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AUTO GS is a modern air freshener, car care and car 
chemicals manufacturing company which is focused 
on providing unique products that meet top standards 
accompanied with a quality service to customers and 
consumers. Founded in Thessaloniki Greece back in 
1978 from Mr George Simeonidis, the company holds
a long term history that starts with car accessories
trading and importing.
In 2005 our group created a new brand: Feral. Feral®

is a quality brand of car care products, air fresheners 
and other chemicals for vehicles such as cleaning, 
maintenance, antifreeze and polishing products. Our 
main scope is to make people happy while driving their 
car by providing them with top quality and high design 
products to deodorize, clean and maintain their vehicles.
Our company is also focused on “Private Label” 
production which is a very interesting and successful 
field for us. We welcome PL productions. Our R&D 
department is always looking forward to new exciting 
products that will gain customers’ attention. Our passion 
for satisfying our customers’ needs for unique and 
innovative products is the one that drives us to produce 
more new and exciting products to the market in the 
upcoming years.
The company AUTO GS has absolutely complied 
with CLP regulation, classification and labeling. 
Furthermore, the production is based on  ISO 9001: 2015, 
demonstrating its dedication to continuous improvement 
and superior performance in all aspects of business.  
Production is fully harmonized with environmental 
regulations.
Faithful to its commitments will continue to fight for the 
best customer service with excellent quality of products 
and competitive prices.

Η εταιρία AUTO GS A.E. διαθέτει μια σύγχρονη μονάδα 
παραγωγής αρωματικών προϊόντων, προϊόντων 
περιποίησης αυτοκινήτου, καθώς και χημικών / 
καθαριστικών προϊόντων αυτοκινήτου. Ιδρύθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 1978 από τον κ. Γιώργο Συμεωνίδη. Η 
εταιρία έχει μακρόχρονη ιστορία, η οποία ξεκινά με το 
εμπόριο και την εισαγωγή αξεσουάρ αυτοκινήτων.
Το 2005 η ομάδα μας δημιούργησε το νέο εμπορικό σήμα 
FERAL® με το οποίο διατίθενται προϊόντα περιποίησης 
αυτοκινήτου, αρωματικά και άλλα χημικά προϊόντα για 
οχήματα, όπως καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης, 
αντιψυκτικά και γυαλιστικά.
Επίσης η εταιρία μας έχει εστιάσει στην παραγωγή 
προϊόντων “Ιδιωτικής ετικέτας” η οποία είναι μια 
συνεχώς αναπτυσσόμενη παραγωγή. Το τμήμα Έρευνας 
και Ανάπτυξης συνεχώς αναζητά νέα ενδιαφέροντα 
προϊόντα, τα οποία θα κερδίσουν την προσοχή των 
πελατών. Το πάθος μας να ικανοποιούμε τις ανάγκες 
των πελατών μας για μοναδικά και καινοτόμα προϊόντα, 
είναι το μοναδικό κίνητρο ώστε να παραγάγουμε νέα και 
πρωτοποριακά προϊόντα στην αγορά τα επόμενα χρόνια.
Η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων είναι απόλυτα 
συμμορφωμένη με τους κανονισμούς CLP βάση 
της Ε.Ε. για την ασφάλεια και την ταξινόμηση των 
προϊόντων. Επίσης η παραγωγή εφαρμόζει το σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 και είναι πλήρως 
συμμορφωμένη με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
Η AUTO GS κατέχει μια σημαντική θέση στην αγορά  
εξαιτίας της σκληρής δουλειάς και της εγρήγορσης 
απέναντι στις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Πιστή στις δεσμεύσεις της, θα συνεχίσει να αγωνίζεται 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της με 
άριστης ποιότητας προϊόντα και ανταγωνιστικές τιμές. 



PAPER
AIR FRESHENERS

250.000
pieces // month
τεμάχια // μήνα

AEROSOL
COCKPIT SHINE

30.000
pieces // month
τεμάχια // μήνα
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ΟΙ ΝΟΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΩΜΑΤΟΣ / FRAGRANCE PYRAMID
ΟΙ ΝΟΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΩΜΑΤΟΣ / FRAGRANCE PYRAMID

Μοναδικά αρώματα χώρου που ξυπνούν τις αισθήσεις σας…  
Βρείτε το αγαπημένο σας και ξεκινήσετε το ταξίδι…

Unique air fresheners  that revive your senses, 
available in 6 mystic aromas for you to choose.

RO LYA



CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

30PCS 15PCS



EROS

PRODUCTS CATALOGUE
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APOLLOAFRODITE

PRODUCTS CATALOGUE
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SIGNATURE  19385



HARMONY 19386

ELEGANCE  19384



PRODUCTS CATALOGUE
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PRODUCTS CATALOGUE
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CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

30PCS 15PCS

COLLECTION
CLASSIC

PRODUCTS CATALOGUE

14/P



PRODUCTS CATALOGUE
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PRODUCTS CATALOGUE
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PRODUCTS CATALOGUE

17/P



PRODUCTS CATALOGUE
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PRODUCTS CATALOGUE

19/P



ΙΤΑLΥ  19301GRΕΕCΕ  19300

FLAG COLLECTION  
We love flags, so we chose 6 and we gave them special smells 

and a very retro design not only to perfume your space but 

also to decorate it with a really beautiful shape and color. Do 

you want your flag? Why don’t you ask us to make your flag 

and put your favorite smell on it?

Αγαπάμε τι σημαίες, γι’ αυτό επιλέξαμε 6 και τις δώσαμε 

από ένα ιδιαίτερο άρωμα και ένα πολύ ρετρό σχεδιασμό, όχι 

μόνο για να αρωματίζουν τον χώρο σας, αλλά παράλληλα να 

τον διακοσμούν με ένα πραγματικά όμορφο σχήμα και χρώμα.

cool,
proud,
fresh...SO

PRODUCTS CATALOGUE

20/P



RUSSΙΑ  19304 USΑ  19303

ΒRΑΖΙL  19302ΒRΙΤΙSΗ  19305

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

15PCS

PRODUCTS CATALOGUE

21/P



CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

15PCS

VANILLA
Paper 19373

CHERRY
Paper 19375

Travel with Feral’s little monsters!
Εssential oils from Cherry, Coconut, Vanilla, 

Orange Blossom, Strawberry and Bubble Gum 
will wake up your inner child…

Ταξιδέψτε με τα μυρωδάτα τερατάκια της Feral! 
Με αιθέρια έλαια από Κεράσι, Καρύδα, Βανίλια, Άνθη 

Πορτοκαλιάς, Φράουλα, Τσιχλόφουσκα θα ξυπνήσουν το παιδί 
μέσα σας…

COLLECTION

PRODUCTS CATALOGUE

22/P



COCONUT
Paper 19376

ORANGE BLOSSOM
Paper 19377

STRAWBERRY
Paper 19372

BALLOON GUM
Paper 19374

PRODUCTS CATALOGUE

23/P



OMG (ORANGE BLOSSOM)
Spray 19344 - Paper 19330

OK (COLA FRESH)
Spray 19347 - Paper 19333

YES (GREEN APPLE & CINNAMON)
Spray 19353 - Paper 19339

YOLO (BANANA SPLIT)
Spray 19357 - Paper 19343

WTF (K-MAN)
Spray 19355 - Paper 19341

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

30PCS 15PCS
CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

30PCS 15PCS

These 14 aromas will make you speech-less ;)

Speech collection is where you find your favorite motto of the 

day, combined with a surprising smell… none of these aro-

mas is ordinary! On the contrary, you will discover a totally 

different world of smells that you will love!

Η Speech Collection είναι η συλλογή που θα σας κάνει 

να βρείτε το motto της ημέρας σας συνδυασμένο με μια 

εκπληκτική μυρωδιά… κανένα από αυτά τα αρώματα δεν 

είναι συνηθισμένο! Το αντίθετο, θα ανακαλύψετε έναν τελείως 

διαφορετικό κόσμο αρωμάτων που θα λατρέψετε!

SPEECH BALLOONS
COLLECTION

PRODUCTS CATALOGUE

24/P



SMILE (MUSK)
Spray 19349 - Paper 19335

COOL (NEW CAR)
Spray 19352 - Paper 19338

OH (CHOCO COOKIES)
Spray 19354 - Paper 19340

LIKE (CANDY DREAM)
Spray 19348 - Paper 19334

YEAH (TRUE MAN)
Spray 19351 - Paper 19337

OOPS (BABY POWDER)
Spray 19346 - Paper 19332

WOW (BUBBLE GUM)
Spray 19345 - Paper 19331

HEY (WILD COCONUT)
Spray 19350 - Paper 19336

LOL (VANILLA CARAMEL)
Spray 19356 - Paper 19342

PRODUCTS CATALOGUE

25/P



ΒUΒΒLΕ - CAN 
19130 

BUBBLE -  SPRAY 
38025 BUBBLE   19311

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

48

STAND 
99959

18 ΤΜΧ / PCS 
FULL STAND

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

COFFEE 
19139

GRΕΕΝ ΑΡΡLΕ 
19134

ΒLΑCΚ
19132

SΤRΑWΒΕRRΥ
19131

CΟCΟ
19136

CΗΕRRΥ
19137

VΑΝΙLLΑ
19138

FRΕSΗ
19135

LΕΜΟΝ
19133

COLLECTION
BUBBLE GUM

COLLECTION
CAN ORGANIC

PRODUCTS CATALOGUE

26/P



FERAL AIR FRESHENERS
ARE UNIQUE LONG LASTING PRODUCTS

OF HIGH QUALITY

They offer a great sense of wellness in your car that
 is unforgettable due to its elegant essences

Feral air freshener collection is continuously growing in order
 to fulfil your senses, and always disposed to quality of aroma.

ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ FERAL
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 Αρωματίζουν τον χώρο και χαρίζουν ευχάριστη ατμόσφαιρα χάρη 
στα προσεγμένα αποστάγματα αρωμάτων με τα οποία παράγονται.

H συλλογή αυξάνεται συνεχώς, διατηρώντας πάντοτε την ποιότητα 
και το εκλεπτυσμένο γούστο στην επιλογή του αρώματος.

