äéá èÝ ôåé å ðß óçò ðñï óôá óß á ãéá ôï ÷Ý ñé á ðü ôçí êü -
øç, ôñý ðá ãéá êïñ äü íé êáé óç ìåß ï êñïý óçò óôçí Ü -
êñç ôçò ëá âÞò. Ïé äéá êñé ôé êÝò å ðåí äý óåéò êá ñõ -
äéÜò óôç ëá âÞ ôïõ BWK 3 ðñï óèÝ ôïõí åë êõ óôé êÝò
ï ðôé êÝò ðé íå ëéÝò. Ôï ìá ÷áß ñé Ýñ ÷å ôáé óå èÞ êç GRN

ãéá á óöá ëÞ ìå ôá öï ñÜ êáé ìðï ñåß íá óõí äå èåß ìå
ôç æþ íç óáò ìå Ý íá äåñ ìÜ ôéío äá êôý ëéï.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 132 γρ.
• Μήκος λάμας: 112 χιλ.
• Ολικό μήκος: 235 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 56 åõñþ

Σουγιάς Walther BWK 1 
Κωδικός: 5.0829

Ôï Walther BWK 1 åß íáé ôï ðñþ ôï óôçí óåé ñÜ ôùí
ìá ÷áé ñéþí Âlue Wood Knives ôçò Walther. Áõ ôÜ ôá
ìá ÷áß ñéá ìïéÜ æïõí ìå áõ ôÜ ðïõ ãß íï íôáé ãéá õ ðáß -
èñéåò äñá óôç ñéü ôç ôåò êáé ôï á ðï äåé êíý ïõí óå êá -
èç ìå ñé íÞ ÷ñÞ óç. Ôï WK 1 Ý ÷åé åñ ãï íï ìé êÜ äéá ìïñ -
öù ìÝ íç ëá âÞ á ðü îý ëï êá ñõ äéÜò ìå õ öÞ êáé óå
óõí äõá óìü ìå ôéò å óï ÷Ýò ôùí äá êôý ëùí êáé Ý íá
åõ ÷Ü ñé óôï ðëÜ ôïò óáò äß íåé óß ãïõ ñï êñÜ ôç ìá óå ü -
ëåò ôéò êáé ñé êÝò óõí èÞ êåò. Ç ëå ðß äá ôý ðïõ drop
point, ìå å ðß óôñù óç ãêñé ôé ôá íß ïõ á ðü ÷Ü ëõ âá
440C Ý ÷åé á îéü ðé óôï êëåß äù ìá ðïõ ôçí êá èé óôÜ é -

äá íé êÞ ãéá å îù ôå ñé êÞ ÷ñÞ óç. Ôï ìá ÷áß ñé Ýñ ÷å ôáé ìå
äåñ ìÜ ôé íç èÞ êç õ øç ëÞò ðïéü ôç ôáò ãéá á óöá ëÞ ìå -
ôá öï ñÜ.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 95 γρ.
• Μήκος λάμας: 94 χιλ.
• Ολικό μήκος: 217 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 42 åõñþ
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Σουγιάς Walther BWK 2
Κωδικός: 5.0830

Ôï BWK 2, ìÝ ëïò ôçò óåé ñÜò ìá ÷áé ñéþí Âlue Wood
Knives ôçò Walther, åß íáé ðñáã ìá ôé êÜ êá ôá óêåõá -
óìÝ íï ãéá õ ðáß èñéåò äñá óôç ñéü ôç ôåò. Ï óôé âá ñüò
áõ ôüò óïõ ãéÜò äéá èÝ ôåé ëå ðß äá ôý ðïõ drop point á -
ðü ÷Ü ëõ âá 440 C ìå å ðß óôñù óç ãêñé ôé ôá íß ïõ ðïõ
åß íáé áñ êå ôÜ áí èå êôé êÞ ãéá íá á íôé ìå ôù ðß óåé ï -
ðïéá äÞ ðï ôå ðñü êëç óç. Ìéá ï ðß óèéá á óöÜ ëåéá êñá -
ôÜ ôç ëå ðß äá êá ëÜ óôç èÝ óç ôçò. ¸ íá ü ìïñ öï ÷á ñá -
êôç ñé óôé êü åß íáé ç ëá âÞ á ðü îý ëï êá ñõ äéÜò ìå å óï -
÷Ýò ãéá ôá äÜ êôõ ëá. Ôï ìá ÷áß ñé Ýñ ÷å ôáé óå ìéá äåñ -

ìÜ ôé íç èÞ êç ìå äá êôý ëéï æþ íçò êáé êëéð ðïõ ìðï -
ñåß íá öï ñå èåß åß ôå óôá á ñé óôå ñÜ åß ôå óôá äå îéÜ.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 116 γρ.
• Μήκος λάμας: 75χιλ.
• Ολικό μήκος: 182 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 42 åõñþ

Σουγιάς Walther AFW 
Κωδικός: 5.0610

Ôï Adventure Folder Wood  (AFW) á ðï êá ëý ðôåé ôéò
äõ íÜ ìåéò ôïõ óôï ü íï ìá: Ý íá ðôõó óü ìå íï ìá ÷áß ñé
ìå ëá âÞ îý ëïõ, êá ôá óêåõá óìÝ íï ãéá ðå ñé ðÝ ôåéåò.
Ôá õ ëé êÜ Ý ÷ïõí å ðé ëå ãåß ãéá ìÝ ãé óôç á îéï ðé óôß á êáé
ï ó÷å äéá óìüò åß íáé ðñáã ìá ôé êÜ äéá êñé ôé êüò. Ç ëïã -
÷ï åé äÞò ëå ðß äá åß íáé êá ôá óêåõá óìÝ íç á ðü  ÷Ü ëõ -
âá AUS-8 õ øç ëÞò ðå ñéå êôé êü ôç ôáò óå Üí èñá êá, ôï
ï ðïß ï åß íáé óêëç ñü, åý êï ëï íá á êï íé óôåß êáé äß íåé
å îáé ñå ôé êÞ á íôï ÷Þ. ¸ íá ðñá êôé êü óôÞ ñéã ìá êÜ íåé ôï
ìá ÷áß ñé åý êï ëï óôï Ü íïéã ìá êáé å ðé ôñÝ ðåé óôïí á -
íôß ÷åé ñá íá á óêÞ óåé ìå ãá ëý ôå ñç äý íá ìç êá ôÜ ôï
êü øé ìï. Ôï óá ôé íÝ öé íß ñé óìá å íáñ ìï íß æå ôáé êá ëÜ
ìå ôç ìáô ëá âÞ á ðü îý ëï êá ñõ äéÜò, ç ï ðïß á ü ÷é ìü -
íï öáß íå ôáé õ ðÝ ñï ÷ç áë ëÜ Ý ÷åé åñ ãï íï ìé êü ó÷å -
äéá óìü ìå å îáé ñå ôé êÞ ëá âÞ ÷Ü ñç óôéò êá ëÜ ôï ðï èå -

ôç ìÝ íåò å óï ÷Ýò ãéá ôá äÜ ÷ôõ ëá. Ìå âÜ ñïò ìü ëéò
ðÜ íù á ðü 200 ãñáì ìÜ ñéá, áõ ôü ôï ìá ÷áß ñé êÜ èå -
ôáé êá ëÜ óôï ÷Ý ñé. Ìéá äåñ ìÜ ôé íç èÞ êç ðá ñÝ ÷å ôáé
å ðß óçò ãéá ôçí á ðï èÞ êåõ óç êáé ôç ìå ôá öï ñÜ ôïõ
AFW ìå ôï êá ôÜë ëç ëï óôõë, êáé ïé äý ï öÝ ñïõí ôï
êëá óé êü ëï ãü ôõ ðï Walther, ôï óÞ ìá õ øç ëÞò ðïéü -
ôç ôáò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 203 γρ.
• Μήκος λάμας: 102 χιλ.
• Ολικό μήκος: 240 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι AUS 8

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 65 åõñþ
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Σουγιάς Walther AFW 2
Κωδικός: 5.0831

Áí øÜ ÷íå ôå ãéá Ý íá óõ ìðá ãÝò ìá ÷áß ñé ðïõ äåí êÜ -
íåé óõì âé âá óìïýò ü óïí á öï ñÜ ôçí á ðü äï óç, ï ìé -
êñü ôå ñïò á äåñ öüò ôïõ Walther Adventure Folder
Wood (AFW) åß íáé ãéá óáò. Ìå ôï ìÞ êïò ìü ëéò 170
÷éë. êáé ôï ìé êñü âÜ ñïò ôùí 80 ãñáì ìá ñß ùí, ôï
Walther AFW 2 åß íáé é äá íé êü ãéá êá èç ìå ñé íÞ ÷ñÞ -
óç (EDC). Ç ëïã ÷ï åé äÞò ëå ðß äá ôïõ åß íáé á ðü ÷Ü -
ëõ âá AUS-8 õ øç ëÞò ðïéü ôç ôáò ìå óá ôé íÝ öé íß ñé -
óìá. Á íïß ãåé åý êï ëá êáé ìéá á îéü ðé óôç ï ðß óèéá á -
óöÜ ëåéá êñá ôÜ ôç ëå ðß äá óôç èÝ óç ôçò. ¼ ðùò êáé ï
ìå ãÜ ëïò á äåñ öüò ôïõ, ôï AFW 2 äéá èÝ ôåé ëá âÞ á -
ðü îý ëï êá ñõ äéÜò  ìå å óï ÷Ýò ãéá íá ðñï óöÝ ñåé é -

