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Κιάλια τσέπης (compact)
Tα ελαφριά και εύχρηστα κιάλια είναι ο ιδανικός συνοδός για εξωτερικές δραστηριότητες, όπως ταξίδια,
περιπάτους, ορειβασία, κυνήγι και παρατήρηση πουλιών, παρακολουθήσεις αθλητικών αγώνων, συναυλιών κ.ά.
Το ευρύ οπτικό πεδίο κάνει άνετη την παρατήρηση εκτεταμένων αντικειμένων ή κινούμενων στόχων, åíþ, ÷άρη
στις πολλαπλές επιστρώσεις των οπτικών και στα πρίσματα BK-4 ή ΒAΚ-7, θα έχετε πάντα εξαιρετικά ευκρινή
είδωλα, πλούσια σε κοντράστ.

Σειρά Opera Konus
KO2057, Opera 45, 3x25 (Μαύρο)
KO2055, Opera 43, 3x25 (Λευκό)

39,00 
39,00 

KO2053, Theatre (με φως) 3x25

33,00 

Σειρά Broadway 325N
Levenhuk
LEV-17784, 3X25 (μαύρο) με λαβή
LEV-17785, 3X25 (λευκό) με λαβή
LEV-28820, 3X25 (κόκκινο) με λαβή
LEV-28822, 3X25 (ασημί) με λαβή
LEV-28821, 3X25 (χρυσό) με λαβή

49,00 
48,00 
49,00 
52,00 
52,00 

Σειρά Broadway 325F Levenhuk
LEV-28818, 3X25 (χρυσό) με αλυσίδα
LEV-28817, 3X25 (λευκό) με αλυσίδα
LEV-17783, 3X25 (μαύρο) με αλυσίδα

Παιδικά κιάλια Levenhuk
Τα κιάλια LabZZ B θα
κάνουν κάθε παιδί να νιώσει
εξερευνητής. Αυτά τα
μικρόσωμα κιάλια έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για νεαρούς
παρατηρητές.
LEV-69715, LabZZ B2, 6X21
LEV-74099, LabZZ B6, 10X25
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29,00 
35,00 
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48,00 
52,00 
52,00 

Σειρά Atom Levenhuk
29,00 
35,00 
44,00 
69,00 

LEV-67675, Atom 8x21		
LEV-67676, Atom 10x25		
LEV-67678, Atom 16x32
LEV-67679, Atom 7x35

Σειρά Outland X
Celestron
CE71340, Outland X 8x25
CE71341, Outland X 10x25

85,00 
94,00 

Σειρά YF II
Kowa
KW-YFII30.6, YF II 6x30 WP
KW-YFII30.8, YF II 8x30 WP

Σειρά UpClose G2 Celestron
CE71230, UpClose G2 8X21
CE71232, UpClose G2 10X25
CE71234, UpClose G2 16X32
CE71250, UpClose G2 7X35

35,00 
39,00 
49,00 
59,00 

Σειρά Nature DX
Celestron
CE71330, Nature DX 8x32
CE71331, Nature DX 10x32

169,00 
174,00 

Σειρά SV
Kowa
149,00 
169,00 

KW-SVII25.8, SV II 8x25 WP
KW-SVII25.10, SV II 10x25 WP
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114,00 
124,00 
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Κιάλια κλασικών διαστάσεων
Σειρά UpClose Celestron

Αντάπτορας προσαρμογής
κιαλιών σε τρίποδα Konus

Κιάλια κλασικού σχεδιασμού, κατάλληλα
για παρατηρήσεις της φύσης αλλά και του
έναστρου ουρανού. Διαθέτουν κεντρική
εστίαση, διοπτρική ρύθμιση και εξωτερική
ελαστική επένδυση και πολύ καλό eye
relief. Ανθεκτικά σε καταπονήσεις.
CE71252, UpClose G2 8X40
CE71256, UpClose G2 10x50

Συμβατός με όλα τα κιάλια
που έχουν υποδοχή στο
εμπρός μέρος τους.

62,00 
74,00 

KO2022, Αντάπτορας
τύπου “L”

Περιλαμβάνεται μαλακή θήκη μεταφοράς, καπάκια
φακών και λουράκι ανάρτησης. Σχεδίαση: Porro

Σειρά Atom Levenhuk

24,00 

Weathermaster-III Helios
Κιάλια υψηλής ποιότητας, παντός καιρού! Αδιάβροχα και
πεπληρωμένα με άζωτο για να μην θαμπώνουν οι φακοί,
πρίσματα Bak-4 και ευρύ πεδίο παρατήρησης που καθιστά
πολύ άνετη την παρατήρηση
κινούμενων στόχων
όπως πουλιά ή ζώα
που κινούνται ή
αυτοκίνητα, μηχανές ή
κανό σε αγώνες.

Οπτικά όργανα πολλαπλών χρήσεων που
διακρίνονται από εξαιρετικό
σχεδιασμό και ποιοτική
κατασκευή.

OV-30880, 10x50

124,00 
LEV-67681, 7x50
LEV-67683, 20x50

77,00 
89,00 

Σειρά Sherman Base Levenhuk

Σειρά Outland Celestron
Μεσαίου μεγέθους κιάλια που έχουν
σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες
κάθε λάτρη της φύσης, από παρατηρητές
πουλιών και κυνηγούς ως φιλάθλους και
ταξιδιώτες. Τα οπτικά είναι πολυπιστρωμένα,
για να αποδίδονται είδωλα υψηλής ευκρίνειας
και υψηλής αντίθεσης. Τα πρίσματα είναι
κατασκευασμένα από γυαλί ΒΑΚ – 4, για
ενισχυμένη χρωματική πιστότητα. Ευέλικτα
κιάλια σε προσιτή τιμή, καλή επιλογή για όλες
τις υπαίθριες περιπέτειές σας!