STAND 99958
6 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ / AIR FRESHENERS Χ 15 ΤΜΧ/PCS

 = 90 ΤΜΧ/PCS  FOR FULL STAND

STAND 99959
14 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΣΠΡΕΫ / AIR FRESHENERS SPRAY Χ 2 ΤΜΧ / PCS 

= 28 ΤΜΧ/PCS FOR FULL STAND

STAND 99974
24 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ / AIR FRESHENERS Χ 30 ΤΜΧ / PCS 

= 720 ΤΜΧ/PCS FOR FULL STAND

FERAL AIR FRESHENERS

PRODUCTS CATALOGUE

27/P



ALCOHOL GEL // ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΟΣ ΓΕΛΗ

AIR CONDITION CLEANER   // ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Α/C

ALCOHOL LIQUID HANDS & SURFACES // 
ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ

CLEANS & PROTECTS
Feral’s line of disinfectants provides safety and protection
from pathogenic organisms, microbes and allergens. It neutralizes 
99.9% of bacteria and is effective against Covid. Feel safe every moment!

Η σειρά απολυμαντικών της Feral χαρίζει ασφάλεια και προστατεύει 
από παθογόνους οργανισμούς, μικρόβια και αλλεργιογόνα. Εξουδετερώνει 
το 99,9% των βακτηριδίων και είναι αποτελεσματικό ενάντια στον Covid.
Νοιώστε ασφάλεια κάθε στιγμή!



CLEANS & PROTECTS

Air Condition Cleaner Clean+ by Feral 
is a unique formula product that cleans, 

deodorizes, refreshes maintains 
air condition filters and cells. 

Quickly and effectively cleans dust, 
pollutants, pollen, smoke, unpleasant odors 

offering safe and hygienic atmosphere. 
Slightly perfumes after use.

KAΘΑΡΙΖΕΙ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το air condition cleaner Clean+ by Feral 
είναι ένα προϊόν μοναδικής σύνθεσης 

που καθαρίζει, αρωματίζει, συντηρεί 
και ανανεώνει τα φίλτρα, και τις κυψέλες (στοιχεία) 

του κλιματιστικού.  Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά 
σκόνη, ρύπους, γύρη, καπνίλα, δυσάρεστες οσμές 

προσφέροντας ασφάλεια και υγιεινή ατμόσφαιρα στον χώρο. 
Αρωματίζει ελαφρώς μετά την χρήση.

AIR CONDITION
CLEANER 
CLΕΑΝ+ ΒΥ FΕRΑL
18145

ΚΑΘΑΡ/ΚΟ Α/C 
CLΕΑΝ+ ΒΥ FΕRΑL

500ML

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

PRODUCTS CATALOGUE

29/P



HYGIENE

The alcoholic Gel Clean + By Feral cleans and hygienically 
take care the hands without soap and water.

Meets the need for quick and easy disinfection 
and antiseptic by eliminating bacteria and fungi by 99.9%.

Thanks to its moisturizing ingredients, 
it does not cause dryness on the hands 

and leaves a pleasant feeling of softness.
•No need to use of water and dries easily without leaving 

any residue. •Does not stick and leaves a pleasant aroma.
•It is a mild antiseptic •Contains 70% ethyl alcohol

•Contains glycerin
With a composition that does not dry hands

 

YΓΙΕΙΝΗ

Το αλκοολούχο gel Clean+ By Feral 500ml είναι κατάλληλο 
για το στιγμιαίο και αποτελεσματικό καθαρισμό των χεριών 

και τη διατήρηση της υγιεινής. Καθαρίζει τα χέρια, 
χωρίς τη χρήση νερού ή σαπουνιού καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ημέρας. Είναι ιδανικό για να το χρησιμοποιείτε 
σε πολυσύχναστους χώρους, καθώς εξασφαλίζει τη συνεχή υγιεινή 

χεριών στο αυτοκίνητο, στο σχολείο, στην εργασία και στη βόλτα.
 Περιέχει 70% v/v αλκοόλη | Περιέχει γλυκερίνη

Δεν ξηραίνει τα χέρια

80ΜL
18019 // ALCOHOL GEL
                ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΓΕΛΗ
250ΜL
18877 // ALCOHOL GEL
                ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΓΕΛΗ
500ΜL
18885 // ALCOHOL GEL
                ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΓΕΛΗ
1L
18886 // ALCOHOL GEL
                ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΓΕΛΗ

ALCOHOL GEL 
CLEAN+ BY FERAL 
//

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΓΕΛΗ
CLEAN+ BY FERAL

PRODUCTS CATALOGUE
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HYGIENE

Alcoholic liquid Clean+ by Feral is suitable 
for instant and effective cleansing hands and surfaces 

and maintaining hygiene. It cleans hands without 
the use of soap or water throughout the day.

They are ideal for use in crowded places, as they ensure 
their continuous hygiene of hands and surfaces 

from the car, school, work and walk.
Contains 65% Alcohol | Contains glycerin

Does not stick and leaves a pleasant aroma.
With a composition that does not dry hands

ΥΓΙΕΙΝΗ

Το αλκοολούχο καθαριστικό χεριών και επιφανειών Clean+ 
By Feral είναι κατάλληλο για το στιγμιαίο και αποτελεσματικό 

καθαρισμό των χεριών και τη διατήρηση της υγιεινής.
Καθαρίζει τα χέρια, χωρίς τη χρήση νερού ή σαπουνιού καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ιδανικό για να το χρησιμοποιείτε σε 
πολυσύχναστους χώρους, καθώς εξασφαλίζει τη συνεχή υγιεινή 

χεριών στο αυτοκίνητο, στο σχολείο, στην εργασία και στη βόλτα.
Περιέχει 70% v/v αλκοόλη | Περιέχει γλυκερίνη

Δεν ξηραίνει τα χέρια

100ΜL
18889 // ALCOHOL LIQUID
                ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
500ΜL
18878 // ALCOHOL LIQUID
                ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
1L
18887 // ALCOHOL LIQUID
                ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ALCOHOL LIQUID HANDS & SURFACES 
CLEAN+ BY FERAL 
//

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ CLEAN+ BY FERAL

PRODUCTS CATALOGUE
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SHINES

Feral Cockpit shine is an advanced formula product 
that revitalizes, protects, and maintains all plastic 

car interiors, providing a shiny result and a unique perfume. 
The antistatic ingredients that contains bind the dust 

and sustain the shiny results. It protects against fading, 
drying and cracking on interior surface. 

Ideal for use on all vinyl, plastic and rubber. 
Unique fragrances that captivate you!

ΓΥΑΛΙΖΕΙ

Το γυαλιστικό ταμπλό Feral είναι ένα προϊόν με μοναδική 
σύνθεση που γυαλίζει, προστατεύει και συντηρεί τα πλαστικά μέρη 

του αυτοκινήτου σας,  χαρίζοντας εκπληκτική λάμψη και μοναδικό 
άρωμα. Τα αντιστατικά συστατικά που περιέχει καθώς και οι 

εξαιρετικής ποιότητος σιλικόνες απωθούν την σκόνη παρατείνοντας 
έτσι την λάμψη της επιφάνειας. Προστατεύει από το ξεθώριασμα, το 

σκάσιμο και την αφυδάτωση των εσωτερικών επιφανειών 
του αυτοκινήτου. Μοναδικά αρώματα που σε ταξιδεύουν!

COCKPIT SHINE
//

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ

400ΜL 

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

24

38052 // ΒUΒΒLΕ
38087 // VΑΝΙLLΑ
18400 // CΟCΟ
38090 // GREEN APPLE
38088 // SΤRΑWΒΕRRΥ
38053 // CHERRY

PRODUCTS CATALOGUE

32/P



SHINES

Feral Cockpit shine is an advanced formula product 
that revitalizes, protects, and maintains all plastic 

car interiors, providing a shiny result and a unique perfume.
 The antistatic ingredients that contains bind the dust 

and sustain the shiny results. It protects against fading, 
drying and cracking on interior surface. 

Ideal for use on all vinyl, plastic and rubber. 
Unique fragrances that captivate you!

ΓΥΑΛΙΖΕΙ

Το γυαλιστικό ταμπλό Feral είναι ένα προϊόν με μοναδική 
σύνθεση που γυαλίζει, προστατεύει και συντηρεί τα πλαστικά μέρη 

του αυτοκινήτου σας,  χαρίζοντας εκπληκτική λάμψη και μοναδικό 
άρωμα. Τα αντιστατικά συστατικά που περιέχει καθώς και οι 

εξαιρετικής ποιότητος σιλικόνες απωθούν την σκόνη παρατείνοντας 
έτσι την λάμψη της επιφάνειας. Προστατεύει από το ξεθώριασμα, 

το σκάσιμο και την αφυδάτωση των εσωτερικών επιφανειών 
του αυτοκινήτου. Μοναδικά αρώματα που σε ταξιδεύουν!

COCKPIT SHINE 
//

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ

750ML

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

24

38050 // ΒUΒΒLΕ
38002 // VΑΝΙLLΑ 
38000 // CΟCΟ
38055 // GREEN APPLE
38051 // SΤRΑWΒΕRRΥ
38054 // CHERRY

PRODUCTS CATALOGUE

33/P



PLASTIC PROTECTANT
//

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

300ΜL 

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

CLEANS, SHINES, PROTECTS

Feral plastic protectant is a water based product that protects 
and rejuvenates all plastic parts. Its special formula creates 

a film that blocks UV rays, stops humidity and oxygen 
penetration and therefore surfaces do not discolor or fade. 

Furthermore it delays the aging process 
and it has antistatic action.

It is very easy to use and apply and it leaves a very matte 
result and a very pleasant perfume, without greasing.

It is suitable for dashboard, vinyl seats, door panels, 
consoles, bumpers, mirrors, wheel, etc.

Α unique and innovative product!

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το γαλάκτωμα- συντηρητικό πλαστικών Feral χάρη 
στην ειδική του σύνθεση (υδατική βάση χωρίς διαλύτες), 

δημιουργεί ένα στρώμα προστασίας από τις υπεριώδεις 
ακτίνες UV και σταματά την εισχώρηση υγρασίας και οξυγόνου.

 Έτσι, οι επιφάνειες δεν ξεθωριάζουν, η γήρανση του υλικού 
επιβραδύνεται ενώ η σκόνη απωθείται.

Προστασία και ανανέωση των πλαστικών επιφανειών του αυτοκινήτου 
σας με ένα ψέκασμα. Χωρίς λιπαρά κατάλοιπα και με ευχάριστο άρωμα.

Χρησιμοποιήστε το στο ταμπλό, στις πόρτες, στους προφυλακτήρες, 
στα ελαστικά  και σε οποιαδήποτε άλλη πλαστική επιφάνεια. 

Ένα μοναδικό και καινοτόμο προιόν!