äá íé êü êñÜ ôç ìá. Êáé ü ôáí äåí ôï ÷ñç óé ìï ðïéåß ôå,
ìðï ñåß ôå íá ôï êñá ôÞ óå ôå óôç äåñ ìÜ ôé íç èÞ êç õ -
øç ëÞò ðïéü ôç ôáò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 80 γρ.
• Μήκος λάμας: 71,5 χιλ.
• Ολικό μήκος: 170 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι AUS 8

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 59 åõñþ

Μαχαίρι Walther FTK XXL 
Κωδικός: 5.0833

Ôï ü íï ìá XXL ôá ëÝ åé ü ëá - ìå ìÞ êïò ðå ñß ðïõ
440÷éë, ôï Walther Fixed Tool Knife ãå öõ ñþ íåé ôï
÷Ü óìá á íÜ ìå óá óå Ý íá ìá ÷áß ñé êáé ìß á ìá ôóÝ ôá.
Ðñü êåé ôáé ãéá Ý íá âÞ ìá ìå ãá ëý ôå ñï á ðü ôï
Walther FTK, á íïß ãï íôáò Ý íá åõ ñý öÜ óìá íÝ ùí
÷ñÞ óå ùí. Ç ÷á ëý âäé íç ëå ðß äá 440 C Ý ÷åé öï âå ñÞ
åì öÜ íé óç, ìå ìå ñé êÞ ï äü íôù óç êáé Ý íôï íç äéü -
ãêù óç ðïõ ôï êá èé óôÜ é äá íé êü ãéá ôå ìá ÷é óìü. Ç
ëá âÞ åß íáé Ý íá õ âñß äéï õ øç ëÞò ðïéü ôç ôáò õ ëé êïý
G10 êáé å êëå êôÞò êá ñõ äéÜò, êáé ôá äý ï âé äù ìÝ íá,
óôçí ðñï Ý êôá óç ôçò ëÜ ìáò. Ç ðå ñéï ÷Þ á ðü G10
ðñï óôá ôåý åé ôá äÜ ÷ôõ ëÜ óáò êáé ÷ñç óé ìåý åé ùò

óôÞ ñéã ìá á íôß ÷åé ñá ãéá ôçí å öáñ ìï ãÞ ðß å óçò, å íþ
ç êá ñõ äéÜ óáò äß íåé óôé âá ñü êñÜ ôç ìá êáé êÜ íåé ôï
ìá ÷áß ñé åý êï ëï óôïí Ý ëåã ÷ï. Êá ëÜ ðñï óôá ôåõ ìÝ íï
á ðü ôç íÜ é ëïí èÞ êç, ôï FTK XXL åß íáé Ý ôïé ìï ãéá
÷ñÞ óç á íÜ ðÜ óá óôéã ìÞ.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 530 γρ.
• Μήκος λάμας: 215 χιλ.
• Ολικό μήκος: 437 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 72 åõñþ
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Σουγιάς Walther TFW 3 
Κωδικός: 5.0834

Ôï Walther Traditional Folder Wood 3 èá Ý êá íå
ìå ãÜ ëç å íôý ðù óç óå ìéá ãõÜ ëé íç âé ôñß íá, áë ëÜ ç
ðñáã ìá ôé êÞ ôïõ èÝ óç, ü ðùò êáé ìå ü ëá ôá ìá ÷áß ñéá
áõ ôÞò ôçò óåé ñÜò, åß íáé óå å îù ôå ñé êïýò ÷þ ñïõò. Ç
ëïã ÷ï åé äÞò ëå ðß äá ôïõ á ðü ÷Ü ëõ âá AUS-8 ìðï ñåß
íá äéá ÷åé ñé óôåß ï ðïéá äÞ ðï ôå åñ ãá óß á. ¸ ÷åé å óï ÷Þ
íõ ÷éïý ãéá åý êï ëï Ü íïéã ìá êáé ìéá öáñ äéÜ óôÞ ëç
ãéá íá óôç ñß îåé ôïí á íôß ÷åé ñÜ óáò. Ìéá á óöÜ ëåéá
ôý ðïõ liner-lock êñá ôÜ åé ôç ëå ðß äá áõ ôïý ôïõ ìå -
ôáë ëé êïý ìá ÷áé ñéïý êá ëÜ óôç èÝ óç ôçò êáé å ìðï äß -
æåé ôï á êïý óéï êëåß óé ìï. Óôçí åì öÜ íé óç, ôï TFW 3
îå ÷ù ñß æåé ãéá ôéò ðëÜ êåò ôçò ëá âÞò á ðü îý ëï ôý -

ðïõ zebra. Ìéá äåñ ìÜ ôé íç èÞ êç ðá ñÝ ÷å ôáé Ý ôóé þ -
óôå íá ìðï ñåß ôå íá ìå ôá öÝ ñå ôå áõ ôü ôï ìá ÷áß ñé ìå
óôõë.

êç. Ç ëá âÞ ôïõ á ðü îý ëï å âÝ íïõ óå êï íôñÜ óô  ìå
ôï ãõá ëé óôå ñü öé íß ñé óìá, ðñï óöÝ ñïõí óôçí åì öÜ -
íé óç Ý íá å íôõ ðù óéá êü á ðï ôÝ ëå óìá.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 218 γρ.
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 228 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι AUS 8

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 48 åõñþ

Σουγιάς Walther TFW 4
Κωδικός: 5.0835

Á íá êá ëýø ôå ôïí ôõ ÷ï äéþ êôç ìÝ óá óáò ìå ôï
Walther Traditional Folder Wood 4. Ìðï ñåß íá á -
íá ëÜ âåé ï ðïéá äÞ ðï ôå åñ ãá óß á ðïõ ìðï ñåß íá ðñï -
óöÝ ñåé ç õ ðáß èñéá æù Þ. Ç ëïã ÷ï åé äÞò ëå ðß äá ôïõ,
êá ôá óêåõá óìÝ íç á ðü óôéë âù ìÝ íï ÷Ü ëõ âá AUS-8,
ãíù óôÞ ãéá ôï õ øç ëü å ðß ðå äï óêëç ñü ôç ôÜò ôïõ, Ý -
÷åé å óï ÷Þ ãéá ôï íý ÷é ãéá åý êï ëï Ü íïéã ìá. Ìéá ï ðß -
óèéá á óöÜ ëåéá ôçí êñá ôÜ óôá èå ñÞ óôç èÝ óç ôçò. Ç
ãå íé êÞ âß äá ðå ñé óôñï öÞò ãéá ôïí Ý ëåã ÷ï ôçò êß íç -
óçò ôçò ëå ðß äáò ìðï ñåß íá ñõè ìé óôåß á êü ìá êáé ìå
Ý íá íü ìé óìá. Ìå ôá öÝ ñå ôå ôï TFW 4 ìå óôõë óôç
æþ íç óáò ìå ôçí õ øç ëÞò ðïéü ôç ôáò äåñ ìÜ ôé íç èÞ -

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 240 γρ.
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 228 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι AUS 8

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 48 åõñþ
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ìáý ñç ëá âÞ á ðü G10 êá èé óôïýí ôï ìá ÷áß ñé é äéáß ôå -
ñá é ó÷õ ñü. ¸ñ ÷å ôáé ìå èÞ êç Kydex.

Μαχαίρι Walther SK 2 XXL 
Κωδικός: 5.0836

Áõ ôüò åß íáé ï ìå ãÜ ëïò á äåë öüò ôïõ ìá ÷áé ñéïý
TSK ìå ìå ãá ëý ôå ñç ëå ðß äá êáé å íé ó÷õ ìÝ íç ëá âÞ
ãéá íá ôáé ñéÜ æåé ìå áõ ôÞ. Ôï TSK 2 XXL åß íáé Ý íá
êëá óé êü ìá ÷áß ñé åê äï ñÜò óå ìéá óýã ÷ñï íç åì öÜ íé -
óç - é äá íé êü ãéá ôçí ðñï å ôïé ìá óß á ôïõ ðáé ÷íé äéïý.
Ïé óç ìá íôé êÜ áõ îç ìÝ íåò áõ ëá êþ óåéò ãéá ôá äÜ êôõ -
ëá êáé ç äéåõ ñõ ìÝ íç ôñý ðá óôç ëá âÞ, ôï êá èé óôïýí
åõ êï ëü ôå ñï óôç ÷ñÞ óç á êü ìç êáé ìå ãÜ íôéá, êáé
ðñï óöÝ ñïõí ôÝ ëåéï Ý ëåã ÷ï óôçí êï ðÞ. Ç ãêñé ëå -
ðß äá á ðü á ôóÜ ëé 440C ìå å ðé êÜ ëõ øç ôé ôá íß ïõ êáé ç

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 185 γρ.
• Μήκος λάμας: 87 χιλ.
• Ολικό μήκος: 205 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 56 åõñþ

