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Παν. Σαρρής & Συνεργάτες

Αθήνα - Ρουφ: 210.4831.713 • 210.4827.587 • 210.3418.928 

Αθήνα - Πατήσια: 210.2282.196 • 210.2286.622 

Κέρκυρα: 26610.28501 • 6973.730.067 • 6932.303.029 

Ρόδος: 22410.76800 - 6973.730059 

 Καλαμάτα: 27210.99098 - 6946.438.331 

ε ξ ο π λ ι σ μ ο ί  ε σ τ ί α σ η ς
ξενοδοχείων | εστιατορίων | catering | bar | café

Τώρα στο www.sarris.com.gr μπορείτε: 
• Να βρείτε αναλυτικά πληροφορίες για το κάθε προϊόν. 

• Να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα μας είδη. 
• Να κάνετε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια την επιλογή των προϊόντων  

που θέλετε και να λαμβάνετε την προσφορά μας άμεσα.

www.sarris.com.gr
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100% MELAMINE

Meiguang 
porcelain

ένδυσης & εστίασης 



σερβίτσια.............................................................................................................................................6-93 

επιτραπέζια σκεύη σερβιρίσματος ..................................94-131 

μαχαιροπήρουνα................................................................................................132-147 

κανάτες...................................................................................................................................148-151 

ποτήρια....................................................................................................................................152-197 

εξοπλισμός cafe.................................................................................................198-225 

εξοπλισμός bar.....................................................................................................226-251 

μηχανήματα ...................................................................................................................252-261 

service......................................................................................................................................262-275 

υποδοχή - όροφοι ...........................................................................................276-283 

buffet...........................................................................................................................................284-333 

κουζίνα....................................................................................................................................334-451 

καθαρισμός....................................................................................................................452-549

Ο παρών κατάλογος είναι προϊοντικός, παραθέτει δηλαδή τα προϊόντα με γνώμονα τη χρήση τους και όχι 
υποχρεωτικά την εργοστασιακή τους προέλευση. Έτσι η εύρεση ενός προϊόντος γίνεται εύκολα γιατί η 
αναζήτηση γίνεται στην κατηγορία που ανήκει, δίνοντας, παράλληλα, μεγάλη ποικιλία παρόμοιων επιλογών.
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πιάτο coupe 
305.05.050 15 cm  
305.05.051 21 cm  
305.05.052 27 cm  
305.05.053 30 cm

πιάτο ρηχό step 
305.05.056 21 cm  
305.05.057 27 cm 

πιάτο βαθύ step 
305.05.064 21 cm  
305.05.065 24 cm

πιάτο βαθύ coupe 
305.05.060 23 cm 
305.05.061 28 cm

πιατέλλα οβάλ 
305.05.067 25χ19 cm  
305.05.068 31χ24 cm  
305.05.069 36χ24 cm 

σαλατιέρα 
305.05.071 19 cm  (80 cl) 
305.05.072 23 cm  (150 cl) 

μπωλ 
305.05.077 8 cm  (6 cl)

μπωλ 
305.05.075 14 cm  (60 cl) 
305.05.076 10 cm  (25 cl) 

305.05.081 φλυτζάνι espresso, 8 cl 
305.05.082 πιάτο, 12 cm 

305.05.083 φλυτζάνι τσαγιού, 21 cl 
305.05.084 πιάτο, 14 cm 

κούπα 
305.05.087 25 cl

305.05.085 φλυτζάνι σοκολ., 34 cl 
305.05.086 πιάτο, 16 cm 

Cu
m

in
 

πορσελάνες
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πιάτο coupe 
305.05.000 15 cm  
305.05.001 21 cm  
305.05.002 27 cm  
305.05.003 30 cm

πιάτο ρηχό step 
305.05.006 21 cm  
305.05.007 27 cm 

πιάτο βαθύ step 
305.05.014 21 cm  
305.05.015 24 cm

πιάτο βαθύ coupe 
305.05.010 23 cm 
305.05.011 28 cm

πιατέλλα οβάλ 
305.05.017 25χ19 cm  
305.05.018 31χ24 cm  
305.05.019 36χ24 cm 

σαλατιέρα 
305.05.021 19 cm  (80 cl) 
305.05.022 23 cm  (150 cl) 

μπωλ 
305.05.027 8 cm  (6 cl)

μπωλ 
305.05.025 14 cm  (60 cl) 
305.05.026 10 cm  (25 cl) 

305.05.031 φλυτζάνι espresso, 8 cl 
305.05.032 πιάτο, 12 cm 

305.05.033 φλυτζάνι τσαγιού, 21 cl 
305.05.034 πιάτο, 14 cm 

κούπα 
305.05.037 25 cl

305.05.035 φλυτζάνι σοκολ., 34 cl 
305.05.036 πιάτο, 16 cm 

Br
ee

ze
 

πορσελάνες
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πιάτο coupe 
305.05.100 15 cm  
305.05.101 21 cm  
305.05.102 27 cm  
305.05.103 30 cm

πιάτο ρηχό step 
305.05.106 21 cm  
305.05.107 27 cm 

πιάτο βαθύ step 
305.05.114 21 cm  
305.05.115 24 cm

πιάτο βαθύ coupe 
305.05.110 23 cm 
305.05.111 28 cm

πιατέλλα οβάλ 
305.05.117 25χ19 cm  
305.05.118 31χ24 cm  
305.05.119 36χ24 cm 

σαλατιέρα 
305.05.121 19 cm  (80 cl) 
305.05.122 23 cm  (150 cl) 

μπωλ 
305.05.127 8 cm  (6 cl)

μπωλ 
305.05.125 14 cm  (60 cl) 
305.05.126 10 cm  (25 cl) 

305.05.131 φλυτζάνι espresso, 8 cl 
305.05.132 πιάτο, 12 cm 

305.05.133 φλυτζάνι τσαγιού, 21 cl 
305.05.134 πιάτο, 14 cm 

κούπα 
305.05.137 25 cl

305.05.135 φλυτζάνι σοκολ., 34 cl 
305.05.136 πιάτο, 16 cm 

Av
oc

ad
o 

πορσελάνες
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πιάτο coupe 
305.05.150 15 cm  
305.05.151 21 cm  
305.05.152 27 cm  
305.05.153 30 cm

πιάτο ρηχό step 
305.05.156 21 cm  
305.05.157 27 cm 

πιάτο βαθύ step 
305.05.164 21 cm  
305.05.165 24 cm

πιάτο βαθύ coupe 
305.05.160 23 cm 
305.05.161 28 cm

πιατέλλα οβάλ 
305.05.167 25χ19 cm  
305.05.168 31χ24 cm  
305.05.169 36χ24 cm 

σαλατιέρα 
305.05.171 19 cm  (80 cl) 
305.05.172 23 cm  (150 cl) 

μπωλ 
305.05.177 8 cm  (6 cl)

μπωλ 
305.05.175 14 cm  (60 cl) 
305.05.176 10 cm  (25 cl) 

305.05.181 φλυτζάνι espresso, 8 cl 
305.05.182 πιάτο, 12 cm 

305.05.183 φλυτζάνι τσαγιού, 21 cl 
305.05.184 πιάτο, 14 cm 

κούπα 
305.05.187 25 cl

305.05.185 φλυτζάνι σοκολ., 34 cl 
305.05.186 πιάτο, 16 cm 

Th
ym

e

πορσελάνες



πιάτο ρηχό  
QU21397 16 cm 
QU21365 21 cm 
QU21364 27,5 cm

πιάτο ρηχό 

302.05.003 16 cm 
302.05.004 21 cm 
302.05.005 24 cm 
302.05.006 27 cm 
302.05.007 29 cm 
302.05.008 31 cm

πιάτο βαθύ  
QU21396 21 cm 
QU21366 25,5 cm

μπωλ 
QU21398 12 cm | 8,5 cm (500 ml)

Pe
ar
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da
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 b

lu
e
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πιάτο βαθύ 

302.05.015 24 cm 
302.05.016 29 cm

πιάτο pasta 

302.05.017 29 cm (εσωτ. 11 cm)

πιατέλλα οβάλ  

69.2233 33x24 cm 
69.2233 37x27 cm

πιατέλλα παρ/μμη 

69.2327 27x20 cm 
69.2334 34x20 cm 
69.2342 42x20 cm

πιάτο ρηχό 

302.05.021 16 cm 
302.05.022 21 cm 
302.05.023 24 cm 
302.05.024 27 cm 
302.05.025 29 cm 
302.05.026 31 cm

πιάτο βαθύ 

302.05.031 24 cm 
302.05.032 29 cm

πιάτο τετράγωνο 

69.1520 20χ20 cm 
69.1527 27χ27 cm

πιατέλλα παρ/μμη 

69.2320 20x15 cm 
69.2327 27x20 cm 
69.2334 34x20 cm 
69.2342 42x20 cm

8
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πιατέλλα παρ/μμη 

69.2320 20x15 cm 
69.2327 27x20 cm 
69.2334 34x20 cm 
69.2342 42x20 cm

πιάτο ρηχό 

302.05.062 16 cm 
302.05.063 21 cm 
302.05.064 24 cm 
302.05.065 27 cm 
302.05.066 29 cm 
302.05.067 31 cm

πιάτο βαθύ 

302.05.071 24 cm 
302.05.072 29 cm

πιάτο τετράγωνο 

69.1520 20χ20 cm 
69.1527 27χ27 cm

πιάτο ρηχό 

302.05.041 16 cm 
302.05.042 21 cm 
302.05.043 24 cm 
302.05.044 27 cm 
302.05.045 29 cm 
302.05.046 31 cm

πιάτο βαθύ 

302.05.053 24 cm 
302.05.054 29 cm

πιάτο τετράγωνο 

69.1520 20χ20 cm 
69.1527 27χ27 cm

πιατέλλα παρ/μμη 

69.2320 20x15 cm 
69.2327 27x20 cm 
69.2334 34x20 cm 
69.2342 42x20 cm

9

Olive Green OceanChampagne

πορσελάνες
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πιάτο ρηχό 

300.05.701 17 cm 
300.05.702 20 cm 
300.05.703 26 cm 
300.05.704 28 cm 
300.05.705 32 cm

πιάτο βαθύ 

300.05.706 24 cm 
300.05.707 30 cm

πιάτο ρηχό 

300.05.730 17 cm 
300.05.731 20 cm 
300.05.732 26 cm 
300.05.733 28 cm 
300.05.734 32 cm

πιάτο βαθύ 

300.05.735 24 cm 
300.05.736 30 cm

Sa
nd

st
on

e
μπ

εζ
μα
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ο

πιάτο ρηχό 

300.05.715 17 cm 
300.05.716 20 cm 
300.05.717 26 cm 
300.05.718 28 cm 
300.05.719 32 cm

πιάτο βαθύ 

300.05.720 24 cm 
300.05.721 30 cm

γκ
ρι

πορσελάνες



πιάτο ρηχό coupe 
300.05.000 15 cm 
300.05.021 17 cm 
300.05.001 20 cm 
300.05.002 26 cm 
300.05.003 28 cm 
300.05.022 30 cm 
300.05.004 32 cm

πιάτο ρηχό τετράγωνο coupe 
300.05.011 15 cm  
300.05.012 21 cm 
300.05.013 27 cm 
300.05.014 32 cm

πιατέλλα ορθογώνια  
300.05.036 14x9 cm 
300.05.037 28x18 cm 
300.05.038 32x23 cm 
300.05.040 36x23 cm 
300.05.039 41x21 cm

πιάτο βαθύ 
300.05.008 18 cm 
300.05.009 24 cm 
300.05.010 30 cm

πιάτο βαθύ τετράγωνο 
300.05.015 30 cm

πιάτο βαθύ τρίγωνο 
300.05.028 30 cm

μπωλ οβάλ 
300.05.045 10χ6 cm 
300.05.046 14x8,5 cm

πιάτο ρηχό τρίγωνο, 
300.05.024 11 cm 
300.05.025 20 cm 
300.05.026 25 cm 
300.05.027 32 cm

πιάτο coupe ημιβαθές 
300.05.005 24 cm 
300.05.006 28 cm 
300.05.007 31 cm

μπωλ  
301.05.025 14 cm 
300.05.044 16 cm 11

Op
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πορσελάνες
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304.05.070 πιάτο ρηχό, 15 cm 
304.05.071 πιάτο ρηχό, 20 cm 
304.05.072 πιάτο ρηχό, 26 cm 
304.05.073 πιάτο ρηχό, 28 cm 
304.05.074 πιάτο ρηχό, 32 cm

304.05.080 πιατέλλα, 23χ15,1 cm 
304.05.081 πιατέλλα, 32,5χ18,8 cm 
304.05.082 πιατέλλα, 37,3χ22,2 cm 

304.05.076 πιάτο βαθύ, 24 cm 
304.05.077 πιάτο βαθύ, 29 cm

304.05.086 μπωλ, 12 cm 
304.05.087 μπωλ, 16 cm 

304.05.088 μπωλ, 19 cm 
304.05.089 μπωλ, 23 cm 
304.05.091 δημητριακών, 13 cm 

304.05.046 μπωλ, 12 cm 
304.05.047 μπωλ, 16 cm 

304.05.048 μπωλ, 19 cm 
304.05.049 μπωλ, 23 cm 

304.05.083 πιατέλλα, 46,2χ18,2 cm 

304.05.030 πιάτο ρηχό, 15 cm 
304.05.031 πιάτο ρηχό, 20 cm 
304.05.032 πιάτο ρηχό, 26 cm 
304.05.033 πιάτο ρηχό, 28 cm 
304.05.034 πιάτο ρηχό, 32 cm

304.05.040 πιατέλλα, 23χ15,1 cm 
304.05.041 πιατέλλα, 32,5χ18,8 cm 
304.05.042 πιατέλλα, 37,3χ22,2 cm 

304.05.036 πιάτο βαθύ, 24 cm 
304.05.037 πιάτο βαθύ, 29 cm

304.05.043 πιατέλλα, 46,2χ18,2 cm 

12
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304.05.001 πιάτο ρηχό, 15 cm 
304.05.002 πιάτο ρηχό, 20 cm 
304.05.003 πιάτο ρηχό, 26 cm 
304.05.004 πιάτο ρηχό, 28 cm 
304.05.005 πιάτο ρηχό, 32 cm

304.05.011 πιατέλλα, 23χ15,1 cm 
304.05.012 πιατέλλα, 32,5χ18,8 cm 
304.05.013 πιατέλλα, 37,3χ22,2 cm 

304.05.007 πιάτο βαθύ, 24 cm 
304.05.008 πιάτο βαθύ, 29 cm

304.05.014 πιατέλλα, 46,2χ18,2 cm 

linea

304.05.016 μπωλ, 12 cm 
304.05.017 μπωλ, 16 cm 

304.05.018 μπωλ, 19 cm 
304.05.019 μπωλ, 23 cm 

Sc
op

e

13

πορσελάνες
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300.05.482 πιάτο gourmet  
βαθύ, 29 cm

301.05.305 φλυτζ. σοκολάτας 37 cl 
301.05.306 πιάτο σοκολάτας, 18 cm

301.05.302 φλυτζάνι τσαγιού, 18 cl 
301.05.303 φλυτζάνι τσαγιού, 27 cl 
301.05.304 πιάτο τσαγιού, 15 cm

301.05.316 ζαχαριέρα με καπάκι,  
18 cm

301.05.300 φλυτζ. espresso, 9 cl 
301.05.304 πιάτο espresso, 15 cm

300.05.381 πιάτο βαθύ, 16 cm  
300.05.382 πιάτο βαθύ, 22 cm  
300.05.383 πιάτο βαθύ, 25 cm  
300.05.384 πιάτο βαθύ, 29 cm 

300.05.480 πιάτο ημιβαθές, 20 cm

300.05.398 σαλατιέρα,18 cm  
300.05.399 σαλατιέρα, 22 cm 

300.05.397 σαλατιέρα, 15 cm 300.05.390 πιατέλλα, 20x13 cm 
300.05.391 πιατέλλα, 24x19 cm 
300.05.392 πιατέλλα, 32x23 cm 
300.05.393 πιατέλλα, 36x26 cm

300.05.373 πιάτο ρηχό coupe, 16 cm  
300.05.374 πιάτο ρηχό coupe, 22 cm  
300.05.375 πιάτο ρηχό coupe, 26 cm  
300.05.376 πιάτο ρηχό coupe, 29 cm  
300.05.377 πιάτο ρηχό coupe, 31 cm 

300.05.473 πιάτο ρηχό flat, 16 cm  
300.05.474 πιάτο ρηχό flat, 21 cm  
300.05.475 πιάτο ρηχό flat, 26 cm  
300.05.476 πιάτο ρηχό flat, 29 cm  
300.05.477 πιάτο ρηχό flat, 32 cm 

300.05.400 σαλατιέρα, 20 cm301.05.309 φλυτζ. κονσομέ, 26 cl  
301.05.304 πιάτο κονσομέ, 15 cm

55.4010 αλατιέρα  
55.4020 πιπεριέρα 

300.05.396 σουπιέρα με καπάκι  
2 lt 

πορσελάνες
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M
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πιάτο ρηχό με φαρδύ ριμ 
300.05.051 16 cm  
300.05.052 19 cm  
300.05.053 21 cm  
300.05.054 24 cm  
300.05.055 26 cm  
300.05.056 28 cm  
300.05.057 32 cm 

πιάτο ρηχό 
70.0017 17 cm  
70.0020 20 cm  
70.0025 25 cm  
70.0028 28 cm  

300.05.212 32 cm

πιάτο ρηχό ανάγλυφο 
300.05.405 16 cm  
300.05.406 21 cm  
300.05.407 24 cm  
300.05.408 26 cm  
300.05.409 28 cm  

πιάτο βαθύ, φαρδύ ριμ ανάγλυφο 
300.05.412 25 cm 
300.05.410 28 cm 

70.0123 πιάτο βαθύ, 23 cm 
70.0131 πιάτο βαθύ, 31 cm

σαλατιέρα 
300.05.064 12 cm  
300.05.069 15 cm  
300.05.071 17 cm  
300.05.070 20 cm  

πιατέλλα 
300.05.066 45x20 cm 
300.05.065 30x13 cm

πιατέλλα 
300.05.067 33x20 cm 
300.05.068 38x22 cm

πιάτο βαθύ με φαρδύ ριμ 
300.05.058 16 cm (εσωτ. 6,5 cm) 
300.05.059 20 cm (εσωτ. 8 cm)  
300.05.060 25 cm (εσωτ. 10 cm) 
300.05.061 28 cm (εσωτ. 11,5 cm) 

300.05.062 28 cm (εσωτ. 10,5 cm)

πορσελάνες

301.05.075 φλυτζάνι κονσομέ,  
26 cl  

301.05.055 πιάτο, 16 cm

πορσελάνες
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πιάτο ρηχό coupe 
300.05.072 16 cm  
300.05.073 21 cm  
300.05.074 26 cm  
300.05.076 29 cm  
300.05.081 32 cm  

πιάτο βαθύ coupe
300.05.078 16 cm 
300.05.079 24 cm  
300.05.080 28 cm 

μπωλ 
300.05.098 10,3x7,8 cm 
300.05.099 16x12 cm  
300.05.100 22,7x16,4 cm 
300.05.101 27,9x20,1 cm 

πιάτο ρηχό, ρόμβος 
300.05.091 16,6χ11,2 cm 
300.05.092 21,6χ14,9 cm 
300.05.093 34χ23,7 cm 
300.05.094 42,3χ29,5 cm 
300.05.095 50,5χ34,7 cm

πιάτο ρηχό 
300.05.084 16 cm  
300.05.085 23 cm  
300.05.086 28 cm  
300.05.087 30 cm 

μπωλ 
300.05.105 28 cl  
300.05.106 40 cl 

301.05.127 αλατιέρα 
301.05.128 πιπεριέρα

πιατέλλα 
300.05.117 17x10 cm 
300.05.118 25x18 cm 
300.05.119 33x23 cm 
300.05.120 38x26 cm

μπωλ οβάλ 
300.05.127 18 cm 
300.05.128 23 cm  
300.05.129 30 cm 

μπωλ ασύμμετρο 
300.05.124 15 cm  
300.05.125 18 cm  
300.05.126 22 cm 

πιάτο ασύμμετρο 
300.05.110 16 cm  
300.05.111 21 cm  
300.05.112 28 cm  
300.05.113 34 cm 

μπωλ 
300.05.123 11 cm 

μπωλ 
300.05.130 14 cm

Si
lh

ou
et

te

Ra
ffi
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300.05.137 πιάτο ρηχό, 16 cm 
300.05.141 πιάτο ρηχό, 34 cm

300.05.146 πιάτο βαθύ, 24 cm 
300.05.147 πιάτο βαθύ, 28 cm

300.05.161 πιατέλλα «φύλλο» 
17χ10 cm 

300.05.440 πιάτο ρηχό  
ασύμμετρο, 21 cm  

300.05.438 πιάτο ρηχό  
ασύμμετρο, 26 cm

300.05.439 πιάτο βαθύ  
ασύμμετρο, 23 cm

300.05.430 πιάτο ρηχό, 16 cm  
300.05.431 πιάτο ρηχό, 23 cm 
300.05.432 πιάτο ρηχό, 26 cm 
300.05.433 πιάτο ρηχό, 28 cm 
300.05.434 πιάτο ρηχό, 32 cm

300.05.435 πιάτο βαθύ, 16 cm 
300.05.436 πιάτο βαθύ, 24 cm 
300.05.437 πιάτο βαθύ, 28 cm

301.05.330 μπωλ κωνικό, 8 cm 
18 cl  

301.05.331 μπωλ κωνικό, 12 cm 
44 cl  

301.05.332 μπωλ κονσομέ 
25 cl  

301.05.343 πιάτο ασύμμετρο 
301.05.338 πιάτο στρογγυλό  

301.05.333 μπωλ κονσομέ 
44 cl  

301.05.341 πιάτο ασύμμετρο 
301.05.339 πιάτο στρογγυλό 

300.05.167 μπωλ «Bloom», 12 cm

300.05.152 πιάτο «Structure»  
34 cm

πορσελάνες
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300.05.175 πιάτο, 24 cm 

300.05.177 πιάτο ρηχό, 30 cm

300.05.200 μπωλ, 26 cl 

551.05.200 πιάτο ημιβαθές 33 cm 
(εσωτ. 22 cm)  
με καμπάνα 

300.05.181 πιάτο βαθύ, 16 cm

300.05.199 σαλατιέρα, 23 cm300.05.197 μπωλ, 10 cm 
300.05.198 μπωλ, 15 cm 
300.05.201 μπωλ, 19 cm

300.05.190 πιατέλλα, 21χ14 cm 
300.05.192 πιατέλλα, 36χ24 cm 
300.05.193 πιατέλλα, 40χ28 cm

Pl
ea

su
re

πιάτο ρηχό 
450.05.315 25 cm

πιάτο ρηχό 
450.05.316 32 cm

πιάτο βαθύ 
450.05.317 23 cm

πιάτο βαθύ 
450.05.314 27 cm

Fl
am

en
co

πορσελάνες
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300.05.204 πιάτο ρηχό, 16 cm 
300.05.205 πιάτο ρηχό, 19 cm 
300.05.206 πιάτο ρηχό, 20 cm 
300.05.207 πιάτο ρηχό, 23 cm 
300.05.208 πιάτο ρηχό, 24 cm 
300.05.209 πιάτο ρηχό, 25 cm 
300.05.210 πιάτο ρηχό, 27 cm 
300.05.211 πιάτο ρηχό, 30 cm 
300.05.212 πιάτο ρηχό, 32 cm

300.05.490 πιάτο ρηχό coupe, 17 cm 
300.05.491 πιάτο ρηχό coupe, 19 cm 
300.05.492 πιάτο ρηχό coupe, 21 cm 
300.05.493 πιάτο ρηχό coupe, 24 cm 
300.05.494 πιάτο ρηχό coupe, 25 cm 
300.05.495 πιάτο ρηχό coupe, 27 cm

300.05.215 πιάτο βαθύ, 23 cm 300.05.496 πιάτο βαθύ coupe 21 cm 
300.05.500 πιάτο βαθύ coupe 25 cm

302.05.140 μπωλ σούπας, 45 cl

300.05.220 πιατέλλα, 23χ16 cm 
300.05.221 πιατέλλα, 26χ19 cm 
300.05.222 πιατέλλα, 29χ20 cm 
300.05.223 πιατέλλα, 32χ23 cm 
300.05.224 πιατέλλα, 37χ26 cm

300.05.229 μπωλ στοιβ, 12 cm  
300.05.234 μπωλ στοιβ, 15 cm  
300.05.230 σαλατιέρα στοιβ, 18 cm 
300.05.231 σαλατιέρα στοιβ, 17 cm 
300.05.232 σαλατιέρα στοιβ, 21 cm

301.05.475 σαλτσιέρα, 5 cl 
301.05.476 σαλτσιέρα 10 cl 
301.05.477 σαλτσιέρα 20 cl 
301.05.478 σαλτσιέρα 35 cl

301.05.470 φλυτζάνι κονσομέ  
301.05.460 αυγοθήκη

301.05.450 καφετιέρα, 30 cl 
301.05.451 καφετιέρα, 60 cl 

301.05.452 τσαγιέρα, 40 cl 
301.05.453 τσαγιέρα, 75 cl 

301.05.459 ζαχαριέρα, 25 cl

301.05.454 γαλατιέρα, 5 cl 
301.05.455 γαλατιέρα, 10 cl 
301.05.456 γαλατιέρα, 15 cl 
301.05.457 γαλατιέρα, 30 cl 

301.05.400 φλυτζάνι, 9 cl  
301.05.401 πιάτο 

301.05.402 φλυτζάνι, 18 cl 
301.05.403 πιάτο 

301.05.404 φλυτζάνι, 25 cl 
301.05.405 πιάτο

301.05.406 φλυτζάνι, 35 cl 
301.05.408 πιάτο 

301.05.407 φλυτζάνι, 45 cl 
301.05.408 πιάτο

301.05.415 φλυτζάνι στοιβ., 10 cl  
301.05.420 πιάτο 

301.05.416 φλυτζάνι στοιβ., 18 cl 
301.05.421 πιάτο 

301.05.417 φλυτζάνι στοιβ., 22 cl 
301.05.421 πιάτο

Gabi Nadia
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300.05.263 πιάτο ρηχό, 16 cm 
300.05.264 πιάτο ρηχό, 20 cm 
300.05.265 πιάτο ρηχό, 23 cm 
300.05.266 πιάτο ρηχό, 25 cm 
300.05.267 πιάτο ρηχό, 28 cm 
300.05.268 πιάτο ρηχό, 31 cm

μπωλ στοιβαζόμενο 
300.05.283 28 cl - 12 cm 
300.05.280 38 cl - 12 cm 
300.05.284 94 cl - 17 cm 

300.05.272 πιάτο βαθύ, 23 cm

301.05.225 φλυτζάνι κονσομέ 28 cl 
301.05.206 πιάτο κονσομέ, 18 cm

301.05.219 αυγοθήκη 

301.05.226 μπωλ βουτύρου, 6 cm 

301.05.200 φλυτζ. espresso, 9 cl 
301.05.201 πιάτο espresso

301.05.208 καφετιέρα, 30 cl 
301.05.209 ανταλλακτικό καπάκι

301.05.210 τσαγιέρα, 35 cl 
301.05.211 ανταλλακτικό καπάκι

301.05.212 γαλατιέρα, 5 cl 
301.05.213 γαλατιέρα, 15 cl 
301.05.214 γαλατιέρα, 30 cl

301.05.202 φλυτζ. τσαγιού, 18 cl 
301.05.203 φλυτζ. τσαγιού, 22 cl 
301.05.206 πιάτο, 18 cm 

301.05.204 φλυτζ. τσαγιού, 27 cl 
301.05.206 πιάτο, 18 cm 

301.05.205 φλυτζ.στοιβαζ., 26 cl 
301.05.206 πιάτο, 18 cm 

301.05.217 ζαχαριέρα 
301.05.218 ανταλλακτικό καπάκι

300.05.281 μπωλ 14 cm 
300.05.285 σαλατιέρα, 16 cm 
300.05.286 σαλατιέρα, 18 cm 
300.05.287 σαλατιέρα, 22 cm

300.05.274 πιατέλλα, 26χ18 cm 
300.05.275 πιατέλλα, 32χ24 cm 
300.05.276 πιατέλλα, 35χ27 cm

301.05.227 σαλτσιέρα, 10 cl 
301.05.228 σαλτσιέρα, 30 cl

Di
al

og
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300.05.291 πιάτο ρηχό, 16 cm 
300.05.292 πιάτο ρηχό, 19 cm 
300.05.293 πιάτο ρηχό, 20 cm 
300.05.294 πιάτο ρηχό, 24 cm 
300.05.295 πιάτο ρηχό, 25 cm 
300.05.296 πιάτο ρηχό, 27 cm 
300.05.297 πιάτο ρηχό, 28 cm 
300.05.298 πιάτο ρηχό, 30 cm 

300.05.301 πιάτο βαθύ, 20 cm 
300.05.302 πιάτο βαθύ, 23 cm

300.05.310 μπωλ, 14 cm 
300.05.309 μπωλ, 16 cm 
300.05.311 σαλατιέρα, 21 cm

300.05.305 πιατέλλα 28χ19 cm 
300.05.306 πιατέλλα 32χ21 cm 
300.05.307 πιατέλλα 36χ24 cm

301.05.376 σαλτσιέρα, 10 cl301.05.375 φλυτζάνι κονσομέ,  
28 cl  

301.05.351 πιάτο κονσομέ, 15 cm

301.05.361 γαλατιέρα, 5 cl 
301.05.362 γαλατιέρα, 15 cl 
301.05.363 γαλατιέρα, 30 cl

301.05.366 αυγοθήκη

301.05.352 φλυτζάνι epresso,  
9 cl  

301.05.353 πιατάκι epresso

301.05.354 φλυτζάνι τσαγιού  
18 cl  

301.05.355 πιατάκι τσαγιού

301.05.357 κούπα 25 cl  
301.05.351 πιατάκι 

301.05.359 καφετιέρα, 30 cl  
301.05.369 ανταλλακτικό καπάκι

301.05.360 τσαγιέρα, 35 cl 
301.05.368 ανταλλακτικό καπάκι

301.05.370 ζαχαριέρα με καπάκι, 
25 cl 

πορσελάνες
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300.05.540 πιάτο ρηχό, 17 cm  
300.05.541 πιάτο ρηχό, 22 cm  
300.05.542 πιάτο ρηχό, 24 cm  
300.05.543 πιάτο ρηχό, 26 cm  
300.05.544 πιάτο ρηχό, 29 cm  
300.05.545 πιάτο ρηχό, 32 cm  

300.05.549 πιάτο βαθύ, 20 cm  
300.05.550 πιάτο βαθύ, 24 cm  
300.05.551 πιάτο βαθύ, 29 cm  

300.05.570 μπωλ βαθύ, 9 cl 
300.05.571 καπάκι μπωλ 

300.05.572 μπωλ βαθύ, 19 cl 
300.05.573 καπάκι μπωλ 

300.05.574 μπωλ βαθύ, 27 cl 
300.05.575 καπάκι μπωλ 

300.05.576 μπωλ βαθύ, 45 cl 

300.05.554 πιατέλλα, 18χ13 cm  
300.05.555 πιατέλλα, 24χ17 cm  
300.05.556 πιατέλλα, 33χ24 cm  
300.05.557 πιατέλλα, 38χ28 cm  

300.05.560 μπωλ στρογ., 8 cm 
300.05.561 μπωλ στρογ., 11 cm 
300.05.562 μπωλ στρογ., 16 cm 
300.05.563 μπωλ στρογ., 19 cm 
300.05.564 μπωλ στρογ., 22 cm 

300.05.565 μπωλ οβάλ, 12 cm 
300.05.566 καπάκι μπωλ 

300.05.567 μπωλ οβάλ, 16 cm 
300.05.568 καπάκι μπωλ 

301.05.780 σαλτσιέρα, 10 cl 

301.05.781 σαλτσιέρα, 35 cl 

301.05.783 μπωλ κονσομέ, 27 cl 
301.05.661 πιατάκι, 16,5 cm 

301.05.776 αλατιέρα 
301.05.777 πιπεριέρα 

Pu
rit

y 
no

bl
e 

ch
in

a

300.05.590 πιατέλλα, 18x9 cm 
300.05.591 πιατέλλα, 20x15 cm  
300.05.592 πιατέλλα, 27x20 cm  
300.05.593 πιατέλλα, 34x20 cm  
300.05.594 πιατέλλα, 42x20 cm

300.05.588 πιάτο τετράγ., 9x9 cm  
300.05.589 πιάτο τετράγ., 20x20 cm 
300.05.535 πιάτο τετράγ., 27x27 cm

300.05.511 μπωλ ασύμμετρο, 17 cm 
300.05.513 μπωλ ασύμμετρο, 25 cm

300.05.596 πιατέλλα οβάλ coupe, 
33x24 cm 

300.05.595 πιατέλλα οβάλ coupe, 
37x27 cm 

300.05.530 πιάτο coupe, 16 cm 
300.05.531 πιάτο coupe, 21 cm 
300.05.546 πιάτο coupe, 24 cm 
300.05.532 πιάτο coupe, 27 cm 
300.05.533 πιάτο coupe, 31 cm

300.05.510 πιάτο stackable, 25 cm

πορσελάνες



23

301.05.666 καφετιέρα, 30 cl 
301.05.668 τσαγιέρα, 40 cl

301.05.650 φλυτζάνι espresso,  
9 cl 

301.05.651 πιάτο espresso, 13,5 cl

301.05.652 φλυτζάνι τσαγιού, 19 cl 
301.05.653 φλυτζάνι τσαγιού, 22 cl 
301.05.658 φλυτζάνι τσαγιού, 26 cl 
301.05.656 πιάτο τσαγιού, 16 cl

301.05.659 φλυτζ. σοκολάτας, 35 cl 
301.05.661 πιάτο τσαγιού, 16,5 cl

301.05.770 γαλατιέρα, 4 cl 
301.05.771 γαλατιέρα, 15 cl 
301.05.772 γαλατιέρα, 30 cl

302.05.120 πιάτο ρηχό, 16,5 cm  
302.05.121 πιάτο ρηχό, 22 cm  
302.05.122 πιάτο ρηχό, 26 cm  
302.05.125 πιάτο ρηχό, 28,5 cm  
302.05.126 πιάτο ρηχό, 31,5 cm  

302.05.128 πιάτο βαθύ, 24 cm  
302.05.129 πιάτο βαθύ, 28,5 cm 

301.05.650 φλυτζάνι espresso,  
9 cl 

302.05.137 πιάτο espresso, 13,5 cl

301.05.652 φλυτζάνι τσαγιού, 19 cl 
301.05.653 φλυτζάνι τσαγιού, 22 cl 
301.05.658 φλυτζάνι τσαγιού, 26 cl 
302.05.136 πιάτο τσαγιού, 16 cl

300.05.581 σταντ διπλής εταζέρας, 
24,8 cm 

300.05.583 πιάτο εταζέρας, στρογ.,  
22 cm 

300.05.584 πιάτο εταζέρας, στρογ.,  
29 cm

300.05.580 σταντ μονής εταζέρας, 
16,6 cm 

300.05.583 πιάτο εταζέρας, στρογ.,  
22 cm

300.05.582 σταντ τριπλής εταζέρας, 
31 cm 

300.05.585 πιάτο εταζέρας, οβάλ,  
24x17,5 cm 

300.05.586 πιάτο εταζέρας, οβάλ,  
33x24,4 cm 

300.05.587 πιάτο εταζέρας, οβάλ,  
38x28 cm 

Re
fle

ct
io

ns
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53.1266 πιάτο ρηχό, 16 cm 
53.1271 πιάτο ρηχό, 21 cm 
53.1273 πιάτο ρηχό, 23 cm 
53.1276 πιάτο ρηχό, 26 cm 
53.1279 πιάτο ρηχό, 29 cm 
53.1281 πιάτο ρηχό, 31 cm

53.2274 πιατέλλα, 14x16 cm 
53.2283 πιατέλλα, 33x22 cm 
53.2286 πιατέλλα, 36x24 cm 

53.1374 πιάτο βαθύ, 24 cm 
53.1378 πιάτο βαθύ, 28 cm

53.3165 μπωλ, 15 cm 
53.3170 μπωλ, 20 cm 
53.3174 σαλατιέρα, 24 cm

53.5258 φλυτζ. espresso, 8 cl 
53.6958 πιάτο, 13 cm

53.5269 φλυτζ. cappuccino, 19 cl 
53.6969 πιάτο, 16 cm

53.5276 φλυτζ. τσαγιού, 26 cl 
53.6969 πιάτο, 16 cm

53.5632 φλ. σοκολάτας, 32 cl 
53.6969 πιάτο, 16 cm

24
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πιάτο ρηχό 
500.05.000    16 cm 
500.05.001    21 cm 
500.05.002    24 cm 
500.05.003    27 cm 
500.05.004    29 cm 
500.05.012    32 cm

πιάτο βαθύ οβάλ 
500.05.010    25,5x18,5 cm 
500.05.011    29x21 cm

500.05.026    μπωλ κονσομέ στοιβ., 
40 cl 

501.05.001    πιατάκι, 19 cm

μπωλ σούπας 

500.05.023    30 cl

μπωλ οβάλ 

500.05.020    10x9 cm 

500.05.018    14x12 cm 

501.05.015    καφετιέρα, 30 cl 

501.05.016    τσαγιέρα, 40 cl 

501.05.017    γαλατιέρα, 10 cl 
501.05.018    γαλατιέρα, 25 cl 

501.05.019    ζαχαριέρα, 22 cl 

μπωλ τετράγωνο 
500.05.015    15x15 cm 
500.05.016    18χ18 cm 
500.05.017    21x21 cm

501.05.007     φλυτζάνι καφέ, 9 cl 
501.05.005     πιατάκι καφέ, 12 cm 

501.05.006     φλυτζάνι τσαγιού, 22 cl 
501.05.003     πιατ. τσαγιού, 16 cm 

501.05.000     φλυτζάνι σοκολ., 30 cl 
501.05.001     πιατ. σοκολ., 19 cm 

501.05.004    φλυτζάνι στοιβ., 9 cl 
501.05.005    πιατάκι καφέ, 12 cm 

501.05.008    φλυτζάνι στοιβ., 18 cl 
501.05.002    φλυτζάνι στοιβ., 22 cl 
501.05.003    πιατάκι, 16 cm

πιατέλλα ρηχή οβάλ 
500.05.007    24x17 cm 
500.05.008    30x23 cm 
500.05.009    36x26 cm 

πιάτο βαθύ 

500.05.005    24 cm

La
 s

ca
la

La scala 
patina
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πιάτο ρηχό coupe, 
500.05.031  16 cm 

500.05.032  21 cm 
500.05.033  25 cm 
500.05.034  29 cm 
500.05.046  32 cm

πιάτο ρηχό «κύμα» 
500.05.040  16 cm 
500.05.039  29 cm

πιάτο ρηχό με rim 
500.05.036  29 cm  
(εσωτερικό 14,5 cm)

πιάτο ρηχό με rim 
500.05.037  29 cm 
(εσωτερικό 18 cm)

πιάτο ρηχό με rim 
500.05.038  29 cm 
(εσωτερικό 22 cm)

πιάτο ρηχό με rim 
500.05.041  17 cm 
500.05.042  25 cm 
500.05.045  32 cm

πιάτο βαθύ με rim 
500.05.051  30 cm 
(εσωτερικό 18,5 cm)

πιάτο βαθύ με rim 
500.05.048  29 cm 
(εσωτερικό 14,5 cm)

πιάτο βαθύ coupe 
500.05.049  29 cm

πιατέλλα οβάλ 
500.05.054  26x21 cm 
500.05.055  36x25 cm

μπωλ οβάλ 
500.05.027  14χ11 cm 
500.05.057  27x21 cm 
500.05.058  31x24 cm

μπωλ οβάλ 
500.05.028  15 cm 
500.05.030  21 cm

μπωλ οβάλ 
500.05.059  19x13 cm

ραβιέρα ρηχή οβάλ  
500.05.052  32,5x7,5 cm

πιατάκι - ραβιέρα ρηχή 
500.05.053  15x10 cm

Se
do

na
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πιάτο ρηχό,  
4264-2660     16 cm 
500.05.092     24 cm 
500.05.091     27 cm 
4264-2601     29 cm 
500.05.089     32 cm

πιάτο παρουσίασης 
500.05.088     37 cm

πιάτο ημιβαθές 
500.05.093     25 cm 
500.05.094     29 cm

μπωλ σαλάτας 
500.05.096     16,5 cm (0,75 lt) 
4264-3180     18,5 cm (1 lt) 
500.05.097     23 cm (2,15 lt) 
500.05.098     28,5 cm (4 lt) 

μπωλ 
500.05.095          13 cm (0,28 lt)

ντιπ 
4264-3932          8,5 cm

4264-9651 
κούπα, 39 cl

4264-9660 
κούπα χωρίς χέρι, 39 cl

4264-1300 
φλυτζάνι τσαγιού, 29 cl 
4264-1310 
πιατάκι, 17 cm

4264-1420 
φλυτζάνι espresso, 10 cl 
4264-1430 
πιατάκι, 13 cm

4264-1306 
φλυτζάνι τσαγιού 
χωρίς χέρι, 29 cl 
4264-1310 
πιατάκι, 17 cm

4264-1455 
φλυτζάνι espresso 
χωρίς χέρι, 10 cl 
4264-1430 
πιατάκι, 13 cm

πορσελάνες
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πιάτο ρηχό coupe 
500.05.850     16 cm 
500.05.851     21 cm 
500.05.852     25 cm 
500.05.853     29 cm 
500.05.854     32 cm

πιάτο βαθύ coupe 
500.05.855     29 cm

πιάτο ρηχό με ριμ  
500.05.856     22 cm 
500.05.857     27 cm

πιάτο βαθύ με ριμ  
500.05.858     29 cm (εσωτ. 14 cm)

4074-1420     φλιτζάνι, 10 cl 
4074-1430     πιατάκι, 12 cm 

4074-1300     φλιτζάνι, 22 cl 
4074-1310     πιατάκι, 15,5 cm

4074-9651     mug, 35 cm 
501.05.240     πιατάκι, 17 cm

πιάτο βαθύ coupe 
500.05.859     24 cm

μπωλ βαθύ  
4239-2535     13 cm | 6,5 cm (32 cl) 
500.05.885     14 cm (0,6 lt) 

μπωλ dip  
500.05.887     8 cm | 4 cm (10 cl) 
4239-1905     11 cm | 6 cm (22 cl)

 

500.05.879 
πιάτο τετράγωνο 
32,5χ32,5 cm

500.05.878 
πιάτο τετράγωνο 
με rim, 28χ28 cm

500.05.881 
πιατέλλα παραλ/μη,  
28χ14 cm

500.05.880 
πιατέλλα παραλ/μη,  
35χ18 cm

Th
e 

ro
ck

La boule
500.05.957 
αποτελείται από 

2 πιάτα βαθιά coupe,  
21,5 cm | 6,5 cm 

2 πιάτα flat  
24 cm | 4 cm 

2 πιάτα flat  
24 cm | 2 cm 

1 δίσκο  
24 cm | 1 cm

πορσελάνες
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πιάτο ρηχό coupe 
500.05.860     16 cm 
500.05.861     21 cm 
500.05.862     25 cm 
500.05.863     29 cm 
500.05.864     32 cm

πιάτο βαθύ coupe 
500.05.865     29 cm

πιάτο ρηχό με ριμ  
500.05.866     22 cm 
500.05.867     27 cm

πιάτο βαθύ με ριμ  
500.05.868     29 cm (εσωτ. 14 cm)

16-4077-1420    φλιτζάνι, 10 cl 
16-4077-1430    πιατάκι, 12 cm 

16-4077-1300    φλιτζάνι, 22 cl 
16-4077-1310    πιατάκι, 15,5 cm

16-4077-9651 
mug, 35 cm 
501.05.241     πιατάκι, 17 cm

500.05.870 
πιάτο τετράγωνο 
32,5χ32,5 cm

500.05.871 
πιάτο τετράγωνο 
με rim, 28χ28 cm

500.05.874 
πιατέλλα παραλ/μη 
28χ14 cm

500.05.873 
πιατέλλα παραλ/μη 
35χ18 cm

πιάτο βαθύ coupe 
500.05.869          24 cm

μπωλ βαθύ  
4240-2535     13 cm | 6,5 cm (32 cl) 
500.05.886     14 cm (0,6 lt)

μπωλ dip  
500.05.888     8 cm | 4 cm (10 cl) 
4240-1905     11 cm | 6 cm (22 cl)La boule

500.05.958 
αποτελείται από 

2 πιάτα βαθιά coupe,  
21,5 cm | 6,5 cm 

2 πιάτα flat  
24 cm | 4 cm 

2 πιάτα flat  
24 cm | 2 cm 

1 δίσκο  
24 cm | 1 cm

πορσελάνες
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500.05.171 ραβιέρα παραλ/μη
21x10,5 cm

500.05.160 πιάτο τετράγωνο 
21x21 cm

500.05.161 πιάτο τετράγωνο,
28x28 cm

500.05.163 πιάτο βαθύ,
28x26 cm

500.05.162 πιάτο pasta
28x28 cm

500.05.177 πιάτο παραλ/μο
32x21 cm

500.05.170 ραβιέρα παραλ/μη 
32x12 cm

500.05.168 ραβιέρα παραλ/μη 
42x15 cm

500.05.169 πιατέλλα παραλ/μη 
42x22 cm

500.05.166 μπωλ βαθύ, 18 cm 
500.05.165 μπωλ βαθύ, 21 cm 
500.05.164 μπωλ βαθύ, 26 cm

Cera
by Villeroy & Boch

m
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500.05.110 πιάτο βαθύ, 23 cm 

500.05.104 πιάτο ρηχό, 29 cm 
(εσωτ. 14 cm)

500.05.106 πιάτο ρηχό, 29 cm 
(εσωτ. 22 cm)

500.05.111 πιάτο βαθύ, 29 cm

500.05.115 μπωλ, 25 cl 
500.05.116 μπωλ στοιβ., 27 cl

500.05.109 πιάτο βαθύ, 29 cm 
(εσωτ. 14 cm)

500.05.105 πιάτο ρηχό, 29 cm 
(εσωτ. 18 cm)

500.05.101 πιάτο ρηχό, 16 cm 
500.05.102 πιάτο ρηχό, 21 cm 
500.05.100 πιάτο ρηχό, 24 cm 
500.05.103 πιάτο ρηχό, 27 cm 

Perimeter

πορσελάνες
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πιάτο ρηχό 
500.05.198 27 cm

πιάτο ρηχό, flat 
500.05.206 16 cm 
500.05.205 21 cm 
500.05.204 25 cm 
500.05.203 29 cm 
500.05.200 32 cm 

501.05.152 φλυτζάνι espresso, 8 cl 
501.05.153 πιάτο espresso, 12 cm 
501.05.150 φλυτζάνι τσαγιού, 22 cl 
501.05.151 πιάτο τσαγιού, 15 cm

500.05.201 πιατέλλα ρηχή, 36 cm

500.05.215 μπωλ, 14 cm 
500.05.211 μπωλ, 27 cm 
500.05.209 μπωλ, 31 cm

500.05.213 μπωλ ψηλό, 12 cm

501.05.161 τσαγιέρα, 40 cl 
501.05.160 καφετιέρα, 30 cl

500.05.202 πιατέλλα βαθιά, 26 cm

500.05.360 πιατέλλα, 42x24 cm 
500.05.359 πιατέλλα, 50x26 cm

500.05.248 
σαλατιέρα, 21 cm (1,7 lt)

500.05.247 
μπωλ με χερούλι, 19x12 cm (45 cl)

500.05.245 
μπωλ με χερούλι, 43x26 cm ( 
180 cl

μπωλ ψηλό 
500.05.214 7 cm 
500.05.212 15 cm 
500.05.210 21 cm

DuneFlow

500.05.243 
amuse-bouche, 3 cl

500.05.246 
μπωλ με χερούλι, 23x15 cm 
60 cl

by Villeroy & Boch

501.05.162 γαλατιέρα, 15 cl 
501.05.163 ζαχαριέρα, 16 cl

m
ix 

an
d 

m
at
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500.05.741     πιάτο ρηχό, 22 cm 
500.05.742     πιάτο ρηχό, 27 cm 

500.05.740     πιάτο ρηχό, 16 cm 
500.05.743     πιάτο ρηχό, 32 cm 

500.05.745     σαλατιέρα, 28 cm 500.05.750     μπωλ, 14 cm (60 cl) 

provencale

500.05.744     πιάτο βαθύ, 25 cm 4152-2536     πιάτο βαθύ coupe, 24 cm 

Ar
te

sa
no

 
Ar

te
sa

no

πιάτο ρηχό 
 500.05.645    16 cm 
 500.05.646    22 cm 
 500.05.647    24 cm 
 500.05.648    27 cm 
 500.05.649    29 cm 
 500.05.650    32 cm 

πιάτο βαθύ 
500.05.651    25 cm 
500.05.652    30 cm 

πιατέλλα οβάλ ρηχή 
500.05.655    28x16 cm 
500.05.562    43x30 cm 

μπωλ με χέρι 
500.05.665    17χ10 cm 
500.05.666    24χ14 cm 

  500.05.560    μπωλ ρηχό, 13 cm

  500.05.557    μπωλ βαθύ, 14 cm 
  500.05.659    σαλατιέρα, 28 cm 

πιατέλλα εξάγωνη 
500.05.670    26χ20 cm 
500.05.671    32χ24 cm 
500.05.672    36χ29 cm 

πιατέλλα εξάγωνη, βαθιά 
 500.05.675    22χ14 cm 
 500.05.676    26χ20 cm 
 500.05.677    31χ24 cm 

πιατέλλα με χέρι, με χώρισμα 
 500.05.657    37χ31 cm 

professionale

32

πορσελάνες
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500.05.064 πιάτο ρηχό με rim 

17 cm 
500.05.065 πιάτο ρηχό με rim 

25 cm

500.05.060 πιάτο ρηχό, 29 cm 
(εσωτ. 14 cm)

500.05.061 πιάτο ρηχό, 29 cm 
(εσωτ.18 cm) πιάτο ρηχό coupe,  

500.05.969          16 cm 
500.05.968          21 cm 
500.05.967          25 cm 
500.05.966          29 cm 
500.05.965          32 cm

πιάτο βαθύ coupe, 
500.05.963          23 cm 
500.05.971          29 cm

500.05.062 πιάτο ρηχό, 29 cm 
(εσωτ. 22 cm)

500.05.068 πιάτο βαθύ, 29 cm 
(εσωτ. 14 cm)

500.05.069 πιάτο βαθύ coupe 
29 cm

500.05.310 πιάτο βαθύ pasta
30 cm

M
ar

ch
es

i

500.05.972 
πιάτο βαθύ με rim, 29 cm 
(εσωτερικό 14 cm)

500.05.975 
πιάτο ρηχό με rim, 29 cm 
(εσωτερικό 14,5 cm)

500.05.960 
πιάτο ρηχό με rim, 32 cm

500.05.976 
πιάτο ρηχό με rim, 29 cm 
(εσωτερικό 18 cm)

Co
pp

er
 g

lo
w
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πιάτο gourmet 
500.05.252  25 cm

πιάτο ρηχό παραλ/μο 
500.05.255   18x15 cm 

πιάτο ρηχό παραλ/μο 
500.05.256   26x20 cm

πιάτο ρηχό παραλ/μο 
500.05.253   37x25 cm

ραβιέρα παραλ/μη 
500.05.254   42x15 cm

πιατέλλα παραλ/μη 
500.05.268  33x24 cm 
500.05.269  49x30 cm

πιάτο τετράγωνο 
500.05.270  24x24 cm 
500.05.271  27x27 cm

πιάτο τετράγωνο  
με χωρίσματα 
500.05.275  27x27 cm

μπωλ τετράγωνο 
500.05.282   17x17 cm 
500.05.283    25x25 cm 
500.05.284   35x35 cm

πιάτο βαθύ 
500.05.272    24x24 cm 
500.05.273   28χ28 cm

μπωλ  
500.05.258   35 cl 
500.05.263    60 cl

φλυτζάνι σούπας 
500.05.288   45 cl

μπωλάκι με χερούλ 
500.05.261   6 cl

500.05.280   μπωλ βαθύ 
8,5χ8,5 cm 

500.05.281   μπωλ ρηχό 
12x12 cm

N
ew

 w
av

e

μπωλ σταγόνα 
500.05.286   14χ15 cm

μπωλ σταγόνα 
500.05.287   28χ15 cm

πορσελάνες
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πιάτο ρηχό 
500.05.421  16 cm 
500.05.422  21 cm 
500.05.423  24 cm 
500.05.425  27 cm 

πιάτο ρηχό 
500.05.426  28,5 cm 
500.05.427  29,5 cm 
500.05.428  31,5 cm

πιάτο βαθύ 
500.05.424  23 cm 
500.05.429  29 cm

πιάτο ρηχό με γείσο 
500.05.395  21 cm 
500.05.396   27 cm 
500.05.397   29 cm 

πιάτο ρηχό οβάλ 
500.05.450  16,5x14,5 cm 
500.05.451  22x19 cm 
500.05.452  28x24,5 cm 
500.05.453  32x28 cm

Af
fin

ity
πιάτο βαθύ οβάλ 
500.05.455  23x20 cm 
500.05.456  29x24 cm

μπωλ στρογ. χαμηλό,  
500.05.442  15 cm 
500.05.470  18 cm 
500.05.440  22 cm 
500.05.471  25 cm

πιατέλλα coupe οβάλ 
500.05.435  35x30 cm

πιατέλλα οβάλ 3 θέσεων 
500.05.436  30x12 cm 

καπάκι κοιλωμάτων 
οβάλ πιατέλλας 
500.05.437  7,5 cm

πιατέλλα οβάλ 
500.05.458  28x17,5 cm

πιατέλλα οβάλ 
500.05.431  30x12 cm

σαλτσιέρα  
500.05.462  50 cl

500.05.463 
σετ αλατοπίπερο

500.05.467 
μπωλ στρογγυλό 
στοιβαζ., 6 cm

500.05.468 
μπωλ στρογγυλό 
στοιβαζ., 11 cm

500.05.441 
μπωλ στρογγυλό, 8 cm

500.05.469 
μπωλ στρογ. ψηλό,  
8,5 cm

500.05.444 
μπωλ στρογγυλό ψηλό 
12 cm

500.05.443 
μπωλ στρογγυλό ψηλό,  
14 cm

500.05.445 
μπωλ στρογγυλό ψηλό,  
17 cm

πορσελάνες
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500.05.537 
πιατέλλα bbq extra large με  
εγκοπές για σουβλάκια και χώρισμα, 
52χ22 cm

500.05.536 
πιατέλλα bbq large  
με εγκοπές για σουβλάκια, 
42χ22 cm

πιατέλλα οβάλ βαθιά 
500.05.662    28χ8 cm 
500.05.660    44χ14 cm 
500.05.661    55χ17 cm 

500.05.540 
πιατέλλα bbq λαχανικών  
με ραβδώσεις 
33χ22 cm

500.05.529 
πιάτο bbq large, 
30x29 cm

500.05.538 
σαχάνι bbq με αποσπώμενη  
μαντεμένια λαβή, 
35 cl

bb
q 

pa
ss

io
n

500.05.549 
ξύλινο πλατώ στρογ., 
35x29 cm

500.05.550 
ξύλινο πλατώ ορθογ., 
51χ25 cm 
(δέχεται 2 μπωλ 500.05.559)

500.05.552 
ξύλινο σταντ «σκαλιέρα»  
με 3 πλάκες σχιστόλιθου 
49x25x41 cm 
(δέχεται τα 
500.05.662/660/661)

  500.05.558    ξύλινη βάση  
3 θέσεων, 30x9,5cm 

  500.05.559    μπωλ, 8 cm

πορσελάνες
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500.05.998 
πιάτο spaghetti, βαθύ, οβάλ  
30,7x26,3 cm | 5x7 cm

500.05.997 
πιάτο pasta βαθύ large 
30,5 cm

500.05.996 
πιάτο pasta βαθύ medium 
27,2 cm

500.05.995 
πιάτο lasagna 
ρηχό ορθογώνιο 
32,5x22,4 cm | 3,8 cm

500.05.986 
σουπιέρα  
με λαβές, 2,5 lt

500.05.083 
σουπιέρα ατομική  
με λαβές, 50 cl

500.05.084 
μπωλ σούπας, διπλό,  
small, 23,3x13,3 cm

500.05.085 
μπωλ σούπας, διπλό, 
large, 33χ22 cm

500.05.080 
πιατέλλα σερβιρίσματος 
 με χώρισμα, 33χ16 cm

500.05.081 
μπωλ σούπας / noodles 
20,5 cm

500.05.086 
σαλτσιέρα 
7,2χ7 cm | 4,5 cm

pa
st

a 
pa
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πιάτο βαθύ ρόμβος 
405.05.510 20χ20 cm (25 cm)

σαλατιέρα ρόμβος 
405.05.524 16χ16 cm (21 cm) 
405.05.525 21χ21 cm (27 cm)

μπωλ βαθύ ρόμβος 
405.05.528 9χ9 cm (11 cm) 
405.05.534 14χ14 cm (17 cm)

πιάτο ρηχό coupe ρόμβος 
P186137 38 cm 
P186140 40 cm

πιάτο ρηχό coupe ρόμβος 
405.05.500 14χ14 cm (17 cm) 
405.05.501 16χ16 cm (19 cm) 
405.05.504 22χ22 cm (27,5 cm) 
405.05.506 26,5χ26,5 cm (32,5 cm) 

πιατέλλα ρόμβος 
405.05.520 47χ15 cm 
405.05.521 63χ15 cm 

ραβιέρα 2 θέσεων 
P356114 14x10 cm

πιατέλλα ρόμβος 
405.05.512 17χ10 cm

πιατέλλα ρόμβος 
405.05.516 23χ11 cm 
405.05.517 32χ11 cm

Pe
rs

pe
ct

iv
e

ALUMILITE

μπωλ σερβιρίσματος με χέρι 
405.05.546 14 cm 
405.05.547 15 cm

ντιπ τρίγωνο 
090.05.226 6 cm

μπωλ οβάλ 
090.05.227 11 cm 
090.05.228 15 cm

011.05.086 αλατιέρα  
011.05.087 πιπεριέρα

πορσελάνες



405.05.560 πιάτο flat, 30 cm 

405.05.565 πιάτο βαθύ, 21 cm

405.05.567 πιάτο pasta, 25 cm 
405.05.568 πιάτο pasta, 27 cm

405.05.550 πιάτο ρηχό, 17 cm 
405.05.551 πιάτο ρηχό, 20 cm 
405.05.553 πιάτο ρηχό, 23 cm 
405.05.554 πιάτο ρηχό, 25 cm 
405.05.557 πιάτο ρηχό, 27 cm 
405.05.558 πιάτο ρηχό, 28 cm 

405.05.533 μπωλ στοιβαζόμενο,  
12 cm | 3,5 cm 

405.05.541 πιατάκι, 17 cm

090.05.221 μπωλ «Joker», 6 cm405.05.531 μπωλ, 12 cm | 4,5 cm 
405.05.532 μπωλ, 12,5 cm | 5 cm

065.05.067 σταχτοδοχείο, 10 cm 011.05.084 αλατιέρα 
011.05.085 πιπεριέρα

003.05.147 καφετιέρα, 0,5 lt

028.05.082 θήκη για χαρτοπετσέτες

004.05.141 γαλατιέρα, 15 cl

004.05.098 αυγοθήκη

005.05.076 θήκη για φακελάκια  
ζάχαρης, 11,5χ7 cm

076.05.488 φλυτζάνι καφέ, 20 cl 
076.05.489 πιατάκι, 15 cm

Do
ve

405.05.538 σαλατιέρα κωνική, 21 cm

405.05.544 πιατέλλα, 24χ16 cm 
405.05.545 πιατέλλα, 32χ22 cm 

405.05.543 πιατέλλα, 41χ17 cm

ALUMILITE
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μπωλ βαθύ - σαλατιέρα 
405.05.539 22 cm | 3 cm

πιάτο pasta 
405.05.600 26 cm

πορσελάνες



405.05.590 πιάτο βαθύ, 22 cm 
405.05.591 πιάτο pasta, 25 cm 

S115924 πιατέλλα, 24x16 cm 
S115929 πιατέλλα, 29x21 cm 
S115934 πιατέλλα, 34x25 cm 

076.05.551 φλυτζάνι καφέ, 8 cl 
076.05.552 πιατάκι καφέ, 12 cm 

076.05.553 φλυτζάνι τσαγιού, 18 cl 
076.05.554 πιατάκι καφέ, 15 cm

076.05.555 φλυτζάνι τσαγιού, 30 cl 
076.05.556 πιατάκι καφέ, 15 cm

405.05.575 πιάτο ρηχό, 17 cm 
405.05.578 πιάτο ρηχό, 21 cm 
405.05.580 πιάτο ρηχό, 23 cm 
405.05.581 πιάτο ρηχό, 25 cm 
405.05.585 πιάτο ρηχό, 28 cm 
405.05.586 πιάτο ρηχό, 30 cm 

S935956 καφετιέρα, 48 cl 
S935965 τσαγιέρα, 50 cl

S375901 γαλατιέρα,  
7  cl

S415914 χαρτοπετσετοθήκη

S305907 σετ αλατοπίπερο

S365916 μπωλ, 16 cm 
S365924 μπωλ, 24 cm 

S365910 μπωλ κονσομέ, 11 cm 
S145917 πιάτο, 17 cm

St
or

m
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πιάτο ρηχό  
405.05.250 18 cm 
405.05.252 20 cm 
405.05.255 24 cm 
405.05.257 27 cm 
405.05.259 30 cm 
405.05.263 32 cm 

