ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν η ψησταριά είναι σε χρήση, μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη. Μαγειρεύετε
πάντα με πολύ προσοχή. Να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση ατυχημάτων ή
πυρκαγιάς. Να ξέρετε πού βρίσκονται κιτ πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρας, και να
ξέρετε πώς να τα χρησιμοποιήσετε. Να καθαρίζετε την ψησταριά συχνά προσέχοντας να
μην μεγαλώσετε ή βουλώσετε τις οπές του καυστήρα ή των βαλβίδων. Καθαρίζετε
συστηματικά την ψησταριά. Η συσσώρευση λίπους σε συνδυασμό με ψήσιμο χωρίς
επίβλεψη-κλειστό καπάκι μπορεί να προκαλέσει εσωτερικές αναφλέξεις ή φωτιά.
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Πιεζοανάφλεξη (Α)

Λειτουργία
Με ανοιχτή βαλβίδα φιάλης και ρυθμιστή φλόγας το αέριο διέρχεται από το λάστιχο αερίου
και το εξάρτημα ρύθμισης στον καυστήρα
Πατώντας την πιεζοανάφλεξη (Α) δημιουργείται στο μπουζί στον καυστήρα ένας σπινθήρας,
ο οποίος αναφλέγει το αέριο.
Η φλόγα ζεσταίνει τις ηφαιστειακές πέτρες , οι οποίες παρέχουν τη θερμότητα ομοιόμορφα
στη σχάρα ψησίματος με τα τρόφιμα, η οποία βρίσκεται από πάνω τους. Με το ρυθμιστή
φλόγας μπορεί να επιλεγεί η θερμαντική ισχύς για την αριστερή και δεξιά πλευρά του
καυστήρα.

Χρήση

Προβλεπόμενη Χρήση
Το μπάρμπεκιου αυτό προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση . Είναι σχεδιασμένο για να
χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες για την προετοιμασία τροφίμων
που είναι κατάλληλες για bbq και αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή .
Μόνο για Ιδιωτική χρήση !
Μη ενδεδειγμένη χρήση.
Οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ή εφαρμογές που επεκτείνονται πέρα από το δηλωμένο σκοπό
δεν επιτρέπονται . Αυτό ισχύει για τους εξής τύπους κατάχρησης :


Μην χρησιμοποιήσετε το bbq με κάρβουνο ή άλλο καύσιμο εκτός από το Υγραέριο
(προπάνιο/βουτάνιο )

Μην χρησιμοποιήσετε το bbq σαν φούρνο με σκεύη και κατσαρόλες

Μην χρησιμοποιήσετε το bbq ως θερμαντικό σώμα .
Μην χρησιμοποιήσετε το BBQ για να ζεστάνετε υλικά και άλλες ουσίες εκτός από τρόφιμα
που είναι κατάλληλα για bbq .
Εγγύηση
Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της τεχνολογίας - που
ισχύουν στη χρονική περίοδο που ξεκίνησε η κατασκευή τους - καθώς και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του σήματος CE . Είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα από το γερμανικό
σύλλογο αερίων και νερού με τον αριθμό ελέγχου CE-0085).Το προϊόν αυτό έφυγε από το
εργοστάσιο σε κατάσταση άρτια ως προς τη λειτουργία και την ασφάλειά του .
Το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση μας για το χρονικό διάστημα των 2 ετών από την
ημέρα που αγοράστηκε . Η εγγύηση ισχύει με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς και
καλύπτει το παραπάνω χρονικό διάστημα από την ημέρα αγοράς του προϊόντος . Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει η απόδειξη αγοράς η εγγύηση δεν έχει ισχύ .
Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και τα ελαττωματικά μέρη, καθώς και την
αντικατάσταση αυτών των εξαρτημάτων.
Το κόστος της μεταφοράς, της συναρμολόγησης, της αντικατάστασης των φθαρμένων
τμημάτων, και άλλα παρόμοια έξοδα δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση .

Εγγύηση(συνέχεια)
Η εγγύηση παύει να ισχύει και κάθε ευθύνη πρέπει να περάσει στο χρήστη σε περίπτωση
που :
- η ψησταριά δεν χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο
- τεθεί σε λειτουργία παρά την ύπαρξη εμφανών ζημιών ή όχι πλήρως συναρμολογημένη
- το μπάρμπεκιου έχει υποστεί οποιεσδήποτε τεχνικές αλλαγές που δεν είναι σύμφωνες με
τις προδιαγραφές αυτού
- χρησιμοποιηθούν αξεσουάρ (π.χ. ηφαιστειακές πέτρες ) που δεν έχουν εγκριθεί ρητά για
αυτή τη ψησταριά (σε περίπτωση αμφιβολιών ρωτήστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών )
- δεν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά της εταιρίας LANDMANN GmbH & Co.
Handels-KG .