Μαχαίρι Walther IAK 2 XXL 
Κωδικός: 5.0837

Ôï Integral Adventure Knife 2 XXL åß íáé Ý ôïé ìï ãéá
ï ðïéá äÞ ðï ôå ðñü êëç óç ìðï ñåß íá á íôé ìå ôù ðß óå ôå.
Óõ íôá ãÞ ãéá ôçí å ðé ôõ ÷ß á åß íáé ìéá óôé âá ñÞ ëÜ ìá á -
ðü ÷Ü ëõ âá 440C  êáé ìéá ôñá ÷éÜ ëá âÞ ìå óç ìåß ï
êñïý óçò óôçí Ü êñç. Ç ëå ðß äá ìå ðÜ ÷ïò 5,8 ÷éë.
óôçí Ü êñç, êá èé óôïýí ôï ìá ÷áß ñé åê ðëç êôé êÜ é ó÷õ -
ñü. Ïé êïé ëü ôç ôåò ãéá ôá äÜ êôõ ëá óôç ëá âÞ äß íïõí
ôçí õ ðï óôÞ ñé îç ðïõ ÷ñåéÜ æå óôå ãéá êï ðÞ, êáé ôá Ýí -
èå ôá êá ñõ äéÜò ðá ñÝ ÷ïõí ôéò ï ðôé êÝò åì öÜ óåéò. Ôï
IAK 2 XXL Ýñ ÷å ôáé ìå èÞ êç Kydex êáé ìáý ñï êïñ -
äü íé paracord.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 225 γρ.
• Μήκος λάμας: 105 χιλ.
• Ολικό μήκος: 232 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 78 åõñþ
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Μαχαίρι Walther ΒΝK 4 
Κωδικός: 5.0838

Tï BNK 4 åß íáé ç á ðü äåé îç ü ôé  ðå ñé ðÝ ôåéá êáé êá -
èç ìå ñé íü ôç ôá äåí á ðï êëåß ïõí ôï Ý íá ôï Üë ëï. Ç
ëå ðß äá á ðü ÷Ü ëõ âá 440C óá ôÝí öé íé ñß óìá ôïò,
ôñÝ ÷åé óå ü ëï ôï ìÞ êïò, á ðü ôçí Ü êñç ìÝ ÷ñé ôï óç -
ìåß ï êñïý óçò óôçí Ü êñç ôçò ëá âÞò, êá èé óôþ íôáò
ôï ìá ÷áß ñé é äá íé êü ãéá å îù ôå ñé êÞ ÷ñÞ óç. Ï åñ ãï íï -
ìé êüò ó÷å äéá óìüò ôçò ëá âÞò ìå Ýí èå ôá á ðü ìáý ñï
îý ëï pakkawood  óáò äß íïõí ìÝ ãé óôï âáè ìü å ëÝã -
÷ïõ óå êÜ èå êï ðÞ. ×Ü ñç óôïí å ëá öñý ó÷å äéá óìü
ôïõ, ôç ëå ðôÞ èÞ êç GRN ìå äåñ ìÜ ôé íï äá êôý ëéï æþ -
íçò, ôï Black Nature Knife 4 åß íáé åý êï ëï íá ôï
ìå ôá öÝ ñå ôå äéá êñé ôé êÜ óôç æþ íç óáò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 131 γρ.
• Μήκος λάμας: 115 χιλ.
• Ολικό μήκος: 235 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 56 åõñþ

Σουγιάς Walther ΒWK 5 
Κωδικός: 5.0841

Eß ôå óôï ãñá öåß ï óáò åß ôå õ ðáß èñéá, ôï Blue Wood
Knife 5 åß íáé Ý íáò á îéü ðé óôïò óý íôñï öïò. Ç êëáó -
óé êÞ å ãêï ðÞ ãéá ôï íý ÷é óáò å ðé ôñÝ ðåé íá ôï á íïß -
îå ôå åý êï ëá. ×Ü ñç óôï ëå ðôü ó÷å äéá óìü, äý óêï ëá
èá ðá ñá ôç ñÞ óå ôå ü ôé åß íáé óôçí ôóÝ ðç óáò. Ç ëå ðß -
äá ôý ðïõ droppoint, ìå å ðé êÜ ëõ øç ôé ôá íß ïõ åß íáé
êá ôá óêåõá óìÝ íç á ðü ÷Ü ëõ âá 440C. Ç ëá âÞ îý ëïõ
êá ñõ äéÜò, ç ï ðïß á ðá ñÝ ÷åé á óöá ëÝò êñÜ ôç ìá, ðñï -
óöÝ ñåé ôï óôïé ÷åß ï ôçò öý óçò óôçí åì öÜ íé óç êáé
Ýñ ÷å ôáé ìå êëéð ôóÝ ðçò. Ìéá äåñ ìÜ ôé íç èÞ êç ðå ñé -
ëáì âÜ íå ôáé ãéá ôç ìå ôá öï ñÜ ôïõ BWK 5 ðñï áé ñå ôé -
êÜ óôç æþ íç óáò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 93 γρ.
• Μήκος λάμας: 88 χιλ.
• Ολικό μήκος: 203 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 49 åõñþ



Σουγιάς Walther ΒWK 6
Κωδικός: 5.0843

Ôï Blue Wood Knife 6 åß íáé öôéáã ìÝ íï ãéá ôçí ý -
ðáé èñï. Ìå ôçí ü ìïñ öç ëá âÞ êá ñõ äéÜò äéá èÝ ôåé
êïì øü ôç ôá êáé Ýñ ÷å ôáé óå ðñá êôé êÞ äåñ ìÜ ôé íç èÞ -
êç æþ íçò. Ç óôá èå ñÞ ëå ðß äá ôý ðïõ droppoint Ý ÷åé
ðÜ ÷ïò ðå ñß ðïõ 4 ÷éë. êáé åß íáé êá ôá óêåõá óìÝ íç á -
ðü ÷Ü ëõ âá 440C, å ðé êá ëõì ìÝ íç ìå ôé ôÜ íéï. Ôï
BWK 6 åß íáé Ý íá óõ ìðá ãÝò ìá ÷áß ñé ðïõ åß íáé é äéáß -
ôå ñá åý êï ëï óôç ÷ñÞ óç. Ìå ôçí åñ ãï íï ìé êÞ ëá âÞ
ôïõ ôáé ñéÜ æåé ôÝ ëåéá óôï ÷Ý ñé óáò. Ç Ý íôï íç ñÜ ìðá
ãéá ôïí á íôß ÷åé ñá ðá ñÝ ÷åé ðñü óèå ôç á óöÜ ëåéá óå
óêëç ñÝò åñ ãá óß åò.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 128 γρ.
• Μήκος λάμας: 75 χιλ.
• Ολικό μήκος: 183 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο Ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 56 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 102
Κωδικός: 5.0902

Η λα βή του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό πο λυ με ρι κό υ λι -
κό G10. Μπο ρεί να χρη σι μο ποι η θεί και σαν ερ γα λεί ο
διά σω σης. Η μύ τη της λα βής χρη σι μεύ ει για θραύ ση
κρυ στάλ λων και το ξυ ρά φι για την κο πή της ζώ νης του
αυ το κι νή του.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 191 γρ. 
• Μήκος λάμας: 83 χιλ.
• Ολικό μήκος: 210 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ÓïõãéÜò EF 103
Κωδικός: 5.0904

To "ìé êñü" ìá ÷áß ñé á ðü ôçí Umarex äéá èÝ ôåé ëïã ÷ï åé äÞ
ëÜ ìá êáé á óöÜ ëåéá-êëåß äù ìá ôý ðïõ Liner-lock.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 73 γρ. 
• Μήκος λάμας: 70 χιλ.
• Ολικό μήκος: 165 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

Διατίθεται και σε stand 10 τεμαχίων. Κωδ. 5.0904-1
ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 13 åõñþ

Διατίθεται και σε stand 10 τεμαχίων. Κωδ. 5.0902-1
ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 13 åõñþ

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 22 åõñþ

Ìá÷áßñé EF 704
Κωδικός: 5.0906

Δια θέ τει α ντιο λι σθη τι κές λα βή α πό υ λι κό G10. Η λά μα
του έ χει σχέ διο λόγ χης και εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α -
νο ξεί δω το α τσά λι 420 με τε λεί ω μα ξε πλυ μέ νης πέ τρας.
Συ νο δεύ ε ται α πό κορ δό νι και θή κη με τα φο ράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 192 γρ. 
• Μήκος λάμας: 100 χιλ.
• Ολικό μήκος: 220 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420
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Ìá÷áßñé EF 703
Κωδικός: 5.0909

Το Elite Force 703 εί ναι έ να υ ψη λής ποιό τη τας
ανθεκτικό μα χαί ρι ε πι βί ω σης με πολ λές πρα κτι κές
λει τουρ γί ες και α ξε σουάρ. Έ χει συ μπα γή κα τα -
σκευ ή με μαύ ρη ματ λά μα α πό α νο ξεί δω το α τσά λι
και δια θέ τει με ρι κές πριο νω τές ο δο ντώ σεις. Η λα -
βή του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό πλα στι κο ποι η -
μέ νο κά λυμ μα TPR το ο ποί ο εί ναι βι δω μέ νο. Η θή -
κη του έ χει 3 δε σί μα τα για τον μη ρό και δια θέ τει
επιφάνεια για το ά ναμ μα φω τιάς (ει δι κά α κο νι σμέ -
νη ε πι φά νεια με σπιν θη ρι στή). Ε πί σης, δια θέ τει
ερ γα λεί ο διά σω σης για την κο πή ζώ νης α πο θη -
κευ μέ νο σε τσέ πη στην πί σω πλευ ρά της θή κης.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 143 γρ. 
• Μήκος λάμας: 87 χιλ.
• Ολικό μήκος: 200 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 38 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 117
Κωδικός: 5.0917

Πτυσ σό με νος σου γιάς με ε σω τε ρι κή α σφά λεια
κλει δώ μα τος. Ε πι νι κε λω μέ νη λε πί δα κα τα σκευα -
σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 420. Α τσά λι νη λα -
βή με α ντιο λι σθη τι κό έν θε το α πό υ λι κό G10 σε
μαύ ρη α πό χρω ση.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 161 γρ. 
• Μήκος λάμας: 84 χιλ.
• Ολικό μήκος: 200 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 12 åõñþ