CE71346, Outland X 8x42
CE71347, Outland X 10x42
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137,00 
137,00 

Τα κιάλια Sherman Base 10x50 είναι ένα μοντέλο κατάλληλο
για πολλές χρήσεις, ιδανικό για τον κυνηγό, τον ψαρά, τον
περιηγητή και τον τουρίστα. Αξιόπιστο και βολικό οπτικό
όργανο με μεγάλη αντοχή στις κακές καιρικές συνθήκες. Θα
γίνει ο απαραίτητος βοηθός σας στη μελέτη της άγριας ζωής,
στην παρακολούθηση αθλητικών αγώνων και την παρατήρηση
του ουρανού.

LEV-71143, Sherman Base 10x42
LEV-71144, Sherman Base 10x50
LEV-71145, Sherman Base 12x50
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124,00 
129,00 
139,00 

Σειρά Sherman Pro Levenhuk

Σειρά Karma Pro Levenhuk

Τα κιάλια αυτά είναι κατάλληλα για πολλές χρήσεις,
ιδανικά για τον κυνηγό, τον ψαρά, τον περιηγητή και
τον τουρίστα. Αυτά τα αξιόπιστα και βολικά οπτικά
όργανα έχουν μεγάλη αντοχή στις κακές καιρικές
συνθήκες. Θα γίνουν ο απαραίτητος βοηθός σας στη
μελέτη της άγριας ζωής ή των αρχιτεκτονημάτων,
στην παρακολούθηση
αθλητικών αγώνων ή
αστικών τοπίων.
Τα Sherman θα σας
συνοδεύουν
όπου κι αν
πάτε.

Βροχή, χιόνι, ομίχλη – τίποτα δεν μπορεί να
αλλοιώσει την ποιότητα της εικόνας, όταν έχετε
τα κιάλια Karma PRO! Η ισχυρή μεγέθυνση σάς
επιτρέπει να παρατηρείτε άνετα πολύ μακρινά
αντικείμενα με μεγάλη λεπτομέρεια. Επιπλέον,
μπορείτε να παρατηρείτε ακόμα και το σούρουπο.
Το εντελώς αδιάβροχο σώμα επιτρέπει την
παρατήρηση υπό οποιεσδήποτε
καιρικές συνθήκες.
Ένα όργανο
υψηλής
ποιότητας
που ικανοποιεί
ακόμα και τις
επαγγελματικές
ανάγκες των χρηστών!

LEV-67727, Sherman Pro 10x50
LEV-67728, Sherman Pro 12x50

239,00 
249,00 

LEV-67699, Karma Pro 10x50
LEV-67700, Karma Pro 12x50

Σειρά Nature DX Celestron

Σειρά SV II Kowa

Ο τέλειος σύντροφος για τους λάτρεις των
αποδράσεων στην φύση. Μπορείτε άφοβα να
τα έχετε μαζί σας σε κάθε δραστηριότητα. Είναι
ελαφριά κιάλια, αντέχουν σε αντίξοες καιρικές
συνθήκες, είναι πλήρως αδιάβροχα και γεμισμένα
με αέριο άζωτο, που τα καθιστά αντιθαμβωτικά.

Εξαιρετική απόδοση από την
κορυφαία ιαπωνική εταιρία
Kowa. Είναι αδιάβροχα
και γεμισμένα με ξηρό
αέριο άζωτο, το οποίο
αποτρέπει το εσωτερικό
θόλωμα. Όλα τα οπτικά
μέρη κατασκευάζονται από
υψηλής ποιότητας γυαλί.
Με ελαφριά και στιβαρή
κατασκευή.

CE71333, Nature DX 10x42
CE71335, Nature DX 10x56
CE71336, Nature DX 12x56

199,00 
284,00 
299,00 

KW-SVII42.8, SV II 8x42 DCF
KW-SVII42.10, SV II 10x42 DCF
KW-SVII50.10, SV II 10x50
KW-SVII50.12, SV II 12x50

174,00 
189,00 

275,00 
285,00 
347,00 
367,00 

Σειρά Mistral WP6, αδιάβροχα Helios
Αδιάβροχα κιάλια roof, με υψηλής
ποιότητας χαρακτηριστικά, πολύ καλή
επιλογή τόσο για παρατήρηση
πουλιών όσο και για γενική
χρήση. Με εργονομικό και
μοντέρνο σχεδιασμό και ελαστική
εξωτερική επένδυση σε πράσινο
χρώμα για μεγαλύτερη αντοχή.
Το σώμα είναι κατασκευασμένο
από ελαφρύ αλλά ανθεκτικό
πολυκαρβονικό υλικό.

OV-30955, Mistral WP6 10x42
OV-30958, Mistral WP6 10x50
OV-30954, Mistral WP6 8x42 ED
OV-30956, Mistral WP6 10x42 ED
OV-30959, Mistral WP6 10x50 ED
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179,00 
189,00 
224,00 
234,00 
249,00 
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Κιάλια κλασικών διαστάσεων
Σειρά BD 42 II XD Kowa

Σειρά Terra ED Zeiss

Με φακούς υψηλής ποιότητας
ED, με κοντινή εστίαση και
αξιοζήλευτο μεγάλο
οπτικό πεδίο, η
σειρά BDIIXD θέτει
ένα νέο
στάνταρ
σε επίπεδο
τιμής. Προσιτά
χωρίς συμβιβασμούς.

Τα κιάλια Terra ED είναι
ανθεκτικά, αξιόπιστα και
εύχρηστα. Η κορυφαία
οπτική ακρίβεια
και η υδροφοβική
επίστρωση εγγυώνται
λαμπρά είδωλα και
στην παραμικρή
λεπτομέρεια.