Οδηγίες Ασφαλείας
Καθορισμός όρων χρήσης
Τα παρακάτω εικονογράμματα και προειδοποιητικές λέξεις χρησιμοποιούνται σε
αυτές τις οδηγίες για να επισημάνουν τους κινδύνους και σημαντικές πληροφορίες
.
Εικονογράφημα και όρος
σήματος

Κίνδυνος

Προσοχή!

Σημειώστε ότι …

…Ένας πιθανός κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει
σε σοβαρή σωματική βλάβη ή ζημιά ιδιοκτησίας
αν δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι

Ένας πιθανός κίνδυνος που μπορεί να
προκαλέσει υλικές ζημιές εάν δεν τηρούνται τα
μέτρα που έχουν καθοριστεί .

Σημειώσεις Λειτουργίας

Σύμβολο

Σημειώστε ότι …
… Μια χρήσιμη λειτουργία ή συμβουλή

Κίνδυνος “θερμές επιφάνειας και τμήματα’
Κατά τη λειτουργία κάποια προσιτά μέρη του bbq μπορούν να ανεβάσουν θερμοκρασία ,
ιδίως αυτά που είναι κοντά στην εστία .
Πιθανές Επιπτώσεις :



Σοβαρά εγκαύματα με την επαφή τμημάτων κοντά στην εστία
Πυρκαγιά ή φλόγα αν εύφλεκτα υλικά ή ουσίες βρίσκονται κοντά σε bbq .

Μέτρα ασφάλειας πριν από τη χρήση του bbq :
Κατά την εγκατάσταση του bbq βεβαιωθείτε ότι :

Δεν υπάρχουν και δεν θα είναι , εύφλεκτα υλικά και ουσίες σε κοντινή απόσταση .
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά ή ουσίες : 2 μέτρα μπροστά και 1 μέτρο από το
πλάι.Απόσταση από ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά ή ουσίες .π.χ. τοίχος : ελαχ. 0,25 m
-To bbq είναι τοποθετημένο σταθερά σε μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια .Δεν πρέπει να
μετακινείτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας .
Μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια ψησίματος :



Φορέστε γάντια προστασίας για bbq
Μην αφήνετε το bbq χωρίς επίβλεψη . Φροντίστε και διασφαλίστε ότι παιδιά και
κατοικίδια θα βρίσκονται μακριά από το bbq .

Κίνδυνος “Αέριο εξαιρετικά εύφλεκτο”
Το υγραέριο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και εκρηκτικό .
Πιθανές Επιπτώσεις


Σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές αν γίνει ανάφλεξη του αερίου σε ένα
περιβάλλον στο οποίο δεν ελέγχεται .
Μέτρα ασφαλείας



Χρησιμοποιείται το bbq μόνο σε εξωτερικούς χώρους και διασφαλίστε ότι το μέρος
είναι καλά αεριζόμενο .
Προστατέψτε τη μπουκάλα αερίου και το σωλήνα αερίου από το άμεσο ηλιακό φως
και από άλλες πηγές θερμότητας πάνω από 50 K. Προσέξτε ιδιαίτερα και
διασφαλίστε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου δεν αγγίζετε κανένα θερμό μέρος του
μπάρμπεκιου.

Μέτρα ασφαλείας (συνέχεια)


Μην τοποθετείτε τη μπουκάλα αερίου στο χαμηλότερο ράφι , επειδή είναι πολύ
κοντά στο καυστήρα .

Μην σκύβετε πάνω από την ψησταριά κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης .

Κλείστε άμεσα τη βαλβίδα του αερίου μετά από κάθε χρήση (γυρίστε τη βαλβίδα
κατά τη φορά του ρολογιού )

Μην αφήνετε το bbq χωρίς επίβλεψη . Αν η φλόγα σβήνει , ξανανάψτε αμέσως ή
κόψτε τη παροχή αερίου .