Ìá÷áßñé EF 705
Κωδικός: 5.0918

Η λά μα του μή κους 198 mm εί ναι κα τα σκευα σμέ -
νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 420. Οι λα βές του εί ναι
κα τα σκευα σμέ νες α πό α ντιο λι σθη τι κό υ λι κό G10.
Συ νο δεύ ε ται α πό πλα στι κο ποι η μέ νη θή κη με κλιπ.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 524 γρ. 
• Μήκος λάμας: 198 χιλ.
• Ολικό μήκος: 319 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 68 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 121 Delta Series
Κωδικός: 5.0921

Ο πο λύ κομ ψός σου γιάς Elite Force 121 δια θέ τει
α σφά λεια κλει δώ μα τος λε πί δας. Οι λα βές του εί -
ναι α πό α ντιο λι σθη τι κό υ λι κό G10. Συ νο δεύ ε ται α -
πό α πο σπώ με νο κλιπ με τα φο ράς. Η λα βή του εί ναι
α πό α νο ξεί δω το α τσά λι με ε πί στρω ση μαύ ρου
χρώ μα τος.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 163 γρ. 
• Μήκος λάμας: 89 χιλ.
• Ολικό μήκος: 208 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 30 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 119 Delta Series
Κωδικός: 5.0919

Ðôõó óü ìå íïò óïõ ãéÜò ìå å óù ôå ñé êÞ á óöÜ ëåéá
êëåé äþ ìá ôïò. Å ðé íé êå ëù ìÝ íç ëå ðß äá êá ôá óêåõá -
óìÝ íç á ðü á íï îåß äù ôï á ôóÜ ëé 440. Ëá âÞ á ðü á -
íôéï ëé óèç ôé êü õ ëé êü G10 óå ìáý ñç á ðü ÷ñù óç.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 144 γρ. 
• Μήκος λάμας: 89 χιλ.
• Ολικό μήκος: 209 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 19 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 123 Delta Series
Κωδικός: 5.0923

Ο σου γιάς Elite Force 123 εί ναι υ ψη λής ποιό τη τας
με ε σω τε ρι κή α σφά λεια λε πί δας. Δια θέ τει λα βή α -
πό α ντιο λι σθη τι κό υ λι κό G10. Το ά νοιγ μά του μπο -
ρεί να γί νει και με το έ να χέ ρι. Ε πί σης, έ χει εν σω -
μα τω μέ νο κλιπ με τα φο ράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 138 γρ. 
• Μήκος λάμας: 90 χιλ.
• Ολικό μήκος: 208 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 34 åõñþ



ÓïõãéÜò EF 126  
Κωδικός: 5.0926

Ο Σου γιάς Elite Force 126 δια θέ τει συμ με τρι κή
λά μα και λα βή. Η λά μα του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη
α πό υ ψη λής ποιότητας χάλυβα 440C και έ χει α -
σφά λεια λα βής τύ που Liner-Lock. Τέ λος, το κλιπ
με τα φο ράς εί ναι αποσπώμενο.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 109 γρ. 
• Μήκος λάμας: 104 χιλ.
• Ολικό μήκος: 230 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 13 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 133
Κωδικός: 5.0933  

Ο Σου γιάς Elite Force 133 δια θέ τει λά μα σε α πό -
χρω ση πε τρο πλυμ μέ νου, η ο ποί α εί ναι κα τα σκευα -
σμέ νη α πό υ ψη λής ποιότητας α νο ξεί δω το α τσά λι
440C και έ χει α σφά λεια λα βής τύ που Liner-Lock.
Α ντιο λι σθη τι κή λα βή τύ που Micarta. Τέ λος, το κλιπ
με τα φο ράς εί ναι αποσπώμενο.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 126 γρ. 
• Μήκος λάμας: 87 χιλ.
• Ολικό μήκος: 203 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 11,20 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 141  
Κωδικός: 5.0941

O πτυσ σό με νος σου γιάς Elite Force 141 δια θέ τει
ερ γο νο μι κή λα βή που ται ριά ζει α πό λυ τα σε κά θε
χέ ρι. Ε πί σης η λογ χο ει δής λά μα του εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440C. Η α -
σφά λεια του ό ταν η λά μα εί ναι α νοι κτή εί ναι τύ που
liner lock. Τέ λος, το κλιπ ζώ νης δια σφα λί ζει την ά -
με ση πρό σβα ση του.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 187 γρ. 
• Μήκος λάμας: 86 χιλ.
• Ολικό μήκος: 212 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 14,40 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 144 
Κωδικός: 5.0944

Ο δια κο σμη μέ νος σου γιάς με τα λο γό τυ πα της
Elite Force, δια θέ τει ε λα στι κή πλα στι κο ποι η μέ νη
και ερ γο νο μι κή λα βή με ε γκο πές για α σφα λές πιά -
σι μο. Η γω νιώ δης λά μα σχε δί ου tanto εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440. Μπο ρεί
να α νοί ξει εύ κο λα με το έ να χέ ρι, χρη σι μο ποιώ -
ντας τον α ντί χει ρα. Η α σφά λεια κλει δώ μα τος της
λά μας εί ναι πο λύ στα θε ρή. Οι με ρι κές ο δο ντώ σεις
κα θώς και οι στι λι στι κές ο πές προσ δί δουν στον
σου γιά EF 144 μο να δι κή εμ φά νι ση.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 170 γρ. 
• Μήκος λάμας: 90 χιλ. 
• Ολικό μήκος: 210 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 16,70 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 145 
Κωδικός: 5.0945

Ι διαί τε ρος και κομ ψός σου γιάς με στε νή λά μα
90χιλ. α πό την Umarex. Ο χει ρι σμός του εν δεί κνυ -
ται με το έ να χέ ρι. Η λά μα του εί ναι κα τα σκευα σμέ -
νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440 και δια θέ τει "κλεί -
δω μα" α σφα λεί ας τύ που liner-lock. Η πο λυ με ρι κή
λα βή του φέ ρει ε γκο πές και εί ναι ε πεν δυ μέ νη με
σχε δια σμό πα ραλ λα γής. Ε πί σης, έ χει εν σω μα τω -
μέ νη τρύ πα για πέ ρα σμα κορ δο νιού με τα φο ράς. 

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 120 γρ. 
• Μήκος λάμας: 90 χιλ.
• Ολικό μήκος: 215 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 13 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 146
Κωδικός: 5.0946

Ο σου γιάς Elite Force 146 δια θέ τει λα βή με ξε χω -
ρι στό σχέ διο η ο ποί α εί ναι πο λύ ά νε τη στο χέ ρι και
έ χει με ρι κή ε πί στρω ση α ντιο λι σθη τι κού υ λι κού για
σί γου ρο και α σφα λές κρά τη μα. Η γυα λι σμέ νη λά μα
μή κους 85χιλ. έ χει ο δο ντώ σεις για κο πή σχοι -
νιών. Ε πί σης, δια θέ τει ο πή για εύ κο λο και ά νε το ά -
νοιγ μά της. Η α σφά λεια κλει δώ μα τος εί ναι τύ που
Liner-Lock. Τέ λος, το κλιπ με τα φο ράς του εί ναι α -
πο σπώ με νο.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 74 γρ. 
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 180 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 12 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 147
Κωδικός: 5.0947

Μι κρός και πλή ρως με ταλ λι κός σου γιάς με πολ λά
πλεονεκτήματα. Η κο ντή λά μα των 56 χιλ. εί ναι
κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440 και
δια θέ τει στο πά νω μέ ρος της μια με γά λη ο πή ει δι -
κά σχε δια σμέ νη για το ά νοιγ μα της με τον α ντί χει -
ρα. Η λα βή του φέ ρει με ταλ λι κές ε γκο πές και βι -
δω τό κλιπ ζώ νης. Το κλιπ δια θέ τει μι κρές τρύ πες
σε πε ρί πτω ση που θέ λου με να πε ρά σου με κορ δό -
νι με τα φο ράς. 

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 68 γρ. 
• Μήκος λάμας: 56 χιλ.
• Ολικό μήκος: 150 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 15 åõñþ

Ìá÷áßñé EF 706
Κωδικός: 5.0950

Το μα χαί ρι α πό την Umarex, Elite Force 706 συ -
γκα τα λέ γε ται στα πλέoν ποιο τι κά μα χαί ρια! Η λά μα
του μή κους 164 mm εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό
α νο ξεί δω το α τσά λι 420. Οι λα βές του εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νες α πό α ντιο λι σθη τι κό υ λι κό G10. Συ -
νο δεύ ε ται α πό θή κη nylon.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 297 γρ. 
• Μήκος λάμας: 164 χιλ.
• Ολικό μήκος: 295 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 52 åõñþ
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Ìá÷áßñé EF 710
Κωδικός: 5.0954

To ά κα μπτο και ποιο τι κό μα χαί ρι α πό την Elite
Force EF 710 δια θέ τει ερ γο νο μι κή λα βή που ται -
ριά ζει α πό λυ τα σε κά θε χέ ρι. Ε πί σης, η λογ χο ει δής
λά μα του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το
α τσά λι 440C. Η τρι γω νι κή ο πή στην λα βή εί ναι κα -
τάλ λη λη για κορ δό νι με τα φο ράς. Συ νο δεύ ε ται α πό
θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 210 γρ. 
• Μήκος λάμας: 107 χιλ.
• Ολικό μήκος: 230 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 20 åõñþ