KW-BDII42.8XD, BD II 8x42 XD
KW-BDII42.10XD, BD II 10x42 XD

489,00 
499,00 

CZ-5242039907, Terra ED 8x42 (μαύρο-γκρι)
CZ-5242049907, Terra ED 10x42 (μαύρο-γκρι)

Conquest HD Zeiss

Σειρά BD 56 XD Prominar Kowa

Ο ιδανικός σύντροφος στην παρατήρηση υπό τις πιο
προκλητικές και απαιτητικές συνθήκες φωτισμού.
Εντυπωσιάζει με το ευρύ πεδίο, τη λαμπρότητα
και τις υψηλού contrast εικόνες. Το κιάλι αυτό
παρέχει μεγάλο eye relief και σταθερότητα εικόνας
για ξεκούραστη παρατήρηση ακόμα και στο βαθύ
λυκόφως.

CZ-525631, 8x56
CZ-525632, 10x56
CZ-525633, 15x56

529,00 
574,00 





Η Kowa εμπλουτίζει την κομψή σειρά BD42 PROMINAR που διαθέτει τους θρυλικούς φακούς XD, με
διαμέτρους κιαλιών 56mm. Ανάμεσα στα μοντέλα
της σειράς BD XD Prominar θα βρείτε σίγουρα ένα
κιάλι με μεγάλη διαύγεια
και εξαιρετική
οπτική
ποιότητα για
κάθε χρήση
και ανάγκη.

KW-BD56.8XD, BD 8x56 XD Prominar
KW-BD56.10XD, BD 10x56 XD Prominar
KW-BD56.12XD, BD 12x56 XD Prominar

650,00 
674,00 
694,00 

Κιάλια ναυτικά αδιάβροχα
Ενσωματωμένη φωτιζόμενη πυξίδα, αποστασιόμετρο και δυνατότητα προσάρτησης σε τρίποδα.

LEV-67733, Sherman PLUS 7x50

Levenhuk, LEV-72108, Nelson 8x30 WP
Levenhuk, LEV-72109, Nelson 7x50 WP
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139,00 
164,00 
w w w.planit ario.gr

154,00 
Celestron, CE71189-A,
Oceana 7x50 WP-IF/RC

234,00 

Κιάλια μεγάλων διαστάσεων
SkyMaster Celestron
Τα κιάλια αυτά προσφέρουν εκπληκτικές επιδόσεις για αστρονομικές και
επίγειες παρατηρήσεις, χάρη στα πολύ καλής ποιότητος πρίσματα BAK-4
και το μεγάλο άνοιγμα των φακών. Είναι αδιάβροχα, με πολυεπιστρωμένους
φακούς για υψηλό κοντράστ και μεγάλο eye relief, ιδανικό για αυτούς που
φορούν γυαλιά. Ρύθμιση διόπτρας για εστίαση ακριβείας.

CE71007, SkyMaster 12x60
CE71009, SkyMaster 15x70
CE71018, SkyMaster 20x80
CE72031, SkyMaster 20x80 Pro

137,00 
137,00 
199,00 
379,00 

Περιλαμβάνονται: Μαλακή θήκη πολυτελείας, Εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.
* Τα μοντέλα CE71009, CE71018 & CE72031 περιλαμβάνουν αντάπτορα για προσαρμογή σε τρίποδα

Special Saturn Bresser

Spezial Astro Bresser

Τα κιάλια αυτά προσφέρουν έναν εξαιρετικό
συνδυασμό πολλών μεγεθύνσεων με μεγάλους
αντικειμενικούς φακούς. Η εξαιρετικά υψηλή
φωτοσυλλεκτική ικανότητα τα καθιστά ιδανικά για
αστρονομικές και επίγειες παρατηρήσεις. Η σύνδεση
τους σε τρίποδα γίνεται ευκολότερη, με τη χρήση του
συμπεριλαμβανόμενου προσαρμογέα τρίποδου. Αυτό
επιτρέπει μια σταθερή εικόνα και παρατήρηση.

Χάρη στα πλήρως πολυεπιστρωμένα οπτικά πρίσματα
και στους μεγάλους αντικειμενικούς φακούς, τα κιάλια
αυτά παρέχουν καθαρές και φωτεινές εικόνες από
άκρη σε άκρη. Λόγω της μεγάλης μεγέθυνσης, είναι
ιδανικά όχι μόνο για την παρατήρηση αστρονομικών
αντικειμένων, αλλά και για την προβολή μακρινών
επίγειων αντικειμένων. Μπορούν να τοποθετηθούν
απευθείας σε τρίποδο χάρη στον ενσωματωμένο
αντάπτορα.

OPT-1552060, Saturn 20x60

164,00 

OPT-1552081, Astro 20x80

174,00 

Bruno Plus Levenhuk
Τα αστρονομικά κιάλια Bruno Plus θα σας δώσουν μια εξαιρετική
ευκαιρία να εξερευνήσετε τα βάθη του διαστήματος! Τα
χαρακτηριστικά τους είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα
ενός διοπτρικού τηλεσκοπίου εισαγωγικού επιπέδου και σας
επιτρέπουν να δείτε την ομορφιά του σύμπαντος. Μπορείτε
να δείτε τη Σελήνη, να βρείτε στον ουρανό τον Κρόνο και την
Αφροδίτη και να παρακολουθήσετε την κίνηση του Διεθνούς
Διαστημικού Σταθμού. Είναι, επίσης, άριστο εργαλείο για την
παρατήρηση βροχών διαττόντων αστέρων.
LEV-71146, 15x70
LEV-71147, 20x80

w w w.planit ario.gr

269,00 
299,00 
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Κιάλια μεγάλων διαστάσεων
Σειρά Stellar II Helios

Quantum 20 & 40x100 Helios

Υψηλής ποιότητας κιάλια σχεδιασμένα για
επίγειες παρατηρήσεις μεσαίας έως μεγάλης
απόστασης καθώς και για αστρονομική
παρατήρηση. Είναι εντελώς αδιάβροχα και
γομωμένα με άζωτο για λειτουργία χωρίς
θάμπωμα. Διαθέτουν στιβαρή αλλά ελαφριά
κατασκευή, ανθεκτική στους κραδασμούς και
ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη στήλη
προσάρτησης σε τρίποδα,
με κεντρική ράβδο
στήριξης.