Όταν συνδέετε τη μπουκάλα βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη πηγή
ανάφλεξης σε ακτίνα 5 μέτρων .
Δώστε μεγάλη προσοχή να μην υπάρχουν ελεύθερες εστίες φλόγας , μην καπνίζετε ή μην
ενεργοποιείται ηλεκτρικές συσκευές (συσκευές , φώτα )κλπ. (πιθανός σπινθήρας) .
Πριν από κάθε χρήση , βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις αερίου είναι σφραγισμένες και
άθικτες .
Εάν κριθεί απαραίτητο ,αντικαταστήστε το σωλήνα , ώστε να συμμορφώνεται σύμφωνα με
τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις . Το bbq δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αν οι συνδέσεις
για τη προμήθεια αερίου είναι πορώδεις ή ελαττωματικές . Αυτό ισχύει επίσης , για
παράδειγμα , σε σωλήνες ή εξαρτήματα μπλοκαρισμένα από έντομα , καθώς αυτό μπορεί να
παράγει μια επικίνδυνη επιστροφή φλόγας από ανάφλεξη . Βεβαιωθείτε ότι η θέση της
σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα δεν υπόκειται σε συστροφή.
Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης.
• Κλείστε την παροχή αερίου στο δοχείο μετά τη χρήση
• Οποιαδήποτε τροποποίηση της συσκευής μπορεί να είναι επικίνδυνη

"Κίνδυνος Μετάθεση οξυγόνου από Αέριο”
Το υγραέριο είναι πιο βαρύ από το οξυγόνο . Συνεπώς εγκαθίσταται επί του εδάφους και
εκτοπίζει το οξυγόνο σε αυτό το επίπεδο.
Πιθανές Επιπτώσεις


Ασφυξία που προκύπτει από την έλλειψη οξυγόνου , εάν η συγκέντρωση του αερίου
αφήνεται να αυξηθεί επαρκώς .
Μέτρα Ασφαλείας





Χρησιμοποιείστε το bbq μόνο σε εξωτερικούς χώρους σε καλά αεριζόμενη περιοχή
και πάνω από το έδαφος (όχι σε μέρη που είναι κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους )
Κλείστε τη βαλβίδα της μπουκάλας αερίου μετά από κάθε χρήση .
Μην αφήνετε το bbq χωρίς επίβλεψη .Εάν η φλόγα σβήνει , ξανανάψτε αμέσως ή
διακόψτε τη παροχή αερίου .
Πριν από κάθε χρήση , βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις αερίου είναι σφραγισμένες
και άθικτες .
Εάν κριθεί απαραίτητο , Εάν κριθεί απαραίτητο ,αντικαταστήστε το σωλήνα , ώστε
να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις .
Το bbq δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν οι συνδέσεις της παροχής αερίου είναι
πορώδεις ή ελαττωματικές .



Αν το bbq δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα , διακόψτε
τη παροχή από τη φιάλη αερίου και αποθηκεύστε τη σωστά .
-Κλείστε τη βαλβίδα φιάλης αερίου με ένα παξιμάδι και ένα καπάκι ασφαλείας .
- Μην αποθηκεύετε τον κύλινδρο αερίου σε δωμάτια κάτω από το επίπεδο του
εδάφους, σε διαδρόμους ή κοντά σε σκάλες, περάσματα ή και οδικές αρτηρίες
μεταξύ κτιρίων.
- Πάντα να αποθηκεύετε φιάλες αερίου σε όρθια θέση, ακόμα και αν είναι άδειο.

Σύνδεση και αποσύνδεση της φιάλης αερίου .
Μέρη και Εργαλεία που θα χρειαστείτε .

17mm κλειδί (ανοικτού τύπου κλειδί SW17 )

Φιάλη αερίου
Μια κοινή φιάλη αερίου με συνολικό βάρος 3,5 έως 11 kg . Αυτά διατίθενται από
καταστήματα DIY ή από προμηθευτές φυσικού αερίου .

Ρυθμιστής πίεσης
Εγκεκριμένος ρυθμιστής πίεσης , μεγ. 1.5 kg/h , με λειτουργία πίεσης 28-30 mbar,
κατάλληλος για τη φιάλη αερίου .
Αυτοί οι ρυθμιστές είναι διαθέσιμοι και από τον τοπικό αντιπρόσωπο .

