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Η Coral Gas A.E.B.E.Y. είναι η διάδοχος της Shell Gas A.E.B.E.Y.,
μετά την εξαγορά των δραστηριοτήτων εμπορίας (downstream) της
στην Ελλάδα από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E., στις 30 Ιουνίου του 2010.
Από το 1965, λειτουργεί στην αγορά της αποθήκευσης και
εµπορίας υγραερίου. Μέσω των 4 εγκαταστάσεών της σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Κρήτη, εξυπηρετεί πάνω
από 1.000.000 πελάτες, προµηθεύοντάς τους µε αξιοπιστία και
ασφάλεια υγραέριο:
>> εμπορικό προπάνιο
>> εμπορικό βουτάνιο
>> εμπορικό προπάνιο - βουτάνιο, μείγμα για θέρμανση
>> εμπορικό προπάνιο - βουτάνιο, μείγμα για Autogas
>> εμπορικό προπάνιο - βουτάνιο, άοσμο μείγμα για ειδικές
εφαρμογές (χρήσεις)
Η εταιρία εμπορεύεται τα προϊόντα της σε όλα τα διαφορετικά είδη
συσκευασιών:
α) σε φιάλες για οικιακή και επαγγελµατική χρήση
β) χύµα σε δεξαµενές για οικιακή, επαγγελµατική και βιοµηχανική
κατανάλωση
γ) σε φιαλίδια
δ) σε οχήµατα (autogas), ως εναλλακτικό καύσιµο που προσφέρει
οικονοµία και συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος
Η Coral Gas έχει όραµα να είναι µία κορυφαία εταιρία υγραερίου
στην προτίµηση των πελατών και στην κερδοφορία, επιτυγχάνοντας
συνεχή αναπτυξιακή πορεία, υψηλά επίπεδα ασφάλειας με σεβασµό
στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
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Η Coral Gas είναι πιστοποιημένη με ISO 900 1:2015,
ISO 14001:2015 και OHSAS 1 800 1:2007 σε όλες τις
δραστηριότητές της. Ταυτόχρονα είναι αφοσιωμένη
στο να παρέχει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
στους πελάτες της, εφαρμόζοντας αυστηρές διαδικασίες
και μεθόδους, διατηρώντας πάντοτε την ασφάλεια
στην κορυφή των προτεραιοτήτων της.
Ενταγµένη στον Όµιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και µε ανθρώπινο δυναµικό
100 ατόµων, η Coral Gas µε νέα σήµατα και ανανεωµένη εταιρική
εικόνα, επενδύει -εκτός των άλλων- στην αναπτυσσόµενη αγορά
του υγραερίου (ως εναλλακτικού καυσίµου) για την κίνηση των
οχηµάτων (autogas) και σε καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες,
όπως η παραγωγή φιαλών µε ειδική βαλβίδα ασφάλειας Flow
Limiter Valve, τα νέα ILL φιαλίδια (εξοπλισμένα με τεχνολογία
Internal Leak Limiter) και η νέα φιάλη 5 κιλών Go Gas. Ένα
σύνολο πρωτοποριακών προϊόντων που ανεβάζει το επίπεδο
ασφάλειας των καταναλωτών υγραερίου στην Ελλάδα.
Το 2017 η Coral Gas ίδρυσε θυγατρική εταιρία στην Κύπρο µε
σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.
Το 2018 η Coral Gas, παρουσίασε μια μοναδική καινοτομία στο
υγραέριο κίνησης. Εισήγαγε τον μοριακό ιχνηθέτη στο υγραέριο
παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας
και ποσότητας του υγραερίου κίνησης ώστε να προσφέρει τη
μέγιστη διασφάλιση στους πελάτες μας για την αξιοπιστία των
καυσίμων που προμηθεύονται.
Συνδυάζοντας την εξειδίκευση και την ευελιξία του Οµίλου
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ µε την πολύτιµη εµπειρία και τεχνογνωσία της
πολυεθνικής SHELL GAS AEBEY, η Coral Gas προσφέρει,
µε γνώµονα την ασφάλεια, ακόµα υψηλότερη ποιότητα και
εξυπηρέτηση στους πελάτες της.
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Παραγωγή Φιαλιδίων Υγραερίου Coral Gas
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Μονάδα παραγωγής
φιαλιδίων Coral Gas