405.05.700 πιάτο ρηχό, 17 cm 
405.05.707 πιάτο ρηχό, 20 cm 
405.05.701 πιάτο ρηχό, 23 cm 
405.05.705 πιάτο ρηχό, 25 cm 
405.05.702 πιάτο ρηχό, 27 cm 
405.05.708 πιάτο ρηχό, 29 cm

405.05.714 μπωλ κονσομέ, 11 cm 405.05.715 μπωλ κωνικό, 18 cm 
405.05.716 μπωλ κωνικό, 22 cm

405.05.712 πιατ. οβάλ, 14χ9 cm 
405.05.713 πιατ. οβάλ, 18χ11,5 cm 

405.05.717 μπωλ, 11 cm

405.05.718 μπωλ μαρμελάδας,  
9,5 cm

405.05.719 ντιπ, 7 cm

405.05.732 ανθοδοχείο, 14 cm405.05.730 αλατιέρα 
405.05.731 πιπεριέρα

405.05.703 πιάτο βαθύ, 22 cm 
405.05.706 πιάτο βαθύ, 25 cm 
405.05.704 πιάτο βαθύ, 30 cm 

405.05.709 πιατέλλα οβάλ, 30χ22 cm 
405.05.711 πιατέλλα οβάλ, 34χ23 cm 

πορσελάνες
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405.05.075 πιάτο ρηχό «Point», 17 cm 
405.05.077 πιάτο ρηχό «Point», 20 cm  
405.05.083 πιάτο ρηχό «Point», 27 cm

405.05.074 πιάτο ρηχό «full», 17 cm 
405.05.076 πιάτο ρηχό «full», 20 cm 
405.05.079 πιάτο ρηχό «full», 23 cm 
405.05.080 πιάτο ρηχό «full», 25 cm 
405.05.082 πιάτο ρηχό «full», 27 cm 
405.05.085 πιάτο ρηχό «full», 30 cm

405.05.088 σαλατιέρα «Point», 24 cm 

011.05.080 αλατιέρα «Point» 
011.05.081 πιπεριέρα «Point»

019.05.080 θήκη οδοντογλυφίδων 
 «Point»

028.05.080 θήκη χαρτοπετσετών 
 «Point»

004.05.099 αυγοθήκη «Point» 

004.05.140 γαλατιέρα «Point», 13 cl 

405.05.087 μπωλ «Point», 16 cm  090.05.230 ντιπ «Point», 6 cm  
090.05.231 ντιπ «Point», 8 cm 

076.05.482 φλυτζάνι καφέ, 7,5 cl 
076.05.483 πιατάκι «full», 12 cm 

076.05.481 φλυτζ. espresso, 6,4 cl 
076.05.483 πιατάκι «full», 12 cm 

 076.05.486 φλυτζάνι τσαγιού, 20 cl 
076.05.487 πιατάκι «full», 14 cm 

405.05.063 πιατέλλα «Point», 20 cm405.05.068 πιάτο βαθύ «Point» 22 cm 
405.05.069 πιάτο βαθύ «Point», 25 cm 
405.05.070 πιάτο βαθύ «Point», 27 cm 

405.05.060 πιατέλλα «full», 17 cm 
405.05.062 πιατέλλα «full», 20 cm 
405.05.064 πιατέλλα «full», 24 cm  
405.05.065 πιατέλλα «full», 29 cm 
405.05.066 πιατέλλα «full», 34 cm

405.05.067 πιάτο βαθύ «full», 22 cm 
405.05.071 πιάτο βαθύ «full», 27 cm 
405.05.072 πιάτο βαθύ «full», 30 cm

003.05.149 τσαγιέρα «Point», 70 cl 
003.05.148 καφετιέρα «Point», 78 cl

«Point»«Full»

«Point»

«Point» «Point»

«Full»

«Full» «Full»

Co
lle

t

«Point» «Point» «Point»
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405.05.106 πιάτο βαθύ, 22 cm 
405.05.107 πιάτο βαθύ, 29 cm

405.05.109 πιατέλλα οβάλ, 22 cm 
405.05.110 πιατέλλα οβάλ, 27 cm 
405.05.111 πιατέλλα οβάλ, 30 cm 
405.05.112 πιατέλλα οβάλ, 33 cm 
405.05.113 πιατέλλα οβάλ, 36 cm

405.05.115 μπωλ, 14 cm 
405.05.116 μπωλ, 16 cm 
405.05.117 σαλατιέρα, 23 cm 

076.05.490 φλυτζάνι καφέ, 7,5 cl 
076.05.491 πιατάκι 12 cm 

076.05.492 φλυτζάνι τσαγιού, 18 cl  
076.05.493 πιατάκι 15 cm 

011.05.082 αλατιέρα  
011.05.083 πιπεριέρα 

405.05.100 πιάτο ρηχό, 19 cm 
405.05.101 πιάτο ρηχό,24 cm 
405.05.102 πιάτο ρηχό,26 cm 
405.05.103 πιάτο ρηχό,28 cm 
405.05.104 πιάτο ρηχό,32 cm

πιάτο βαθύ 
405.05.015 22 cm 
405.05.016 30 cm

πιάτο ρηχό 
405.05.001 17 cm 
405.05.002 19 cm 
405.05.003 21 cm 
405.05.004 23 cm 
405.05.005 25 cm 
405.05.008 27 cm 
405.05.009 30 cm

πιατέλλα 
405.05.020 20 cm 
405.05.021 24 cm 
405.05.022 29 cm 
405.05.023 34 cm

μπωλ 
100.01.580 15 cm 
100.01.575 19 cm 
100.01.576 25 cm

100.01.581 μπωλ κονσομέ, 38 cl  
100.01.582 πιάτο, 19 cm 

M
ar
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405.05.300 πιάτο ρηχό, 16 cm 
163618 πιάτο ρηχό, 18 cm 

405.05.303 πιάτο ρηχό, 20 cm 
405.05.306 πιάτο ρηχό, 24 cm 
405.05.308 πιάτο ρηχό, 28 cm 

173622 πιάτο βαθύ, 22 cm 
173630 πιάτο βαθύ, 30 cm 

405.05.130 πιάτο ρηχό, 17 cm 
405.05.132 πιάτο ρηχό, 23 cm 
405.05.133 πιάτο ρηχό, 25 cm 
405.05.134 πιάτο ρηχό, 27 cm 
405.05.136 πιάτο ρηχό, 30 cm 

405.05.139 πιάτο βαθύ, 22 cm

405.05.155 σαλατιέρα, 24 cm

405.05.156 μπωλ, 16 cm

113622 πιατέλλα οβάλ, 16 cm 
113624 πιατέλλα οβάλ, 23,7 cm 
113628 πιατέλλα οβάλ, 28 cm 
113632 πιατέλλα οβάλ, 34 cm 
113636 πιατέλλα οβάλ, 36 cm 

405.05.141 πιατέλλα, 17x11 cm 
405.05.142 πιατέλλα, 18x12 cm 
405.05.143 πιατέλλα, 22x15 cm 
405.05.144 πιατέλλα, 26x17 cm 
405.05.145 πιατέλλα, 29x20 cm 
405.05.146 πιατέλλα, 31x23 cm 
405.05.147 πιατέλλα, 35x24 cm 
405.05.148 πιατέλλα, 40x27 cm 

363616 μπωλ, 16 cm

363618 μπωλ, 18,5 cm

363610 μπωλ στοιβαζ., 11 cm 
363615 μπωλ στοιβαζ., 15,5 cm 
363621 μπωλ στοιβαζ., 21,4 cm

405.05.157 μπωλ κονσομέ, 30 cl  
405.05.158 πιάτο, 17 cm 

πορσελάνες
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πιάτο ταβέρνας ρηχό 
100.06.520 17 cm  
100.06.521 19 cm  
100.06.522 21 cm  
100.06.523 23 cm  
100.06.524 25 cm  
100.06.529 27 cm  
100.09.008 30 cm  
100.09.007 33 cm

πιάτο κουπ 
100.06.149 14 cm  
100.06.150 16,5 cm  
100.06.151 17,5 cm 
100.06.152 18,5 cm 
100.06.153 20 cm  
100.06.154 22 cm 
100.06.155 24 cm  
100.06.156 26 cm  

πιάτο κουπ βαθύ 
100.06.160 21 cm 

πιάτο ταβέρνας βαθύ 
100.06.525 23 cm  

πιάτο πίτσας 
100.09.058 32 cm

ταβέρνα

pasta - ριζότο

ξενοδοχείο

πιάτο ριζότο 
100.06.010 29 cm (εσωτ. 12 cm) 
100.05.563 28 cm (εσωτ. 15 cm)

πιάτο pasta 
100.06.015 28 cm 
100.06.014 30 cm

πιάτο ριζότο 
100.06.017 27,5 cm (εσωτ. 14 cm)

πιάτο βαθύ 
405.05.030 22 cm

πιάτο pasta 
100.06.038 27 cm 
100.06.018 31 cm

πιάτο step 
100.06.593 21 cm  
100.06.594 27 cm 

πιάτο pasta 
405.05.600 26 cm

πιάτο βαθύ με φαρδύ ριμ 
300.05.061 28 cm (εσωτ. 11,5 cm) 
300.05.062 28 cm (εσωτ. 10,5 cm)

405.05.050 σαλατιέρα, 25,5 cm

πορσελάνες
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404.05.034 μπωλ, 10 cm 
404.05.038 μπωλ, 12 cm

404.05.039 σαλατιέρα, 18 cm

404.05.017 πιάτο βαθύ, 22 cm 

404.05.018 πιάτο pasta, 25 cm 
404.05.019 πιάτο pasta, 30 cm

404.05.025 μπωλ, 12χ9 cm 
404.05.026 μπωλ, 16χ11 cm 

404.05.033 μπωλ βαθύ, 8 cm

404.05.013 πιατέλλα οβάλ, 29 cm

404.05.001 πιάτο ρηχό, 17 cm blue 
404.05.002 πιάτο ρηχό, 20 cm blue 
404.05.003 πιάτο ρηχό, 23 cm blue 
404.05.004 πιάτο ρηχό, 25 cm blue 
404.05.005 πιάτο ρηχό, 27 cm blue 
404.05.006 πιάτο ρηχό, 30 cm blue 
404.05.008 πιάτο ρηχό, 32 cm blue

404.05.012 πιατέλλα οβάλ, 24 cm 
404.05.014 πιατέλλα οβάλ, 34 cm

404.05.057 σαλτσιέρα, 170 ml 404.05.045 αλατιέρα, 10 cm 
404.05.046 πιπεριέρα, 10 cm

φλυτζάνι με πιάτο 
404.05.082 καφέ, 11,6 cl 
404.05.080 cappuccino, 22,5 cl 

404.05.024 μπωλ, 13χ10 cm 
404.05.027 μπωλ, 19x12 cm

404.05.007 πιάτο ρηχό, 32 cm 404.05.011 πιατέλλα, 20 cm

404.05.032 μπωλ βαθύ, 6 cm 
404.05.036 μπωλ βαθύ, 8 cm

Bl
ue

 m
an

oi
r

οι ίδιοι κωδικοί διατίθενται και σε Red Manoir

404.05.056 μπωλ με καπάκι, 7 cm 
404.05.060 θήκη οδοντογλυφίδων

πορσελάνες
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πιάτο ρηχό 
450.05.001  16 cm 
450.05.002  21 cm 
450.05.003  24 cm

πιάτο ρηχό 
450.05.004  27 cm 
450.05.005  30 cm

 πιατέλλα οβάλ 
450.05.010   20 cm 
450.05.012  28 cm

 πιατέλλα οβάλ 
450.05.013  32 cm 

Vi
nt

ag
e

πιάτο ρηχό 
260.05.300 17 cm 
260.05.301 19 cm 
260.05.303 26 cm 
260.05.304 30 cm

πιάτο βαθύ κάθετο 
260.05.306 23,5 cm

μπωλ σαλάτας 
260.05.310 19 cm

πιάτο βαθύ  
260.05.305 20 cm 

N
au

tic
a

πιάτο ρηχό 
100.06.050 17x17 cm 
100.06.052 21x21 cm 
100.06.054 24x24 cm 
100.06.056 27x27 cm 
100.06.058 30x30 cm

πορσελάνες
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πιατέλλα Δωρική λευκή 
100.06.390 25,5χ13 cm 
100.06.391 28χ14,5 cm 
100.06.392 32,5χ17 cm 
100.05.568 45χ28 cm

πιατέλλα slim 
100.06.280 29,5x12 cm 
100.06.281 39,5x21,5 cm 

πιατέλλα  
405.05.036 35x16 cm

σαλατιέρα 
100.06.504 18 cm

405.05.050 σαλατιέρα, 25,5 cm

091.05.012 σαλατιέρα, 17 cm 
091.05.014 σαλατιέρα, 21 cm

σαλατιέρα 
100.06.500 16 cm 
100.06.502 18 cm

σαλατιέρα στοιβαζόμενη 
100.09.023 17 cm 
100.09.024 21 cm

σαλατιέρα 
100.06.031 20 cm

σαλατιέρα τετράγωνη 
100.06.035 21x21 cm

σαλατιέρα κυματοειδής 
100.06.515 20 cm

σαλατιέρες πιατέλλες

σαλατιέρα στοιβαζόμενη 
300.05.231 17 cm 
300.05.230 18 cm 
300.05.232 21 cm

σαλατιέρα 
300.05.398 18 cm  
300.05.399 22 cm 

σαλατιέρα κωνική 
405.05.538 21 cm

σαλατιέρα 
300.05.064 12 cm  
300.05.069 15 cm  
300.05.071 17 cm  
300.05.070 20 cm 

πιατέλλα ρόμβος 
405.05.516 23χ11 cm 
405.05.517 32χ11 cm

πιατέλλα πυράντοχη γκρι 
080.05.304 15χ15 cm | 2 cm 
080.05.303 30x19 cm | 2 cm 
080.05.302 37x23 cm | 2 cm 

πιατέλλα πυράντοχη λευκή 
080.05.308 15χ15 cm | 2 cm 
080.05.307 30x19 cm | 2 cm 
080.05.306 37x23 cm | 2 cm 

πορσελάνες
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πιατέλλα οβάλ 
100.09.063 14 cm 
100.06.250 17 cm 
100.06.260 19 cm 
100.06.251 22 cm 
100.06.252 25 cm 

πιατέλλα οβάλ 
100.06.253 28 cm 
100.06.255 32 cm 
100.06.256 35 cm 
100.06.257 40 cm 

πιατέλλα Soley 
100.06.350 25 cm 
100.06.351 30 cm 
100.06.352 33 cm 
100.06.353 39 cm 

πιατέλλα 
100.09.110 25x16 cm 
100.09.113 28x18 cm 
100.09.111 32x21 cm 
100.09.112 35x23 cm

πιατέλλα 
090.06.037 11χ8 cm 
090.06.038 13χ8,8 cm 
090.06.026 14,5χ9 cm 
100.06.062 16,5χ10,5 cm 
100.06.063 19χ12 cm 
100.06.064 21χ13,5 cm 
100.06.085 23χ15,5 cm 
100.06.086 25χ18 cm 
100.06.087 28,5χ20,5 cm

πιατέλλα στενή 
100.05.570 20x8 cm 
100.05.571 25χ8 cm 
100.05.572 30χ8 cm 

πιατέλλα λοξή 
080.05.150 38χ18 cm 
080.05.151 43χ21 cm 

πιατέλλα βαθειά 
100.09.226 14χ10 cm 
100.09.227 17χ12 cm 
100.09.228 20,5χ15 cm 

πιατέλλα ασύμμετρη 
100.06.420 30χ10 cm 
100.06.421 35χ12 cm 
100.06.422 40χ14 cm 

πιατέλλα ταβέρνας 
100.09.010 21 cm 
100.09.011 25,5 cm 
100.09.012 28,5 cm 
100.09.013 31 cm 
100.09.014 35,5 cm 
100.09.015 40 cm 

πιατέλλα  
405.05.034 27x18 cm 
405.05.035 29x21 cm 

πιατέλλα 
100.06.105 22x15,5 cm 
100.06.106 26,5x19 cm 
100.06.107 31,5x22 cm 
100.09.116 36,5x23 cm 

πιατέλλες

πιατέλλα λευκή 
080.05.209 40x35 cm 
080.05.208 45x40 cm 

πιατέλλα λευκή 
405.05.025 29,5x15,5 cm  
405.05.026 32x20 cm 

πορσελάνες
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πιάτο flat 
551.05.180 27,5 cm

πιάτο βαθύ 
551.05.181 21 cm | 6 cm

πιάτο pasta 
551.05.182 22 cm | 4 cm 
551.05.183 24 cm | 5,5 cm 
551.05.184 30,5 cm | 6,5 cm

μπωλ gourmet 
551.05.196 14χ13,5cm | 7,5cm 
551.05.197 17χ15,5cm | 9cm

μπωλ gourmet οβάλ 
551.05.198  20χ15 cm | 9 cm

μπωλ gourmet 
551.05.190 21x14cm | 3,5cm 
551.05.191 26,5x17,5cm | 4,5cm 
551.05.192 31,5x21cm | 5cm 

πιάτο ρηχό 
551.05.100 28χ25 cm | 3,5 cm

πιάτο ρηχό 
551.05.104 30,5χ27 cm | 4 cm 
551.05.103 32,5χ29 cm | 4 cm

πιάτο βαθύ 
551.05.101 23,5 cm | 6 cm 
551.05.102 26 cm | 7 cm

δίσκος «δάκρυ» 
551.05.110 29χ16,5cm | 3,5cm

δίσκος «δάκρυ» 
551.05.111 32,5χ18cm | 3,5cm

δίσκος «δάκρυ» 
551.05.112 38χ21cm | 4 cm

Ab
ys

so
s

N
in

fa

μπωλ gourmet  
551.05.116 14χ13,5 cm | 7 cm 
551.05.117 17x15,5 cm | 9 cm

μπωλ gourmet 
551.05.118  20x15 cm | 9 cm

μπωλ gourmet 
551.05.120 21x14cm | 3,5cm 
551.05.121 26,5x17,5cm | 4,5cm 
551.05.122 31,5x21cm | 5cm 
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πιάτο ρηχό 
506.05.001 18 cm 
506.05.008 21 cm 
506.05.009 27 cm

πιάτο οβάλ 
506.05.002 27χ19 cm 
506.05.003 34χ24 cm 

πιάτο οβάλ 
506.05.005 19χ14,5 cm | 4,5 cm 
506.05.007 23x17 cm | 5 cm 
506.05.006 27χ21,5 cm | 5,5 cm 

πιάτο βαθύ 
506.05.004 30 cm

σαλτσιέρα μαύρη  
080.05.040 17 cl

μπωλ 
506.05.031 22 cm | 6,5 cm

μπωλ ρυζιού 
506.05.025 19 cm | 9 cm

μπωλ  
506.05.030 17,5 cm | 8 cm

πιατέλλα 
506.05.011 27χ21 cm

πιατέλλα 
506.05.014 26x13 cm

πιατέλλα  
506.05.015 32,5χ12 cm 
506.05.016 50χ12,5 cm

μπωλ ορθογώνιο 
506.05.180 27x8,5 cm | 4,5 cm

μπωλ στρογγυλό 
506.05.023 11 cm | 6,5 cm

ποτήρι tajimi 
506.05.033 14 cl

ποτήρι λουλούδι 
506.05.162 18 cl

506.05.159 μπουκάλι σάκε, 18 cl 
506.05.158 μπουκάλι σάκε, 30 cl 
506.05.024 ποτήρι σάκε, 17 cl 51
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πιάτο βαθύ coupe 
408.05.011 27 cm 

πιάτο βαθύ/pasta 
408.05.012 22 cm

πιάτο step 
408.05.007  21 cm 
408.05.008  27 cm 
408.05.010  30 cm

πιατέλλα ορθογώνια 
408.05.020  16χ29 cm 
408.05.021  22χ37 cm

μπωλ 
408.05.016 15 cm
408.05.017 17 cm

μπωλ με χέρι 
408.05.023 14 cm

μπωλ 
408.05.015 10 cm

Se
le

ne

πιάτο ρηχό 
408.05.001 17 cm 
408.05.002 22 cm 
408.05.003 28 cm 
408.05.004 31 cm 

52
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μπωλ 
408.05.075 10 cm

μπωλ 
408.05.076 15 cm 
408.05.077 17 cm

πιατέλλα ορθογώνια 
408.05.080  16χ29 cm 
408.05.081  22χ37 cm

μπωλ με χέρι 
408.05.085 14 cm

πιάτο βαθύ coupe 
408.05.066 27 cm 

πιάτο βαθύ/pasta 
408.05.067 22 cm

πιάτο step 
408.05.070  21 cm 
408.05.071  27 cm 
408.05.072  30 cm

N
at

ur
a

πιάτο ρηχό 
408.05.060 17 cm 
408.05.061 22 cm 
408.05.062 28 cm 
408.05.063 31 cm 

53
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πιάτο ρηχό 
QU31011 21,5 cm

πιάτο βαθύ 
QU31013 14 cm

πιάτο βαθύ 
QU31012 19 cm

πιάτο ρηχό 
QU31017 21,5 cm

πιάτο βαθύ 
QU31019 14 cm

πιάτο βαθύ 
QU31018 19 cm

brown

ocher

πιάτο ρηχό 
QU31014 21,5 cm

πιάτο βαθύ 
QU31016 14 cm

πιάτο βαθύ 
QU31015 19 cm

blue

πιάτο ξύλινο 
WCC3025MG 25 cm | 2,5 cm

πιάτο ξύλινο 
WCC3025MB 25 cm | 2,5 cm

πιάτο ξύλινο 
WCC3025MR 25 cm | 2,5 cm

πιάτο ξύλινο 
WCC3025MZ 25 cm | 2,5 cm54

Ba
rc

el
on

a

Marrakech

Sharing plates χρωματιστά σε ethnic σχέδια. Συνδυαζόμενα  
με μονόχρωμα πιάτα δίνουν μια ζεστή πινελιά στο τραπέζι σας.
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551.05.267  
σετ 6 πιάτα 16 cm 

551.05.266  
σετ 6 πιάτα 32 cm

πιάτο ρηχό 
QU32020 27 cm

πιάτο ρηχό 
QU32021 22 cm

πιάτο βαθύ 
QU32022 24 cm

μπωλ 
QU32023 15 cm (750 ml)

An
im

ae
Du

sk

Έξι πρόσωπα,  
έξι γυναίκες 
κακοποιημένες.  
Μια συλλογή πιάτων 
που στηρίζει   
τις γυναίκες  
στον αγώνα τους  
να πορευτούν  
στα μονοπάτια  
της ελευθερίας και  
της οικονομικής τους 
αυτονομίας. 
Ένα παγκόσμιο project  
που στηρίζει τα κέντρα  
ενάντια στη βία και  
τη μετανάστευση  
των γυναικών και 
στέκεται αλληλέγγυο  
σε τουλάχιστον 20.000 
γυναίκες κάθε χρόνο. 

πορσελάνες
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  506.05.127   πιάτο ρηχό, 27 cm   506.05.128   πιάτο ρηχό, 22 cm  506.05.126   πιάτο pasta, 25,5 cm   506.05.125   πιάτο ριζότο, 30 cm

πιατέλλα ορθογώνια 
506.05.146 45x27 cm

πιατέλλα ορθογώνια 
506.05.140 35x20,5 cm

πιατέλλα ορθογώνια 
506.05.136 33x10 cm 

μπωλ 
  506.05.141    10,5 cm

μπωλ ρηχό 
506.05.142 15 cm

μπουκάλι σάκε  
506.05.160 18 cl

ποτήρι 
506.05.130 13 cl (5x6 cm)

ποτήρι yellow spots  
506.05.163 18 cl

ποτήρι 24 cl 
  506.05.131     7x8,5 cm

Go
ld

en
 e

ar
th

πιατέλλα Tajimi, μαύρη 
506.05.017 50x12,5x2 cm

810.05.101 
πιάτο με καπάκι 
17(11)x8 cm

810.05.104 
μπωλ οβάλ 
12x11x7 cm

810.05.103 
μπωλ με καπάκι  
και πόδια  
10 cm | 20 cm

810.05.102 
μπωλ με καπάκι 
και πόδια  
12,5 cm | 15 cm

810.05.105 
πιατέλλα 35x15 cm

5656
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πιάτο ρηχό step 
551.05.202 18 cm | 2 cm 
551.05.203 22,5 cm | 2 cm

πιάτο ρηχό step 
551.05.204 28,5 cm | 2 cm

πιάτο βαθύ 
551.05.206 19x17,5 cm | 5 cm

πιατέλλα ελειπτική 
551.05.216 39χ15 cm 
551.05.217 23,5χ10 cm

βάση ρεσώ 
551.05.219 25χ15 cm | 5 cm 
551.05.220 28,5x17,5 cm | 5,5 cm

μπωλ ελειπτικό 
551.05.222 8χ7,5 cm | 5 cm 
551.05.223 13x12 cm | 7 cm 

μπωλ σαλάτας 
551.05.224 18 cm | 8 cm

Es
tia

506.05.148 πιατέλλα ορθογώνια, 51χ17 cm 

πιατέλλα οβάλ 
551.05.210 30χ26 cm 
551.05.211 33χ22 cm

πιατέλλα οβάλ 
551.05.213 41,5χ27 cm

πιατέλλα 
551.05.214 50,5χ33,5 cm | 4 cm

μπωλ βαθύ «Bubble black satin» 
  651.05.002    19 cm | 6,5 cm

μπωλ βαθύ «Bubble black satin» 
  651.05.001    12,5 cm | 5,2 cm

μπωλ βαθύ «Bubble black satin» 
  651.05.000    20 cm

ποτήρι μαύρο 
506.05.154  21 cl

σαλτσιέρα με καπάκι 
080.05.042  20 cl

ποτήρι μαύρο  
506.05.153  18 cl

σαλτσιέρα  
551.05.234  25 cl

πιάτο γλυκού με βάση  
551.05.238  15 cm | 7 cm

πορσελάνες
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μπωλ 
506.05.066 16 cm | 7,7 cm 
506.05.067 21 cm | 10,5 cm 

506.05.052 πιάτο ρηχό, 17 cm 
506.05.053 πιάτο ρηχό, 21 cm 

506.05.049 πιάτο ρηχό, 24 cm 
506.05.054 πιάτο ρηχό, 27 cm 
506.05.055 πιάτο ρηχό, 30 cm 

506.05.058 πιάτο βαθύ 26,5 cm

πιατέλλα ορθογώνια 
506.05.059 37,5x17 cm

πιατέλλα ορθογώνια 
506.05.061 29x17 cm 
506.05.060 34x20 cm 

506.05.050 πιατάκι, 8 cm | 1,5 cm 506.05.064 μπωλ βαθύ 
8,5 cm | 2,5 cm

Gr
an

ite
 s

to
ne

μπωλ παρουσίασης «Vulcanic» 
  651.05.016    17 cm | 5 cm

μπωλ παρουσίασης «Vulcanic» 
  651.05.017    22 cm | 5 cm

πιάτο flat σαγρέ 
  450.05.300    20 cm 
  450.05.303    23 cm 
  450.05.305    26 cm 
  450.05.306    29 cm 

μπωλ σαγρέ 
  450.05.308    15 cm

σαλατιέρα σαγρέ 
  450.05.312    26 cm

μπωλ σαγρέ 
  450.05.310    19 cmGr

an
it

Vu
lc

an
ic
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σαλατιέρα βαθιά 
551.05.040 18 cm | 8,5

μπωλ ντιπ 
551.05.042 8,5 cm | 4,5 cm 
551.05.043 6,5 cm | 4,5 cm

Ph
ob

os
 m

ar
ro

ne
Ph

ob
os

 n
er

o

μπωλ βαθύ  
551.05.037 18 cm | 4,5 cm

πλατώ finger 
551.05.049 27,5 cm | 7 cm

πλατώ με χέρι 
551.05.048 37 cm | 15,5 cm

πλατώ  
506.05.175 23χ23 cm 
506.05.176 25,5x25,5 cm 
506.05.177 29x29 cm 

πιάτο flat 
551.05.031 20,5 cm | 2 cm 
551.05.032 26,5 cm | 2 cm 
551.05.033 31 cm | 2,5 cm

πιάτο βαθύ pasta 
551.05.036 28,5 cm

πιάτο βαθύ 
551.05.041 28 cm | 6,5 cm

πιάτο flat 
551.05.000 20,5 cm | 2 cm 
551.05.001 26,5 cm | 2 cm 
551.05.002 31 cm | 2,5 cm

πιάτο βαθύ pasta 
551.05.005 28,5 cm

πιάτο βαθύ 
551.05.010 28 cm | 6,5 cm

μπωλ βαθύ  
551.05.006 18 cm | 4,5 cm

σαλατιέρα βαθιά 
551.05.009 18 cm | 8,5

μπωλ ντιπ 
551.05.012 8,5 cm | 4,5 cm 
551.05.013 6,5 cm | 4,5 cm

πλατώ finger 
551.05.019 27,5 cm | 7 cm

πλατώ με χέρι 
551.05.018 37 cm | 15,5 cm 59
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πιάτο ρηχό 
408.05.035 17 cm 
408.05.036 22 cm 
408.05.037 28 cm 
408.05.038 31 cm 

πιάτο βαθύ coupe 
408.05.040 27 cm 

πιάτο βαθύ/pasta 
408.05.041 22 cm

πιάτο step 
408.05.043  21 cm 
408.05.044  27 cm 
408.05.046  30 cm

μπωλ 
408.05.047 10 cm

μπωλ 
408.05.048 15 cm 
408.05.049 17 cm

πιατέλλα ορθογώνια 
408.05.052  16χ29 cm 
408.05.053  22χ37 cm

μπωλ με χέρι 
408.05.055 14 cm

Iro
ns

to
ne

Ae
tn

a

πιάτο ρηχό 
551.05.081 27,5 cm

πιάτο ρηχό 
551.05.080 31,5 cm

πορσελάνες



61

550.05.001 πιάτο flat, 27 cm 
550.05.000 πιάτο flat, 31 cm 

550.05.102 πιάτο ρηχό, 15 cm 
550.05.101 πιάτο ρηχό, 21 cm 
550.05.100 πιάτο ρηχό, 27 cm 

πιατέλλα παραλ/μη 
550.05.104 25χ18 cm 
550.05.103 30χ22 cm 

550.05.002 πιάτο ωοειδές, 27 cm 
550.05.006 πιάτο ωοειδές, 35 cm

550.05.004 μπωλ επικλινές, 
15 cm / 42,5 cl  

550.05.005 ντιπ επικλινές 
9 cm / 6 cl 

550.05.107 μπωλ, 12 cm | 5 cm 
550.05.106 μπωλ, 14 cm | 5 cm

550.05.109 σαλτσιέρα, 9 cm 

550.05.108 ντιπ, 7 cm

550.05.105 μπωλ, 20 cm | 5 cm 

550.05.003 πιάτο βαθύ, 25 cm 

Az
te

c m
et

al
lic
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πιατέλλα οβάλ, stone 
660.05.097 29χ14 cm 
660.05.096 42χ25 cm 
660.05.094 55χ30 cm 
D-022/60 60χ30 cm

πιατέλλα ορθογώνια, stone 
D-038 27χ37 cm

πιάτο, beige spoted 
660.05.017 22 cm | 3 cm 
660.05.016 29 cm | 4 cm 
660.05.018 35 cm | 5 cm

πιάτο, beige  
660.05.032 22 cm | 3 cm 
660.05.031 29 cm | 4 cm 
660.05.033 35 cm | 5 cm

πιάτο βαθύ beige spoted 
στρογγυλό επικλεινές 
660.05.015 29χ8 cm

πιάτο βαθύ, beige  
στρογγυλό επικλινές 
660.05.030 29χ8 cm

μπωλ tartare, beige  
660.05.036 28 cm | 8 cm

μπωλ tartare, beige spoted 
660.05.020 28 cm | 8 cm

πιάτο πομπέ 
660.05.054 13,5 cm | 2 cm 
660.05.052 24 cm | 3 cm 
660.05.053 28 cm | 2 cm

μπωλ πομπέ 
660.05.037 20 cm | 5 cm 

μπωλ μπομπέ, beige spoted 
660.05.021 20 cm | 5 cm 

Di
pn

o

πιάτο βαθύ, stone 
660.05.008 24 cm | 5 cm 

πιάτο βαθύ, stone 
660.05.012 24 cm | 2 cm  
660.05.007 28 cm | 3 cm 

πιάτο βαθύ, stone 
660.05.009 21 cm | 4 cm 

μπωλ, stone 
660.05.010 19 cm | 5 cm 

μπωλ κάθετο 
660.05.019 15 cm | 5,5 cm

660.05.011 
μπωλ, stone 12 cm | 6 cm 
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660.05.080 
χέρια welcome  

17x12 cm 

660.05.064 
πιατέλλα οβάλ, 41χ23,5 cm

009.05.092 
σαλτσιέρα,  
5 cm | 6 cm

009.05.090 
σαλτσιέρα,  
5 cm | 9 cm

009.05.091 
σαλτσιέρα 
5 cm | 6 cmD-001 

ντιπ, stone

πιάτο step, brown 
660.05.003 21 cm | 2 cm 
660.05.002 25 cm | 2 cm

πιάτο βαθύ brown 
660.05.000 24 cm | 5 cm 

πιάτο βαθύ, brown 
660.05.001 20 cm | 5 cm

μπωλ brown,  
660.05.004 12 cm | 6 cm

μπωλ sauce 
660.05.067 7,5 cm | 4 cm

πιάτο βαθύ, brown-λευκό 
660.05.098 23 cm | 5 cm

Di
pn

o

πιάτο βαθύ brown,  
660.05.105 20 cm | 4 cm

πιάτο βαθύ brown,  
660.05.005 15 cm | 5 cm 

σαλατιέρα, brown 
660.05.006 17,5 cm | 9 cm

πιάτο step, beige/brown 
660.05.056 27 cm | 3,5 cm 
660.05.057 25 cm | 3,5 cm

πορσελάνες
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shapes 3D

651.05.106 
σφαίρα κομμένη, γκρι 
11 cm | 10 cm

651.05.109 
shape μπεζ spoted 
14x14 cm | 4 cm

651.05.110 
κώνος μαύρος spoted 
6,5 cm | 10,5 cm

651.05.111 
κώνος μπεζ spoted 
4,5 cm | 6,5 cm

651.05.101 
μισός κύλινδρος  

μπεζ spoted 
21χ6 cm | 2,5 cm

651.05.104 
ημισφαίριο μαύρο 
16 cm | 7 cm 651.05.103 

ημισφαίριο μαύρο 
8,5 cm | 4 cm

651.05.102 
ημισφαίριο μπεζ spoted 
8,5 cm | 4 cm

πιάτο βαθύ με γείσο metalize 
660.05.072 22x4,5 cm

πιατέλλα οβαλ φύλλο, metalize 
660.05.071 33x16 cm

πιάτο πομπέ πράσινο 
660.05.102 22 cm | 3 cm

πιάτο step πράσινο 
660.05.013 21 cm | 2 cm

πιάτο βαθύ πράσινο 
D-045 23 cm 

πιάτο cristo metal 
660.05.085 22 cm | 8 cm

πιάτο βαθύ με γείσο metal 
660.05.022 26 cm | 4 cm

πιάτο βαθύ με γείσο metal 
660.05.023 20 cm | 4 cm

πιάτο βαθύ με γείσο metal 
660.05.024 13,5 cm | 3,5 cm

πιάτο πομπέ blue green 
660.05.091 24 cm | 3 cm

πιάτο cristo blue green 
660.05.089 16 cm | 6,5 cm 
660.05.086 22 cm | 8 cm

πιάτο βαθύ με γείσο  
blue green 
660.05.091 22 cm | 4,5 cm

πορσελάνες
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πιάτο flat 
651.05.035    28 cm

πιάτο flat 
651.05.036    16 cm

μπωλ  
651.05.032    13 cm | 4,6 cm

μπωλ  
651.05.037   20χ3,7 cm

μπωλ σούπας  
651.05.038   12 cm | 5 cm

μπωλ  
651.05.033   19,5 cm | 7 cm

μπωλ  
651.05.034   24 cm | 5 cm

651.05.029    
μπωλ με καπάκι 
16 cm | 8/16 cm

μπωλ  
20181002     25 cm

Vu
lc

an
ic

μπωλ  
20181003     15 cm

μπωλ  
20181002     20 cm

πιατέλλα λευκή,  
με υφή πέτρας 
810.05.030    25χ15 cm | 4 cm 
810.05.031    30x15 cm | 4 cm 
810.05.032    30x20 cm | 4 cm

πιάτο λευκό πομπέ 
651.05.008    11 cm 
651.05.007    15 cm

πορσελάνες



 403.05.300    πιάτο ρηχό, 27 cm 
 403.05.301    πιάτο ρηχό, 32 cm

 403.05.310    πιάτο coupe, 26 cm 
 403.05.311    πιάτο coupe, 30 cm

πιάτο τετράγωνο 
 403.05.305     29χ29 cm 
 403.05.306     32χ32 cm

 403.05.324    πιάτο pasta, 26 cm

 403.05.341    μπωλ ρυζιού, 12 cm 
 403.05.340    dip, 8 cm

 403.05.330    πιατέλλα ορθ., 27χ20 cm 
 403.05.331    πιατέλλα ορθ., 32χ23 cm

 403.05.320    πιάτο βαθύ coupe 
26 cm

 403.05.321    πιάτο βαθύ coupe 
30 cm

Fr
os

t m
at
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 403.05.400    πιάτο ρηχό, 27 cm 
 403.05.401    πιάτο ρηχό, 32 cm

 403.05.410    πιάτο coupe, 26 cm 
 403.05.411    πιάτο coupe, 30 cm

403.05.450    πιάτο flat, 18 cm 
403.05.451    πιάτο flat, 20 cm 
403.05.452    πιάτο flat, 24 cm 
403.05.453    πιάτο flat, 27 cm 
403.05.454    πιάτο flat, 30 cm 
403.05.455    πιάτο flat, 32 cm

 403.05.405    πιάτο τετράγ., 29χ29 cm 
 403.05.406    πιάτο τετράγ., 32χ32 cm

πιάτο βαθύ coupe 
 403.05.420    26 cm 
 403.05.421    30 cm

 403.05.424    πιάτο pasta, 26 cm  403.05.441    μπωλ ρυζιού, 12 cm 
 403.05.440    dip, 8 cm

 403.05.430    πιατέλλα ορθ., 27χ20 cm 
 403.05.431    πιατέλλα ορθ., 32χ23 cm     

Tw
ili

gh
t
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πιάτο flat  
407.05.002 20 cm 
407.05.004 24 cm 
407.05.007 27 cm 
407.05.009 30 cm

πιάτο βαθύ  
407.05.029 22 cm | 4,5 cm 
407.05.032 26 cm | 4,5 cm 

πιατέλλα 
407.05.013 27χ20 cm 
407.05.016 32χ23 cm

μπωλ 
407.05.021 10 cm | 3,5 cm 
407.05.023 13 cm | 4,5 cm 
407.05.026 17 cm | 4 cm

σαλτσιέρα / γαλατιέρα 
009.05.010 20 cl

μπ
εζ

πιάτο flat  
407.05.052 20 cm 
407.05.054 24 cm 
407.05.057 27 cm 
407.05.059 30 cm

πιάτο βαθύ  
407.05.079 22 cm | 4,5 cm 
407.05.082 26 cm | 4,5 cm 

πιατέλλα 
407.05.063 27χ20 cm 
407.05.066 32χ23 cm

μπωλ 
407.05.071 10 cm | 3,5 cm 
407.05.073 13 cm | 4,5 cm 
407.05.076 17 cm | 4 cm

σαλτσιέρα / γαλατιέρα 
009.05.011 20 cl 

τυ
ρκ

ου
άζ

πιάτο flat  
407.05.102 20 cm 
407.05.104 24 cm 
407.05.107 27 cm 
407.05.109 30 cm

πιάτο βαθύ  
407.05.129 22 cm | 4,5 cm 
407.05.132 26 cm | 4,5 cm 

πιατέλλα 
407.05.113 27χ20 cm 
407.05.116 32χ23 cm

μπωλ 
407.05.121 10 cm | 3,5 cm 
407.05.123 13 cm | 4,5 cm 
407.05.126 17 cm | 4 cm

σαλτσιέρα / γαλατιέρα 
009.05.012 20 cl 

πρ
άσ

ιν
ο

Ly
kk

e
πορσελάνες



σαλτσιέρα / γαλατιέρα 
009.05.014 20 cl

μπωλ 
407.05.221 10 cm | 3,5 cm 
407.05.223 13 cm | 4,5 cm 
407.05.226 17 cm | 4 cm

πιατέλλα 
407.05.213 27χ20 cm 
407.05.216 32χ23 cm

πιάτο βαθύ  
407.05.229 22 cm | 4,5 cm 
407.05.232 26 cm | 4,5 cm 

πιάτο flat  
407.05.202 20 cm 
407.05.204 24 cm 
407.05.207 27 cm 
407.05.209 30 cm

κό
κκ

ιν
ο

σαλτσιέρα / γαλατιέρα 
009.05.013 20 cl

μπωλ 
407.05.171 10 cm | 3,5 cm 
407.05.173 13 cm | 4,5 cm 
407.05.176 17 cm | 4 cm

πιατέλλα 
407.05.163 27χ20 cm 
407.05.166 32χ23 cm

πιάτο βαθύ  
407.05.179 22 cm | 4,5 cm 
407.05.182 26 cm | 4,5 cm 

πιάτο flat  
407.05.152 20 cm 
407.05.154 24 cm 
407.05.157 27 cm 
407.05.159 30 cm

γκ
ρι

Ly
kk

e

69

πορσελάνες



70

402.05.513 πιάτο βαθύ, 22 cm 402.05.517 πιάτο pasta, 25 cm 
402.05.518 πιάτο pasta, 31 cm

402.05.525 πιατέλλα, 18x14 cm 
402.05.526 πιατέλλα, 24x18,5 cm 
402.05.527 πιατέλλα, 31x24 cm 
402.05.528 πιατέλλα, 36x26,5 cm 

402.05.535 πιατέλλα, 31x15 cm 

402.05.539 πιατέλλα, 35x16 cm πιατέλλα steak  
402.05.540 32x26 cm  

402.05.536 πιατέλλα, 18x13 cm 
402.05.537 πιατέλλα, 27x21 cm 
402.05.538 πιατέλλα, 35x25 cm

402.05.555 μπωλ κωνικό, 6 cm 
402.05.556 μπωλ κωνικό, 9 cm 
402.05.557 μπωλ κωνικό,12 cm

402.05.580 αλατιέρα  
402.05.581 πιπεριέρα 

402.05.550 μπωλ, 12,5 cm | 6 cm 
402.05.551 μπωλ, 16 cm | 8,5 cm

μπωλ ορθογώνιο
402.05.545 13x8 cm | 3 cm  
402.05.546 16,5x10 cm | 3,5 cm 

402.05.562 ντιπ οβάλ, 11x7 cm 

402.05.500 πιάτο ρηχό, 18 cm 
402.05.501 πιάτο ρηχό, 24 cm 
402.05.503 πιάτο ρηχό, 28 cm  
402.05.504 πιάτο ρηχό, 30 cm

402.05.508 πιάτο flat, 20 cm 
402.05.507 πιάτο flat, 24 cm 
402.05.509 πιάτο flat, 28 cm 
402.05.510 πιάτο flat, 32 cm

402.05.515 πιάτο βαθύ κωνικό  
25,5 cm 

402.05.516 πιάτο βαθύ, 21 cm 
402.05.514 πιάτο βαθύ, 26,5 cm 

Se
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402.05.290 πιάτο ρηχό, 18 cm 
402.05.292 πιάτο ρηχό, 24 cm 
402.05.293 πιάτο ρηχό, 28 cm 
402.05.294 πιάτο ρηχό, 30 cm

402.05.298 πιάτο flat, 20 cm 
402.05.296 πιάτο flat, 24 cm 
402.05.299 πιάτο flat, 28 cm 
402.05.300 πιάτο flat, 32 cm

402.05.305 πιάτο βαθύ κωνικό 
25,5 cm

402.05.307 πιάτο pasta, 25 cm 
402.05.308 πιάτο pasta, 31 cm

402.05.306 πιάτο βαθύ, 21 cm 
402.05.304 πιάτο βαθύ, 26,5 cm 

402.05.315 πιατέλλα, 18x14 cm 
402.05.316 πιατέλλα, 24x18,5 cm 
402.05.317 πιατέλλα, 31x24 cm 
402.05.318 πιατέλλα, 36x26,5 cm 

402.05.325 πιατέλλα, 31x15 cm 

402.05.329 πιατέλλα, 35x16 cm πιατέλλα steak  
402.05.330 32x26 cm 

402.05.326 πιατέλλα, 18x13 cm 
402.05.327 πιατέλλα, 27x21 cm 
402.05.328 πιατέλλα, 35x25 cm

402.05.345 μπωλ κωνικό, 6 cm 
402.05.346 μπωλ κωνικό, 9 cm 
402.05.347 μπωλ κωνικό,12 cm

402.05.370 αλατιέρα  
402.05.371 πιπεριέρα 

402.05.340 μπωλ, 12,5 cm | 6 cm 
402.05.341 μπωλ, 16 cm | 8,5 cm

μπωλ ορθογώνιο 
402.05.335 13x8 cm | 3 cm  
402.05.336 16,5x10 cm | 3,5 cm 

402.05.352 ντιπ οβάλ, 11x7 cm 

402.05.303 πιάτο βαθύ, 22 cm 
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402.05.001 πιάτο ρηχό, 18 cm 
402.05.002 πιάτο ρηχό, 24 cm 
402.05.003 πιάτο ρηχό, 28 cm 
402.05.004 πιάτο ρηχό, 30 cm

402.05.009 πιάτο flat, 20 cm 
402.05.008 πιάτο flat, 24 cm 
402.05.010 πιάτο flat, 28 cm 
402.05.011 πιάτο flat, 32 cm

πιάτο βαθύ κωνικό 
402.05.015  25,5 cm

402.05.017 πιάτο pasta, 25 cm 
402.05.018 πιάτο pasta, 31 cm

402.05.016 πιάτο βαθύ, 21 cm 
402.05.014 πιάτο βαθύ, 26,5 cm

402.05.020 πιατέλλα, 18x14 cm 
402.05.021 πιατέλλα, 24x18,5 cm 
402.05.022 πιατέλλα, 31x24 cm 
402.05.023 πιατέλλα, 36x26,5 cm 

402.05.026 πιατέλλα, 31x15 cm 

402.05.030 πιατέλλα, 35x16 cm πιατέλλα steak  
402.05.031 32x26 cm 

402.05.027 πιατέλλα, 18x13 cm 
402.05.028 πιατέλλα, 27x21 cm 
402.05.029 πιατέλλα, 35x25 cm

402.05.045 μπωλ κωνικό, 6 cm 
402.05.046 μπωλ κωνικό, 9 cm 
402.05.047 μπωλ κωνικό,12 cm

402.05.070 αλατιέρα  
402.05.071 πιπεριέρα 

μπωλ ορθογώνιο 
402.05.035 13x8 cm | 3 cm  
402.05.036 16,5x10 cm | 3,5 cm 

402.05.040 μπωλ, 12,5 cm | 6 cm 
402.05.041 μπωλ, 16 cm | 8,5 cm

402.05.052 ντιπ οβάλ, 11x7 cm 

402.05.013 πιάτο βαθύ, 22 cm 

πιάτο ρηχό «Pure» 
403.05.051 27 cm  
403.05.050 32 cm  

403.05.055 μπωλ «Pure», 17 cm 
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402.05.090 πιάτο ρηχό, 18 cm 
402.05.092 πιάτο ρηχό, 24 cm 
402.05.093 πιάτο ρηχό, 28 cm 
402.05.094 πιάτο ρηχό, 30 cm

402.05.098 πιάτο flat, 20 cm 
402.05.097 πιάτο flat, 24 cm 
402.05.099 πιάτο flat, 28 cm 
402.05.100 πιάτο flat, 32 cm

402.05.105 πιάτο βαθύ κωνικό  
25,5 cm 

402.05.107 πιάτο pasta, 25 cm 
402.05.108 πιάτο pasta, 31 cm

402.05.106 πιάτο βαθύ, 21 cm 
402.05.104 πιάτο βαθύ, 26,5 cm 

402.05.115 πιατέλλα, 18x14 cm 
402.05.116 πιατέλλα, 24x18,5 cm 
402.05.117 πιατέλλα, 31x24 cm 
402.05.118 πιατέλλα, 36x26,5 cm 

402.05.125 πιατέλλα, 31x15 cm 

402.05.129 πιατέλλα, 35x16 cm πιατέλλα steak  
402.05.130 32x26 cm  

402.05.126 πιατέλλα, 18x13 cm 
402.05.127 πιατέλλα, 27x21 cm 
402.05.128 πιατέλλα, 35x25 cm

402.05.145 μπωλ κωνικό, 6 cm 
402.05.146 μπωλ κωνικό, 9 cm 
402.05.147 μπωλ κωνικό,12 cm

402.05.170 αλατιέρα  
402.05.171 πιπεριέρα 

402.05.140 μπωλ, 12,5 cm | 6 cm 
402.05.141 μπωλ, 16 cm | 8,5 cm

μπωλ ορθογώνιο 
402.05.135 13x8 cm | 3 cm  
402.05.136 16,5x10 cm | 3,5 cm 

402.05.152 ντιπ οβάλ, 11x7 cm 

402.05.103 πιάτο βαθύ, 22 cm 
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402.05.702 πιάτο flat, 24 cm 
402.05.703 πιάτο flat, 28 cm 
402.05.704 πιάτο flat, 32 cm

πιάτο βαθύ κωνικό 
402.05.710  25,5 cm 

402.05.708 πιάτο βαθύ, 22 cm 402.05.712 πιάτο pasta, 25 cm 
402.05.713 πιάτο pasta, 31 cm

402.05.714 πιάτο βαθύ, 21 cm 
402.05.711 πιάτο βαθύ, 26,5 cm 

402.05.763 πιατέλλα, 32χ20,5 cm 402.05.759 πιατέλλα, 35x16 cm πιατέλλα steak  
402.05.762 32x26 cm  

402.05.760 πιατέλλα, 18x13 cm 
402.05.758 πιατέλλα, 27x21 cm 
402.05.761 πιατέλλα, 35x25 cm

402.05.755 μπωλ κωνικό, 6 cm 
402.05.756 μπωλ κωνικό, 9 cm 
402.05.752 μπωλ κωνικό,12 cm

402.05.750 μπωλ, 12,5 cm | 6 cm 
402.05.751 μπωλ, 16 cm | 8,5 cm

μπωλ ορθογώνιο 
402.05.749 13x8 cm | 3 cm  
402.05.748 16,5x10 cm | 3,5 cm 

402.05.747 ντιπ οβάλ, 11x7 cm 
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πιάτο βαθύ coupe 
403.05.606 22 cm 

πιάτο flat 
403.05.600 20 cm 
403.05.601 24 cm 
403.05.602 28 cm 
403.05.603 32 cm 
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402.05.207 πιάτο pasta, 25 cm 
402.05.208 πιάτο pasta, 31 cm
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402.05.203 πιάτο βαθύ, 22 cm 

402.05.245 μπωλ κωνικό, 6 cm 
402.05.246 μπωλ κωνικό, 9 cm 
402.05.247 μπωλ κωνικό,12 cm

402.05.270 αλατιέρα  
402.05.271 πιπεριέρα 

μπωλ ορθογώνιο 
402.05.235 13x8 cm | 3 cm  
402.05.236 16,5x10 cm | 3,5 cm 

402.05.252 ντιπ οβάλ, 11x7 cm 

402.05.229 πιατέλλα, 35x16 cm πιατέλλα steak  
402.05.230 32x26 cm 

402.05.226 πιατέλλα, 18x13 cm 
402.05.227 πιατέλλα, 27x21 cm 
402.05.228 πιατέλλα, 35x25 cm

402.05.240 μπωλ, 12,5 cm | 6 cm 
402.05.241 μπωλ, 16 cm | 8,5 cm

402.05.225 πιατέλλα, 31x15 cm 402.05.215 πιατέλλα, 18x14 cm 
402.05.216 πιατέλλα, 24x18,5 cm 
402.05.217 πιατέλλα, 31x24 cm 
402.05.218 πιατέλλα, 36x26,5 cm 

402.05.190 πιάτο ρηχό, 18 cm 
402.05.192 πιάτο ρηχό, 24 cm 
402.05.193 πιάτο ρηχό, 28 cm 
402.05.194 πιάτο ρηχό, 30 cm

402.05.198 πιάτο flat, 20 cm 
402.05.197 πιάτο flat, 24 cm 
402.05.199 πιάτο flat, 28 cm 
402.05.200 πιάτο flat, 32 cm

πιάτο βαθύ κωνικό 
402.05.205  25,5 cm

402.05.206 πιάτο βαθύ, 21 cm 
402.05.204 πιάτο βαθύ, 26,5 cm 

πορσελάνες
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402.05.390 πιάτο ρηχό, 18 cm 
402.05.391 πιάτο ρηχό, 24 cm 
402.05.393 πιάτο ρηχό, 28 cm 
402.05.394 πιάτο ρηχό, 30 cm

402.05.398 πιάτο flat, 20 cm 
402.05.397 πιάτο flat, 24 cm 
402.05.399 πιάτο flat, 28 cm 
402.05.400 πιάτο flat, 32 cm

πιάτο βαθύ κωνικό 
402.05.405  25,5 cm 

402.05.403 πιάτο βαθύ, 22 cm 402.05.407 πιάτο pasta, 25 cm 
402.05.408 πιάτο pasta, 31 cm

402.05.406 πιάτο βαθύ, 21 cm 
402.05.404 πιάτο βαθύ, 26,5 cm 

402.05.415 πιατέλλα, 18x14 cm 
402.05.416 πιατέλλα, 24x18,5 cm 
402.05.417 πιατέλλα, 31x24 cm 
402.05.418 πιατέλλα, 36x26,5 cm 

402.05.425 πιατέλλα, 31x15 cm 

402.05.429 πιατέλλα, 35x16 cm πιατέλλα steak  
402.05.430 32x26 cm  

402.05.426 πιατέλλα, 18x13 cm 
402.05.427 πιατέλλα, 27x21 cm 
402.05.428 πιατέλλα, 35x25 cm

402.05.445 μπωλ κωνικό, 6 cm 
402.05.446 μπωλ κωνικό, 9 cm 
402.05.447 μπωλ κωνικό,12 cm

402.05.470 αλατιέρα  
402.05.471 πιπεριέρα 

402.05.440 μπωλ, 12,5 cm | 6 cm 
402.05.441 μπωλ, 16 cm | 8,5 cm

μπωλ ορθογώνιο 
402.05.435 13x8 cm | 3 cm  
402.05.436 16,5x10 cm | 3,5 cm 

402.05.452 ντιπ οβάλ, 11x7 cm 

πορσελάνες
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402.05.600 πιάτο ρηχό, 18 cm 
402.05.601 πιάτο ρηχό, 24 cm 
402.05.603 πιάτο ρηχό, 28 cm

402.05.608 πιάτο flat, 20 cm 
402.05.607 πιάτο flat, 24 cm 
402.05.609 πιάτο flat, 28 cm 
402.05.610 πιάτο flat, 32 cm

πιάτο βαθύ κωνικό  
402.05.615 25,5 cm 

402.05.617 πιάτο pasta, 25 cm 
402.05.618 πιάτο pasta, 31 cm

402.05.616 πιάτο βαθύ, 21 cm 
402.05.614 πιάτο βαθύ, 26,5 cm 

402.05.625 πιατέλλα, 18x14 cm 
402.05.626 πιατέλλα, 24x18,5 cm 
402.05.627 πιατέλλα, 31x24 cm 
402.05.628 πιατέλλα, 36x26,5 cm 

402.05.635 πιατέλλα, 31x15 cm 

402.05.639 πιατέλλα, 35x16 cm πιατέλλα steak  
402.05.640 32x26 cm  

402.05.636 πιατέλλα, 18x13 cm 
402.05.637 πιατέλλα, 27x21 cm 
402.05.638 πιατέλλα, 35x25 cm

402.05.655 μπωλ κωνικό, 6 cm 
402.05.656 μπωλ κωνικό, 9 cm 
402.05.657 μπωλ κωνικό,12 cm

402.05.650 μπωλ, 12,5 cm | 6 cm 
402.05.651 μπωλ, 16 cm | 8,5 cm

μπωλ ορθογώνιο 
402.05.645 13x8x3 cm  
402.05.646 16,5x10 cm | 3,5 cm 

402.05.680 αλατιέρα  
402.05.681 πιπεριέρα 

402.05.662 ντιπ οβάλ, 11x7 cm 

402.05.613 πιάτο βαθύ, 22 cm 

Se
as
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volcano ebony highland cocoa

450.05.061 πιάτο coupe, 16 cm 
450.05.062 πιάτο coupe, 21 cm 
450.05.065 πιάτο coupe, 30 cm

arctic blue

450.05.071 πιατέλλα, 20 cm
arctic blue

450.05.210 πιάτο coupe, 21 cm 
450.05.215 πιάτο coupe, 30 cm 

ebony

450.05.027 πιάτο coupe, 16 cm 
450.05.028 πιάτο coupe, 21 cm 
450.05.029 πιάτο coupe, 24 cm 
450.05.030 πιάτο coupe, 27 cm 
450.05.031 πιάτο coupe, 30 cm

natural

450.05.042 πιατέλλα μπεζ, 20 cm 
450.05.044 πιατέλλα μπεζ, 28 cm 
450.05.045 πιατέλλα μπεζ, 32 cm

natural

450.05.131 πιάτο coupe, 30 cm 
highland 

450.05.139 πιατέλλα, 32 cm
highland 

450.05.167 πιάτο coupe, 30 cm
rainforest

450.05.176 πιατέλλα, 28 cm 
450.05.177 πιατέλλα, 32 cm

rainforest

450.05.083 πιάτο coupe, 24 cm 
450.05.085 πιάτο coupe, 30 cm

deep lagoon

450.05.102 πιάτο coupe, 21 cm 
450.05.105 πιάτο coupe, 30 cm 

cocoa

450.05.190 πιάτο coupe, 16 cm  
450.05.192 πιάτο coupe, 24 cm  
450.05.195 πιάτο coupe, 30 cm

volcano
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deep 
lagoon

rainforest natural arctic 
blue

Li
lie

n

450.05.068 πιάτο pasta, 26 cm
arctic blue

450.05.197 πιάτο pasta, 26 cm

450.05.200 μπωλ, 17 cm
volcano

volcano
450.05.217 πιάτο pasta, 26 cm 450.05.220 μπωλ, 15 cm

ebony ebony
450.05.037 πιάτο pasta, 26 cm 

450.05.038 πιάτο pasta μπεζ, 29 cm
natural

natural

450.05.135 πιάτο pasta, 29 cm 
highland 

450.05.172 πιάτο pasta, 29 cm 
rainforest

450.05.087 πιάτο pasta, 26 cm450.05.097 μπωλ, 15 cm
deep lagoon deep lagoon

450.05.107 πιάτο pasta, 26 cm
cocoa

πορσελάνες



πιάτο ρηχό 
410.05.001 21 cm 
410.05.002 23 cm 
410.05.004 27 cm

πιάτο flat 
410.05.006  32 cm

Oriental Jupiter

πιάτο βαθύ  
410.05.009 20 cm 
410.05.010 26 cm 

πιάτο βαθύ/pasta 
410.05.014 26 cm

πιατέλλα ορθογώνια βαθειά 
410.05.016 20χ13 cm 
410.05.017 25χ15 cm 
410.05.018 30χ17 cm 
410.05.019 34χ19 cm

πιατέλλα ορθογώνια 
410.05.021 27x20 cm 
410.05.023 32x19 cm

πιατέλλα οβάλ 
410.05.025 36 cm

μπωλ 
410.05.030 10 cm | 3,5 cm

πιάτο ρηχό 
410.05.080 19 cm 
410.05.082 23 cm 
410.05.083 25 cm 
410.05.084 27 cm

πιάτο step 
410.05.090 21 cm | 2 cm 
410.05.091 27 cm | 2 cm 
410.05.092 30 cm | 2 cm

πιάτο βαθύ  
410.05.100 20 cm 
410.05.101 26 cm 

πιάτο βαθύ/pasta 
410.05.104 26 cm

πιατέλλα ορθογώνια 
410.05.108 32x19 cm

πιάτο τριγωνικό 
410.05.095 27x21 cm 
410.05.096 36x23 cm

μπωλ 
410.05.116 10 cm | 3,5 cm
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Himmel Smoky mat

πιάτο ρηχό 
410.05.122 19 cm 
410.05.124 23 cm 
410.05.126 27 cm

πιάτο flat 
410.05.130  21 cm | 2 cm 
410.05.131 27 cm | 2 cm 

πιάτο βαθύ  
410.05.134 20 cm 
410.05.135 26 cm 

πιάτο βαθύ/pasta 
410.05.137 26 cm

πιάτο τριγωνικό 
410.05.140 27x21 cm

πιατέλλα οβάλ 
410.05.145 26x19 cm 
410.05.146 31x24 cm

πιάτο ρηχό 
410.05.040 19 cm 
410.05.042 23 cm 
410.05.043 25 cm 
410.05.044 27 cm 
410.05.045 30 cm

πιάτο step 
410.05.047 21 cm | 2 cm 
410.05.048 27 cm | 2 cm 
410.05.049 30 cm | 2 cm