18403 // CΟCΟNUT
18463 // VΑΝΙLLΑ
18464 // ΒUΒΒLΕ GUM
18465 // SΤRΑWΒΕRRΥ
18466 // OUD
18467 // GREEN APPLE

PRODUCTS CATALOGUE

34/P



LEATHER
PROTECTANT 
18454

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

300ML

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

CLEANS, SHINES, PROTECTS

Leather Protectant is a unique product, with a creamy texture
 that cleans, protects and preserves all leather surfaces. 

The product cleans deeply the leather in order to restore
 its natural look and elasticity with result to prolong its life.

The product contains natural wax that protects 
the damage caused by the sun. You can use it on all leather 

surfaces for protection and preservation.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το γαλάκτωμα δέρματος FERAL είναι ένα προϊόν μοναδικής 
σύνθεσης, με κρεμώδη υφή, το οποίο καθαρίζει, προστατεύει και 

συντηρεί όλες τις δερμάτινες επιφάνειες. Δρα άμεσα εισχωρώντας 
στους πόρους του δέρματος, ώστε να επαναφέρει τη φυσική 

του όψη και ελαστικότητα, παρατείνοντας το χρόνο ζωής του.

Το φυσικό κερί που περιέχει, προστατεύει από τη φθορά που προκαλεί 
η ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιήστε το σε όλες τις δερμάτινες 

επιφάνειες ώστε να τις προστατεύσετε και να τις συντηρήσετε.

PRODUCTS CATALOGUE
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UPHOLSTERY
CLEANER
18406

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

500ML

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

CLEANS, SHINES, PROTECTS

Feral upholstery cleaner is a product with unique formula 
that cleans effectively the strongest dirt by penetrating 

into the fiber cloth, offering vivid color results 
and an elegant perfume in the car.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το καθαριστικό ταπετσαρίας Feral είναι ένα προϊόν με μοναδική 
σύνθεση, το οποίο καθαρίζει ακόμη και τους πιο δύσκολους 

λεκέδες, διεισδύοντας στις ίνες του υφάσματος. Χαρίζει ζωντάνια  
στα χρώματα της ταπετσαρίας και διακριτικό άρωμα στον χώρο.

PRODUCTS CATALOGUE
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UPHOSTERY &
CARPET FOAM
18419

ΑΦΡΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

400ΜL 

CLEANS

Feral upholstery & carpet foam is a unique formula product 
that cleans even the strongest dirt by penetrating into the fiber 

cloth.  It offers vivid color results and an elegant perfume 
in the car. Even suitable for hide side seat covers 

and textile fabrics in caravans.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ

O  καθαριστικός αφρός  ταπετσαρίας & ταπήτων  Feral  είναι ένα 
προϊόν με μοναδική σύνθεση το οποίο καθαρίζει ακόμη και τους 

πιο δύσκολους λεκέδες,  διεισδύοντας στις ίνες του υφάσματος.  
Χαρίζει ζωντάνια  στα χρώματα της ταπετσαρίας  και διακριτικό 

άρωμα στον χώρο.  Κατάλληλο και για καλύμματα αυτοκινήτου.

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

24

PRODUCTS CATALOGUE

37/P



AIR CONDITION
CAR SPRAY
18434

SPRAY
AIR CONDITION

400ΜL 

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

24

CLEANS

A great cleaning spray 
for the air conditioners of automobiles.

Properties: Destroys mold and bacteria quickly 
and in sure. It prevents the growth of unpleasant 

odors and allergic reactions in the internal 
of the car.  Disinfects and provides long time 

protection from microorganisms.
It is compatible with other materials.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ

Ειδικό καθαριστικό spray 
για τα κλιματιστικά συστήματα οχημάτων.

Ιδιότητες: Εξουδετερώνει μούχλα και βακτήρια γρήγορα 
και αξιόπιστα. Αποτρέπει τη δημιουργία δυσάρεστων 

οσμών και αλλεργικών αντιδράσεων στο εσωτερικό 
των οχημάτων.  Απολυμαίνει και παρέχει μακράς 

διάρκειας προστασία από μικροοργανισμούς. 
Καλή συμβατότητα με άλλα υλικά.

PRODUCTS CATALOGUE
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TAR &
STAIN REMOVER
18420

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΠΙΣΣΑΣ
ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ

400ΜL 

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

24

CLEANS

Feral Tar and Stain remover  is an advanced formula 
product that removes tar and asphalt spots, oil residues, 

wax and rinse layers, diesel and other stubborn spots 
from paint and plastic.  

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ

Το καθαριστικό πίσσας και κηλίδων Feral είναι ένα προϊόν 
με μοναδική σύνθεση  που αφαιρεί πίσσα, κηλίδες ασφάλτου, 

υπολλείμματα λαδιού, κεριού, πετρελαίου και άλλους δύσκολους 
λεκέδες από βαμμένα και πλαστικά μέρη.

PRODUCTS CATALOGUE
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CAR SHAMPOO
WITH SILICONE
18408

ΣΑΜΠΟΥΑΝ
ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

CLEANS, SHINES, PROTECTS

Feral car silicone shampoo is a unique formula product, highly 
concentrated, which cleans, protects and maintains your car.

With its rich foam removes easily dirt, mud and other deposits 
maintaining and restoring car’s color while leaving 

a protecting silicone film on to the car’s surface.

It rinses easily, offers a shiny result, and protects from 
dust, heat and rain.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το σαμπουάν αυτοκινήτου με σιλικόνη Feral είναι ένα προϊόν 
μοναδικής σύνθεσης που καθαρίζει, συντηρεί και προστατεύει 

το αυτοκίνητό σας.

Με τον πλούσιο αφρό του, απομακρύνει εύκολα βρωμιά και λάσπη, 
διατηρώντας το χρώμα του αυτοκινήτου και αφήνοντας ένα λεπτό 

στρώμα σιλικόνης για παρατεταμένη λάμψη και προστασία.

Ξεπλένεται εύκολα, αφήνοντας καθαρή επιφάνεια και προσφέροντας 
προστασία από τη σκόνη, τον ήλιο και τη βροχή.

1L

PRODUCTS CATALOGUE
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CAR SHAMPOO
WITH WAX
18409

ΣΑΜΠΟΥΑΝ
ΜΕ ΚΕΡΙ

1L

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

CLEANS, SHINES, PROTECTS

Feral wash & wax shampoo is a unique formula product, highly 
concentrated, which cleans, protects and maintains you car.

With its rich foam removes easily dirt, mud and other deposits 
maintaining and restoring car’s color while leaving 

a protecting wax film on to the car’s surface.

It rinses easily, offers a shiny result, and protects from 
dust, heat and rain. The great advantage of this product is 
that after its use the car doesn’t need extra wax or other 

product to indicate the color and the shine.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το σαμπουάν αυτοκινήτου Feral Wash & Wax είναι ένα προϊόν 
μοναδικής σύνθεσης που καθαρίζει, συντηρεί και προστατεύει 

το αυτοκίνητό σας.

Με τον πλούσιο αφρό του απομακρύνει εύκολα βρωμιά και λάσπη, 
διατηρώντας το χρώμα του αυτοκινήτου και αφήνοντας ένα λεπτό 

στρώμα κεριού για παρατεταμένη λάμψη και προστασία.

Ξεπλένεται εύκολα, αφήνοντας καθαρή επιφάνεια 
και προσφέροντας προστασία από τη σκόνη, τον ήλιο και τη βροχή.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του σαμπουάν είναι πως μετά την χρήση 
του προσφέρει αποτέλεσμα μακράς διάρκειας και δεν χρειάζεται 

επιπλέον κέρωμα ή άλλη αλοιφή ώστε να αναδείξει το χρώμα 
και την λάμψη του αυτοκινήτου σας.

PRODUCTS CATALOGUE
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EXPRESS 
SHINE WAX
18432

ΚΕΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 
EXPRESS

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

SHINES & PROTECTS

Feral express shine wax is the ideal solution 
for your car’s protection from the sun, rain and dust.  

The thin layer of wax protects the color and simultaneously 
gives a brilliant long-lasting shine, as well as renewing

 the color of your car.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

To κερί γυαλίσματος Feral express αποτελεί την ιδανική λύση 
για την προστασία του αυτοκινήτου από τον ήλιο, τη βροχή 

και την σκόνη. 

Το λεπτό στρώμα κεριού προστατεύει το χρώμα, αλλά ταυτόχρονα 
δίνει παρατεταμένη λάμψη για μεγάλη χρονική διάρκεια, 

ανανεώνοντας το χρώμα του αυτοκινήτου σας.

500ML

PRODUCTS CATALOGUE
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EXTREME SHINE 
CREAM
18461

ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 
EXTREME SHINE

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

SHINES & PROTECTS

Feral Extreme Shine cream combines the beneficial properties 
of wax & silicone to a unique product. 

It totally eliminates spider – like spots and spots, creating 
a shield against dust, sun and water marks, while 

highlighting the body color.
External use.  Ideal for dark, light and metal paintings.  

It has a creamy texture, with pleasant scent. 

ΓΥΑΛΙΖΕΙ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Η αλοιφή γυαλίσματος Feral Extreme Shine  συνδυάζει τις 
ευεργετικές ιδιότητες του κεριού και της σιλικόνης σε ένα 

μοναδικό προϊόν. Εξαλείφει πλήρως  τα σημάδια τύπου «αράχνης» 
& τα στίγματα, δημιουργώντας μια ασπίδα προστασίας από σκόνη, 

ήλιο και σημάδια νερού, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το χρώμα 
του αμαξώματος.

Εξωτερικής χρήσης. Iδανικό για σκούρες, ανοιχτόχρωμες 
και μεταλλικές βαφές. Με κρεμώδη υφή  & ευχάριστο άρωμα.

300ML

PRODUCTS CATALOGUE
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SCREEN
WASH ANTIFROST
//

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ 
ΠΑΡΜΠΡΙΖ

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

250ML

48

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

500ML

20

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

1L

15

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

4L

4

CLEANS, SHINES, PROTECTS

Feral screen wash / antifrost mix -9°C and - 18°C keeps 
the windscreen and the washer fluid in excellent condition, 

it does not allow the water to freeze and block the washer fluid.

It is suitable for winter.

Directions:
For-4 oC use 25% product and 75%water,

For -9 oC use 50% product and 50%water
For -18 oC use 100% product.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το καθαριστικό αντιπαγωτικό παρμπρίζ Feral -9 °C και -18°C 
διατηρεί το παρμπρίζ και τις πιτσιλίθρες του αυτοκινήτου 

σε άριστη κατάσταση, ενώ παράλληλα δεν επιτρέπει στο νερό 
να παγώσει και να μπλοκάρει τις πιτσιλίθρες.