Παραγωγικές διαδικασίες υπό καθεστώς αυστηρών
ποιοτικών ελέγχων
Πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 –
OHSAS 18001:2007
ΥΨΗΛΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΦΙΑΛΊΔΙΑ:
>> Περιέχουν εµπορικό βουτάνιο
>> Κυάθιο από ηλεκτρολυτικά επικασσιτερωµένο χάλυβα
>> Κατεργασία κυαθίου µε διπλή εξέλαση
>> Εκτυπωµένη ηµεροµηνία παραγωγής και αριθµό σειράς
ΥΨΗΛΌΣ ΠΟΙΟΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ:
>> Παραλαβές πρώτων υλών
>> Όλα τα στάδια παραγωγής
>> Συµβατότητα µε το πρότυπο EN417:2012
ΝΈΟ ΦΙΑΛΊΔΙΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΉ ΡΟΉΣ:
>> Πατέντα Coral Gas
>> Πρωτοποριακός σχεδιασμός
8

ILL:

Έλεγχοι &
Πιστοποιήσεις
Σχεδιασμός φιαλιδίων
Coral Gas
Τα τρυπώµενα – µη επαναπληρούµενα φιαλίδια
υγραερίου (Type 200) είναι σχεδιασµένα και
παράγονται σύµφωνα µε το EN 417 και τη
νοµοθεσία ADR:2017 (Part II – §6.2.6.4.).
Με σκοπό την αυξηµένη ασφάλεια των φιαλιδίων,
απαιτείται η ενσωµάτωση ενός εσωτερικού
περιοριστή ροής ILL (internal leakage limiter).
Το ILL πρέπει να περιορίζει τη διαρροή σε ένα
τρυπηµένο φιαλίδιο σε < 70 cm3/h στους 50o C.

Έλεγχοι της λειτουργίας του ILL απέδειξαν
πως οι επιδόσεις του ξεπερνούν κατά πολύ
τις απαιτήσεις του προτύπου EN και στην
ουσία λειτουργεί ως διακόπτης ροής και
όχι ως περιοριστής. Κατά τη διάρκεια των
ελέγχων τρυπηµένα φιαλίδια παρέµειναν για
εβδοµάδες χωρίς ίχνη διαρροής.
Η αποτελεσµατικότητα του περιοριστή έχει
επιθεωρηθεί και πιστοποιηθεί από τον
ανεξάρτητο φορέα MIRTEC και επιβεβαιωθεί
από την Lloyd’s Register.
Τα φιαλίδια της Coral Gas παράγονται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας
περί µεταφερόµενων δοχείων πίεσης και
υποστηρίζονται από τεχνική μελέτη του ΕΜΠ.
Η παραγωγή φιαλιδίων είναι πιστοποιημένη
από την MIRTEC και ως εκ τούτου φέρουν τη
σήµανση «π».
Η παραγωγή των φιαλιδίων Coral Gas
διέπεται από τις πιστοποιήσεις ποιότητας
ISO 9001:2015, ISO14001:2015 & OHSAS
18001:2007 και επανελέγχεται ετησίως από
..
τον φορέα πιστοποίησης TUV Austria.

H: 62,5mm

H: 90,5mm

Ø 82,0mm

Ø 90,0mm
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Φιαλίδια

Coral Gas 190

Coral Gas 230

Coral Gas 450

Μεταλλικό κυλινδρικό
φιαλίδιο υγραερίου με
Εσωτερικό Περιοριστή
Ροής (I.L.L.), επιδεχόμενο
διάτρηση, χωρίς δυνατότητα
επαναπλήρωσης.