Κορυφαίας ποιότητας αδιάβροχα κιάλια με ανεξάρτητη,
ελικοειδή εστίαση σε κάθε προσοφθάλμιο. Σχεδιασμένα
για αστρονομική παρατήρηση και για μεσαίας
έως μεγάλης απόστασης επίγεια παρατήρηση.
Διαθέτουν μεγάλα πρίσματα ΒΑΚ-4 και οπτικό
σύστημα με πλήρεις πολλαπλές επιστρώσεις. Άριστης
ποιότητας αντικειμενικούς φακούς τριών στοιχείων.
Περιλαμβάνονται δύο ζεύγη προσοφθαλμίων. Τα
προσοφθάλμια έχουν κλίση 45° ως προς τον οπτικό
άξονα, η οποία κάνει βολική τόσο την επίγεια όσο και την
αστρονομική παρατήρηση. Τα κιάλια δέχονται συνήθη
προσοφθάλμια 1,25”. Διατίθενται σε αλουμινένιο
βαλιτσάκι αποθήκευσης/μεταφοράς επενδυμένο με
αφρώδες υλικό.

OV-30148, 16x80
OV-30149, 20x80

374,00 
374,00 

OV-30833

Σειρά BT- SF Explore Scientific
Τη νύχτα θαυμάστε την ομορφιά του έναστρου ουρανού
και τη μέρα παρατηρήστε μακρινά αντικείμενα ή τη φύση.
Με τα κιάλια αυτά, κατά τη διάρκεια μιας ξάστερης νύχτας
μπορείτε να παρατηρήσετε σφαιρωτά αστρικά σμήνη,
λαμπρά νεφελώματα, τους κρατήρες της Σελήνης, ακόμα
και πλανήτες! Φυσικά, μπορείτε να κάνετε και επίγεια
παρατήρηση τοπίων, καθώς και λεπτομερή παρατήρηση
μακρινών αντικειμένων όπως πλοίων και αεροπλάνων. Χάρη
στους μεγάλους φακούς που διαθέτουν επαγγελματική
επίστρωση στις επιφάνειές τους, τα κιάλια αυτά αποδίδουν
λαμπρά και φωτεινά είδωλα ακόμα και όταν η παρατήρηση
γίνεται τη νύχτα ή κατά το λυκόφως, προσφέροντάς σας
έτσι μια απολαυστική εμπειρία θέασης! Η κλίση 45° των
προσοφθάλμιων εξασφαλίζει άνετη και ξεκούραστη θέαση
ακόμα και όταν τα κιάλια είναι στραμμένα σε μεγάλες
γωνίες. Περιλαμβάνονται δύο προσοφθάλμια 20mm,
62° LER. Με ενσωματωμένη λαβή που διευκολύνει την
μεταφορά και την στήριξη των κιαλιών σε
τρίποδα.

OPT-0114200, BT-70 SF
OPT-0114210, BT-82 SF
OPT-0114220, BT-100 SF
OPT-0114230, BT-120 SF
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1299,00 
1399,00 
1599,00 
1999,00 

1349,00 

Διχαλωτή στήριξη
Η στήριξη αυτή είναι το αποτέλεσμα εντατικών
δοκιμών που στοχεύουν στον σχεδιασμό
μιας στήριξης για μεγάλα κιάλια, διόπτρες,
τηλεφακούς και τηλεσκόπια που να είναι
σταθερή, με ελάχιστη επίδραση κραδασμών
και ταυτόχρονα βολική στη μεταφορά της.
•
•
•
•
•

Για κιάλια διαμέτρου μέχρι και 120 mm,
διοπτρικά τηλεσκόπια, διόπτρες και για
τηλεσκόπια παρατήρησης ευρέως πεδίου
Πρακτικός τρόπος προσάρτησης του οργάνου
μέσω του σφιγκτήρα τύπου GP dovetail
(45mm) και μιας ράβδου τύπου dovetail.
Ελεύθερη κατακόρυφη περιστροφή εύρους
από τον ορίζοντα μέχρι το ζενίθ.
Δυνατότητα ρύθμισης τριβών κατά αζιμούθιο
και καθ’ ύψος.
Επίπεδη βάση με σπείρωμα 3/8’’ - κατάλληλη
για διάφορους τρίποδες τηλεσκοπίων και
φωτογραφικών καμερών.

TSUForkMount

w w w.planit ario.gr

479,00 

Κιάλια με κέρμα ή
και χωρίς κέρμα
Σχεδιασμένα για τουριστική χρήση
και ιδανικά για την απόλαυση
πανοραμάτων. Διαθέτουν
μεγάλους αντικειμενικούς φακούς
που παρέχουν λαμπρές και
ευκρινείς εικόνες. Τοποθετούνται
σε τουριστικά θέρετρα, χώρους
αρχαιολογικής ή περιβαλλοντικής
αξίας, ξενοδοχεία, ψηλά
κτίρια ή γενικά, μέρη με θέα,
κάνοντας προσιτά στα μάτια,
μακρινά αντικείμενα. Με
στιβαρή κατασκευή για αντοχή
σε μηχανικές καταπονήσεις
και αντοχή σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος από -15οC έως
+50οC.