πιάτο βαθύ  
410.05.058 26 cm 

πιάτο βαθύ/pasta 
410.05.055 26 cm

πιατέλλα ορθογώνια  
410.05.062 26x19 cm

πιατέλλα ορθογώνια 
410.05.061 32x19 cm

πιάτο τριγωνικό 
410.05.051 27x21 cm 
410.05.052 36x23 cm

μπωλ 
410.05.070 10 cm | 3,5 cm

πορσελάνες
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N
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ALUMILITE

πιάτο βαθύ τετράγωνο 
403.05.104 22x22 cm

μπωλ 
403.05.120 10 cm 
403.05.121 16 cm 
403.05.122 22 cm

πιατέλλα οβάλ 
403.05.140 21 cm 
403.05.141 26 cm 
403.05.142 31 cm

πιάτο ρηχό στρογγυλό 
403.05.110 17 cm 
403.05.111 21 cm 
403.05.112 25 cm 
403.05.113 27 cm 
403.05.114 30 cm

πιάτο ρηχό τετράγωνο 
403.05.100 21x21 cm 
403.05.101 23x23 cm 
403.05.102 27x27 cm 
403.05.103 32x32 cm 

πιάτο gourmet 
403.05.116 27 cm 
403.05.117 30 cm

πιατέλλα ορθογώνια/οβάλ 
403.05.130 19χ11 cm 
403.05.131 23χ14 cm 
403.05.132 28χ16 cm 
403.05.133 33χ19 cm

φλυτζάνι με πιάτο 

076.05.580 καφέ, 8,5 cl

φλυτζάνι με πιάτο 

076.05.581τσαγιού, 21 cl 

076.05.582σοκολάτας, 28 cl

πορσελάνες
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ALUMILITE

Sm
ok

y

πιατέλλα οβάλ 
403.05.190 21 cm 
403.05.191 26 cm 
403.05.192 31 cm

πιατέλλα ορθογώνια/οβάλ 
403.05.180 19χ11 cm 
403.05.181 23χ14 cm 
403.05.182 28χ16 cm 
403.05.183 33χ19 cm

μπωλ 
403.05.170 10 cm

πιάτο ρηχό στρογγυλό 
403.05.160 17 cm 
403.05.161 21 cm 
403.05.162 25 cm 
403.05.163 27 cm 
403.05.164 30 cm

πιάτο ρηχό τετράγωνο 
403.05.151 21x21 cm 
403.05.152 23x23 cm 
403.05.153 27x27 cm 
403.05.154 32x32 cm

πιάτο gourmet 
403.05.166 27 cm 
403.05.167 30 cm

πιάτο βαθύ τετράγωνο 
403.05.157 16x16 cm 
403.05.155 22x22 cm

μπωλ 
403.05.171 16 cm 
403.05.172 22 cm

φλυτζάνι με πιάτο 
076.05.532 28 cl

φλυτζάνι με πιάτο 
076.05.531 21,5 cl

φλυτζάνι με πιάτο 
076.05.530 9 cl

πορσελάνες



πιάτο ρηχό 
506.05.260   25,5 cm 
506.05.261   30,5 cm 

506.05.262   πιάτο risotto, 28 cm 

πιάτο ρηχό 
506.05.250   25,5 cm 
506.05.251   30,5 cm 

506.05.252   πιάτο risotto, 28 cm 

πιάτο ρηχό 
551.05.280   19 cm

πιάτο ρηχό 
551.05.281   26 cm

506.05.263   πιάτο pasta, 30,5 cm 506.05.253   πιάτο pasta, 30,5 cm 

506.05.273   πιάτο pasta, 30,5 cm 
506.05.283   pasta μαύρο, 30,5 cm 

506.05.272   πιάτο risotto, 28 cm 

πιάτο ρηχό 
506.05.270   25,5 cm 
506.05.271   30,5 cm

πιάτο ρηχό 
506.05.281   30,5 cm 

πιάτο ρηχό 
551.05.282   30,5 cm

πιατέλλα 
551.05.283   20,5χ12,5 cm

πιατέλλα 
551.05.286   30,5χ18 cm

πιατέλλα 
551.05.285   25x15,5 cm

μπωλ 
551.05.290   10 cm | 5 cm 

μπωλ dip 
551.05.291   6,5 cm | 3,5 cm

σαλτσιέρα με καπάκι 
551.05.292   18 cl

πιατέλλα 
551.05.284   31χ12 cm

Field stoneware

Kerasia
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550.05.043 πιάτο ημιβαθές, 28,5 cm 
550.05.042 πιάτο ημιβαθές, 31 cm 

Impressions oyster

Mosaico

550.05.044 πιάτο βαθύ, 26,5 cm 
550.05.045 πιάτο βαθύ, 30,5 cm 

550.05.047 
ντιπ, 7 cm 

250.05.601 πιάτο ρηχό, 21 cm 250.05.600 πιάτο ρηχό, 27 cm 

πιάτο ρηχό coupe 
260.05.312 21 cm

πιάτο ρηχό coupe 
260.05.313 26 cm 
260.05.319 30 cm

πιάτο βαθύ coupe 
260.05.314 23 cm

πιάτο βαθύ coupe 
260.05.315 28 cm

πιάτο step 
260.05.317 21 cm

πιάτο step 
260.05.318 27 cm

250.05.602 πιάτο βαθύ, 24 cm

250.05.611 μπωλ, 16x12 cm 
250.05.612 μπωλ, 22x17 cm 

250.05.604 πιάτο οβάλ, 22x14 cm 
250.05.605 πιατέλλα, 34x22 cm

250.05.610 μπωλ, 15 cm 
250.05.609 σαλατιέρα, 26 cm

Tiffany

Etna olive

πιάτο ρηχό 
210.05.004 20 cm | 2 cm

πιάτο βαθύ  
210.05.009 21 cm | 5 cm 

πιάτο βαθύ κάθετο 
210.05.007 17,5 cm | 4,5 cm 
210.05.008 22,5 cm | 5 cm

πιάτο ρηχό 
210.05.005 28 cm | 3 cm 
210.05.006 33,5 cm | 3,5 cm

πορσελάνες



250.05.661 πιάτο ρηχό ροζ, 21 cm 
250.05.660 πιάτο ρηχό ροζ, 27 cm 

250.05.662 πιάτο βαθύ ροζ, 24 cm

250.05.772 πιάτο ρηχό, 20 cm 
250.05.770 πιάτο ρηχό, 27 cm 

250.05.771 πιάτο βαθύ, 24 cm 250.05.778 πιατέλλα, 33 cm

250.05.777 πιατέλλα οβάλ, 22χ14 cm 
250.05.775 πιατέλλα οβάλ, 33χ22 cm 

250.05.773 πιατέλλα με βάση, 33 cm250.05.776 μπωλ, 15 cm

250.05.689 πιάτο βαθύ λαδί, 24 cm

250.05.688 πιάτο ρηχό λαδί, 21 cm 
250.05.687 πιάτο ρηχό λαδί, 27 cm 

250.05.622 πιάτο βαθύ γαλάζ., 24 cm

πιάτο βαθύ πράσινο 
250.05.803 23 cm

μπωλ πράσινο 
250.05.804 16 cm

πιάτο ρηχό πράσινο 
250.05.801 19 cm 
250.05.800 27 cm

πιάτο βαθύ μπορντώ 
250.05.808 23 cm

μπωλ μπορντώ 
250.05.809 16 cm

πιάτο ρηχό μπορντώ 
250.05.807 19 cm 
250.05.806 27 cm

πιάτο βαθύ μπλε 
250.05.813 23 cm

μπωλ μπλε 
250.05.814 16 cm

πιάτο ρηχό μπλε 
250.05.812 19 cm 
250.05.811 27 cm

250.05.621 πιάτο ρηχό γαλάζ, 21 cm 
250.05.620 πιάτο ρηχό γαλάζ. 27 cm 

Ti
ffa

ny
Li

an
a

Da
is

ie
s

250.05.606 
πιατέλλα  

δύο επιπέδων 
λευκή,  

27/21 cm 

250.05.774 
πιατέλλα  

δύο επιπέδων 
27/21 cm 
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Mayolica

πιατέλλα 
 810.05.016    20χ13 cm 
 810.05.017    25x15 cm

 810.05.018    πιατέλλα,  
30x15 cm

 810.05.019    πιατέλλα,  
30x20 cm

πιάτο τετράγωνο 
 810.05.005    18χ18 cm 
 810.05.004    21x21 cm

πιάτο τετράγωνο 
 810.05.003    24x24 cm 
 810.05.002    26,5x26,5 cm 
 810.05.001    30x30 cm

 810.05.012    πιάτο βαθύ  
18χ18 cm

 810.05.010    πιάτο βαθύ. 
19,5 cm | 3,5 cm

 810.05.011    πιάτο risotto. 
28 cm | 6,8 cm

Pink

πιάτο επίπεδο 
100.06.164 21 cm | 2 cm 
100.06.166 27 cm | 2 cm

σαλατιέρα 
100.06.165 22 cm | 5 cm

μπωλ  
100.06.163 13 cm | 6 cm 
100.06.162 8 cm | 4 cm

πιατέλλα  
100.06.167 20,5χ13,5 cm 
100.06.168 28χ14 cm 

πιάτο step 
100.06.301 21 cm 
100.06.302 27 cm

πιάτο βαθύ step  
100.06.304 20 cm 

πιατέλλα 
100.06.904 26x16 cm

πιατέλλα 
100.06.905 20 cm 

Grain

Frost

πιάτο επίπεδο 
100.06.174 21 cm | 2 cm 
100.06.176 27 cm | 2 cm

σαλατιέρα 
100.06.175 22 cm | 5 cm

μπωλ  
100.06.173 13 cm | 6 cm 
100.06.172 8 cm | 4 cm

πιατέλλα  
100.06.177 20,5χ13,5 cm 
100.06.178 28χ14 cm 

πορσελάνες
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                                           μαύρο                                      γκρι                                          λευκό                                      μπεζ                                         καφέ 
16x16 cm                        100.09.310                             100.09.342                             100.09.318                             100.09.357                             100.09.413 
18x18 cm                        100.09.302                             100.09.332                             100.09.321                             100.09.350                             100.09.406 
21x21 cm                        100.09.300                             100.09.333                             100.09.323                             100.09.349                             100.09.405 
24x24 cm                        100.09.301                             100.09.334                             100.09.320                             100.09.352                             100.09.408 
26x26 cm                        100.09.306                             100.09.336                             100.09.322                             100.09.351                             100.09.407 

                                            μαύρο                                       γκρι                                           λευκό                                        μπεζ                                          καφέ 
13x13 cm                         100.09.307                              100.09.337                               100.09.331                               100.09.356                              100.09.419 
18x18 cm                         100.09.308                              100.09.338                               100.09.324                               100.09.353                              100.09.409 
22x22 cm                         100.09.309                              100.09.348                               100.09.386                               100.09.385                               – 

                                            μαύρο                                       γκρι                                           λευκό                                        μπεζ                                          καφέ 
18 cm                                 100.09.311                              100.09.339                               100.09.325                               100.09.354                              100.09.411 
24 cm                                 100.09.312                              100.09.340                               100.09.326                               100.09.355                              100.09.412 

                                           μαύρο                                      γκρι                                          λευκό                                      μπεζ                                         καφέ 
20x13 cm                        100.09.313                             100.09.341                             100.09.330                             100.09.363                             – 
25x15 cm                        100.09.315                             100.09.345                             100.09.327                             100.09.358                             100.09.415 
30x15 cm                        100.09.316                             100.09.346                             100.09.328                             100.09.359                             100.09.414 
30x20 cm                        100.09.317                             100.09.347                             100.09.329                             100.09.360                             100.09.416 
34x23 cm                        100.09.303                             100.09.344                             100.09.379                             100.09.361                             – 

                                            μαύρο                                       γκρι                                           λευκό                                        μπεζ                                          καφέ 
21 cm                                 100.09.370                              100.09.390                               100.09.375                               100.09.380                              100.09.400 
25 cm                                 100.09.369                              100.09.394                               100.09.374                               100.09.384                              100.09.404 
27 cm                                 100.09.371                              100.09.391                               100.09.376                               100.09.381                              100.09.401 
30,5 cm                             100.09.372                              100.09.392                               100.09.377                               100.09.382                              100.09.402 
βαθύ 23,5 cm                  100.09.373                              100.09.393                               100.09.378                               100.09.383                              100.09.403 

πιάτο ρηχό  
τετράγωνο

πιατέλλα  
ορθογώνια

πιάτο  
στρογγυλό  
με rim

μπωλ  
τετράγωνο

μπωλ  
στρογγυλό

σε
ρβ

ίτσ
ια

 s
to

ne
w

ar
e
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                                                   μαύρο                                                 γκρι                                                      λευκό                                                   μπεζ  
25 cm (εσωτ.12 cm)             100.09.426                                         G24                                                       100.09.422                                          100.09.421  
28 cm (εσωτ.15 cm)             100.09.423                                         100.09.427                                         100.09.424                                          100.09.425  
29 cm (εσωτ.20 cm)             100.09.431                                         100.09.432                                         100.09.433                                          100.09.430 

                                                   μαύρο                                                     γκρι                                                           λευκό                                                  μπεζ 
30x8 cm                                   100.09.314                                            100.09.343                                              100.09.319                                          100.09.362 

                                                   μαύρο                                                 γκρι                                                       λευκό                                                   μπεζ  
20 cm                                       100.09.501                                        100.09.527                                          100.09.509                                          100.09.516  
26 cm                                       100.09.500                                        100.09.522                                          100.09.508                                          100.09.515  
32 cm                                       100.09.505                                        100.09.525                                          100.09.512                                          100.09.519 

πιατέλλα  
μακρόστενη

πιάτο ρηχό 
coupe 

πιάτο  
βαθύ σε

ρβ
ίτσ

ια
 s

to
ne

w
ar

e

πιάτο pizza, 30 cm 
100.09.437 μαύρο

πιάτο pizza, 30 cm 
100.09.438 γκρι

πιάτο pizza, 30 cm 
100.09.436 μπεζ
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πιατέλλα γυάλινη 5 θέσεων  
«Bubble» 
150.05.411 32χ26 cm

πιατέλλα γυάλινη 3 θέσεων  
«Bubble» 
150.05.409 33x16 cm

πιάτο γυάλινο pasta 
150.05.071   20 cm  

(εσωτ. 10 cm) 
150.05.072   25 cm 

(εσωτ. 14 cm) 
150.05.073   29 cm  

(εσωτ. 16 cm)

πιάτο γυάλινο  
150.05.000   12 cm 
150.05.001   17 cm 
150.05.002   22 cm 
150.05.004   27,5 cm

πιατάκι γλυκού  
σκαλιστό 
038.00.003    12,5 cm  
038.00.004    14 cm

πιατέλλα βαθειά γυάλινη «μπουκάλι» 
 150.05.133 46x12 cm 
 150.05.134 45χ13 cm 
150.05.135 30χ8 cm 

πιατέλλες «μπουκάλι» 26,5χ9,5 cm  
150.05.062 Wine 
150.05.063 Vineyard»

πιατέλλα γυάλινη «Cubik» 
150.05.405 25,5x17,5 cm 
150.05.404 37x23,5 cm

πιατέλλα γυάλινη «Cubik» 
150.05.403 19x17,5 cm

πιάτο ρηχό γυάλινο «Cubik» 
150.05.401 27 cm 
150.05.400 33 cm

πιάτο pasta γυάλινο «Cubik» 
150.05.402 28,5 cm (εσωτ. 13,5 cm)

πιάτο τετράγωνο γυάλινο «Bubble» 
150.05.407 23x23 cm 
150.05.406 30x30 cm 

πιατέλλα γυάλινη 2 θέσεων  
«Bubble» 
150.05.410 32χ26 cm

πιατέλλα γυάλινη 8 θέσεων  
«Bubble» 
150.05.412 40χ30 cm

πιάτο γυάλινο 5 θέσεων  
«Bubble» 
150.05.408 30χ30 cm

γυάλινα σκεύη

150.05.421    
πιατέλλα λευκή-μπλε , 120x40 cm | 10 cm

150.05.422    
πιατέλλα τυρκουάζ, 120x40 cm | 10 cm

150.05.420     
πιατέλλα μαύρη,  
120x40 cm | 10 cm

πορσελάνες
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πιάτο τρίγωνο γυάλινο 
150.05.357 34 cm

πιάτο γυάλινο με στενό rim 
150.05.332 18x18 cm 
150.05.331 24x24 cm 
150.05.330 30x30 cm 

πιάτο γυάλινο τετράγωνο 4 θέσεων 
150.05.365 18,5x18,5 cm

πιατέλλα γυάλινη 3 θέσεων 
150.05.366 28χ9,5 cm

πιατέλλα ρηχή γυάλινη 
150.05.352 17χ23 cm

μπωλ στρογγυλό γυάλινο 
150.05.308 8,5 cm | 3 cm 
150.05.307 10 cm | 3,5 cm

μπωλ κωνικό γυάλινο 
150.05.311 9χ9χ3,5 cm 
150.05.310 11χ11χ3,5 cm

πιατέλλες οβάλ  
σε διαστάσεις  
57x38 cm και  64x45 cm  
σε διάφανο και διάφορα χρώματα

μπωλ στρογγυλό κωνικό  
150.05.306 7,5 cm | 5 cm 
150.05.305 8,5 cm | 5,5 cm 
150.05.304 12,5 cm | 6,5 cm 

σταχτοδοχείο πούρου 
065.05.102 12χ18 cm

πιατέλλα οβάλ γυάλινη 
150.05.354 39χ17 cm διάφανη 
150.05.355 39χ17 cm μαύρη

πιάτο γυάλινο 4 θέσεων 
150.05.364 32χ32 cm 
150.05.363 23χ23 cm

πιατέλλα γυάλινη 4 θέσεων 
150.05.361 36χ29 cm διάφανη 
150.05.362 36χ29 cm γκρι

γυάλινα σκεύη

Νέα συνεργασία με την ελληνική εταιρεία GLS.  
Μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.

πορσελάνες
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επιτραπέζια είδη

ντιπάκια πορσελάνης

κουτάλι λευκό 
090.06.015 12,5χ4,5 cm 
090.05.140 14χ4 cm

μπωλ οβάλ 
090.05.105   10χ7,5 cm | 4 cm

μπωλ 
090.05.153 9,5 cm | 4 cm

μπωλ 3 θέσεων 
090.05.093 29x9 cm | 2,5 cm 

δίσκος με 3 μπωλ 
090.05.107 22χ9 cm 

μπωλ  
090.05.109 8,5χ8,5cm | 3,5cm

μπωλ 3 θεσεων  
090.09.009 18χ5,5 cm 

μπωλ 3 θεσεων, 15χ6,5 cm 
090.05.204 λευκό 
090.05.205 μαύρο

δίσκος με 3 μπωλ 
090.05.108 30χ9 cm 

μπωλ  
090.05.109 8,5χ8,5cm | 3,5cm

μπωλ παράγωνο 
090.09.005 9,5 cm 
090.09.006 14,5 cm

μπωλ τριγωνικό  
090.05.226 6x6 cm

μπωλ 
090.05.104 7 cm

μπωλ 
090.05.171 10 cm

σουρωτήρι 
090.05.172 7 cm

μπωλ πλάγιο 
090.05.121 8 cm

μπωλ κοχλυλι 
080.05.187 14χ12,5 cm

μπωλ επικλινές πορτοκαλί 
402.05.252 οβάλ, 11x7 cm

πιάτο λευκό 
090.05.087 13χ8,5 cm 
090.05.031 16,5x9,5 cm 
100.05.034 23x9,2 cm 

πιατάκι λευκό 
090.05.043 8,5χ8,5 cm 
090.05.042 6χ5 cm 
090.05.044 10χ10 cm

μπωλ επικλινές κίτρινο 
402.05.452 οβάλ, 11x7 cm

μπωλ επικλινές τυρκουάζ 
402.05.152 οβάλ, 11x7 cm

μπωλ επικλινές μπεζ 
402.05.052 οβάλ, 11x7 cm

μπωλ επικλινές γκρι ανοιχ. 
402.05.747 οβάλ, 11x7 cm

μπωλ επικλινές γκρι σκούρο 
402.05.352 οβάλ, 11x7 cm

μπωλ επικλινές κόκκινο 
402.05.662 οβάλ, 11x7 cm

μπωλ επικλινές μαύρο 
402.05.562 οβάλ, 11x7 cm

μπωλ 2 θέσεων 14χ7 cm 
090.05.202 λευκό 
090.05.203 μαύρο

μπωλ κωνικό γκρι 
402.05.755 6 cm

μπωλ 5 cl - 6 cm | 4,7 cm 
090.05.133 μαύρο 
090.05.134 κόκκινο

μπωλ κωνικό πορτοκαλί 
402.05.245 6 cm 

μπωλ κωνικό κίτρινο 
402.05.445 6 cm 

μπωλ κωνικό τυρκουάζ 
402.05.145 6 cm 

μπωλ κωνικό μπεζ 
402.05.045 6 cm 

μπωλ κωνικό γκρι σκούρο 
402.05.345 6 cm 

μπωλ κωνικό κόκκινο 
402.05.655 6 cm 

μπωλ κωνικό μαύρο 
402.05.555 6 cm 

μπωλ  
090.05.148 6 cm | 4,7 cm 
090.05.147 6,5 cm | 5,5 cm

μπωλ  
301.05.018 5,2 cm | 4 cm
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ντιπάκια πορσελάνης

πιάτο οβάλ 
090.05.029 15χ8,5 cm

μπωλ, 9 cm 
090.06.004 λευκό 
090.06.008 μαύρο

μπωλ λευκό 
090.06.007 8χ8 cm 
090.06.005 9,5χ9,5 cm 
100.06.602 11χ11 cm

πιάτο ρηχό, 21x9 cm 
090.05.190 λευκό 
090.05.191 μαύρο

μπωλ, 7,5χ7,5 cm 
090.06.006 λευκό 
090.06.012 μαύρο

μπωλ κύβος 
090.05.106 5χ5 cm | 5,5 cm

μπωλ με πόδι 
090.05.145 6 cm | 3,5 cm  
090.05.146 7,5 cm | 4 cm

μπωλ, 6 cm 
090.06.010 λευκό 
090.05.156 μαύρο 

μπωλ 
301.05.226 6 cm

μπωλ 
090.09.001 5 cm | 3,5 cm

μπωλ 
100.09.080 11 cm 

μπωλ 
090.05.015 6,5 cm

μπωλ στοιβαζόμενο 
100.09.020 9 cm

μπωλ, 7 cm | 4 cm 
090.09.205 λευκό 
090.09.200 μαύρο 
090.09.201 κόκκινο

μπωλ 
090.05.113 8x8 cm | 5 cm

μπωλ joker 
090.05.221 6 cm

μπωλ  
090.05.219 8 cm

μπωλ στοιβαζόμενο 
090.06.011 6 cm 
090.06.009 7 cm

μπωλ στοιβαζόμενο, 6 cm 
090.06.030 μαύρο 

μπωλ τετράγωνο βαθύ  
090.05.112 10χ10 cm | 5 cm

μπωλ, 5χ5 cm | 4 cm 
090.05.100 λευκό 
090.05.097 μαύρο 

πιάτο λευκό 
090.05.028 13χ9 cm 
090.06.026 14,5χ9 cm

πιάτο μαύρο 
090.05.025 13x9 cm 
090.06.028 14,5x9 cm

μπωλ στοιβαζόμενο, 7,5 cm 
090.05.130 λευκό 
090.05.128 μαύρο 
090.05.129 κόκκινο

μπωλ  
402.05.750 12,5 cm | 6 cm

μπωλ στοιβαζόμενο 
090.05.270 6 cm | 3 cm 
090.05.271 10 cm | 5 cm 
090.05.272 12 cm | 5,5 cm

μπωλ στοιβαζόμενο 
090.05.275 6 cm | 3 cm 
090.05.276 10 cm | 5 cm 
090.05.277 12 cm | 5,5 cm

μπωλ στοιβαζόμενο γκρι 
090.05.281 6 cm | 3 cm 
090.05.282 10 cm | 5 cm 
090.05.283 12 cm | 5,5 cm

μπωλ στοιβαζόμενο ανθρακί 
090.05.287 6 cm | 3 cm 
090.05.288 10 cm | 5 cm 
090.05.289 12 cm | 5,5 cm

μπωλ στοιβαζόμενο κόκκινο 
090.05.292 6 cm | 3 cm 
090.05.293 10 cm | 5 cm 
090.05.294 12 cm | 5,5 cm

μπωλ κεραμιδί 
090.05.080 11χ11 cm | 3 cm

μπωλ γαλάζιο 
090.05.081 10χ9,5cm | 4,5cm

μπωλ γαλάζιο 
090.05.082 11,5χ8,5 | 3cm

μπωλ μαρμελάδας 
300.05.219 8 cm



επιτραπέζια είδη

ντιπάκια μελαμίνης

μπωλ, 10χ8 cm | 4 cm 
085.05.355 μαύρο 
085.05.347 λευκό

μπωλ στοιβαζόμενο PC 
085.05.210 12 cm

μπωλ οβάλ, μαύρο 
085.05.166 18χ10 cm

μπωλ, 12,5 cm | 5 cm 
085.05.354 μαύρο 
085.05.360 λευκό

μπωλ, 7,5χ7,5 cm | 4 cm 
085.05.358 μαύρο 
085.05.342 λευκό

μπωλ, 10χ10 cm | 5 cm 
085.05.359 μαύρο 
085.05.343 λευκό

μπωλ, 7χ7 cm | 6 cm 
085.05.167 μαύρο

μπωλ, 10x10 cm | 3,5 cm 
085.05.351 μαύρο 

μπωλ 3 θέσεων 
22χ7 cm | 2,5 cm 
085.05.345 λευκό 
085.05.338 μαύρο

μπωλ, 8x7,5 cm | 5 cm 
085.05.348 λευκό 
085.05.356 μαύρο

μπωλ, 14χ12,5 cm | 5 cm 
085.05.352 μαύρο

κουτάλι, 13χ4,6 cm 
085.05.346 λευκό 
085.05.551 μαύρο

μπωλ, 9,5 cm | 5 cm 
085.05.353 μαύρο

μπωλ δυο θέσεων 
14χ7 cm | 3 cm 
085.05.344 λευκό  

μπωλ δυο θέσεων 
13χ6,5 cm | 2,6 cm 
085.05.350 μαύρο

μπωλ, 12,5χ11 cm | 4,5 cm 
085.05.525 λευκό 
085.05.526 μαύρο

κουτάλι, 14,5χ4,5 cm 
085.02.031 λευκό

κουτάλι, 14,5χ4,5 cm 
085.02.032 μαύρο

μπωλ, 7χ8 cm | 5 cm 
085.05.086 λευκό 
085.05.087 μαύρο 

μπωλ, 11,5χ7,8 cm | 3,2 cm 
085.05.374 μαύρο

μπωλ, 11,5χ7,8χ3,2 cm 
085.05.377 λευκό

μπωλ, 8χ8 cm | 3 cm 
085.05.088 λευκό 
085.05.089 μαύρο

μπωλ, 10χ8 cm | 3 cm 
085.05.090 λευκό 
085.05.091 μαύρο

μπωλ λευκό 
085.05.555 10χ10 cm | 5 cm 
085.05.560 12,5χ12,5χ5 cm 

μπωλ μαύρο 
085.05.556 10χ10 cm | 5 cm 
085.05.561 12,5χ12,5χ5 cm 
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μπωλ μαύρο 
085.05.050 12 cm

100% MELAMINE

μπωλ, 11,7x6,3 cm | 5,5 cm 
085.05.373 μαύρο 
085.05.376 λευκό

μπωλ επικλινές λευκό 
085.05.116 10 cm | 3/6 cm

μπωλ επικλινές μαύρο 
085.05.115 10 cm | 3/6 cm

μπωλ επικλινές λευκό 
085.05.168 11 cm | 7/10 cm

μπωλ, 14χ12,5 cm | 5,5 cm 
085.05.547 λευκό

μπωλ ματ, 14 cm | 7 cm 
085.05.544 μαύρο 
085.05.545 λευκό

μπωλ επικλινές  
9 cm | 3,5/5 cm 
085.05.109 λευκό 
085.05.110 μαύρο

μπωλ επικλινές λευκό 
085.05.112 10 cm | 3/6 cm

μπωλ επικλινές μαύρο 
085.05.111 10 cm | 3/6 cm 
085.05.113 13 cm | 4/8 cm



μπωλ οβάλ μαύρο-μπεζ 
085.05.759 12χ9 cm | 4 cm 
085.05.758 11,5χ12 cm | 4 cm  
085.05.764 11,5χ10 cm | 5 cm

μπωλ στρογ. μαύρο-μπεζ 
085.05.761 10 cm | 5,8 cm 
085.05.762 14,6 cm | 6 cm

μπωλ τετρ. μαύρο-μπεζ 
085.05.763 9χ8,5 cm | 3 cm 
085.05.765 10χ10 cm | 2 cm 
085.05.766 13χ13 cm | 3 cm 

μπωλ τετρ. μπεζ 
085.05.788 9χ8,5 cm | 3 cm

μπωλ οβάλ μαύρο-μπεζ 
085.05.760 18χ11χ3 cm
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επιτραπέζια είδη

ντιπάκια μελαμίνης 

μπωλ, 6,5 cm | 7 cm 
085.05.522 μαύρο

μπωλ, 7,5 cm | 2,5 cm 
085.05.340 λευκό 

μπωλ διάφανο 
085.05.094 6,5 cm 
085.05.096 7,5 cm

μπωλ, 7,3 cm | 7 cm 
085.05.341 λευκό 
085.05.349 μαύρο

μπωλ λευκό 
085.05.093 6,5 cm 
085.05.095 7,5 cm 

μπωλ τετρ. «Greek Rock» 
085.05.773 9χ8,5 cm | 3 cm 
085.05.774 10χ10 cm | 2 cm 
085.05.775 13χ13 cm | 3 cm 

μπωλ τετρ. «γκρι πέτρα» 
085.05.778 9χ8,5 cm | 3 cm

μπωλ τετρ. «γκρι πέτρα» 

085.05.779 11,5χ10 cm 5 cm

μπωλ οβάλ «γκρι πέτρα» 
085.05.780 12χ9 cm 
085.05.781 14χ10 cm 
085.05.782 18χ13 cm 

μπωλ οβάλ «Greek Rock» 
085.05.770 18χ11 cm | 3 cm

μπωλ στρογ. μαύρο 
085.05.557 11x3 cm

μπωλ τετρ. μαύρο 
085.05.563 9x9x3 cm

μπωλ οβάλ μαύρο 
085.05.558 14x8 cm

μπωλ διάφανο 
085.05.230 6 cm 
085.05.231 7 cm

μπωλ λευκό 
085.05.234 6 cm 
085.05.235 7 cm

μπωλ μαύρο 
085.05.232 6 cm 
085.05.233 7 cm

μπωλ κωνικό γκρι 
085.05.802 7,6 cm

μπωλ κωνικό τυρκουάζ 
085.05.800 7,6 cm

μπωλ στρογγυλό τυρκουάζ 
085.05.808 10 cm | 5 cm 
085.05.814 11,5 cm | 6,5 cm

μπωλ στρογγυλό γκρι 
085.05.810 10 cm | 5 cm 
085.05.816 11,5 cm | 6,5 cm

μπωλ στρογγυλό μαύρο 
085.05.809 10 cm | 5 cm 
085.05.815 11,5 cm | 6,5 cm

100% MELAMINE

μπωλ, 14 cm | 6,5 cm 
085.05.767 μαύρο/μπεζ

μπωλ κωνικό 7,6 cm 
085.05.801 μαύρο 
085.05.804 λευκό

μπωλ με χέρι, 7,5χ5/9 cm 
085.05.566 λευκό 
085.05.567 μαύρο

μπωλ οβάλ, λευκό 
085.05.559 14χ8 cm

ραμκέν λευκό 
085.05.005 7 cm | 4 cm

μπωλ, βαρκάκι 
085.05.823 10x7x3,5 cm

μπωλ μαύρο ματ 
085.05.821 11 cm | 2,5 cm



πιάτο μελαμίνης ρηχό λευκό  
085.30.000      13 cm (ούζου) 
085.30.001      16 cm (φέτας) 
085.30.002      18 cm (φρούτου) 
085.30.004      20 cm (μερίδας) 
085.30.005      22 cm 

πιάτο μελαμίνης βαθύ λευκό  
085.30.006      22 cm 

ραβιέρα μελαμίνης λευκή  
085.30.011      21 cm 
085.30.015      26,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης λευκή  
085.30.012      30 cm 
085.30.013      34 cm 
085.30.014      40 cm 

πιάτο μελαμίνης βαθύ λευκό  
085.05.554      25 cm (εσωτ.: 18 cm) 

πιάτο μελαμίνης βαθύ λευκό  
085.05.749      25 cm (εσωτ.: 14 cm) 

πιάτο μελαμίνης βαθύ λευκό 
085.05.748     26χ24 cm | 5,5 cm 

 

τηγάνι μελαμίνης λευκό 
085.05.579     17(25,5) cm | 3,5 cm 
085.05.578     22(33) cm | 3,7 cm
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σκεύη μελαμίνης
100% MELAMINE

σκεύη φαγητού μελαμίνης λευκά

πιάτα PC ρηχά 
085.05.213      13 cm 
085.05.214      17 cm 
085.05.215      19 cm 
085.05.216      21 cm 
085.05.220      25 cm 
085.05.221      28 cm 

πιάτο PC βαθύ λευκό  
085.05.218      21 cm 

μπωλ σαλάτας PC λευκό 
085.05.223      17 cm 
πιατέλλα μελαμίνης λευκή 
085.05.199      12x9 cm 
085.05.198      14χ10 cm 
085.05.201      17χ12 cm 
085.05.202      20χ14 cm 
085.05.203      24χ14 cm 
085.05.204      29χ17 cm 
085.05.205      34χ20 cm

σκεύη φαγητού PC

πιατέλα λευκή 
085.05.961      27,5χ17,5 cm 
085.05.962      33,5χ23,5 cm 
085.05.963      39χ27 cm 
 

πιατέλα λευκή 
085.05.966      30,5χ19 cm 
085.05.967      36χ22,5 cm 

πιάτο λευκό  
085.05.971      23 cm 
085.05.972      27 cm

σκεύη μελαμίνης



επιτραπέζια είδη

πιάτο ρηχό 
085.00.251      20 cm 
085.00.252      25 cm 

πιάτο ρηχό flat 
085.00.250      20 cm | 2,5 cm 

πιάτο βαθύ 
085.00.259      17 cm | 4 cm 

πιατέλλα 
085.00.254      21χ14 cm 

 μπωλ 
085.00.255      10 cm | 5 cm 

085.00.257      ποτήρι, 8,8 cm | 9 cm 

085.00.256      κύπελλο με λαβή 
7,5 cm | 7,5 cm 

085.00.258       σετ κουτάλι και πιρούνι 
19,5 cm 
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πιάτο ρηχό 
085.05.731      18 cm 
085.05.732      22 cm 
085.05.733      25,5 cm 

πιατέλλες μελαμίνης εκρού 
085.05.737      25,5χ18 cm 
085.05.738      30,5χ22 cm 
085.05.739      35,5χ25 cm 

μπωλ μελαμίνης 
085.05.744      17,5 cm 
085.05.743      20 cm 

μπωλ με χέρι 
085.05.745      11χ13 cm | 6 cm

σκεύη φαγητού μελαμίνης με μπλε ρίγα

μπωλ μελαμίνης λευκό  
085.30.026      13 cm (παγωτού) 
085.30.027      18 cm 
085.30.025      15 cm 

μπωλ μελαμίνης λευκό  
085.30.028      14 cm 

φλυτζάνι καφέ μελαμίνης, λευκό 
076.05.162      20 cl 
076.05.163      πιάτο καφέ 

φλυτζάνι τσαγιού μελαμίνης, λευκό 
076.30.001      26 cl 
076.30.002      πιάτο τσαγιού 

κύπελλο μελαμίνης με χέρι, λευκό 
076.30.000      25 cl 

ποτήρι μελαμίνης λευκό 
076.30.006      30 cl

πιατέλλα μελαμίνης με υφή πέτρας 
λευκή  
085.05.454     30,5x30,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης λευκή 
με υφή πέτρας 
085.05.440    31χ12 cm 
085.05.441    37χ11 cm

the Multi Color series



επιτραπέζια είδη
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σκεύη μελαμίνης
100% MELAMINE

σκεύη σερβιρίσματος μελαμίνης

πιάτο σκαληνό μελαμίνης  
μαύρο/χρυσό 
085.05.871     22χ18 cm 
085.05.872     29χ27 cm 

πιάτο βαθύ σκαληνό μελαμίνης  
μαύρο/χρυσό 
085.05.877     26χ23 cm | 4,5 cm 
085.05.878     31χ28 cm | 4,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης εξάγωνη  
μαύρο/χρυσό 
085.05.897     25χ15χ2 cm 
085.05.898     35χ15χ3 cm 

πιάτο μελαμίνης ρηχό στρογγυλό  
μαύρο/χρυσό 
085.05.875     26 cm 

πιάτο pasta μελαμίνης  
μαύρο/χρυσό 
085.05.879     33,6 cm 

πιατέλλα οβάλ μελαμίνης  
μαύρο/χρυσό 
085.05.896     45,5χ15 cm 

μπωλ σκαληνό μελαμίνης  
μαύρο/χρυσό 
085.05.891     16,5χ15 cm | 5,5 cm 
085.05.892     21,5χ19 cm | 7,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης με χέρι  
μαύρο/χρυσό 
085.05.873      31,5χ15 cm | 2,3 cm

πιάτο σκαληνό μελαμίνης  
λευκό/χρυσό 
085.05.850      22χ18 cm 
085.05.851      29χ27 cm 

πιάτο βαθύ σκαληνό μελαμίνης  
λευκό/χρυσό 
085.05.856      26χ23χ4,5 cm 
085.05.857      31χ28χ4,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης εξάγωνη  
λευκό/χρυσό 
085.05.868      25χ15χ2 cm 
085.05.869      35χ15χ3 cm 

πιάτο μελαμίνης ρηχό στρογγυλό  
λευκό/χρυσό 
085.05.854      26 cm 

πιάτο pasta μελαμίνης  
λευκό/χρυσό 
085.05.858      33,6 cm 

πιατέλλα οβάλ μελαμίνης  
λευκό/χρυσό 
085.05.867      πιατέλλα 45,5χ15 cm 

μπωλ σκαληνό μελαμίνης  
λευκό/χρυσό 
085.05.860      16,5χ15 cm | 5,5 cm 
085.05.861      21,5χ19 cm | 7,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης με χέρι  
λευκό/χρυσό 
085.05.853      31,5χ15 cm | 2,3 cm



επιτραπέζια είδη

σκεύη μελαμίνης
σκεύη σερβιρίσματος μελαμίνης 

100% MELAMINE
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σαλατιέρα μαύρη 
085.05.531     24χ24 cm | 10 cm 
085.05.532     27χ27 cm | 12 cm 
 

πιατέλλα μελαμίνης με υφή πέτρας 
30,5x30,5 cm 
085.05.456      μαύρη  
 

πιατέλλα μελαμίνης μαύρη ματ 
085.05.722      27χ19 cm | 3,6 cm  
085.05.721      32x21 cm | 3,6  cm  

πιάτο μελαμίνης μαύρο σαγρέ 
085.05.475      21,8χ12,2 cm | 2,8  cm  

πιάτο μελαμίνης μαύρο σαγρέ 
085.05.729      17χ7 cm  

μπωλ φύλλο μαύρο ματ 
085.05.822      17 cm 

τηγάνι μελαμίνης μαύρο 
085.05.576     17(25,5) cm | 3,5 cm 
085.05.575     22(33) cm | 3,7 cm 

δίσκος μελαμίνης μαύρος  
με υφή πέτρας 
085.05.450     25χ25 cm 
085.05.451     31χ18 cm 
085.05.452     46χ21 cm 
085.05.453     51χ26 cm 

δίσκος μελαμίνης μαύρος GN 
με υφή σχιστόλιθου 
085.05.317     GN 1/1 (53x32,5 cm) 
085.05.316     GN 1/2 (32,5x26,5 cm) 
085.05.315     GN 1/3 (32,5x17,3 cm) 
085.05.180    GN 1/4 (16x26 cm)

σέσουλα μελαμίνης «κοχύλι» 
24χ15 cm | 6 cm 
085.05.571     μαύρη ματ  
085.05.572     λευκή 

σαλατιέρα μελαμίνης, μαύρη ματ 
085.05.392    17x13,8 cm | 6 cm 
085.05.390    20x17 cm | 7,5 cm 
085.05.391    24x20 cm | 9 cm 

πιάτο μελαμίνης ρηχό μαύρο ματ 
085.05.750     16 cm 
085.05.751     21 cm 
085.05.753     23,5 cm 
085.05.478     28 cm 

πιάτο μελαμίνης βαθύ μαύρο ματ 
085.05.756     28 cm 

πιατέλλα μελαμίνης μαύρη ματ 
085.05.465     31x21 cm 
085.05.466     38x29 cm 

πιατέλλα μελαμίνης μαύρη ματ 
085.05.521     21x10 cm 

πιατέλλα μελαμίνης μαύρη σαγρέ 
085.05.477     21,6χ11 cm  
085.05.438     31χ12 cm  
085.05.437     37χ11 cm  

πιατέλλα μελαμίνης μαύρη ματ σαγρέ 
085.05.470     20x14 cm  
085.05.471     25x17,5 cm  
085.05.472     30x21 cm  

πιάτο μελαμίνης βαθύ μαύρο 
085.05.754     26χ24 cm | 5,5 cm  

κύπελλο μαύρο-γκρι 
085.05.565     7 cm | 8 cm 

μπωλ μαύρο-γκρι 
085.05.564     10,5 cm | 6 cm
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100% MELAMINE

δίσκος μελαμίνης στρογγυλός  
με χέρι, λευκός 
085.05.512     20χ30 cm 
085.05.511     27χ38 cm 

δίσκος μελαμίνης ορθογώνιος 
με χέρι, λευκός 
085.05.500     18χ37 cm 
085.05.501     22χ45 cm 

δίσκος μελαμίνης λευκός 
με υφή πέτρας 
085.05.467     27x19 cm 
085.05.439     32χ21 cm 

δίσκος μελαμίνης λευκός 
ωοειδής 
085.05.491     25χ15 cm 
085.05.492     30χ20 cm 
085.05.493     35χ25 cm 

δίσκος μελαμίνης στρογγυλός  
με χέρι, γκρι aether 
085.05.595     20χ30 cm 
085.05.594     27χ38 cm 

δίσκος μελαμίνης  
15χ15 cm | 2 cm 

085.05.442     λευκός 
085.05.473     μαύρος 

πιατέλλα μελαμίνης οβάλ «γέφυρα» 
μελαμίνης μαύρο/γκρι 
085.05.843      31,5χ9 cm | 3 cm 

«γόνδολα» μελαμίνης μαύρο/γκρι 
085.05.844      37,5χ9 cm 

«γόνδολα» μελαμίνης μαύρο/γκρι 
085.05.845      29,5χ8 cm | 4 cm

δίσκος μελαμίνης στρογγυλός  
με χέρι, μαύρος 
085.05.517     20χ30 cm 
085.05.516     27χ38 cm 

δίσκος μελαμίνης ορθογώνιος 
με χέρι, μαύρος 
085.05.506     18χ37 cm 
085.05.507     22χ45 cm 

δίσκος μελαμίνης μαύρος 
με υφή πέτρας 
085.05.468     27χ19 cm 
085.05.436     32x21 cm 

δίσκος μελαμίνης μαύρος 
ωοειδής 
085.05.496     25χ15 cm 
085.05.497     30χ20 cm 
085.05.498     35χ25 cm 

πιάτο μελαμίνης γκρι 
ορθογώνιο 
085.05.589     24χ10 cm 
085.05.590     28χ14 cm 

πιάτο μελαμίνης ορθογώνιο. γκρι 
085.05.585     27χ19 cm | 3,6 cm 

δίσκος μελαμίνης λευκός 
με υφή πέτρας 
085.05.443     31x10 cm | 2 cm 
085.05.444     40x15 | 2 cm 
085.05.464     31x18 cm 

085.05.459     25χ25 cm 

δίσκος μελαμίνης μαύρος 
με υφή πέτρας 
085.05.474     31x10 | 2 cm 
085.05.469     40x15 | 2 cm 
085.05.463     31x18 cm 

085.05.458     25χ25 cm 

σκεύη σερβιρίσματος μελαμίνης με όψη μαρμάρου
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πιάτο ρηχό flat, τυρκουάζ 
085.05.683      20 cm 
085.05.682      25 cm 
085.05.684      30,5 cm 

πιάτο βαθύ, τυρκουάζ 
085.05.685      25 cm 

πιάτο ρηχό flat, μπλε 
085.05.704      20 cm 
085.05.705      25 cm 
085.05.706      30,5 cm 

πιάτο μελαμίνης βαθύ κωνικό, μπλε 
085.05.703      25 cm 

πιατέλλα μελαμίνης φύλλο, γαλάζια 
085.05.100      31x13 cm 
085.05.101      37x15 cm 
085.05.102      42x18 cm 

πιάτα μελαμίνης κρακελέ τυρκουάζ 

085.05.696      ρηχό, 22 cm  
085.05.697      ρηχό, 28 cm  

085.05.698      βαθύ, 25,5 cm  

μπωλ μελαμίνης κρακελέ τυρκουάζ 
085.05.031      20,5χ17 cm | 8 cm 

πιατέλλα μελαμ. κρακελέ τυρκουάζ 
085.05.032      20χ14 cm 
085.05.033      28χ21 cm 

μπωλ γαλάζιο 
085.05.826     7,2χ7,2 cm | 2,7 cm 

μπωλ / σαλτσιέρα γαλάζια 
085.05.827     14χ11 cm 

μπωλ  γαλάζιo/λευκό 
085.05.828     11 cm | 4 cm 

μπωλ  γαλάζιo/λευκό 
085.05.829     10,5cm | 4,5cm

μπωλ μελαμίνης γκρι 
085.05.810      10 cm | 5 cm 
085.05.816      11,5 cm | 6,5 cm 

πιάτο μελαμίνης μαύρο/γκρι 
085.05.831      19 cm | 3,2 cm 
085.05.832      21.5 cm | 3,2 cm 

πιάτο μελαμίνης τετράγωνο 
μαύρο/γκρι 
085.05.834      27χ27 cm | 3,5 cm 

πιάτο μελαμίνης ορθογώνιο 
μαύρο/γκρι 
085.05.837      24,5χ12,5 cm | 2 cm 

πιατέλλα μελαμίνης ορθογώνια 
μαύρο/γκρι 
085.05.838      32χ15 cm | 2 cm 

πιατέλλα μαύρη/γκρι 
085.05.840      23,5χ12,5 cm | 1,5 cm 
085.05.841      26,5χ12,5 cm | 1,5 cm 

σκεύη σερβιρίσματος μελαμίνης

σκεύη μελαμίνης

the Kanas dots series

πιάτο στρογγυλό 
085.00.135     21,5 cm | 1,8 cm 
085.00.132     28,5 | 1,8 cm 

πιατέλλα οβάλ  
085.00.148     26,5x10,8 cm | 1,8 cm 
085.00.142     32,5x13,2 cm | 1,8 cm 
085.00.145     53x16,2 cm | 1,8 cm 

μπωλ  
085.00.155     14 cm | 7 cm 
085.00.152     7,8 | 4 cm



πιατέλλα 3d μαύρη 
085.00.185      30x10 cm | 3 cm 
085.00.190      35x10 cm | 3 cm 
085.00.195      40x10 cm | 3 cm 

πιατέλλα 3d λευκή 
085.00.186      30x10 cm | 3 cm 
085.00.191      35x10 cm | 3 cm 
085.00.196      40x10 cm | 3 cm 

πιατέλλα 3d μέντα 
085.00.187      30x10 cm | 3 cm 
085.00.192      35x10 cm | 3 cm 
085.00.197      40x10 cm | 3 cm 

πιατέλλα 3d μπεζ 
085.00.188      30x10 cm | 3 cm 
085.00.193      35x10 cm | 3 cm 
085.00.198      40x10 cm | 3 cm 

πιάτο στρογγυλό μαύρο 
085.00.170      20 cm | 3 cm 
085.00.174      24 cm | 3 cm 
085.00.178      28 cm | 3 cm 

πιάτο στρογγυλό λευκό 
085.00.171      20 cm | 3 cm 
085.00.175      24 cm | 3 cm 
085.00.179      28 cm | 3 cm 

πιάτο στρογγυλό μέντα 
085.00.173      20 cm | 3 cm 
085.00.177      24 cm | 3 cm 
085.00.181      28 cm | 3 cm 

πιάτο στρογγυλό μπεζ 
085.00.172      20 cm | 3 cm 
085.00.176      24 cm | 3 cm 
085.00.180      28 cm | 3 cm 

πιατέλλα οβάλ μαύρη 
085.00.203      40x20 cm | 3,5 cm 
085.00.200      55x27,5 cm | 3,5 cm 

πιάτο στρογγυλό μαύρο 
085.00.208      22,5 cm | 2,5 cm 
085.00.212      28 cm | 2,5 cm 

μπωλ μαύρο 
085.00.222      15,5 cm | 7,5 cm 
085.00.217      10,8 cm | 5,6 cm 

πιατέλλα οβάλ μέντα 
085.00.204      40x20 cm | 3,5 cm 
085.00.201      55x27,5 cm | 3,5 cm 

πιάτο στρογγυλό μέντα 
085.00.207      22,5 cm | 2,5 cm 
085.00.211      28 cm | 2,5 cm 

μπωλ μέντα 
085.00.221      15,5 cm | 7,5 cm 
085.00.216      10,8 cm | 5,6 cm 

πιατέλλα οβάλ μπεζ 
085.00.205      40x20 cm | 3,5 cm 
085.00.202      55x27,5 cm | 3,5 cm 

πιάτο στρογγυλό μπεζ 
085.00.206      22,5 cm | 2,5 cm 
085.00.210      28 cm | 2,5 cm 

μπωλ μπεζ 
085.00.220      15,5 cm | 7,5 cm 
085.00.215      10,8 cm | 5,6 cm 
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σκεύη μελαμίνης  
the Phoenix Mountain 

the Lugu Lake series



επιτραπέζια είδη

πιάτο στρογγυλό πράσινο 
085.00.134     21,5 cm | 1,8 cm 
085.00.131     28,5 | 1,8 cm 

πιατέλλα οβάλ πράσινη 
085.00.147     26,5x10,8 cm | 1,8 cm 
085.00.141     32,5x13,2 cm | 1,8 cm 
085.00.144     53x16,2 cm | 1,8 cm 

μπωλ πράσινο 
085.00.154     14 cm | 7 cm 
085.00.151     7,8 | 4 cm 

πιάτο στρογγυλό κόκκινη-λευκή 
085.00.133     21,5 cm | 1,8 cm 
085.00.130     28,5 | 1,8 cm 

πιατέλλα οβάλ κόκκινη-μαύρη 
085.00.146     26,5x10,8 cm | 1,8 cm 
085.00.140     32,5x13,2 cm | 1,8 cm 
085.00.143     53x16,2 cm | 1,8 cm 

μπωλ κόκκινο-λευκό 
085.00.153     14 cm | 7 cm 
085.00.150     7,8 | 4 cm 

βάση 3 θέσεων για μπωλ 
με εφέ ξύλου 
085.00.159     26,5χ7,5 cm
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πιατέλλα με λαβές κόκκινη-μαύρη 
085.00.117     35,5x10 cm | 3 cm 
085.00.120     45,7x13,4 | 3,8 cm 

πιατέλλα κόκκινη-μαύρη 
085.00.111     26,6x13 cm | 1,3 cm 
085.00.114     32x16 cm | 1,4 cm 

noodle-box κόκκινο-μαύρο 
085.00.123     15x14,8 cm | 11 cm 

κουτάλι σούπας κόκκινο-μαύρο 
085.00.126     14 cm 

κουτάλι σούπας μαύρο 
085.00.128     16,5 cm 

πιατέλλα με λαβές γκρι-λευκή 
085.00.116     35,5x10 cm | 3 cm 
085.00.119     45,7x13,4 | 3,8 cm 

πιατέλλα γκρι-λευκή 
085.00.110     26,6x13 cm | 1,3 cm 
085.00.113     32x16 cm | 1,4 cm 

noodle-box γκρι-λευκό 
085.00.122     15x14,8 cm | 11 cm 

κουτάλι σούπας γκρι-λευκό 
085.00.125     14 cm 

κουτάλι σούπας λευκό 
085.00.127     16,5 cm 

σκεύη μελαμίνης the Kanas series

the Tang series



δίσκος μελαμίνης στρογγυλός με χέρι 
με όψη ξύλου 
085.05.333      με γείσο, 32 cm 

δίσκος μελαμίνης με όψη ξύλου 
085.05.332     30,5 cm | 1,5 cm 

πιάτα μελαμίνης κρακελέ μπεζ 

085.05.690      ρηχό, 22 cm  
085.05.691      ρηχό, 28 cm  

085.05.692      βαθύ, 25,5 cm  

σαλατιέρα μελαμίνης μπεζ 
085.05.791     24 cm 

πιάτο μελαμίνης μπεζ 
085.05.789      14 cm 

μπωλ μισοφέγγαρο 
085.05.790      11 cm | 17 cm

δίσκος μελαμίνης με χέρι 
με όψη ξύλου  
085.05.336      37χ14 cm 
085.05.337      42χ18 cm 

δίσκος μελαμίνης με όψη ξύλου 
085.05.325     25,5χ25,5 cm | 1,5 cm 
085.05.326     30,5χ25,5 cm | 1,5 cm 
085.05.327     35,5χ25,5 cm | 1,5 cm 
085.05.328     40,5χ25,5 cm | 1,5 cm 

δίσκος μελαμίνης GN με όψη ξύλου 
085.05.320     GN 1/3 

32χ17 cm | 1,5 cm 
085.05.321     GN 1/2 

32χ26 cm | 1,5 cm 
085.05.323     GN 2/4 

53x16 cm | 1 cm 
085.05.322     GN 1/1 

53χ32 cm | 1,5 cm 

πιάτο μελαμίνης με όψη bamboo 
καφέ-πράσινο 
085.05.711      30,5x30,5 cm | 5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης με όψη bamboo 
καφέ-πράσινο 
085.05.718      35,5x18 cm | 3 cm
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σκεύη μελαμίνης
σκεύη σερβιρίσματος μελαμίνης

100% MELAMINE

πιάτο μελαμίνης τετράγωνο 
μαύρο/πορτοκαλί 
085.05.615      20χ20 cm 
085.05.616      25,5χ25,5 cm 

πιάτο μελαμίνης τετράγωνο με χέρι 
μαύρο/πορτοκαλί 
085.05.625      24χ19 cm 
085.05.626      28,5χ22,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης  
μαύρο/πορτοκαλί 
085.05.620      26χ13 cm 

πιάτο μελαμίνης ρηχό 
μαύρο/πορτοκαλί 
085.05.609      22 cm 
085.05.610      26 cm 
085.05.611      31,5 cm 

πιάτο μελαμίνης βαθύ 
μαύρο/πορτοκαλί 
085.05.612      31,5 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης  
μαύρο/πορτοκαλί 
085.05.601      18 cm | 6,5 cm 
085.05.602      20 cm | 8 cm 
085.05.603      23 cm | 8 cm 

πιάτο μελαμίνης τετράγωνο 
λευκό/πορτοκαλί 
085.05.665      20χ20 cm 
085.05.666      25,5χ25,5 cm 

πιάτο μελαμίνης τετράγωνο με χέρι 
λευκό/πορτοκαλί 
085.05.675      24χ19 cm 
085.05.676      28,5χ22,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης  
λευκό/πορτοκαλί 
085.05.670      26χ13 cm 

πιάτο μελαμίνης  
λευκό/πορτοκαλί 
085.05.659      22 cm 
085.05.660      26 cm 
085.05.661      31,5 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης  
λευκό/πορτοκαλί 
085.05.651      18 cm | 6,5 cm 
085.05.652      20 cm | 8 cm 
085.05.653      23 cm | 8 cm
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σκεύη μελαμίνης  
the Bento Box series

με εφέ φυσικού ξύλου με εφέ σκούρου ξύλου

Σκεύη μελαμίνης, τα οπoία συνδυαζόμενα μεταξύ τους 
καλύπτουν τις ανάγκες ενός πλήρους δίσκου τόσο για το 

room service όσο και για την πισίνα ή την παραλία. Μπορούν 
να συνοδευτούν από καπάκι αλλά και σιλικόνη για την 

σταθερότητα των σκευών.

καπάκι 
085.00.057      19,7x29,2 cm 

δίσκος με 5 χωρίσματα 
085.00.060      18,9x28,4 cm | 4 cm 

δίσκος  
085.00.063      18,9x28,4 cm | 4 cm 

δίσκος  
085.00.055      17,8x20,4 cm | 3,2 cm 

δίσκος  
085.00.066      17,8x6,7 cm | 3,2 cm 

δίσκος-πλατώ με πόδια 
085.00.051      41,5x31,3 cm | 3,5 cm

καπάκι 
085.00.056      19,7x29,2 cm 

δίσκος με 5 χωρίσματα 
085.00.059      18,9x28,4 cm | 4 cm 

δίσκος  
085.00.062      18,9x28,4 cm | 4 cm 

δίσκος  
085.00.054      17,8x20,4 cm | 3,2 cm 

δίσκος  
085.00.065      17,8x6,7 cm | 3,2 cm 

δίσκος-πλατώ με πόδια 
085.00.050      41,5x31,3 cm | 3,5 cm

085.00.068 
επιφάνεια σιλικόνης, 28x18,5 cm

επιτραπέζια είδη



ξύλινοι δίσκοι με σχιστόλιθο 

032.05.092     30x10 cm 

032.05.091     GN 1/3 (32,5χ17,5 cm) 

032.05.090     GN 1/2 (32,5χ26 cm) 

πέτρα σερβιρίσματος ορθογώνια 
080.05.030     14χ8 cm 
080.05.024     20χ13 cm 

πέτρα σερβιρίσματος ορθογώνια 
080.05.026      40x8 cm 
080.05.025      30x10 cm 

πέτρα σερβιρίσματος στρογγυλή 
080.05.033     28,5 cm  
080.05.019     33 cm  

πέτρα σερβιρίσματος τετράγωνη 
080.05.029      30x30 cm 
080.05.028      25x25 cm 
080.05.018      20χ20 cm 

πέτρα σερβιρίσματος ορθογώνια  
με αυλάκι 
080.05.031     35χ25 cm  

πέτρα σερβιρίσματος ορθογώνια 
080.05.027      45x30 cm 

πέτρα σερβιρίσματος GN 
080.05.020      GN 1/1 (53x32 cm) 
080.05.021      GN 1/2 (32x26,5 cm) 
080.05.022      GN 1/3 (32,5x17,5 cm) 
080.05.023      GN 1/4 (26,5x16,2 cm) 

πέτρα σερβιρίσματος ορθογώνια  
με inox λαβές 
080.05.017     40χ30 cm 
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πλάκες σχιστόλιθου
σκεύη από σχιστόλιθο
Πλάκες σχιστόλιθου που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία. Κατάλληλες 
για τρόφιμα. Υδατοστεγής επιφάνεια (νερό, λάδι, χυμούς, κ.λπ.)