Μεταλλικό κυλινδρικό
φιαλίδιο υγραερίου με
βαλβίδα σπειρώματος
διπλής επιφάνειας,
χωρίς δυνατότητα
επαναπλήρωσης.

Μεταλλικό κυλινδρικό
φιαλίδιο υγραερίου με
βαλβίδα σπειρώματος
διπλής επιφάνειας,
χωρίς δυνατότητα
επαναπλήρωσης.

Προδιαγραφές:

ΕΝ417

ΕΝ417

ΕΝ417

Περιεχόμενο:

190γρ Βουτάνιο

230γρ Βουτάνιο

450γρ Βουτάνιο

Διαστάσεις
κιβωτίου:

36 τμχ.:
24,5εκ χ 35,8εκ χ 27εκ

24 τμχ.:
31,5εκ χ 34εκ χ 22,8εκ

12 τμχ.:
26,5εκ χ 34εκ χ 22,8εκ

48 τμχ.:
31,7εκ χ 35,8εκ χ 27εκ2592
1440

792

Συμβατότητα/
Εφαρμογή

Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

85 mm

135 mm

2592

90,5mm

Τεμάχια /παλέτα
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Ø 90mm

Ø 111 mm

Ø 112 mm

Όλα τα φιαλίδια διατίθενται
και σε Private Label.

Coral Gas 227

Coral Gas A Valve

Coral Gas 220

Μεταλλικό κυλινδρικό
φιαλίδιο υγραερίου με
βαλβίδα σπειρώματος
διπλής επιφάνειας,
χωρίς δυνατότητα
επαναπλήρωσης.

Μεταλλικό κυλινδρικό
φιαλίδιο υγραερίου
με βαλβίδα bayonet,
απλή ή ασφαλείας,
χωρίς δυνατότητα
επαναπλήρωσης.

Μεταλλικό κυλινδρικό
φιαλίδιο υγραερίου με
βαλβίδα σπειρώματος
διπλής επιφάνειας, χωρίς
δυνατότητα επαναπλήρωσης.

Μεταλλικό φιαλίδιο
υγραερίου για την
επαναπλήρωση
αναπτήρων.

ΕΝ417

ΕΝ417

ΕΝ417

ΕΝ417

500γρ Βουτάνιο

227γρ Βουτάνιο

220γρ/330γρ Βουτάνιο

220γρ Βουτάνιο

12 τμχ.:
24,5εκ χ 35,8εκ χ 27εκ

24 τμχ.:
20,3εκ χ 39,5εκ χ 26,6εκ

24 τμχ.:
19,3εκ χ 39,5εκ χ 26,6εκ/
26,5εκ χ 40εκ χ 26,5εκ

24 τμχ.:
20,3εκ χ 39,5εκ χ 26,6εκ

864

1728

1728/1440

1728

Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

120,5 mm

Coral Gas 500

174 mm

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

172/252 mm

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

182 mm

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
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Ø 122 mm

Ø 6,5 cm

Ø 6,5 cm

Ø 6,5 cm

Φιαλίδια

Εν Oίκω gas 190

Mega Oίκω gas 500

Μεταλλικό κυλινδρικό
φιαλίδιο υγραερίου με
Εσωτερικό Περιοριστή
Ροής (I.L.L.), επιδεχόμενο
διάτρηση, χωρίς δυνατότητα
επαναπλήρωσης.

Μεταλλικό κυλινδρικό
φιαλίδιο υγραερίου
επιδεχόμενο διάτρηση, με
Εσωτερικό Περιοριστή Ροής
(I.L.L), χωρίς δυνατότητα
επαναπλήρωσης.