ÌáôóÝôá EF 712
Κωδικός: 5.0961

Η μα τσέ τα της Elite Force 712 έ χει έ ναν α συ νή θι -
στο σχε δια σμό ό ντας ε ξαι ρε τι κά γω νιώ δης. Δια θέ -
τει λά μα πά χους 3,8 χιλ. Εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α -
πό μαυ ρι σμέ νο α νο ξεί δω το α τσά λι που την κα θι -
στά κα τάλ λη λη για κο πή χόρ των μέ σα στη βλά στη -
ση. Στην πά νω πλευ ρά υ πάρ χουν ο δο ντώ σεις για
χρή ση πριο νιού. Η ερ γο νο μι κή λα βή εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νη α πό συν θε τι κό υ λι κό και δια θέ τει
προ στα σί α δα κτύ λων. Τέ λος, συ νο δεύ ε ται α πό θή -
κη και κορ δό νι με τα φο ράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 1045 γρ. 
• Μήκος λάμας: 440 χιλ.
• Ολικό μήκος: 610 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 45 åõñþ
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Ìá÷áßñé EF 713
Κωδικός: 5.0965

Το EF713 ο φεί λει την ε ντυ πω σια κή εμ φά νι σή του
κυ ρί ως στη λε πί δα του. Ό πως έ νας μπαλ τάς κρέ α -
τος, πα ρά γει την α ντο χή του α πό το βά ρος του και
α πό το με γά λο κο πτι κό του ά κρο. Το κέ ντρο βά -
ρους αυ τού του μα χαι ριού 235 γραμ μα ρί ων εί ναι
α κρι βώς στην λε πί δα, κα θι στώ ντας το πο λύ α πο τε -
λε σμα τι κό για με γά λες ερ γα σί ες. Η ερ γο νο μι κή
του λα βή η ο ποί α κα τα λή γει σε δα κτυ λί δι προ σφέ -
ρει δυ να τό κρά τη μα. Η προ ε ξέ χου σα λε πί δα προ -
στα τεύ ει τα δά χτυ λά σας ό ταν κό βε τε. Τέ λος, συ -
νο δεύ ε ται α πό θή κη για α σφα λή με τα φο ρά.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 235 γρ. 
• Μήκος λάμας: 105 χιλ.
• Ολικό μήκος: 228 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 42 åõñþ

Ìá÷áßñé EF 714
Κωδικός: 5.0966

Τα μα χαί ρια στο λαι μό πα ρέ χουν α σφά λεια και
μπο ρούν να δια τη ρη θούν κο ντά στο χέ ρι για ά με -
ση χρή ση. Α σφα λώς κλει σμέ νη στη θή κη τύ που
Kydex, η λε πί δα τύ που drop εί ναι έ τοι μη για χρή ση
α νά πά σα στιγ μή. Οι κλί μα κες χει ρο λα βής έ χουν ε -
σο χές για ά νε τη λα βή και μπο ρούν α κό μη και να
ξε βι δω θούν.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 40 γρ. 
• Μήκος λάμας: 55 χιλ.
• Ολικό μήκος: 125 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 23 åõñþ
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Ðïëõåñãáëåßï EF 800
Κωδικός: 5.0999

Νέ ο και πο λύ χρή σι μο πο λυερ γα λεί ο α πό την
Umarex. Δια θέ τει τα βα σι κά κα τσα βί δια. Έ χει ε σω -
τε ρι κό μα γνή τη για την σω στή το πο θέ τη ση του α -
νταλ λα κτι κού κα τσα βι διού. 
Δια θέ σι μα α νταλ λα κτι κά: Allen 1.5χιλ. - Torx
TX8Slot - SL 3.5mm -Cross PH1

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 25 γρ. 
• Ολικό μήκος: 92 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 9 åõñþ

Ìá÷áßñé EF 715
Κωδικός: 5.0967

Το ε ντυ πω σια κό μα χαί ρι Elite Force 715 δια θέ τει
σχε δια σμό karambit. Η λά μα εί ναι κα τα σκευα σμέ -
νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440. Η ε ντυ πω σια κή
λα βή του κα τα σκευα σμέ νη α πό υ λι κό G10 φέ ρει
ε γκο πές προ σφέ ρο ντας στα θε ρό πιά σι μο. 

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 220 γρ. 
• Μήκος λάμας: 100 χιλ.
• Ολικό μήκος: 200 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 33 åõñþ
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Σουγιάς EF 160
Κωδικός: 5.0968

Ôï ÷ñþ ìá Flat Dark Earth, ðïõ ÷ñç óé ìï ðïéåß ôáé ãéá
ôçí ëá âÞ G10 ôïõ EF 160, åß íáé ãíù óôü ìå ôá îý
ôùí ï ðá äþí ôïõ ôá êôé êïý å îï ðëé óìïý. Ðç ãáß íåé
ôÝ ëåéá ìå ôç ìáô å ðé êÜ ëõ øç ôçò ëå ðß äáò ôý ðïõ ëüã -
÷çò, äß íï íôáò óå áõ ôü ôï óïõ ãéÜ ìéá óôñá ôéù ôé êÞ
åì öÜ íé óç. Ç óôé âá ñÞ ëÜ ìá á ðü á íï îåß äù ôï ÷Ü ëõ -
âá á íïß ãåé åý êï ëá ìå ôçí ï ðÞ ãéá ôï íý ÷é êáé äéá -
èÝ ôåé ìå ñé êÞ ï äü íôù óç. Ç á óöÜ ëåéá ôý ðïõ liner-
lock ôï êñá ôÜ êá ëÜ óôçí á íïé êôÞ èÝ óç. Ôï EF160
åß íáé Ý íáò å ëá öñýò, á îéü ðé óôïò óý íôñï öïò ãéá õ -
ðáß èñéåò äñá óôç ñéü ôç ôåò. ×Ü ñç óå ìéá ôñý ðá ãéá
êïñ äü íé êáé êëéð ôóÝ ðçò ìðï ñåß ðÜ íôá íá åß íáé êï -
íôÜ óôï ÷Ý ñé.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 109 γρ.
• Μήκος λάμας: 88 χιλ.
• Ολικό μήκος: 201 χιλ.
• Υλικό  λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 25 åõñþ

Σουγιάς EF 161
Κωδικός: 5.0969

×Ü ñç óôç óêå ëå ôé êÞ ëá âÞ á ëïõ ìé íß ïõ, ç ï ðïß á äéá -
ôç ñåß ôï âÜ ñïò ôçò óôá 110 ãñáì ìÜ ñéá, ôï EF 161
åß íáé åê ðëç êôé êÜ ìå ãÜ ëï ãéá Ý íá ìá ÷áß ñé êá ôç ãï ñß -
áò öôå ñïý. Ç ëá âÞ ôùí 116 ÷éë. Ý ÷åé õ ðÝ ñï ÷ç áß -
óèç óç á êü ìá êáé ìå ãÜ íôéá. Ìå ôï ìï íá äé êü ó÷å -
äéá óìü ôçò, ç ëá âÞ ðá ñÝ ÷åé ìéá êá èá ñÞ èÝ á ôçò ëå -
ðß äáò á ðü á íï îåß äù ôï ÷Ü ëõ âá 85 ÷éë., å îá óöá ëß -
æï íôáò á óöá ëÞ åñ ãá óß á. Ç -ìáô å ðé êÜ ëõ øçò- ëÜ ìá
Ý ÷åé ï ðÞ ãéá íý ÷é ðïõ ðñï óöÝ ñåé åý êï ëï Ü íïéã ìá.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 109 γρ.
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 200 χιλ.
• Υλικό  λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 17,80 åõñþ
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Σουγιάς EF 162
Κωδικός: 5.0970

Ôï EF 162 ãíù ñß æåé ìü íï Ý íá ÷ñþ ìá: ìáý ñï. Ï ôá -
êôé êüò óïõ ãéÜò åß íáé êá ôá óêåõá óìÝ íïò åî ï ëï êëÞ -
ñïõ á ðü å ðé êá ëõì ìÝ íï á íï îåß äù ôï ÷Ü ëõ âá êáé
äéá èÝ ôåé ëå ðß äá ôý ðïõ ëüã ÷çò äéá óôÜ óå ùí å ëá -
öñþò ìé êñü ôå ñçò ôùí 80 ÷éë. Ç á óöÜ ëåéá ðëáé óß -
ïõ åß íáé ìÝ ñïò ôçò ëá âÞò êáé ðá ñÝ ÷åé óôá èå ñÞ õ -
ðï óôÞ ñé îç ðá ñÜ ôï óõ ìðá ãÝò ó÷Ý äéï. ¸ íá êëéð ôóÝ -
ðçò ðå ñé ëáì âÜ íå ôáé ãéá ìå ôá öï ñÜ êáé Ü ìå óç å ôïé -
ìü ôç ôá ãéá ÷ñÞ óç.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 118 γρ.
• Μήκος λάμας: 77 χιλ.
• Ολικό μήκος: 189 χιλ.
• Υλικό  λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 16 åõñþ