Κατάλληλο για χειμερινούς μήνες.

Οδηγίες Χρήσης
Για -4 oC χρησιμοποιείτε αναλογία 25% υλικού και 75% νερού

Για -9 oC χρησιμοποιείτε αναλογία 50% υλικού και 50% νερού
Για -18 oC χρησιμοποιείτε 100% υλικό

250ML // 500ML// 1L // 4L

250ΜL
18442 // SCREEN WASH ANTIFROST
                ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
500ΜL
18436 // SCREEN WASH ANTIFROST
                ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
1L
18356 // SCREEN WASH ANTIFROST
                ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
4L
18437 // SCREEN WASH ANTIFROST
                READY TO USE
                ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
                ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

PRODUCTS CATALOGUE
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ICE - OFF
18456

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ 
ΠΑΡΜΠΡΙΖ

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

REMOVE ICE AND SNOW 
QUICKLY & EASILY

Feral ice-off is a product with a unique formula 
that cleans effectively cars’ windscreen, 

and other parts of the car, from ice and snow.  

It is a strong cleaner product that works 
down to   -40oC, removing ice and snow 
quickly and easily, without smearing.  

Feral ice-off prevents dangerous refreeze.

ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΙΟΝΙ 
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

Το αντιπαγωτικό παρμπρίζ Feral ice-off είναι ένα προϊόν 
με μοναδική σύνθεση, το οποίο καθαρίζει το παρμπρίζ του 

αυτοκινήτου, αλλά και άλλα μέρη του, από τον πάγο και το χιόνι.

Είναι ένα δραστικό καθαριστικό, το οποίο λειτουργεί 
κάτω από τους -40οC, αφαιρώντας τον πάγο και το χιόνι 

εύκολα και γρήγορα, χωρίς να αφήσει κατάλοιπα. 

Το Feral Ice-off αποτρέπει τη δημιουργία πάγου.

500ML

PRODUCTS CATALOGUE
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CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

250ML

48

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

500ML

20

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

1L

15

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

4L

4

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

32ML

25

250ΜL
18452 // SCREEN WASH INSECT REMOVER
                ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
500ΜL
18439 // SCREEN WASH INSECT REMOVER
                ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
1L
18418 // SCREEN WASH INSECT REMOVER
                ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
4L
18440 // SCREEN WASH INSECT REMOVER
                READY TO USE
                ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΤΟΙΜΟ
                ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ

SCREEN WASH
INSECT REMOVER
//

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΠΑΡΜΠΡΙΖ

32ML //250ML // 500ML// 1L // 4L 

CLEANS, SHINES, PROTECTS

Discover the Feral special car cleaning series. 
Top quality products, form a single series.

Feral screen wash insect remover keeps the car’s 
windshield in excellent condition. At the same time 

it removes the dirt and the signs of the insects 
that are attracted to the windscreen. 

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Ανακαλύψτε την ειδική σειρά καθαρισμού FERAL 
για το αυτοκίνητό σας. Κορυφαίας ποιότητας προϊόντα, 

συγκροτούν μια μοναδική σειρά.

Το καθαριστικό παρμπρίζ κατά των εντόμων της Feral διατηρεί 
το παρμπρίζ του αυτοκινήτου σε άριστη κατάσταση. 

Ταυτόχρονα αφαιρεί την βρωμιά και τα σημάδια των εντόμων 
που έλκονται στο παρμπρίζ.

PRODUCTS CATALOGUE
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INSECT
REMOVER
GEL
18430

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΕΝΤΟΜΩΝ GEL

500ML

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

CLEANS, SHINES, PROTECTS

Feral insect remover gel removes all insect residue 
and drime from glass, painted, chrome and plastic 

surfaces quickly and reliably. Due to its gel-like 
consistency the product adheres.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

To καθαριστικό εντομών gel Feral αφαιρεί άμεσα και εύκολα 
όλα τα υπολείμματα εντόμων και τη συσσωρευμένη βρωμιά 

από βαμμένες επιφάνειες, επιφάνειες χρωμίου, παράθυρα 
και πλαστικές επιφάνειες. Το προϊόν, χάρη στη τζελ μορφή του, 

επιδρά άμεσα και δρα αποτελεσματικά στην επιφάνεια.

PRODUCTS CATALOGUE
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CAR GLASS
CLEANER
18460

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
TZAMIΩΝ

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

CLEANS, SHINES

Feral glass cleaner is a unique formula product 
that cleans the windscreen and glass surfaces 

of your car without leaving any traces 
and without damaging the wiper blades.  
It removes dust and dirt residue easily, 

leaving a unique shine on the glass.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ

Tο καθαριστικό τζαμιών Feral είναι προϊόν μοναδικής 
σύνθεσης που καθαρίζει το παρμπρίζ και τις γυάλινες 

επιφάνειες του αυτοκινήτου σας χωρίς να αφήνει ίχνη 
και χωρίς να προκαλεί φθορές στα λάστιχα των υαλοκαθαριστήρων. 

Απομακρύνει εύκολα σκόνη και υπολείμματα βρωμιάς, 
αφήνοντας μία μοναδική λάμψη στα τζάμια.

500ML

PRODUCTS CATALOGUE
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DEIONIZED
WATER
18011

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
ΝΕΡΟ

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

4

DEIONIZED WATER FERAL FOR EVERY USE

Suitable for vehicle coolants, nozzle washing systems,
batteries, ironing systems etc. Protects from creation 
of strong salts and rust. It can be used as an additive 

for diluting chemicals or cleaning products 
such as antifreeze, screen wash, car shampoos etc. 

Suitable for professional use.

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Κατάλληλο για χρήση σε ψυγεία οχημάτων, συστήματα 
πλύσης παρμπρίζ, μπαταρίες, ατμοσίδερα κτλ.  

Προστατεύει και αποτρέπει από την δημιουργία σκληρών 
αλάτων και σκουριών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο 

για την αραίωση χημικών ή καθαριστικών προϊόντων. 
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

4L

PRODUCTS CATALOGUE
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WHEEL
CLEANER
18405

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΖΑΝΤΩΝ

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

CLEANS, SHINES

Feral wheel cleaner is a product with a unique formula 
which cleans effectively removing dirt, 

mud and oil from your wheel. 

This product is a great success of FERAL!

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ

Το Καθαριστικό Ζαντών Feral είναι ένα προϊόν με μοναδική 
σύνθεση που δρα αποτελεσματικά πάνω στην ζάντα 

απομακρύνοντας λάσπες, λάδια και σκόνη.

Αυτό το προϊόν αποτελεί μεγάλη επιτυχία της FERAL!

500ML

PRODUCTS CATALOGUE

50/P



BRAKE 
CLEANER
18416

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΦΡΕΝΩΝ

400ΜL 

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

24

CLEANS

Feral brake cleaner is ideal for cleaning brake system for cars, 
motorcycles, trucks, heavy duty trucks and engines.

 It dries quickly and cleans well, without leaving residues.
Properties: It cleans the disc brakes and brakes drums, clutch 

parts, the motor casing and sealed webs of oil residues, 
grease and other.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ

Το καθαριστικό φρένων Feral είναι ιδανικό για τον καθαρισμό 
όλων των συστημάτων φρένων σε αυτοκίνητα, μηχανάκια, 

φορτηγά, μηχανήματα και κινητήρες.  Στεγνώνει γρήγορα και 
προσφέρει υψηλή καθαριστική δράση, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.  

Είναι συμβατό με πολλά υλικά, όπως βερνίκια, λάστιχα, φλάντζες 
και άλλα συνθετικά υλικά.

PRODUCTS CATALOGUE

51/P



TIRE SHINE &
RESTORER
18407

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ &
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

500ΜL 

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

SHINES, PROTECTS

Feral tire restorer is a unique formula product that shines, and 
restores all tire types.

Acts instantly, providing shiny results, 
and restoring natural color look, while protects 

from wear and prevents from scratches.

ΓΥΑΛΙΖΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το γυαλιστικό ελαστικών Feral είναι ένα προϊόν με μοναδική 
σύνθεση, το οποίο γυαλίζει και συντηρεί όλους τους τύπους 

ελαστικών.

Δρα άμεσα εισχωρώντας στο λάστιχο, χαρίζοντας λάμψη 
και επαναφέροντας το φυσικό του χρώμα, ενώ παράλληλα 

προστατεύει από την φθορά και αποτρέπει τα σκασίματα.

PRODUCTS CATALOGUE

52/P



TIRE FOAM
18402

ΑΦΡΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

400ML

SHINES

Feral tire foam is a unique formula product 
which cleans, shines, and protects car tires. 
Just one move is enough to take away dirt, 

and one minute to let it dry and have a very shiny 
result which needs no wipe or rinse.

ΓΥΑΛΙΖΕΙ

Ο αφρός γυαλίσματος ελαστικών Feral  είναι ένα προϊόν 
με μοναδική σύνθεση  που καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει 

τα ελαστικά του αυτοκινήτου. Απομακρύνει εύκολα και γρήγορα 
τις βρωμιές και στεγνώνει αμέσως, δίνοντας μοναδική λάμψη 

χωρίς να χρειάζεται επίμονο τρίψιμο. Είναι φιλικό προς τα μεταλλικά 
μέρη του αυτοκινήτου, όπως ζάντες, τάσια και αμάξωμα

PRODUCTS CATALOGUE

53/P



EXTREME 
TIRE 
BLACKENER
18462

ΣΠΡΕΪ
ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

400ML

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

EXTREMELY  BLACK

Feral extreme tire blackener spray 
is a unique formula product that gives an extreme

 black finish to tires it provides a high-gloss,
 long lasting, protective barrier to keep your tires

 looking blacker, longer.

EXTREMELY ΜΑΥΡΟ

Το σπρέι μαυρίσματος ελαστικών Feral είναι ένα προϊόν 
μοναδικής σύνθεσης το οποίο δίνει στο ελαστικό 

ένα έντονο, ζωηρό, μαύρο χρώμα.  Τα προηγμένα συστατικά του 
δημιουργούν μία λεπτή επίστρωση προστασίας από την σκόνη 

διατηρώντας το έντονο μαύρο χρώμα του ελαστικού  περισσότερο.