Προδιαγραφές:

ΕΝ417

ΕΝ417

Περιεχόμενο:

190γρ Βουτάνιο

500γρ Βουτάνιο

Διαστάσεις
κιβωτίου:

36 τμχ.:
24,5εκ χ 35,8εκ χ 27εκ

12 τμχ.:
37εκ χ 24εκ χ 22εκ

48 τμχ.:
31,7εκ χ 35,8εκ χ 27εκ

Κατανάλωση:
Ένδειξη μπεκ:

2592

972

Συμβατότατα/
Εφαρμογή

Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

90,5mm

120 mm

Τεμάχια /παλέτα

12
Ø 90mm

Ισχύς:

Ø 122 mm

Συσκευές

Coral Gas Εστία

Coral Gas Καμινέτο

Coral Gas Λάμπα

Coral Gas Φλόγιστρο

Εστία υγραερίου με βιδωτή
βαλβίδα για εύκολη τοποθέτηση
ή αλλαγή βάσης, με ρυθμιστή
ακριβείας για υψηλή απόδοση
και μέγιστη ασφάλεια.
Λειτουργεί με φιαλίδιο
βουτανίου Coral Gas 500gr με
βαλβίδα θηλυκού σπειρώματος
7/16 κατά EN417.

Εστία υγραερίου υψηλής
απόδοσης και μέγιστης
ασφάλειας, με σύστημα
εύκολου βιδώματος βάσης.
Κατάλληλα σχεδιασμένο
για μαγειρική χρήση.
Μοντέρνος σχεδιασμός με
λαβή. Λειτουργεί με φιαλίδιο
βουτανίου 190gr.

Λυχνία υγραερίου για
το κάμπινγκ, τον κήπο,
το μπαλκόνι με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη.
Μοντέρνος σχεδιασμός
με λαβή. Λειτουργεί
με φιαλίδιο βουτανίου
190gr.

Φλόγιστρο υγραερίου με
σύστημα εύκολου βιδώματος
βάσης, για χρήση μαγειρική/
ζαχαροπλαστική και εργασίες
στον κήπο, με πιεζο-ηλεκτρική
ανάφλεξη. Μοντέρνος
σχεδιασμός με λαβή. Λειτουργεί
με φιαλίδιο βουτανίου 190gr.

EN 521

EN 521

EN521

ΕΝ 521

Βουτάνιο,
Εστία απευθείας πίεσης

Βουτάνιο,
Εστία απευθείας πίεσης

Βουτάνιο,
Λάμπα απευθείας πίεσης

Βουτάνιο,
Φλόγιστρο απευθείας πίεσης

0,32 kW

1,2 kW

0,5 kW

1,7 kW

84 γρ/ώρα

87 γρ/ώρα

36,4 γρ/ώρα

133 γρ/ώρα

20

25

15

30

2

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Η σειρά συσκευών Coral Gas
είναι διαθέσιμη σε 2 χρώματα.
μπλε
κόκκινο
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Φιαλίδια & Συσκευές

mini GoGas 190
Μεταλλικό κυλινδρικό φιαλίδιο
υγραερίου με Εσωτερικό
Περιοριστή Ροής ( I.L.L.),
επιδεχόμενο διάτρηση, χωρίς
δυνατότητα επαναπλήρωσης.

14

Προδιαγραφές:

ΕΝ417

Περιεχόμενο:

190γρ Βουτάνιο

Διαστάσεις
κιβωτίου

36 τμχ.:
24,5εκ χ 35,8εκ χ 27εκ

Ισχύς:

48 τμχ.:
31,7εκ χ 35,8εκ χ 27εκ

Κατανάλωση:

Τεμάχια /παλέτα

2592

Ένδειξη μπεκ:

Συμβατότητα/
Εφαρμογή

Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

mini GoGas Καμινέτο

mini GoGas Λάμπα

mini GoGas Φλόγιστρο

Εστία υγραερίου υψηλής απόδοσης
και μέγιστης ασφάλειας, με
σύστημα εύκολου βιδώματος
βάσης. Κατάλληλα σχεδιασμένο
για μαγειρική χρήση. Μοντέρνος
σχεδιασμός με λαβή. Λειτουργεί
με φιαλίδιο βουτανίου 190gr.