Σουγιάς EF 163
Κωδικός: 5.0971

Ôï EF163 åß íáé å ðß ðå äï, óõ ìðá ãÝò êáé é äá íé êü ãéá
÷ñÞ óôåò åí êé íÞ óåé. Ç ëå ðß äá ôý ðïõ ëüã ÷çò ðÜ -
÷ïõò 3 ÷éë. êáé ç óõ ìðá ãÞò ëá âÞ, áì öü ôå ñåò êá ôá -
óêåõá óìÝ íåò á ðü ìáô å ðé êá ëõì ìÝ íï á íï îåß äù ôï
÷Ü ëõ âá, åß íáé é äá íé êÜ ãéá ãñÞ ãï ñç á íÜ ðôõ îç. Ç á -
óöÜ ëåéá ðëáé óß ïõ óõì âÜë ëåé óôï å ðß ðå äï ó÷Þ ìá
ôïõ óïõ ãéÜ êáé êñá ôÜ ôç ëå ðß äá óôá èå ñÜ óôç èÝ óç
ôçò. ×Ü ñç óå Ý íá êëéð ôóÝ ðçò êáé ìéá ôñý ðá ãéá
êïñ äü íé ôï EF 163 åß íáé ðÜ íôá åý êï ëá ðñï óâÜ óé -
ìï ãéá ÷ñÞ óç.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 115 γρ.
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 194 χιλ.
• Υλικό  λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 17,80 åõñþ



Σουγιάς EF 164
Κωδικός: 5.0972

Ôï EF 164, êá ôá óêåõá óìÝ íï ãéá êá èç ìå ñé íÞ ìå ôá -
öï ñÜ, äéá èÝ ôåé Ý íá êïì øü êáé á ðëü ó÷å äéá óìü. Å -
ðß ðå äï êáé äõó äéÜ êñé ôï, êá ôá ëáì âÜ íåé å ëÜ ÷é óôï
÷þ ñï, áë ëÜ ìå ôïí ðåß ñï á íïßã ìá ôïò êáé ôçí óôé âá -
ñÞ ÷á ëý âäé íç ëå ðß äá åß íáé Ý ôïé ìïò ãéá ÷ñÞ óç óå
÷ñü íï ìç äÝí. Ç ëïã ÷ï åé äÞò ëÜ ìá Ý ÷åé ðÜ ÷ïò 3 ÷éë.
êáé ìÞ êïò 76 ÷éë. Ç á óöÜ ëåéá ðëáé óß ïõ ôï êñá ôÜ
óôá èå ñÜ óôç èÝ óç ôïõ. Ç ìáô å ðß óôñù óç óôç ëå ðß -
äá êáé ôç ëá âÞ ðá ñÝ ÷åé ìéá ôå ëåõ ôáß á êïì øÞ ðé íå -
ëéÜ.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 106 γρ.
• Μήκος λάμας: 76 χιλ.
• Ολικό μήκος: 178 χιλ.
• Υλικό  λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 13,50 åõñþ
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Πολυεργαλείο Elite Force Mission Tool 
Κωδικός: 5.0964-1

Ôï ðï ëõåñ ãá ëåß ï ôóÝ ðçò Elite Force mission tool
äéá èÝ ôåé óõ ìðá ãÝò ìÝ ãå èïò êáé åí äåß êíõ ôáé ãéá êá -
èç ìå ñé íÞ ÷ñÞ óç. Äéá ôß èå ôáé óå 2 åê äü óåéò ãéá ìå -
ôá öï ñÜ, ìéá ìå êëéð æþ íçò êáé ìéá ìå êñß êï ãéá
êëåé äéÜ. Ïé ëÜ ìåò ôïõ åß íáé êá ôá óêåõá óìÝ íåò á ðü
á íï îåß äù ôï á ôóÜ ëé 420.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 53 γρ.
• Υλικό  λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420A

Διατίθεται και σε stand 10 τεμαχίων
ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 3,95 åõñþ

ÓïõãéÜò Elite Force Mission Knife
Κωδικός: 5.0990-1

Αυ τή η κομ ψή μαύ ρη κάρ τα "ει δι κών α πο στο -
λών" με τα μορ φώ νε ται σε έ να πρα κτι κό μα χαί ρι.
Με λά μα μή κους 65χιλ. κα τα σκευα σμέ νη α πό
χει ρουρ γι κό α τσά λι γί νε ται έ νας βο λι κός σου -
γιάς μή κους 140χιλ μέ σα σε δευ τε ρό λε πτα… ό -
ταν με τα τρέ πε ται σε κάρ τα η λά μα α σφα λί ζε ται α -
πό έ ναν μο χλό. Δεν συ νί στα ται για τα ξί δι σε α ε -
ρο πλά νο, αλ λά εί ναι πο λύ χρή σι μο κα θη με ρι νά
στο πορ το φό λι μας δί πλα στις πι στω τι κές μας
κάρ τες…

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 15 γρ. 
• Μήκος λάμας: 62 χιλ.
• Ολικό μήκος: 144 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

Διατίθεται και σε stand 10 τεμαχίων. Κωδ. 5.0990-1
ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 5 åõñþ



ÓïõãéÜò EF 150
Κωδικός: 5.1301

Ο σου γιάς EF 150 εί ναι πραγ μα τι κά ε ντυ πω σια -
κού σχε δια σμού. Η λε πί δα ξε χω ρί ζει για το κα μπύ -
λο της σχή μα και την ε ξαι ρε τι κά με γά λη ε πι φά νεια
της κό ψης. Η λα βή του α πό υ λι κό G10 δια θέ τει α -
σφά λεια τύ που liner - lock που δια τη ρεί τη λε πί δα
στη θέ ση της. Οι ε σο χές των δα κτύ λων και η ε πι -
φά νεια με υ φή ε ξα σφα λί ζουν α ξιό πι στο κρά τη μα
α νά πά σα στιγ μή. Το EF 150 δια θέ τει κλιπ ζώ νης
για να το με τα φέ ρε τε πα ντού μα ζί σας. Μπο ρεί τε ε -
πί σης να το πο θε τή σε τε έ να κορ δό νι στην ο πή που
δια θέ τει.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 116 γρ. 
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 195 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 35 åõñþ

56



ÓïõãéÜò EF 151
Κωδικός: 5.1302

Μια μα τιά εί ναι αρ κε τή και θα κα τα λά βε τε ό τι
ο σου γιάς EF 151 εί ναι έ να μα χαί ρι tactical.
Η λογ χο ει δής λε πί δα του προ ε ξέ χει κα τευ -
θεί αν α πό τη με ταλ λι κή λα βή. Η α σφά λεια τύ -
που liner-lock κρα τά ει τη λε πί δα κα λά στη
θέ ση της και έ νας πρό σθε τος α πο σπώ με νος
πεί ρος ε πι τρέ πει γρή γο ρο ά νοιγ μα με έ να χέ -
ρι. Ο αν θε κτι κός σχε δια σμός του EF151 εί -
ναι ι διαί τε ρα αι σθη τός στη λα βή. Το βά ρος εί -
ναι συ γκε ντρω μέ νο ε δώ για να σας πα ρέ χει
α ξιό πι στες ε πι δό σεις και α πό λυ το έ λεγ χο α -
νά πά σα στιγ μή.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 175 γρ. 
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 200 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 23 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 152
Κωδικός: 5.1303

Το EF152 ε πι δει κνύ ει τα πλε ο νε κτή μα τα του στην
κα θη με ρι νή χρή ση, ό που οι συ μπα γείς δια στά σεις
του εί ναι ι διαί τε ρα χρή σι μες. Α νοίξ τε το για να δεί -
τε το πλή ρες δυ να μι κό του: η λε πί δα τύ που drop,
μή κους μό λις 70 mm, έ χει μια γκρι ε πί στρω ση τι -
τα νί ου και πα ρα μέ νει στα θε ρή στη θέ ση της με
κλεί δω μα πλαι σί ου. Ο πεί ρος σας ε πι τρέ πει να το
α νοί ξε τε με έ να μό νο χέ ρι, αλ λά μπο ρεί ε πί σης να
α πο σπα στεί α νά πά σα στιγ μή. Αυ τό το ερ γα λεί ο α -
πό μέ ταλ λο ζυ γί ζει μό λις 71 γραμ μά ρια, κα θι στώ -
ντας εύ κο λη τη με τα φο ρά του για με γά λο χρο νι κό
διά στη μα στο κλιπ ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 71 γρ. 
• Μήκος λάμας: 68,5 χιλ.
• Ολικό μήκος: 153 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 23 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 153
Κωδικός: 5.1304

Στι βα ρό εί ναι η λέ ξη που πε ρι γρά φει τέ λεια το EF
153. Η ι σχυ ρή λε πί δα σας ε πι τρέ πει να κά νε τε με -
γά λες, ευ θεί ες το μές και να ε λέγ χε τε εύ κο λα. Το
κλεί δω μα πλαι σί ου συ γκρα τεί τη λε πί δα κα λά στη
θέ ση της και έ νας α πο σπώ με νος πεί ρος χρη σι μεύ -
ει ως πρό σθε το βο ή θη μα α νοίγ μα τος. Στα 184
γραμ μά ρια, το EF153 εί ναι έ να τε ρά στιο ερ γα λεί ο.
Με το με ταλ λι κό σχε δια σμό και την ε πί στρω ση με
γκρι τι τά νιο, ται ριά ζει τέ λεια στο χέ ρι σας. Συ νο -
δεύ ε ται α πό κλιπ ζώ νης για να το έ χε τε πά ντα μα ζί
σας…

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 184 γρ. 
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 205 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 23 åõñþ



ÓïõãéÜò EF 154
Κωδικός: 5.1305

Το EF 154, με ε πι κά λυ ψη γκρι τι τα νί ου, συν δυά ζει
έ να λε πτό σχέ διο με με γά λη λε πί δα και ε ξαι ρε τι κή
λα βή. Με ε ντυ πω σια κό μή κος 204χιλ., εί ναι εύ κο -
λο στη χρή ση. Το κλει δω μα πλαι σί ου δια τη ρεί τη
λε πί δα αυ τού του σου γιά στα θε ρά στη θέ ση της. Η
λα βή, η ο ποί α έ χει μια ο πή για κορ δό νι, σας προ -
σφέ ρει στα θε ρό κρά τη μα, και οι ε σο χές των δα -
κτύ λων πα ρέ χουν πρό σθε τη στή ρι ξη. 