PRODUCTS CATALOGUE

54/P



SUPER 
SILICONE 
SPRAY
18459

ΣΠΡΕΫ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

400ML

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

MULTI PRODUCT FOR EVERY USE

Feral silicone spray is a product with unique formula which
 protects and restores the shine of surfaces, it restores

 the elasticity of rubber parts, it protects from ice during 
the winter. Ideal for maintenance of plastic component 

parts such as bumpers, spoilers, car roofs, refrigerators, 
damper, etc. also, for rubber surfaces such as the tires 

(doors, trunk, hood, fridge etc).

Suitable for lubricating metal parts, such as seats, safety 
belts, collapsible ceilings, seats and covers, removing 

moisture and leaving a durable protective silicone film. 
Suitable for interior and exterior of the car.

ΠΟΛΥΠΡΟΪΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

To σπρέυ σιλικόνης Feral είναι ένα προϊόν με μοναδική σύνθεση 
που προστατεύει και επαναφέρει την λάμψη των επιφανειών, 

επαναφέρει την ελαστικότητα των ελαστικών μερών, καθώς 
επίσης προστατεύει από τον πάγο κατά τους χειμερινούς μήνες.  

Ιδανικό για την συντήρηση πλαστικών μερών μέρη όπως 
προφυλακτήρες, αεροτομές, οροφές αυτοκινήτων, ψυγεία, 

αμορτισέρ κ.α., αλλά και για σημεία από καουτσούκ όπως τα λάστιχα 
(στις πόρτες, στο πορτ-μπαγκάζ, στο καπό, στο ψυγείο κλπ).

Κατάλληλο για λίπανση μεταλλικών μερών, όπως καθίσματα, 
ζώνες ασφαλείας, πτυσσόμενες οροφές, καθίσματα και καλύμματα, 

απομακρύνοντας την υγρασία και αφήνοντας ένα διαρκές προστατευτικό φιλμ 
σιλικόνης.  Κατάλληλο για το εσωτερικό και εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου.

PRODUCTS CATALOGUE

55/P



ENGINE CLEANER
18404

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΣ

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

12

CLEANS, SHINES

Feral engine cleaner is a unique formula product that cleans all 
types of engines. It is also unique for use in car service stations, 

for cleaning tools and metal parts with lot of grease and oil.

It removes easily oil, grease, and strong dirt with just one 
spray application.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ

Tο καθαριστικό μηχανής Feral είναι ένα προϊόν μοναδικής 
σύνθεσης που καθαρίζει αποτελεσματικά κάθε είδους μηχανή 

αλλά και εργαλεία, μεταλλικά μέρη με συσσωρευμένη βρωμιά κτλ. 
Ιδανικό για χρήση και σε συνεργεία αυτοκινήτου.

Απομακρύνει εύκολα και γρήγορα λάδια, γράσα και επίμονες βρωμιές 
με ένα ψεκασμό.

500ML

PRODUCTS CATALOGUE

56/P



ANTIFREEZE
18438

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

18

PRESERVES, PROTECTS

Feral paraflu protects the cooling system 
of the car throughout the year.

It offers excellent corrosion protection and helps to prevent 
freezing in cold weather up to -50°C and overheating in hot 

weather up to +105°C. Suitable for all types of engine.

ΣΥΝΤΗΡΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το Αντιψυκτικό της FERAL προστατεύει το κύκλωμα 
ψύξης του αυτοκινήτου όλο τον χρόνο.

Προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία 
και βοηθά να αποτραπεί το πάγωμα σε ψυχρό καιρό έως -50°C 

και την υπερθέρμανση σε ζεστό καιρό έως +105°C.

1L

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ VOL%

NERO / WATER ANTIFREEZE °C

70% 30% -16

60% 40% -25

50% 50% -38

40% 60% -50

PRODUCTS CATALOGUE

57/P



G12 ANTIFREEZE
ENGINE COOLANT
18014

AΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12

1L 

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

18

PRESERVES, PROTECTS

Feral paraflu protects the cooling system 
of the car throughout the year.

It offers excellent corrosion protection and helps
 to prevent freezing in cold weather up to -50°C 
and overheating in hot weather up to +105°C.

Suitable for all types of engine.

ΣΥΝΤΗΡΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το παραφλού FERAL προστατεύει το κύκλωμα ψύξης
 του αυτοκινήτου όλο τον χρόνο.

Προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία και αποτρέπει 
το πάγωμα σε ψυχρό καιρό έως -50°C και την υπερθέρμανση 

σε ζεστό καιρό έως +105°C. Το Παραφλού G12 είναι ιδανικό:
Για όλους τους τύπους κινητήρων αυτοκινήτων 

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ VOL%

NERO / WATER ANTIFREEZE °C

70% 30% -16

60% 40% -25

50% 50% -38

40% 60% -50

SPECIFICATIONS / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Porsche
VW
Audi
Seat
Skoda TL 774 D (2)
Mercedes MB 325.3
Ford ESE M97B49-A
CUMMINS 85T8-2 (1)
Man N. Man 248 and 324
Wartsilia 32-9011 (C.W.)
Pegaso GM US 6277 M
Renault 41-01-001
Ford WSS-M97B44-D
Chrysler MS 9176
CUMMINS 90T8-4
Mack 014GS17004
MAN B&W D 36 5600
GM 1899 M (1)
Navistar B-1, Type III
VOLVO (Reg. No 260)
FORD ESD M97 B49-A
OPEL GM QL 130100
Leyland Trucks LTS 22 AF 10
John Deere H 24 B1 and C1
Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage (C.W.)

PRODUCTS CATALOGUE

58/P



PARAFLU G12 -30OC
18445

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
G12 -30ΟC

1L 

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

18

PRESERVES, PROTECTS

Feral paraflu protects the cooling system 
of the car throughout the year.

It offers excellent corrosion protection and helps 
to prevent freezing in cold weather up to -30°C.

Suitable for all types of engine.

ΣΥΝΤΗΡΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το παραφλού FERAL προστατεύει το κύκλωμα 
ψύξης του αυτοκινήτου όλο τον χρόνο.

Προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία 
και αποτρέπει το πάγωμα σε ψυχρό καιρό έως -30°C. 

Το Παραφλού G12 είναι ιδανικό:
Για όλους τους τύπους κινητήρων αυτοκινήτων 

SPECIFICATIONS / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Porsche
VW
Audi
Seat
Skoda TL 774 D (2)
Mercedes MB 325.3
Ford ESE M97B49-A
CUMMINS 85T8-2 (1)
Man N. Man 248 and 324
Wartsilia 32-9011 (C.W.)
Pegaso GM US 6277 M
Renault 41-01-001
Ford WSS-M97B44-D
Chrysler MS 9176
CUMMINS 90T8-4
Mack 014GS17004
MAN B&W D 36 5600
GM 1899 M (1)
Navistar B-1, Type III
VOLVO (Reg. No 260)
FORD ESD M97 B49-A
OPEL GM QL 130100
Leyland Trucks LTS 22 AF 10
John Deere H 24 B1 and C1
Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage (C.W.)

PRODUCTS CATALOGUE
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ANTIFREEZE
ENGINE COOLANT
(-20OC/+108OC)
//

ΠΑΡΑΦΛΟΥ
(-20OC/+108OC)

PRESERVES, PROTECTS

Feral paraflu protects the cooling system
 of the car throughout the year.

It offers excellent corrosion protection and helps 
to prevent freezing in cold weather up to -20°C 
and overheating in hot weather up to +108°C.

ΣΥΝΤΗΡΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το παραφλού FERAL προστατεύει το κύκλωμα ψύξης 
του αυτοκινήτου όλο τον χρόνο.

Προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία και αποτρέπει 
το πάγωμα σε ψυχρό καιρό έως -20OC και την υπερθέρμανση 

σε ζεστό καιρό έως +108OC.

1L // 4L

1L 
18008 // ANTIFREEZE ENGINE COOLANT GREEN
                ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ
1L 
18015 // ANTIFREEZE ENGINE COOLANT RED
                ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
4L 
18010 // ANTIFREEZE ENGINE COOLANT GREEN
                ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ
4L  
18016 // ANTIFREEZE ENGINE COOLANT RED
                ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

1L

18

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

4 L

4

PRODUCTS CATALOGUE
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ANTIFREEZE
ENGINE COOLANT
(-15OC/+106OC)
//

ΠΑΡΑΦΛΟΥ
(-15OC/+106OC)

1L // 4L

PRESERVES, PROTECTS

Feral paraflu protects the cooling system
 of the car throughout the year.

It offers excellent corrosion protection and helps to prevent 
freezing in cold weather up to -15°C and overheating

 in hot weather up to +106°C.

ΣΥΝΤΗΡΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το παραφλού FERAL προστατεύει το κύκλωμα ψύξης
 του αυτοκινήτου όλο τον χρόνο.

Προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία και αποτρέπει 
το πάγωμα σε ψυχρό καιρό έως -15OC και την υπερθέρμανση 

σε ζεστό καιρό έως +106OC.

1L 
18619 // ANTIFREEZE ENGINE COOLANT GREEN
                ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ
1L 
18620 // ANTIFREEZE ENGINE COOLANT RED
                ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
4L 
18622 // ANTIFREEZE ENGINE COOLANT GREEN
                ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ
4L 
18621 // ANTIFREEZE ENGINE COOLANT RED
                ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

1L

18

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

4 L

4

PRODUCTS CATALOGUE
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PENETRATING OIL
18411

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΛΑΔΙ

400ΜL 

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

24

PRESERVES, PROTECTS

Feral penetrating oil is a unique formula product 
that cleans dirt and grime, removes rust and scale, 
penetrates in frozen parts, lubricates, and extents 

machinery life. It acts instantly removing 
moisture, drying wet connections, and leaving 

a protective film that prevents from rust.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

To αντισκωριακό λάδι Feral είναι ένα προϊόν μοναδικής 
σύνθεσης, το οποίο καθαρίζει βρωμιές και σκόνη, 

απαλλάσσει από τη σκουριά και τα άλατα, διεισδύει σε παγωμένα 
μέρη, λιπαίνει και παρατείνει την ζωή των μηχανημάτων.

Δρα άμεσα απομακρύνοντας την υγρασία, στεγνώνοντας υγρές 
συνδέσεις και αφήνοντας ένα προστατευτικό φιλμ που προφυλάσσει 

από την σκουριά.

PRODUCTS CATALOGUE
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WHITE GREASE 
18410

ΓΡΑΣΟ
ΛΕΥΚΟΥ ΛΙΘΙΟΥ

CARTON
ΚΙΒΩΤΙΟ

24

PRESERVES, PROTECTS

Feral white grease is a unique formula product 
that lubricates moving parts such as chains, gears, 

joints, hinges, door locks, tools, engines etc.