δίσκος σερβιρίσματος πορσελάνης  
με υφή πέτρας, GN, λευκός 
080.05.008     GN 1/2 (26,6χ32,5 cm) 
080.05.011     GN 1/3 (17,5χ32,5 cm) 
080.05.036     GN 1/4 (26,5χ16,2 cm) 
080.05.012     GN 2/3 (35χ32,5 cm) 
080.05.013     GN 2/4 (53χ16,2 cm) 

δίσκος σερβιρίσματος πορσελάνης  
με υφή πέτρας, GN, μαύρος 
080.05.009     GN 1/2 (26,6χ32,5 cm) 
080.05.010     GN 1/3 (17,5χ32,5 cm) 
080.05.035     GN 1/4 (26,5χ16,2 cm) 
080.05.005     GN 2/3 (35χ32,5 cm) 
080.05.014     GN 2/4 (53χ16,2 cm) 

080.05.016    δίσκος πορσελάνης  
με υφή πέτρας,  
λευκός, 30χ30 cm 

080.05.015    δίσκος πορσελάνης  
με υφή πέτρας,  
μαύρος, 30χ30 cm

πλάκες πορσελάνης

ξύλινοι δίσκοι με σχιστόλιθο
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πλατώ με λαβή και θήκη 
από ξύλο καστανιάς  
032.05.194     39χ19 cm 
032.05.195     47χ19 cm 
032.05.196     61χ24 cm 

πλατώ με λαβή και θήκη 
από ξύλο καστανιάς  
032.94.018     55χ19 cm 
 

πλατώ από ξύλο καστανιάς με αυλάκι 
με θέση για ντιπάκι 
032.94.000     38χ28 cm 

πλατώ από ξύλο καστανιάς με αυλάκι 
με θέση για ντιπάκι 
032.94.001     24χ24 cm 
032.94.002     35χ35 cm 

πλατώ με λαβή από ξύλο καστανιάς  
σκαμμένο 
032.94.016     25χ25 cm 

ξύλινο φτυάρι με ριμ  
032.05.421     42χ27 cm 
032.05.422     46χ35 cm 
032.05.423     55χ31 cm 

ξύλινος δίσκος με ριμ και λαβή  
032.05.430     30x15 cm 
032.05.431     35χ15 cm 
032.05.432     40χ15 cm 
032.05.433     47χ17 cm 
032.05.434     58χ17 cm

πλατώ σερβιρίσματος ξύλινο 
φυσικό χρώμα 
(διαθέσιμο και σε σκούρο χρώμα) 
032.05.235      48x18 cm | 5 cm 

πλατώ σερβιρίσματος ξύλινο 
φυσικό χρώμα 
(διαθέσιμο και σε σκούρο χρώμα) 
032.05.234      38x23 cm | 5,5 cm 

ξύλινο πλατώ σερβιρίσματος 
στρογγυλό, φυσικό χρώμα 
032.05.205      32 cm 
032.05.204      40 cm 

ξύλινο πλατώ σερβιρίσματος 
ορθογώνιο, φυσικό χρώμα 

032.05.203      31χ13,5 cm 
032.05.202      36χ18,5 cm 
032.05.201      41χ24 cm 

ξύλινο πλατώ σερβιρίσματος 
τετράγωνο, φυσικό χρώμα 
032.05.243      25,5χ25,5 cm | 4 cm 
032.05.207      30χ30 cm | 4 cm 

μπωλ ξύλινο ασύμμετρο 
032.05.199      25χ23 cm | 7 cm 
032.05.200      32χ28 cm | 8 cm 

πλατώ σερβιρίσματος «σέσουλα» 
032.05.228      28,5χ23,5 cm | 15,5 cm 
032.05.229      36x19,5 | 4,5 cm 
032.05.230      44x24 cm | 5 cm 

πλατώ σερβιρίσματος στρογγυλό 
032.05.238      30χ28 cm | 4 cm 
032.05.239      35χ32 cm | 3,5 cm 

μπωλ σερβιρίσματος  
032.05.246      17 cm | 8 cm 
032.05.247      25 cm | 11 cm 

δίσκος σερβιρίσματος ξύλινος 
σκούρο χρώμα 

032.05.225      38χ20 cm | 2 cm

ξύλινα σκεύη σερβιρίσματος
σκεύη από ξύλο paulonia σκεύη από αφρικάνικο ξύλο sapele

σκεύη σερβιρίσματος από ξύλο καστανιάς



ξύλινο πλατώ steak 
032.05.050     35χ25 cm 

ξύλινο πιάτο σερβιρίσματος βαθύ 
032.56.051     20 cm 
032.56.052     25 cm 
032.56.053     30 cm 
032.56.054     35 cm 

ξύλινος δίσκος με θέσεις για ντιπ 
032.56.045     25 cm 
032.56.044     30 cm 
032.56.047     35 cm 
032.56.046     40 cm 

ξύλινος δίσκος σερβιρίσματος  
με αυλάκι 
032.05.445     30 cm 
032.05.446     36 cm 
032.05.447     40 cm 

ξύλινος δίσκος σερβιρίσματος  
με αυλάκι 
032.56.040     20 cm 
032.56.041     25 cm 
032.56.042     30 cm 
032.56.043     35 cm 
032.56.038     40 cm 

ξύλινος δίσκος περιστρεφόμενος  
032.05.177     32 cm 
032.07.006     35 cm 
032.07.178     40 cm 

ξύλινος δίσκος σερβιρίσματος  
ορθογώνιος, «παλέττα» 
032.05.105     25χ15 cm 
032.05.100     30χ20 cm 
032.05.101     35χ25 cm 
032.05.102     40χ30 cm 

δίσκος σερβιρίσματος με αυλάκι 
από ξύλο μπαμπού 
032.05.376     30 cm 
032.05.377     34 cm 
032.05.378     36 cm 

ξύλινος δίσκος στρογγυλός 
τύπου μπαμπού 
032.05.460     19 cm 
032.05.461     25 cm 
032.05.462     30 cm 
032.05.463     34 cm 
032.05.464     41 cm 
032.05.465     49 cm 

ξύλινο πιάτο από ξύλο μπαμπού 
032.05.380     19,5 cm 
032.05.381     24,9 cm 
032.05.382     30 cm 

πιατέλλα οβάλ από ξύλο μπαμπού 
032.05.156     32χ24 cm | 2 cm 

ξύλινη πιατέλλα από ξύλο μπαμπού 
032.05.389     30χ20 cm 
032.05.390     33χ23 cm 

πιατέλλα από ξύλο μπαμπού 
032.05.392     24χ10 cm 

ρακέτα από ξύλο μπαμπού 
032.05.175     29 (42) cm 
032.39.001     30 (38) cm 
032.05.176     35 (47) cm 

ξύλινο πλατώ μπαμπού με λαβή 
032.05.402     47χ15 cm 
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ξύλινα σκεύη σερβιρίσματος

ξύλινα σκεύη σερβιρίσματος

σκεύη από ξύλο μπαμπού



πλατώ σερβιρίσματος με αυλάκι 
από ξύλο ακακίας  
032.05.045     45χ30 cm 

δίσκος ορθογώνιος  
από ξύλο ακακίας 
032.05.034      18χ24 cm 
032.05.035      23χ30 cm 
032.05.036      33χ43 cm 

δίσκος τεράγωνος  
από ξύλο ακακίας 
032.05.051      30χ30 cm 

δίσκος στρογγυλός  
από ξύλο ακακίας 
032.05.037      20 cm 
032.05.038      30 cm 
032.05.039      36 cm 

ξύλινο πλατώ με αυλάκι 

032.05.043     26χ38 cm 

032.05.044     30χ43 cm 
 

πλατώ σερβιρίσματος  
από ξύλο ακακίας 
032.05.052     40χ20 cm 

πλατώ σερβιρίσματος  
από ξύλο ακακίας 
032.05.053     43χ13 cm 

πλατώ σερβιρίσματος  
από ξύλο ακακίας 
032.05.164     60x12,5 cm 

πιατέλλα ακακίας 
032.05.162     60χ12 cm 

σκεύη από ξύλο ακακίας
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πλατώ σερβιρίσματος  
από ξύλο ακακίας, με λαβή  
032.05.048      47χ21 cm 

ξύλινος δίσκος σερβιρίσματος 
με αυλάκι και λαβή  
032.05.040  42χ20 cm 
032.05.041  49χ23 cm 
032.05.042  53χ30 cm 

πλατώ σερβιρίσματος  
από ξύλο ακακίας, με λαβή  
032.05.163     47χ20 cm 

πλατώ σερβιρίσματος  
από ξύλο ακακίας, με λαβή  
032.05.054     38χ18 cm 

ξύλινος δίσκος  
σερβιρίσματος με λαβή  
032.05.067     50χ12 cm 
032.05.068     50χ14 cm 
032.05.065     50χ16 cm 
032.05.066     50χ18 cm 
032.05.071     95χ18 cm 
032.05.072     115χ18 cm 

ξύλινο πλατώ με λαβή  
032.05.074     35,5(49)χ16 cm 
032.05.075     44(48)χ16 cm 
032.05.076     55,5(70)χ20 cm 

ξύλινα σκεύη σερβιρίσματος

032.05.142 
πλατώ σερβιρίσματος  
από ξύλο δρυός 
61χ46 cm | 5 cm
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μαντεμένια σκεύη
μαντεμένια σκεύη ιδανικά για παρουσίαση  
αλλά και ψήσιμο κρεάτων

Πλύσιμο και καθάρισμα μαντεμένιων σκευών         
Πλένουμε με νερό. Στεγνώνουμε αμέσως με ένα πανί ή 
χαρτί κουζίνας. Λαδώνουμε με φυτικό λάδι όλο το σκεύος 
και το αποθηκεύουμε.  

Πώς επαναφέρουμε ένα μαντεμένιο σκεύος             
Πλένουμε. Στεγνώνουμε με πανί ή χαρτί κουζίνας. Λαδώ-
νουμε όλο το σκεύος και το ψήνουμε αναποδογυρισμένο 
στο φούρνο για 1 ώρα στους 180° C. Το αφήνουμε να κρυώ-
σει μέσα στον φούρνο.

μαντεμένιο τηγάνι  
025.53.000      16(16,5) cm | 4 cm 
025.53.001      21(22) cm | 5 cm 
025.53.002      23(24,4) cm | 5 cm 
025.53.003      26(27,3) cm | 6 cm 
025.53.004      30,5(32,3) cm | 6 cm 

μαντεμένιο τηγάνι grill τετράγωνο 
025.53.015      26χ26 cm | 4,5 cm 

μαντεμένιος δίσκος  
025.53.020      23,5 cm 

ξύλινη βάση 
025.53.054      24 cm

μαντεμένιος δίσκος σερβιρίσματος 
025.53.061      29,5χ19,7 cm 

μαντεμένιος οβάλ δίσκος σερβιρίσ. 
025.53.066      25χ19 cm 
025.53.065      34χ25 cm

μαντεμένιο τηγάνι οβάλ  
με ξύλινη βάση 
025.05.104      23χ14,5 cm 
025.05.097      26x18 cm 

μαντεμένιο τηγάνι οβάλ  
με ξύλινη βάση 
025.05.559      26(39)x18,5 cm 

μαντεμένιο τηγάνι  
με ξύλινη βάση 
025.22.002      17 cm 

μαντεμένιο τηγάνι  
με ξύλινη βάση 
025.05.278      16χ16/25 cm 

025.07.010     μαντεμένιο σκεύος 
στρογγυλό, 16 cm 

025.07.040     ξύλινη βάση 

025.07.007     μαντεμένιο σκεύος 
στρογγυλό, 20 cm 

025.07.036     ξύλινη βάση 

σαγάνι μαντεμένιο στρογγυλό 
με ξύλινη βάση (24 cm) 
025.22.003      18 cm 

μαντέμι ορθογώνιο με ξύλινη βάση  
025.05.099       30χ22 cm 

μαντέμι οβάλ με ξύλινη βάση 
025.05.100      28x19 cm 

μαντέμι στρογγυλό με ξύλινη βάση 
025.05.101      26χ21 cm 
025.05.102      30χ26 cm 
025.05.103      31χ35 cm 

μαντέμι οβάλ με ξύλινη βάση 

025.05.275      25/35 cm 

025.05.276      29/38 cm 

σαγάνι αντικολλητικό cast allumiliun 
059.05.085     18 cm | 4 cm 
059.05.086     22 cm | 5 cm 

μαντεμένιο σκεύος στρογγυλό  
με χέρια 
025.05.561      20,5(26) cm | 4,5 cm

μαντεμένια σκεύη με ξύλινη βάση

μαντεμένια σκεύη



μαντεμένιο τηγάνι με δύο λαβές 
πράσινο 
025.05.441      22χ16 cm 

μαντεμένιο τηγάνι με δύο λαβές 
κόκκινο 
025.05.442      22χ16 cm 

μαντεμένιο τηγάνι με δύο λαβές 
μαύρο 
025.05.443      22χ16 cm 

μαντεμένια πλάκα grill  
με δύο λαβές, μαύρη 
025.05.467      21χ37 cm 

μαντεμένια πλάκα 2 όψεων grill/ίσια 
με δύο λαβές, μαύρη 
025.05.466      26χ47 cm 

μαντεμένιος δίσκος, μαύρος 
025.05.468      30χ20 cm 

μαντεμένιο τηγάνι  
025.05.472      15 cm 

μαντεμένιο τηγάνι οβάλ 
025.05.473      22χ16 cm 

μαντεμένιο μπωλ σουφλέ 
025.05.409      10 cm 

μαντεμένιο μπωλ 13 cm 
025.05.486      κόκκινο 
025.05.487      πράσινο 
025.05.488      πορτοκαλί 

μαντεμένιο σκεύος με λαβη, 13 cm 
025.05.480      κόκκινο 
025.05.481      πράσινο 
025.05.482      πορτοκαλί 
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μαντεμένια σκεύη

μαντεμένια σκεύη

mini μαντεμένια σκεύη
χυτράκι μαντεμένιο 
025.05.106     7,5χ9 cm 
025.05.107     11χ9,5 cm

μπωλ japanese, cast iron 
080.05.055     15 cm 
080.05.056     18 cm

κοκοτιέρα mini στρογγυλή 
10 cm (0,30 lt) 
025.05.149     μαύρη  
025.05.151     κόκκινη 025.05.400 

mini κοκοτιέρα  
μαντεμένια, 10 cm

025.05.155  
κοκοτιέρα mini κόκκινη 
15 cm 

025.05.495  
ξύλινη βάση  
με 3 θήκες  
για σκεύη 13 cm     
48χ18 cm



σαγανάκι, inox 
059.05.013    20 cm  
059.05.004    22 cm  

καπάκι για σαγανάκι, inox 
059.05.009    20 cm  
059.05.008    22 cm  

πιατέλες οβάλ, inox 
008.05.100    20 cm  
008.05.101    25 cm 
008.05.102    30 cm 
008.05.106    35 cm 
008.05.104    40 cm 
008.05.103    45 cm 
008.05.105    50 cm 
008.05.107    55 cm 
008.05.108    60 cm 
008.05.109    65 cm 

πιατέλες στρογγυλές, inox 
008.05.090    30 cm  
008.05.091    35 cm  
008.05.092    40 cm  
008.05.093    45 cm  

πιατέλες οβάλ - ψαριέρες, inox 
008.05.116    65χ26 cm  
008.05.115    70χ31 cm  
008.05.117    80χ31 cm  
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σκεύη εμαγιέ

μπωλ εμαγιέ, λευκό  
034.05.028     32 cm  

πιάτο εμαγιέ, λευκό  
100.29.002    22 cm  
100.29.003    24 cm  
100.29.004    28 cm  

πιατέλλα εμαγιέ, λευκή  

100.29.005    στρογγυλή, 32 cm 
100.29.006    στρογγυλή, 36 cm 

100.29.010    οβάλ, 30 cm  
100.29.011    οβάλ, 35 cm  

κατσαρολάκι εμαγιέ, λευκό  
025.05.143     12 cm  

μπωλ εμαγιέ με πόδι, λευκό 
038.29.000     14 cm  

μαρμιτάκι εμαγιέ, λευκό 
025.05.142     10 cm 

μαρμιτάκι εμαγιέ λευκό  
025.05.141     λευκό/ μπλε, 12 cm 
025.05.144     λευκό / κόκκινο, 12 cm 
 

ταβάς εμαγιέ λευκός / μπλε 
025.05.145     12 cm

σκεύη σερβιρίσματος εμαγιέ
μπωλ εμαγιέ κόκκινο 
034.57.005    16 cm  
034.57.007    18 cm  
034.57.006    20 cm 
034.57.013    22 cm 
034.57.008    24 cm 
034.57.009    26 cm 

πιάτο εμαγιέ κόκκινο 
100.57.001     20 cm  
100.57.000     22 cm  

κατσαρόλι εμαγιέ κόκκινο 
025.57.166     14 cm 
025.57.167     16 cm 
025.57.168     18 cm 

κατσαρόλι καφέ 
025.05.136    12 cm 
025.05.137    14 cm 
025.05.138    16 cm 

κατσαρολάκι εμαγιέ, λευκό  
025.05.139     10 cm  

mini χύτρες εμαγιέ  

025.05.261     κόκκινη, 10 cm 
025.05.262     κόκκινη, 12 cm 

025.05.260     γκρι, 10 cm 
025.05.263     γκρι, 12 cm 
 

σαγανάκι εμαγιέ κόκκινο 
059.29.000      14 cm  
059.29.001      18 cm  

σαγανάκι εμαγιέ λευκό/κόκκινο 
059.29.006      14 cm  

σαγανάκι εμαγιέ λευκό/μπλε 
059.29.005      14 cm 

σκεύη inox

σκεύη inox



σκεύη αλουμινίου

σαγανάκι αλουμινίου με χρυσά χέρια 
059.15.002      14 cm 
059.15.003      16 cm 
059.15.004      18 cm 
059.15.005      20 cm 
059.15.006      22 cm 

ταβάς αλουμινίου με χρυσά χέρια 
025.15.130      14 cm 
025.15.131      16 cm 
025.15.132      18 cm 

χυτράκι αλουμινίου με χρυσά χέρια 
025.15.125      12 cm 
025.15.126      14 cm 
025.15.127      16 cm 
025.15.128      18 cm 

σαγανάκι αλουμινίου  
059.61.000      17 cm 
059.61.001      18,5 cm 
059.61.002      20 cm 
059.61.003      22 cm 

τηγάνι αλουμινίου για σερβίρισμα 
061.15.025      14 cm 
061.15.026      16 cm 
061.15.028      18 cm 
061.15.019      20 cm 
061.15.021      22 cm 

σκεύος παέγια αντικολλητικό 
061.05.150     30 cm 

σκεύος παέγια

σκεύη αλουμινίου
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σαγάνι εμαγιέ βαθύ, μαύρο 
059.05.056    14 cm | 3,5 cm 
059.05.059    16 cm | 4 cm 
059.05.057    18 cm | 4 cm 
059.05.058    20 cm | 5,5 cm 
 

σαγάνι εμαγιέ, μαύρο 
059.05.050    10 cm | 1,5 cm 
059.05.051    12 cm | 2 cm 
059.05.052    15 cm | 2,5 cm 
059.05.053    20 cm | 3 cm 
059.05.054    22 cm | 3 cm 

τηγάνι εμαγιέ, μαύρο 
061.05.132    18 cm | 3 cm 
061.05.133    20 cm | 3,5 cm 
061.05.134    22 cm | 4 cm 

τηγάνι εμαγιέ βαθύ, μαύρο 
061.05.138    14 cm | 3,5 cm 
061.05.139    16 cm | 4 cm 
061.05.140    18 cm | 4,2 cm 
061.05.141    22, cm | 5,5 cm 

σκεύη εμαγιέ

090.05.251  
ραμκέν 
8 cm | 4,5 cm (14 cl)

πυράντοχα Tapas 

πιάτο-μπωλ 
090.05.255 10 cm 
090.05.260 13 cm 
090.05.259 14,5 cm 
090.05.258 16 cm

ραβιέρα οβάλ 
090.05.262 βαθειά, 15x4,5 cm (23 cl) 
090.05.264 βαθειά, 21x4,2 cm (48 cl) 

090.05.263 ρηχή, 18χ3 cm (23 cl) 

090.05.252  
ραμκέν 
7 cm | 4,5 cm (7 cl)



σαγάνι πήλινο με δύο χέρια 
059.05.101     14,5 cm 
059.05.102     16 cm 
059.05.103     18 cm 
059.05.104     20 cm 
059.05.105     22 cm 

γιουβέτσι πήλινο με δύο χέρια 
059.05.107     14 cm 
059.05.108     16 cm 
059.05.109     18 cm 
059.05.110     20 cm 

φοντύ πήλινο με ένα χέρι 
025.05.631     22 cm 

καπάκι πήλινο  
059.05.130     14 cm 
059.05.131     16 cm 
059.05.132     18 cm 
059.05.133     20 cm 
059.05.134     22 cm 

σαγάνι πήλινο με δύο χέρια κίτρινο 
059.05.123     18 cm 

γιουβέτσι πήλινο με δύο χέρια  
κίτρινο 
059.05.117     18 cm 
059.05.118     22 cm 

καπάκι πήλινο κίτρινο 
059.05.141     14 cm 
059.05.143     18 cm 
059.05.144     20 cm 
059.05.145     22 cm

γιουβέτσι πήλινο με δύο χέρια 
059.05.200    13 cm 
059.05.201    17 cm 

γιουβέτσι πήλινο με λευκό καπάκι 
059.05.208    12 cm 
025.05.682    18 cm 

γιουβέτσι κωνικό με καπάκι 
059.05.403    16 cm | 11 cm 

γιουβέτσι με καπάκι, azul 
059.05.401    11 cm (42 cl) 
059.05.400    12 cm (70 cl) 

γιουβέτσι με καπάκι, flame 
059.05.402    11 cm (42 cl) 

γιουβέτσι με καπάκι, azul 
059.05.404    12 cm (42 cl) 

γιουβετσάκια πυράντοχα 

059.32.001    γιουβέτσι, 13 cm 
059.32.000    καπάκι, 13 cm 

059.57.001    γιουβέτσι, 15 cm 
059.57.002    καπάκι, 15 cm 

πιάτο για γιουβέτσι 
059.57.003    18 cm
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πήλινα σκεύη

πήλινα σκεύη
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σαγανάκι στρογγυλό πυράντοχο 
059.05.011     10 cm | 2 cm 
059.05.012     13 cm | 3 cm 
059.05.010     16 cm | 3 cm 

σαγανάκι στρογγυλό πυράντοχο 
059.06.000     20,5 cm 

σαγανάκι στρογγυλό πυράντοχο 
059.09.001     16/19 cm 
059.09.003     18/21,5 cm 

σαγανάκι στρογγυλό πυράντοχο 
059.06.004     21 cm | 4 cm 

σαγανάκι στρογγυλό πυράντοχο 
059.09.005     14 cm 
059.09.000     16 cm 
059.09.002     18 cm 
059.09.004     21 cm 

σαγανάκι τετράγωνο πυράντοχο 
059.09.007     14x14/18 cm 
059.09.006     18x18/21 cm 

ραβιέρα οβάλ πυράντοχη 
059.09.008     19 cm 
059.09.009     21 cm 
059.09.010     23 cm 

σαγανάκια πορσελάνης πυράντοχα 
17χ21 cm 

402.05.260    πορτοκαλί 

402.05.460    κίτρινο 

402.05.160    τυρκουάζ 

402.05.360    γκρι 

402.05.060    μπεζ 

402.05.570    μαύρο 

402.05.670    κόκκινο 

σαγανάκια πορσελάνης πυράντοχα 
21x27 cm 

402.05.571    μαύρο 

402.05.061    μπεζ 

402.05.361    γκρι σκούρο 

402.05.169    τυρκουάζ 

σαγανάκι πήλινο στρογγυλό, ανθρακί 
059.05.203    19 cm 

σαγανάκι πήλινο οβάλ, ανθρακί 
059.05.204    26χ15,5 cm 

σαγανάκι πήλινο ορθογώνιο, ανθρακί 
059.05.205    21χ14,5 cm 

σαγάνι ορθογώνιο πυράντοχο μαύρο 
059.05.450     20,5χ13 cm | 5 cm 

σαγάνι οβάλ πυράντοχο μαύρο 
059.05.455     24χ13,5 cm | 8 cm 

τηγάνι τετράγωνο πυράντοχο 
025.05.555     16χ22 cm  

025.05.556     βάση ακακίας 

σαγάνι ορθογώνιο πυράντοχο μαύρο 
059.05.451     25χ14 cm | 5,5 cm 

059.05.463     βάση ακακίας 

σαγάνι στρογγυλό πυράντοχο μαύρο 
059.05.461     17(20,5) cm | 5 cm 

059.05.462     βάση ακακίας 

σαγάνι στρογγυλό πυράντοχο μαύρο 
059.05.460     21(24) cm | 6 cm 

ραβιέρα πυράντοχη 
059.57.004     22 cm 
059.57.005     25 cm 
059.57.006     28 cm 

σαγάνι πυράντοχο 
059.57.007     19 cm
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σκεύη πυράντοχα



καλάθι χρωμίου, ορθογώνιο 
061.05.202      9χ10 cm | 6 cm 
061.05.203      13χ11 cm | 8 cm 

καλάθι ορθογώνιο, μαύρο/copper 
061.05.194      13χ11 cm | 8 cm 

καλάθι τετράγωνο χρωμίου 
061.05.206     9,5χ10 cm | 6 cm 

καλάθι χρωμίου, bronze 
061.05.187     12χ11 cm | 8 cm 

καλάθι τετράγωνο, μαύρο 
061.05.195      12,5x12,5 cm | 10 cm 

καλάθι, χρωμίου, ορθογώνιο 
061.05.204      21χ10 cm | 4 cm 
061.05.205      21x10 cm | 6 cm 

καλάθι για τσιπς, στρογγυλό 
061.05.200      8 cm | 8 cm 
061.05.201      9 cm | 10 cm

κουβαδάκι χάλκινο 
007.05.432  9χ9 cm

κουβαδάκι χάλκινο  
σφυρίλατο 
007.05.430  12x12 cm

026.05.005               
ποτήρι inox ματ 
9 cm | 10 cm

026.05.006           
ποτήρι inox  
σφυρήλατο 
9 cm | 11,5 cm
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τελάρο ξύλινο «καφάσι»  
070.89.000     25χ16,5 cm | 4 cm 
070.89.003     27χ19 cm | 4 cm 
070.89.001     30χ20 cm | 4 cm 
070.89.002     35χ25 cm | 4 cm 

τελάρο ξύλινο «καφάσι» σκούρο  
070.89.010     30χ20 cm | 4 cm 

τελάρο ξύλινο «καφάσι»  
032.39.010     23χ12,5 cm | 8 cm 
032.39.011     25χ15 cm | 8 cm 
032.39.012     30χ17 cm | 8 cm 

τελάρο ξύλινο «καφάσι» σκούρο  
032.39.014     23χ12,5 cm | 8 cm 
032.39.013     25χ15 cm | 8 cm 
032.39.015     30χ17 cm | 8 cm 

σέσουλα ξύλινη  
με 2 θέσεις (7 cm) για ντιπάκια  
014.05.123     24χ14 cm 
014.05.127     36x22 cm

ξύλινα σκεύη σερβιρίσματος

σέσουλα αλουμινίου 
014.08.005      31 cm 
014.08.006      35 cm 
014.08.007      40 cm 

σέσουλα αλουμινίου 
014.20.010      22χ16 cm 
014.20.011      25χ30 cm | 5 cm 

062.20.090 
ταψί αλουμινίου σερβιρίσματος 
σε διάφορες διαστάσεις

σκεύη σερβιρίσματος αλουμινίου

συρμάτινα σκεύη σερβιρίσματος



καλάθι μεταλλικό με θέση για ντιπ 
070.05.192      στρογγυλό, 20 (28) cm 
070.05.193     οβάλ,  33χ18 cm 

καλάθι στρογγυλό μεταλλικό μαύρο 
070.05.126     20 cm | 6 cm 

καλάθι burger οβάλ, PP, 23,5 cm 
070.05.173      κόκκινο 
070.05.174      μαύρο

κώνος, inox 

028.05.015 
11 cm | 16 cm 

028.05.018 
13 cm | 18 cm 

σταντ tacos μεταλλικό, διάτρητο  
μαύρο, 5-6 θέσων 
021.05.090    58χ8,5 cm 
021.05.091    58χ17cm 

σταντ tacos inox 
021.05.106    2 ή 3 θέσων 

18x8 cm | 5 cm 
021.05.107    3 ή 4 θέσων 

21x8 cm | 5 cm 
021.05.108    4 ή 5 θέσων 

26,5x8 cm | 5 cm 

σταντ tacos inox 
021.05.118    2 ή 3 θέσων 

14χ4 cm | 5 cm 
021.05.117    3 ή 4 θέσων 

20χ4 cm | 5 cm 

σταντ tacos inox 
021.05.112    3 θέσων 

24χ6 cm | 5 cm 
021.05.134    4 θέσων 

19,7χ6,4 cm | 3,8 cm 
021.05.111    5 θέσων 

39χ6 cm | 5 cm

028.05.171 
σετ κώνος 
μαύρος, 
inox,  
με μαύρο ντιπ  
μελαμίνης 
12 cm | 18 cm

028.05.016 
κώνος μαύρος,  
inox,  
με θέση για ντιπ  
12 cm | 18 cm

028.05.019 
κώνος  
μεταλλικός 
μαύρος  
13 cm | 18 cm
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028.05.173 
κώνος, inox, λοξός 

με θέση θέση για ντιπ 
13 cm 

καλάθια

καλάθι στρογγυλό, PP 
070.05.194     23 cm | 4,5 cm 

σκεύος tortilla-fajitas, PP 
085.05.016     17 cm 
085.05.015     19 cm 
085.05.017     22 cm 

βάση από βακελίτη 
085.05.014     27χ23 cm

tortilla-fajitas

σταντ για tacos

028.05.175  
σταντ για ροδέλες  
κρεμμυδιού inox 
17 cm | 25 cm 

085.05.146 
πιάτο με καπάκι, λευκό 
19,5 cm | 5 cm 

028.05.174  
σταντ για ροδέλες  

κρεμμυδιού 
18 cm | 30 cm 

022.05.100 
σταντ τριπλό, 

μαύρο,  
45/29/21 cm 

085.05.145  
πιάτο με καπάκι,  
μαύρο 
19,5 cm | 5 cm 



σπάτουλα σερβιρίσματος 
inox με ξύλινο χέρι 

057.05.400      24x10 cm | 6,5 cm 

057.05.401     40,5x9 cm | 6,5 cm 

σπάτουλα σερβιρίσματος 
inox με ξύλινο χέρι και 4 θέσεις 

057.05.402     40,5x9 cm | 6,5 cm

ταψί αλουμινίου για κοντοσούβλι 
062.20.065      29χ20 cm 
062.20.066     45χ20 cm 

μεταλλική βάση για σουβλάκια 
042.05.082     42χ18 cm | 6 cm 

καλαμάκι σουβλάκι inox  
με λαβή brass 
042.05.085     25 cm 

καλαμάκι σουβλάκι inox «σπαθί» 
με λαβή brass 
042.05.086     25 cm 

042.05.029      
πιαστράκι πιάτου για inox καλαμάκια

πέτρες grill

042.05.028 
σταντ για  
4-5 σουβλάκια 
45 cm

042.05.001 
σταντ για  
σουβλάκια 
25 cm | 46 cm

042.05.032 
σταντ για  
5 σουβλάκια
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σπάτουλες σερβιρίσματος

σερβίρισμα κρεατικών

δίσκος μεταλλικός οβάλ μαύρος,  

018.05.177     43x21 cm | 5 cm 

018.05.178     32χ19 cm | 4 cm

018.05.082 
δίσκος γαλβανιζέ 
30(38) cm | 4 cm 

δίσκος μεταλλικός μαύρος 
018.05.175  32 cm | 4 cm 
018.05.176  44 cm | 5 cm 

025.05.117 
επεξεργασμένη  
πέτρα 37χ23 cm 
με ξύλινη βάση 45x24 cm

πέτρα λάβας με ξύλινη βάση 
025.05.181      20χ18 cm 
025.05.180      36χ20 cm



005.05.106      
σετ μπωλ για χαβιάρι, inox 
16x12 cm | 7 cm 

038.02.000      
σετ μπωλ για χαβιάρι, inox 

005.05.105      
σετ μπωλ για χαβιάρι, inox 
12 cm (150 cl) 

005.05.107      
σετ μπωλ για χαβιάρι, inox 
19 cm (150 cl) 

δίσκος inox με χέρια  
και πέτρα αλατιού 
008.05.025     40χ20 cm 

πιατέλλα θαλασσινών αλουμινίου 
008.05.003     36 cm 
008.05.004     50 cm

μπωλ με χέρι 
090.05.056     22χ10 cm 
090.05.055     28χ14 cm 

μπωλ «μύδι» 
090.05.089     15χ9 cm 
090.05.090     29χ17 cm 

μπωλ «κοχλυλι» 
080.05.187    14χ12,5 cm 

μπωλ «αχινός» 
651.05.040     18 cm 

μπωλ «κάβουρας» με καπάκι 
651.05.041     26x17,5 cm | 6 cm 

μπωλ «βάρκα» 
090.09.020     13χ6 cm 
090.09.021     16χ7 cm 
090.09.022     21χ7 cm 

μπωλ πορσελάνης «κονσέρβα»  
οβάλ με καπάκι 
090.05.088    13,5χ9 cm 

κατσαρόλι για μύδια, εμαγιέ μαύρο 
025.29.030     18 cm 
025.29.031     22 cm 

κατσαρόλι για μύδια, εμαγιέ μαύρο 
025.01.004     14 cm 
025.01.001     18 cm 
025.01.002     20 cm 
025.01.003     24 cm

σερβίρισμα θαλασσινών
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πιατέλλα θαλασσινών οβάλ,  
ψυχόμενη  
008.05.010    46χ31 cm | 17 cm
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σαγάνι αλουμινίου (3 mm) 
με «χρυσά» χέρια 
025.05.167    10x3,5 cm 
025.05.168   14x4 cm 
025.05.169   16x4 cm

κατσαρολάκι αλουμινίου (3 mm) 
με «χρυσά» χέρια 
025.05.171   10χ7 cm

τηγανάκι αλουμινίου (3 mm) 
με «χρυσά» χέρια 
025.05.166    10x3,5 cm 
025.05.172   14x4 cm 
025.05.173   16x4 cm

κατσαρολάκι αλουμινίου (3 mm) 
με «χρυσά» χέρια 
025.05.170   10χ5 cm 
025.05.164   10χ8 cm

090.05.039 
κατσαρολάκι γυάλινο 
ισοθερμικό  
7 cm | 5,5 cm

γυάλινο σκεύος με καπάκι  
090.05.126    11 cm 090.05.037 

τηγανάκι γυάλινο 
ισοθερμικό  

9 cm

090.05.038 
χυτράκι γυάλινο ισοθερμικό  
9,5 cm | 6 cm

γυάλινα mini σκεύη

mini σκεύη αλουμινίου

επιτραπέζια είδη

καρδαρίτσα, inox 
025.05.175 
7 cl / 4,5x5 cm 
025.05.176 
14,5 cl / 5x7,5 cm 
025.05.177 
62 cl / 7,5x12 cm

κατσαρολάκι, inox 
025.05.146  12 cl / 6 cm 
025.05.147  24 cl / 8 cm 
025.05.148  41 cl / 10 cm

κατσαρολάκι, inox 
025.05.188   7 cm | 4,5 cm 
025.05.189   9 cm | 5 cm 
025.05.190   11 cm | 6 cm 

062.05.100 
ταψάκι, inox 

14,5x9,5 cm | 4,5 cm

τηγανάκι inox  
025.05.245 10x3 cm 
025.05.246 11,5x3 cm 
025.05.247 12,5x3 cm 
025.05.248 14x3,5 cm

025.05.251  
τηγανάκι inox  
11 cm | 3 cm

025.05.240  
wok inox  
9 cm | 3 cm 

025.05.227 
κατσαρολάκι inox 
12 cm | 4 cm

025.05.230 
σαγανάκι inox 

13 cm | 4,2 cm

mini cooker

κατσαρολάκι, inox 
025.05.184   5 cm | 3 cm 
025.05.185   9 cm | 5 cm 
025.05.186   11 cm | 6 cm 

025.05.108  
κατσαρολάκι inox 
7χ5 cm 



κατσαρόλι βαθύ χωρίς καπάκι 
*105CIT16   16(12,5) cm | 8 cm  

(1,7 lt) 

καπάκι 
*ALUM12916  16 cm 

τηγάνι χωρίς καπάκι 

*111CIT20     20(14,5) cm | 4 cm 

*111CIT24     24(18) cm | 4,5 cm 

καπάκια 
*ALUM12920  20 cm 
*ALUM12924  24 cm 

σαχάνι στογγυλό inox χάλκινο 
059.05.025  18 cm 
059.05.026  20 cm 
059.05.027  22 cm 

σαχάνι οβάλ inox χάλκινο 
059.05.036  25χ17 cm | 3 cm 
059.05.037  28x21 cm | 3 cm 

σαχάνι οβάλ inox χάλκινο 
059.05.030  25χ17 cm | 6 cm 
059.05.031  28x21 cm | 6 cm

062.05.101 
ταψάκι, inox/χάλκινο 
14,5x9,5 cm | 4,5 cm

025.05.222 
κατσαρολάκι  
χάλκινο 
12 cm | 6 cm

025.05.198  
τηγανάκι inox, χάλκινο 
10 cm | 2 cm
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025.05.220 
κατσαρολάκι  χάλκινο 
8,5 cm | 4,8 cm

025.05.221 
κατσαρολάκι χάλκινο 
12 cm | 4 cm

025.05.224 
σαγανάκι χάλκινο 
13χ4,2 cm

025.05.223 
σαγανάκι  
χάλκινο 
10 cm | 4,2 cm

025.05.252 
τηγάνι  
χάλκινο 
11 cm | 3 cm

κατσαρολάκι χάλκινο 
025.05.191 9χ5 cm 
025.05.192 11χ6 cm

025.05.111  
κατσαρολάκι inox, χάλκινο 
9 cm | 6 cm

mini cooker

σκεύη copper 



μύλοι γυάλινοι, 160 ml 
035.05.095   λευκός 
035.05.096   μαύρος
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μύλοι

μύλοι πιπεριού  
bronze 
035.05.140 12 cm 
035.05.141 17 cm 
035.05.142 20 cm

035.05.146  
μύλος 
πολύχρωμος 
boho  
15 cm

035.06.002  
μύλος  
αλατιού/πιπεριού 
rose gold  
17 cm

μύλος πιπεριού 
PC / bronze 
035.05.132 15 cm 
035.05.133 17 cm 
035.05.134 21 cm 

035.05.090 
μύλος, 20 cm

035.05.089 
μύλος, 16 cm

035.05.088 
μύλος, 11 cm

035.05.085 
μύλος, 20 cm

035.05.084 
μύλος, 16 cm

035.05.083 
μύλος, 11 cm

μύλοι ακρυλικοί μύλοι γυάλινοι 

μύλοι πιπεριού και αλατιού χρωματιστοί 
μύλος μαύρος 
035.05.125    14 cm 
035.05.126   16 cm

μύλος λεύκος 
035.05.124   14 cm 
035.05.123   16 cm 

μύλος veramand 
035.05.120   14 cm 
035.05.121   16 cm

μύλος cherry 
035.05.127    14 cm 
035.05.122    16 cm

035.05.147  
μύλοι αλατιού/πιπεριού  
τετράγωνος, 14 cm

035.05.068 
μύλος  

μοσχοκάρυδου

035.05.130 
σετ 2 μύλοι  
αλατιού/πιπεριού 
τετράγωνοι, 8 cm

035.06.000 
μύλος γυάλινος 
λευκός, 12 cm

035.06.001 
μύλος γυάλινος 
μαύρος, 12 cm

035.05.067 
μύλος πιπεριού 
τετράγωνος, 7 cm

μύλοι ακρυλικός  
αλατιού/πιπεριού 
035.05.069 15 cm

μύλοι ακρυλικός  
αλατιού/πιπεριού 
035.05.172 14 cm 
035.05.173 16 cm 
035.05.174 18 cm



μύλοι πιπεριού 
«Toscana»  
035.05.018    18 cm 
035.05.003    30 cm 
035.05.001    40 cm 
 
μύλοι αλατιού 
«Toscana»  
035.05.017    18 cm

μαύρο ξύλο

«Toscana»
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μύλοι

μύλοι πιπεριού 
«Toscana»  
035.05.005    14 cm 
035.05.006    18 cm 
035.05.007    21 cm 
035.05.008    24 cm 
035.05.009    30 cm 
035.05.010    40 cm 
035.05.011    50 cm

μύλοι αλατιού 
«Toscana»  
035.05.029    14 cm 
035.05.030    18 cm 
035.05.031    21 cm 
035.05.028    24 cm 
035.05.032    30 cm 
035.05.033    40 cm

μύλοι πιπεριού 
«Toscana»  
035.05.020    14 cm 
035.05.021    18 cm 
035.05.022    21 cm 
035.05.023    24 cm 
035.05.024    30 cm

μύλοι αλατιού 
«Toscana»  
φυσικό ξύλο 
035.05.037    14 cm 
035.05.036    18 cm 
035.05.035    21 cm 
035.05.034    24 cm

μύλος, λευκό ξύλο 

035.05.014  
πιπεριού, 18 cm 

035.05.015  
αλατιού, 18 cm

μύλος από ξύλο ακακίας 

035.05.178    14 cm 

035.05.179    18 cm

μύλοι LIDREWA Γερμανίας. 
με μηχανισμό inox 18/10 για το πιπέρι  

και κεραμεικό για το αλάτι

μύλοι ακρυλικοί 

035.05.060 πιπεριού 10 cm 
035.05.061 αλατιού   10 cm 

035.05.040 πιπεριού 13,5 cm 
035.05.041 αλατιού 13,5 cm 

035.05.051 πιπεριού 18 cm 
035.05.054 αλατιού   18 cm 

035.05.052 πιπεριού 21 cm 
035.05.055 αλατιού   21 cm

μύλοι πιπεριού 
σκούρο ξύλο 
035.05.070   15 cm 
035.05.071   20 cm 
035.05.072   25 cm 
035.05.073   35 cm 
 
μύλοι αλατιού 
σκούρο ξύλο 
035.05.065   15 cm 
035.05.066    20 cm 

μύλοι πιπεριού και αλατιού 
σκούρο ξύλο 
035.05.135   10 cm 
035.05.136   15 cm 
035.05.137   21 cm

«Toscana»

σκούρο ξύλο

φυσικό ξύλο

«Toscana»

035.05.045 
μύλοι αλατιού/πιπεριού 
τετράγωνος, 
12 cm

035.05.049 
μύλοι αλατιού/πιπεριού 
εξάγωνος,  
16 cm



Florentine
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005.05.104 
ζαχαριέρα-τυριέρα, inox 
15χ15 cm | 7 cm 

070.05.163 
ψωμιέρα inox για κριτσίνια 
με πάνινη θήκη,  
18χ9 cm | 13 cm 

028.05.000 
χαρτοπετσετοθήκη,  

inox 
15x10 cm 

036.05.008 
σετ λαδόξυδο και  

αλατοπίπερο 
inox

036.05.009 
σετ λαδόξυδο και  
αλατοπίπερο 
inox

005.05.103 
τυριέρα/ζαχαριέρα inox, 

10χ10 cm | 8,5 cm

036.05.011 
σετ λαδόξυδο και  

αλατοπίπερο 
inox

008.05.027 
δίσκος - τρίφτης αλατιού  
ξύλινος,  
40χ11 cm 

036.05.010 
σετ λαδόξυδο και 

αλατοπίπερο 
inox,  

17χ16 cm 

028.05.003 
χαρτοπετσετοθήκη, 
inox, 14χ10 cm 

070.05.162 
ψωμιέρα inox  
με πάνινη θήκη,  
23χ12 cm | 3 cm 

070.05.164 
ψωμιέρα inox  
με 2 πάνινες θήκες 
28χ18 cm | 3 cm 

070.05.160 
ψωμιέρα, inox 

22χ22 cm | 6,5 cm 

011.05.007 
αλατοπίπερο

005.05.109 
τυριέρα, inox 
20 cl

005.05.100 
τυριέρα, inox 
17x8,4 cm

Elite silver Unique red Unique blue Elite brass

Μύλοι πιπεριού Ιταλικής κατασκευής σε κλασσικό σχήμα , από ξύλο οξιάς με μεταλλικές λεπτομέρειες (σε ασημί ή χρυσό) αλλά και με σχέδια 
φλωρεντίνικης τεχνοτροπίας ζωγραφισμένα στο χέρι. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας σε τέσσερα ύψη (21-28-36 και 50 cm).



ψωμιέρα πάνινη μαύρη, στρογγυλή 
070.01.017     17 cm | 9 cm 
070.01.021     20 cm | 9 cm 

ψωμιέρα πάνινη μαύρη, οβάλ 
070.01.022     20x15 cm | 9 cm  
070.05.105     25x15 cm | 9 cm  
070.01.024     25x18 cm | 9 cm  

ψωμιέρα πάνινη μπεζ, στρογγυλή 
070.01.020     17 cm | 9 cm 
070.01.018     20 cm | 9 cm 

ψωμιέρα πάνινη μπεζ, οβάλ 
070.01.019     20x15 cm | 9 cm  
070.05.104     25x15 cm | 9 cm  
070.01.023     25x18 cm | 9 cm  

ψωμιέρα ψάθινη 
070.05.300     20 cm | 8 cm 

ψωμιέρα seagrass στρογγυλή 
070.05.366   17 cm | 7 cm 
070.05.365    21,5 cm | 9 cm 

ψωμιέρα seagrass τετράγωνη 
070.05.361   20χ20 cm | 10 cm 

ψωμιέρα seagrass οβάλ 
070.05.235     20χ14 cm | 6 cm 
070.05.234     24χ18 cm | 8 cm 

ψωμιέρα ψάθινη στρογγυλή 
070.05.371     20 cm | 7 cm 

ψωμιέρα seagrass παραλ/μη 
070.05.546     26x16 cm | 8 cm 

ψωμιέρα seagrass στρογγυλή 
070.05.248     20 cm | 6 cm 
070.05.249     22 cm | 8 cm 

ψωμιέρα ψάθινη 
070.05.301     20 cm | 8 cm 
070.05.304     22 cm | 9 cm 
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ψωμιέρες

ψωμιέρες seagrass - ψάθινες

ψωμιέρες πάνινες

ψωμιέρα γκρι 
070.05.400   12x12 cm 
070.05.401   15χ15 cm 
070.05.402   18χ18 cm

ψωμιέρα μαύρη 
070.05.461   8x8 cm 
070.05.462   10x10 cm 
070.05.463   12x12 cm 
070.05.464   15x15 cm

ψωμιέρα «Havana» 
070.05.451   8x8 cm 
070.05.452   10x10 cm 
070.05.453   12x12 cm 
070.05.454   15x15 cm

ψωμιέρα γκρι/καφέ 
070.05.435   24χ12 cm

ψωμιέρα γκρι/μελί 
070.05.424   24χ12 cm

ψωμιέρα γκρι/πράσινο 
070.05.445   24χ12 cm

ψωμιέρα γκρι/καφέ 
070.05.431   8x8 cm 
070.05.432   12x12 cm

ψωμιέρα γκρι/μελί 
070.05.420   8x8 cm 
070.05.421   12x12 cm

ψωμιέρα γκρι/πράσινο 
070.05.441   8x8 cm 
070.05.442   12x12 cm 
070.05.443   15x15 cm

ψωμιέρα τύπου kraft  
070.05.044   25 cm | 13 cm
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ψωμιέρες

ψωμιέρα rattan στρογγυλή 
19 cm | 8 cm  

070.05.019    καφέ 

070.05.017    μπεζ σκούρο 

070.05.020    μπεζ 

070.05.018    μαύρη 
 

ψωμιέρα rattan στρογγυλή  
24 cm 

070.05.022    καφέ 

070.05.026    μαύρη 

070.05.023    μπλε 

ψωμιέρα rattan ορθογώνια  
27χ11 cm | 4,5 cm 
070.05.040    μπλε 
070.05.041    καφέ 

ψωμιέρα rattan στρογγυλή  
070.05.088    23 cm | 6 cm 

ψωμιέρες rattan

ψωμιέρα ξύλινη «φράχτης» antique 
λευκή 
070.05.225      16 cm | 9,5 cm 

ψωμιέρα από ξύλο ακακίας 
070.05.183     17χ13 cm | 9 cm 

ψωμιέρα από ξύλο μπαμπού 
070.05.122     20χ15 cm | 9 cm 

ψωμιέρα από ξύλο ακακίας 
070.05.181     17χ17 cm | 7 cm 
070.05.182     21χ21 cm | 7 cm 

ψωμιέρα από ξύλο ακακίας 
070.05.180     25χ13 cm | 7 cm 

ψωμιέρα τελάρο  
21x11 cm | 7 cm 
070.05.221     ανοιχτό χρώμα 
070.05.220     σκούρο χρώμα 

ψωμιέρα ξύλινη οβάλ 
070.05.244     22χ14 cm | 4 cm 
070.05.243     26χ17 cm | 6 cm 
070.05.242     30χ20 cm | 8 cm 

ψωμιέρες  ξύλινες

ψωμιέρα μεταλλική  
στρογγυλή με χέρια, 15 cm | 7,5 cm 
070.05.321    λευκή 
070.05.323    γαλάζια 
070.05.322    χάλκινη 
070.05.320    μαύρη

ψωμιέρα μεταλλική  
στρογγυλή μαύρη 
070.05.555    16 cm | 7 cm 

ψωμιέρα μεταλλική  
οβάλ μαύρη 
070.05.556    18x14 cm | 7 cm 

ψωμιέρες  μεταλλικές



ψωμιέρα μεταλλική ορθογώνια 
μαύρη 

070.05.125    23χ15 cm | 7,6 cm 

ψωμιέρα συρμάτινη τετράγωνη 
μαύρη 
070.05.356    15χ15 cm | 7,5 cm 
070.05.357    18χ18 cm | 6 cm 
070.05.358     20χ20 cm | 7 cm 

ψωμιέρα μεταλλική ορθογώνια 
μαύρη 
070.05.172     26χ13,5 cm | 5,5 cm 

ψωμιέρα μεταλλική «βάρκα» μαύρη 
070.05.129     23χ15 cm | 10 cm 

ψωμιέρα μεταλλική στρογγυλή 
μαύρη 
070.05.126     20 cm | 6 cm 
070.05.170     25 cm | 7 cm 

ψωμιέρα συρμάτινη με ξύλινο γείσο 
070.05.128     24,5χ10 cm | 9,5 cm

ψωμιέρα συρμάτινη 
070.07.000     20 cm 

ψωμιέρα συρμάτινη τετράγωνη 
ασημί 
070.05.351    15χ15 cm | 7,5 cm 
070.05.352    18χ18 cm | 6 cm 
070.05.353     20χ20 cm | 7 cm 

ψωμιέρα οβάλ σφυρήλατη 
24χ16 cm | 7 cm 
070.05.207     χρωμίου 
070.05.208     σαμπανιζέ 

ψωμιέρα μεταλλική μαύρη 
070.05.127    23x9,5 cm | 6 cm 
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ψωμιέρες μεταλλικές

ψωμιέρες

επιτραπέζια σκεύη inox

χαρτοπετσετοθήκη, 
028.05.101  15x7 cm 

028.05.001 
χαρτοπετσετοθήκη  
τριγωνική, 15 cm

χαρτοπετσετοθήκη, 
028.06.000 14 cm 
028.06.001 17 cm

028.07.000 
χαρτοπετσετοθήκη 
«ελατήριο»

028.05.122 
χαρτοπετσετοθήκη 
μαύρη, 12,5χ9 cm

004.05.101 
αυγοθήκη inox

004.06.100 
αυγοθήκη inox 

011.05.020 
αλατοπίπερο  
inox, 5 cm 

011.05.006 
αλατοπίπερο  
κωνικό, 11 cm 

050.05.081 
μπουκάλι τετράγωνο 
16 cm

050.05.080 
μπουκάλι στρογγυλό 
13,5 cm

005.05.013 
τυριέρα, inox/γυαλί 

005.06.011 
τυριέρα, inox/γυαλί  
005.05.015 
ανταλλακτικό γυαλί 

005.06.010 
τυριέρα, inox/γυαλί 

σαλτσιέρες, inox 
009.05.052    26 cl 
009.05.053    14 cl 

009.05.100 
σουπιέρα inox 

5 lt 



036.05.000 
λαδόξυδο  
inox

σετ λαδόξυδο  
036.28.000 
2 θέσεων

σετ λαδόξυδο  
036.28.001 
4 θέσεων

036.05.024  
λαδόξυδο  
2 θέσεων 
350 ml

036.05.021  
λαδόξυδο 
2 θέσεων,  
270 ml

036.05.023  
λαδόξυδο 
2 θέσεων,  
175 ml

036.06.002 
λαδόξυδο

036.06.004  
σετ λαδόξυδο  
6 θέσεων

036.06.005  
λαδόξυδο αλατοπίπερο,  
χαρτοπετσετοθήκη,  
θήκη οδοντογλυφίδας

036.06.000 
λαδόξυδο 

036.06.001 
λαδόξυδο και  
αλατοπίπερο

επιτραπέζια είδη

λαδόξυδα - αλατοπίπερα

011.06.000 
αλατοπίπερο 
2 θέσεων

011.06.001 
αλατοπίπερο και  
χαρτοπετσετοθήκη

011.06.005 
αλατοπίπερο, μουσταρδιέρα 
και χαρτοπετσετοθήκη

011.06.008 
αλατοπίπερο 

011.06.009 
αλατοπίπερο και  
χαρτοπετσετοθήκη 

011.06.010 
αλατοπίπερο, 
χαρτοπετσετοθήκη, 
θήκη οδοντογλυφίδας

011.28.001 
αλατοπίπερο, 
χαρτοπετσετοθήκη, 
θήκη οδοντογλυφίδας

011.05.008 
αλατοπίπερο

036.05.035 
λαδόξυδο κωνικό,  
2 θέσεων, 250 ml

036.05.049 
λαδόξυδο και αλατοπίπερο 
4 θέσεων 
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επιτραπέζια είδη γυάλινα

036.05.220 
λαδερό γυάλινο 
355 ml

036.05.225 
λαδερό  
125 ml

036.05.226 
λαδερό  
250 ml

036.01.003 
λαδερό  
γυάλινο, 355 ml 

λαδερό γυάλινο 
036.05.020    175 ml 
036.05.022    270 ml

λαδερό ακρυλικό 
036.05.201    150 ml 
036.05.200    250 ml

036.00.001 
μπουκάλι λαδιού, 
σπρέυ, 100 ml

036.05.016 
σετ λαδόξυδο  
σπρέυ

036.05.030 
λαδόξυδο φυσητό  
διπλής ροής

036.05.031 
λαδόξυδο φυσητό  
διπλής ροής
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036.20.001  
θήκη αλουμινίου  
13x5,5 cm

036.20.004 
θήκη αλουμινίου  
μαύρη 13x5,5 cm

036.20.002 
θήκη αλουμινίου  
23χ5,5 cm  
με χαρτοπετσετοθήκη

δίσκοι αλουμινίου  
για λαδόξυδο και  
αλατοπίπερο μαύροι 
018.20.041 16 cm 
018.20.045 18 cm

δίσκοι αλουμινίου  
για λαδόξυδο και  
αλατοπίπερο  
018.20.006 16 cm 
018.20.007 18 cm 
018.20.008 20 cm

011.05.610 
αλατιέρα, γυάλινη  
κωνική ψηλή

011.05.010 
αλατιέρα  
γυάλινη Άιφελ

011.05.005 
αλατιέρα  
τετράγωνη

011.05.004 
αλατιέρα με ριγες 
τετράγωνη

011.05.025 
αλατιέρα με χέρι 
τετράγωνη 

011.07.003 
αλατιέρα 

011.05.026 
αλατιέρα, μεσάτη

011.05.002 
αλατιέρα UWO  
στρογγυλή 

011.05.000 
αλατιέρα  
011.05.001 
πιπεριέρα 

011.01.000 
αλατιέρα τεκίλας

011.05.200 
αλατιέρα ακρυλική 
inox καπάκι, 10 cm

019.05.200 
οδοντογλυφιδιέρα 
ακρυλική 
inox καπάκι 9 cm

019.05.001 
θήκη  
οδοντογλυφίδας

χαρτοπετσετοθήκες PC 
028.07.002 14 cm 
028.07.001 17 cm

028.05.121 
θήκη χαρτοπετσέτας 
12 cm

028.05.033 
χαρτοπετσετοθήκη 
γυάλινη, 16 cm

βάσεις αλατοπίπερων



011.06.120 
αλατιέρα  
011.06.121 
πιπεριέρα 

011.06.110 
αλατιέρα  
011.06.111 
πιπεριέρα 

011.05.034 
σετ αλατιέρα  
πιπεριέρα 

011.06.115 
αλατιέρα  
011.06.116 
πιπεριέρα 

011.05.032 
σετ αλατοπίπερο 
5 cm 

011.05.084 
αλατιέρα  
011.05.085 
πιπεριέρα 

011.05.086 
αλατιέρα  
011.05.087 
πιπεριέρα 

011.05.088 
αλατιέρα  
011.05.089 
πιπεριέρα 

011.05.033 
σετ αλατοπίπερο 
ασπρομαυρο

011.05.035 
σετ αλατοπίπερο 

019.05.013 
οδοντογλυφιδιέρα

019.06.020 
οδοντογλυφιδιέρα

019.09.000 
οδοντογλυφιδιέρα

019.05.081 
οδοντογλυφιδιέρα

005.09.000 
τυριέρα

σαλτσιέρα allumilite 
004.05.142  17,5 cl 
004.05.143  25 cl

090.05.227 
σαλτσιέρα allumilite, 
11 cm

009.05.080 
σαλτσιέρα, 14 cl

σαλτσιέρα 
009.09.000  5,5 cl 
009.09.001  11,5 cl

σαλτσιέρα 
009.06.105  15 cl 
009.06.106  24 cl

επιτραπέζια είδη πορσελάνης

405.05.185 
μπωλ κονσομέ, 11 cm 
405.05.187   πιατάκι

405.05.186 
μπωλ κονσομέ  
11 cm

μπωλ κονσομέ 
700.05.105   30 cl 
10 cm 

μπωλ κονσομέ 
301.05.469   25 cl 
10 cm

επιτραπέζια είδη

028.06.005 
χαρτοπετσετοθήκη

028.05.081 
χαρτοπετσετοθήκη

028.05.082 
χαρτοπετσετοθήκη 
allumilite

050.06.001 
ανθοδοχείο

050.05.000 
ανθοδοχείο 
allumilite

050.09.000 
ανθοδοχείο

004.05.043 
αυγοθήκη 

004.05.098 
αυγοθήκη, 11 cm 
allumilite

004.05.099 
αυγοθήκη 

004.09.100 
αυγοθήκη 

004.05.097 
αυγοθήκη  
allumilite

004.09.101 
αυγοθήκη 
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405.05.220 
μπωλ  
12 cm | 5 cm

405.05.533 
μπωλ allumilite 
12 cm | 3,5 cm

μπωλ 
100.06.606 13 cm
100.06.092 14 cm

038.05.001  
μπωλ 
13 cm | 6 cm

μπωλ 
100.06.605 12 cm

091.05.011 
μπωλ 13 cm 
091.05.018 
πιάτο/καπάκι, 13 cm

091.05.012 
μπωλ 17 cm 
091.05.019 
πιάτο/καπάκι, 17 cm

091.05.014 
μπωλ 21 cm 
091.05.020 
πιάτο/καπάκι, 21 cm

μπωλ 
090.06.024 15 cm

μπωλ, 14 cm 
100.05.972 λευκό 
100.05.969 μαύρο 
100.05.968 μπλε 
100.05.971 πράσινο

091.05.010 
μπωλ 13 cm

091.05.000 
μπωλ 17/14,5 cm

επιτραπέζια είδη πορσελάνης
μπωλ πρωινού
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σταντ χρωμίου 
008.05.149     16/23 cm 
008.05.150     20/25 cm

008.05.163 
μαύρο 
19/25 cm | 20 cm

008.05.167 
διπλό χρωμίου      
13/15χ22 cm

008.05.168 
τριπλό, χρωμίου       
17/21χ51 cm

008.05.166 
διπλό, χρωμίου  

13/15 cm | 13 cm

σταντ πιάτων

ραμκέν  
090.06.000      6,5 cm | 3,5 cm 
090.06.046      7 cm | 4 cm 
090.06.001      8,5 cm | 4,7 cm 
090.06.002      10 cm | 5,5 cm 

ραμκέν  
090.05.154      12 cm | 5 cm 

μπωλ creme brulee 
090.05.210      12 cm 

μπωλ τάρτας 
090.05.131      12 cm | 3,5 cm 

ραμκέν γυάλινο 
090.05.180      8,5 cm 
090.05.181      10 cm 

ραμκέν γκρι 
090.05.058      8 cm | 4,5 cm 
090.05.059      9 cm | 5 cm 
090.05.060      10 cm | 5,5 cm 

ραμκέν ανθρακί 
090.05.061      8 cm | 4,5 cm 
090.05.062      9 cm | 5 cm 
090.05.063      10 cm | 5,5 cm 

ραμκέν rosewood 
090.05.064      8 cm | 4,5 cm 
090.05.065      9 cm | 5 cm 
090.05.066      10 cm | 5,5 cm 

σαγανάκι στρογγυλό πυράντοχο 
059.05.011      13x10 cm | 2 cm 

σαγάνι στρογγυλό πυράντοχο, μαύρο 
059.05.459      9(11,5) cm | 3 cm

επιτραπέζια είδη

ραμκέν



Forma oro

Epoque 
bronzo peltro

Dolce Vita 
peltro-bronzo

Cellini 
oro-nero
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Raffaello 
champagne

Arte bronzo

Linea oro

Due oro

133

μαχαιροπήρουνα



κουτάλι espresso  
Lunik, 10 cm

μαχαίρι φαγητού, 23,8 cm 
πηρούνι φαγητού, 20,4 cm 
κουτάλι φαγητού, 20,4 cm 
μαχαίρι φρούτου, 20,8 cm 
πηρούνι  φρούτου, 17,6 cm 
κουτάλι φρούτου, 17,7 cm 
κουτάλι γλυκού, 13,8 cm 

Baguete 
3 mm - 18/10

μαχαίρι φαγητού, 23,7 cm 
πηρούνι φαγητού, 20,4 cm 
κουτάλι φαγητού, 20,4 cm 
μαχαίρι φρούτου, 20,4 cm 
πηρούνι  φρούτου, 17,4 cm 
κουτάλι φρούτου, 17,4 cm 
κουτάλι γλυκού, 13,1 cm 

Vigo 
3 mm - 18/10

Vigo 
vintage  

gold

Vigo 
copper

κουτάλι espresso  
Moca, 9,9 cm

κουτάλι espresso  
Romana, 11,2 cm
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Dakar 
black-gold

Tokyo 
black-gold

μαχαίρι φαγητού, 23 cm 
πηρούνι φαγητού, 21,1 cm 
κουτάλι φαγητού, 21,1 cm 
μαχαίρι φρούτου, 19,2 cm 
πηρούνι  φρούτου, 17,9 cm 
κουτάλι φρούτου, 17,9 cm 
κουτάλι γλυκού, 13,2 cm 

Dakar 
3 mm - 18/10

μαχαίρι φαγητού, 24,2 cm 
πηρούνι φαγητού, 21,5 cm 
κουτάλι φαγητού, 21,5 cm 
μαχαίρι φρούτου, 19,7 cm 
πηρούνι  φρούτου, 18 cm 
κουτάλι φρούτου, 18 cm 
κουτάλι γλυκού, 13,8 cm 