Συσκευές νυχτερινής παρατήρησης
Ψηφιακά κιάλια νυκτός Halo Levenhuk
Τα ψηφιακά κιάλια & μονοκιάλια νυκτός Halo 13x είναι ο ιδανικός σύντροφος για τις παρατηρήσεις σας σε
συνθήκες απόλυτου σκότους. Είναι κατάλληλα για παρατήρηση φυσικών τοπίων και εξερεύνηση άγνωστων
περιοχών. Διαθέτουν ενσωματωμένο καταγραφέα που τους επιτρέπει να λειτουργούν τόσο ως συσκευή οπτικής
παρατήρησης, όσο και ως συσκευή λήψης φωτογραφιών και καταγραφής βίντεο. Σε απόλυτο σκοτάδι αποδίδουν
ασπρόμαυρες εικόνες, ενώ στο φως της ημέρας χρησιμοποιούνται ως τυπικά κιάλια ή μονοκιάλια αποδίδοντας
έγχρωμες εικόνες.
Τα Halo 13x WiFi, επιτρέπουν τον χειρισμό τους μέσω smartphone ή tablet και προσφέρουν οπτικό και ψηφιακό
zoom.

LEV-77665, 13x μονοκιάλι
LEV-77663, 13x

		

LEV-77664, 13x με WiFi

157,00 
187,00 
199,00 

Θερμικές κάμερες Pulsar Yukon
Ζήστε την περιπέτεια στο σκοτάδι !
Σχεδιασμένες να ταιριάζουν απόλυτα στο χέρι ή σε ένα κανονικό
μέγεθος τσέπης, οι συσκευές θερμικής απεικόνισης εξασφαλίζουν
άνετο και σταθερό κράτημα καθώς επίσης και ευκολία στην
μεταφορά. Χειρισμός φιλικός προς τον χρήστη με εργονομική
σχεδίαση που εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο άνεσης και
ευχρηστίας.
YUK-9100080375, PULSAR Axion Key XM22		

990,00 
w w w.planit ario.gr
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Μονοκιάλια
Konusmall Konus

Labzz MC2 Levenhuk

Μονοκιάλι εξαιρετικά πρακτικό για κυνηγούς
και όχι μόνο! Ελαστική εξωτερική επένδυση για
μεγαλύτερη αντοχή.

Κάθε παιδί θα χαιρόταν να έχει ένα σοβαρό οπτικό
όργανο για να εξερευνεί τον κόσμο που μας περιβάλλει.
Το μονοκιάλι θα γίνει πιστός σύντροφος του παιδιού και
θα το βοηθήσει να παρατηρεί με λεπτομέρεια
μακρινά αντικείμενα.

KO2060, 10x25

19,00 

LEV-70813, 10x25

19,00 

LabZZ MC4 Levenhuk

Konusmall 2 Zoom Konus
Υψηλής ποιότητας μονοκιάλι, με ισχύ zoom 7x-17x
Διαθέτει σύστημα διπλής εστίασης και υποδοχή
προσαρμογής σε τρίποδα.
KO2062 , 7-17x30

54,00 

Οι νεαροί εξερευνητές της ζούγκλας, οι κυνηγοί
θησαυρών και οι πειρατές λατρεύουν
αυτό το οπτικό βοήθημα.
Ένας νεαρός εξερευνητής
θα βρει τρόπους να τη
χρησιμοποιήσει τόσο μέσα
στην πόλη όσο και έξω από
αυτήν.

LEV-74097, 8x42

LabZZ MC6 Zoom Levenhuk
Μια παιδική διόπτρα, πιστός σύντροφος για τον
νεαρό εξερευνητή της φύσης ή για ένα φιλόμαθο
παιδί που ενδιαφέρεται να μάθει πώς λειτουργεί ο
κόσμος.

LEV-74098, 10-30x30

24,00 

Atom Levenhuk
Ένα μονοκιάλι συμπαγές, ελαφρύ
και πρακτικό στη χρήση.
Μια εξαιρετική επιλογή
για επιστήμονες της
φύσης, λάτρεις του
κάμπινγκ ή κυνηγούς.

LEV-74094, 8x42		

35,00 

LEV-74095, 10x42		
LEV-74096, Zoom 10-30x30

Wise Levenhuk
Αν σας αρέσει το περπάτημα, η ορειβασία, η
παρατήρηση της αστικής αρχιτεκτονικής ή η
απόλαυση φυσικών τοπίων, το μονοκιάλι αυτό
θα γίνει ο πιστός σας σύντροφος!
Το κέλυφος είναι
εντελώς αδιάβροχο
και χωράει άνετα
σε μια τσέπη
– μπορείτε
να το πάρετε
μαζί σας όπου
και αν πάτε!

Rainbow Levenhuk
Μία σειρά από έγχρωμα, μικρά και ελαφριά μονοκιάλια.
Είναι ικανά για υψηλής ποιότητας απόδοση και
ευρυγώνια παρατήρηση. Αποτελούν μια
πολύ καλή επιλογή για τους
λάτρεις των αθλημάτων,
τουρίστες, παιδιά και
τους φυσιοδίφεις.

LEV-72598, 8x25 (μπλε)
LEV-69684, 8x32
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49,00 

24,00 
29,00 
34,00 

LEV-72599, 8x25 (μωβ)

w w w.planit ario.gr

39,00 
39,00 

Spyglass SG2 Levenhuk

Σειρά Wise Plus Levenhuk

Το τέλειο δώρο για τους λάτρεις των ασυνήθιστων αλλά και
πρακτικών αντικειμένων. Στιλάτη και εκλεπτυσμένη συσκευή που
μοιάζει με μονοκιάλι αντίκα. Προτείνεται για παρατήρηση φύσης
και μακρινών αντικειμένων όπως: τοπία, ζώα, πτηνά, αυτοκίνητα,
αθλήματα και πολλά άλλα.