Λυχνία υγραερίου για το
κάμπινγκ, τον κήπο, το μπαλκόνι
με πιεζο-ηλεκτρική ανάφλεξη.
Μοντέρνος σχεδιασμός με λαβή.
Λειτουργεί με φιαλίδιο βουτανίου
190gr.

Φλόγιστρο υγραερίου με σύστημα
εύκολου βιδώματος βάσης, για
χρήση μαγειρική/ζαχαροπλαστική
και εργασίες στον κήπο, με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Μοντέρνος
σχεδιασμός με λαβή. Λειτουργεί
με φιαλίδιο βουτανίου 190gr.

EN 521

EN521

ΕΝ 521

Βουτάνιο, Εστία απευθείας πίεσης

Βουτάνιο, Λάμπα απευθείας πίεσης

Βουτάνιο, Φλόγιστρο απευθείας πίεσης

1,2 kW

0,5 kW

1,7 kW

87 γρ/ώρα

36,4 γρ/ώρα

133 γρ/ώρα

25

15

30

2

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
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Ελαφριά, εύχρηστη,
ασφαλής και με όμορφο
design, η φιάλη GoGas
είναι ο νέος σας φίλος.
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Απογείωσε την GoGas σου...

GoGas 5kg

Smart Grill

>>
>>
>>
>>

>> Ελαφριά και φορητή συσκευή BBQ

>>
>>
>>

>>
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Eλαφριά-εύχρηστη φιάλη υγραερίου
Καθαρό βάρος 5 κιλά
Μεταφέρεται εύκολα παντού
Μεταμορφώνεται σε εστία μαγειρέματος,
BBQ ψησίματος, θερμαντικό ή φωτιστικό σώμα!
Βραβευμένος-Εργονομικός σχεδιασμός
Ειδική βαλβίδα για σύνδεση με ένα κλικ
Τριπλή ασφάλεια:
- FLV: Aσφαλιστική βαλβίδα ροής
- PRV: Ασφαλιστική βαλβίδα πίεσης
- GFRM: Δοχείο υψηλής αντοχής
Προϊόν Ε.Ε.

>> Ψήνει - μαγειρεύει
>> Aνοξείδωτα αξεσουάρ
>> Με αντικολλητική επιφάνεια 30εκ
και ανθεκτική σχάρα 30εκ
>> Εύκολη στο πλύσιμο
>> Αποτελεί ιδανική επιλογή
για μαγείρεμα τόσο στο σπίτι,
όσο και στην εξοχή ή στο κάμπινγκ.
>> Προϊόν Ε.Ε.

με τα σωστά εξαρτήματα!

Αντικολλητική πλάκα
X Large

Smart Lamp

Smart Thermo

>> Αντικολλητική XL
Πλάκα Ψησίματος 38εκ

>> Λάμπα υγραερίου με απόδοση
800W εξαιρετικά δυνατή
>> Made in Italy
>> Ιδανική για κάμπινγκ,
προσκοπισμό, ψάρεμα, κυνήγι
>> Πολύ οικονομική
>> Με πιεζο-ηλεκτρική ανάφλεξη
>> Ρυθμιζόμενη φλόγα
>> Εσωκλείεται διχτάκι
πυράκτωσης
>> Λειτουργεί με φιάλη 5 κιλών

>> Κεραμική σόμπα με πιεζο-ηλεκτρικό
μηχανισμό ανάφλεξης
>> Διαστάσεις: 55εκ(Υ) χ38εκ(Μ) x29εκ(Β)
>> Ισχύς: 3 κλίμακες:1,4kW-2,8kW-4,2kW
>> Kατανάλωση σόμπας:
305γρ/ στη μέγιστη ισχύ
>> Συστήματα ασφαλείας:
- Αισθητήρας στάθμης οξυγόνου
- Προστασία από πλευρική πτώση
>> Ζεσταίνει μέχρι 60 τ.μ.
>> Μετακινείται εύκολα με ροδάκια
>> Εσωκλείεται ρυθμιστής πίεσης
για φιάλη 5 κιλών