It provides good performance under high friction loads. 
It is the most appropriate product for applications 

on mechanical moving parts and can be used in wide tem-
perature ranges. Due to its unique formula it creates 

a preventing film that provides high quality lubrication, 
long lubricating intervals, binds moisture, 

and protects from rust and corrosion.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Το γράσο λευκού λιθίου Feral είναι ένα προϊόν μοναδικής 
σύνθεσης που λιπαίνει και συντηρεί κινούμενα μέρη 

όπως μηχανές, γρανάζια, μεντεσέδες, αλυσίδες, εργαλεία κ.α.

Η προηγμένη του σύνθεση επιτυγχάνει ελαχιστοποίηση 
των τριβών ακόμη και σε μεγάλη φόρτιση. Είναι ιδανικό

για εφαρμογές σε μηχανικά κινούμενα μέρη χάρη στο προστατευτικό 
φιλμ που δημιουργεί και χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος 

θερμοκρασιών. Έτσι εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας και μεγάλης 
διάρκειας λίπανση, ενώ παράλληλα απωθεί την υγρασία προστατεύοντας 

από την σκουριά και την διάβρωση.

400ML

PRODUCTS CATALOGUE
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FERAL

PROFESSIONAL COLLECTION OF AIR FRESHENERS 
ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

FERAL professional collection of air 
fresheners gives a pleasant and unique 
feeling in every use!

Τα αρώματα FERAL για επαγγελματική 
χρήση χαρίζουν ευχάριστο άρωμα και 
μοναδική αίσθηση σε κάθε χρήση τους!

5L 10L 20L
ΒUΒΒLΕ / ΤΣΙΧΛΟΦΟΥΣΚΑ 18812 18668 18669
ΑΜΒΕR ΟUD 18838 18839 18840
ΟUD SΕΝSΕS 18841 18842 18843
WΗΙΤΕ ΟUD 18844 18845 18846
ΒLΑCΚ ΟUD 18847 18848 18849
LΕGΕΝD ΟUD 18850 18851 18852
ΟRΙΕΝΤΑL ΟUD 18853 18854 18855
CHARMING JASMINE 18820 18821 18822
AMBITIOUS MAGNOLIA 18823 18824 18825
EMOTIONAL SANDALWOOD 18826 18827 18828
DEVOTED GARDENIA 18829 18830 18831
LILAC LEVANDER 18832 18833 18834
FOREST PINE 18835 18836 18837
CΗΕRRΥ / ΚΕΡΑΣΙ 18816 18691 18692
GREEN APPLE / ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΗΛΟ 18798 18659 18665
RΑSΡΒΕRRΥ / ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ 18800 18726 18727
SΤRΑWΒΕRRΥ / ΦΡΑΟΥΛΑ 18802 18658 18664
WATERMELLON/ ΚΑΡΠΟΥΖΙ 18806 18656 18662
COCONUT / ΚΑΡΥΔΑ 18815 18660 18666
VΑΝΙLLΑ / ΒΑΝΙΛΙΑ 18804 18657 18663
LEMON / ΛΕΜΟΝΙ 18799 18697 18698
ΝΑΤURΕ  (ΤΥΡ. ΒLUΕ SΡ. ) 18814 18684 18685
SΡΕCΙΕS  (ΤΥΡ. GAUTER) 18801 18694 18695
WΑΤΕR (ΤΥΡ. WΑΤΕR C.) 18805 18687 18688
ΒRΕΕΖΕ (ΤΥΡ. SX GRAFITY ESCD) 18810 18733 18734
HELLAS / ΕΛΛΑΔΑ (ΤΥΡ. ΜΙL.) 18797 18738 18739
ΙΤΑLΥ / ΙΤΑΛΙΑ (ΤΥΡ. ΕSCΑΡΕ) 18813 18671 18672
ΒRΑΖΙL / ΒΡΑΖΙΛΙΑ (ΤΥΡ. ΒULG.ΜΑΝ) 18807 18808 18809
USΑ / ΗΠΑ (ΤΥΡ. ΒLΑCΚ C.) 18803 18681 18682
RUSSΙΑ / ΡΩΣΙΑ (ΤΥΡ. GΕΝΤLΕΜ.) 18817 18818 18819
ΒRΙΤΙSΗ / ΒΡΕΤΑΝΙΑ (ΤΥΡ. ΗΒ ) 18811 18661 18667
ΟΜG (FLΕUR D’ΟRΑΝGΕ) 18742 18743 18744
WΟW (ΒUΒΒLΕ GUΜ) 18746 18747 18748
ΟΟΡS (ΒΑΒΥ ΡΟWDΕR) 18750 18751 18752
ΟΚ (CΟLΑ RΕFRΕSΗΜΕΝΤ) 18754 18755 18756
LΙΚΕ (CΑΝDΥ DRΕΑΜ) 18758 18759 18760
SΜΙLΕ (ΤΥΡ.WΗ.ΜUSΚ) 18762 18763 18764
ΗΕΥ (WΙLD CΟCΟΝUΤ) 18766 18767 18768
ΥΕΑΗ (ΤRUΕ ΜΑΝ) 18770 18771 18772
CΟΟL (ΝΕW CΑR) 18774 18775 18776
ΥΕS (GRΕΕΝ ΑΡΡLΕ & CΙΝΝΑΜΟΝ) 18778 18779 18780
ΟΗ (CΗΟCΟ CΟΟΚΙΕS) 18782 18783 18784
WΤF (Κ-ΜΕΝ) 18786 18787 18788
LΟL (VΑΝΙLLΑ & CΑRΑΜΕL) 18790 18791 18792
ΥΟLΟ (ΒΑΝΑΝΑ) 18794 18795 18796
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FERAL

CAR SHAMPOO WITH WAX
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΕΡΙ

It rinses easily, offers a shiny result, and protects from 
dust, heat and rain. The great advantage of this product 
is that after its use the car doesn’t need extra wax 
or other product to indicate the colour and the shine.

• Ideal for hand car wash

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του σαμπουάν είναι πως μετά 
την χρήση του προσφέρει αποτέλεσμα μακράς διάρκειας 
και δεν χρειάζεται επιπλέον κέρωμα ή άλλη αλοιφή ώστε 
να αναδείξει το χρώμα και την λάμψη του αυτοκινήτου σας.

• Ιδανικό για πλύσιμο στο χέρι

To super σαμπουάν πρόπλυσης αυτοκινήτου Feral είναι ένα 
προϊόν με μοναδική σύνθεση που καθαρίζει, συντηρεί και 
προστατεύει το αυτοκίνητό σας.  Κατάλληλο για την πρόπλυση 
του αυτοκινήτου, καθώς απομακρύνει στίγματα και δύσκολους 
λεκέδες γρήγορα και αποτελεσματικά.  

Feral super pre-wash shampoo is a unique formula product 
which cleans, protects and maintains your car.  It is suitable
 for car’s pre-wash, as it removes spots and difficult stains 
quickly and efficiently.   

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18607 18635 18186 18707

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. CAR. | ΚΙΒ.

4 1 1 1

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18721 18722 18723 18724

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. CAR. | ΚΙΒ.

4 1 1 1

Dilution: 1% or 50ml in 5lt of water
Αραίωση: 1% ή 50ml σε 5lt νερό

FERAL

SUPER PRE-WASH CAR SHAMPOO 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ SUPER

FERAL

CAR SHAMPOO WITH SILICONE
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Creates rich foam which removes easily dirt, mud and other 
deposits maintaining and restoring car’s color while leaving 
a protecting silicone film on to the car’s surface.

• Ideal for hand car wash

Δημιουργεί πλούσιο αφρό που απομακρύνει εύκολα βρωμιά 
και λάσπη διατηρώντας το χρώμα του αυτοκινήτου και 
αφήνοντας ένα λεπτό στρώμα σιλικόνης για παρατεταμένη 
λάμψη και προστασία.

• Ιδανικό για πλύσιμο στο χέρι

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18606 18636 18187 18708

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. CAR. | ΚΙΒ.

4 1 1 1

Dilution: 1% or 50ml in 5lt of water
Αραίωση: 1% ή 50ml σε 5lt νερό

Do not dilute.
Δεν χρειάζεται αραίωση.
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FERAL

CAR SHAMPOO FOR BRUSH
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Professional product which removes tough dirt of car.
Ideal for automatic car wash stations.

Μοναδικό επαγγελματικό προϊόν που αφαιρεί τις δύσκολες 
βρωμιές των αυτοκινήτων.
Ιδανικό για πλύσιμο σε πλυντήρια αυτοκινήτου.

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18646 18645 18613 18706

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18676 18675 18020 18711

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18677 18678 18679 18712

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

FERAL

ACTIVE FOAM SHAMPOO
BUBBLE PINK
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΦΡΟΥ 
ΒUΒΒLΕ ΡΙΝΚ
Ιdeal for car wash with foaming systems and for foaming 
pressure washers. Strong foaming prewash shampoo, 
pink colour with bubble smell. Doesn’t affect plastic or 
elastic surfaces. No need to rub.

Ιδανικό για πλυντήρια με ειδικά μπεκ ψεκασμού και για 
αφροποιητές. Ισχυρός διογκούμενος ενεργός αφρός 
πρόπλυσης με έντονο ροζ χρώμα και άρωμα bubble.
Δεν θέλει τρίψιμο. Δεν επηρεάζει πλαστικά και ελαστικά.

FERAL

ACTIVE FOAM SHAMPOO
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΦΡΟΥ

Ideal for car wash with foaming systems and for foaming 
pressure washers.
Strong foaming prewash shampoo. Doesn’t affect plastic or 
elastic surfaces. No need to rub

Ιδανικό για πλυντήρια με ειδικά μπεκ ψεκασμού και για 
αφροποιητές.
Ισχυρός διογκούμενος ενεργός αφρός πρόπλυσης. Δεν θέλει 
τρίψιμο. Δεν επηρεάζει πλαστικά και ελαστικά.

Dilution: 1% or 50ml in 5lt of water
Αραίωση: 1% ή 50ml σε 5lt νερό

Dilution: 1% - 2% or 50-100ml in 5lt of water
Αραίωση: 1% - 2% ή 50-100ml σε 5lt νερό

Dilution: 1% - 2% or 50-100ml in 5lt of water
Αραίωση: 1% - 2% ή 50-100ml σε 5lt νερό

PRODUCTS CATALOGUE
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FERAL

DRY WAX
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΚΕΡΙ

FERAL

EXRESS SHINE WAX
ΚΕΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

FERAL

DRYING WAX 20LT READY TO USE
ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΚΕΡΙ 20LΤ

• Offers a brilliant smear-free finish on all exterior surface
• Easy application on wet vehicles
• Ιdeal for automatic car wash but also for hand sprayer too.