Tokyo 
4 mm - 18/10

135

μαχαιροπήρουνα



043.02.150 μαχαίρι φαγητού, 24 cm 
043.02.151 πηρούνι φαγητού, 21 cm 
043.02.152 κουτάλι φαγητού, 21 cm 
043.02.155 μαχαίρι φρούτου, 21,8 cm 
043.02.154 πηρούνι φρούτου, 18,9 cm 
043.02.153 κουτάλι φρούτου, 18,9 cm 
043.02.156 κουτάλι γλυκού, 13,5 cm 
043.02.157 κουτάλι μόκας, 11,8 cm 

Dolce Vita 
peltro 
4 mm - 18/10

043.02.180 μαχαίρι φαγητού, 23,5 cm 
043.02.181 πηρούνι φαγητού, 20,9 cm 
043.02.179 κουτάλι gourmet, 18 cm 
043.02.182 κουτάλι φαγητού, 20,9 cm 
043.02.177 μαχαίρι steak, 23 cm 
043.02.178 μαχαίρι American style, 25 cm 
043.02.175 μαχαίρι ψαριού, 25,3 cm 
043.02.176 πηρούνι ψαριού, 25,1 cm 
043.02.183 μαχαίρι φρούτου, 20,4 cm 
043.02.184 πηρούνι  φρούτου, 18 cm 
043.02.185 κουτάλι φρούτου, 18 cm 
043.02.174 μαχαίρι βουτύρου, 17 cm 
043.02.188 πηρούνι γλυκού, 15,5 cm 
043.02.186 κουτάλι γλυκού, 13,6 cm 
043.02.187 κουτάλι μόκας, 11,4 cm 

Michelangelo 
vintage 

3 mm - 18/10

Carinzia peltro 
3 mm - 18/10
043.02.201 μαχαίρι φαγητού, 23,2 cm 
043.02.202 πηρούνι φαγητού, 20,3 cm 
043.02.203 κουτάλι φαγητού, 20,4 cm 
043.02.204 μαχαίρι φρούτου, 21 cm 
043.02.205 πηρούνι  φρούτου, 18,4 cm 
043.02.206 κουτάλι φρούτου, 18,5 cm 
043.02.207 κουτάλι γλυκού, 13,4 cm 
043.02.208 κουτάλι μόκας, 11 cm 
043.02.211 μαχαίρι ψαριού, 19,8 cm

043.05.700 μαχαίρι φαγητού, 23 cm 
043.05.701 πηρούνι φαγητού, 20,7 cm 
043.05.702 κουτάλι φαγητού, 21 cm 
043.05.703 μαχαίρι φρούτου, 20 cm 
043.05.704 πηρούνι φρούτου, 18,2 cm 
043.05.705 κουτάλι φρούτου, 18,5 cm 
043.05.706 κουτάλι γλυκού, 14,5 cm 
043.05.707 πηρούνι γλυκού, 14,3 cm 
043.05.708 κουτάλι μόκας, 12,6 cm 

Oslo vintage 
3 mm - 18/10

136

μαχαιροπήρουνα



Oslo black 
mat 
3 mm - 18/10
043.05.460 μαχαίρι φαγητού, 22,3 cm 
043.05.461 πηρούνι φαγητού, 20,2 cm 
043.05.462 κουτάλι φαγητού, 20,2 cm 
043.05.467 μαχαίρι φρούτου, 18,3 cm 
043.05.468 πηρούνι φρούτου, 18 cm 
043.05.464 κουτάλι φρούτου, 17,8 cm 
043.05.466 πηρούνι γλυκού, 14,3 cm 
043.05.463 κουτάλι γλυκού, 14,3 cm 
043.05.465 κουτάλι μόκας, 12 cm 

Choco 
antracite 
4 mm - 18/10
043.05.825 μαχαίρι φαγητού, 24,1 cm 
043.05.826 πηρούνι φαγητού, 20,4 cm 
043.05.827 κουτάλι φαγητού, 20,4 cm 
043.05.829 πηρούνι φρούτου, 17,4 cm 
043.05.830 κουτάλι φρούτου, 17,4 cm 
043.05.832 πηρούνι γλυκού, 13,8 cm 
043.05.833 μαχαλιρι βουτύρου, 15,6 cm 

Oslo black 
σχέδιο 
3 mm - 18/10
043.05.470 μαχαίρι φαγητού, 22,1 cm 
043.05.471 πηρούνι φαγητού, 20,3 cm 
043.05.472 κουτάλι φαγητού, 20,3 cm 
043.05.473 κουτάλι φρούτου, 19,3 cm 
043.05.474 κουτάλι γλυκού, 13,1 cm 
043.05.475 κουτάλι espresso, 11,2 cm

Atlanta copper  
vintage 
3 mm - 18/10
043.05.762 μαχαίρι φαγητού, 21,3 cm 
043.05.763 πηρούνι φαγητού, 20,3 cm 
043.05.764 κουτάλι φαγητού, 20 cm 
043.05.765 μαχαίρι φρούτου, 17,5 cm 
043.05.766 πηρούνι φρούτου, 17,7 cm 
043.05.767 κουτάλι φρούτου, 17,4 cm 
043.05.769 πηρούνι γλυκού, 15 cm 
043.05.768 κουτάλι γλυκού, 13,8 cm 
043.05.770 κουτάλι μόκας, 10 cm 
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Carinzia 
3 mm - 18/10
043.02.191 μαχαίρι φαγητού, 23,2 cm 
043.02.192 πηρούνι φαγητού, 20,3 cm 
043.02.193 κουτάλι φαγητού, 20,4 cm 
043.02.200 μαχαίρι steak, 23,4 cm 
043.02.211 μαχαίρι ψαριού, 19,8 cm 
043.02.194 μαχαίρι φρούτου, 21 cm 
043.02.195 πηρούνι  φρούτου, 18,4 cm 
043.02.196 κουτάλι φρούτου, 18,5 cm 
043.02.199 πηρούνι γλυκού, 15,8 cm 
043.02.197 κουτάλι γλυκού, 13,4 cm 
043.02.198 κουτάλι μόκας, 11 cm 
043.02.189 μαχαίρι βουτύρου, 17,2 cm 
043.02.190 μαχαίρι ψαριού, 19,8 cm 
043.02.200 μαχαίρι steak, 23,4 cm

Dolce Vita 
4 mm - 18/10
043.02.050 μαχαίρι φαγητού, 24 cm 
043.02.051 πηρούνι φαγητού, 21 cm 
043.02.052 κουτάλι φαγητού, 21 cm 
043.02.053 μαχαίρι φρούτου, 21,8 cm 
043.02.054 πηρούνι φρούτου, 18,9 cm 
043.02.055 κουτάλι φρούτου, 18,9 cm 
043.02.056 πηρούνι γλυκού, 15,6 cm 
043.02.057 κουτάλι γλυκού, 13,5 cm 
043.02.058 κουτάλι μόκας, 11,8 cm 
043.02.059 μαχαίρι βουτύρου, 16,9 cm

Boheme 
3 mm - 18/10
043.02.000 μαχαίρι φαγητού, 23,5 cm 
043.02.001 πηρούνι φαγητού, 20,9 cm 
043.02.002 κουτάλι φαγητού, 20,9 cm 
043.02.012 μαχαίρι steak, 23 cm 
043.02.003 μαχαίρι φρούτου, 20,4 cm 
043.02.004 πηρούνι  φρούτου, 18 cm 
043.02.005 κουτάλι φρούτου, 18 cm 
043.02.006 πηρούνι γλυκού, 15,5 cm 
043.02.008 κουτάλι γλυκού, 13,6 cm 
043.02.011 κουτάλι μόκας, 11,4 cm

Michelangelo 
3 mm - 18/10

043.02.020 μαχαίρι φαγητού, 23,5 cm 
043.02.021 πηρούνι φαγητού, 20,9 cm 
043.02.022 κουτάλι φαγητού, 20,9 cm 
043.02.140 μαχαίρι steak, 23 cm 
043.02.141 μαχαίρι American style, 25 cm 
043.02.019 μαχαίρι ψαριού, 25,3 cm 
043.02.018 πηρούνι ψαριού, 25,1 cm 
043.02.023 μαχαίρι φρούτου, 20,4 cm 
043.02.024 πηρούνι  φρούτου, 18 cm 
043.02.025 κουτάλι φρούτου, 18 cm 
043.02.026 πηρούνι γλυκού, 15,5 cm 
043.02.027 κουτάλι γλυκού, 13,6 cm 
043.02.028 κουτάλι μόκας, 11,4 cm 
043.02.017 μαχαίρι βουτύρου, 17 cm 
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043.02.040 μαχαίρι φαγητού, 23,4 cm 
043.02.041 πηρούνι φαγητού, 20,8 cm 
043.02.042 κουτάλι φαγητού, 20,8 cm 
043.02.043 μαχαίρι φρούτου, 20,8 cm 
043.02.044 πηρούνι  φρούτου, 18,3 cm 
043.02.045 κουτάλι φρούτου, 18,5 cm 
043.02.047 κουτάλι γλυκού, 13,8 cm 
043.02.048 κουτάλι μόκας, 10,9 cm

Sparta 
4 mm - 18/10

Linea 
4 mm - 18/10

043.02.030 μαχαίρι φαγητού, 23,5 cm 
043.02.031 πηρούνι φαγητού, 20,3 cm 
043.02.032 κουτάλι φαγητού, 22 cm 
043.02.033 μαχαίρι φρούτου, 20,5 cm 
043.02.034 πηρούνι  φρούτου, 18 cm 
043.02.035 κουτάλι φρούτου, 17,8 cm 
043.02.036 πηρούνι γλυκού, 15 cm 
043.02.037 κουτάλι γλυκού, 13,5 cm 
043.02.038 κουτάλι μόκας, 11,5 cm

Movida 
4 mm - 18/10

043.02.253 μαχαίρι φαγητού, 23 cm 
043.02.254 πηρούνι φαγητού, 20,4 cm 
043.02.255 κουτάλι φαγητού, 20 cm 
043.02.258 μαχαίρι φρούτου, 20,4 cm 
043.02.259 πηρούνι  φρούτου, 18 cm 
043.02.260 κουτάλι φρούτου, 18 cm 
043.02.257 πηρούνι γλυκού, 15 cm 
043.02.256 κουτάλι γλυκού, 13,5 cm 
043.02.261 κουτάλι μόκας, 11,3 cm 
043.02.252 μαχαίρι βουτύρου, 20,4 cm 

Atena 
4 mm - 18/10
043.02.120 μαχαίρι φαγητού, 23,5 cm 
043.02.121 πηρούνι φαγητού, 20,8 cm 
043.02.122 κουτάλι φαγητού, 21 cm 
043.02.123 μαχαίρι φρούτου, 21,2 cm 
043.02.124 πηρούνι  φρούτου, 18,8 cm 
043.02.125 κουτάλι φρούτου, 19 cm 
043.02.126 πηρούνι γλυκού, 15,7 cm 
043.02.127 κουτάλι γλυκού, 13,8 cm 
043.02.128 κουτάλι μόκας, 10,9 cm
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Stoccolma 
3 mm - 18/10
043.02.160 μαχαίρι φαγητού, 23,1 cm 
043.02.161 πηρούνι φαγητού, 20,1 cm 
043.02.162 κουτάλι φαγητού, 20,4 cm 
043.02.163 μαχαίρι φρούτου, 20,9 cm 
043.02.164 πηρούνι φρούτου, 18,2 cm 
043.02.165 κουτάλι φρούτου, 18,4 cm 
043.02.166 πηρούνι γλυκού, 15,3 cm 
043.02.167 κουτάλι γλυκού, 13,5 cm 
043.02.168 κουτάλι μόκας, 11 cm

043.02.100 μαχαίρι φαγητού, 22 cm 
043.02.101 πηρούνι φαγητού, 20 cm 
043.02.102 κουτάλι φαγητού, 20,3 cm 
043.02.109 μαχαίρι ψαριού, 19,7 cm 
043.02.099 πηρούνι ψαριού, 19,5 cm 
043.02.103 μαχαίρι φρούτου, 19,5 cm 
043.02.104 πηρούνι  φρούτου, 18,5 cm 
043.02.105 κουτάλι φρούτου, 17,8 cm 
043.02.106 πηρούνι γλυκού, 15 cm 
043.02.107 κουτάλι γλυκού, 13,5 cm 
043.02.108 κουτάλι μόκας, 11,3 cm

Energia 
4 mm - 18/10

Styria 
3 mm - 18/10

043.02.450 μαχαίρι φαγητού, 23 cm 
043.02.451 πηρούνι φαγητού, 20 cm 
043.02.452 κουτάλι φαγητού, 20 cm 
043.02.459 μαχαίρι ψαριού, 20 cm 
043.02.460 πηρούνι ψαριού, 17,5 cm 
043.02.453 μαχαίρι φρούτου, 20,5 cm 
043.02.454 πηρούνι  φρούτου, 18 cm 
043.02.455 κουτάλι φρούτου, 18 cm 
043.02.457 πηρούνι γλυκού, 15 cm 
043.02.456 κουτάλι γλυκού, 14 cm 
043.02.458 κουτάλι μόκας, 11,4 cm

043.05.160 μαχαίρι φαγητού, 23 cm 
043.05.161 πηρούνι φαγητού, 20,4 cm 
043.05.162 κουτάλι φαγητού, 20,4 cm 
043.05.163 μαχαίρι φρούτου, 21 cm 
043.05.164 κουτάλι φρούτου, 18,6 cm 
043.05.165 πηρούνι φρούτου, 18,6 cm 
043.05.166 μαχαίρι ψαριού, 22,3 cm 
043.05.167 πηρούνι ψαριού, 20,4 cm 
043.05.159 μαχαίρι γλυκού, 18,5 cm 
043.05.168 κουτάλι γλυκού, 14,5 cm 
043.05.169 πηρούνι γλυκού, 15,5 cm 
043.05.170 κουτάλι espresso, 10,5 cm 
043.05.158 μαχαίρι φαγητού extra ,25 cm 
043.05.157 πηρούνι φαγητού extra, 24,5 cm 
043.05.156 κουτάλι φαγητού extra, 24,5 cm

250 
5 mm - 18/10
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Olimpia 
3 mm - 18/10
043.05.350 μαχαίρι φαγητού, 24 cm 
043.05.351 πηρούνι φαγητού, 20,5 cm 
043.05.352 κουτάλι φαγητού, 20,5 cm 
043.05.356 μαχαίρι ψαριού, 22 cm 
043.05.357 πηρούνι ψαριού, 21 cm 
043.05.353 μαχαίρι φρούτου, 21 cm 
043.05.354 πηρούνι  φρούτου, 18 cm 
043.05.355 κουτάλι φρούτου, 18 cm 
043.05.360 πηρούνι γλυκού, 14,5 cm 
043.05.358 κουτάλι γλυκού, 14,5 cm 
043.05.359 κουτάλι μόκας, 10,5 cm

043.05.210 μαχαίρι φαγητού, 23 cm 
043.05.211 πηρούνι φαγητού, 19,5 cm 
043.05.212 κουτάλι φαγητού, 19,5 cm 
043.05.213 μαχαίρι φρούτου, 21 cm 
043.05.214 πηρούνι φρούτου, 17,5 cm 
043.05.215 κουτάλι φρούτου, 17,5 cm 
043.05.216 κουτάλι γλυκού, 14 cm 
043.05.217 κουτάλι espresso, 11 cm 
043.05.218 πηρούνι γλυκού, 14,9 cm

Time 
3 mm - 18/10

043.05.145 μαχαίρι φαγητού, 23,4 cm 
043.05.146 πηρούνι φαγητού, 21 cm 
043.05.147 κουτάλι φαγητού, 21 cm 
043.05.148 μαχαίρι φρούτου, 21 cm 
043.05.149 πηρούνι φρούτου, 17,7 cm 
043.05.150 κουτάλι φρούτου, 17,7 cm 
043.05.151 μαχαίρι ψαριού, 21,5 cm 
043.05.152 πηρούνι ψαριού, 21 cm 
043.05.153 πηρούνι γλυκού, 16,3 cm 
043.05.154 κουτάλι γλυκού, 15,2 cm 
043.05.155 κουτάλι μόκας, 11,9 cm

VIP 
4 mm - 18/10

Forever 
4 mm - 18/10

043.05.172 μαχαίρι φαγητού, 23,3 cm 
043.05.173 πηρούνι φαγητού, 20,6 cm 
043.05.174 κουτάλι φαγητού, 20,6 cm 
043.05.175 μαχαίρι φρούτου, 21 cm 
043.05.176 πηρούνι φρούτου, 18,5 cm 
043.05.177 κουτάλι φρούτου, 18,5 cm 
043.05.182 μαχαίρι ψαριού ,21 cm 
043.05.171 πηρούνι ψαριού, 20 cm 
043.05.178 πηρούνι γλυκού, 14,6 cm 
043.05.179 κουτάλι γλυκού, 13,3 cm 
043.05.180 κουτάλι espresso, 10,3 cm 
043.05.181 κουτάλι γρανίτας, 20 cm 
043.05.183 κουτάλι παγωτού, 12 cm 
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Alina 
3,5 mm - 18/0
043.06.150 μαχαίρι φαγητού/steak, 22,7 cm 
043.06.091 πηρούνι  φαγητού, 20,5 cm 
043.06.092 κουτάλι φαγητού, 20,4 cm 
043.06.098 μαχαίρι φρούτου, 20,1 cm 
043.06.097 πηρούνι φρούτου, 18,3 cm 
043.06.096 κουτάλι φρούτου, 18,1 cm 
043.06.093 κουτάλι γλυκού, 14,1 cm 
043.06.094 πηρούνι γλυκού, 14,5 cm 
043.06.095 κουτάλι espresso, 11,7 cm

Stick 
3 mm - 18/10
043.05.491 μαχαίρι φαγητού, 23,9 cm 
043.05.492 πηρούνι φαγητού, 21,5 cm 
043.05.493 κουτάλι φαγητού, 22 cm 
043.05.497 κουτάλι γλυκού, 13,6 cm 
043.05.503 μαχαίρι φρούτου, 21,6 cm 
043.05.504 πηρούνι φρούτου, 18,2 cm 

Petra 
3 mm - 18/10
043.05.362 μαχαίρι φαγητού, 24 cm 
043.05.363 πηρούνι φαγητού, 20,5 cm 
043.05.364 κουτάλι φαγητού, 20,5 cm 
043.05.365 μαχαίρι φρούτου, 21 cm 
043.05.366 πηρούνι  φρούτου, 18 cm 
043.05.367 κουτάλι φρούτου, 18 cm 
043.05.370 πηρούνι γλυκού, 14,5 cm 
043.05.368 κουτάλι γλυκού, 14,5 cm 
043.05.369 κουτάλι μόκας, 10,5 cm

Spiga 
3 mm - 18/10

043.05.069 μαχαίρι φαγητού, 22,1 cm 
043.05.070 πηρούνι φαγητού, 21,6 cm 
043.05.071 κουτάλι φαγητού, 21,5 cm 
043.05.072 μαχαίρι φρούτου, 19 cm 
043.05.073 πηρούνι φρούτου, 18,9 cm 
043.05.074 κουτάλι φρούτου, 18,5 cm 
043.05.075 μαχαίρι ψαριού, 22,7 cm 
043.05.076 πηρούνι ψαριού, 21,7 cm 
043.05.077 κουτάλι γλυκού, 14,7 cm 
043.05.078 πηρούνι γλυκού, 14,5 cm 
043.05.079 κουτάλι μόκας, 12,9 cm 
043.05.080 κουτάλι γρανίτας, 21,8 cm142
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Desire 
3 mm - 18/10

043.05.450 μαχαίρι φαγητού, 25 cm 
043.05.451 πηρούνι φαγητού, 21,5 cm 
043.05.452 κουτάλι φαγητού, 21 cm 
043.05.453 μαχαίρι φρούτου, 20,2 cm 
043.05.454 πηρούνι φρούτου, 18,2 cm 
043.05.455 κουτάλι φρούτου, 17,8 cm 
043.05.458 μαχαίρι ψαριού, 22,3 cm 
043.05.459 πηρούνι ψαριού, 21,5 cm 
043.05.456 πηρούνι γλυκού, 14,8 cm 
043.05.457 κουτάλι γλυκού, 14,5 cm 
043.05.449 κουτάλι μόκας, 11,8 cm

Oslo 
3 mm - 18/10

043.05.058 μαχαίρι φαγητού, 23 cm 
043.05.059 πηρούνι φαγητού, 20,7 cm 
043.05.060 κουτάλι φαγητού, 21 cm 
043.05.061 μαχαίρι φρούτου, 20 cm 
043.05.062 πηρούνι φρούτου, 18,2 cm 
043.05.063 κουτάλι φρούτου, 18,5 cm 
043.05.064 μαχαίρι ψαριού, 20 cm 
043.05.065 πηρούνι ψαριού, 18,2 cm 
043.05.066 κουτάλι γλυκού, 14,5 cm 
043.05.067 πηρούνι γλυκού, 14,3 cm 
043.05.057 κουτάλι μόκας, 12,6 cm 

Vinci 
4 mm - 18/10

*043.05.530 μαχαίρι φαγητού, 25 cm 
*043.05.531 πηρούνι φαγητού, 21 cm 
*043.05.532 κουτάλι φαγητού, 21 cm 
*043.05.533 μαχαίρι φρούτου, 22,5 cm 
*043.05.534 πηρούνι φρούτου, 18,5 cm 
*043.05.535 κουτάλι φρούτου, 18,5 cm 
*043.05.536 πηρούνι γλυκού, 14,5 cm 
*043.05.537 κουτάλι γλυκού, 13 cm 
*043.05.538 κουτάλι μόκας, 10,5 cm 

043.05.046 μαχαίρι φαγητού, 22,8 cm 
043.05.047 πηρούνι φαγητού, 21 cm 
043.05.048 κουτάλι φαγητού, 21 cm 
043.05.049 μαχαίρι φρούτου, 20,8 cm 
043.05.050 πηρούνι φρούτου, 19 cm 
043.05.051 κουτάλι φρούτου, 19 cm 
043.05.054 πηρούνι γλυκού, 14,5 cm 
043.05.053 κουτάλι γλυκού, 14,5 cm 

Oceania 
3,5 mm - 18/10
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043.06.141 μαχαίρι φαγητού, 22,2 cm 
043.06.142 πηρούνι φαγητού, 20,6 cm 
043.06.143 κουτάλι φαγητού, 20,2 cm 
043.06.153 μαχαίρι steak, 22,7 cm 
043.06.144 μαχαίρι φρούτου, 19,8 cm 
043.06.145 πηρούνι φρούτου, 17 cm 
043.06.146 κουτάλι φρούτου, 17 cm 
043.06.147 κουτάλι γλυκού, 14,2 cm 
043.06.148 πηρούνι γλυκού, 14,5 cm 
043.06.149 κουτάλι espresso, 10,8 cm 
043.06.151 μαχαίρι γλυκού, 17,1 cm 
043.06.152 κουτάλι γρανίτας, 21,2 cm

Άρτεμις 
4 mm - 18/0Δήμητρα 

5 mm - 18/0
043.06.035 μαχαίρι φαγητού, 23,2 cm 
043.06.036 πηρούνι φαγητού, 21,2 cm 
043.06.037 κουτάλι φαγητού, 20,6 cm 
043.06.044 μαχαίρι steak, 22,5 cm 
043.06.038 μαχαίρι φρούτου, 20,3 cm 
043.06.039 πηρούνι φρούτου, 18,8 cm 
043.06.040 κουτάλι φρούτου, 18,3 cm 
043.06.041 κουτάλι γλυκού, 14 cm 
043.06.042 πηρούνι γλυκού, 15,6 cm 
043.06.043 κουτάλι espresso, 11 cm

043.06.020 μαχαίρι φαγητού, 23,4 cm 
043.06.021 πηρούνι φαγητού, 20,7 cm 
043.06.022 κουτάλι φαγητού, 20,6 cm 
043.06.033 μαχαίρι steak, 22,5 cm 
043.06.023 μαχαίρι φρούτου, 20,2 cm 
043.06.024 πηρούνι φρούτου, 17,8 cm 
043.06.025 κουτάλι φρούτου, 17,3 cm 
043.06.028 μαχαίρι γλυκού, 17,1 cm 
043.06.029 πηρούνι γλυκού, 15,5 cm 
043.06.030 κουτάλι γλυκού, 14 cm 
043.06.031 κουτάλι μόκας, 10,4 cm 
043.06.032 κουτάλι γρανίτας, 22,1 cm 

Banquet 
4 mm - 18/0

Baroque 
3 mm - 18/0
043.04.000 μαχαίρι φαγητού, 24 cm 
043.04.001 πηρούνι φαγητού, 20,5 cm 
043.04.002 κουτάλι φαγητού, 20,5 cm 
043.04.003 μαχαίρι φρούτου, 21 cm 
043.04.004 πηρούνι φρούτου, 18 cm 
043.04.005 κουτάλι φρούτου, 18 cm 
043.04.007 πηρούνι γλυκού, 15,1 cm 
043.04.006 κουτάλι γλυκού, 14 cm 
043.04.010 κουτάλι μόκας, 13,7 cm
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Θάλεια 
4 mm - 18/0
043.06.010 μαχαίρι φαγητού, 22,8 cm 
043.06.011 πηρούνι φαγητού, 20,5 cm 
043.06.012 κουτάλι φαγητού, 20,6 cm 
043.06.013 πηρούνι γλυκού, 14,5 cm 
043.06.014 κουτάλι γλυκού, 14,2 cm 

043.06.000 μαχαίρι φαγητού, 21,6 cm 
043.06.001 πηρούνι φαγητού, 18,9 cm 
043.06.002 κουτάλι φαγητού, 18,5 cm 
043.06.003 πηρούνι γλυκού, 14 cm 
043.06.004 κουτάλι γλυκού, 13,3 cm 
043.06.005 κουτάλι espresso, 10,1 cm 
043.06.006 κουτάλι γρανίτας, 20,3 cm 
043.06.007 μαχαίρι γλυκού, 14 cm 
043.06.008 κουτάλι cappuccino, 12 cm

Nova 
2 mm - 18/0 Lory 

2 mm - 18/0
043.05.230 μαχαίρι φαγητού, 23,6 cm 
043.05.231 πηρούνι φαγητού, 21 cm 
043.05.232 κουτάλι φαγητού, 23,6 cm 
043.05.236 μαχαίρι φρούτου, 21,7 cm 
043.05.237 πηρούνι φρούτου, 21 cm 
043.05.235 πηρούνι γλυκού, 14,8 cm 
043.05.233 κουτάλι γλυκού, 14,5 cm 
043.05.234 κουτάλι μόκας, 11,2 cm

043.06.079 μαχαίρι φαγητού, 21,4 cm 
043.06.080 πηρούνι φαγητού, 19,2 cm 
043.06.081 κουτάλι φαγητού, 18,9 cm 
043.06.073 μαχαίρι steak, 21,7 cm 
043.06.070 πηρούνι γλυκού, 14,7 cm 
043.06.082 κουτάλι γλυκού, 14,7 cm 

Locanda 
3 mm - 18/0

Contour 
3 mm - 18/0
043.06.110 μαχαίρι φαγητού, 22,1 cm 
043.06.111 πηρούνι φαγητού, 20,3 cm 
043.06.112 κουτάλι φαγητού, 20,3 cm 
043.06.116 κουτάλι γλυκού, 13,1 cm 

Prince 
2.2 mm - 18/0
043.06.056 μαχαίρι φαγητού 22,3 cm 
043.06.057 πηρούνι φαγητού 20 cm 
043.06.058 κουτάλι φαγητού 19,7 cm 
043.06.060 κουτάλι γλυκού 13,5 cm 
043.06.062 πηρούνι γλυκού 16,2 cm

για συμβουλές φροντίδας μαχαιροπήρουνων ανατρέξτε στης σελίδα  461 
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043.05.541 μαχαίρι steak, 23 cm 

043.05.202 μαχαίρι steak ίσιο, 22 cm043.05.203 μαχαίρι steak οδοντωτό, 22 cm

043.05.518 μαχαίρι steak, 26 cm 
043.05.519 μαχαίρι steak οδοντωτό, 26 cm 

045.05.845 μαχαίρι steak, 26 cm 
045.05.846 μαχαίρι steak οδοντωτό, 26 cm 

043.05.512 μαχαίρι steak οδοντωτό, 24 cm

043.05.548 μαχαίρι steak, 25 cm 

043.05.801 μαχαίρι steak, 22,5 cm 

043.05.197 μαχαίρι steak, 23 cm 

043.05.195 μαχαίρι steak, 23 cm 

043.05.600 μαχαίρι steak, 23,5 cm 
043.05.601 πηρούνι steak, 21 cm 

043.05.549 μαχαίρι steak, 23 cm 

043.05.196 μαχαίρι steak, 23 cm 

043.05.802 πηρούνι steak, 22 cm 

043.05.198 πηρούνι steak, 20,5 cm 

043.05.800 μαχαίρι steak, 24 cm 

043.05.542 μαχαίρι steak, 23 cm 043.05.543 μαχαίρι steak οδοντωτό, 23 cm 

043.02.139 μαχαίρι steak  «Uni», 21,3 cm 043.05.205 μαχαίρι steak «Universal», 24 cm 

043.08.002 μαχαίρι φαγητού μισό-μισό 043.08.005 μαχαίρι steak 043.08.003 μαχαίρι φαγητού

043.05.547 μαχαίρι steak, οδοντωτό, 25 cm  

μαχαίρια steak

043.08.012 πηρούνι φαγητού  
043.08.014 κουτάλι φαγητού  
043.08.013 πηρούνι φρούτου 
043.08.015 κουτάλι γλυκού  
043.08.016 κουτάλι μόκας 

043.05.514 μαχαίρι steak, 21,5 cm 
043.05.515 μαχαίρι φαγητού, 21,5 cm 
043.05.516 πηρούνι φαγητού, 19,8 cm 
043.05.521 κουτάλι φαγητού, 19,3 cm 
043.05.522 κουτάλι γλυκού, 15,2 cm 
043.05.523 πηρούνι γλυκού, 15,1 cm

Gutshof 
18/10 μαχαιροπίρουνα  

με ξύλινη λαβή
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045.05.693 μπαλταδάκι τυριού 
18,5 cm (7,5 cm) 

045.05.691 μαχαίρι τυριού 
14,5 cm (7 cm) 

045.05.690 μαχαίρι τυριού,  
12 cm (5 cm) 

045.05.309 μαχαίρι  παρμεζάνας 
12 cm

045.05.304 μαχαίρι  παρμεζάνας 
15x4 cm

030.05.064 κουτάλι  ορεκτικών 
030.05.062 πηρούνι  ορεκτικών

043.05.022 κουτάλι  ορεκτικών 
Zakouski

030.05.104 κουτάλι-πηρούνι 
ορεκτικών

8612 πηρούνι οστράκων 
15 cm

037.07.016 πένσα  
σαλιγκαριών 

037.07.015 πηρούνι  
σαλιγγαριών 

037.05.562 πένσα αστακού 

037.05.512 αστακοθραύστης 
με πηρούνι 

037.05.511 αστακοθραύστης 

030.05.105 κουτάλι-πηρούνι  
αστακού  

097.05.251 πηρούνι αστακού  

037.05.450 πηρούνι αστακού 

037.05.252 πηρούνι αστακού 

043.05.925 τσόπστικς inox, 25 cm 

συλλογή εξειδικευμένων  
αξεσουάρ table-top  

043.05.910 τσόπστικς καφέ, 25 cm 
σετ 10 ζεύγη 

043.05.914 τσόπστικς  24 cm 
σετ 10 ζεύγη 

043.05.912 τσόπστικς  
σερβιρίσματος, 39 cm 

043.05.921 βάση για τσοπστικς 

8623 κουταλάκι ορεκτικών, 
8,6 cm 

8624 κουταλάκι ορεκτικών,  
10 cm 043.05.922 βάση για τσοπστικς  

«Λουλούδι» 

Lab
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κανάτες - καράφες

«Long neck»  
002.00.078  20 cl

«Mariaska»  
002.00.067  10 cl

«Nocturne» 
002.00.068  10 cl 
με φελλό

«Frankel»  
002.00.010  10 cl 
002.00.009  5 cl

βερολίνου 
002.07.101  20 cl 
002.00.000  10 cl

κανάτα «Bistrot» 
002.00.003  1,1 lt 
002.00.002   0,5 lt 
002.00.001  0,25 lt

κανάτα «Bistrot» 
002.04.020  1 lt 
002.04.021  0,5 lt 
002.04.022  0,3 lt

κανάτα  τ. «Arc» 
002.05.000          1,3  lt 
002.05.056/001  1  lt 
002.05.055/002  0,5  lt

κανάτα «Casablanca» 
002.04.024  1,37 lt 

κανάτα «Kufra»  
καπάκι με παγοστάτη 
002.01.007   2,15 lt

μπουκάλι «Chiara» 
διάφανο 
002.00.064  1 lt 
002.00.073  πώμα ασημί 

μπουκάλι «Chiara» 
διάφανο 
002.00.065  0,5 lt 
002.00.072  πώμα ασημί 

μπουκάλι «Chiara» 
satin 
002.00.063  1 lt 
002.00.073  πώμα ασημί 

μπουκάλι «Chiara» 
μαύρο 
002.00.081  1 lt

μπουκάλι  
τετράγωνο 
002.05.145  1 lt

μπουκάλι «Hoop» 
με φελλό 
002.05.039  1 lt

φιάλη με ασημί πώμα  
002.00.059   1 lt

φιάλη με μαύρο πώμα  
002.00.058   1 lt

μπουκάλι  
«Chriara grande» 
002.00.069   1 lt

μπουκάλι, 0,75 lt 
002.00.050   
με μαύρο πώμα  
002.00.051   
με ασημί πώμα 

μπουκάλι  
«Costollata»   
002.05.080  1 lt 
002.05.081  0,5 lt 
002.05.082  0,25 lt

μπουκάλι  
«Invicta» 
002.05.066  0,7 lt

κανάτες-μπουκάλια
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002.00.080  
ταπωτικό  
για μπουκάλι  
Long neck 

002.00.079  
πώμα μαύρο

002.01.000/001/002



149

κανάτες - καράφες

κανάτες αλουμινίου 100gr (Nο1)  
802.61.501 χρυσή 100gr  
802.61.502 κόκκινη 100gr  
802.61.503 ασημί 100gr  
002.61.520 μπλε 100gr  

κανάτες αλουμινίου 250gr (Nο2) 
802.61.504 χρυσή 250gr  
802.61.505 κόκκινη 250gr  
802.61.506 ασημί 250gr  
002.61.521 μπλε 250gr 

κανάτες αλουμινίου 500gr (Nο3) 
802.61.507 χρυσή 500gr   
802.61.508 κόκκινη 500gr   
802.61.509 ασημί 500gr   
00261.523 μπλε 500gr   

κανάτες αλουμινίου 1000gr (Nο4) 
802.61.510 χρυσή 1000gr   
802.61.511 κόκκινη 1000gr   
802.61.512 ασημί 1000gr   
002.61.523 μπλε 1000gr   

οινόμετρα αλουμινίου 100gr 
802.61.513 χρυσό 100gr  
802.61.514 κόκκινο 100gr  
802.61.515 ασημί 100gr  
002.61.525 μπλε 100gr  

οινόμετρα αλουμινίου 250gr 
802.61.519 χρυσό 250gr  
802.61.520 κόκκινο 250gr  
802.61.521 ασημί 250gr  
002.61.526 μπλε 250gr 

οινόμετρα αλουμινίου 500gr 
802.61.522 χρυσό 500gr  
802.61.523 κόκκινο 500gr  
802.61.524 ασημί 500gr  
002.61.528 μπλε 500gr  

οινόμετρα αλουμινίου 1000gr 
802.61.525 χρυσό 1000gr  
802.61.526 κόκκινο 1000gr  
802.61.527 ασημί 1000gr  
002.61.529 μπλε 1000gr 

καράφα «Olympus» 
002.00.020  1 lt 
002.00.022  0,5 lt 
002.00.021  0,25 lt

καράφα «Ossa» 
002.00.025  1 lt 
002.00.026  0,5 lt 
002.00.027  0,25 lt

καράφα «Athos» 
002.00.028  1 lt 
002.00.029  0,5 lt 
002.00.030  0,25 lt

καράφα «Eva» 
002.00.031  1 lt 
002.00.032  0,5 lt 
002.00.033  0,25 lt

καράφα «Pisa» 
002.03.006  1 lt 
002.03.005  0,5 lt 
002.03.004  0,25 lt

καράφα «Misura» 
002.01.030/050  1 lt 
002.01.027/051  0,5 lt 
002.01.026/052  0,25 lt

καράφα 
002.03.003  0,75 lt 
002.05.074  0,5 lt 
002.03.002  0,5 lt 
002.05.075  0,25 lt

κανάτα με σχέδιο  
002.05.099 0,25  lt 
002.05.096  0,5  lt 
002.05.097  1  lt

καράφα «Carre» 
002.04.011  1 lt 
002.04.012  0,5 lt 
002.04.013  0,25 lt

οινόμετρα

καράφες

καράφα κρυσταλλίνης 
002.05.017  1,2 lt 
002.05.018  0,5 lt 
002.05.019  0,3 lt

καράφες «Optima» 
002.01.053  1 lt 
002.01.051  0,75 lt 
002.01.052  0,5 lt 
002.01.050  0,25 lt

καράφα «Ypsilon» 
002.01.152  1 lt 
002.01.151  0,5 lt  
002.01.150  0,25 lt

καράφα «Indro», 
002.01.035  1 lt 
002.01.034  0,5 lt 
002.01.033  0,25 lt

καράφα «Village»,  
002.05.032  1 lt 
002.05.031  0,5 lt 
002.05.030  0,25 lt 
002.05.042  0,10 lt

κανάτα «Conica» 
002.01.032  1 lt 
002.01.020  0,5 lt 
002.01.036  0,25 lt



κανάτα PC με καπάκι 
002.05.202  1,8 lt

κανάτα με καπάκι 
002.05.199  1,8 lt

002.05.205 
κανάτα PC με καπάκι 
1,9 lt 

002.05.238 
κανάτα PVC 
0,9 lt 

κανάτα PVC 
002.05.200  1,8 lt 
002.05.201  1 lt 

με
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κανάτες - καράφες

κανάτα λοξή, inox  
002.06.000  1,5 lt  
002.06.001  1 lt 

κανάτα inox ματ, οβάλ 
002.05.117  1 lt 
 

002.05.103 
κανάτα inox, οβάλ 
1 lt

002.05.102  
κανάτα inox 18/10 
τρίγωνη, 1,5lt 

κανάτα inox 18/10 
002.05.107  1,4lt 

κανάτα inox 18/10 
002.05.106  2 lt 

κανάτα inox ίσια  
002.06.003  1,8 lt 

002.02.000 
κανάτα Aurora,  
με θήκη πάγου και 
inox καπάκι, 2 lt

002.05.087 
κανάτα γυάλινη 
με inox καπάκι, 2 lt

002.06.002 
κανάτα γυάλινη 
με inox καπάκι, 1,5 lt

002.06.016 
κανάτα γυάλινη 
με inox καπάκι, 1 lt

κανάτα «Piacenza» 
με καπάκι 
002.01.005  1,6 lt

κανάτες

κανάτα inox 18/10 
002.05.115  1,5 lt 

κανάτα inox 18/10 
002.05.116  2 lt 

κανάτα inox 18/10 
002.57.005  2 lt 

με
 π

αγ
οσ

τά
τη

021.05.067   
διανεμητής  
μπύρας, 3 lt 
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002.05.010 
σταντ  

στεγνώματος 
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καράφα  κρυσταλλίνης 
002.05.014  1,5 lt 
002.05.012   0,7 lt

002.05.013 
καράφα δοκιμής  
κρυσταλλίνης, 1,25 lt

καράφα  κρυσταλλίνης 
002.05.033  1,7 lt

καράφα  κρυσταλλίνης 
002.05.040  1,5lt

καράφα  κρυσταλλίνης 
002.05.041  1,5 lt

καράφα  γυάλινη 
002.05.035  1,75 lt

καράφα  γυάλινη 
002.05.029  1,5 lt

καράφα  γυάλινη 
002.05.038  1,5 lt

καράφα  γυάλινη 
002.05.169  1,8 lt

καράφα  γυάλινη 
002.05.323  1,5 lt

κανάτα κρυσταλλίνης με χέρι 
002.05.322     1 lt 
002.05.015     1,5 lt

002.05.016 
κανάτα κρυσταλλίνης 
με χέρι, 1,5 lt

κανάτα γυάλινη «Pichet» 
002.04.003     1,3 lt  
002.04.004     0,5 lt 
002.04.005     0,25 lt 

κανάτα γυάλινη «Timeless» 
002.04.025     1,4 lt 

καράφα  με πώμα 
002.05.023  1 lt

051.05.008 
μπίλιες  

καθαρισμού  
καράφας

051.05.004 
βούρτσα  
καθαρισμού  
φιαλών

κανάτες

010.05.020 
pourer γυάλινο

042.05.076 
χωνί μετάγγισης

για αξεσουάρ κρασιού  
ανατρέξτε  
σελ. 242-243 

051.05.002 
βούρτσα καθαρισμού φιαλών

051.05.005 
βούρτσα  
καθαρισμού  
φιαλών



10.597 
69 cl 
24,3 cm | 10,2 cm

10.594 
110 cl 
27,5 cm | 11,6 cm

10.595 
46 cl 
24,1 cm | 10 cm

10.596 
76 cl 
22,4 cm | 12 cm

10.593 
90 cl 
23,5 cm | 12,6 cm

Umana

κόκκινου  
νεαρού  
κρασιού

κόκκινου 
ώριμου 
κρασιού

λευκού 
ώριμου 
κρασιού

κόκκινου 
fine 
κρασιού

Για εκείνους που το κρασί 
τους οδηγεί σε ταξίδια 
γεύσης… 

Με την υπογραφή του 
βραβευμένου Ιταλού 
sommelier Maurizzio Filippi, 
μια σειρά εξειδικευμένων 
ποτηριών, ειδικά 
σχεδιασμένων ώστε να 
αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε τύπου 
κρασιού.

ροζέ 
κρασιού

κωδικός 
χωρητικότ. 

10.525 
71 cl 
21,7 cm | 10,6 cm

10.526 
62 cl 
22,6 cm | 9,4 cm

10.527 
42,5 cl 
22,6 cm | 9,1 cm

10.528 
34 cl 
21,1 cm | 7,8 cm

11.503 
18 cl 
22,7 cm | 6,6 cm

Harmony κρυσταλλίνη 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.475 
55 cl 
23,7 cm | 9,6 cm

10.476 
45 cl 
23 cm | 8,7 cm

10.477 
42 cl 
22 cm | 6,3 cm

10.474 
65 cl 
22,5 cm | 11,2 cm

10.576 
70 cl 
23,6 cm | 11 cm

11.555 
30 cl 
25,7 cm | 6,2 cm

Stem Zero 

Εξαιρετικά δυνατή 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ 
κατασκευή με την 
τεχνολογία  
«Icon Shielding»,  
το πιο σκληρό και  
το καλύτερο,  
χωρίς μόλυβδο, 
γυαλί στον κόσμο.
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κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.504  
44 cl 
14 cm | 8,6 cm

01.505 
38 cl 
12,4 cm | 8,6 cm

09.512 
40 cl 
10,1 cm | 9,6 cm

03.503 
29 cl 
8,9 cm | 8,9 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.540 
54 cl 
21,2 cm | 10,5 cm

10.541 
50 cl 
23,8 cm | 9,6 cm

10.542 
40 cl 
22,7 cm | 8,9 cm

10.543 
30 cl 
21,6 cm | 8,4 cm

11.500 
18 cl 
23,9 cm | 6 cm

15.518 
31 cl 
15,8 cm | 8,7 cm

κρυσταλλίνη Siesta 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.439/581 
65 cl 
23,5 cm | 9,5 cm

10.438/591 
54 cl 
22,7 cm | 9 cm

10.437/582 
43 cl 
21,5 cm | 8,4 cm

11.410 
30 cl 
23,5 cm | 7,6 cm

01.510 
43 cl 
13,5 cm | 7,4 cm

09.534 
41 cl 
9 cm | 9 cm

κρυσταλλίνη Cordus
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κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.647 
60 cl 
21,7 cm | 10,5 cm

10.646 
55 cl 
24 cm | 9,8 cm

10.645 
45 cl 
22,7 cm | 9,1 cm

10.644 
35 cl 
21,7 cm | 8,6 cm 

11.566 
34 cl 
17,4 cm | 12 cm 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.518 
35 cl 
15,2 cm | 7,3 cm 

09.554 
30 cl 
9,7 cm | 8,4 cm 

01.578 
45 cl 
13 cm | 8,9 cm 

09.589 
35 cl 
9,9 cm | 9,4 cm 

01.517 
45 cl 
13 cm | 8,9 cm 

09.553 
35 cl 
9,9 cm | 9,4 cm 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.641 
55 cl 
24,5 cm | 9,2 cm

10.640 
35 cl 
22,3 cm | 8,3 cm 

11.565 
20 cl 
22 cm | 6 cm 

12.516 
6 cl 
17,4 cm | 6 cm 

11.567 
21 cl 
15,5 cm | 11,1 cm 

Optic

Waterfall

Waterfall Tulipa Optic

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.505 
60 cl 
21,7 cm | 10,5 cm 

10.507 
55 cl 
24 cm | 9,8 cm 

10.508 
45 cl 
22,7 cm | 9,1 cm 

10.643 
35 cl 
21,7 cm | 8,6 cm

10.603 
25 cl 
20,7 cm | 7,4 cm

Tulipa
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κρυσταλλίνη Edge 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.580 
69 cl 
22,5 cm | 11,4 cm

10.575 
26 cl 
21 cm | 7,7 cm

11.508 
22 cl 
25 cm | 7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.574 
64 cl 
24 cm | 10 cm

10,573 
52 cl 
23 cm | 9,3 cm

10.572 
40,5 cl 
21,5 cm | 8,6 cm

09.559 
37 cl 
10,5 cm | 6,3 cm

09.560 
59 cl 
12 cm | 7,2 cm

09.561 
71 cl 
11,4 cm | 7,2 cm

κρυσταλλίνη Pure 

κρυσταλλίνη Le Vin 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.584 
60 cl 
24,5 cm | 9,2 cm 

10.583 
51 cl 
24 cm | 8,9 cm 

10.579 
36 cl 
22 cm | 7,9 cm 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

11.570 
42,5 cl 
17 cm | 12 cm 

11.569 
26 cl 
24,2 cm | 7,2 cm 

10.580 
69 cl 
22,5 cm | 11,4 cm 155
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01.501 
54 cl 
15,9 cm | 7,8 cm

01.502 
42 cl 
14,2 cm | 7,3 cm

01.503 
32 cl 
12 cm | 7,3 cm

09.510 
40 cl 
10,3 cm | 9 cm

03.502 
33 cl 
9,3 cm | 8,4 cm

03.500 
26 cl 
8,6 cm | 8,1 cm

02.500 
6 cl 
6 cm | 5 cm

Swing κρυσταλλίνη 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.509 
62,5 cl 
22,5 cm |  8,2 cm 

10.510 
58,5 cl 
19,5 cm |  10,7 cm 

10.511 
41,5 cl 
20,5 cm | 8,8 cm

10.512 
32 cl 
19,7 cm | 8,2 cm

10.513 
25 cl 
18,7 cm | 7,6 cm

Rhapsody κρυσταλλίνη

10.516 
85 cl 
23 cm | 11,6 cm

10.517 
62,5 cl 
25 cm | 9,5 cm

10.518 
55 cl 
24 cm | 9 cm

10.515 
45 cl 
23,3 cm | 8,5 cm

10.519 
35 cl 
22,7 cm | 8 cm

10.520 
30,5 cl 
21,2 cm | 7,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Flamenco κρυσταλλίνη

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.611 
45 cl 
22,7 cm | 11,7 cm

10.612 
35 cl 
21,6 cm | 10,6 cm

10.613 
28 cl 
20,7 cm | 9,9 cm

10.610 
47 cl 
20,8 cm | 12,7 cm

09.557 
58 cl 
10,7 cm | 11,5 cm

09.556 
44 cl 
10,2 cm | 10,7 cm

09.555 
34 cl 
8,9 cm | 10 cm

Amoroso κρυσταλλίνη
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ποτήρια κρυσταλλίνης

κρυσταλλίνη Blues 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.506 
48 cl 
16 cm | 7,1 cm

01.507 
33 cl 
16,7 cm | 6,2 cm

01.508 
27,5 cl 
13,6 cm | 6,4 cm

01.509 
24 cl 
11,2 cm | 6,3 cm 

09.515 
40 cl 
9,5 cm | 9 cm

03.504 
29 cl 
8,8 cm | 8 cm 

02.501 
4 cl 
7,8 cm | 3,6 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.800 
99,5 cl 
26,1 cm

10.801 
66,7 cl 
24,6 cm

10.802 
44 cl 
22,1 cm

09.800 
57 cl 
11,8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.805 
75 cl 
21,5 cm

10.806 
67 cl 
22,7 cm

10.807 
56 cl 
22,4 cm

12.801 
14 cl 
15,3 cm

15.800 
50 cl 
17 cm

09.800 
57 cl 
11,8 cm

12.800 
15,6 cl 
18,3 cm

09.801 
23.5 cl 
9 cm

01.800 
31 cl 
15,4 cm

09.806 
28,3 cl 
8,3 cm

01.802 
37,5 cl 
17 cm

09.807 
29,5 cl 
9,8 cm
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10.533 
42,5 cl 
16,2 cm | 7,1 cm

10.532 
36 cl 
16 cm | 7,1 cm

10.531 
40 cl 
17,6 cm | 6,3 cm

09.575 
42 cl 
11 cm | 6,8 cm

09.577 
42 cl 
11 cm | 6,8 cm

09.574 
42 cl 
11 cm | 6,8 cm

09.576 
42 cl 
11 cm | 6,8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Bolero κρυσταλλίνη γυάλινα ποτήρια βαμμένα

γυάλινα ποτήρια βαμμένα

Elizabeth κρυσταλλίνη 

XTra κρυσταλλίνη 

10.484 
65,5 cl 
21,5 cm | 8,5 cm

10.485 
55 cl 
23 cm | 7 cm

10.487 
65,5 cl 
21,5 cm | 8,5 cm

10.489 
55 cl 
23 cm | 7 cm

10.483 
65,5 cl 
21,5 cm | 8,5 cm

10.490 
55 cl 
23 cm | 7 cm

10.486 
65,5 cl 
21,5 cm | 8,5 cm

10.488 
55 cl 
23 cm | 7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.530 (40760) 
35 cl 
23,5 cm | 9,3 cm

10.529 (40760) 
25 cl 
22 cm | 8,5 cm

11.507 
20 cl 
25,4 cm | 6,6 cm

12.507 
7 cl 
18,5 cm | 6,6 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.621 
46 cl 
23,7 cm | 9,4 cm

10.620 
56 cl 
24,4 cm | 9,9 cm

10.622 
36 cl 
23,1 cm | 8,9 cm

11.593 
21 cl 
26,2 cm | 7 cm

09.579 
35 cl 
9,5 cm | 9 cm

158

ποτήρια



Pinot

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.565 
58 cl 
23 cm | 9,3 cm

10.557 
47 cl 
22 cm | 8,7 cm

10.558 
35 cl 
20,2 cm | 8 cm

10.564 
25 cl 
18,2 cm | 7,1 cm

0,18 lt
0,15 lt

0,15 lt

ΑΘΡΑΥΣΤΟ
ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.553 
58 cl 
23,5 cm | 9,2 cm 

10.552 
44 cl 
23 cm | 8,6 cm

10.551 
31 cl 
20,8 cm | 7,8 cm

10.550 
25 cl 
19,2 cm | 7,3 cm

09.529  
47 cl 
11,2 cm | 9,1 cm

Mencia

0,18 lt
0,15 lt

0,15 lt

ποτήρια με διαγράμμιση

10.658 0,15 lt 
10.660 0,18 lt 
58 cl

10.656 0,15 lt 
10.657 0,18 lt 
44 cl

10.654 0,15 lt 
10.655 0,18 lt 
31 cl

10.661 0,15 lt 
10.659 0,18 lt 
58 cl

10.653 0,15 lt 
10.652 0,18 lt 
47 cl

10.650 0,15 lt 
10.651 0,18 lt 
35 cl

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.422 
75 cl 
25,5 cm | 10,1 cm

10.413 
58 cl 
23 cm | 9,3 cm

10.410 
47 cl 
22 cm | 8,7 cm

10.411 
35 cl 
20,2 cm | 8 cm

10.412 
25 cl 
18,2 cm | 7,1 cm

09.523 
47 cl 
10,9 cm | 8,7 cm

09.522 
35 cl 
9,9 cm | 8 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ
ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Tulip - Syrah
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10.123 
43,5 cl 
20 cm | 9,4 cm

10.124 
35 cl 
18,9, cm | 8,4 cm

10.125 
27 cl 
18 cm | 7,7 cm

10.563 
43 cl 
22 cm | 6,6 cm

10.561 
33 cl 
20,5 cm | 6,6 cm

10.562 
29 cl 
19 cm | 6 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Allegra

V line

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.421 
70 cl 
22,5 cm | 11,1 cm 

10.408  
58 cl 
20,9 cm | 10,6 cm

10.409 
47 cl 
19,6 cm | 9,1 cm

10.414 
35 cl 
18,2 cm | 9,1 cm

Cabernet Ballon

10.556 
59 cl 
22,4 cm | 7,8 cm

10.554 
47 cl 
21,6 cm | 6,5 cm

10.418 
35,5 cl 
20 cm | 8,8 cm

10.466 
26 cl 
21 cm | 8,7 cm

08.452 
20 cl 
20 cm | 8,1 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Decanter

Angulaire

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.415 
58 cl 
22 cm | 10 cm

10.416 
47 cl 
21 cm | 9,7 cm

10.417 
35 cl 
20 cm | 9 cm

10.443 
49 cl 
21,7 cm | 6,4 cm

10.444 
35 cl 
21,7 cm | 5,7 cm

10.445 
30 cl 
21 cm | 5,6 cm

KingNew Kalix
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ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Albariza

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

10.406 
42 cl 
21,2 cm | 8,9 cm

10.407 
31 cl 
19,7 cm | 7,4 cm

10.405 
23 cl 
17,4 cm | 6,7 cm

08.404 
19 cl 
16,5 cm | 6,9 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Princessa - Merlot

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.465 
61,5 cl 
22,3 cm | 7,2 cm

10.463 
43 cl 
20,7 cm | 9 cm

10.464 
35,5 cl 
20,1 cm | 8,2 cm

08.516  
21 cl 
15,6 cm | 6,7 cm

08.454 
21,5 cl 
15,5 cm | 6,5 cm

Sidera

08.407 
23 cl 
22,6 cm | 5,3 cm

10.547 
44 cl 
22,4 cm | 8,8 cm 

10.548 
35 cl 
21,2 cm | 8,1 cm 

Iridion

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Καθαρότητα  
γυαλιού  
σε επίπεδο  
κρυσταλλίνης.  
Χείλος κομμένο  
με laser.  
Άθραυστο.