Ανίχνευση Διαρροής
Μπορείτε να διαπιστώσετε αν υπάρχει διαρροή στο σύστημα αερίου με έναν
ανιχνευτή διαρροής . Αυτό διατίθεται από καταστήματα DIY και από προμηθευτές
φυσικού αερίου .
Παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες λειτουργίας του ανιχνευτή διαρροής .
Τα παρακάτω μέρη περιλαμβάνονται στη συσκευασία . Ανταποκρίνονται στα πρότυπα της
χώρας στην οποία προμηθεύει η εταιρία LANDMANN .

Εύκαμπτος σωλήνας αερίου
-Εγκεκριμένος σωλήνας αερίου επαρκούς μήκους , που δεν υπερβαίνει το 1,5 m, και
επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς συστροφές .

Σύνδεση Φιάλης Υγραερίου

Κίνδυνος “Ανάφλεξη αερίου που έχει διαφύγει’
Το υγραέριο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και εκρηκτικό .
Πιθανές Επιπτώσεις

Σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από αέριο που διαφεύγει αναφλέξει σε
ένα περιβάλλον μη ελεγχόμενο .
Προφυλάξεις Ασφαλείας

Κατά τη σύνδεση της φιάλης αερίου διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν πηγές
ανάφλεξης σε ακτίνα 5 μέτρων .

Δώστε μεγάλη προσοχή να μην υπάρχουν ελεύθερες εστίες φλόγας , μην καπνίζετε
ή μην ενεργοποιείται ηλεκτρικές συσκευές (συσκευές , φώτα )κλπ. (πιθανός
σπινθήρας) .

Εάν κριθεί απαραίτητο , αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα προκειμένου να
συμμορφωθεί με την αντίστοιχη εθνικές απαιτήσεις.

1. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για να ρυθμίσετε τη συσκευή .
Βεβαιωθείτε ότι
-μη εύφλεκτα υλικά και ουσίες βρίσκονται κοντά στην συσκευή
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά και ουσίες : 2m μπροστά και 1 m από το
πλάι ,
Απόσταση για πυρίμαχα υλικά ή ουσίες –ελαχ. 0,25 m
- H συσκευή είναι τοποθετημένη σταθερά πάνω σε μια επίπεδη, επαρκώς μεγάλη
επιφάνεια. Δεν πρέπει να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

2. Τοποθετήστε τη φιάλη αερίου δίπλα στο bbq .
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη φιάλη αερίου στα πλαϊνά του ή στο ράφι της βάσης του .
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου δεν πρέπει να είναι λυγισμένος ή υπό τάση.
3. Ελέγξτε ότι η φιάλη αερίου και ο ρυθμιστής αερίου είναι σε καλή λειτουργική
κατάσταση .
4. Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του ρυθμιστή αερίου και του εύκαμπτου σωλήνα και
του εύκαμπτου σωλήνα με τη συσκευή ρύθμισης για να βεβαιωθείτε ότι είναι
ασφαλής .
5. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης. Χρησιμοποιήστε έναν ανιχνευτή διαρροών για να
βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιχτές .
Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες για τον ανιχνευτή διαρροής !
-Πότε μην ελέγχετε για διαρροή χρησιμοποιώντας μια «γυμνή» φλόγα . Ούτε η
ακρόαση για διαρροές αποτελεί αξιόπιστη μέθοδος ανίχνευσης .
-Αν η σύνδεση δεν είναι σφραγισμένη κλείστε άμεσα τη βαλβίδα της φιάλης και
σφίξτε τη σύνδεση ή αντικαταστήστε το σημείο διαρροής . Επαναλάβετε το test
διαρροής .
6. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το μπάρμπεκιου αμέσως, κλείστε τη βαλβίδα
της φιάλης.