Αν σας αρέσει το περπάτημα, η ορειβασία,
η παρατήρηση της αστικής αρχιτεκτονικής
ή η απόλαυση φυσικών τοπίων, το μονοκιάλι
αυτό θα γίνει ο πιστός σας σύντροφος!
Εξαιρετικά μικρό του μέγεθος για να χωράει
σε μια τσέπη ή σε ένα μικρό τσαντάκι.

LEV-70751, 12x30

49,00 

Fine Brass Admiral Helios
Αυτό το παραδοσιακό «πειρατικό» μονοκιάλι από χαλκό &
δερματίνη, είναι όμοιο με εκείνο που χρησιμοποιούσαν οι
θαλασσοπόροι του 18ου και του 19ου αιώνα. Είναι
πτυσσόμενο, με τέσσερα τμήματα και
συνοδεύεται από μαλακή θήκη.

LEV-67738, Wise Plus 8x32
LEV-67739, Wise Plus 8x42
LEV-67740, Wise Plus 10x42

68,00 
74,00 
79,00 

Nelson Levenhuk
59,00 

OV-10898, 10-30x30

Σειρά Wise Pro Levenhuk
Με αυτό το οπτικό όργανο μπορείτε
να παρατηρείτε σε ηλιόλουστες μέρες
αλλά και σε συννεφιασμένες, καθώς
η λαμπρότητα της εικόνας παραμένει
ικανοποιητική ακόμα και υπό συνθήκες
χαμηλού φωτισμού. Η προσάρτηση του
σε τρίποδα κάνει πιο άνετες
τις παρατηρήσεις μεγάλης
διάρκειας και πιο σταθερή την
εικόνα.
LEV-74155, Wise Pro 8x42
LEV-74156, Wise Pro 10x50

89,00 
119,00 

Ιδανικό για τους λάτρεις των θαλάσσιων περιηγήσεων,
των ψαράδων και των ιδιοκτητών μικρών σκαφών!
Βοηθά να δείτε καλά απομακρυσμένα αντικείμενα
αλλά μπορείτε επίσης να παρατηρήσετε και κοντινά
αντικείμενα με εστίαση μόλις στα 3 μέτρα. Διαθέτει
ενσωματωμένη πυξίδα και αποστασιόμετρο.

LEV-72110, 7x35
LEV-72111, 8x42

79,00 
94,00 

Καθαριστικά προσοφθαλμίων /
οπτικών

Σειρά Vegas ED Levenhuk
Το μονοκιάλι Vegas ED χρησιμοποιεί
φακούς από γυαλί εξαιρετικά
χαμηλής διασποράς. Ιδανικό για
παρατήρηση της φύσης,
μελέτη αστικών τοπίων
και παρακολούθηση
αθλητικών αγώνων.

Levenhuk, LEV-29282, Πανί καθáρισμού
Levenhuk, LEV-51446, Lens Pen
Baader, BA-2905000, Πανί καθáρισμού

LEV-74157, 8x42
LEV-74158, 10x50

179,00 
214,00 

Baader, BA-2905007, Υγρό καθαρισμού
Celestron, CE93575, Lens Pen

w w w.planit ario.gr

6,00 
14,00 
7,00 
15,00 
19,00 
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Διόπτρες επίγειας παρατήρησης
Blaze Base -F Levenhuk
Οι διόπτρες αυτές είναι οπτικά εργαλεία εισαγωγικού επιπέδου,
κατάλληλα για μακρινές παρατηρήσεις. Μπορείτε να παρατηρήσετε
την άγρια φύση, την αστική αρχιτεκτονική και τα τοπία της φύσης.
Λόγω του μεγάλου οπτικού πεδίου, είναι θαυμάσιες για παρατήρηση
των αντικειμένων που κινούνται γρήγορα και αποτελούν μια
εξαιρετική επιλογή για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων.
Περιλαμβάνεται μεταλλικός επιτραπέζιος τρίποδας.
LEV-72094, 7x50
LEV-72095, 10x60

44,00 
49,00 

Blaze Base Zoom Levenhuk
Ένα διαδεδομένο οπτικό
όργανο, χρήσιμο στο κυνήγι,
στη μελέτη αστικών τοπίων και
στην παρακολούθηση πτηνών και
ζώων. Αυτές οι διόπτρες παρέχουν
μεγάλη μεγέθυνση που επιτρέπει
την λεπτομερή παρατήρηση πολύ
απομακρυσμένων αντικειμένων. Φυσικοί
επιστήμονες, κυνηγοί, εξερευνητές,
όλοι θα αγαπήσουν μια διόπτρα Blaze
BASE. Είναι θαυμάσια επιλογή για την
παρατήρηση του ζωικού βασιλείου, αλλά
και αστικών και φυσικών τοπίων. Περιλαμβάνεται
μεταλλικός επιτραπέζιος τρίποδας.

Blaze Plus Zoom Levenhuk
Ένας πραγματικός θησαυρός για τον φυσιοδίφη και τον ορνιθολόγο.
Είναι απόλαυση να παρατηρείτε με αυτήν φυσικά τοπία, πτηνά και ζώα.
Θα έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε λεπτομερώς τον κόσμο που μας
περιβάλλει και να παρατηρήσετε ακόμα και πολύ μακρινά αντικείμενα.
Η διόπτρα αυτή είναι ένα οπτικό όργανο παντός καιρού. Το ερμητικά
σφραγισμένο κέλυφος προστατεύει τα
οπτικά από νερό, σκόνη και βρωμιά, ενώ η
γόμωση αζώτου αποτρέπει το θάμπωμα των
φακών. Η συσκευασία περιλαμβάνει μικρό
επιτραπέζιο τρίποδα.