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

10.502 
42 cl 
20,5 cm | 8,8 cm 

10.503 
32 cl 
19,7 cm | 8,1 cm 

10.504 
25 cl 
18,7 cm | 7,5 cm

10.589 
47 cl 
22 cm | 8,8 cm

10.588 
31 cl 
20,6 cm | 7,4 cm

Vintage

Degustation
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Perception

10.459 
60 cl 
25,4 cm | 8,5 cm 

10.460 
44 cl 
24 cm | 8,5 cm 

10.461 
32 cl 
23,3 cm | 8 cm 

10.462 
26 cl 
21,5 cm | 7,8 cm 

11.453 
22 cl 
25,2 cm | 7,1 cm 

11.450 
13 cl 
19,3 cm | 6 cm

Monte Carlo

10.140 
47 cl 
21,5 cm | 7,8 cm

10.143 
47 cl 
21,5 cm | 7,4 cm

10.144 
38 cl 
20,5 cm | 6,8 cm

10.145 
31 cl 
19,5 cm | 6,4 cm

10.146 
27 cl 
18,5 cm | 6,2 cm

10.147 
21 cl 
18 cm | 5,9 cm

Ducale

Alexander

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.004/468 
34 cl 
18 cm | 8,3 cm

10.001/467 
25 cl 
16,9 cm | 7,5 cm

08.000 
20 cl 
16 cm | 7 cm

11.451 
24 cl 
21 cm | 6 cm

10.205 
41,4 cl 
20,8 cm | 8,6 cm

10.206 
32,5 cl 
19,8 cm | 7,9 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

15.000/453 
39 cl 
16 cm | 8,6 cm

10.003/455 
26 cl 
16 cm | 8,2 cm

08.001 
21 cl 
14,7 cm | 7,6 cm

08.003 
16,5 cl 
13,3 cm | 7 cm

11.003/402 
19 cl 
18,8 cm | 5,8 cm

Kouros
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ΑΘΡΑΥΣΤΟ
ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Barley

Casablanca

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Breval

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.568 
44 cl 
18 cm | 7 cm

10.567 
35 cl 
17 cm | 6,9 cm

10.566 
28 cl 
16,5 cm | 5,7 cm

10.452 
58 cl 
20,7 cm | 10,8 cm

10.453 
45 cl 
19,3 cm | 10 cm

10.454 
33 cl 
18,3 cm | 9,5 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Risus

Mughetto

10.635 
31 cl 
17 cm | 9 cm

10.632 
24 cl 
15,5 cm | 8,3 cm

01.577 
34 cl 
12,8 cm | 8 cm

03.538 
24,5 cl 
10 cm | 8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.633 
31 cl 
17 cm | 9 cm

10.630 
24 cl 
15,5 cm | 8,3 cm

01.575 
34 cl 
12,8 cm | 8 cm

03.536 
24,5 cl 
10 cm | 8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.105 
24,5 cl 
12 cm | 7,6 cm

08.105 
17,5 cl 
11 cm | 7 cm

10.100 
28 cl 
13,2 cm | 7,6 cm

08.102 
21 cl 
12 cm | 6,8 cm

108.461 
26 cl 
12,6 cm | 9,8 cm

10.662 
33 cl 
18,7 cm | 8,7 cm

08.460 
26 cl 
15,5 cm | 8,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Executive

10.634 
31 cl 
17 cm | 9 cm

10.631 
24 cl 
15,5 cm | 8,3 cm

01.576 
34 cl 
12,8 cm | 8 cm

03.537 
24,5 cl 
10 cm | 8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.
10.458 
32 cl 
17,3 cm | 8,9 cm

10.451 
23,5 cl 
16 cm | 8 cm

10.555 
23 cl 
15,5 cm | 7,4 cm

08.514 
16 cl 
14 cm | 6,7 cm
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Melodia κρυσταλλίνη

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.446 
27 cl 
20,2 cm | 8,7 cm

08.414 
21 cl 
19 cm | 8,2 cm

11.417 
16 cl 
22 cm | 7 cm

12.508 
5 cl 
14,1 cm | 5,2 cm

01.451 
35 cl 
15 cm | 6,9 cm

09.450 
31 cl 
9,3 cm | 8 cm

Winchester

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Timeless

TattooOlympus

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.447 
31 cl 
18,6 cm | 9,3 cm

10.448 
23 cl 
16,7 cm | 8,5 cm

11.457 
13 cl 
20,7 cm | 5,8 cm

01.455 
34,5 cl 
14,2 cm | 7,7 cm

09.415 
32 cl 
9,4 cm | 9 cm

Diony

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.138 
23 cl 
17,5 cm | 7 cm

10.139 
16 cl 
16 cm | 6 cm

08.500 
19 cl 
11,7 cm | 7,3 cm

10.430 
29 cl 
19,3 cm | 8,8 cm

11.415 
26,8 cl 
14 cm | 10 cm

15.216 
31,1 cl 
15 cm | 8,3 cm

10.208 
25,1 cl 
14,1 cm | 7,6 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.450 
33 cl 
19,5 cm | 8,7 cm

10.469 
32 cl 
15,1 cm | 8,8 cm

11.460 
17,5 cl 
22,5 cm | 6,4 cm

06.405 
23 cl 
17,2 cm | 12 cm

01.454 
45 cl 
16,1 cm | 7,7 cm

01.464 
36 cl 
15,3 cm | 7,2 cm

09.414 
34,5 cl 
9,6 cm | 8,5 cm

12.513  
6 cl 
9 cm | 5,2 cm
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TimelessBrillante κρυσταλλίνη

κρυσταλλίνη Adagio 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.538 
32 cl 
18,5 cm | 8,6 cm

10.536 
25 cl 
17,7 cm | 8 cm

10.537 
19 cl 
16,2 cm | 7,1 cm

11.530 
17 cl 
17,9 cm | 5,1 cm

06.403 
23 cl 
15 cm | 12 cm

12.506 
5 cl 
10,5 cm | 5,5 cm

01.516 
31,5 cl 
14,5 cm | 7 cm

07.520 
27,5 cl 
8,7 cm | 8,5 cm

Diamonds

165

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.426 
29 cl 
20,2 cm | 8,5  cm

10.427 
23 cl 
18,7 cm | 7,7 cm

11.413 
19 cl 
22,5 cm | 5,7 cm

01.459 
37 cl 
15 cm | 6,9 cm

09.408 
33,7 cl 
9,3 cm | 8 cm

10.175 
30 cl 
20,9 cm | 8,9 cm

01.416 
44 cl 
15 cm | 7,6 cm

09.403 
36 cl 
9,2 cm | 8,6 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

10.433 
28 cl 
21,4 cm | 9,4 cm

10.432 
22 cl 
20,6 cm | 8,7 cm

11.414 
18 cl 
24,7 cm | 7,6 cm

12.401 
8 cl 
17 cm | 6,5 cm

01.460 
40 cl 
15 cm | 7,7 cm

03.457 
35 cl 
10 cm | 8,5 cm
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κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

11.116 SpeakEasy 
20 cl 
15,2 cm | 9,2 cm

11.200 1924 
24,5 cl 
16,1 cm | 11,3 cm

10.204 1924 
26,4 cl 
19,8 cm | 9 cm

 11.408 Symphony 
22 cl 
15 cm | 9,5 cm

11.107 Ypsilon 
33 cl 
17,4 cm | 11,7 cm

11.455 (44386) 
30 cl 
16,8 cm | 11,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

11.456 Timeless 
27 cl 
15,7 cm | 11 cm

11.566 Optic 
21 cl 
15,5 cm | 11,1 cm 

11.567 Optic 
34 cl 
17,4 cm | 12 cm 

11.449 Elysia 
26 cl 
16,4 cm | 10 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

11.507 Elizabeth 
20 cl 
25,4 cm | 6,6 cm

11.417 Melodia 
16 cl 
22 cm | 7 cm

11.565 Optic 
20 cl 
24,1 cm | 6 cm 

11.414 Adagio 
18 cl 
24,7 cm | 7,6 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

11.460 Timeless 
17,5 cl 
22,5 cm | 6,4 cm

11.413 Brillante 
19 cl 
22,5 cm | 5,7 cm

11.457 Diony 
13 cl 
20,7 cm | 5,8 cm

11.530 Diamonds 
17 cl 
17,9 cm | 5,1 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

11.458/403 
46 cl 
19,2 cm | 12cm

11.509 
27 cl 
16,5 cm | 10,9 cm

μαργαρίτας σαμπάνιας

11.536 
30 cl 
15 cm | 11,5 cm

11.561 
30 cl 
15 cm | 11,5 cm

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

11.702/112 
27 cl 
14,8 cm | 11,2 cm

11.415 
26,8 cl 
14 cm | 10 cm
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ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ
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σαμπάνιας

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

11.453 Monte 
22 cl 
25,2 cm | 7,1 cm

11.569 Levin 
26 cl 
24,2 cm | 6 cm

11.508 Edge 
22 cl 
25 cm | 6,5 cm

11.416 Ego 
18 cl 
23 cm | 6,8 cm

11.593 Xtra 
21 cl 
26 cm | 4,5 cm

11.410 Essential 
30 cl 
23,5 cm | 7,6 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

11.522 Lal 
23 cl 
22,5 cm | 5 cm

11.451 Imperial 
24 cl 
21 cm | 6 cm

11.003/402 Bistrot 
19 cl 
18,8 cm | 5,8 cm

11.450 Monte Carlo 
13 cl 
19,3 cm | 6 cm

11.512 Subirat 
17 cl 
19,3 cm | 6,6 cm

11.405 Merlot 
15 cl 
19,6 cm | 5 cm

11.511 Xarel 
17 cl 
22,1 cm | 6,1 cm

11.513 Chardonnay 
21 cl 
22,1 cm | 6 cm

11.500 Siesta 
18 cl 
22,1 cm | 6 cm

11.503 Harmony 
18 cl 
22,7 cm | 6,6 cm

11.501 Rapsody 
19 cl 
21,1 cm | 7,6 cm

11.454 Sidera 
22  cl 
23,6 cm | 6,6 cm

11.538 
16 cl 
24 cm | 6,5 cm

11.537 
16 cl 
24 cm | 6,5 cm

11.400/109 
16 cl 
23,5 cm | 7 cm

11.532 Royal 
15,5 cl 
21,8 cm | 7,2 cm

11.554 Altesse 
17,7 cl 
22 cm | 5,4 cm

11.516 Amoroso 
20 cl 
23,1 cm | 5,7 cm
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σαμπάνιας

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

11.556 Savage 
22 cl 
17 cm | 11 cm

11.407/418 Cabernet 
30 cl 
16,5 cm | 12 cm

11.557 Savage 
17 cl 
16,6 cm | 10 cm

11.534 Hepburn 
19,5 cl 
17 cm | 10 cm

11.504 (740751) 
34 cl 
17,4 cm | 12 cm

11.505 (740750) 
34 cl 
16,6 cm | 12 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

11.570 Mode 
42,5 cl 
17 cm | 12 cm 

11.592 Extra 
22 cl 
17,5 cm | 8,5 cm 

11.590 Praline 
17 cl 
14,5 cm | 10 cm 

11.591 Praline 
18 cl 
14,5 cm | 9 cm 

11.523 Coshu 
24 cl 
15,1 cm | 9,6 cm

11.519 Mykonos 
24 cl 
14,7 cm | 11 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

11.568 
21 cl 
15,5 cm | 11 cm

11.100 Happy hour 
24 cl 
15 cm | 9 cm

11.110 Perception 
25,2 cl 
15,3 cm | 10,5 cm

11.000/452 
23 cl 
13,1 cm | 10 cm

11.001 
17,5 cl 
11,1 cm | 8,9 cm

11.535 
27 cl 
13,2 cm | 9,5 cm

11.560 
27 cl 
13,2 cm | 9,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

11.459 Hadson  
22 cl 
15 cm | 9,6 cm

12.512  Kummel 
11 cl 
16,5 cm | 6,3 cm

12.206 Nick&Nora 
16 cl  
15 cm | 7,4 cm

12.511 Optic 
16 cl 
15,1 cm | 7,2 cm

12.514 Savage 
13,5 cl 
17,2 cm | 7,4 cm

12.205 SpeakEasy 
15 cl 
16 cm | 7,9 cm
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05.500 Bolero 
42 cl 
14 cm | 9 cm

05.501 Rhapsody 
50 cl 
14,7 cm | 9,5 cm

05.451 
65 cl 
15 cm | 7 cm

15.407  
53 cl 
12,8 cm | 10 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

κρ
υσ

τα
λλ
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η

05.400  
25 cl 
10,9 cm | 8,1 cm

05.401  
41 cl 
13 cm | 9,7 cm

05.503  
76 cl 
15,1 cm | 11,2 cm

05.450 
55 cl 
14,3 cm | 10,1 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

06.510 Rhapsody 
24 cl 
17,2 cm | 10,3 cm

06.512  
35 cl 
17,2 cm | 12,2 cm

06.514  
39 cl 
19 cm | 12,4 cm

06.517 
24 cl 
27,5 cm | 12,7  cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

06.511 
21 cl 
18 cm | 11 cm

06.502 
30 cl 
18,8 cm | 12,5 cm

06.410 
23 cl 
16,3 cm | 11,5 cm

06.205  
19 cl 
16,4 cm | 9,9 cm

06.405 
23 cl 
17,2 cm | 12 cm

06.403 
23 cl 
15 cm | 12 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

06505 
22 cl 
17,2 cm | 11,6 cm

06.500 
25 cl 
17,1 cm | 11,5 cm

06.400 
24,5 cl 
18,2 cm | 11,4 cm

06.516 
14 cl 
16,8 cm | 9,5 cm

06.104/703 
25 cl 
16,8 cm | 11,8 cm

06.700 
14 cl 
12,9 cm | 9,2 cm

μαρτίνι - cocktails

brandy
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ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ
ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.420 Tuboflix 
37 cl 
21,4 cm | 5,5 cm

01.532 Tuvo 
36 cl 
16,4 cm | 6,3 cm

01.533 Tuvo 
30 cl 
16,4 cm | 5,9 cm

01.534 Tuvo 
27 cl 
16,3 cm | 5,5 cm

01.531 Jerte 
50 cl 
16 cm | 7,4 cm

01.549 Jerte 
35 cl 
13,2 cm | 6,7 cm

01.542 Cuarzo 
62 cl 
14,5 cm | 8,2 cm

κρ
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ίν
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η

σωλήνες ποτού

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.507 Blues 
33 cl 
16,7 cm | 6,2 cm

01.508 Blues 
27,5 cl 
13,6 cm | 6,4 cm

01.411 Aiala 36 
36 cl 
16,9 cm | 6,3 cm

01.401 Aiala 33 
33 cl 
15,6 cm | 6,3 cm

01.400 Aiala  
31 cl 
16,3 cm | 5,9 cm

01.417 Aiala 
29 cl 
14,3 cm | 6,3 cm

01.415 Merlot 
34 cl 
14,8 cm | 6,6 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.436 Finess 
35 cl 
14,1 cm | 6,2 cm

01.435 Finess 
44,5 cl 
15,1 cm | 6,6 cm

01.466 Iconic 
36,5 cl 
13 cm | 7 cm

01.502 Swing 
42 cl 
14,2 cm | 7,3 cm

01.503 Swing 
32 cl 
12 cm | 7,3 cm

01.514 Rock B 
34 cl 
14,2 cm | 6,2 cm

01.009 (91210) 
33 cl 
16,1 cm | 6,2 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.204 
36 cl 
14,7 cm | 6,6 cm

01.205 
32 cl 
13,5 cm | 6,6 cm

01.010 (91200) 
28 cl 
14,3 cm | 6 cm

01.011 (91100) 
29 cl 
16,1 cm | 5,8 cm

01.008 (91203) 
24 cl 
15,2 cm | 5,7 cm

01.321 
29 cl 
14,3 cm | 6,4 cm

01.001 (53156) 
22 cl 
12,4 cm | 6,3 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.457 (42815) 
29 cl 
16,5 cm | 6 cm

01.458 (42885) 
36 cl 
15 cm | 6,8 cm

01.012 (91400) 
19,5 cl 
14,3 cm | 5,5 cm

01.004 (51041) 
19,5 cl 
14,4 cm | 5,5 cm

13.005 
17 cl - ούζου 
12,5 cm | 5,2 cm

13.001 
14 cl - ούζου 
10 cm | 5,4 cm
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υσ
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ίν
η

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η
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Special
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η
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υσ
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η

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

09.306 Manhatan 
31 cl 
8,5 cm | 8,2 cm

03.510 
25 cl 
9,2 cm | 8,8 cm

09.433 Finess 
30 cl 
8,2 cm | 7,5 cm

09.508 Siera 
32 cl 
8,9 cm | 8,6 cm

03.508 Siera 
26,5 cl 
8 cm | 8,6 cm

09.516 Baztan 
32 cl 
8,4 cm | 9 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

09.565 Wayne 
33 cl 
9,7 cm | 8,7 cm

03.552 Wayne 
25 cl 
8,9 cm | 7,9 cm

03.554 
20 cl 
12,6 cm | 6,9 cm

09.511 CRAZY 
39 cl 
8,7 cm | 9 cm

03.507  
19 cl 
14,4 cm | 6,7 cm

09.564 
32 cl 
8,8 cm | 8,4 cm

03.551 
27 cl 
8 cm | 8,1 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

03.304 
23 cl 
8,3 cm | 7,8 cm

03.008/401 
30 cl 
9,5 cm | 7,9 cm

03.003 (93100) 
24 cl 
8,8 cm | 7,3 cm

03.400 
20 cl 
8,5 cm | 6,9 cm

03.414 (42555) 
22,5 cl 
9,1 cm | 7,3 cm

03.415 (42565) 
30 cl 
9,4 cm | 8,3 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

03.449 
21 cl 
8,7 cm | 8,5 cm

03.448 
26 cl 
7,5 cm | 8 cm

03.454 Melodia 
23 cl 
8,5 cm | 7,3 cm

09.450 Melodia 
31 cl 
9,3 cm | 8 cm

09.407 Tatto 
33,7 cl 
9,2 cm | 8 cm

03.004 
23 cl 
8,6 cm | 8,3 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

03.001 Stalia 
23 cl  
8,8 cm | 7,7 cm

03.113 
25 cl 
9,5 cm | 8,5 cm

03.532 (40810) 
32 cl 
9,4 cm | 8,2 cm

09.331 Budoir 
25 cl 
9,2 cm | 8,6 cm

09.520 
30 cl 
9 cm | 7,7 cm

09.500 
30 cl 
9 cm | 7,7 cm

09.538 
29 cl 
8,8 cm | 7,5 cm

χαμηλά ποτού

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

03.500 
26 cl 
8,6 cm | 8,1 cm

03.502 
33 cl 
9,3 cm | 8,4 cm

03.506 
33 cl 
7,9 cm | 8,4 cm

09.562 Rock 
44 cl 
8,7 cm | 9,1 cm

03.501 
29  cl 
8,6 cm | 8,2 cm

09.555 
34 cl 
8,9 cm | 10 cm

03.504 
29 cl 
8,8 cm | 8 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ
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Wayne κρυσταλλίνη

Melodia

Long

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.585 
43 cl 
17,5 cm | 6,6 cm

01.586 
34 cl 
16,1 cm | 6,2 cm

01.587 
30 cl 
14,5 cm | 6,2 cm

09.564 
32 cl 
8,8 cm | 8,4 cm

03.551 
27 cl 
8 cm | 8,1 cm

Big top κρυσταλλίνη

Manhattan

Adagio

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.451 
35 cl 
15 cm | 6,9 cm

09.450 
31 cl 
9,3 cm | 8 cm

03.454 
23 cl 
8,5 cm | 7,5 cm

01.460 
40 cl 
15 cm | 7,7 cm

03.457 
35 cl 
10 cm | 8,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.440 
44,5 cl 
15 cm | 7,6 cm

09.418 
35,5 cl 
9,8 cm | 8,4 cm

03.449 
21 cl 
8,5 cm | 7,3 cm

01.588 
36 cl 
15,7  cm | 7,1  cm

09.565 
33 cl 
9,7 cm | 8,7 cm

03.552 
25 cl 
8,9 cm | 7,9 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.445  
31 cl 
13,5 cm | 6 cm

03.448 
26 cl 
7,5 cm | 8 cm

01.416 
44 cl 
15 cm | 7,6 cm

09.403 
36 cl 
9,2 cm | 8,6 cm

01.564 
35 cl 
13,2 cm | 7,3 cm

01.559 
26 cl 
12,8 cm | 6,5 cm

03.532 (40810) 
32 cl 
9,4 cm | 8,2 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ

Elysia

Timeless

Sunray

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.610 
46 cl 
16 cm | 8,6 cm

01.611 
29,5 cl 
15,8 cm | 7,1 cm

09.436 
39 cl 
10,5 cm | 9,8 cm

09.437 
29 cl 
9,8 cm | 8,9 cm

01.312 
30 cl 
13,5 cm | 7,2 cm

09.306 
31 cl 
8,5 cm | 8,2 cm

Leia
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Nessie Frosty

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.560 (40909) 
27 cl 
14,8 cm | 6,1 cm

01.030 Stalia 
26,5 cl  
14,2 cm | 6,1 cm

03.001 Stalia 
23 cl  
8,8 cm | 7,7 cm

01.036 
33,5 cl 
14,8 cm | 7 cm

09.006 
30,5 cl 
9 cm | 8,1 cm

01.046 
48 cl 
15,6 cm | 8,3 cm

09.010 
38,5 cl 
10,6 cm | 8,8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.442 
34 cl 
13,7 cm | 8 cm

03.456 
29,5 cl 
9,3 cm | 9 cm

01.111 
30 cl 
15,6 cm | 6,7 cm

03.113 
25 cl 
9,5 cm | 8,5 cm

01.444  
31 cl 
13,7 cm | 5,7 cm

09.428 
31 cl 
9 cm | 8 cm

κρυσταλλίνη Dynasty 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Radiant

Carats

Stalia Royal Status

Winchester Boudoir

HobStar
με χρυσή ρίγα

Timeless

01.249 
41,4 cl 
15,4 cm | 7,8 cm

09.216 
35 cl 
10,7 cm | 8,9 cm

01.231 
47 cl 
15,8 cm | 8,4 cm

09.203 
35 cl 
10,7 cm | 8,9 cm

09.209 
35 cl 
10,7 cm | 8,9 cm

01.459 
37 cl 
15 cm | 6,9 cm

09.408 
33,7 cl 
9,3 cm | 8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.454 
45 cl 
16,1 cm | 7,7 cm

01.464 
36 cl 
15,3 cm | 7,2 cm

01.453 
30 cl 
14 cm | 6,5 cm

01.438 
36 cl 
14,7 cm | 7,9 cm

09.435 
35,5 cl 
9,6 cm | 9,2 cm

09.414 
34,5 cl 
9,6 cm | 8,5 cm

03.455 
21 cl 
8,1 cm | 7,6 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ
ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ

Brillante

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.213 
36 cl  
13,6 cm | 7,7 cm

09.215 
29,6 cl  
9 cm | 8,4 cm

01.601 
35 cl 
15,5 cm | 7,4 cm

09.331 
25 cl 
9,2 cm | 8,6 cm

01.137 
47,3 cl 
15,8 cm | 8,4 cm

09.148 
35,5 cl 
10,7 cm | 8,9 cm

01.512 (68003) 
31 cl 
15,5 cm | 7,1 cm

09.521 (68002) 
33,5 cl 
9,3 cm | 9 cm

Nova
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ΑΘΡΑΥΣΤΟ

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

15.525  
28 cl 
16,6 cm | 7,2 cm

15.526  
38 cl 
17,9 cm | 7,7 cm

15.512 
42 cl 
16,9 cm | 8,7 cm

15.521 
38 cl 
17 cm | 8,9 cm

15.518 
31 cl 
15,8 cm | 8,7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

15.450/209 
39 cl 
17,8 cm | 9,2 cm

15.510 Toscana 
62 cl 
16,9 cm | 8,6 cm

15.000/453 
39 cl 
16 cm | 8,6 cm

15.211/457 
29,6 cl 
17,1 cm | 7 cm

15.452/217 
34 cl 
18 cm | 6,2 cm

15.113 
33 cl 
20 cm | 7,1 cm

cocktails - χυμών - μπύρας

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

15.001/471 
38 cl 
18,9 cm | 6,9 cm

15.118 Armonia 0,4 
52 cl 
21,3 cm | 8,4 cm

15.105 Armonia 0,3 
38 cl 
20,1 cm | 7,3 cm

15.002 
43 cl 
18,9 cm | 6,9 cm

15.106 
42 cl 
19 cm | 8,2 cm

15.102 
52,9 cl 
20,5 cm | 8,8 cm

15.455 
39,1 cl 
18,6 cm | 8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

10.566 
28 cl 
16,5 cm | 5,7 cm

10.567 
35 cl 
17 cm | 6,9 cm

10.568 
44 cl 
18 cm | 7 cm

15.513 
58 cl 
19 cm | 8 cm

14.422 
50 cl 
20 cm | 6 cm

15.120 
40 cl 
21,5 cm | 6,5 cm

15.121 
40 cl 
18 cm | 8,5 cm

14.550 
40 cl  
(11x13,5x24 cm) 
23 cm | 8 cm

15.510
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κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

15.509 
78 cl 
22,7 cm | 10,7 cm

15.511 Habanna 
62 cl 
19,5 cm | 10,9 cm

15.205 
80,6 cl 
18,7 cm | 12,7 cm

15.514 
66 cl 
21,7 cm | 10,3 cm

15.502 ROME 
65 cl 
20 cm | 10,7 cm

15.109 
58,5 cl 
20,3 cm | 10,3 cm

15.204 
62 cl 
20,7 cm | 10,7 cm

15.454 
65 cl 
20 cm | 11 cm

15.408 
65 cl 
20,5 cm | 10,9 cm

10.549 
67 cl 
21 cm | 11,6 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

15.404 
44 cl 
20,9 cm | 7,9 cm

15.208 
44 cl 
20,9 cm | 7,9 cm

15.519 
42 cl 
20 cm | 7,1 cm

15.507 Samara 
58 cl 
23,5 cm | 9,4 cm

14.204 (1619) 
45,8 cl 
21,6 cm | 7,8 cm

14.208 (32802) 
47,3 cl 
21,6 cm | 7,8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

15.409  
66,7 cl 
23,6 cm | 10,5 cm

15.410  
53 cl 
22,5 cm | 10 cm

10.151 
64 cl 
20 cm | 8,6 cm

10.150 
70 cl 
22 cm | 7,7 cm

15.448 
50 cl 
20 cm | 10 cm

15.451 
50 cl 
20 cm | 10 cm

cocktails - χυμών

10.549

10.514
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14.561 
«Indian», 50 cl 
9,2 cm | 10 cm

14.576 
«Barrel», 45 cl 
11 cm | 7 cm

14.597 
«K9», 50 cl 
11 cm | 8,5 cm

14.568 
«Monk», 45 cl 
10,5 cm | 10,5 cm

14.605 
50 cl 
10,5 cm | 8,5 cm

14.629 
80 cl 
12 cm | 8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

tiki

14.610 
45 cl 
18,1 cm | 6,9 cm

14.630 
65 cl 
18  cm | 5 cm

14.614 
50 cl 
17,5 cm | 7 cm

14.611 
50 cl 
18,5 cm | 7,2 cm

14.545 
45 cl 
12,5 cm | 9,5 cm

14.546 
35 cl 
12,6 cm | 7,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.544 
45 cl 
11 cm | 9,5 cm

14.543 
40 cl 
16,3 cm | 7,2 cm

14.616 
50 cl 
18 cm | 8,8 cm

14.615 
55 cl 
11 cm | 9,7 cm

14.542 
50 cl 
11,2 cm | 8,5 cm

14.548 
40 cl 
17,5 cm | 6,9  cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.621 
55 cl 
12 cm | 10 cm

14.622 
55 cl 
16,5 cm | 6,8 cm

14.623 
45 cl 
18 cm | 8 cm

14.624 
55 cl 
16,9 cm | 9 cm

14.625 
47 cl 
16 cm | 9,3 cm

14.626 
60 cl 
18 cm | 7,4 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.598 
«K2», 35 cl 
15,5 cm | 6,5 cm

14.631 
65 cl 
17 cm | 10 cm

14.627 
75 cl 
17  cm | 7  cm

14.613 
50 cl 
22 cm |  cm

14.628 
70 cl 
19 cm | 7,5 cm

14.591 
50 cl 
18 cm | 7,8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

ποτήρια
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007.05.404 
160 cl 
15 cm | 14,2 cm

14.150 
1,5 lt 
15 cm | 13 cm 

14.151 
68 cl 
12 cm | 8 cm

tiki

14.505 
39 cl 
14 cm | 11 cm

14.317 
32 cl 
13 cm

14.508 
50 cl 
14 cm 

14.532 
50 cl 
13 cm

14.515 
20 cl 
10 cm

14.592 
3 cl (5 cm)

14.592 
3 cl (5 cm)

14.547 
38 cl 
17 cm | 7,4  cm

14.600 
«K12», 40 cl 
16,5 cm | 8 cm

14.594 
«Κ7», 42 cl 
17 cm | 7 cm

14.593 
«K6», 42 cl 
17 cm | 7 cm

14.595 
«K5», 50 cl 
17 cm | 7 cm

14.602 
44 cl 
16,7 cm | 6,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.566 
«Bamboo2», 45 cl 
19 cm | 7 cm

14.565 
«Bamboo1», 37 cl 
18 cm | 6,5 cm

14.575 
«Den», 47 cl 
19 cm | 6,5 cm

14.596 
«K8», 50 cl 
18 cm | 7 cm

14.569 
«Mom», 60 cl 
17,5 cm | 7 cm

14.590 
«K3», 42 cl 
17 cm | 7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.604 
46 cl 
16,7 cm | 7,3 cm

14.603 
44 cl 
16,8 cm | 7 cm

14.560 
«Peru», 45 cl 
15,2 cm | 8,4 cm

14.599 
«K10», 50 cl 
9,5 cm | 10 cm

14.601 
«K11», 50 cl 
11 cm | 9,5 cm

14.557 
«Tee», 40 cl 
12 cm | 7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.635 
35 cl  
7,5x7,5 cm | 11 cm

14.637 
20 cl  
21 cm

14.635 
24 cl  

13 cm 11 cm
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Tin can

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.040 
50 cl 
15 cm | 7,5 cm

14.041 
50 cl 
15 cm | 7,5 cm

14.042 
50 cl 
15 cm | 7,5 cm

14.043 
50 cl 
15 cm | 7,5 cm

14.044 
50 cl 
15 cm | 7,5 cm

14.045 
50 cl 
15 cm | 7,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.034 
50 cl 
13 cm | 8,9 cm

14.035 
50 cl 
13 cm | 8,9 cm

14.036 
50 cl 
13 cm | 8,9 cm

14.037 
50 cl 
13 cm | 8,9 cm

14.038 
50 cl 
13 cm | 8,9 cm

14.039 
50 cl 
13 cm | 8,9 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.014 
50 cl 
14 cm | 8,3 cm

14.015 
50 cl 
14 cm | 8,3 cm

14.016 
50 cl 
14 cm | 8,3 cm

14.033 
50 cl 
13 cm | 8,9 cm

14.032 
50 cl 
15 cm | 7,5 cm

14.221 
48 cl 
14 cm | 8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.420 
48 cl 
12,3 cm | 7,9 cm

14.419 
35 cl 
9,8 cm | 7,7 cm

14.406 
48 cl 
13,4 cm | 6,7 cm

09.105 
49 cl 
11,6 cm | 8,9 cm

14.504 
40 cl 
10,5 cm | 6 cm

14.222 
59,1 cl 
16,5 cm | 7,6 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.526 
48 cl 
13,3 cm | 7 cm

14.510 
45 cl 
13,3 cm | 10,4 cm

14.534 
27 cl 
12,6 cm | 9,2 cm

14.514 
40 cl 
19 cm | 6 cm

14.525 
35 cl 
14,3 cm | 6,6 cm

14.538 
40 cl 
15 cm | 7 cm

tiki

ποτήρια

λάμπες 

14.518 
40 cl 

14.536 
25 cl
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38.172 
40 cl - χρυσό 
18 cm | 8 cm

38.170 
40 cl - copper 
18 cm | 8 cm

38.171 
40 cl - μαύρο 
18 cm | 8 cm

38.176 
50 cl - copper 
20 cm | 9 cm

38.177 
50 cl - μαύρο 
20 cm | 9 cm

38.163 
70 cl - χρυσό 
20 cm | 9 cm

38.161 
70 cl - copper 
20 cm | 9 cm

38.162 
70 cl - μαύρο 
20 cm | 9 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

38.501 
12 cl 
15 cm | 9 cm

38.500 
12 cl 
8,5 cm | 9 cm

38.191 MG093 
47 cl 
11,5 cm | 7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

38.535 
58 cl 
20,5 cm | 11 cm

38.540  
35 cl 
18 cm | 6,9 cm

38.196 
33 cl 
16,4 cm | 10,1 cm

38.542  
35 cl 
18 cm | 6,9 cm

38.541  
35 cl 
18 cm | 6,9 cm

38.195 
33 cl 
16,4 cm | 10,1 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

38.522 
52 cl 
9,6 cm | 9,4 cm

38.523 
52 cl 
9,6 cm | 9,4 cm

38.521 
52 cl 
9,6 cm | 9,4 cm

38.520 
40 cl 
8,8 cm | 7,8 cm

38.526 
50 cl 
10 cm | 9,5 cm

38.528 
50 cl 
10 cm | 9,5 cm

38.550 
45 cl 
9,8 cm | 9,8 cm

38.552 
50 cl 
11,5 cm | 8,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

38.551 
50 cl 
13 cm | 8,5 cm

38.105 
50 cl 
13 cm | 9 cm

38.104 
50 cl 
13 cm | 9 cm

38.103 
21,5 cl 
17 cm | 12 cm 

38.102 
29 cl 
18 cm | 11,5 cm

ποτήρια μεταλλικά 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

38.190 
47 cl 
11,4 cm | 9,2 cm

38.503 
40 cl 
12,5 cm | 8,4 cm

38.518 
40 cl 
11,5 cm | 8,8 cm

38.517/507 
40 cl 
11,5 cm | 8,8 cm

38.505 
40 cl 
10,7 cm | 9 cm

38.504 
40 cl 
10,7 cm | 9 cm

38.508 
40 cl 
12 cm | 8,5 cm
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ΑΘΡΑΥΣΤΟ
ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ποτήρια μπύρας

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.000 
36 cl 
15,5 cm | 6 cm

14.003 (92200) 
29,5 cl 
17,8 cm | 7,9 cm

14.006 (92400) 
31 cl 
16,5 cm | 6 cm

14.102 
38 cl 
23,8 cm | 7,2 cm

14.101 
28 cl 
20,8 cm | 6,6 cm

14.421 
44 cl 
21,5 cm | 7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.402 
57 cl 
15,2 cm | 8,7 cm

14.404 
47 cl 
14,3 cm | 8,1cm

14.401 
34 cl 
12,7 cm | 7,7 cm

14.400 
28 cl 
11,5 cm | 7,3 cm

09.525 
51 cl 
12 cm | 8,8 cm

01.022 
37 cl 
15,1 cm | 7 cm

14.131/252 
66,8 cl 
19,7 cm | 9 cm

14.132/251 
50,5 cl 
18,3 cm | 8,4 cm

14.133/250 
37,9 cl 
16,8 cm | 7,6 cm

14.011 
50 cl 
15,5 cm | 8,5 cm

14.012 
40 cl 
14,4 cm | 8 cm

14.013 
30 cl 
13,2 cm | 7,2 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ

14.022 (505802) 
50 cl 
15,9 cm | 8,9 cm

14.020 (50803) 
40 cl 
14,7 cm | 8,1 cm

14.002 (50801) 
30 cl 
13,2 cm | 7,8 cm

14.021 (50804) 
25 cl 
12,4 cm | 7,2 cm

14.027 
50 cl 
18 cm | 8,7 cm

14.026 
40 cl 
17 cm | 8,3 cm

14.025 
30 cl 
15 cm | 7,3 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.535 
56 cl 
15 cm | 9 cm

01.536 
47 cl 
14,5 cm | 8,7 cm 

01.537 
33 cl 
13,4 cm | 7,7 cm

10.568 
44 cl 
18 cm | 7 cm

15.512 
42 cl 
16,9 cm | 8,7 cm

15.526  
38 cl 
17,9 cm | 7,7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

180

ποτήρια



κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

12.516 Waterfall 
6 cl 
17,4 cm | 6 cm 

12.508 Melodia 
5 cl 
14,1 cm | 5,2 cm

12.401 Adagio 
8 cl 
17 cm | 6,5 cm

12.507 Elizabeth 
7 cl 
18,5 cm | 6,6 cm

12.517 grappa 
9 cl 
18,4 cm | 5,6 cm

12.161 snifter 
17 cl 
16,5 cm | 6,6 cm

12.519 Praline 
9 cl 
16,5 cm | 7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

12.502 Happy 
9,5 cl 
16,9 cm | 6,4 cm

12.510 
11 cl 
16,9 cm | 6,4 cm

12.500 Rhapsody 
5 cl 
15,5 cm | 5,6 cm

12.503 Special 
5 cl 
16,5 cm | 6,6 cm

12.518 Praline 
13 cl 
19,8  cm | 5,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

12.102 Snap 
5,5 cl 
14,5 cm | 5,6 cm

12.001 
5,5 cl 
11,2 cm | 4,8 cm

12.513 Timeless 
6 cl 
9 cm | 5,2 cm

12.506 Diamonds 
5 cl 
10,5 cm | 5,5 cm

12.403 Fine 
1,5 cl 
6,2 cm | 3,8 cm

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

02.508 
6 cl 
10,5 cm | 3,8 
cm

13.000 
9 cl 
10,7cm | 4,9cm

02.502 Jive 
5 cl 
7,9 cm | 4,4 cm 

02.503 Jive 
9 cl 
10,7cm | 4,4cm 

02.013 
6 cl 
9 cm | 5 cm

02.012 
6 cl 
10,6cm | 4,2cm

   12.504 
   5 cl 
   7 cm | 4,5 cm

02.114 
4,5 cl 
5,5 cm | 4 cm

02.204 
4,5 cl 
6 cm / 5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.592 
3 cl 
5 cm | 4 cm

14.592 
3 cl 
5 cm | 4 cm

02.509 
4,5 cl 
6 cm | 5,1 cm

02.505 
4 cl 
4,7 cm | 4 cm

013.00.010 
3 cl 
3,6 cm / 3,8 cm

02.006 (56108) 
4 cl 
5,5 cm / 4,4 cm

02.011 (56032) 
6 cl 
5 cm | 6 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

02.500 
6 cl 
6 cm | 5 cm

02.501 
4 cl 
7,8 cm | 3,6 cm

02.101/510 
4 cl 
7 cm | 4,2 cm

02.002 (56088) 
3,4 cl 
7,1 cm / 4,5 cm

02.009 (56089) 
2,5 cl 
7,1 cm / 4,5 cm

02.007 
3 cl 
5,5 cm / 4,9 cm

02.008 (56109) 
3 cl 
5,1 cm / 4,3 cm

02.005 (56099) 
4,5 cl 
6 cm | 5 cm

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

κρ
υσ

τα
λλ

ίν
η

σφηνάκια

02.401 
ξύλινη βάση για σφηνάκια
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Iconic Iconic smoke

Luna Alegro

ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Allegra Allegra smoke

ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ

Shetland Aran

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.449 
39 cl 
15 cm | 8,7 cm

09.410 
30 cl 
9,5 cm | 9 cm

01.409 
42 cl 
14,6 cm | 8,9 cm

01.410 
35 cl 
13,8 cm | 8,3 cm

09.524 
35 cl 
9,7 cm | 9,7 cm

03.510 
25 cl 
9,2 cm | 8,8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.414 
47 cl 
14,8 cm | 7,8 cm

09.413 
42 cl 
10,9 cm | 8,9 cm

01.434 
47 cl 
14,8 cm | 7,8 cm

09.431 
42 cl 
10,9 cm | 8,9 cm

01.603 
31 cl 
12,9 cm | 7,2 cm

01.604 
36 cl 
14 cm | 7,3 cm

09.508 
32 cl 
8,9 cm | 8,6 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.129 
45 cl 
14,5 cm | 8,2 cm

01.130 
34 cl 
13,7 cm | 7,6 cm

09.108 
34 cl  
10,8 cm | 8,7 cm

03.102 
26 cl 
9,7 cm | 8 cm

01.703 
35 cl 
11,4 cm | 7,1 cm

09.704 
28,7 cl 
7 cm | 7,6 cm

Petra

Brera Bliss

Jerte

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.466 
36,5 cl 
13 cm | 7 cm

09.427 
28 cl 
9 cm | 7,2 cm

01.431 
36,5 cl 
13 cm | 7 cm

09.429 
28 cl 
9 cm | 7,2 cm

01.531 
50 cl 
16 cm | 7,4 cm

01.549 
35 cl 
13,2 cm | 6,7 cm

09.544 
36 cl 
9,2 cm | 7,9 cm

01.109 
42 cl 
13,7 cm | 8,1 cm

01.110 
35,5 cl 
13 cm | 7,1 cm

09.104 
35 cl 
9 cm | 8,2 cm

01.204 
36 cl 
14,7 cm | 6,6 cm

01.205 
32 cl 
13,5 cm | 6,6 cm

09.214 
35 cl 
9,8 cm | 7,8 cm

Seira
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κρυσταλλίνη Rocks B κρυσταλλίνη Finess 

κρυσταλλίνη Hepburn 

κρυσταλλίνη Pure 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.510 
43 cl 
13,5 cm | 7,4 cm

09.534 
41 cl 
9 cm | 9 cm

09.559 
37 cl 
10,5 cm | 6,3 cm

09.560 
59 cl 
12 cm | 7,2 cm

09.561 
71 cl 
11,4 cm | 7,2 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.504  
44 cl 
14 cm | 8,6 cm

01.505 
38 cl 
12,4 cm | 8,6 cm

09.512 
40 cl 
10,1 cm | 9,6 cm

03.503 
29 cl 
8,9 cm | 8,9 cm

01.584 
42 cl 
15,5 cm | 7,5 cm

09.563 
38 cl 
9,5 cm | 9,2 cm

01.501 
54 cl 
15,9 cm | 7,8 cm

01.502 
42 cl 
14,2 cm | 7,3 cm

01.503 
32 cl 
12 cm | 7,3 cm

09.510 
40 cl 
10,3 cm | 9 cm

03.502 
33 cl 
9,3 cm | 8,4 cm

03.500 
26 cl 
8,6 cm | 8,1 cm

κρυσταλλίνη Swing 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Jive κρυσταλλίνη

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.544 
48 cl 
15,8 cm | 8,1 cm

01.545 
40 cl 
15 cm | 7,7 cm

01.546 
25 cl 
11,8 cm | 7,2 cm

09.513 
49 cl 
10 cm | 10 cm

09.514 
33 cl 
9,6 cm | 9,2 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.436 
35 cl 
14,1 cm | 6,2 cm

01.435 
44,5 cl 
15,1 cm | 6,6 cm

09.433 
30 cl 
8,2 cm | 7,5 cm

09.566 
39 cl 
8,8 cm | 8,2 cm 

01.514 
34 cl 
14,2 cm | 6,2 cm

09.562 
44 cl 
8,7 cm | 9,1 cm

03.506 
33 cl 
7,9 cm | 8,4 cm

κρυσταλλίνη Cordus 

κρυσταλλίνη Siesta
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ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ

Syrah

Baztan

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Bodega - Sidra

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Izas

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ
ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Mencia

01.414 
47 cl 
14,8 cm | 7,8 cm

09.529  
47 cl 
11,2 cm | 9,1 cm

09.528  
35 cl 
9,6 cm | 8,4 cm

01.547  
40 cl 
14,7 cm | 7 cm

09.507 
33 cl 
9,4 cm | 8,2 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

T-Sidra T-pinta

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Beck Isaba 

Viv

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Endessa

01.023 
48,5 cl 
15,3 cm | 8,3 cm

09.002 
39 cl 
10,4 cm | 9 cm

01.243 
41 cl 
16,8 cm | 7 cm

01.220 
35 cl 
16,2 cm | 6,7 cm

01.218 
29 cl 
14,7 cm | 6,4 cm

09.213 
37 cl 
10,6 cm | 8,3 cm

03.214 
28 cl 
9,6 cm | 7,8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

09.547 
50 cl 
12,1 cm | 8,9 cm

09.548 
33 cl 
8,9 cm | 8,6 cm

01.543  
35 cl 
12,1 cm | 7,6 cm

09.516  
32 cl 
8,4 cm | 9 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.539 
36 cl 
12,1 cm | 8,3 cm

01.540 
42 cl 
12,5 cm | 8,6 cm

09.523 
47 cl 
10,9 cm | 8,7 cm

09.522 
35 cl 
9,9 cm | 8 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

09.525 
50 cl 
12 cm | 8,8 cm

09.526 
37 cl 
9,1 cm | 8,5 cm

07.510 
22 cl 
5,8 cm | 8,2 cm

09.004 
50 cl 
12 cm | 8,8 cm

09.003 
35,8 cl 
9 cm | 8,4 cm

07.003 
21,5 cl 
5,8 cm | 8,2 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Grande

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ
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Nova

Ouessant

Cosmos

ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

09.106 
35 cl 
11,7 cm | 8,8 cm

07.107 
25 cl 
10,1 cm | 8,1 cm

01.535 
56 cl 
15 cm | 9 cm

01.536 
47 cl 
14,5 cm | 8,7 cm

01.537 
33 cl 
13,4 cm | 7,7 cm

01.538 
28 cl 
11,9 cm | 7,4 cm

03.511 
22 cl  
10,5 cm | 7,1 cm

Belagua

Seira

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.602 
24 cl 
11,6 cm | 6,8 cm

01.603 
31 cl 
12,9 cm | 7,2 cm

01.604 
36 cl 
14 cm | 7,3 cm

01.605 
42 cl 
14 cm | 7,9 cm

01.606 
47 cl 
15,3 cm | 8 cm

09.508 
32 cl 
8,9 cm | 8,6 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Sunray

01.610 
46 cl 
16 cm | 8,6 cm

01.611 
29,5 cl 
15,8 cm | 7,1 cm

09.436 
39 cl 
10,5 cm | 9,8 cm

09.437 
29 cl 
9,8 cm | 8,9 cm

09.330 
29 cl 
10,6 cm | 8 cm

01.519 
45 cl 
14,8 cm | 8,1 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.445  
31 cl 
13,5 cm | 6 cm

03.448 
26 cl 
7,5 cm | 8 cm

01.444  
31 cl 
13,7 cm | 5,7 cm

09.428 
31 cl 
9 cm | 8 cm

01.171 
40,5 cl 
13,5 cm | 8 cm

09.136 
37 cl 
10,1 cm | 8,7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.100  
38 cl 
12 cm | 8,3 cm

09.107 
39,5 cl 
10 cm | 9,1 cm

09.129  
30,5 cl 
9,2 cm | 8,4 cm

01.702  
46 cl 
13 cm | 6,8 cm

09.702  
36,4 cl 
10,6 cm | 6,8 cm

07.703  
35,3 cl 
11,4 cm | 7,1 cm

09.704  
28,7 cl 
8 cm | 7,6 cm

Leia Novecento

Barshine Aqua Alegro

ΑΘΡΑΥΣΤΟ
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01.334 
36 cl 
12,4 cm | 8,8 cm

09.318 
31 cl 
9,4 cm | 9 cm

09.317 
25 cl 
9 cm | 8,6 cm

01.335 
36 cl 
12,4 cm | 8,8 cm

09.319 
25 cl 
9 cm | 8,6 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ
ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Picardie

Picardie marin Picardie frost

01.331 
50 cl 
14,3 cm | 9,2 cm

01.332 
36 cl 
12,4 cm | 8,8 cm

09.307 
31 cl 
9,4 cm | 9 cm

09.308 
25 cl 
9 cm | 8,6 cm

07.301 
16 cl 
7,2 cm | 6,9 cm

07.303 
13 cl 
6,9 cm | 6,6 cm

07.304 
9 cl 
6,2 cm | 6,2 cm

Twist

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.240 (15754) 
41 cl 
13,4 cm | 9,5 cm

01.241 (15747) 
35 cl 
12 cm | 8,3 cm

01.242 (15755) 
29 cl 
12,9 cm | 8,8 cm

09.210 (15746) 
35 cl 
10,1 cm | 10,2 cm

03.211 (15748) 
26 cl 
9,2 cm | 9,2 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Brooklyn

01.198 
41,4 cl 
14,6 cm | 8,8 cm

01.200 
35,5 cl 
14 cm | 8,4 cm

01.199 
29,6 cl 
13,4 cm | 7,9 cm

09.149 
35,5 cl 
11 cm | 9,6 cm

09.150 
26,6 cl 
10,1 cm | 8,8 cm

Diamond

01.191 
47 cl 
14,4 cm | 8,6 cm

09.142 
39 cl 
10,3 cm | 9,1 cm

09.140 
30 cl 
9,3 cm | 8,4 cm

01.192 
47 cl 
14,4 cm | 8,6 cm

09.143 
39 cl 
10,3 cm | 9,1 cm

09.141 
30 cl 
9,3 cm | 8,4 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.
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ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Nervion

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Mykonos

01.406 
29 cl 
12,6 cm | 6,5 cm

09.400 
22 cl 
9,8 cm | 6,4 cm

07.401 
18 cl 
8,8 cm | 6,5 cm

07.513 
13 cl 
7,7 cm | 6,7 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Stack

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Next

01.441  
28 cl 
11,8 cm | 7,3 cm

07.405  
20 cl 
8,4 cm | 7,1 cm

07.404 
16,5 cl 
7,9 cm | 6,6 cm

09.527 
25 cl 
8,9 cm | 8 cm

07.509 
18 cl 
8 cm | 7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Campus Mokka

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Tower

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

10.480 
30 cl 
12,3 cm | 7,6 cm

10.481 
22 cl 
11,2 cm | 7 cm

08.451 
17,5 cl 
10,5 cm | 6,5 cm

10.000 
28 cl 
13 cm | 7,3 cm

10.002 
24 cl 
12 cm | 6,9 cm

08.002 
15 cl 
10 cm | 6,1 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Colombia Chiquito

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Norvege

01.407 
32 cl 
12,5 cm | 7,4 cm

01.408 
27 cl 
11,4 cm | 7,2 cm

07.403 
20 cl 
8,8 cm | 7,2 cm 

07.402 
16 cl 
8,2 cm | 6,5 cm 

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

09.505 
29 cl 
9,5 cm | 8 cm

07.505 
20 cl 
8,6 cm | 7,3 cm

07.507 
13 cl 
7,7 cm | 6,7 cm

07.522 
23 cl 
6,5 cm | 8,3 cm

Vachos Zing Marocco

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Provence 

09.113 
26 cl 
9,2 cm | 8,3 cm

07.102 
13 cl 
7,9 cm | 6,7 cm

09.000 (53154) 
26 cl 
9,7 cm | 8,3 cm

07.000 (54110) 
13 cl 
7,9 cm | 6,7 cm

09.333 
20 cl 
9,5 cm | 8,7 cm

07.118 
12 cl 
7 cm | 7 cm

01.006 (51037)  
28 cl 
14,2 cm | 7 cm

07.407 (54047)  
14 cl 
7,5 cm | 7,1 cm
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κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

01.238 (15437) 
41,4 cl 
12,1 cm | 8,6 cm

01.239 (15436) 
35,5 cl 
11,7 cm | 7,9 cm

01.235 (15765) 
35,5 cl 
15,9 cm | 7,4 cm

01.234 (15764) 
29,6 cl 
15,3 cm | 7 cm

09.202 (15435) 
35,5 cl 
9,2 cm | 9,5 cm

03.217 (15434) 
26,6 cl 
8,5 cm | 8,5 cm

Everest

Eskale

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ
ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Casablanca

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.418 
42 cl 
13 cm | 8,8 cm

01.419  
35 cl 
12,1 cm | 8,4 cm

01.450 
36 cl 
14,8 cm | 8 cm

03.416 
26 cl 
9,8 cm | 8,4 cm

07.407 
14 cl 
7,5 cm | 7,1 cm

09.425 
31 cl 
8,8 cm | 9,1 cm

09.426 
42 cl 
9,1 cm | 9,6 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Granity

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.403 
65 cl 
17,8 cm | 9,7 cm

01.402 
46 cl 
16 cm | 8,7 cm

01.405 
31 cl 
14 cm | 7,5 cm

01.403 
42 cl 
13 cm | 8,9 cm

01.404 
35 cl 
12,2 cm | 8,5 cm

01.413 ούζου 
20 cl 
12,7 cm | 6,4 cm

03.403 
27 cl 
9,8 cm | 8,5 cm

07.400 
16 cl 
7,3 cm | 7,3 cm

Marocco

01.015 (53177)  
42 cl 
13 cm | 8,8 cm

01.025 (51031)  
35 cl 
12,1 cm | 8,4 cm

01.013 (53047)  
34 cl 
14,2 cm | 7,8 cm

01.006 (51037)  
28 cl 
14,2 cm | 7 cm

800.01.031  μωβ  
800.01.034  κόκκινο 
800.01.032  πράσινο  
800.01.033  πορτοκαλί

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

χρωματιστό 
35 cl 

12,1 cm | 8,4 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Olympus

01.562/041 
35,5 cl 
11,7 cm | 7,9 cm

09.506 
26,6 cl 
8,5 cm | 8,5 cm

07.004 
20,5 cl 
8,1 cm | 7,6 cm

07.521 
15 cl 
7,5 cm | 7 cm188
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Texas

San Marco

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.126 
45,5 cl 
17,5 cm | 8,6 cm

01.125 
42 cl 
17 cm | 8,7 cm

01.124 
35 cl 
16,2 cm | 7,7 cm

01.123 
32 cl 
16,2 cm | 7,7 cm

09.109 
35 cl DOF 
11,7 cm | 10 cm

03.104 
25 cl  
10,7 cm | 9,2 cm

13.108 
15 cl 
9,5 cm | 7,7 cm

Ypsilon

ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ

Rock Bar

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.120 
48 cl 
13 cm | 9 cm

01.121 
37 cl 
12 cm | 8,3 cm

09.138 
39 cl 
10 cm | 9,1 cm

03.124 
27 cl 
9,3 cm | 8,4 cm

07.104 
20 cl 
8,4 cm | 7,6 cm

01.118 
40 cl 
13 cm | 8,8 cm

01.119 
30 cl 
12 cm | 8,1 cm

09.100 
27 cl 
9,2 cm | 8,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

Oxford

01.021 (51071) 
33 cl 
15,8 cm | 7,4 cm

01.020 (51070) 
29 cl 
15,8 cm | 6,7 cm

03.007 (53070) 
25,5 cl 
9,8 cm | 8,8 cm

07.010 (54070) 
15 cl 
8,1 cm | 7,8 cm

01.045 
38 cl 
12,2 cm | 8,4 cm

09.011 
27 cl 
9 cm | 8,7 cm

01.043 
38 cl 
12,2 cm | 8,4 cm

09.012 
27 cl 
9 cm | 8,7 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.217 (15715) 
47,3 cl 
17,8 cm | 8,1 cm

01.216 (15714) 
41,4 cl 
16,8 cm | 7,9 cm

01.214 (15713) 
35,5 cl 
16 cm | 7 cm

01.215 (15711) 
29,6 cl 
15,9 cm | 7 cm

09.200 (15712) 
35,5 cl 
10,5 cm | 9,8 cm

03.206 (15710) 
26,6 cl 
9,8 cm | 8,9 cm

Endeavor

ΑΘΡΑΥΣΤΟ
ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟΑΘΡΑΥΣΤΟ

Grande

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.448 (52080) 
48 cl 
16 cm | 8,6 cm

01.447 (52112) 
37,5 cl 
15,5 cm | 7,9 cm

01.446 (52420) 
30 cl 
15,8 cm | 6,7 cm

01.461 (52290) 
29 cl 
15,8 cm | 7,1 cm

09.419 
41 cl 
10,9 cm | 10,3 cm

09.411 (52060) 
31 cl 
8,9 cm | 9,8 cm

13.400 (52130) 
19 cl 
10 cm | 6,9 cm
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ΑΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.001 (92503) 
27 cl 
17,8 cm | 6,3 cm

13.003 (92504) 
18 cl 
15,3 cm | 6,3 cm

16.403 
38,5 cl  
14,8 cm | 11,2 cm

16.300 
26 cl  
14,6 cm | 7,7 cm 

16.302/404 
26 cl 
15 cm | 7,8 cm

16.401 
36 cl 
16,2 cm | 7,5 cm

16.402 
45,5 cl 
17,5 cm | 9,1 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.018 (92520) 
37,5 cl 
15,2 cm | 8 cm

01.537 
33 cl 
13,4 cm | 7,7 cm

01.538 
28 cl 
11,9 cm | 7,4 cm

01.014 (91805) 
36,5 cl 
15 cm | 7,1 cm

14.005 (91600) 
29 cl 
15,7 cm | 6,5 cm

14.200 (3821) 
31,1 cl 
15,9 cm | 8,6 cm

13.211 (3820) 
25,1 cl 
14,6 cm | 7,9 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

13.520 Samba 
32 cl 
14,4 cm | 8 cm

14.520 Samba 
35 cl 
18 cm | 7,4 cm

14.010 (92507) 
33 cl 
17 cm | 7,3 cm

13.002 (92508) 
25 cl 
13 cm | 7,7 cm

01.592 ισοθερμικό 
45 cl 
15 cm | 9 cm

01.590 ισοθερμικό 
50 cl 
14,2 cm | 8 cm

01.591 ισοθερμικό 
35 cl 
12 cm | 8,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.318 
38 cl 
21,2 cm | 6,8 cm

14.320 
32 cl 
19 cm | 6,5 cm

14.319 
27 cl 
17,4 cm | 6,3 cm

14.024 (92531) 
25 cl 
14,2 cm | 7,6 cm

14.023 (92530) 
33 cl 
16,2 cm | 8,2 cm 

01.558 
33 cl 
15,5 cm | 7 cm

09.582 
30 cl 
10 cm | 9,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

01.565 (41012) 
35 cl 
12,9 cm | 9,5 cm

01.561 (41008) 
30 cl 
12,1 cm | 8 cm 

09.542 
30 cl 
9 cm | 8,9 cm

15.330 
38 cl 
15,3 cm | 8 cm

13.530 
31,5 cl 
12,6 cm | 8,3 cm

13.531 
22 cl 
11 cm | 7,8 cm

ποτήρια καφέ
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κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

04.500  
30 cl 
9,8 cm | 10,5 cm

04.501 
23 cl 
7 cm | 9,5 cm

04.453 
27,5 cl 
14,2 cm | 10,2 cm

04.116 
15 cl 
7,4 cm | 9,5 cm

04.408 
27,5  cl 
10 cm | 10 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

04.407 Palmier 
21 cl 
10,1 cm | 12,5 cm

04.525 Zerba 
36 cl 
14 cm | 11 cm

04.102/526 Acapulco 
37 cl 
12,5 cm | 11,6 cm

04.104 Acapulco 
17,5 cl 
10,5 cm | 9,4 cm

04.002 (44854) 
27 cl 
10,4 cm | 10 cm

04.450 (51098) 
25 cl 
11,5 cm | 12,7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

04.110 Ypsilon 
37,5 cl 
9 cm | 13 cm

04.451 
23 cl 
8,7 cm | 10,6 cm

04.401 
38 cl 
9,4 cm | 11,7 cm

04.402 
21 cl 
7,8 cm | 10 cm

04.452 
31,5 cl 
10,7 cm | 11,4 cm

04.334 Lyonnais 
60 cl 
8,3 cm | 13,9 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

14.207 (15429) 
41,4 cl 
20,3 cm | 8,3 cm

14.206 (15680) 
35,5 cl 
18,4 cm | 7,6 cm

04.200/010 
36 cl 
19 cm | 7,9 cm

04.000 (44852) 
34 cl 
17,4 cm | 8,2 cm

04.406 Palmier 
37 cl 
20,1 cm | 12 cm

04.405 Quadro 
39 cl 
19 cm | 8 cm

κωδικός 04.121 
33 cl 
16,9 cm | 8,4 cm

 04.454 (51128) 
26 cl 
18,8 cm | 8,2 cm

04.011 Soda 
35 cl 
18 cm | 7,8 cm

14.411 
35 cl 
17 cm | 8,5 cm

04.107 
40 cl 
18 cm | 8 cm

04.106 
38 cl 
18,2 cm | 8,5 cm

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

04.332 Greece 
25 cl 
10,4 cm | 14,4 cm

04.330 Omega 
22 cl 
12,2 cm | 12,5 cm

04.117 Fortuna 
32 cl 
18 cm | 12,5 cm

04.001 (44853) 
22,5 cl 
13 cm | 9,8 cm

04.135/100 Primavera 
24 cl 
13,7 cm | 13,5 cm

παγωτού - milkshake

04.530  
21 cl 
23x10,5 cm

04.700 
21 cl 
23,9x10 cm
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20.817 
25 cl 
17 cm | 6,5 cm

20.815  
30 cl 
20,8 cm | 7,5 cm

20.813  
10 cl 
20 cm | 4,5 cm

20.829  
30 cl 
17 cm | 6,5 cm

20.828 
50 cl 
22 cm | 8,5 cm

20.805  
30 cl 
14,6 cm | 8,7 cm

20.806  
25 cl 
15 cm | 6 cm

20.807  
35 cl 
15 cm | 6,5 cm

20.801  
25 cl 
8,7 cm | 8,2 cm

Κατασκευασμένα  
από 100% ανακυκλώσιμο 
υλικό, βαρύ, άθραυστο και 
συμπαγές,  
δεν χαράσσεται  
και διατηρεί τη θερμοκρασία  
του περιχομένου του τέσσερεις 
φορές περισσότερο  
από το γυαλί. Πλένονται σε 
πλυντήριο πιάτων  
έως τους 70°C  
με απορρυπαντικά  
5-7 Ph  
αποφεύγοντας  
το ζεστό στέγνωμα  
και αντέχουν  
σε  θερμοκρασίες  
από -20°C  
έως 120°C.

super glass

Crystal PC

στοιβαζόμενα

20.816 
30 cl 
21 cm | 7 cm

20.826 
20 cl 
9 cm | 8,5 cm

20.825 
45 cl 
15 cm | 8,5 cm

20.821 
40 cl 
14 cm | 8,5 cm

20.822 
25 cl 
12 cm | 8 cm

20.827  
4 cl 
6,8 cm | 3,6 cm

20.297 
25 cl 
9 cm | 8,7 cm

20.298 
30 cl 
14 cm | 8,5 cm

20.316  
25 cl 
9 cm | 8,7 cm

20.317  
30 cl 
14 cm | 8,5 cm

20.318  
25 cl 
9 cm | 8,7 cm

20.319  
30 cl 
14 cm | 8,5 cm

ποτήρια
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κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.295  
48 cl 
22 cm | 8,5 cm 

20.658 κρασιού 
35 cl 
19,7 cm | 7,9 cm 

20.662 
10 cl 
17 cm | 5 cm

20.742 
18 cl  
19,5 cm | 5 cm

20.742 
18 cl  
19,5 cm | 5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.741 
27,5 cl  
17,5 cm | 11,5 cm

20.254 
27,5 cl 
16,6 cm | 11,5 cm

20.664 
12 cl 
13 cm | 8,5 cm

20.262/812 
35 cl 
17,5 cm | 11,8 cm

20.740 
41 cl 
17 cm | 11,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.278 νερού 
32 cl 
18,5 cm | 8,2 cm

20.279 κρασιού 
23 cl 
16,8 cm | 7,4 cm

20.760 κρασιού 
25 cl 
17,5 cm | 7,5 cm

20.745 κρασιού 
30 cl 
19 cm | 7,4 cm 

20.601 
25 cl 
16,5 cm | 7 cm 

ποτήρια πισίνας

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.271 
25 cl 
9 cm | 8,3 cm

20.273 
36 cl 
14 cm | 7,3 cm

20.293 
5 cl 
5,5 cm | 4,55 cm

20.267 
23 cl 
16,5 cm | 7 cm

20.265 
32 cl 
18 cm | 8 cm

20.264 
18 cl 
19,5 cm | 5 cm

ποτήρια

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.272 
25 cl 
9 cm | 8,3 cm

20.274 
36 cl 
14 cm | 7,3 cm

20.252 
22 cl 
11,2 cm | 6 cm

20.268 
23 cl 
16,5 cm | 7 cm

20.266 
32 cl 
18 cm | 8 cm

20.263 
18 cl 
19,5 cm | 5 cm 193



κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.255 
32 cl 
15,5 cm | 6,3 cm

20.754 
24 cl 
12,4 cm | 5,5 cm

20.250 
26 cl 
11,3 cm | 6,3 cm

20.617 
22 cl 
15 cm | 5 cm

20.755 
25 cl 
8 cm | 7,5 cm

20.642 
3,4 cl 
6 cm | 3,5 cm

20.756 
6 cl 
6,5 cm | 4,5 cm

20.294 
5 cl 
5,7 cm | 4,5 cm

20.748 
33 cl 
9 cm | 8,5 cm

20.129 
30 cl 
9,7 cm | 8,2 cm

20.640 
35 cl 
8,5 cm | 8,5 cm

20.711 
43 cl 
12 cm | 8,5 cm

20.710 
30 cl 
8,5 cm | 8,5 cm

20.712 
39 cl 
9,8 cm | 10 cm
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κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.790 
40 cl  
13,2 cm | 8,4 cm

20.787 
30 cl 
11,5 cm | 7,9 cm

20.780 
25 cl 
8,9 cm | 8,5 cm

20.793 
40 cl 
13,2 cm | 8,4 cm

20.788 
30 cl 
11,5 cm | 7,9 cm

20.782 
25 cl 
8,9 cm | 8,5 cm

20.792 
40 cl 
13,2 cm | 8,4 cm

20.791 
40 cl 
13,2 cm | 8,4 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.761  (PCG-18) 
50 cl 
13 cm | 8,5 cm

20.245 
56 cl 
17 cm | 8 cm

20.244 
34 cl 
14 cm | 6,5 cm

20.281  
36 cl 
17,5 cm | 7,2 cm

20.759 (PCG-27) 
40 cl 
18,1 cm | 6,8 cm

20.653 (983) 
30 cl  
17 cm | 8 cm

20.744 
36 cl  
18 cm | 7,5 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.277 
36 cl 
14,8 cm | 7,3 cm

20.644 
30 cl 
14,5 cm | 6,5 cm

20.747 
49 cl 
13 cm | 8,5 cm

20.270 
25 cl 
9 cm | 8,4 cm

20.752 
25 cl 
9 cm | 8,4 cm

20.280 
5 cl 
5,8 cm | 5 cm

20.750 
40 cl 
13 cm | 8,2 cm

20.751 
30 cl 
11,5 cm | 7,5 cm

Πλαστικά ποτήρια 
για πισίνα, μπαρ, 

παραλία.  
Υψηλής αντοχής, 

κατάλληλα  
για τρόφιμα,  

με  αντίστοιχες 
πιστοποιήσεις. 

Διαυγή σαν 
πραγματικό γυαλί 

και με μεγάλη 
διάρκεια ζωής. 

ποτήρια πισίνας



κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.762 (PCG -16) 
29 cl 
10,9 cm | 8,2 cm

20.746 
35 cl 
10 cm | 9 cm

20.765 
25 cl 
9,2 cm | 7,6 cm

20.235 
20 cl 
με πιάτο

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.287 
30 cl 
12 cm | 7,5 cm

20.288 
40 cl 
14 cm | 8 cm

20.289 
50 cl 
15 cm | 9 cm

20.611 στοιβαζ. 
50 cl 
17,2 cm | 7,9 cm

ποτήρια πισίνας

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.659 
16 cl  
7 cm | 6,5 cm

20.757 
25 cl 
9 cm | 7 cm

20.615 
20 cl 
9 cm | 7,5 cm

20.616 
25 cl 
10 cm | 7 cm

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

20.282 
40 cl 
15 cm | 7,5 cm

20.283 
καπάκι για ποτήρι 
20.282

20.290 
30 cl, mat PP 
12 cm | 7,5 cm

20.291 
40 cl, mat PP 
14 cm | 8 cm

20.292 
50 cl, mat PP 
15 cm | 9 cm

ποτήρια

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

κωδικός 
χωρητικότ. 