• Κερί για εφαρμογή σε υγρή επιφάνεια
• Προσφέρει αποτελεσματική λάμψη χωρίς γυάλισμα
• Ιδανικό για πλυντήρια αυτοκινήτων με μπεκ για κερί αλλά 
και χειροκίνητο ψεκαστήρα.

• Offers a brilliant smear-free finish on all exterior surface
• Easy application on wet vehicles
• Ιdeal for automatic car wash but also for hand sprayer too.

• Κερί για εφαρμογή σε υγρή επιφάνεια
• Προσφέρει αποτελεσματική λάμψη χωρίς γυάλισμα
• Ιδανικό για πλυντήρια αυτοκινήτων με μπεκ για κερί αλλά 
και χειροκίνητο ψεκαστήρα.

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18196 18642 18193 18709

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

4 LT 10 LT 20 LT

18890 18891 18892

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ.

4 1 1

Dilution: 2-5% ή 100-250ml in 5lt of water
Αραίωση 2-5% ή 100-250ml σε 5lt νερό

20 LT

18730

BID. | ΜΠΙΤ.

1

Do not dilute.
Δεν χρειάζεται αραίωση.

Feral express shine wax is the ideal solution for your car’s 
protection from the sun, rain and dust.  The thin layer of wax 
protects the color and simultaneously gives a brilliant long-
lasting shine, as well as renewing the color of your car.

To κερί γυαλίσματος Feral express αποτελεί την ιδανική λύση 
για την προστασία του αυτοκινήτου από τον ήλιο, τη βροχή και 
την σκόνη. Το λεπτό στρώμα κεριού προστατεύει το χρώμα, 
αλλά ταυτόχρονα δίνει παρατεταμένη λάμψη για μεγάλη 
χρονική διάρκεια, ανανεώνοντας το χρώμα του αυτοκινήτου 
σας.

PRODUCTS CATALOGUE
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FERAL

SCREEN WASH ANTIFROST 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 

Cleans effective the windshield 
screen while prevent the liquid from 
freeze  up to -9οC.  Ideal for winter 
time.

Καθαρίζει αποτελεσματικά το παρμπρίζ 
ενώ αποτρέπει το πάγωμα του υγρού 
σε θερμοκρασίες έως -9οC. Ιδανικό 
για τους χειμερινούς μήνες.

FERAL

SCREEN WASH ANTIFROST 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 

Cleans effective the windshield 
screen while prevent the liquid from 
freeze  up to -18οC.  Ideal for winter 
time.

Καθαρίζει αποτελεσματικά το παρμπρίζ 
ενώ αποτρέπει το πάγωμα του υγρού 
σε θερμοκρασίες έως -18οC. Ιδανικό 
για τους χειμερινούς μήνες.

DILUTION / ΑΡΑΙΩΣΗ

TEMPERATURE
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

PRODUCT
ΠΡΟΪΟΝ

WATER
ΝΕΡΟ

-4 25% 75%

-9 50% 50%

-18 100% -0%

  20 LT            200 LT

18647            18736

BID. | ΜΠΙΤ.     BAR.| BAΡ

1                     1

  20 LT            200 LT

18647            18736

BID. | ΜΠΙΤ.     BAR.| BAΡ

1                     1

FERAL

GLASS CLEANER
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

Glass cleaner that cleans effectively stain, blur and smoke 
from the windscreen and glass. Ideal for professionals.

Καθαριστικό για τα τζάμια που αφαιρεί αποτελεσματικά 
ρύπους, θαμπάδες, αλλά και τα ίχνη του καπνού από τα 
τζάμια. Ιδανικό για επαγγελματίες.

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18602 18643 18191 18705

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

Do not dilute.
Δεν χρειάζεται αραίωση.
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4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18600
18872
18869
18866
18860
18863

18873
18867
18184
18870
18864
18861

18868
18874
18357
18862
18865
18871

18701

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

FERAL

PLASTIC PROTECTANT
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Water based product that protects and rejuvenates all plastic 
parts. Blocks UV rays, stops humidity and oxygen penetration.
It has anti-static action and matte finish. It is suitable for dash-
board, vinyl seats, door panels, consoles, bumpers, mirrors, 
wheel, etc.

Μοναδική σύνθεση υδατικής βάσης χωρίς διαλύτες, προστατεύει 
από τις ακτίνες UV. Με ευχάριστο άρωμα. Δεν αφήνει λιπαρά 
κατάλοιπα. Έχει αντιστατική δράση και ματ αποτέλεσμα.
Ιδανικό για όλες τις πλαστικές επιφάνειες όπως ταμπλό, πόρτες, 
προφυλακτήρες, ελαστικά μέρη. 

Do not dilute.
Δεν χρειάζεται αραίωση.

FERAL

SCREEN WASH INSECT REMOVER CONCENTRATED 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 

Cleans effective the windshield screen from insects while prevents the 
nozzle system from salt and dirt. Ideal for summer time.

Καθαρίζει αποτελεσματικά  και απομακρύνει τα στίγματα  από τα έντομα 
από το παρμπρίζ ενώ αποτρέπει την συσσώρευση αλάτων στο κύκλωμα 
των υαλοκαθαριστήρων. Ιδανικό για τους  θερινούς μήνες.

Dilution: 18% 1:16 or 250ml for  4lt of water 
Αραίωση: 18% 1:16  ή 250ml για κάθε 4lt  νερού

4 LT 10 LT 20 LT

18441 18614 18624

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ.

4 1 1

FERAL

INSECT REMOVER GEL 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΩΝ GEL 

Cleans effective the windshield screen from insects while 
prevents the nozzle system from salt and dirt. Ideal for sum-
mer time.

Καθαρίζει αποτελεσματικά  και απομακρύνει τα στίγματα  από 
τα έντομα από το παρμπρίζ ενώ αποτρέπει την συσσώρευση 
αλάτων στο κύκλωμα των υαλοκαθαριστήρων. Ιδανικό για 
τους  θερινούς μήνες.

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18717 18718 18719 18720

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

Do not dilute.
Δεν χρειάζεται αραίωση.
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FERAL

WHEEL CLEANER
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ

A product with soft formula that not only cleans effectively 
removing dirt, mud, and oil but also doesn’t affect sensitive 
wheels. 

Προϊόν με απαλή σύνθεση ώστε να δρα αποτελεσματικά αλλά 
ταυτόχρονα να μην φθείρει τις ευαίσθητες ζάντες.

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18605 18637 18188 18702

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

Do not dilute.
Δεν χρειάζεται αραίωση.

FERAL

LEATHER PROTECTANT
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Maintains and protects by acting deeply in the leather surface in 
order to restore its natural look and elasticity. Ideal for all leather 
surfaces like leather seats, couches, leather accessories (do not 
use on suede leather) 

Συντηρεί, προστατεύει και δρα άμεσα εισχωρώντας στους 
πόρους του δέρματος, ώστε να επαναφέρει την φυσική του όψη 
και ελαστικότητα. Ιδανικό για κάθε δερμάτινη επιφάνεια όπως 
καθίσματα, καναπέδες, αξεσουάρ κτλ. (να μην χρησιμοποιείτε σε 
σουέτ δέρματα) 

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18610 18639 18640 18710

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

Do not dilute.
Δεν χρειάζεται αραίωση.

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18603 18644 18608 18704

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

FERAL

UPHOLSTERY CLEANER
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

Upholstery cleaner ideal for seat covers, all textile covers of 
car, couches, carpets etc. With elegant perfume. 

Καθαριστικό ταπετσαρίας με μοναδική σύνθεση ιδανικό για 
καλύμματα αυτοκινήτου, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μοκέτες, 
καναπέδες, ουρανούς κτλ. Με διακριτικό άρωμα.

Do not dilute.
Δεν χρειάζεται αραίωση.
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FERAL

TIRE SHINE & RESTORER
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Shines, maintains and protects all the rubber parts of the car 
like tires, and door rubbers. Acts instantly and effectively, pro-
viding shiny results, and restoring natural color look. 

Γυαλίζει, συντηρεί και προστατεύει τα ελαστικά μέρη του 
αυτοκινήτου όπως λάστιχα, πλαϊνά πορτών κτλ. Δρα άμεσα και 
αποτελεσματικά εισχωρώντας στο λάστιχο, χαρίζοντας λάμψη 
και επαναφέρει το φυσικό χρώμα.  

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18601 18609 18185 18700

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

Do not dilute.
Δεν χρειάζεται αραίωση.

FERAL

ENGINE CLEANER CONCENTRATE
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

Α product that cleans all types of engines, tools,
metallic parts etc.

Προϊόν μοναδικής σύνθεσης  κατάλληλο για  κάθε είδους
μηχανή, εργαλεία, μεταλλικά μέρη με συσσωρευμένη
βρωμιά κτλ. 

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18604 18638 18190 18703

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

Dilution: 20% or 200ml in 800ml of water
Αραίωση: 20%  ή 200ml  σε 800ml νερού

4 LT 10 LT 20 LT 200 LΤ

18197 18649 18648 18731

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1 1

FERAL

TIRE SHINE & RESTORER EXTRA
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ EXTRA

Shines, maintains and protects all the rubber parts of the car 
like tires, and door rubbers. Acts instantly and effectively, 
providing shiny results, and restoring natural color look. 

Γυαλίζει, συντηρεί και προστατεύει τα ελαστικά μέρη του 
αυτοκινήτου όπως λάστιχα, πλαϊνά πορτών κτλ. Δρα άμεσα και 
αποτελεσματικά εισχωρώντας στο λάστιχο, χαρίζοντας λάμψη 
και επαναφέρει το φυσικό χρώμα. Dilution: 50% or 500ml in 500ml of water

Αραίωση: 50% ή 500ml σε 500ml νερού
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FERAL

PARAFLU G12 (-30OC)
ANTIΠΗΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ  ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ G12  (-30OC)

Feral paraflu protects the cooling system of the car throughout the 
year. It offers excellent corrosion protection and helps to prevent 
freezing in cold weather up to -30°C. Suitable for all types of engine.

Το παραφλού FERAL προστατεύει το κύκλωμα ψύξης του αυτοκινήτου 
όλο τον χρόνο. Προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία και 
αποτρέπει το πάγωμα σε ψυχρό καιρό έως -30°C. Το Παραφλού G12 
είναι ιδανικό για όλους τους τύπους κινητήρων αυτοκινήτων 

4 LT 20 LT

18446 18859

BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ.