LEV-72099, Plus 50, 13-40x
LEV-72100, Plus 60, 15-45x
LEV-72101, Plus 80, 20-60x
LEV-72102, Plus 90, 25-75x

12

134,00 
149,00 
269,00 
279,00 
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LEV-72096, 15-45x50
LEV-72097, 20-60x60
LEV-72098, 25-75x70
LEV-73900, 20-60x80
LEV-73901, 25-75x100

68,00 
79,00 
99,00 
174,00 
249,00 

Blaze Pro Zoom Levenhuk
Αυτά τα οπτικά όργανα δεν επηρεάζονται από
βροχή, σκόνη ή παγετό και δίνουν καθαρή
εικόνα, ακόμα και στο λυκόφως. Είναι ιδανικά
για εξερεύνηση της άγριας ζωής και για γενική
παρατήρηση μακρινών στόχων. Η διόπτρα
Levenhuk Blaze PRO είναι συγκρίσιμη με ένα
ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο. Θα εντυπωσιάσει
ακόμα και τους απαιτητικούς χρήστες.
LEV-72103, Pro 50, 15-45x
LEV-72104, Pro 60, 20-60x
LEV-72105, Pro 70, 20-60x
LEV-72106, Pro 80, 20-60x
LEV-72107, Pro 100, 25-75x

179,00 
239,00 
269,00 
299,00 
429,00 

Blaze Base Compact Zoom
Levenhuk
Άριστη επιλογή για ανθρώπους που έχουν
έντονο στιλ ζωής και απολαμβάνουν την
ορειβασία και την εξερεύνηση του κόσμου
γύρω μας. Μικρές και ελαφριές, πολύ
βολικές για ταξίδια. Αδιαπέραστες σε
βροχή και χιόνι, τα καταφέρνουν ακόμα και
σε ακραίες παρατηρησιακές συνθήκες.
Μπορείτε να παρατηρείτε τοπία υπό χαμηλή
μεγέθυνση, ώστε να έχετε ευρύ οπτικό πεδίο,
ενώ οι υψηλές μεγεθύνσεις επιτρέπουν τη
λεπτομερή μελέτη μακρινών αντικειμένων. Τα
πολυεπιστρωμένα οπτικά πολλών στοιχείων
αποδίδουν καθαρή και ευκρινή εικόνα, με
υψηλό κοντράστ. Το σώμα, είναι ερμητικά
σφραγισμένο και γομωμένο με άζωτο.
Μπορούν να προσαρμοστούν σε τρίποδα, για
την παρατήρηση διαρκείας φυσικών τοπίων ή
την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων στο
γήπεδο.

LEV-74159, Compact 50, 8-24x
LEV-74160, Compact 60, 9-27x
LEV-74161, Compact 50 ED, 8-24x
LEV-74162, Compact 60 ED, 9-27x

159,00 
189,00 
199,00 
239,00 

w w w.planit ario.gr
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Διόπτρες επίγειας παρατήρησης
Ultima Zoom 450 Celestron
Σχεδιασμένη για να αποδίδει καλά σε πολλές και
διάφορες καταστάσεις, κατάλληλη για κάθε χρήση. Θα
την εκτιμήσετε παρατηρώντας τη φύση και μακρινά
αντικείμενα και, αφού είναι αδιάβροχη, μπορείτε
να τη χρησιμοποιήσετε υπό οποιεσδήποτε καιρικές
συνθήκες. Θαυμάσιος σύντροφος για κάθε λάτρη της
φύσης και των εξωτερικών δραστηριοτήτων, με άριστα
πολυεπιστρωμένα οπτικά, φορητό και ανθεκτικό κέλυφος.

CE52248, 65 Ζoom 18-55x

Περιλαμβάνεται προσοφθάλμιο ζουμ & μαλακή θήκη μεταφοράς.

CE52250, 80 Ζoom 20-60x

Σειρά Discovery Range Levenhuk
Οι διόπτρες Discovery Range είναι μια εξαιρετική επιλογή για
ταξιδιώτες που προσπαθούν πάντα για νέες ανακαλύψεις. Μικρό και
ελαφρύ οπτικό όργανο για να το πάρετε μαζί σας σε μια μεγάλη πεζοπορία ή
ένα συναρπαστικό ταξίδι σε περιοχές άγριας φύσης. Λόγω του μικρού τρίποδου,
μπορεί να “περιηγηθεί” γρήγορα για παρατήρηση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Περιλαμβάνεται επιτραπέζιο, μεταλλικό τρίποδο και θήκη για αποθήκευση και μεταφορά.
Επιπλέον, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν προσαρμογέα για smartphone.
LEV-77804, Range 50, 15-45x
LEV-77805, Range 60, 20-60x
LEV-77806, Range 70, 25-75x

79,00 
89,00 
99,00 

TSN500 Kowa
Μια διόπτρα μικρή, με κληρονομιά μεγάλη
Εξαιρετικά ελαφριά και συμπαγής, με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά
που θα ικανοποιήσουν πολλές ανάγκες των χρηστών. Το μικρό
της μέγεθος και βάρος είναι δελεαστικά
χαρακτηριστικά για ταξίδια, παρατήρηση
της φύσης και των πουλιών, για κυνηγούς,
σκοποβολή και τοξοβολία, τόσο για νεαρής
όσο και για μεγαλύτερης ηλικίας άτομα
στους οποίους η φορητότητα παίζει
σημαντικό ρόλο.