ύψος | διάμ.

ποτήρι με ετικέτα  
«Use me -  
Re-use me» 
ελάχιστη παραγγελία 
1.000 τμχ.

20.764 
40 cl, mat 
12,5 cm | 7,5 cm

20.763 
25 cl, mat 
12 cm | 6,5 cm

20.285/758 
39 cl 
13,8 cm | 8 cm

20.286 
57,2 cl 
16 cm | 8,5 cm

20.612 
50 cl 
17 cm | 8,5 cm

20.613 
40 cl 
15 cm | 8 cm

20.261 
40 cl, mat 
13 cm | 7,5 cm

20.260 
35 cl, mat 
11,7 cm | 7,5 cm

20.259 
24 cl, mat 
10,2 cm | 6,7 cm

20.258 
33 cl, mat 
12,3 cm | 7,6 cm

20.257 
29 cl, mat 
9 cm | 8,3 cm

20.605 
28 cl 
11,7 cm | 7 cm

20.296 
40 cl, mat PP 
14 cm | 8 cm

195



885.05.035  
τσάντα insulated μπλε  
με δύο θήκες 
και δερμάτινες  
λεπτομέρειες 
21χ23,5 cm | 10 cm

τσάντες διατήρησης και  
μεταφοράς τροφίμων

885.05.036  
τσάντα insulated  
μαύρη με  δύο θήκες 
22χ23,5 cm | 10 cm

ποτήρια

ποτήρι μαύρο 
885.05.004   42 cl

ποτήρι λευκό 
885.05.008   42 cl

ποτήρι μαύρο 
885.05.005   30 cl

ποτήρι λευκό 
885.05.009   30 cl

θερμός  
LGB         28 cl

θερμός  
HBG         45 cl

θερμός can κροκί 
885.05.029   30 cl 
885.05.025   50 cl

θερμός can μαύρο 
885.05.026   50 cl

θερμός can κόκκινο 
885.05.027   50 cl

θερμός can «arlekin» 
885.05.028   50 cl

θερμός can 33 cl 
885.05.050   κόκκινο 
885.05.051   πράσινο

μπουκάλι λευκό 
885.05.019   0,5 lt

μπουκάλι inox 
885.05.006   0,5 lt

μπουκάλι μαύρο 
885.05.047   0,35 lt 
885.05.022   0,5 lt

μπουκάλι γαλάζιο 
885.05.021   0,5 lt

μπουκάλι θερμός  
κόκκινο 
885.05.046   0,35 lt

μπουκάλι θερμός  
κροκί 
885.05.048   0,35 lt

Για την μείωση των πλαστικών μιας χρήσης που σπάνια ανακυκλώνονται σωστά.  
Ποτήρια και μπουκάλια διπλού τοιχώματος (εσωτερικά inox 18/10) κατασκευασμένα  
με κενό αέρος που διατηρούν ζεστό ή κρύο το ρόφημα για πολλές ώρες.

ποτήρια vacuum

για σερβίρισμα στην πισίνα 
και την παραλία ανατρέξτε 

σελ  105
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δοχείο φαγητού inox 
885.05.075   800 ml 
885.05.076   1.200 ml

δοχείο φαγητού αεροστεγές (850 ml) 
με κουτάλι και πιρούνι 
885.05.010   23χ11χ6 cm 

δοχείο φαγητού διπλό 
με μαχαιροπήρουνα 
885.05.013   2χ500 ml

δοχεία φαγητού
σετ πλαστικά  
μαχαιροπήρουνα 
885.05.012   18 cm

σετ μαχαιροπήρουνα 
μπαμπού 
885.05.030   18 cm

ποτήρια

Αυθεντικά Γαλλικά χειροποίητα καλάθια 
pique-nique για δύο, τέσσερα και έξι άτομα.  
Με εσωτερική ισοθερμική επένδυση για 
διατήρηση της θερμοκρασίας του ζεστού ή 
κρύου φαγητού (πλην του 054.05.079). 
Διατίθενται (αναλόγως μοντέλου) είτε κενά ή 
συνοδευόμενα από σετ πιάτων, 
μαχαιροπίρουνων, ποτηριών και εργαλείων 
κρασιού.

054.05.076 
καλάθι μπεζ 
«Chantilly» 

47χ27 cm | 25,5 cm

054.05.077 
καλάθι «Chantilly» 

47χ29 cm | 25,5 cm

054.05.083 
καλάθι πικ-νικ  
6 ατόμων  
«Louvre»

054.05.080 
καλάθι πικ-νικ  
2 ατόμων  
«Saint Michel»

054.05.081 
καλάθι πικ-νικ 4 ατόμων «Marly»

054.05.079 
καλάθι  

«Champagne» 
40χ30 cm | 20 cm

054.05.078 
καλάθι «Chantilly» 

47x29 cm | 25,5 cm

καλάθια πικ-νικ

054.05.082 
καλάθι πικ-νικ  
6 ατόμων  
«Versailles»
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076.05.544 
καφέ, 9 cl 
076.05.545 πιάτο

076.05.540 
τσαγιού, 25 cl 
076.05.542  πιάτο

076.05.541 
τσαγιού, 24 cl 
076.05.542  πιάτο

076.05.570 
φλυτζάνι, 18 cl 

076.05.571 
πιάτο 15 cm

076.05.572 
φλυτζάνι, 22 cl 

076.05.574 
πιάτο 16 cm

076.05.573 
φλυτζάνι, 34 cl 

076.05.574 
πιάτο 16 cm

076.05.560 
καφέ, 8 cl 
076.05.561  πιάτο

076.05.562 
τσαγιού, 21 cl 
076.05.563  πιάτο

076.05.488 
τσαγιού στοιβ., 20 cl 
076.05.489  πιάτο

Soley

Dove

Line

café
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Silhouette
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005.05.076 
ζαχαροθήκη 
11,5χ7 cm

004.05.142 
γαλατιέρα 
17,5 cl

005.05.075 
ζαχαροθήκη 
6 cm | 8 cm

004.05.163 
ζαχαριέρα  
με καπάκι 
25 cl

004.05.097 
αυγοθήκη

005.05.078 
ζαχαροθήκη 
8 cm

003.05.147 
καφετιέρα, 50 cl

004.05.141 
γαλατιέρα 
1,5 cl

003.05.146 
καφετιέρα, 40 cl

004.05.145 
γαλατιέρα, 13,5 cl

004.05.144 
γαλατιέρα 
6 cl

004.05.160 
γαλατιέρα, 30 cl

076.05.565 
τσαγιού, 20 cl 
076.05.566  
πιάτο, 16 cm

076.05.538 
φλυτζάνι 8 cl 
με πιάτο

076.05.536 
φλυτζάνι 25 cl 
με πιάτο

καφετιέρα 
003.05.137 45 cl 
003.05.145 85 cl

τσαγιέρα 
003.05.138 33 cl 
003.05.139 50 cl

004.05.161 
γαλατιέρα,  
70 cl



café

501.05.004 
καφέ στοιβ., 9 cl 
501.05.005  πιάτο

501.05.008         
στοιβ., 18 cl 
501.05.002 
στοιβ., 22 cl 
501.05.003   πιάτο

501.05.007 
 καφέ, 9 cl 
501.05.005  πιάτο

501.05.006 
τσαγιού, 22 cl 
501.05.003  πιάτο

501.05.000 
σοκολάτας, 30 cl 
501.05.001  πιάτο 

La Scala

Artesano Barista

γυάλινα διπλού τοιχώματος

501.05.080   
espresso, 9 cl 
501.05.081  πιάτο

501.05.082   
τσαγιού, 18 cl 
501.05.083   
τσαγιού, 22 cl 
501.05.085  πιάτο

501.05.084   
κούπα, 38 cl 
501.05.085  πιάτο

501.05.086  
τσαγιού, 26 cl 
501.05.085  πιάτο

501.05.087  
σοκολάτας, 35 cl 
501.05.085  πιάτο 
 

Affinity

501.05.107 
espresso, 10 cl 
501.05.127  πιάτο 

501.05.109 
τσαγιού, 22 cl 
501.05.108  πιάτο

501.05.102  
espresso, 10 cl 
501.05.127 πιάτο 

501.05.101 
τσαγιού, 22 cl 
501.05.108  πιάτο

501.05.100  
τσαγιού, 25 cl 
500.05.466  πιάτο 

501.05.104   
κούπα, 40 cl

501.05.105   
κούπα στοιβ., 40 cl

Dune

501.05.155 
espresso, 8 cl 
501.05.153  πιάτο

501.05.156  
τσαγιού, 18 cl 
501.05.154  
τσαγιού, 22 cl 
501.05.151  πιάτο

501.05.152 
espresso, 8 cl 
501.05.153  πιάτο

501.05.150 
τσαγιού, 22 cl 
501.05.149 
τσαγιού, 26 cl 
501.05.151  πιάτο

501.05.158  
κούπα, 40 cl

501.05.103 
φλυτζάνι,  
42 cl

501.05.092 
φλυτζάνι,  
22 cl

501.05.093 
φλυτζάνι χωρίς χέρι 
11 cl

τσαγιέρα με φίλτρο 
501.05.167    50 cl 
501.05.168    100 cl
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301.05.400 
φλυτζάνι, 9 cl  
301.05.401 
πιάτο, 11 cm

301.05.402 
φλυτζάνι, 18 cl 
301.05.403 
πιάτο, 14 cm

31.05.404 
φλυτζάνι, 25 cl 
301.05.405 
πιάτο, 15 cm

301.05.406 
φλυτζάνι, 35 cl 
301.05.407 
φλυτζάνι, 45 cl 
301.05.408 
πιάτο, 16 cm

301.05.415 
φλυτζάνι στοιβ., 10 cl  
301.05.420 
πιάτο, 12 cm

301.05.416 
φλυτζάνι στοιβ., 18 cl 
301.05.421 
πιάτο, 15 cm

301.05.417 
φλυτζάνι στοιβ., 22 cl 
301.05.421 
πιάτο, 15 cm

301.05.459 
ζαχαριέρα 
25 cl

καφετιέρα 
301.05.450 30 cl 
301.05.451 60 cl

τσαγιέρα 
301.05.452 40 cl 
301.05.453 75 cl

γαλατιέρα 
301.05.454 5 cl
301.05.455 10 cl

γαλατιέρα 
301.05.456 15 cl 
301.05.457 30 cl

φλυτζάνι  
301.05.344  9 cl 
πιάτο  
301.05.345  9 cm

φλυτζάνι  
301.05.346  18 cl 
301.05.337  25 cl  
πιάτο στρογγυλό 
301.05.338  16 cm

κούπα  
301.05.347  30 cl  
301.05.348  45 cl

φλυτζάνι  
301.05.340  35 cl 
301.05.329  44 cl 
πιάτο στρογγυλό 
301.05.339  18 cm

φλυτζάνι  
301.05.342  25 cl 
πιάτο στρογγυλό 
301.05.338  16 cm

φλυτζάνι στοιβαζόμενο 
301.05.335  18 cl 
301.05.336  25 cl 
πιάτο στρογγυλό 
301.05.338  16 cm

μπωλ  
301.05.331  44 cl

301.05.330 
ζαχαριέρα 7,7 cm

γαλατιέρα 
301.05.324  5 cl

γαλατιέρα 
301.05.326   15 cl 
301.05.327   30 cl

καφετιέρα  
301.05.320  30 cl

τσαγιέρα  
301.05.322  40 cl
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γαλατιέρα 
301.05.361 5 cl 
301.05.362 15 cl 
301.05.363 30 cl

301.05.370 
ζαχαριέρα  
με καπάκι, 25 cl 

301.05.359 
καφετιέρα, 30 cl

301.05.360 
τσαγιέρα, 35 cl

201

café

φλυτζάνι  
301.05.000 9 cl 

πιάτο στρογγυλό 
301.05.001 12 cm 

πιάτο τρίγωνο 
301.05.002 12x11 cm 

φλυτζάνι  
301.05.003 18 cl 
301.05.004  22 cl 

πιάτο στρογγυλό 
301.05.005 15 cm 

πιάτο τετράγωνο 
301.05.006 14 cm

φλυτζάνι  
301.05.007 26 cl 
301.05.008 40 cl 

πιάτο στρογγυλό 
301.05.009 19 cm

301.05.010 
mug, 28 cl

301.05.300 
φλυτζάνι, 9 cl 

301.05.304 
πιάτο, 15 cm

301.05.302 
φλυτζάνι, 18 cl 

301.05.304 
πιάτο, 15  cm

301.05.303 
φλυτζάνι, 26 cl 

301.05.304 
πιάτο, 15 cm

301.05.305 
φλυτζάνι, 37 cl 

301.05.306 
πιάτο, 18 cm

301.05.308 
κούπα, 28 cl

301.05.352 
φλυτζάνι, 9 cl  
301.05.353 
πιάτο, 11 cm

301.05.354 
φλυτζάνι, 18 cl  
301.05.355 
πιάτο, 15 cm

301.05.356 
φλυτζάνι, 9 cl  
301.05.353 
πιάτο, 11 cm

301.05.357 
φλυτζάνι, 25 cl  
301.05.351 
πιάτο, 16 cm

301.05.350 
φλυτζ. στοιβ., 18 cl  
301.05.351 
πιάτο, 16 cm

Come4Table

Options

Mozart

301.05.310 
καφετιέρα, 30 cl

301.05.312 
τσαγιέρα, 55 cl

301.05.314 
γαλατιέρα, 5 cl

301.05.315 
γαλατιέρα, 15 cl

301.05.316 
ζαχαριέρα

301.05.012 
καφετιέρα, 30 cl

301.05.014 
τσαγιέρα, 35 cl

301.05.016 
γαλατιέρα, 5 cl

301.05.017 
γαλατιέρα, 15 cl



202

café

104/204/404

076.06.005    φλυτζάνι 22 cl 
076.06.003    πιάτο 

076.06.008    φλυτζάνι 12 cl 
076.06.012    πιάτο  

076.06.016    φλυτζάνι 8 cl 
076.06.017    πιάτο

076.09.082    φλυτζάνι, 8,5 cl 
076.09.023    πιάτο 

076.09.083    φλυτζάνι, 23 cl 
076.09.026    πιάτο 

076.09.084    φλυτζάνι, 44 cl 
076.09.029    πιάτο

457

420

402/202/102

στοιβαζόμενο

Tronconic 

482 435

427

076.09.012 
φλυτζάνι με χοντρό χέρι 

076.09.013  πιάτο

φλυτζάνια - κούπες πορσελάνης

076.05.480 
φλυτζάνι στοιβ., 22 cl 
076.05.479 
πιατάκι

μεγάλης 
αντοχής

076.06.201   
κούπα, 30 cl

076.06.204 
κούπα, 30 cl

 076.06.203 
κούπα, 33 cl

076.06.200 
κούπα, 33 cl

076.09.122 
κούπα, 35 cl

076.09.123 
κούπα, 31 cl

076.09.119 
κούπα, 30 cl

076.09.120 
κούπα, 35 cl

076.09.044   φλυτζάνι 22 cl 
076.09.045   πιάτο 

076.09.047   φλυτζάνι 10 cl 
076.09.048   πιάτο 

076.09.042   φλυτζάνι 6,8 cl 
076.09.043   πιάτο

076.09.028   φλυτζάνι 41,5 cl 
076.09.029   πιάτο 

076.09.025   φλυτζάνι 22 cl 
076.09.026   πιάτο 

076.09.022   φλυτζάνι 9 cl 
076.09.023   πιάτο 

076.09.151   φλυτζάνι 42 cl 
076.09.152   πιάτο 

076.09.153   φλυτζάνι 22 cl 
076.09.154   πιάτο 

076.09.156   φλυτζάνι    8 cl 
076.09.157   πιάτο

076.09.050   φλυτζάνι 28,5 cl 
076.09.051   πιάτο 

076.09.016   φλυτζάνι 18 cl 
076.09.017   πιάτο 

076.09.019   φλυτζάνι 9,5 cl 
076.09.020   πιάτο

076.09.206    φλυτζάνι 45 cl 
076.09.207    πιάτο  

076.09.204    φλυτζάνι 31,5 cl 
076.09.205    πιάτο  

076.09.202    φλυτζάνι 21 cl 
076.09.203    πιάτο  

076.09.200    φλυτζάνι 10 cl 
076.09.201    πιάτο 

076.09.175    φλυτζάνι 31 cl 
076.09.176    πιάτο 

076.09.173    φλυτζάνι 24 cl 
076.09.174    πιάτο 

076.09.170    φλυτζάνι 7 cl 
076.09.171    πιάτο

076.09.070    φλυτζάνι 32 cl 
076.09.071    πιάτο 

076.09.072    φλυτζάνι 25 cl  
076.09.071    πιάτο 

076.09.073    φλυτζάνι 17 cl  
076.09.074    πιάτο 

076.09.076    φλυτζάνι 7 cl 
076.09.077    πιάτο

076.09.149    φλυτζάνι 42 cl 
076.09.150    πιάτο 

076.09.147    φλυτζάνι 22 cl 
076.09.148    πιάτο 

076.09.145    φλυτζάνι 8 cl 
076.09.146    πιάτο 

076.05.210 
τσαγιέρα με φλυτζάνι 
25 cl
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café

φλυτζάνια - κούπες πορσελάνης

αξεσουάρ πορσελάνης

076.05.252 
φλυτζάνι καφέ, 7 cl 

076.05.253 
πιάτο, 12 cm

076.05.250 
φλυτζάνι ψηλό, 20 cl 

076.05.251 
πιάτο, 14 cm

076.05.254 
cappuccino, 18 cl 

076.05.251 
πιάτο, 14 cm

076.05.255 
φλυτζάνι καφέ, 25 cl 

076.05.251 
πιάτο, 14 cm

076.05.256 
καφέ ψηλό, 25 cl

076.05.263 
κούπα ψηλή, 29 cl

076.05.258 
espresso, 7 cl 

076.05.253 
πιάτο, 12 cm

076.05.259 
φλυτζάνι καφέ, 10 cl 

076.05.253 
πιάτο, 12 cm

076.05.260 
cappuccino, 18 cl 

076.05.251 
πιάτο, 14 cm

076.05.261 
τσαγιού, 25 cl 

076.05.251 
πιάτο, 14 cm

γαλατιέρες  
004.06.030  5 cl 
004.06.031  8 cl 
004.06.032  12 cl 
004.06.033  20 cl

γαλατιέρα  
004.05.040  2,5 cl 
004.04.009  5 cl 
004.04.010  11 cl

γαλατιέρα  
004.09.000  15 cl

γαλατιέρα,  
004.05.039  5,5 cl

γαλατιέρα  
004.05.038  4 cl

γαλατιέρα  
004.06.020  4 cl

004.09.014 
γαλατιέρα, 5 cl 

004.09.003 
γαλατιέρα, 5,5 cl  

ζαχαροθήκη 
005.05.047 11x7χ5 cm 
005.05.046  7x7χ5 cm

005.05.077 
ζαχαροθήκη 
12x7 cm

005.05.045 
ζαχαροθήκη 
8,5x6 cm | 6 cm

005.05.130 
ζαχαριέρα λευκή  
11χ6 cm

005.06.003 
ζαχαριέρα για στικς

ζαχαριέρα  
005.09.001  15 cl 
005.09.000  32 cl

τσαγιέρα  
003.09.101   45 cl 
003.09.100   69 cl

καφετιέρα  
003.09.001   38 cl 
003.09.000   57 cl

003.05.050 
καφετιέρα, 35 cl

003.05.051 
τσαγιέρα  
με inox καπάκι, 45 cl

τσαγιέρα  
003.05.025     40 cl 
003.06.111     70 cl

καφετιέρα  
003.06.112    35 cl 
003.06.113    65 cl



076.05.213 
φλυτζάνι, 9 cl  
με πιάτο

076.05.214 
φλυτζάνι, 22 cl  
με πιάτο

076.05.215 
φλυτζάνι, 35 cl  
με πιάτο

076.05.216 
κούπα, 10 cl  
με πιάτο

φλυτζάνια - κούπες πορσελάνης

076.05.220 
φλυτζάνι, 9 cl  
με πιάτο

076.05.221 
φλυτζάνι, 22 cl  
με πιάτο

076.05.222 
φλυτζάνι, 35 cl  
με πιάτο

076.05.223 
κούπα, 10 cl  
με πιάτο

076.05.218 
κούπα, 41 cl 

076.05.225 
κούπα, 41 cl 

076.05.231 
κούπα, 41 cl 

076.05.237 
κούπα, 41 cl 

076.05.243 
κούπα, 41 cl 

076.05.233 
φλυτζάνι, 9 cl  
με πιάτο

076.05.234 
φλυτζάνι, 22 cl  
με πιάτο

076.05.235 
φλυτζάνι, 35 cl  
με πιάτο

076.05.239 
φλυτζάνι, 9 cl  
με πιάτο

076.05.240 
φλυτζάνι, 22 cl  
με πιάτο

076.05.241 
φλυτζάνι, 35 cl  
με πιάτο

076.05.236 
κούπα, 31 cl

076.05.242 
κούπα, 31 cl

076.05.217 
κούπα, 31 cl

076.05.224 
κούπα, 31 cl

076.05.230 
κούπα, 31 cl

«Essentials green» 

«Essentials blue» 

κούπες «Essentials» 

«Essentials» 
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003.05.151 
καφετιέρα/ 
τσαγιέρα, 0,5 lt  
μαύρη

003.05.157 
καφετιέρα/ 
τσαγιέρα, 0,5 lt  
γκρι 

003.05.155 
καφετιέρα/ 
τσαγιέρα, 0,5 lt  
κίτρινη

003.05.153 
καφετιέρα/ 
τσαγιέρα, 0,5 lt  
πορτοκαλί

003.05.152 
καφετιέρα 
τσαγιέρα, 0,5 lt  
κόκκινη

003.05.150 
καφετιέρα/ 
τσαγιέρα, 0,5 lt  
μπεζ 

003.05.156 
καφετιέρα/ 
τσαγιέρα, 0,5 lt  
γκρι σκούρο

003.05.154 
καφετιέρα/ 
τσαγιέρα, 0,5 lt  
τυρκουάζ 

004.05.151  
γαλατιέρα, 15 cl 
μαύρη

004.05.157  
γαλατιέρα, 15 cl 
γκρι

004.05.150  
γαλατιέρα, 15 cl 
κίτρινη

004.05.155  
γαλατιέρα, 15 cl 
πορτοκαλί

004.05.156  
γαλατιέρα, 15 cl 
κόκκινη

004.05.153  
γαλατιέρα, 15 cl 
μπεζ

004.05.152  
γαλατιέρα, 15 cl 
σκούρο γκρι

004.05.154  
γαλατιέρα, 15 cl 
τυρκουάζ

076.05.226 
φλυτζάνι, 9 cl  
με πιάτο

076.05.227 
φλυτζάνι, 22 cl  
με πιάτο

076.05.228 
φλυτζάνι, 35 cl  
με πιάτο

076.05.229 
κούπα, 10 cl  
με πιάτο



076.05.451 
φλυτζάνι, 9 cl 

076.05.452 
πιατάκι, 12 cm

076.05.453 
φλυτζάνι, 25 cl 

076.05.454 
πιατάκι, 15 cm

076.05.455 
φλυτζάνι, 34 cl 

076.05.454 
πιατάκι, 15 cm

076.05.456 
κούπα, 35 cl

076.05.411 
φλυτζάνι, 9 cl 

076.05.412 
πιατάκι, 12 cm

076.05.413 
φλυτζάνι, 25 cl 

076.05.414 
πιατάκι, 15 cm

076.05.415 
φλυτζάνι, 34 cl 

076.05.414 
πιατάκι, 15 cm

076.05.416 
κούπα, 35 cl

«Seasons» γκρι

«Seasons» μαύρο

café

076.05.431 
φλυτζάνι, 9 cl 

076.05.432 
πιατάκι, 12 cm

076.05.433 
φλυτζάνι, 25 cl 

076.05.434 
πιατάκι, 15 cm

076.05.435 
φλυτζάνι, 34 cl 

076.05.434 
πιατάκι, 15 cm

076.05.436 
κούπα, 35 cl

076.05.421 
φλυτζάνι, 9 cl 

076.05.422 
πιατάκι, 12 cm

076.05.423 
φλυτζάνι, 25 cl 

076.05.424 
πιατάκι, 15 cm

076.05.425 
φλυτζάνι, 34 cl 

076.05.424 
πιατάκι, 15 cm

076.05.426 
κούπα, 35 cl

076.05.461 
φλυτζάνι, 9 cl 

076.05.462 
πιατάκι, 12 cm

076.05.463 
φλυτζάνι, 25 cl 

076.05.464 
πιατάκι, 15 cm

076.05.465 
φλυτζάνι, 34 cl 

076.05.464 
πιατάκι, 15 cm

076.05.466 
κούπα, 35 cl

076.05.441 
φλυτζάνι, 9 cl 

076.05.442 
πιατάκι, 12 cm

076.05.443 
φλυτζάνι, 25 cl 

076.05.444 
πιατάκι, 15 cm

076.05.445 
φλυτζάνι, 34 cl 

076.05.444 
πιατάκι, 15 cm

076.05.446 
κούπα, 35 cl

«Seasons» κίτρινο «Seasons» πορτοκαλί

076.05.471 
φλυτζάνι, 9 cl 

076.05.472 
πιατάκι, 12 cm

076.05.473 
φλυτζάνι, 25 cl 

076.05.474 
πιατάκι, 15 cm

076.05.475 
φλυτζάνι, 34 cl 

076.05.474 
πιατάκι, 15 cm

076.05.476 
κούπα, 35 cl

076.05.401 
φλυτζάνι, 9 cl 

076.05.402 
πιατάκι, 12 cm

076.05.403 
φλυτζάνι, 25 cl 

076.05.404 
πιατάκι, 15 cm

076.05.405 
φλυτζάνι, 34 cl 

076.05.404 
πιατάκι, 15 cm

076.05.406 
κούπα, 35 cl

«Seasons» κόκκινο «Seasons» μπεζ 

«Seasons» γκρι σκούρο «Seasons» τυρκουάζ
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πορσελάνης
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003.05.087 
τσαγιέρα 0,25 lt 
με κούπα

003.05.088 
τσαγιέρα 0,25 lt

003.05.082 
τσαγιέρα 0,25 lt 
με κούπα

003.05.089 
τσαγιέρα 0,25 lt 
με πιάτο και κούπα

003.05.086 
τσαγιέρα 0,25 lt 
με κούπα

003.05.084 
τσαγιέρα 0,70 lt

003.05.181 
τσαγιέρα με σίτα, 0,7 lt

003.05.180 
τσαγιέρα με σίτα, 0,6 lt

003.05.085 
τσαγιέρα, 0,8 lt

σουρωτήρι  
003.29.016    5,5 cm 
003.29.017    7 cm 
003.29.018    7,5 cm 

076.09.294  φλυτζ. 45 cl  
076.09.267  πιάτο  

076.09.292  φλυτζ. 31,5 cl  
076.09.265   πιάτο  

076.09.291  φλυτζ. 21 cl  
076.09.263   πιάτο 

076.09.290  φλυτζ. 10 cl  
076.09.261   πιάτο 

076.09.273  φλυτζ. 45 cl  
076.09.247   πιάτο  

076.09.272  φλυτζ. 31,5 cl  
076.09.245   πιάτο  

076.09.271  φλυτζ. 21 cl  
076.09.243   πιάτο  

076.09.270  φλυτζ. 10 cl  
076.09.241   πιάτο 

076.06.219 
κούπα μαύρη, 37,5 cl

076.09.274 
κούπα κόκκινη, 37,5 cl

076.09.295 
κούπα καφέ, 37,5 cl

004.09.016 
γαλατιέρα μαύρη, 5 cl

004.09.012  
γαλατιέρα κόκκινη, 5 cl

004.09.011  
γαλατιέρα καφέ, 5 cl

076.06.217  φλυτζ. 31,5 cl  
076.06.218   πιάτο 16,5 cm 

076.06.215  φλυτζ. 21 cl  
076.06.216   πιάτο 14 cm 

076.06.213  φλυτζ. 8 cl  
076.06.214   πιάτο 12 cm 
 

φλυτζάνια - κούπες

τσαγιέρες πορσελάνης

μαύρο καφέ κόκκινο

037.05.410 
φίλτρο σίτα  
με καπάκι, 
7,5 cm

037.05.409 
φίλτρο τσαγιού 
 με βάση, inox, 4 cm

αυγό τσαγιού σίτα ανοξείδωτο 
037.05.412   5 cm 
037.05.407   7,5 cm

037.08.022 
αυγό/φίλτρο  
τσαγιού, inox

037.05.411 
αυγό/φίλτρο  

τσαγιού με βάση, 
inox, 4 cm 

021.05.190 
κουτί ξύλινο για φακελάκια 
8 θέσεων, 32x20 cm | 7 cm

021.02.003  
κουτί ξύλινο για φακελάκια 
12 θέσεων, 31x28 cm | 9 cm

κουτί ξύλινο για φακελάκια 
021.05.721 
4 θέσεων, 16,5x9,5 cm | 11 cm 
021.05.720 
8 θέσεων, 27,5χ16,5 cm | 11 cm
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077.05.011 
φλυτζάνι, 24 cl 

077.05.019  πιάτο

077.00.003 
κούπα 40 cl   
«Aroma»

077.00.001 
κούπα 27 cl   
«Los Angeles»

077.00.005 
κούπα 27 cl   
«Hollywood»

077.00.002 
κούπα 32 cl   
«Miami»

077.05.041 
φλυτζάνι 28 cl  
με πιάτο

077.05.006 
φλυτζάνι 12 cl  
077.05.007 
πιάτο, 11 cm

000.01.591 
ποτήρι ισοθερμικό, 35 cl

ποτήρι ισοθερμικό,  
000.01.592    45 cl 
000.01.590    50 cl

000.03.545 
ποτήρι ισοθερμικό,  
24 cl

000.03.546 
ποτήρι ισοθερμικό,  
15 cl

004.05.003 
μελιέρα-γαλατιέρα

004.05.024 
μελιέρα, 20 cl

004.05.026 
μελιέρα με ξύλινο 
χέρι

037.05.096 
κουτάλι μελιού 
ακρυλικό, 14 cm

037.05.098 
κουτάλι μελιού 
ξύλινο, 16 cm

077.05.050 
espresso, 9 cl 
077.05.051 πιάτο, 11 cm

077.05.052 
φλυτζάνι, 27 cl

077.05.053 
κούπα, 40 cl

077.00.006 
φλυτζάνι 8 cl 

077.05.021 
espresso, 6,5 cl 
077.05.022  πιάτο 

φλυτζάνια - κούπες  
γυάλινα

004.05.001 
μελιέρα-γαλατιέρα

004.05.002 
μελιέρα-γαλατιέρα

004.05.004 
μελιέρα-γαλατιέρα

005.05.011 
ζαχαριέρα, 24 cl

005.05.001 
ζαχαριέρα, 20 cl

005.05.051 
ζαχαριέρα, 22 cl

005.05.022 
φοντανιέρα, 6,3 cm

005.05.024 
φοντανιέρα, 11 cm

005.05.028 
φοντανιέρα, 9,5x12 cm

005.05.027 
φοντανιέρα, 12x15 cm

005.05.004 
ζαχαριέρα, 20 cl

004.05.200 
γαλατ. ακρυλική, 5 cl



καφετιέρα inox 
003.06.006   0,30 lt 
003.06.001   0,47 lt 
003.06.003   1 lt

τσαγιέρα inox 
003.06.104   0,35 lt 
003.06.101   0,47 lt 

καφετιέρα inox 
003.06.000   0,30 lt 
003.06.002   0,60 lt 
003.06.004   1 lt 
003.06.005   1,5 lt

τσαγιέρα inox 
003.06.102   0,60 lt

γαλατιέρα inox 
004.06.000   1 oz 
004.06.001   3 oz 
004.06.002   5 oz 
004.06.003   10 oz

τσαγιέρα Luxus 
003.05.001   0,55 lt

τσαγιέρα Luxus 
003.05.002   0,75 lt

γαλατιέρα inox 
9004.05.012   3,5 cl

καφετιέρες inox 18/10 
003.05.045  0,25 lt 
003.05.046  0,4 lt 
003.05.047  0,6 lt

γαλατιέρα inox, soya 
004.05.059   8 cl

καφετιέρα Anniversario 
003.05.030  0,15 lt 
003.05.031  0,3 lt 
003.05.032  0,5 lt

τσαγιέρα Anniversario 
003.05.037  0,6 lt 
003.05.038  1 lt

γαλατιέρα Anniversario  
004.05.058   15 cl

ζαχαριέρα για sticks  
005.07.003   5 cm | 8 cm

ζαχαροθήκη για sticks 
005.07.000   3πλή

καφετιέρα inox 18/10 
003.05.043    0,30 lt

τσαγιέρα inox 18/10 
003.05.042    0,40 lt

γαλατιέρα inox 18/10 
004.05.071    0,20 lt

σετ ζαχαριέρα-γαλατιέρα  
004.05.070    0,15 lt/0,20 lt

ζαχαριέρα για sticks  
005.05.099    0,15 lt

αξεσουάρ καφέ inox

καφετιέρα Bombata 
003.05.121  0,27 lt 
003.05.122  0,37 lt

τσαγιέρα Bombata 
003.05.125  0,50 lt 
003.05.126  0,95 lt

γαλατιέρα Bombata 
004.05.064  0,27 lt 
004.05.065  0,55 lt

ζαχαριέρα Bombata 
005.05.116   0,15 lt

ζαχαριέρα Bombata 
005.05.117   0,20 lt
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τσαγιέρα μαντεμένια, μαύρη 
003.05.100   30 cl

τσαγιέρα μαντεμένια, μαύρη 
003.05.101   60 cl

τσαγιέρα μαντεμένια, κόκκινη 
003.05.104   70 cl

τσαγιέρα μαντεμένια, μπλε 
003.05.115    50 cl

003.05.117 
τσαγιέρα μαντεμένια  
μαύρη, 60 cl 

μαντεμένιο ρεσώ, τσαγιέρας 
003.05.114   15 cm

τσαγιέρα μαντεμένια, μπλε 
003.05.116   35 cl

τσαγιέρα μαντεμένια, πράσινη  
003.05.120   35 cl 
003.05.118   50 cl

τσαγιέρα μαντεμένια, γκρι 
003.05.099   45 cl

μαντεμένια βάση τσαγιέρας 
003.05.103   13 cm 

003.05.011 
ανταλλακτικό γυαλί 35 cl 
(003.05.109 - 003.05.009 - 
003.05.112 - 003.05.111)

καφετιέρα με έμβολο, λευκή  
003.05.109   35 cl 
003.05.107   1 lt

καφετιέρα με έμβολο  
μαύρη 
003.05.009   35 cl

καφετιέρα με έμβολο  
bronze 
003.05.112   35 cl

003.05.024 
καφετιέρα με έμβολο  
μαύρη, 80 cl

003.06.013 
καφετιέρα με έμβολο 
πλαστικό-γυαλί, 35 cl

003.05.106  
καφετιέρα με έμβολο 
inox-πλαστικό-γυαλί, 35 cl

τσαγιέρα με μόνιμο φίλτρο 
003.05.013    60 cl

τσαγιέρα γυάλινη με φίλτρο 
003.05.074   48 cl 
003.05.075   58 cl

τσαγιέρα γυάλινη με φίλτρο 
003.05.072   20 cl 
003.05.073   50 cl

τσαγιέρα induction με φίλτρο 
003.05.077    60 cl 
003.29.012    80 cl

καφετιέρα με έμβολο  
inox 
003.05.111   35 cl

τσαγιέρες - καφετιέρες

ανταλλακτική σίτα για 
μαντεμένιες τσαγιέρες 
003.05.090   30 cl 
003.05.091   60 cl 

003.05.105 
τσαγιέρα μαντεμένια  
μαύρη, 1,25 lt 



041.05.069 
καφετιέρα  
σιφών  
40 cl 

041.05.059 
πύργος  
εκχύλισης  
cold brewing  
50 cl 

041.05.071 
καφετιέρα  
γαλλικού καφέ 
τύπου Hario 

café

041.05.083 
κανάτα νερού,  
μεταλλική,  
60 cl 

κανατά νερού με θερμόμετρο, inox,  
041.05.084  90 cl  
041.05.058  120 cl  

καφετιέρα espresso  
αλουμινίου 
3 φλυτζανιών 
003.05.022  
μαύρη 
003.05.021  
αλουμινίου 

καφετιέρα espresso  
αλουμινίου 
003.05.170    3 φλυτζ. 
003.05.171    6 φλυτζ. 
003.05.172    9 φλυτζ. 

κανάτα γυάλινη 
με dripper 
041.05.065  40 cl 
041.05.056  60 cl 
041.05.064  80 cl 
041.05.063  150 cl 

καφετιέρα/κανάτα  
γυάλινη με bamboo  
δακτύλιο και inox  dripper 
με ένδειξη «cups» 
041.05.062   80 cl

κανάτα νερού, μεταλλική μαύρη 
041.05.082  30 cl 
041.05.093 50 cl 

041.05.076 
dripper γυάλινο 

041.05.075 
dripper γαλλικού  
καφέ, μαύρο πορσελάνης 

041.05.098 
βάση μεταλλική  
bronze, για dripper 

041.05.070 
σετ βάση  

με κανάτα 50 cl  
και φίλτρο 

κανάτα γαλλικού καφέ,  
κωνική 
με αεροστεγές καπάκι 
041.05.068  30 cl 
041.05.067  45 cl 
041.05.066  60 cl 

dripper, inox 
041.05.077    10x6,5 cm  
041.05.078    11,5x8,5 cm 

dripper, PC 
041.05.072    9,5x8 cm  
041.05.079    11,5x10 cm  

κανάτες νερού

drippers γαλλικού καφέ

καφετιέρες espresso 
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καφετιέρες εκχύλισης γαλλικού καφέ

καφετιέρα/κανάτα  
γυάλινη με bamboo  
δακτύλιο και dripper πάνινο 
041.05.061   40 cl

041.05.147  
καφετιέρα/ 
κανάτα  
γυάλινη  
με δέρμα  
90 cl
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καφεκούτια

καφεκούτι, inox μαύρο 
28x16 cm | 9 cm 
041.28.006   2 θέσεων  
041.28.007   3 θέσεων  

καφεκούτι, inox μαύρο 
33x23 cm | 17 cm 
041.28.008   2 θέσεων  
041.28.009   3 θέσεων 

καφεκούτι, inox 
28x16 cm | 9 cm 
041.28.005   2 θέσεων  
041.28.004   3 θέσεων  

καφεκούτι, inox 
33x23 cm | 17 cm 
041.28.001   2 θέσεων  
041.28.002   3 θέσεων  
041.28.003   4 θέσεων 

καφεκούτι inox-PC,  
33x20 cm | 11 cm 
041.65.010   2 θέσεων 
041.65.011   3 θέσεων 

καφεκούτι inox-PC,  
25x20 cm | 11 cm 
041.65.012   2 θέσεων 
041.65.013   3 θέσεων

ελληνικός καφές

δίσκος στρογγυλός  
χάλκινος 
018.07.145    20 cm 
018.07.146    25 cm

δίσκος στρογγυλός  
μπρούτζινος 
018.07.140    20 cm 
018.07.144    25 cm

δίσκος 35 cm 
018.05.180    χάλκινος 
018.05.181    χρυσός ζαχαριέρα με καπάκι 10x7 cm 

005.05.135    χάλκινη 
005.05.136    χρυσή

ζαχαριέρα με καπάκι 8,5x6 cm 
005.05.137    χάλκινη 
005.05.138    χρυσή

δίσκος οβάλ χάλκινος  
018.07.150  24x18 cm 
018.07.149  28x21 cm

μπρίκι χάλκινο  
σφυρήλατο 

041.07.006  No1 
041.07.007  No2 
041.07.008  No3 
041.07.009  No4

μπρίκι χάλκινο  

041.05.300  No 2 
041.05.301  No 3 
041.05.302  No 4 
041.05.303  No 5

μπρίκι χρυσό  

041.05.310  No 2 
041.05.311  No 3 
041.05.312  No 4 
041.05.313  No 5

041.61.008  κουτάλι καφέ 
041.61.009  αναδευτήρας  καφέ

δίσκος οβάλ χρυσός  
018.07.147  24x18 cm 
018.07.148  28x21 cm

μπρίκι induction, inox  
041.05.011   20 cl 
041.05.012   35 cl 

041.05.032 
αναδευτήρας  
ανοξείδωτος  
25 cm

μπρίκι ηλεκτρικού, inox  
041.57.000   Νο 1 
041.57.001   Νο 2 
041.57.002   Νο3 
041.57.003   Νο 4 
041.57.004   Νο 5

μπρίκι υγραερίου, inox  
041.57.006   Νο 1 
041.57.007   Νο 2 
041.57.008   Νο 3 
041.57.009   Νο 4 
041.57.010   Νο 5
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γαλατιέρα «Evolution» καφέ 
004.05.079     0,35 lt                
004.05.080     0,50 lt                
004.05.081     0,75 lt 
γαλατιέρα «Evolution» γκρι 
004.05.083     0,35 lt                
004.05.084     0,50 lt                
004.05.085     0,75 lt 
γαλατιέρα «Evolution» λευκή 
004.05.106     0,35 lt                
004.05.087     0,50 lt                
004.05.107     0,75 lt                

γαλατιέρα Ilsa μαύρη 
004.05.054     0,3 lt  
004.05.055     0,6 lt 

γαλατιέρα λευκή 
004.05.093     0,3 lt  
004.05.094     0,6 lt 

γαλατιέρα κόκκινη 
004.05.088     0,35 lt  
004.05.089     0,50 lt  

γαλατιέρα μαύρη 
004.05.092     0,35 lt  
004.05.091     0,50 lt 

γαλατιέρα «Ζευς»  
004.06.005     0,25 lt                
004.06.006     0,35 lt                
004.06.007     0,5 lt  
004.06.008     0,75 lt 
004.06.009     1 lt 

γαλατιέρα Motta  
004.08.006     0,25 lt                
004.08.001     0,35 lt                
004.08.002     0,5 lt 
004.08.003     0,75 lt 
004.08.004     1 lt 
004.08.005     1,5 lt 

γαλατιέρα Anniversario 
004.05.050     0,30 lt                
004.05.051     0,50 lt                
004.05.052     0,75 lt                

γαλατιέρα inox 
004.05.057     0,30 lt                
004.05.053     0,80 lt                

γαλατιέρα «Evolution»  
004.05.075     0,35 lt                
004.05.076     0,50 lt                
004.05.077     0,75 lt                
004.05.078     1 lt    

«Duet» 
004.05.117 
50 cl

«Duet» 
004.05.116 

50 cl

«Reverse» 
004.05.118 
50 cl

«Split»  
004.05.114 

35 cl 
004.05.115 

50 cl

Γαλατιέρες inox με δύο στόμια, διαφορετικής ροής,  
για περίτεχνα σχέδια.

γαλατιέρες

γαλατιέρες διακόσμησης θερμόμετρα γάλακτος

σέικερ inox με αφροσυλλέκτη

εργαλεία barista

039.05.048  
θερμόμετρο με κλιπ 
50-100°C

039.05.080  
θερμόμετρο  με κλιπ 
0-100°C

039.05.010  
θερμόμετρο  
0-100°C

001.05.312 
μαύρο, 500 ml

001.07.203 
inox, 500 ml

001.05.314 
χάλκινο, 500 ml

041.13.050 
κύπελλο  

με σίτα, 35 cl



213

café

041.05.137 
ζυγαριά ακριβείας 
έως 500gr / 0,01gr   
12x7 cm

041.05.138 
ζυγαριά ακριβείας 
έως 600gr / 0,01gr 
16x10 cm

041.05.139 
ζυγαριά ακριβείας 
έως 1.000gr / 0,1gr   
12x7 cm

κανελιέρα «Cocoa» 
011.05.100  130 gr 
011.05.102  200 gr

κανελιέρα 
011.05.101  100 gr

μεζούρα καφέ, inox 
041.05.115     5 gr 
041.05.113     7 gr

041.05.111 
μεζούρα καφέ,  

inox, 5 gr 
041.05.112 
μεζούρα καφέ,  
πλαστική, 7 gr

041.05.109 
μεζούρα καφέ,  
πλαστική, 8/10 gr

041.05.020 
στένσιλ για cappuccino

041.05.131 
βούρτσα καθαρισμού 
μηχανής καφέ

041.05.089 
βούρτσα καθαρισμού 
μηχανής καφέ

041.05.132 
βούρτσα καθαρισμού  
μαύρη, 17 cm

041.05.133 
βούρτσα καθαρισμού 
μαύρη, 13 cm

πινέλο  
καθαρισμού με φυσική τρίχα 
041.05.091   1 cm 
041.05.090   2 cm 

πινέλο καθαρισμού  
με φυσική τρίχα  
041.05.130  3 cm 

041.05.134 
βούρτσα καθαρισμού  μηχανής καφέ

εργαλεία barista

041.05.140 
ζυγαριά ακριβείας 
έως 500gr / 0,1gr 
10x7 cm

041.05.135 
ζυγαριά ακριβείας 

έως 100gr / 0,01gr   
12x6 cm

ζυγαριές ακριβείας

βούρτσες καθαρισμού μηχανών καφέ βούρτσες καθαρισμού μηχανών καφέ

πινέλο καθαρισμού με φυσική τρίχα  
041.05.092  4 cm

041.05.057  
πένα «latte art» 
14 cm

041.05.026 
εργαλείο  
διακόσμησης 
καπουτσίνο  
με 4 στένσιλ

041.05.116 
κύπελλο  
μεζούρα, 25 cl

041.05.117 
κύπελλο μεζούρα  
50 cl

041.05.045 
μεζούρα με δύο στόμια 
70 ml

041.05.110 
μεζούρα καφέ με κλιπ 
5 gr

041.05.114 
ποτήρι μεζούρα  
καφέ 
60-30 ml  

041.05.047 
ποτήρι μεζούρα  
καφέ 
15 - 45 ml  



tamper

tamper μαύρο 
041.05.200   57 mm 
041.05.201   58 mm

tamper με λαβή  
από  ξύλο ελιάς 
041.05.204   57 mm 
041.05.205   58 mm

tamper bronze 
041.05.210   57 mm 
041.05.211   58 mm

tamper μαύρο 
041.05.215   57 mm

tamper ασημί/γκρι 
041.05.218   57 mm

tamper μπλε 
041.05.220   58 mm

tamper με ξύλινη λαβή 
ριγέ μαύρο 
041.05.230   57 mm

tamper με ξύλινη λαβή 
ριγέ μπλε 
041.05.233   58 mm

tamper με ξύλινη λαβή 
ριγέ κόκκινη 
041.05.235   57 mm 
041.05.236   58 mm

tamper με ξύλινη λαβή 
ριγέ καφέ 
041.05.238   57 mm 
041.05.239   58 mm

tamper ισοκατανομής 
κόκκινο 
σταυρωτή επιφάνεια 
041.05.250   58 mm

tamper ισοκατανομής 
μαύρο 
σταυρωτή επιφάνεια 
041.05.252   53 mm 
041.05.251   58 mm

tamper ισοκατανομής 
κόκκινο 
λεία επιφάνεια 
041.05.264   54,7 mm 
041.05.260   58,5 mm

tamper ισοκατανομής 
μαύρο 
λεία επιφάνεια 
041.05.261   58,5 mm

δακτύλιος-δοσομετρητής, 
ελαχιστοποιεί τη σπατάλη 
του καφέ, 58,5 mm 
041.05.271    3 cm ύψος 
041.05.270    3,5 cm ύψος

ανταλλακτική βάση 
tamper με ομόκεντρους 
κύκλους 
041.05.280   53 mm 
041.05.281   57 mm 
041.05.282   58 mm

ανταλλακτική βάση 
tamper λεία 
041.05.285   53 mm 
041.05.286   54 mm 
041.05.287   54,7 mm 
041.05.288   58,5 mm

Το βασικό εργαλείο κάθε barista για την παρασκευή του ιδανικού σε γεύση 
και υφή καφέ. Ιταλικά, χειροποίητα από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI316), διατί-
θενται με λαβές ξύλινες ή αλουμινίου. Διαθέτουν ανταλλακτικές βάσεις 
(λείες ή εγχάρακτες με ομόκεντρους κύκλους) αλλά και αξεσουάρ για την 
καλύτερη διαχείριση του καφέ.
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knock box GN 1/6 
(17,3x16,2 cm) 
041.05.085    βάθος: 10 cm 
041.05.086    βάθος: 15 cm 

041.05.125 
knock box 

inox 
17 cm

041.05.121 
βάση για tamper  
και group, inox 
15,5x9,5x6 cm

041.05.120 
βάση group, inox 
10x8 cm

041.05.127 
knock box 

μαύρο 
15 cm 

041.05.124 
ανταλλακτικό 

λάστιχο

041.05.122 
δοχείο  

knock box 
μαύρο 

επιδαπέδιο  
16 cm | 89 cm

041.05.145 
ανταλλακτικό 

λάστιχο

041.05.128 
knock box, inox  

16x22 cm | 12 cm

041.05.088 
knock box 
μεταλλικό 

18 cm

εργαλεία barista

συρτάρι υπολειμμάτων καφέ 
38χ26 cm | 10 cm 
041.05.087  inox 
041.05.099  μαύρο 

knock boxes

tamper

041.05.103 
δυναμόμετρο, 
inox  58 mm  

tamper με κοίλη βάση 
041.05.028  53 mm 
041.05.027  57 mm

tamper ίσιο 
041.05.050  53 mm 
041.05.055  57 mm 
041.05.053  58 mm

041.05.104 
tamper inox χειροποίητο, 
εξαιρετικά ελαφρύ (370gr) 
με ρυθμιζόμενη  
στο ύψος λαβή, 58mm

tamper ξύλο-inox 
041.05.049  53 mm 
041.05.052  57 mm 
041.05.051  58 mm

tamper ξύλο-inox 
041.05.101  57,5 mm 
041.05.102  53 mm

041.05.100 
tamper πλαστικό,  
διπλό μαύρο 
53 mm - 57 mm

041.05.054 
tamper χωρίς λαβή 
inox, χρωματιστό,  
58 mm 

041.08.012 
tamper ισοκατανομής,  
inox χωρίς λαβή, 58 mm

041.05.097 
βάση tamper,  
inox 
14x9 cm

041.05.144 
λάστιχο  
tamper mat 
18x11,5 cm

041.05.143 
λάστιχο  
tamper mat 
21x14,5 cm

041.05.141 
λάστιχο  
tamper mat 
20x14 cm

041.05.142 
λάστιχο 
tamper mat 
20χ15 cm

λάστιχο tamper γωνία 
21x14 cm 
041.05.080   μαύρο  
041.05.105   καφέ 

041.05.081 
λάστιχο  tamper γωνία 
μαύρο 14χ13 cm

041.05.106 
λάστιχο  tamper γωνία 
καφέ 14χ13 cm 



δίσκος copper 
018.05.036    50χ11 cm | 1 cm 

δίσκος αλουμινίου χρυσός 
LAK209          31x14 cm 
LAK208          41x16,5 cm 
LAK207          51x18,5 cm 
 

δίσκος αλουμινίου  
«Pandora» 
LAK221          31x14 cm 
018.05.163    41x16,5 cm 
LAK219          51x18,5 cm 
 

δίσκος αλουμινίου  
«Pandora»  
018.05.162    26χ17 cm 
018.05.161    29χ21 cm 
LAK103          38x28 cm 
LAK104          42x30 cm 

δίσκος παρουσίασης «Onda» 
από διαφανές ανάγλυφο plexiglass  
022.65.023    15χ25 cm | 1,5 cm 
022.65.024    18χ30 cm | 1,5 cm 
022.65.025    25χ33 cm | 1,5 cm 
022.65.026    33x33 cm | 1,5 cm 
022.65.027    20χ40 cm | 1,5 cm 
022.65.022    30x40 cm | 1,5 cm 
022.65.028    32,5χ53 cm | 1,5 cm 

δίσκος παρουσίασης «Onda» 
από μαύρο ανάγλυφο plexiglass  
022.65.038    10x50 cm | 1,5 cm 
022.65.032    15χ25 cm | 1,5 cm 
022.65.033    18χ30 cm | 1,5 cm 
022.65.034    25χ33 cm | 1,5 cm 
022.65.035    33x33 cm | 1,5 cm 
022.65.036    20χ40 cm | 1,5 cm 
022.65.031    30x40 cm | 1,5 cm 
022.65.037    32,5χ53 cm | 1,5 cm 

δίσκος copper 
018.05.038    30,5χ11,5 cm | 1 cm 

δίσκος αλουμινίου χρυσός 
LAK309          31x14 cm 
LAK308          41x16,5 cm 
LAK307          51x18,5 cm 
 

δίσκος αλουμινίου  
«Pandora» χρυσός 
LAK321          31x15 cm 
018.05.164    41x16,5 cm 
LAK319          51x18,5 cm 
 

δίσκος αλουμινίου  
«Pandora» χρυσός 
018.05.167    26χ17 cm 
LAK402          29χ21 cm 
LAK403          38x28 cm 
018.05.168    48χ34 cm 

δίσκος από αναδιώμενο αλουμίνιο 
018.05.003    60χ40 cm | 1 cm 
018.05.004    60χ20 cm | 1 cm 
018.05.005    30χ40 cm | 1 cm 

δίσκος διάτρητος επικλινής,  
μαύρος 
018.05.002    60χ20 cm | 2 cm 

δίσκος μαύρος 
018.05.009    40χ30 cm | 1 cm 
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κατόπιν παραγγελίας τα αντίστοιχα  
μεγέθη διατίθενται και σε χρώμα 
λευκό ή μαύρο

δίσκος inox 
018.05.015    28x14 cm | 1 cm 
018.05.014    33x22 cm | 1 cm 
018.05.013    40x30 cm | 1,2 cm 

δίσκος inox 
018.20.087    33x23 cm | 1 cm 
018.20.088    35x25 cm | 1 cm 
018.20.080    32x26,5 cm | 1 cm 
018.20.086    40x33 cm | 1 cm 
018.20.085    40x25 cm | 1 cm 
018.20.084    42x27 cm | 1 cm 
018.20.083    40x30 cm | 1 cm 
018.20.081    53x32 cm | 1 cm 
018.20.082    60x40 cm | 1 cm 

δίσκος + μπαστούνι, inox 
069.20.305    9x50 cm 
069.20.306    18x50 cm 
069.20.300    27x40 cm 
069.20.307    27x50 cm 

δίσκος γλυκών μπαστούνι,  
αλουμινίου 
069.20.355    9x50 cm 
069.20.356    18x50 cm 
069.20.350    27x40 cm 
069.20.357    27x50 cm

δίσκος μελαμίνης, μαύρος 
085.05.153    30χ19 cm | 2 cm 
085.05.152    42χ28 cm | 2 cm 
085.05.151    58χ19,5 cm | 2 cm 
085.05.150    60χ40 cm | 2 cm 

δίσκος μελαμίνης, λευκός 
085.05.163    30χ19 cm | 2 cm 
085.05.162    42χ28 cm | 2 cm 
085.05.161    58χ19,5 cm | 2 cm 
085.05.160    60χ40 cm | 2 cm 

δίσκος αλουμινίου 
018.20.017    32χ26,5 cm | 1 cm 
018.20.024    33χ23 cm | 1 cm 
018.20.025    33χ25 cm | 1 cm 
018.20.022    40χ25 cm | 1 cm 
018.20.020    40χ30 cm | 1 cm 
018.20.023    40χ33 cm | 1 cm 
018.20.021    42χ27 cm | 1 cm 
018.20.018    53χ32 cm | 1 cm 
018.20.019    60χ40 cm | 1 cm 

σταντ plexiglass για macaron  
022.65.050    5 θέσεων 

28χ31cm | 18 cm 
022.65.051    6 θέσεων 

33x31 | 18 cm 

κατόπιν παραγγελίας τα αντίστοιχα  
μεγέθη διατίθενται και σε χρώμα 
λευκό ή μαύρο
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δίσκοι βιτρίνας

φρουτιέρες

022.05.232  
φρουτιέρα μεταλλική 
μαύρη 
27χ27 cm

022.05.235  
φρουτιέρα bronze 
27 cm | 18 cm

022.05.233  
φρουτιέρα διώροφη  
μεταλλική, μαύρη 
28/21 cm | 31 cm

022.05.040  
φρουτιέρα «κούνια»  
διπλή, μαύρη 
35χ19 cm | 44 cm

022.05.221  
φρουτιέρα διώροφη  
μεταλλική, μαύρη 
25/34 cm | 23 cm

022.05.222  
φρουτιέρα διώροφη  
μεταλλική, χρυσή 
25/34 cm | 23 cm

022.05.230 
φρουτιέρα «βάρκα» 
μαύρη, 46x28 cm

022.05.225 
φρουτιέρα «βάρκα», 
μεταλλική, 46x28 cm 

φρουτιέρα επικλινής 
μαύρη 
022.05.223     28 cm 
022.05.226     32 cm

φρουτιέρα επικλινής 
ασημί 
022.05.227    28 cm 
022.05.228    32 cm

022.05.238  
φρουτιέρα  μαύρη 
30 cm | 15 cm

022.05.229  
φρουτιέρα μαύρη 
25 cm | 14 cm



καπάκι σπαστό κατά μήκος,  
ακρυλικό, GN 1/1 
022.65.015      53x32,5 cm 

δίσκος, GN 1/1 
022.65.012      53x32,5 cm 

καπάκι σπαστό στο πλάι,  
ακρυλικό, GN 1/1 
022.65.052      53x32,5 cm 

καπάκι roll top,  
ακρυλικό, GN 1/1 
070.65.003      53x32,5 cm 

καπάκι στρογγυλό, PC 
022.65.000     33 cm    
022.65.002     38 cm    
022.65.005     43 cm  

δίσκος ρηχός, PC 
022.65.001     32 cm | 2,5 cm 
022.65.004     37 cm | 2,5 cm  
022.65.007     42 cm | 2,5 cm 

δίσκος βαθύς, PC 
022.65.008     32 cm | 8 cm 
022.65.009     37 cm | 8 cm  
022.65.010     42 cm | 8 cm

σετ βιτρίνα PC 
022.07.014     33x33 cm | 16 cm 
 

σετ βιτρίνα PC 
022.07.015     45x25 cm | 15 cm 
022.07.013     55x33 cm | 17 cm 

καπάκι  PC, GN 1/2 
022.07.019    32,5x26,5 cm 

δίσκος ρηχός PC, GN 1/2 
022.07.028    32,5x26,5 cm 

σετ βιτρίνα τετράγωνη PC 
022.07.016    26x26 cm | 16 cm 

σετ βιτρίνα παραλ/μη PC 
022.07.024    27χ42 cm 

δίσκος PC 
022.07.021    27χ42 cm 

καπάκι PC 
022.07.020    27χ42 cm 

καπάκι PC 
022.65.011    32,5x53 cm  
022.65.014    38χ58 cm  

δίσκος PC ρηχός 
022.65.012    32,5x53 cm  | 2,5 cm 
022.65.016    37χ58 cm  

δίσκος PC βαθύς 
022.65.013    32,5x53 cm | 8 cm 

καπάκι ταψιού PC 
022.65.017    32x46 cm   
022.65.018    45x65 cm 
022.65.020    50x70 cm218
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022.05.310     καπάκι στρογγυλό 
35 cm | 12 cm 

022.05.311     δίσκος διάφανος 
38,5 cm (εσωτ. 35 cm) 

022.05.312     δίσκος μαύρος 
38,5 cm (εσωτ. 35 cm) 

022.05.318     καπάκι στρογγυλό 
roll top 
39 cm | 12 cm 

022.05.314     καπάκι PC στρογγυλό 
30 cm | 13 cm 

022.05.319     καπάκι PC 
26x20 cm | 11 cm 

022.05.320     δίσκος PC μαύρος 
26x20 cm 

022.05.323     καπάκι PC 
28χ28 cm | 11cm 

022.05.324     δίσκος PC μαύρος 
28χ28 cm 

022.05.315     καπάκι PC 
42χ27 cm | 11cm 

022.05.322     δίσκος PC μαύρος 
41χ26 cm 

καπάκι δίσκου, PC 
022.05.140    34x18 cm 

δίσκος PC μαύρος 
022.05.136    34x18 cm 

δίσκος PC λευκός 
022.05.135    34x18 cm

022.05.300     καπάκι PC GN 1/1 
54χ33,5 cm | 12 cm 

022.05.301     δίσκος διάφανος GN 1/1 
53x32,5 cm | 3 cm 

022.05.302     δίσκος μαύρος GN 1/1 
53x32,5 cm | 3 cm 

022.05.316     καπάκι PC GN 1/1 
54χ33,5 cm 

022.05.305     καπάκι PC GN 1/2 
27,5x33,5 cm | 12 cm 

022.05.306     δίσκος διάφανος GN 1/2 
26,5x32,5 cm | 3 cm 

022.05.307     δίσκος μαύρος GN 1/2 
26,5x32,5 cm | 3 cm 

022.05.317     καπάκι PC GN 1/2 
roll-top 
32,5x26 cm 

δίσκος μελαμίνης μαύρος 
με καπάκι PC 
022.65.040    47x21 cm 
022.65.041    58x21 cm 

καπάκι PC 
022.01.004      53x16,2 cm | 10 cm
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τουρτιέρα ακρυλική 
022.05.164    34(29) cm | 12 cm 

τουρτιέρα ακρυλική 
022.05.163    33(30) cm 

τουρτιέρα ακρυλική 
022.05.167    34(29) cm | 27 cm 

τουρτιέρα ακρυλική 
022.05.158    33 cm | 13 cm 

τουρτιέρα ακρυλική με βάση  
022.05.156    30 cm  

τουρτιέρα ακρυλική 
022.05.170    33 cm | 26 cm 

τουρτιέρα με ξύλινη βάση  
και ακρυλικό καπάκι 
022.05.162    33(29) cm | 12 cm 

τουρτιέρα ακρυλική με βάση  
022.05.157    24(20) cm | 23 cm 

καπάκι πλαστικό 
022.05.091    30 cm | 14 cm 
022.05.102    30 cm | 18 cm 

βάση τουρτιέρας inox 
022.05.075    32 cm | 17 cm 

βάση τουρτιέρας inox 
022.05.207    32 cm | 8,5 cm 

καπάκι τουρτιέρας PC  
022.05.068    20 cm 
022.05.067    25 cm 
022.05.066    30 cm 

τουρτιέρα inox   
με ρυθμιζόμενο πόδι  
022.05.072    20 cm 
022.05.071    25 cm 
022.05.070    30 cm 220
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βάζα  
αποθήκευσης

γυάλινο καπάκι τουρτιέρας  
022.70.001    20 cm 
022.70.007    24 cm 
022.70.002    26 cm 
022.70.006    28,5 cm 
022.70.004    30 cm 

τουρτιέρα γυάλινη με καπάκι 
022.01.001    31 cm 

250.05.607  
τουρτιέρα πορσελάνης με πόδι 
33 cm | 12 cm 

τουρτιέρες μελαμίνης με πόδι,  
022.05.110    30 cm | 12 cm  
022.05.111    32 cm | 12 cm  

βάζο γυάλινο  
με πόδι 

022.05.125 
16 cm | 30 cm 

022.05.126 
16 cm | 35 cm 221
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τουρτιέρες 

βάζο γλυκών γυάλινο με καπάκι 
022.05.242 
17 cm | 33 cm

022.05.241 
πιάτο γλυκών  
γυάλινο με καπάκι 
14 cm | 20 cm

τουρτιέρες

βάζο γυάλινο με καπάκι 
013.06.019    0,18 lt 
013.06.014    1,6 lt 
013.06.013    2,2 lt 
013.06.012    4,5 lt 

βάζο ακρυλικό 
με αεροστεγές καπάκι 
013.05.070   0,6 lt 
013.05.071   1,2 lt 
013.05.072   1,6 lt 

βάζο ακρυλικό 
με αεροστεγές καπάκι 
013.05.109   1,5 lt 
013.05.110   3 lt 
013.05.111   5 lt 

βάζο τετράγωνο γυάλινο  
με inox καπάκι 
013.05.100    0,75 lt 
013.05.102    1 lt 
013.05.103    1,5 lt 

βάζο τετράγωνο γυάλινο  
με καπάκι inox  
με παράθυρο 
013.05.112    0,75 lt 
013.05.113    1,2 lt 
013.05.114    1,6 lt 
013.05.115    2 lt 

βάζο γυάλινο με inox καπάκι 
013.06.003    0,85 lt 
013.06.004    1,25 lt 
013.06.005    1,7 lt 
013.06.008    2,2 lt



047.06.000   
τσάντα για 8 καφέδες 
047.50.006   
θήκη αλουμινίου  
8 θέσεων 

047.06.001   
τσάντα για 6 καφέδες 
047.50.005  θήκη 
αλουμινίου 6 θέσεων

ισοθερμικές τσάντες  
delivery καφέδων 

ισοθερμικές τσάντες

054.01.000 
σταντ inox με  
3 πλαστικά μπωλ 
24 cm | 41 cm

054.01.001 
σταντ inox με  
4 πλαστικά μπωλ 
31 cm | 53 cm
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θήκη inox 3 θέσεων 
001.06.301    25χ8 cm

θήκη inox 2 θέσεων 
001.06.300    16x8 cm

θήκη χαρτοπετσετών  

028.05.036    μπαμπού 
14χ14 cm | 10 cm 

028.05.037    μπαμπού 
18,5x18,5 cm | 10 cm 

028.05.038    λευκή 
18,5x18,5 cm | 10 cm 

028.05.039    μαύρη 
18,5x18,5 cm | 10 cm 

θήκη χαρτοπετσετών PC με έλασμα 

028.07.100    13x13 cm 

028.07.101    17x17 cm 

θήκη χαρτοπετσετών PC όρθια 
χωρίς έλασμα 

028.07.102    13x13 cm 

028.07.103    17x17 cm 

θήκη χαρτοπετσετών PC-inox 
028.65.000    13x13 cm | 18 cm 
028.65.001    18x18 cm | 18 cm 

θήκη organiser, inox  
001.05.323    13x17 cm | 13 cm

θήκες για καλαμάκια

organizer

026.05.005               
θήκη inox ματ 
9 cm | 10 cm

026.05.006               
θήκη inox  
σφυρήλατη 
9 cm | 11,5 cm

026.05.002               
θήκη inox  
10 cm | 13 cm

026.05.001               
θήκη inox 
11 cm | 13,5 cm

007.05.402               
θήκη inox 
12 cm | 12 cm

028.05.050               
θήκη inox 
11,5 cm | 13 cm

028.05.051               
θήκη inox 
7 cm | 7 cm

001.05.207               
θήκη inox 
13 cm | 17 cm

χαρτοπετσετοθήκες

028.05.161 
θήκη για 
μαχαιροπίρουνα 
6 θέσεων 
35x30 cm | 40 cm

θήκες για καλαμάκια, inox/PC 

026.65.000    μονή, 25x16 cm  

026.65.001    διπλή, 25x23 cm 



οργάνωση café
028.05.137 
inox, οριζόντιας στήριξης (κάτω από πάγκο)  
για ποτήρια διαμ.: 73-98 mm (177-710 ml),  
46 cm

θήκες κάθετης στήριξης για ποτήρια μιας χρήσης 
(χάρτινα, πλαστικά ή αφρού),  
με ανταλλακτικούς δακτύλιους για προσαρμογή  
σε διαφορετικής διαμέτρου ποτήρια.