>> Τοποθετείται στο Smart Grill
>> Μεγαλύτερη επιφάνεια
ψησίματος
>> Εύκολη στο πλύσιμο
>> Μεταφέρεται παντού
>> Προϊόν Ε.Ε.

>> Προϊόν Ε.Ε.
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Νέα Προϊόντα

Mini BBQ (κόκκινο-γκρι)

Garden Grill

>> Ελαφριά και φορητή συσκευή BBQ
>> Διαστάσεις: 42,5εκ(Υ) x33,5εκ(Π) x27εκ(Β)

>> Οικογενειακή συσκευή BBQ
για τον κήπο και την παρέα!

>> Αποτελεί ιδανική επιλογή για το κάμπινγκ,
τον κήπο και το μπαλκόνι!

>> Διαστάσεις: 83εκ(Υ)

>> Mε πλάκα ψησίματος αλουμινίου

>> Εύκολη στη χρήση και
στο καθάρισμα

>> Με ειδικό καπάκι που μετατρέπεται
σε ξύλο κοπής
>> Χρησιμοποιείται με φιαλίδιο 500γρ
ή φιάλη 5 κιλών
>> Εύκολο στη Μεταφορά
>> Εύκολο στο Καθάρισμα

>> Με Αντικολλητική πλάκα XL 38εκ

>> Λειτουργεί με φιάλη GoGas
5 κιλών η οποία τοποθετείται
στο εσωτερικό της συσκευής
>> Προϊόν Ε.Ε.

Table top

Provence

Manhattan

Επιτραπέζια θερμάστρα υγραερίου

Φορητή θερμάστρα υγραερίου

Φορητή θερμάστρα υγραερίου

>> Επιτραπέζια θερμάστρα για
το μπαλκόνι και τον κήπο

>> Παραδοσιακή «ρουστίκ»
θερμάστρα για εσωτερικούς
χώρους, από μαντέμι,
χρώμα μαύρο
>> Διαστάσεις:
80εκ(Υ) χ47εκ(Π) χ58εκ(Β)
>> Συνολική ισχύς: 3kW
>> Εσωκλείονται λάστιχο και
ρυθμιστής
>> Χρήση με όλες τις φιάλες
(προτείνουμε φιάλη 10 κιλών)
>> Ρεαλιστικό εφέ φλόγας
>> Με ενσωματωμένα ροδάκια

>> Μοντέρνα οικονομική θερμάστρα
για εσωτερικούς χώρους
>> Διαστάσεις:
69εκ(Υ) x38εκ(Π) x42εκ(Β)
>> Συνολική ισχύς: 3kW
>> Εσωκλείονται λάστιχο και
ρυθμιστής
>> Χρήση με όλες τις φιάλες
(προτείνουμε φιάλη 5 κιλών)
>> Ρεαλιστικό εφέ φλόγας
>> Με ενσωματωμένα ροδάκια

>> Διαστάσεις: 96εκ(Υ)
>> Συνολική ισχύς: 4,5kW
>> Εσωκλείονται λάστιχο και
ρυθμιστής
>> Χρήση με όλες τις φιάλες
(προτείνουμε φιάλη 5 κιλών)
>> Αποτελείται από ανοξείδωτα
μέρη

2

ΧΡΟΝΙΑ
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
Ηρώδου Αττικού 12Α
151 24 Μαρούσι
Τ: 210 9491000
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Όπισθεν Διυλ. Ασπρόπυργου
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
Τ: 210 5590902

www.coralgas.gr
Coral Gas Official | Τ: 800 11 90 600