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 87 γρ. 
• Μήκος λάμας: 89 χιλ.
• Ολικό μήκος: 204 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 23 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 155
Κωδικός: 5.1306

Συ μπα γής και κομ ψός, ο σου γιάς EF 155 ζυ γί ζει
μό νο 56 γραμ μά ρια και δια θέ τει ό μορ φο ξύ λι νο
τμή μα στη λα βή. Λί γο με γα λύ τε ρο α πό το κλιπ ζώ -
νης, μπο ρεί να με τα φερ θεί δια κρι τι κά ο που δή πο τε
κι αν πά τε. Η λε πί δα τύ που drop 55χιλ. α σφα λί ζει
με κλεί δω μα πλαι σί ου. Μι κρές ε σο χές σας βο η -
θούν να το κα θο δη γή σε τε στα θε ρά με το χέ ρι σας. 

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 56 γρ. 
• Μήκος λάμας: 55 χιλ.
• Ολικό μήκος: 130 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 23 åõñþ
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Ìá÷áßñé Alpina Sport Ancho 
Κωδικός: 5.0998-3

Το μα χαί ρι Ancho δια θέ τει λά μα α πό α νο ξεί δω το
α τσά λι 420 που μπο ρεί πο λύ εύ κο λα να α κο νι στεί
ξα νά και ξα νά. Εί ναι έ να αν θε κτι κό τα το μα χαί ρι τό -
σο κα λά κα τα σκευα σμέ νο που σχε δόν δεν μπο ρεί
να κα τα στρα φεί. Η α ντιο λι σθη τι κή λα βή του εί ναι
κα τα σκευα σμέ νη α πό πο λυ με ρι κό υ λι κό με έν θε τα
TPR. Ε πί σης η πλα στι κή θή κη του κρα τά ει το μα -
χαί ρι με α σφά λεια και μπο ρεί να το πο θε τη θεί στην
ζώ νη σας. Τα χρώ μα τα που πα ρά γε ται εί ναι μαύ ρο,
πρά σι νο και πορ το κα λί.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 134 γρ. 
• Μήκος λάμας: 109 χιλ.
• Ολικό μήκος: 241 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 136 åõñþ
(σετ 16 μαχαιριών)
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Ðïëõåñãáëåßï Walther PRO ToolTac M
Κωδικός: 5.1991

Η σει ρά Pro πο λυ σου γιά δων α πό την Walther
πε ρι λαμ βά νει το πο λυερ γα λεί ο Walther ToolTac
Pro Μ που εί ναι ου σια στι κά έ να ε ξαι ρε τι κά μι κρό
ερ γα στή ριο στην τσέ πη σας. Εί ναι χρή σι μο, πρα -
κτι κό και δια θέ τει ό τι ερ γα λεί ο χρειά ζε στε κά θε
μέ ρα. Τα 12 ερ γα λεί α του εί ναι πτυσ σό με νη πέν -
σα με κό φτη κα λω δί ου, πριό νι ξύ λου, α νοι κτή ρι
μπου κα λιού, κα τσα βί δι κα νο νι κό (ί σιο), κα τσα βί -
δι τύ που Philips (σταυ ρω τό), προ ε κτει νό με νος
κό φτης ζώ νης, λά μα με 2 λε πί δες και φυ σι κά λά -
μα μα χαι ριού κα τα σκευα σμέ νη α πό α τσά λι
12C27 υ ψη λού ε πι πέ δου α ντο χής (α πό την ε -
ξει δι κευ μέ νη Σου η δι κή Sandvik.) Ση μειω τέ ον ό -
τι ό λα τα ερ γα λεί α έ χουν ε πι κά λυ ψη γκρι τι τα νί -
ου. Τέ λος, συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που
cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 187 γρ. 
• Μήκος λάμας: 57 χιλ.
• Ολικό μήκος: 157 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik 

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 64 åõñþ
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Ðïëõåñãáëåßï Walther PRO ToolTac S
Κωδικός: 5.1992

Η σει ρά Pro πο λυ σου γιά δων α πό την Walther
πε ρι λαμ βά νει το πο λυερ γα λεί ο Walther ToolTac
Pro S που εί ναι ου σια στι κά έ να ε ξαι ρε τι κά μι κρό
ερ γα στή ριο στην τσέ πη σας. Εί ναι χρή σι μο, πρα -
κτι κό και δια θέ τει ό τι ερ γα λεί ο χρειά ζε στε κά θε
μέ ρα. Τα 12 ερ γα λεί α του εί ναι πτυσ σό με νη πέν -
σα με κό φτη κα λω δί ου, πριό νι ξύ λου, α νοι κτή ρι
μπου κα λιού, κα τσα βί δι κα νο νι κό (ί σιο), κα τσα βί -
δι τύ που Philips (σταυ ρω τό), προ ε κτει νό με νος
κό φτης ζώ νης, λά μα με 2 λε πί δες και φυ σι κά λά -
μα μα χαι ριού κα τα σκευα σμέ νη α πό α τσά λι
12C27 υ ψη λού ε πι πέ δου α ντο χής (α πό την ε -
ξει δι κευ μέ νη Σου η δι κή Sandvik). Ση μειω τέ ον ό -
τι ό λα τα ερ γα λεί α έ χουν ε πι κά λυ ψη γκρι τι τα νί -
ου. Τέ λος, συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που
cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 78 γρ. 
• Μήκος λάμας: 40 χιλ.
• Ολικό μήκος: 104 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik 

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 52 åõñþ

Ìá÷áßñé Walther Pro FBK
Κωδικός: 5.2010

Mα χαί ρι Walther με σχέ διο λά μας σε στιλ λόγ χης.
Λό γω της με ρι κής ο δό ντω σης στο πά νω μέ ρος της
λά μας κα θί στα ται ε ξαι ρε τι κά χρή σι μος κά τω α πό
ό λες τις συν θή κες . Συ νο δεύ ε ται με θή κη για κού -
μπω μα ζώ νης κά θε το και ο ρι ζό ντιο κατ' ε πι λο γή. Η
συ σκευα σί α του εί ναι ά κρως ποιο τι κή, κα τα σκευα -
σμέ νη α πό α λου μί νιο με το λο γό τυ πο της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 254 γρ. 
• Μήκος λάμας: 109 χιλ.
• Ολικό μήκος: 235 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 67,50 åõñþ
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Ìá÷áßñé Walther Pro TFK II
Κωδικός: 5.2011

Ο σου γιάς Traditional Folding Knife II Pro της
Walther εί ναι πο λύ βο λι κός για να μπαί νει στην
τσέ πη. Η κα τα σκευ ή του έ χει γί νει για κα θη με ρι νή
χρή ση. Η λε πί δα του που εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α -
πό α νο ξεί δω το α τσά λι 12C27 έ χει ε πί στρω ση τι -
τα νί ου και έ χει αυ λα κώ σεις ού τως ώ στε να α νοί -
γει με τα 2 χέ ρια.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 126 γρ. 
• Μήκος λάμας: 78 χιλ.
• Ολικό μήκος: 177 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 39 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Pro Rescue Yellow
Κωδικός: 5.2012

Σου γιάς διά σω σης - Rescue. Δια θέ τει προ ε κτει νό -
με νο κό φτη ζώ νης-ι μά ντα. Εί ναι εύ κο λος στη χρή -
ση με το έ να χέ ρι α κό μα φο ρώ ντας και γά ντια. Δια -
θέ τει πτε ρύ γιο για πε ρισ σό τε ρη προ στα σί α του δα -
κτύ λου. Συ νο δεύ ε ται με θή κη για κού μπω μα ζώ -
νης κά θε το και ο ρι ζό ντιο κατ' ε πι λο γή. Στο πί σω
μέ ρος της λά μας φέ ρει μια μύ τη κα τα σκευα σμέ νη
α πό καρ βί διο βολ φρα μί ου η ο ποί α χρη σι μεύ ει στη
θραύ ση κρυ στάλ λου. Η συ σκευα σί α του εί ναι ά -
κρως ποιο τι κή, κα τα σκευα σμέ νη α πό α λου μί νιο με
το λο γό τυ πο της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 208 γρ. 
• Μήκος λάμας: 90 χιλ.
• Ολικό μήκος: 218 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 48 åõñþ



ÓïõãéÜò Walther Pro Rescue Black
Κωδικός: 5.2013

Σου γιάς διά σω σης - Rescue. Δια θέ τει προ ε κτει νό -
με νο κό φτη ζώ νης-ι μά ντα. Εί ναι εύ κο λος στη χρή -
ση με το έ να χέ ρι α κό μα φο ρώ ντας και γά ντια. Δια -
θέ τει πτε ρύ γιο για πε ρισ σό τε ρη προ στα σί α του δα -
κτύ λου. Συ νο δεύ ε ται με θή κη για κού μπω μα ζώ -
νης κά θε το και ο ρι ζό ντιο κατ' ε πι λο γή. Στο πί σω
μέ ρος της λά μας φέ ρει μια μύ τη κα τα σκευα σμέ νη
α πό καρ βί διο βολ φρα μί ου η ο ποί α χρη σι μεύ ει στη
θραύ ση κρυ στάλ λου. Η συ σκευα σί α του εί ναι ά -
κρως ποιο τι κή, κα τα σκευα σμέ νη α πό α λου μί νιο με
το λο γό τυ πο της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 208 γρ. 
• Μήκος λάμας: 90 χιλ.
• Ολικό μήκος: 218 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 48 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther Pro Black Tac
Κωδικός: 5.2014