Κλείσιμο Φιάλης αερίου
1.Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης
.Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αερίου δεν είναι τσακισμένος ή μπερδεμένος .
2.Αποθηκεύστε τη φιάλη αερίου σωστά :
-Μην την αποθηκεύετε σε μέρη κάτω από το επίπεδο του εδάφους ή κοντά σε
κλιμακοστάσια, διαδρόμους και περάσματα , οδούς μεταξύ των κτιρίων.
-Αποθηκεύετε πάντα τη φιάλη όρθια ,ακόμα κι αν είναι άδεια!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Εκκίνηση Μπάρμπεκιου
Πριν από τη χρήση, πλύνετε το ταψί (3) πολύ καλά με ζεστό νερό και σαπούνι και
αφήστε τα να στεγνώσουν και τα δύο καλά. Στη συνέχεια εφαρμόζεται λάδι μαγειρέματος
στην άνω πλευρά και των δύο μερών. Αυτό θα αποτρέψει το μαγειρεμένο φαγητό από το να
κολλήσει στο ταψί.
1. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ....
- Μη εύφλεκτα υλικά ή ουσίες βρίσκονται σε στενή απόσταση από το σκεύος. Ελάχιστη
απόσταση από εύφλεκτα υλικά ή ουσίες: 2m πάνω και 1m απο το πλάι Απόσταση από
πυρίμαχα υλικά ή ουσίες – ελαχ. 0,25 m.
- Το σκεύος είναι τοποθετημένο σταθερά πάνω σε μια επίπεδη, επαρκώς μεγάλη
επιφάνεια. Δεν πρέπει να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
2. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι …
-

3.Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης .
4.Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αερίου είναι στεγανό .
Προσοχή : Μην σκύβετε πάνω στην εστία ψησίματος κατά την διάρκεια των
βημάτων 7 και 8 Κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας .
5.Ανοίξτε το καπάκι (1) του μπάρμπεκιου (6) και κρατήστε το ανοιχτό κατά τη διάρκεια
της ανάφλεξης .

Κατά τη διάρκεια των επόμενων βημάτων ,μην σκύβετε κοντά στη ψησταριά –
κρατήστε απόσταση .
6.Πιέστε τον αριστερό ρυθμιστή φλόγας (Α) και γυρίστε αντίθετα από την φορά του
ρολογιού περίπου στο ένα τέταρτο μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ».
7.Κρατήστε το πατημένο σε αυτή τη θέση για 3 με 5 δευτερόλεπτα για να επιτρέψει τη ροή
του αερίου μέσα στον καυστήρα .
8.Αν το αέριο στο καυστήρα δεν αναφλέγεται ,αναμένετε για πέντε λεπτά και επαναλάβετε
τα βήματα 5 και 6 .
9.Γυρίστε το ρυθμιστή φλόγας στο «max»(μέγιστη φλόγα)
10.Ρυθμίστε τους άλλους ρυθμιστές φλόγας ‘όπως περιγράφετε στα βήματα 6 έως 9 .Ο
καυστήρας ανάβει από τα αριστερά προς τα δεξιά .
11.Κλείστε το καπάκι (1) έτσι ώστε το μπάρμπεκιου να ανεβάσει μέγιστη θερμοκρασία .Τη
πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το μπάρμπεκιου αφήστε το να ανεβάσει θερμοκρασία
για περίπου 30 λεπτά πριν τοποθετήσετε κάποιο φαγητό ,με αυτό τον τρόπο οι επιστρώσεις
θα σκληρύνουνε και θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια του φαγητού (όπως συμβαίνει με κάθε
φούρνο).
12. Μόλις η σχάρα ψησίματος (3) θερμανθεί, περιστρέψτε το ρυθμιστή φλόγας (Α) στην
επιθυμητή ρύθμιση θερμότητας (το ύψος της φλόγας).
Δεν συνιστούμε τη χρήση του μπάρμπεκιου στη μέγιστη θερμική ισχύς για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα, καθώς το περίβλημα θα γίνει πολύ ζεστό και μπορεί να υποστεί ζημιά .
13.Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε το φαγητό στη σχάρα .Προτείνουμε να φοράτε γάντια
ειδικά για ψήσιμο ή άλλου είδους γάντια τα οποία θα σας προστατέψουν από τη θερμότητα .

Απενεργοποίηση BBQ
1. Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης
2. Γυρίστε το ρυθμιστή φλόγας (A) στο "•" (off).
3. Περιμένετε μέχρι όλα τα σημεία να κρυώσουν και μετά καθαρίστε όλα τα λερωμένα
εξαρτήματα .
4. Κλείστε το καπάκι (1)
5. Σε περίπτωση το bbq δεν θα χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα :
-Αποσυνδέστε τη φιάλη αερίου (δες κεφάλαιο :Αποσύνδεση φιάλης υγραερίου )
-Αποθηκεύστε το bbq σε ένα στεγνό μέρος .

Home and Camp ltd
25ης Μαρτίου 11, Χαλάνδρι, Αττική
Ελλάδα, 15232
Τηλ.: (+30) 210 6831030
Φαξ: (+30) 210 6831749
E-mail: info@homeandcamp.gr