1 1

10 LT 20 LT

18641 18631

BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ.

1 1

FERAL

DEIONIZED WATER
ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Suitable for vehicle coolants, nozzle washing systems, batteries, iron-
ing systems etc. Protects from creation of strong salts and rust. It can 
be used as an additive for diluting chemicals or cleaning products such 
as antifreeze, screen wash, car shampoos etc.  Suitable for profes-
sional use.

Κατάλληλο για χρήση σε ψυγεία οχημάτων, συστήματα πλύσης παρμπρίζ, μπαταρίες, ατμοσίδερα κτλ.  
Προστατεύει και  αποτρέπει από την δημιουργία σκληρών αλάτων και σκουριών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πρόσθετο για την αραίωση χημικών ή καθαριστικών προϊόντων. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

4 LT 20 LT 200 LΤ

18629 18634 18715

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

4 1 1

FERAL

ANTIFREEZE
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Feral paraflu protects the cooling system of the car throughout the year. It 
offers excellent corrosion protection and helps to prevent freezing in cold 
weather up to -50°C and overheating in hot weather up to +105°C.  Suitable 
for all types of engine.
Water antifreeze     °C  
70%          30%        -16
60%          40%        -25
50%          50%        -38
40%          60%        -50

Το παραφλού FERAL προστατεύει το κύκλωμα ψύξης του αυτοκινήτου όλο τον χρόνο. Προσφέρει εξαιρετική 
αντισκωριακή, αντιδιαβρωτική προστασία και αποτρέπει το πάγωμα σε ψυχρό καιρό έως -50 OC και την 
υπερθέρμανση σε ζεστό καιρό έως +105 OC.
Το Παραφλού είναι ιδανικό: Για όλους τους τύπους κινητήρων αυτοκινήτων.
Νερό antifreeze     oC  
70%          30%        -16
60%          40%        -25
50%          50%        -38
40%          60%        -50

PRODUCTS CATALOGUE
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FERAL

ANTIFREEZE ENGINE COOLANT (-15OC/+106OC)
ΠΑΡΑΦΛΟΥ (-15ΟC/+106ΟC)

It offers excellent corrosion protection 
and helps to prevent freezing in cold 
weather up to -15°C and overheating 
in hot weather up to +106°C.

Προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή
και αντιδιαβρωτική προστασία 
και αποτρέπει το πάγωμα σε ψυχρό 
καιρό έως -15°C και την υπερθέρμανση 
σε ζεστό καιρό έως +106°C.

20 LT
RED | KOKKINO

200 LT
RED | KOKKINO

20 LT
GREEN | ΠΡΑΣΙΝΟ

200 LΤ
GREEN | ΠΡΑΣΙΝΟ

18615 18673 18616 18674

BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

1 1 1 1

20 LT
RED | KOKKINO

200 LT
RED | KOKKINO

20 LT
GREEN | ΠΡΑΣΙΝΟ

200 LΤ
GREEN | ΠΡΑΣΙΝΟ

18005 18689 18006 18725

BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ. BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

1 1 1 1

FERAL

ANTIFREEZE ENGINE COOLANT (-20OC/+108OC)
ΠΑΡΑΦΛΟΥ (-20ΟC/+108ΟC)

It offers excellent corrosion protection 
and helps to prevent freezing in cold 
weather up to -20°C and overheating 
in hot weather up to +108°C.

Προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή και 
αντιδιαβρωτική προστασία και αποτρέπει 
το πάγωμα σε ψυχρό καιρό έως -20OC 
και την υπερθέρμανση σε ζεστό καιρό 
έως +108OC.

20 LT 200 LΤ

18728 18716

BID. | ΜΠΙΤ. ΒAR. | ΒΑΡ.

1 1

FERAL

G12 ANTIFREEZE ENGINE COOLANT 
ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΥΓΡΟ G12

Feral paraflu protects the cooling system of the car throughout
the year. It offers excellent corrosion protection and helps to prevent freez-
ing in cold weather up to -50°C and overheating in hot weather 
up to +105°C. Suitable for all types of engine.
Water antifreeze     °C  
70%          30%        -16
60%          40%        -25
50%          50%        -38
40%          60%        -50

Το παραφλού FERAL προστατεύει το κύκλωμα ψύξης του αυτοκινήτου όλο τον χρόνο. Προσφέρει εξαιρετική 
αντισκωριακή προστασία και αποτρέπει το πάγωμα σε ψυχρό καιρό έως -50°C και την υπερθέρμανση σε ζεστό 
καιρό έως +105°C. Το Παραφλού G12 είναι ιδανικό: Για όλους τους τύπους κινητήρων αυτοκινήτων
Νερό antifreeze     oC  
70%          30%        -16
60%          40%        -25
50%          50%        -38
40%          60%        -50

SPECIFICATIONS / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    Porsche, VW, Audi, Seat, Skoda TL 774 D (2), Mercedes MB 325.3, Ford ESE M97B49-A, CUMMINS 85T8-2 (1), Man N. Man 
248 and 324, Wartsilia 32-9011 (C.W.), Pegaso GM US 6277 M, Renault 41-01-001, Ford WSS-M97B44-D, Chrysler MS 9176, CUMMINS 90T8-4, Mack 014GS17004, 
MAN B&W D 36 5600, GM 1899 M (1), Navistar B-1, Type III, VOLVO (Reg. No 260), FORD ESD M97 B49-A, OPEL GM QL 130100, Leyland Trucks LTS 22 AF 10, John 
Deere H 24 B1 and C1, Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage (C.W.)

10 LT 20 LT

18641 18631

BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ.

1 1

PRODUCTS CATALOGUE
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FERAL

AIR CONDITION CLEANER CLEAN+ BY FERAL
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Α/C CLEAN+ BY FERAL

FERAL

ALCOHOL GEL CLEAN+ BY FERAL
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΓΕΛΗ CLEAN+ BY FERAL

FERAL

ΑLCOHOL LIQUID HANDS & SURFACES CLEAN+ BY FERAL
AΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ CLEAN+ BY FERAL

Air Condition Cleaner Clean+ by Feral is a unique formula product that 
cleans, deodorizes, refreshes maintains air condition filters and cells. 
Quickly and effectively cleans dust, pollutants, pollen, smoke, unpleasant 
odors offering safe and hygienic atmosphere. Slightly perfumes after use.

Το air condition cleaner Clean+ by Feral είναι ένα προϊόν μοναδικής 
σύνθεσης που καθαρίζει, αρωματίζει, συντηρεί και ανανεώνει τα φίλτρα, 
και τις κυψέλες (στοιχεία) του κλιματιστικού.  Αφαιρεί γρήγορα και 
αποτελεσματικά σκόνη, ρύπους, γύρη, καπνίλα, δυσάρεστες οσμές 
προσφέροντας ασφάλεια και υγιεινή ατμόσφαιρα στον χώρο. 
Αρωματίζει ελαφρώς μετά την χρήση.

The alcoholic Gel Clean + By Feral cleans and hygienically take care 
the hands without soap and water. Meets the need for quick and easy 
disinfection and antiseptic by eliminating bacteria and fungi by 99.9%. 
Thanks to its moisturizing ingredients, it does not cause dryness 
on the hands and leaves a pleasant feeling of softness.

Το αλκοολούχο gel Clean+ By Feral 500ml είναι κατάλληλο για το στιγμιαίο 
και αποτελεσματικό καθαρισμό των χεριών και τη διατήρηση της υγιεινής. 
Καθαρίζει τα χέρια, χωρίς τη χρήση νερού ή σαπουνιού καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ημέρας.  Δεν ξηραίνει τα χέρια.

Alcoholic liquid Clean+ by Feral is suitable for instant and effective 
cleansing hands and surfaces and maintaining hygiene. It cleans 
hands without the use of soap or water throughout the day. 
Does not stick and leaves a pleasant aroma. With a composition 
that does not dry hands

Το αλκοολούχο καθαριστικό χεριών και επιφανειών Clean+ By Feral 
είναι κατάλληλο για το στιγμιαίο και αποτελεσματικό καθαρισμό των 
χεριών και τη διατήρηση της υγιεινής. Καθαρίζει τα χέρια, 
χωρίς τη χρήση νερού ή σαπουνιού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.  
Δεν ξηραίνει τα χέρια.

4 LT 10 LT 20 LT

18893 18894 18895

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ.

4 1 1

4 LT 10 LT 20 LT

18880 18881 18882

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ.

4 1 1

4 LT 10 LT 20 LT

18879 18883 18884

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ.

4 1 1

PRODUCTS CATALOGUE
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In recent years, our company focuses on Private Label pro-
duction, a rapidly developing field worldwide. Now, more and 
more businesses choose Private Label products, as by this 

way, they can enter new markets.
Our company is committed to provide you with premium 

quality products with your business logo. At the same 
time, our marketing department always aims at creat-

ing the best possible packaging for the products of 
your choice.

Η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια εστιάζει στην 
παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ένα ταχύτατα 

αναπτυσσόμενο πεδίο παράγωγης διεθνώς. Πλέον όλο 
και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν τη δημιουργία 

προϊόντων PL, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορούν να 
εισέλθουν σε νέες αγορές. Η εταιρία μας δεσμεύεται  να 

σας παρέχει προϊόντα εξέχουσας ποιότητος με το λογότυπο 
της επιχείρησής σας, ενώ ταυτόχρονα το τμήμα market-

ing στοχεύει πάντα στη δημιουργία της καλύτερης δυνατής 
συσκευασίας για το προϊόν που επιθυμείτε. 

PRIVATE LABEL
//

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

4 LT 10 LT 20 LT

18893 18894 18895

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ.

4 1 1

4 LT 10 LT 20 LT

18879 18883 18884

CAR. | ΚΙΒ. BID. | ΜΠΙΤ. BID. | ΜΠΙΤ.

4 1 1

PRODUCTS CATALOGUE
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CAR CARE 
DONE RIGHT

Interior | Exterior | Engine | Tires & Rims | Wiper Blades 
 Accessories | Private Label Products





Thessaloniki, Greece
Proektasi Maiandrou

VIPE EVOSMOU
+30 2310 688 050

www.feral.gr
sales@feral.gr

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Προέκταση Μαιάνδρου

ΒΙΠΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
2310 688 050

www.feral.gr
sales@feral.gr

 CARE FOR YOUR CAR 

03
20