Ο κλα σι κός σου γιάς της Walther με α πο σπώ με νο
βο η θό α νοίγ μα τος της λά μας. Η έκ δο ση Pro συ νο -
δεύ ε ται με θή κη για κού μπω μα ζώ νης κά θε το και
ο ρι ζό ντιο κατ' ε πι λο γή. Στο πί σω μέ ρος της λά μας
φέ ρει μια μύ τη κα τα σκευα σμέ νη α πό καρ βί διο
βολ φρα μί ου η ο ποί α χρη σι μεύ ει στη θραύ ση κρυ -
στάλ λου. Η συ σκευα σί α του εί ναι ά κρως ποιο τι κή,
κα τα σκευα σμέ νη α πό α λου μί νιο με το λο γό τυ πο
της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 190 γρ. 
• Μήκος λάμας: 87 χιλ.
• Ολικό μήκος: 209 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 55 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Pro Black Tac Tanto
Κωδικός: 5.2015

Σου γιάς Walther με σχέ διο λά μας τύ που Tanto.
Λό γω της με ρι κής ο δό ντω σης κα θί στα ται ε ξαι ρε τι -
κά χρή σι μος. Δια θέ τει α πο σπώ με νο βο η θό α νοίγ -
μα τος της λά μας. Συ νο δεύ ε ται με θή κη για κού -
μπω μα ζώ νης κά θε το και ο ρι ζό ντιο κατ' ε πι λο γή.
Στο πί σω μέ ρος της λά μας φέ ρει μια μύ τη κα τα -
σκευα σμέ νη α πό καρ βί διο βολ φρα μί ου η ο ποί α
χρη σι μεύ ει στη θραύ ση κρυ στάλ λου. Η συ σκευα σί -
α του εί ναι ά κρως ποιο τι κή, κα τα σκευα σμέ νη α πό
α λου μί νιο με το λο γό τυ πο της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 190 γρ. 
• Μήκος λάμας: 87 χιλ.
• Ολικό μήκος: 209 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 42 åõñþ



Ðïëõåñãáëåßï Walther Pro Multi Tac
Κωδικός: 5.2016

Η λά μα και τα ερ γα λεί α του εί ναι κα τα -
σκευα σμέ να α πό α νο ξεί δω το α τσά λι
sandvik 12c27. Η λα βή του έ χει ε πι κά λυ ψη
α ντιο λι σθη τι κού ε λα στι κού υ λι κού. Ε πί σης,
δια θέ τει 18 δια φο ρε τι κές λει τουρ γί ες. Οι
δα γκά νες του έ χουν 3 ερ γα λεί α (Κό φτη, ο -
δο ντω τή τα νά λια και λά μα). Μπο ρούν να υ -
πο στούν δύ να μη βά ρους 56 κι λών! Τα υ πό -
λοι πα ερ γα λεί α εί ναι μα χαί ρι, ψα λί δι, α νοι -
κτή ρι, κα τσα βί δι, κό φτης ζώ νης α σφα λεί ας,
θραύ στης κρυ στάλ λου. Συ νο δεύ ε ται α πό
θή κη τύ που cordura με θη λιές για κά θε τη ή
ο ρι ζό ντια το πο θέ τη ση στη ζώ νη. Η συ -
σκευα σί α του εί ναι ά κρως ποιο τι κή κα τα -
σκευα σμέ νη α πό α λου μί νιο με το λο γό τυ πο
της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 236 γρ. 
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 195 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 67 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther Pro Ceramic
Κωδικός: 5.2018

Κε ρα μι κός σου γιάς α πό την Walther. H λά μα του
κα τα σκευά ζε ται α πό υ ψη λής τε χνο λο γί ας κε ρα μι κά
υ λι κά και ό χι α τσά λι ε ξα σφα λί ζο ντας με γά λη α ντο -
χή στο χρό νο κα θώς και τρο με ρή κό ψη...

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 92 γρ. 
• Μήκος λάμας: 66 χιλ.
• Ολικό μήκος: 164 χιλ.
• Υλικό λάμας: Κεραμικό

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 45 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Pro Survival 
Κωδικός: 5.2017

Ο σου γιάς ε πι βί ω σης της Walther εί ναι έ να νέ ο προ ϊ όν με
ε ξαι ρε τι κή ποιό τη τα. Δια θέ τει πτυσ σό με νη λά μα η ο ποί α
έ χει α κο νι στή μα χαι ριών κα θώς και σπιν θη ρι στή για φω -
τιά ο ο ποί ος γρή γο ρα πα ρά γει έ ντο νους σπιν θή ρες. Ε πί -
σης, η λά μα του μα χαι ριού εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α -
τσά λι 12C27 Sandvik με ε πί στρω ση τι τα νί ου και δια θέ τει
έ να αμ βλύ ση μεί ο για την πα ρα γω γή φω τιάς. Τέ λος, το
σχέ διο του πριο νιού το κα θι στά ι κα νό τα το για την κο πή
κλα διών κτλ.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 304 γρ. 
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 210 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27 Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 57 åõñþ



ÓïõãéÜò Walther Pro SOK
Κωδικός: 5.2019

Το μα χαί ρι της Walther Pro SOK εί ναι έ νας σου -
γιάς υ ψη λής ποιό τη τας με πτυσ σό με νη λά μα. Το
κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό του εί ναι το κου μπί α πε λευ -
θέ ρω σης της λά μας με την βο ή θεια ε λα τη ρί ου το
ο ποί ο εί ναι σχε δια σμέ νο για τον α ντί χει ρα.

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 45 åõñþ

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 96 γρ. 
• Μήκος λάμας: 72,5 χιλ.
• Ολικό μήκος: 185 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

Ìá÷áßñé Walther Tactical P99
Κωδικός: 5.2179

Το tactical μα χαί ρι της Walther P99 εί ναι έ να ε ξαι -
ρε τι κό μα χαί ρι γε νι κής χρή σης. Η λογ χο ει δής λά μα
του έ χει μή κος 130χιλ. και εί ναι κα τα σκευα σμέ νη
α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440C. Οι με ρι κές πριο νω -
τές ο δο ντώ σεις στην ά νω πλευ ρά της λά μας το κα -
θι στούν πο λυ λει τουρ γι κό. Η λα βή του εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νη α πό ε λα στι κό τύ που Kraton εγ γυώ -
ντας έ να σί γου ρο πιά σι μο. Στην ά κρη της δια θέ τει
ο πή για πέ ρα σμα κορ δο νιού. Τέ λος, συ νο δεύ ε ται
α πό συν θε τι κή θή κη ώ μου με γά λης α ντο χής.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 280 γρ. 
• Μήκος λάμας: 140 χιλ.
• Ολικό μήκος: 275 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 56 åõñþ

68



69

Ìá÷áßñé Walther La Chasse
Κωδικός: 5.2180

Το κυ νη γε τι κό μα χαί ρι La Chasse της Walther εί ναι
έ να μα χαί ρι για ό λες τις δρα στη ριό τη τες. Η λά μα
του μή κους 12εκ. εί ναι η πλέ ον κα τάλ λη λη για την
α φαί ρε ση των ε ντέ ρων και του δέρ μα τος του ό -
ποιου θη ρά μα τος. Η συν θε τι κή και ερ γο νο μι κή λα -
βή του δια θέ τει αυ λα κώ σεις για τα δά κτυ λα και εγ -
γυά ται έ να ά νε το πιά σι μο. Οι κου κί δες στη λα βή
πα ρέ χουν α σφα λές πιά σι μο κά τω α πό ό λες τις
συν θή κες. Το μα χαί ρι La Chasse εί ναι κα τάλ λη λο
για ό λες τις κυ νη γε τι κές και υ παί θριες δρα στη ριό -
τη τες. Στην συ σκευα σί α πα ρέ χε ται μια πλή ρως
ρυθ μι ζό με νη συν θε τι κή θή κη.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Βάρος: 320 γρ. 
• Μήκος λάμας: 119 χιλ.
• Ολικό μήκος: 245 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 46 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther P99 Laser Cut
Κωδικός: 5.8212

Σου γιάς με λά μα τύ που tanto και διά τρη το σχέ διο
του πυ ρο βό λου P99 της Walther. Η λα βή του δια -
θέ τει κου μπί α πε λευ θέ ρω σης του κλει δώ μα τος
της λά μας σε α νοι κτή θέ ση.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 190 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 22 åõñþ



ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 52 åõñþ

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 60 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Illuminator Serator
Κωδικός: 5.8206

Σου γιάς με λά μα τύ που drop με ρι κώς ο δο ντω τή. Η
λα βή του δια θέ τει α γκρά φα ζώ νης και α νά γλυ φο
φω σφο ρί ζον λο γό τυ πο της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 220 χιλ. 
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440 

ÓïõãéÜò Walther Illuminator Serator Junior
Κωδικός: 5.8209

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 190 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

70



ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 42 åõñþ

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 55 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Illuminator 
Drop Point
Κωδικός: 5.8208

Σου γιάς με λά μα τύ που drop. Η λα βή του δια θέ τει
α γκρά φα ζώ νης και α νά γλυ φο φω σφο ρί ζον λο γό -
τυ πο της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 220 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ÓïõãéÜò Walther Illuminator Drop Point Junior
Κωδικός: 5.8211

Τεχνικές Προδιαγραφές
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 190 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440
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