KW-TSN502, TSN502, απευθείας θέαση

334,00 
334,00 
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KW-TSN501, TSN501, θέαση υπό γωνία 45°

224,00 
299,00 

TSN82SV, 45ο Kowa
Οι μεγάλοι αντικειμενικοί φακοί 82mm της
εγγυώνται τη φωτεινότητα του ειδώλου. Όλοι
οι φακοί, τα πρίσματα και τα εξωτερικά γυαλιά
προστασίας από τη σκόνη είναι πολλαπλώς
πολυεπιστρωμένα, διασφαλίζοντας με αυτόν
τον τρόπο την οξύτητα των εικόνων και την
καθαρότητα του πεδίου. Το σώμα της διόπτρας
είναι αδιάβροχο και πεπληρωμένο με ξηρό άζωτο
για αποφυγή του θαμπώματος των φακών.
Δεν περιλαμβάνεται προσοφθάλμιο και θήκη

KW-TSN82SV

790,00 

Προσοφθάλμιο zoom 20-60x
(για σειρές TSN660/600 & TSN82SV)
KW-TSEZ9B,

339,00 

Regal M2 ED Zoom, 45ο Celestron
Είτε είναι μέρα είτε νύχτα, η Regal M2 είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να αποδίδει τα πιο
ευκρινή είδωλα. Θα σας ενθουσιάσει στην παρατήρηση πτηνών και της φύσης, στη θέαση
μακρινών στόχων και στην απλή αστρονομική παρατήρηση. Διαθέτει όλα τα προηγμένα
χαρακτηριστικά όπως το γυαλί ED και σώμα από κράμα μαγνησίου. Είναι
πλήρως υδατοστεγής και γομωμένη με άζωτο, για την αποτροπή
θολώματος. Συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς.
CΕ52305, 80 ED Ζoom 20-60x
CΕ52306, 100 ED Ζoom 22-67x

949,00 
1099,00 

Prominar Kowa
Όργανα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας
για απαιτητικούς χρήστες, επιστήμονες,
ερευνητές, βιολόγους, δασολόγους κ.ά.
Με σώμα από κράμα μαγνησίου, ελαφριά
και συμπαγής παρά τους μεγάλους αντικειμενικούς
φακούς και τη μεταλλική της κατασκευή, παρέχει σιγουριά
και αίσθηση ασφάλειας στον χρήστη ακόμη και στις πιο σκληρές
συνθήκες.
• Συμπαγής σχεδιασμός 5 οπτικών στοιχείων.
• Αδιάβροχη και πεπληρωμένη με ξηρό άζωτο ώστε να αποτρέπεται το
θάμπωμα των φακών.
• Διπλός εστιαστής για γρήγορη και ακριβή εστίαση.
Δεν περιλαμβάνονται προσοφθάλμια.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Προσοφθάλμιο zoom 25-60x
(για σειρές TSN770 & TSN880)
KW-TE11WZ,

KW-TSN773, Prominar XD Lens, θέαση υπό γωνία 45°
KW-TSN883, Prominar Fluorite Crystal 88, θέαση υπό γωνία 45°






Victory Harpia Zeiss
Οι κορυφαίας απόδοσης διόπτρες της ZEISS. Η παρατήρηση
της φύσης και ειδικότερα των πτηνών ανεβαίνει σε
άλλο επίπεδο με αυτές τις διόπτρες. Συνδυάζουν ένα
νέο, επαναστατικό οπτικό σύστημα με ευρυγώνιο ζουμ
τριών επιπέδων. Το σύστημα εστίασης DualSpeed Focus
εξασφαλίζει γρήγορη και απόλυτης ακριβείας εστίαση ακόμα
και σε υψηλές μεγεθύνσεις.
CZ-528047, Harpia 85, θέαση υπό γωνία 45°
CZ-528057, Harpia 95, θέαση υπό γωνία 45°
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Προσοφθάλμιο zoom 22-65x /
23-70x (για διοπτ. Harpia)
CZ-528070,
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Κεντρική διανομή & κατάστημα λιανικής:
Αντ. Τρίτση 15-17, ΠΥΛΑΙΑ (έναντι Sports Arena
ΠΑΟΚ Φοίνικα), ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 541 826, 2310 533902
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Σάββατο: 10 πμ – 6 μμ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;
Γνωρίζουμε καλά το αντικείμενο
Tο ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη εταιρία εισαγωγής και εμπορίας οργάνων παρατήρησης της φύσης
και του ουρανού (τηλεσκόπια, κιάλια, διόπτρες, μικροσκόπια, μετεωρολογικοί σταθμοί κ.ά). Προμηθεύουμε οπτικά
όργανα σε πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών.
Φιλική και υπεύθυνη εξυπηρέτηση
Το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας, στους οποίους συγκαταλέγονται επιστήμονες φυσικοί, εξειδικευμένοι
τεχνικοί κ.ά, μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε τη σωστή επιλογή. Ειδικά αν είστε στο ξεκίνημά σας, αυτή η βοήθεια είναι
πολύτιμη, εφόσον θέλετε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα.
Φυσική παρουσία
Στο κατάστημά μας μπορείτε να δείτε τα προϊόντα, να τα συγκρίνετε, και να ακούσετε μια ενημερωμένη άποψη, πριν
καταλήξετε σε οποιαδήποτε αγορά.
Τεχνική υποστήριξη και after sale service
Αλλά και μετά την αγορά σας, πάλι εδώ είμαστε. Στη διάθεσή σας για κάθε απορία, καθοδήγηση, τεχνική υποστήριξη,
εκτέλεση εγγύησης και ό,τι άλλο ενδέχεται να σας απασχολήσει. Για τα περισσότερα όργανα παρατήρησης που
εισάγουμε, τηλεσκόπια, μικροσκόπια κλπ, μεταφράζουμε αναλυτικές οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
Επίσημος ή αποκλειστικός αντιπρόσωπος
Το ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης είναι επίσημος διανομέας και, σε πολλές περιπτώσεις, αποκλειστικός αντιπρόσωπος
μερικών από τις πιο μεγάλες εταιρείες στον κόσμο στον χώρο του εξοπλισμού αστρονομίας και παρατήρησης της φύσης.