028.05.139 
PP, κάθετης 
εσωτερικής 
στήριξης  
(εντός πάγκου) 
για ποτήρια  
73-121 mm 
(236-1360 ml) 
60 cm 

028.05.130 
inox,  
κάθετης 
στήριξης  
για ποτήρια 
διαμέτρου  
44-64 mm  
(50-130 ml) 
40 cm 

028.05.136 
πλαστική, 
κάθετης 
στήριξης,  
για ποτήρια 
διαμέτρου  
79-114 mm 
(236-1300ml) 
46 cm 

028.05.138 
πλαστική, 
κάθετης  
στήριξης,  
για ποτήρια 
αφρού διαμέτρου 
82-98 mm  
(354-710 ml) 
60 cm 

028.05.132 
inox,  
κάθετης 
στήριξης  
για ποτήρια 
διαμέτρου  
57-73 mm  
(90-150 ml) 
40 cm 

028.05.133 
inox,  
κάθετης 
στήριξης  
για ποτήρια 
διαμέτρου  
57-73 mm  
(90-130 ml) 
40 cm 

028.05.134 
inox,  
κάθετης 
στήριξης,  
για ποτήρια 
διαμέτρου  
82-98 mm  
(350-710 ml) 
40 cm 

028.05.129 
πλαστική, 
κάθετης 
στήριξης,  
για ποτήρια 
διαμέτρου  
70-85 mm  
(180-350 ml) 
42,7 cm 

θήκες ποτηριών
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028.05.156 
επιτραπέζιο organizer  
ποτηριών / καπακιών 
έως 10 cm διάμετρο 
45χ11χ24 cm

028.05.157 
organizer  
ποτηριών / καπακιών 
διαμέτρου έως 10 cm  
40x20 cm | 22 cm

028.05.158 
organizer  

ποτηριών / καπακιών 
διαμέτρου έως 10 cm  

40x21 cm | 40 cm

028.05.159 
organizer ποτηριών /  
καπακιών και  
αναλωσίμων,  
6 θέσεων 
36x27 cm | 31 cm

028.05.160 
περιστρεφόμενο 

organizer  
4 θέσεων 

21χ21 cm | 50 cm

028.05.155 
organizer  
ποτηριών / καπακιών 
διαμέτρου έως 10,3 cm  
47,3x11,5 cm | 45,5 cm

επιτραπέζια organizer ποτηριών / καπακιών 
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028.05.162 
organizer  
ποτηριών 4 θέσεων 
ρυθμιζόμενου ύψους 
43χ11 cm | 22 cm

028.05.163 
organizer  
ποτηριών 4 θέσεων 
ρυθμιζόμενου ύψους 
43χ11 cm | 22/47 cm



σιφών σαντιγύ 
αλουμινίου 
016.06.001    0,5 lt 
016.06.000    1 lt 

σιφών σαντιγύ 
αλουμινίου 
μαύρο ματ 
016.06.025    1 lt

016.06.005 
αμπούλες σαντιγύ

055.06.002 
διανεμητής μονός inox 
με PP τρόμπα, 2 lt 
13x25 cm | 33 cm

scoop σπαστό, inox 
067.05.245     3 cm  
067.05.242     3,5 cm  
067.05.244     4,1 cm  
067.05.241     4,3 cm  
067.05.240     4,5 cm  
067.05.239     4,9 cm  
067.05.238     5,1 cm 
067.05.237     5,6 cm 
067.05.243     5,9 cm 
067.05.235     6,7 cm 
067.05.236     8 cm  

scoop σπαστό, κόκκινο 
067.05.248     5,1 cm  
067.05.247     5,6 cm  
scoop γλυκερίνης  
067.05.225    4,5 cm 
067.05.224    4,9 cm  
067.05.223    5,1 cm  
067.05.222    5,6 cm  
067.05.221    5,9 cm  
067.05.220    6,7 cm   

scoop γλυκερίνης  
067.05.208    5,6 cm 

scoop γλυκερίνης μαύρο 
067.05.209    5,6 cm 
scoop γλυκερίνης  
αντικολλητικό, μπλε 
067.05.250  4,9 cm 
067.05.255  5,1 cm 
067.05.254  5,6 cm 
067.05.251  5,9 cm 

scoop γλυκερίνης οβάλ 
067.05.230    42 ml 

scoop γλυκερίνης "tortina" 
067.05.228    4,9 cm

σπάτουλα παγωτού  
067.05.213    κίτρινη 
067.05.210    μαύρη 
067.05.211    μπλε 
067.05.212    κόκκινη 
067.05.216    πορτοκαλί 
067.05.217    ροζ 
067.05.215    λευκή 
067.05.218    καφέ 

σπάτουλα παγωτού μαύρη 
067.05.214    23 cm 

067.05.227    σπάτουλα παγωτού 
γλυκερίνης 
22 cm 

067.05.231    scoop σπάτουλα  
γλυκερίνης,  
25,5 cm 

067.05.234    scoop σπάτουλα 
γλυκερίνης,  
25,5 cm 

067.05.253    scoop χούφτα  
γλυκερίνης  
αντικολλητική μπλε,  
22 cm

café

παγωτό
scoops παγωτού

σπάτουλες παγωτού

σιφών
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café

067.65.003    
βιτρίνα με 10 θέσεις  
για χωνάκια 
με πόρτα 
35x20 cm | 50 cm 

067.65.007    
βιτρίνα με 5 θέσεις  
για χωνάκια 
με πόρτα 
18x18 cm | 40 cm 

067.65.001    
βιτρίνα με 5 θέσεις  
για χωνάκια 
20x20 cm | 50 cm 

067.65.002   
βιτρίνα με 5 θέσεις  
για χωνάκια 
με πόρτα 
20x20 cm | 50 cm 
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βιτρίνες - σταντ

δοχεία παγωτού

δοχείο παγωτού, PC 
040.05.204  36x17x12 cm   
040.07.099  καπάκι PC

δοχείο παγωτού, PP 
023.05.235  36x17 cm | 10 cm 
040.05.203  36x17 cm | 12 cm

δοχείο παγωτού, inox 
040.05.390  36x25 cm | 8 cm 
040.05.391  36x25 cm | 12 cm 
040.05.392  36x25 cm | 15 cm 
040.05.393  36x25 cm | 18 cm

δοχείο παγωτού, inox 
040.05.200  36x17 cm | 10 cm 
040.05.202  36x17 cm | 12 cm 
040.05.201  36x17 cm | 15 cm

067.65.005 
σταντ, 4 θέσεων  
18χ13 cm

067.65.000 
σταντ PC, 3 θέσεων  
20x12 cm | 11 cm

067.65.004 
σταντ PC, 5 θέσεων  

25x10 cm | 10 cm

067.20.000 
σταντ αλουμινίου λευκό 
3 θέσεων  
17,5x10 cm | 10 cm

δαντέλλα οβάλ  
λευκή (100 τμχ.) 
015.05.085 23x17 cm  
015.05.086 25x19 cm  
015.05.087 32x21 cm  
015.05.088 35x26 cm 

δαντέλλα ορθογώνια  
λευκή (100 τμχ.) 
015.05.075 20χ30 cm 
015.05.076 25x35 cm 
015.05.077 30x40 cm 
015.05.078 35x45 cm 
015.05.079 40x50 cm

δαντέλλα στρογγυλή  
λευκή (100 τμχ.) 
015.05.060 9 cm  
015.05.061 11,5 cm  
015.05.062 14 cm  
015.05.063 16,5 cm 
015.05.064 19 cm  
015.05.065 24 cm  
015.05.066 27 cm  
015.05.067 30 cm  
015.05.071 32 cm 
015.05.068 34 cm  
015.05.069 38 cm  
015.05.070 40 cm

δαντέλλα στρογγυλή  
μαύρη (250 τμχ.) 
015.05.000 9 cm
015.05.001 12 cm
015.05.002 14 cm
015.05.005 19 cm
015.05.007 21,5 cm
015.05.003 27 cm
015.05.004 30,5 cm

δαντέλλα ορθογώνια  
μαύρη (250 τμχ.) 
015.05.020 30χ40 cm
015.05.021 35χ45 cm



σέικερ Parisien, 500 ml 
001.05.078     μαύρο 
001.05.077     χάλκινο, 500 ml 

σέικερ Parisien inox 
001.05.080     500 ml 
001.05.110     600 ml 
001.05.094     900 ml 

σέικερ Calabrese inox, 500 ml 
001.05.075     inox 
001.05.076     copper, 500 ml 

001.05.091  
σέικερ inox «Bell» 
800  ml

σετ σέικερ Tin to Tin  

001.05.202     σετ σέικερ Tin to Tin 
«Vintage», 500 ml 

001.05.201     σετ σέικερ Tin to Tin 
μαύρο, 500 ml 

001.05.331     σετ σέικερ Tin to Tin 
inox, 500 ml   

σέικερ Tin to Tin, inox 

001.05.108     28 oz (18,1 cm | 9,2 cm) 
001.05.112     20 oz (13,1 cm | 8,6 cm) 

001.05.321     28 oz (17 cm | 9 cm) 
001.05.320     16 oz (12,7 cm | 9 cm) 

001.05.326     30 oz (17 cm | 9,2cm) 
001.05.325     15 oz (11,1 cm | 8 cm) 

001.05.102    βάση σέικερ Boston 
28 oz (18 cm | 9,2 cm)  

001.05.098    βάση σέικερ Boston 
10 oz (8 cm | 10 cm) 

001.04.200    ποτήρι σέικερ Boston 
14,7 cm | 8,7 cm 

001.04.201    ποτήρι σέικερ Boston 
15 cm | 8,7 cm 

βάση σέικερ Boston, 500 ml 
001.05.115    σε διάφορα χρώματα 

βάση σέικερ Boston, 500 ml 
001.05.117    χρυσό 
001.05.118    σαμπανιζέ 

001.05.093 
σέικερ inox, 2 lt 

001.05.092 
σέικερ inox γίγας, 3,8 lt
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μεζούρες inox με διαγράμμιση 
010.05.111     1,5/3 cl 
010.05.112     3/4,5l 
010.05.113     3/6 cl 

μεζούρες inox χωρίς διαγράμμιση 
010.05.087     2/4 cl 
010.05.088     2,5/5 cl 
010.05.086     3/6 cl 

μεζούρες inox ματ 
010.05.130     2,5/5 cl 
010.05.131     3/6 cl 

μεζούρα χάλκινη 
010.05.075     2/4 cl 
010.05.076     2,5/5 cl 
010.05.077     3/6 cl 

μεζούρα μαύρη 
010.05.079     2/4 cl 
010.05.080     2,5/5 cl 
010.05.081     3/6 cl 

μεζούρα slim Japanese 
010.05.090     2,5/5 cl 
010.05.091     4,5/6 cl 

μεζούρα inox ματ,  
Japanese gold ring 
010.05.132     3/6 cl 

μεζούρα inox 
010.05.116     1/3 cl 
010.05.117     2/4 cl 
010.05.118     3/6 cl 

μεζούρες copper mat 
010.05.126     1,5/3 cl 
010.05.127     2,5/5 cl 
010.05.128     3/6 cl 

010.05.097     μεζούρα μαύρη 
2,5/5 cl 

010.05.098     μεζούρα με διαγράμιση 
1,5 έως 7,5 cl

σέικερ με μεζούρα, 750 ml 
001.05.071    χάλκινο 
001.05.070    μαύρο 

σέικερ inox 

001.06.200    300 ml 
001.05.310    500 ml 
001.06.202    700 ml 
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010.05.102                  
μεζούρα τριπλή 
1,5 - 2,2 - 3 cl

001.05.053                         
κουτάλια/ μεζούρες 
6 τμχ. eco friendly

010.05.114 
μεζούρα 

3/6 cl 

001.05.021 
εκπαιδευτικό σταντ  
3 σωλήνων  
με ποτήρια-μεζούρες  
για free pouring

μεζούρες

001.05.059 
σέικερ/μεζούρα, PC 
25 cm | 9 cm

001.05.089 
σέικερ inox vintage 
500 ml

001.05.088 
σέικερ inox μαύρο 
500 ml



αφροσυλλέκτης copper 
001.05.032     18x9 cm 

αφροσυλλέκτης inox 
001.05.033     18x8 cm 
001.05.003     20x9 cm 

αφροσυλλέκτης Deluxe 
με εργονομική λαβή, inox 
001.05.009     18x9 cm 

αφροσυλλέκτης inox 
001.05.006     12x9,6 cm 

001.05.036     αφροσυλλέκτης  
inox  

001.05.035     αφροσυλλέκτης  
χάλκινος  

001.05.034     αφροσυλλέκτης  
μαύρος 

σουρωτήρι κωνικό inox 
058.05.037     8 cm 
058.05.036     10 cm 

σουρωτήρι κωνικό inox 
058.05.141     7 cm  
 

σουρωτήρι στρογγυλό inox 
058.05.129     8 cm 
058.05.130     10 cm 

κουτάλι αψέντι  
001.05.190     inox  
001.05.191     χάλκινο

αφροσυλλέκτης inox  
με 2 «αυτιά» 
001.05.038     inox, 17x7,5 cm 
001.05.037     copper, 17x7,5 cm 
001.05.039     μαύρος, 17x7,5 cm 

αφροσυλλέκτης inox  
με 2 «αυτιά» 
001.05.042     χρυσός  
001.05.041     χάλκινος  
001.05.040     μαύρος  

001.05.044     αφροσυλλέκτης 
«Vintage» 

αφροσυλλέκτης inox  
με 2 «αυτιά» 
001.05.002     14χ9 cm 

αφροσυλλέκτης inox  
με 4 «αυτιά» 
001.05.000     14,7x9 cm 

001.05.051     αφροσυλλέκτης 
«Wood eco friendly»
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κουτάλι jullep 
001.05.171     χάλκινο  
001.05.172     μαύρο  

κουτάλι jullep χάλκινο 
001.05.016     17x7,5 cm 

κουτάλι jullep inox 
001.05.008      15,5x7,5 cm 

001.05.141     κουτάλι jullep 
με γωνία  

001.05.010     κουτάλι jullep PC 

001.05.052     κουτάλι jullep  
«Wood eco friendly» 

001.05.011     κουτάλι bar PC,  
17,3 cm

00
1.

05
.2

08

00
1.

05
.2

04

00
1.

07
.1

00

03
0.

05
.0

66

εργαλεία bar

229

είδη bar

αφροσυλλέκτες

00
1.

05
.1

30

00
1.

05
.0

12

00
1.

05
.0

13

00
1.

05
.0

14

00
1.

05
.0

15
 - 

20
5

00
1.

05
.1

11

00
1.

05
.1

99

00
1.

05
.1

98

00
1.

05
.1

80

00
1.

05
.1

39

00
1.

05
.1

40

κουτάλια bar

001.05.143 
ελατήριο / αναδευτήρας 

inox
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001.05.014 
κουτάλι/πηρούνι 
στριφτό τρίαινα   45 cm 

001.05.013 
κουτάλι στριφτό  45 cm 

001.05.138 
κουτάλι Vintage 45 cm 

001.05.015 
κουτάλι teardrop 
στριφτό                  40 cm 

001.05.205 
κουτάλι teardrop 
στριφτό                  30 cm 

001.05.029 
κουτάλι/πηρούνι 
bar στριφτό          30 cm 

001.05.140 
κουτάλι με  
αφροσυλέκτη      40 cm 

001.05.139 
κουτάλι/πηρούνι 
Vintage                  45 cm 

001.05.130 
κουτάλι  
στριφτό                  35 cm 

001.05.180 
κουτάλι δάκρυ 
στριφτό μαύρο     30 cm 

001.05.199 
κουτάλι/πηρούνι 
στριφτό 
χάλκινο                  30 cm 

001.05.198 
κουτάλι/πηρούνι 
στριφτό μαύρο     30 cm 

001.05.111 
κουτάλι/πηρούνι 
στριφτό                  30 cm 

001.05.012 
κουτάλι στριφτό  30 cm 

001.05.208 
κουτάλι  
στριφτό                  30 cm 

001.05.204 
κουτάλι  
στριφτό                  28 cm 

001.07.100 
κουτάλι                  27 cm 

030.05.066 
κουτάλι ελιάς      18 cm
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037.05.621    peeler πέταλο,  
inox 

                   

037.05.145    τσιμπίδα «pick fruit»  
21 cm 

037.05.540    τρίφτης μοσχοκάρυδου

037.05.109    μαχαίρι φλύδας  

037.05.029    μαχαίρι φλύδας 
για δεξιόχειρες  

037.05.028    μαχαίρι φλύδας 
για αριστερόχειρες  

037.05.110    μαχαίρι ξύσματος - 
zester  

037.05.120    μαχαίρι μπάρμαν 
φλύδας/ξύσματος 

037.05.161    πίλερ

045.05.000    μαχαίρι γενικής χρήσης 
μαύρο, ίσιο, 10 cm 

045.05.001    μαχαίρι γενικής χρήσης 
μαύρο, με δόντια, 10 cm 

045.05.564    μαχαίρι γενικής χρήσης 
κόκκινο, ίσιο, 12 cm 

045.05.568    μαχαίρι γενικής χρήσης 
οδοντωτό, μαύρο, 11 cm 

πλάκες κοπής μαύρες  
032.54.049    30χ20 cm | 1 cm 
032.56.106    33χ18 cm | 1 cm 
032.54.060    35x25 cm | 1 cm 
032.54.016    40x30 cm | 1,3 cm 
032.54.046    50x30 cm | 1,3 cm 
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μαχαίρια bar

στίφτες

εργαλεία διακόσμησης

πρέσσες lime μεταλλικές,  
χρωματιστές 

042.05.068  πράσινη, 6 cm 

042.05.067  κίτρινη, 7 cm 

042.05.069  πορτοκαλί, 9 cm 

042.02.001  πρέσσα lime μεταλλική 
μαύρη, 7 cm 

042.05.081  πρέσσα lime inxo-μαύρη 
8 cm 

042.05.015  πρέσσα lime, 7,5 cm 

042.05.063  στίφτης  
Westmark, 8,5 cm



032.05.008    γουδί μαρμάρινο 
μαύρο, 13 cm 

032.05.007    γουδί μαρμάρινο  
λευκό 10 cm 

032.05.005    γουδί μαρμάρινο 
μαύρο, 11 cm | 8 cm

032.05.018    muddler PC 
μαύρο, 24 cm 

032.05.019    muddler PC 
μαύρο, 24 cm 

032.05.004    muddler ξύλινο 
22 cm 

032.05.013    muddler 
μαύρο, 21 cm 

032.05.020    muddler, 21 cm 
σε διάφορα μεταλιζέ 
χρώματα 

032.05.014    muddler, 21 cm 
σε διάφορα χρώματα 

032.05.012    muddler διάφανο  
PC, 21 cm 

032.05.010    muddler PC  
διάφανο, 29 cm 

032.05.011    muddler PC  
μαύρο, 29 cm 

032.05.009    muddler PC  
πράσινο, 29 cm 

032.05.028    muddler  inox 

032.05.029    muddler  χάλκινο 

032.05.026    mudler «Vintage» 

032.05.027    muddler  inox

τσιμπίδα bar ίσια 
037.05.102           12 cm  
037.05.142           15 cm  
037.05.101           20 cm  
037.05.131           23 cm  
037.05.122/100   31 cm  
037.05.132           35 cm  

τσιμπίδα bar με κούρμπα 
037.05.141    15 cm 
037.05.133    35 cm 

τσιμπίδα bar με κούρμπα 
037.05.139    15 cm 
037.05.140    20 cm 

τσιμπίδα bar inox 
037.05.090    25 cm  
037.05.085    30 cm  

τσιμπίδα bar χάλκινη  
037.05.091    25 cm  
037.05.086    30 cm  

τσιμπίδα bar μαύρη  
037.05.092    25 cm  
037.05.087    30 cm
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muddlers

τσιμπίδες

γουδιά



002.05.149 
μπουκάλι σπρέι 
«Yarai», 200 ml

μπουκάλι bitter  
002.05.069    50 ml

002.05.070 
μπουκάλι bitter  
100 ml (12 cm)

002.05.136 
μπουκάλι σπρέυ 
100 ml 

002.05.151     
μπουκάλι bitter, 100 ml 
με πιπέτα 2 ml

002.05.137 
μπουκάλι «Yarai» 
200 ml 
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002.05.148 
μπουκάλι σπρέι inox 
«Κουρέα» με χωνί 

002.05.138 
μπουκάλι σπρέι 
«Barber», 200 ml 

002.05.150 
μπουκάλι bitter 
100 ml

μπουκάλι bitter «Old» 
002.05.141    50 ml 
002.05.068    200 ml

dash bottles μαύρα  
«νεκροκεφαλή» 
002.05.078    33 ml 
002.05.079    126 ml 

002.05.128 
μπουκάλι σπρέι 
«Yarai», 100 ml 

000.14.515 
φιαλη skull με πώμα 200 ml 

001.05.055 
βαρέλι γυάλινο, 1 lt 
σε ξύλινη βάση 

μπουκάλια «Old Pharmacy» 
002.05.133  10 ml 
002.05.135  250 ml  

002.05.182 
μπουκάλι τετράγωνο 
Bitter,  50 ml

002.05.134 
μπουκάλι σπρέι  
«Κουρέα», 100 ml

μπουκάλια bar - dash bottles

001.05.023     
τιράντες barman 
μαύρες 

μανσέτες barman ελαστικές 
001.05.017    κόκκινες (2 τμχ.) 
001.05.024    μαύρες (2 τμχ.)

001.05.022 
τιράντες barman 
κόκκινες

001.05.019 
μανσέτες barman  

ελαστικές μεταλλικές  
μαύρες  
(2 τμχ.)
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κανάτα ανάμιξης «Sokata» 
002.05.131    0,5 lt 
002.05.132    0,75 lt

κανάτα ανάμιξης «Carats» 
002.05.123    0,75 lt

κανάτα ανάμιξης 
002.05.152    0,6 lt

κανάτα ανάμιξης Labware 
002.05.156    0,8 lt                     

κανάτα ανάμιξης «Napoleon» 
002.05.027    0,7 lt

001.05.145 
τσάντα μαύρη δερμάτινη χειροποίητη 
περιέχει: • 4 πώματα ροής • 1 strainer Hawthorn 
• 1 strainer Hawthorn deluxe • 1 julep strainer 
• 1 fine strainer • 1 bar spoon XL με πηρούνι • 1 
bar spoon με muddler disk • 1 ανοιχτήρι • 1 
cobler shaker 800ml • 1 lime squeezer μαύρο  
• 1 muddler πλαστικό SBC διάφανο • 3 μεζούρες 
jigger (μικρή-μεσαία-μεγάλη) • 1 mixing glass 
Yarai 700 ml • 1 ζευγάρι περιβραχιόνια μαύρα

001.05.144 
τσάντα μαύρη αδιάβροχη με ρυθμιζόμενη λαβή 
περιέχει: • 4 πώματα ροής • 1 strainer • 1 bar 
spoon 30cm • 1 ανοιχτήρι • 1 shaker 800ml • 1 
διοκιμαστικό σωλήνα • 1 fine strainer στρογγυλό 
• 1 lime squeezer μαύρο • 1 muddler μαύρο 
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001.05.146 
τσάντα ταμπά δερμάτινη vintage χειροποίητη 
περιέχει: • 4 πώματα ροής • 1 strainer Hawthorn 
• 1 strainer Hawthorn Deluxe • 1 julep strainer 
• 1 fine strainer 1 bar spoon XL με πηρούνι • 1 
bar spoon με muddler disk • 1 ανοιχτήρι • 1 
cobler shaker 800ml • 1 lime squeezer μαύρο • 
1 muddler πλαστικό SBC διάφανο • 3 μεζούρες 
jigger (μικρή-μεσαία-μεγάλη) • 1 mixing glass 
Yarai 700 ml • 1 ζευγάρι περιβραχιόνια μαύρα

002.05.187  
καράφα  
δοσομετρητής 
50 ml

002.05.188  
καράφα  
δοσομετρητής 
100 ml

002.05.189  
καράφα  
δοσομετρητής 
250 ml

002.05.190  
καράφα  
δοσομετρητής 
600 ml

002.00.084  
φιάλη  
μειγμάτων 
με βιδωτό  
καπάκι 
700 ml

002.00.085  
φιάλη  
μειγμάτων 
με βιδωτό  
καπάκι 
700 ml

016.05.000 
σιφών σόδας  
με μεταλλικό  
δίχτυ,  
1 lt

016.06.019 
αμπούλες  

σόδας,  
10 τμχ.

016.06.003 
σιφών  
σόδας,  
1 lt

016.05.001 
σιφών σόδας  
με μεταλλικό  
δίχτυ copper 
1 lt

κανάτα ανάμιξης copper 
002.05.154    0,6 lt

κανάτα ανάμιξης 
διπλού τοιχώματος 
002.05.140    0,60 lt

233

δέχονται  
το πώμα ροής  
010.05.012 



πετσέτα σαμπάνιας 

052.05.005    λευκή (50χ50 cm)  
052.05.004    μαύρη (50χ50 cm)  

052.31.003    λευκή (40x40 cm)  
052.31.001    μαύρη (40x40 cm)  

πετσέτα σαμπάνιας με τρύπα,  
σε ρολλό 12 τμχ. 
052.07.011    μπεζ  
052.07.007    μαύρη  
052.07.008    μπλε  
052.07.006    μπορντώ  

052.13.002    πετσέτα bar 
μαύρη,  
47x27 cm 

052.13.000    πετσέτα bar 
διάφορα σχέδια και 
χρώματα 
47χ27 cm 

ποτηρόπανο ρολλό,  
(10 τμχ.) 64χ40 cm 
052.07.023    μαύρο  
052.07.021    διάφορα χρώματα  

052.13.001    ποτηρόπανο πικέ 
50χ70 cm 

052.13.003    ποτηρόπανο καρώ 
50χ70 cm

234

είδη bar

εργαλεία bar

010.07.004 
πώμα συνεχούς ροής 
με κλείστρο

010.05.011 
πώμα συνεχούς ροής 
λεπτό στόμιο

010.07.003 
πώμα χρωμίου κοντό

010.05.015  
πώμα συνεχούς ροής 
διάφανο

010.05.016  
πώμα σταγόνας dash

010.05.014 
πώμα σταγόνας dash 
«wood»

010.12.000 
πώμα συνεχούς ροής  
χρωματιστό

010.05.012 
πώμα συνεχούς ροής 
φαρδύ στόμιο

010.05.008 
πώμα συνεχούς ροής 
μακρύ στόμιο 

010.05.023 
σετ 2 δοσομετρητές, 5 cl

010.05.017 
δοσομετρητής, 6 cl

010.05.013 
δοσομετρητής, 4,5 cl

010.53.000 
πώμα μπουκαλιών

037.05.615 
πώμα μπουκαλιών 
σετ 3 τμχ.

010.05.070 
πώμα συνεχούς ροής 
μακρύ στόμιο χάλκινο

010.05.022 
καπάκι λάστιχο για μπουκάλι 

010.05.025 
καπάκι λάστιχο για πώμα 

010.05.021 
καπάκι λάστιχο για πώμα 

ροές

πετσέτες bar



027.05.029    ανοιχτήρι pulltex μαύρο 
με σπαστό βραχίονα  

027.05.028    ανοιχτήρι κρασιού 
με σπαστό βραχίονα  

027.05.004    ανοιχτήρι sommelier 
Γαλλίας με σπαστό  
βραχίονα, inox 

027.05.030    ανοιχτήρι sommelier 
με ξύλινη λαβή, inox 

027.05.031    ανοιχτήρι κρασιού μαύρο 

027.01.008    τιρμπουσόν inox mat 
βαρύ 

027.01.004    τιρμπουσόν 

027.05.011    ανοιχτήρι κρασιού  
τιρμπουσόν 

027.05.008    ανοιχτήρι κρασιού  
τιρμπουσόν 

027.05.012    ανοιχτήρι πλακέ 
χάλκινο  

027.05.024    ανοιχτήρι πλακέ 
3 θέσεων, inox  

027.05.021    ανοιχτήρι πώματος 
inox  

027.05.023    ανοιχτήρι πώματος 
βινυλίου μαύρο  

027.05.036    ανοιχτήρι πώματος  

037.05.537    ανοιχτήρι πώματος  

027.05.002    ανοιχτήρι γάλακτος  

027.05.027    ανοιχτήρι inox 
με σπαστό βραχίονα  

027.05.037    ανοιχτήρι  
με σπαστό βραχίονα, 
μαύρο  

027.05.001    ανοιχτήρι κρασιού  
καμπυλωτό, inox  

027.05.009    ανοιχτήρι sommelier  

027.05.020    ανοιχτήρι sommelier 
με σπαστό βραχίονα, 
μαύρο  
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038.05.070 
μπωλ γυάλινο 8 cm  

038.05.071 
μπωλ γυάλινο 11 cm  

μπωλ στοιβ. άθραυστα 

038.01.000 6 cm  

038.01.001 7,5 cm  

038.01.002 9 cm  

038.01.003 10,5 cm  

038.01.004 12 cm  

038.01.005 14 cm  

038.01.006 17 cm  

038.05.100 
μπωλ  9,5 cm  

038.05.101 
μπωλ  13 cm  

μπωλ σφυρήλατο 

038.07.000 9 cm  

038.07.001 11 cm  

038.07.012 13 cm  

008.63.005 
πιατέλλα οβάλ 
inox  19χ10 cm

μπωλ χάλκινα  
σφυρήλατα 

038.07.015 9 cm  

038.07.016 13 cm  

μπωλ ξύλινο μπαμπού 

038.07.002 8χ3 cm 

038.07.003 11χ4 cm 

038.05.095 
μπωλ μπαμπού 8 cm

βάση ποτηριών, μονή χρυσή 
001.06.102    26 cm 
001.06.103    41 cm 

βάση ποτηριών, 5 θέσεων χρυσή 
001.06.104    45x31 cm
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βάση ποτηριών, μονή χρωμίου 
001.05.297    25 cm 
001.06.101    33 cm 
001.05.305    40 cm 
001.05.306    60 cm 

βάση ποτηριών, μονή μαύρη 
001.05.291    30,5 cm 
001.05.292    40,6 cm

βάσεις ποτηριών οροφής

μπωλ ξηρών καρπών

Πτυσσόμενο μπαρ 
ιδανικό για 
εξωτερικούς 
χώρους.  
Σε λευκό ή μαύρο 
Εξοπλίζεται με 
διάφορα αξεσουάρ  
ανάλογα με τις 
ανάγκες σας 
160x115 cm | 72 cm 

Drink Station με 
• 1 δοχείο πάγου 
• 4 δοχεία φρούτων 
• 1 speed rack 
69χ47χ41,5 cm 

001.05.028  μαύρο 001.05.020 
λευκό

001.05.027   
μαύρο

πτυσσόμενα μπαρ εξωτερικού χώρου

001.05.018  
Drink Station με αποχεύεση, θέσεις για μπουκάλια 
και μπωλ φρούτων 
83,5χ54 cm 



θήκη για μπουκάλια, inox 
001.05.282    56x15 cm  
001.05.280    81x15 cm  

θήκη για μπουκάλια πλαστική μαύρη 
028.05.145    56 cm  
028.05.146    85 cm  

σιροπιέρα 
055.05.035    1 lt 

σε διάφορα χρώματα 

σιροπιέρα 
055.05.030    0,5 lt  
055.05.031    1 lt  
055.05.033    2 lt

κουτί bar, πλαστικό 

001.05.061    4 θέσεων  
                        50χ16 cm | 12 cm 

001.05.060    6 θέσεων  
                        50χ16 cm | 12 cm 

κουτί bar, πλαστικό 

001.05.308    3 θέσεων  
                        55χ16χ19 cm 

001.05.307    6 θέσεων  
                        55χ16χ19 cm 

κουτί bar 3 θέσεων inox,  
με χώρο για πάγο 

001.05.206    43χ14 cm | 15 cm 

κουτί bar inox 

001.05.301    4 θέσεων 
34x15 cm | 8,5 cm 

001.05.303    6 θέσεων 
46x15 cm | 8,5 cm 

ανταλλακτικά μπωλ για κουτιά bar 
001.13.003    7,5x14 cm 
001.13.004    11x14 cm 

κουτί bar organizer 

001.05.300    μαύρο 
14,5x24 cm | 11 cm 

001.05.120    διάφορα χρώματα 
                        14,5x24 cm | 11 cm 

βάση organizer γκρι 
001.05.065    διπλή, 23χ14χ20 cm 

001.05.066    τριπλή, 35χ14χ30 cm 

001.05.067    συρτάρι  
11χ12χ31 cm 

001.05.302    ρίμερ μαργαρίτας
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θήκες μπουκαλιών - speed rail

φιάλες / σιροπιέρες



bar mat, inox  
001.13.010    50x11 cm 
001.13.011    60x11 cm 
001.06.006    70x11 cm 
001.13.012    70x14 cm 

001.05.327    bar mat σχάρα, inox  
30x16,5 cm | 3 cm 

001.05.281    bar mat αλουμινίου  
41x22 cm 

rinser επιτραπέζιο με σχάρα 

001.06.000    42,5x23 cm 

001.06.001    65,5x21,5 cm 

rinser επιτραπέζιο με σχάρα 
GN 1/3 - 32,5x17,5 cm 

001.06.002    inox  

001.06.004    μαύρο 

rinser επιτραπέζιο  
GN 1/6 - 16,2χ17,5 cm 

001.06.003    inox  

001.06.005    μαύρο 

051.05.000    ποτηροπλύστρα 
με 3 βούρτσες  

051.73.000    ποτηροπλύστρα 

051.73.001    ποτηροπλύστρα  
με βεντούζα 

bar mat μαύρο 
001.05.296    30χ15 cm 
001.54.501    43χ30 cm 

bar mat 

001.54.500    μαύρο 
60x8 cm 

001.05.299    μαύρο 
70x10 cm 

001.05.298    διάφορα χρώματα 
70x10 cm 

ταπέτα - πλακάκι 

052.05.008    μαύρο, 30χ30 cm 

052.05.009    διάφανο, 30χ30 cm 

σχάρα ποτηριών σκληρή 

052.07.100    γκρι, 53χ34 cm 

052.07.099    μαύρη, 53χ34 cm 

σχάρα ποτηριών εύκαμπτη 

052.07.101    53χ33 cm 

πανί αντιολισθητικό σε ρολλό 
052.07.057    μαύρο λεπτό 

5 m | 60 cm 
052.07.061    γκρι λεπτό 

5 m | 60 cm 

πανί αντιολισθητικό σε ρολλό 
052.07.058    μαύρο παχύ 

5 m | 60 cm 
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014.05.010    σέσουλα PVC  
χωρίς βάση 
177-295 ml 

014.05.011    σέσουλα PVC  
με βάση 
177-295 ml 

014.05.012    σέσουλα PVC  
χωρίς βάση 
355-473 ml 

014.05.009    σέσουλα PVC  
με βάση 
355-473 ml 

014.05.016    σέσουλα PVC  
χωρίς βάση 
1.9-2.5 lt 

014.05.017    σέσουλα PVC  
με βάση 
1.9-2.5 lt 

σέσουλα PC 

014.05.023    170 gr 

014.05.026    300 gr 

014.05.025    750 gr 

014.05.024    1.700 gr 

σέσουλα PC 
014.05.027    1,8 lt 

σέσουλα τρυπητή, PC 
014.05.033    170 gr - 12 cm
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αξεσουάρ πάγου
σέσουλες πάγου

σέσουλα inox 
014.05.046    18 cm 
014.05.047    20,5 cm 
014.05.048    24,5 cm 
014.05.049    27 cm 
014.05.050    31 cm 

σέσουλα inox 
014.05.058    18,5 cm 
014.05.059    21 cm 

σέσουλα, inox 18/10 τρυπητή 
014.05.054    18,5 cm 
014.05.037    20 cm 

σέσουλα inox τρυπητή 
014.05.019    21x6,5 cm 

σέσουλα αλουμινίου 
014.08.000    45 gr 
014.08.001    65 gr 
014.08.002    110 gr 
014.08.003    170 gr 
014.08.004    300 gr 
014.08.005    600 gr 
014.08.006    1.000 gr 
014.08.007    1.750 gr 

σέσουλα πλαστική 
014.05.028    1,8 Kgr 

σέσουλα τρυπητή, PC  
27x10 cm 

014.05.030    μαύρη 

014.05.032    χρωματιστή 

014.05.029    χρωματιστή μεταλιζέ 

σέσουλα τρυπητή, μαύρη 
014.05.034    10 oz  

σέσουλα τρυπητή, PA μαύρη  
014.05.020    15χ13 cm



001.05.304    παγοθραύστης 

001.07.400    παγοθραύστης  
τύπου Αμερικής 

001.05.309    παγοθραύστης  
τύπου Αμερικής 

001.05.316    παγοθραύστης οβάλ 

001.05.025    σάκκος πάγου  
βαμβακερός 

001.05.026    σφυρί πάγου, ξύλινο 
13χ37,5 cm 

001.05.211    σουβλί πάγου, 23 cm

λαβίδα πάγου inox Ιταλίας 
033.05.066    13 cm 
033.05.067    18 cm 

λαβίδα πάγου inox  
033.06.000    13 cm 
033.06.001    17 cm 

033.05.012    λαβίδα πάγου inox 
13 cm 

λαβίδα πάγου inox 
033.05.000    16 cm (Nο 450)  

λαβίδα πάγου inox 
033.29.000    17 cm (Nο 607)  
033.29.001    17,5 cm (Nο 609)

006.05.006    παγοσυντηρητής inox 
10 lt 
25 cm | 20 cm 

παγοσυντηρητής στρογγυλός 
006.06.001    μαύρος, 10 lt 

27 cm | 22 cm 

παγοσυντηρητής στρογγυλός, 4 lt 
006.06.010    λευκός, 4 lt 

20 cm | 19 cm 
006.06.009    μαύρος, 4 lt 

20 cm | 19 cm 

006.07.201    παγοσυντηρητής μαύρος 
4,5 lt 
20 cm | 22 cm 

006.07.198    παγοσυντηρητής μαύρος 
10 lt 
22x22 cm | 24 cm 
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αξεσουάρ πάγου
παγοθραύστες

λαβίδες πάγου



ψυγεία πάγου 

006.05.002    «Krios», 25 lt 
40x20 cm | 40 cm 

006.05.000    ψυγείο, 32 lt 
40x30 cm | 40 cm 

ψυγεία πάγου 

006.05.003    «Spring», 32 lt 
40x30 cm | 40 cm 

006.05.001    «Spring», 45 lt 
47x30 cm | 42 cm 

ψυγείο πάγου 

006.05.030    13 lt 
32x28 cm | 24 cm 

006.05.031    26 lt 
43x34 cm | 35 cm 

006.05.032    30 lt 
48x30x40 cm 

ψυγείο πάγου με ρόδες 

006.05.033    60 lt 
60x40 cm | 48 cm
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αξεσουάρ πάγου
φόρμες πάγου

ψυγεία πάγου

006.05.020    φόρμα σιλικόνης 
για σφαίρα πάγου 7,5 cm 
σετ 2 τμχ. 

006.05.026    φόρμα σιλικόνης 
για σφαίρα πάγου 6 cm 

φόρμα πάγου σιλικόνης 

006.05.024    για 2 σφαίρες  
πάγου 5 cm 

006.05.022    για 2 σφαίρες  
πάγου 6 cm 

006.05.014    φόρμα σιλικόνης  
2 θέσεων 
για σφαίρες πάγου, 5 cm 

006.05.011    φόρμα 4 PC 
για σφαίρα πάγου, 5,5 cm 

006.05.019    φόρμα σιλικόνης  
4 θέσεων 
για σφαίρα πάγου, 7 cm 

006.05.027    φόρμα σιλικόνης  
4 θέσεων 
για σφαίρα πάγου 4,5 cm 

006.05.028    φόρμα σιλικόνης  
4 θέσεων 
για παγάκια  
«νεκροκεφαλή» 

006.05.017    φόρμα σιλικόνης 9 θέσ. 
για sticks πάγου  
9x2 cm 

006.05.009    φόρμα σιλικόνης 4 θέσ. 
για sticks πάγου  
13χ3χ3 cm 

006.05.008    φόρμα σιλικόνης 4 θέσ. 
για κύβους πάγου  
5,7x5,7x5,7 cm 

006.05.013    φόρμα σιλικόνης 6 θέσ. 
για κύβους πάγου  
5x5 cm
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βαρέλι bar, οριζόντιο 
021.05.071  2,5 lt 
021.05.069  5 lt

028.05.011 
βάση-στάντ 

 για μπουκάλι  
κρασιού  

με ταμπελάκι

007.05.218 
wine cooler  
με παγοκύστη  
και θερμόμετρο 

007.05.251 
wine cooler  
πλαστικό 
με παγοκύστη 

007.05.252  
wine cooler  
φελλός  
με παγοκύστη 

007.05.201 
wine cooler  
παγοκύστη

007.05.007 
wine cooler ισοθερμικό 
inox-μαύρο, 12x18 cm

007.05.199 
wine cooler μαύρο 
20x12 cm

007.05.197 
wine cooler 
inox 
10χ10χ22 cm

007.05.203 
wine cooler χάλκινο 
20x12 cm

007.06.201 
wine cooler,  
inox 
20x12 cm 

007.05.200 
wine cooler  inox 
με παγοκύστες

007.05.202 
wine cooler, PC 
23,5x12 cm

δαχτυλίδι μπουκαλιών 

010.07.000 
inox, 2 τμχ. 

010.05.201 
χάλκινο

007.05.219 
τσάντα μεταφοράς 6 μπουκαλιών

δαχτυλίδι μπουκαλιών 

010.05.202 
φελλού

051.05.008 
μπίλιες καθαρισμού  
καράφας

007.05.230 
tester τυφλής  
δοκιμής 
κρασιού  
(4 τσάντες)

039.05.020 
θερμόμετρο κρασιού 
αναλογικό 
με πώμα

039.05.006 
θερμόμετρο  
φιάλης

001.05.328 
πτυελοδοχείο 
κρασιού 
18 cm

007.05.221 
wine cooler με λαβές 
παγοκύστη gel

006.05.015 
σετ 9 τμχ. παγάκια από πέτρα 

2χ2χ2 cm 

006.05.016 
σετ 9 τμχ. παγάκια κεραμικά 

2χ2χ2 cm

021.05.068  
ανταλλακτική  
φλάσκα 5 lt
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010.05.002            
αντλία κρασιού 
με 2 πώματα 

010.05.003 
σετ 2 πώματα  
αντλίας

027.05.005 
σετ κρασιού 

επαναφορτιζόμενο  
ανοιχτήρι, αντλία,  

2 πώματα και φορτιστής

010.05.020 
pourer κρασιού  

γυάλινο

037.05.531 
drop-stop,  

3 τμχ. 

010.05.010 
drop-stop,  

5 τμχ.

042.05.075                 
φίλτρο αερισμού 
κρασιού (aerator)

042.05.076 
χωνί κρασιού  

με φίλτρο 

037.05.533 
πώμα κρασιού πλαστικό

010.05.024 
αλκοολόμετρο μπρελόκ

007.05.222    
stick ψύξης  
κρασιού 
με ροή και 
πώμα

010.05.026 
χάλκινο

010.05.205 
inox

010.05.028 
αντλία-πώμα 

κρασιού με ροή

010.05.027 
πώμα κρασιού

037.05.230 
λαβίδα φελλού 

037.05.534                    
ανοιχτήρι κρασιού  
πάγκου

010.05.200 
κόπτης μπουκαλιού  

κρασιού

010.05.098                          
μεζούρα με διαγράμιση 
1,5 έως 7,5 cl

010.05.099                          
μεζούρα με διαγράμιση 
3 έως 18 cl

010.05.092                          
μεζούρα inox 
17 cl

πώματα μπουκαλιού σαμπάνιαςπώματα μπουκαλιού κρασιού vacuum

πώματα μπουκαλιού κρασιού

010.05.009 010.05.204

010.05.004 
μαύρο

007.05.255 
stick ψύξης κρασιού 
με ροή 

027.05.006 
ανοιχτήρι σαμπάνιας

027.05.010                 
ανοιχτήρι  
φελλού 
με πίεση

010.05.006 
stopper



κουβαδάκι πάγου inox 
007.06.390     9,5 cm | 10 cm 
007.06.391     11 cm | 11,5 cm 
007.06.393     13 cm | 13,5 cm 

κουβαδάκι inox, λευκό 
007.05.416     11 cm | 11,5 cm 
007.05.419     13 cm | 13,5 cm 

κουβαδάκι inox, μαύρο 
007.05.417     11 cm | 11,5 cm 
007.05.418     13 cm | 13,5 cm 

κουβαδάκι πάγου κρίκοι 
007.06.400     10 cm | 11 cm 
007.06.398     12 cm | 12 cm 
0007.06.401   14 cm | 14 cm 

κουβαδάκι πάγου μαύρο 
007.05.422     11x11 cm 
007.05.427     12 cm | 12 cm 
007.05.423     14x14 cm 

κουβαδάκι πάγου άσπρο 
007.05.421     10 cm | 11 cm 
007.05.426     12 cm | 12 cm 
007.05.424     15 cm | 14 cm 

κουβαδάκι πάγου πόμολο 
007.06.399     10 cm | 11 cm 
007.06.402     12 cm | 12 cm 
007.06.397     15 cm | 14 cm 

κουβαδάκι πάγου  PS, 14 cm  
007.05.025     διάφανο ματ  
007.05.026     μαύρο 

κουβαδάκι πάγου μεταλλικό λευκό 
007.05.146     10χ9 cm 
007.05.152     14,5χ13 cm 

κουβαδάκι πάγου μεταλλικό μαύρο 
007.05.145     10χ9 cm 
007.05.151     14,5χ13 cm 

κουβαδάκι πάγου μεταλλικό bronze 
007.05.147     10χ9 cm 
007.05.153     14,5χ13 cm 

007.05.403 
παγοσυντηρητής inox 
ισοθερμικός 
1,5 lt

κουβαδάκι πάγου γυάλινο  
νεκροκεφαλή 
007.05.404     15 cm | 15 cm 

κουβαδάκι πάγου γυάλινο σκαλιστό 
007.05.399     15χ14 cm 

κουβαδάκι πάγου γυάλινο  
σκαλιστό με χέρι 
007.05.400     13 cm (0,75 lt) 

κουβαδάκι πάγου γυάλινο  
007.01.402     14 cm | 16 cm 

κουβαδάκι πάγου γυάλινο  
007.01.404     10 cm | 14 cm 

κουβαδάκι πάγου γυάλινο σκαλιστό 
007.06.420      15 cm | 13 cm 

κουβαδάκι πάγου εμαγιέ  
007.29.003     λευκό/κόκκινο, 14 cm 
007.29.001     κόκκινο, 12,5x14 cm 

κουβαδάκι πάγου inox 
007.05.440     9 cm | 8,5 
007.05.442     13 cm | 12 cm 

κουβαδάκι πάγου vintage μπρονζέ 
007.05.438     14 cm | 10 cm 

κουβαδάκι πάγου χάλκινο σφυρίλατο 
007.07.120     10 cm 
007.07.121     12 cm 
007.07.122     14 cm

κουβαδάκια πάγου
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κουβαδάκια πάγου
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σαμπανιέρες

007.05.101                                   
σαμπανιέρα inox 
21,5 cm | 20,5 cm

007.05.106 
σαμπανιέρα λευκή 
21,5 cm | 20,5 cm 

007.05.105 
σαμπανιέρα μαύρη 
21,5 cm | 20,5 cm 

007.06.101 
σαμπανιέρα πόμολο  
21 cm | 22 cm 

007.05.113 
σαμπανιέρα  
πόμολο/κρίκοι, λευκή 
21 cm | 22 cm 

007.06.100 
σαμπανιέρα κρίκοι  
20 cm | 21 cm 

007.06.112 
σαμπανιέρα πόμολο/κρίκοι 
μάυρη, 20 cm | 21 cm

007.05.158 
σαμπανιέρα μεταλλική 
λευκή 28 cm | 20 cm 

007.05.157 
σαμπανιέρα μεταλλική 
μαύρη 28 cm | 20 cm 

007.05.159 
σαμπανιέρα μεταλλική 
bronze 28 cm | 20 cm 

007.07.123 
σαμπανιέρα χάλκινη  
σφυρίλατη  22 cm 

007.05.006  
σαμπανιέρα ισοθερμική  
μαύρη,  23 cm | 23 cm 

007.05.102 
σαμπανιέρα inox 
21 cm | 19,5 cm

007.29.000 
σαμπανιέρα εμαγιέ, 5,5 lt 
κόκκινη, 23 cm | 22 cm 

007.05.015 
σαμπανιέρα γαλβανιζέ 
μαύρη, 22 cm | 18 cm 

007.05.009 
σαμπανιέρα λευκή 
20 cm 

007.05.016 
σαμπανιέρα PS, μαύρη 
20 cm

007.05.017 
σαμπανιέρα PS, διάφανη ματ
20 cm 

009.05.001 
ποντσιέρα inox 
40 cm | 25 cm

009.05.005 
ποντσιέρα inox 
35 cm | 16 cm 

007.05.225 
σαμπανιέρα με φως LED 
διπλού τοιχώματος, 23 cm
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007.05.284                 
σταντ μαύρο,  
20/15 cm | 65 cm       

007.05.285                  
σταντ λευκό,  
20/15 cm | 65 cm        

007.05.307                
σταντ οβάλ,  
62 cm                           

007.05.110 
σαμπανιέρα οβάλ 
33χ14 cm

007.05.105           
σαμπανιέρα 
μαύρη

007.05.106         
σαμπανιέρα 
λευκή

007.05.291 
σταντ inox,  
21 cm | 60 cm 
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σταντ σαμπανιέρας 
007.05.288   
20 cm | 61 cm 
007.05.282   
20 cm | 75 cm

007.06.300 
σταντ τρίποδας,  
75 cm 
007.05.290 
σταντ τρίποδας 
μαύρο,  
75 cm

007.05.280 
σταντ σαμπανιέρας 
inox,  
20 cm | 75 cm

σταντ σαμπανιέρας 

007.05.305   
21 cm | 63 cm 

007.05.304   
24 cm | 63 cm

007.05.280          
σταντ,  
20 cm | 70 cm

007.06.303         
σταντ,  
21 cm 70 cm

σταντ σαμπανιέρας 
007.05.286   
20/15 cm | 61 cm 
007.05.281   
25/20 cm | 75 cm 

σαμπανιέρα κρίκοι 
007.05.108    19 cm 
007.05.107    24 cm 

007.05.317 
σαμπανιέρα ισοθερμική 
20 cm | 25 cm

007.05.126 
σαμπανιέρα inox 
22 cm | 20 cm

007.05.250 
σαμπανιέρα γυάλινη 
20χ21 cm | 27 cm

007.05.303 
σταντ σαμπανιέρας 
τραπεζιού, Combrichon, 20 cm

007.07.302 
σταντ σαμπανιέρας 
τραπεζιού, 20 cm

007.06.301 
σταντ σαμπανιέρας 
τραπεζιού, 19,5 cm 
(ωφέλιμη θήκη 18 cm)

σαμπανιέρες



007.05.331 
σαμπανιέρα 
inox  
σφυρήλατη 
με σταντ 
24 cm | 70 cm 

007.05.277 
σταντ «Giotto»,  
inox, 67,5 cm 

007.05.270 
σαμπανιέρα «Giotto»,  
inox, 24x23 cm 

007.05.278 
σταντ UNO,  
inox, 65 cm 

007.05.271 
σαμπανιέρα UNO, 
inox 
29χ18 cm

007.05.314 
σαμπανιέρα  
ισοθερμική  
με σταντ               
23 cm | 81 cm

είδη bar

σαμπανιέρες

007.05.193 
21x23 cm | 23 cm

007.05.194 
12 cm | 23 cm

007.05.196 
12 cm | 24 cm

007.05.198 
33x10 cm | 14/22 cm

007.05.274 
σαμπανιέρα Michelangelo, inox,  
18 cm | 21 cm

007.05.267 
σαμπανιέρα, inox,  
19 cm | 20 cm

σαμπανιέρα ισοθερμική  
inox με ξύλινη βάση 
007.05.318  23 cm | 26 cm  

σαμπανιέρα μπουκαλιών inox / ξύλο 
007.05.028  30 cm | 16 cm   
007.05.029  36 cm | 20 cm  

σαμπανιέρα κωνική 
διπλού τοιχώματος, inox 
007.05.041    23 cm | 25 cm 
007.05.040    24 cm | 30 cm

007.05.000 
βάση μπουκαλιού  
VCANTER 
50x20x45 cm
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007.05.170 
μπωλ μπουκαλιών οβάλ, bronze, 
40x34 cm | 23 cm

007.05.165 
μπωλ μπουκαλιών στρογγυλή 
bronze, 38 cm | 21 cm

σαμπανιέρα μεταλλική, μαύρη 
007.05.163    στρογγυλή, 38χ21 cm 
007.05.168    οβάλ, 40χ34cm | 23cm 

σαμπανιέρα μεταλλική, λευκή 
007.05.164    στρογγυλή, 38χ21 cm 
007.05.169    οβάλ, 40χ34cm | 23cm

σαμπανιέρα πολυεστερική, διάφανη 
007.05.019    4 μπουκαλιών 

34 cm | 26 cm

σαμπανιέρα μπάρας μεταλλική 
007.05.116    40χ28 cm | 22 cm 
007.05.118    50χ32 cm | 22 cm 

μπωλ μπουκαλιών οβάλ, μαύρο 
007.05.312    49χ47 cm

007.05.311 
μπωλ μπουκαλιών οβάλ, inox 
49χ49 cm

σαμπανιέρα πολυεστερική, μαύρη 
007.05.224    2 μπουκαλιών  

26,6x20 cm

σαμπανιέρα πολυεστερική, μαύρη 
007.05.214    6 μπουκαλιών 

35χ26 cm

σαμπανιέρα PVC, οβάλ 
007.05.204    47x28 cm | 24 cm 

σαμπανιέρα PVC, οβάλ 
007.05.212    33x21 cm 

σαμπανιέρα PS, οβάλ λευκή 
007.05.370    37χ25 cm | 19 cm 

σαμπανιέρα πολυεστερική, λευκή 
007.05.223    2 μπουκαλιών  

27x20 cm 
007.05.216    6 μπουκαλιών 

35χ26 cm

007.05.227    2 μπουκαλιών 
26,6x20 cm 

007.05.215    6 μπουκαλιών  
35χ27 cm

σαμπανιέρες
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007.05.205 
σαμπανιέρα PC διάφανη 
20 cm 
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007.05.333 
μπωλ μπουκαλιών  
σφυρήλατο,  
με ξύλινο σταντ 
43 cm | 90 cm 

007.05.332 
μπωλ μπουκαλιών  
σφυρήλατο,  
με ξύλινο σταντ 
53 cm | 97 cm 

007.05.111 
σαμπανιέρα 33 cm 
με σταντ 74 cm

007.05.309 
μπωλ μπουκαλιών 
με σταντ  
70χ38 cm | 81,5 cm

σαμπανιέρα copper  
σφυρήλατη, με ξύλινη βάση 
007.05.319     30 cm | 23 cm

μπωλ μπουκαλιών copper  
σφυρήλατο, με ξύλινη βάση 
007.05.322        56x27 cm

μπωλ μπουκαλιών copper  
σφυρήλατο, με ξύλινη βάση 
007.05.323        48x25 cm

μπωλ μπουκαλιών οβάλ, inox 
007.05.335  43x30,5 cm | 20 cm 
007.05.336  52x36 cm | 24,5 cm 
007.05.337  60x42 cm | 28 cm

007.05.338 
μπωλ μπουκαλιών, inox στρογ-
γυλό                                                            
40 cm | 24 cm

007.05.324 
μπωλ μπουκαλιών ξύλινο, λευκό 
με inox μπωλ 
41,5 cm | 20 cm

019.05.022 
σαμπανιέρα PC  
«ποτήρι κονιάκ» 
40 cm | 62 cm

019.05.021 
σαμπανιέρα PC  
«ποτήρι κρασιού» 
23 cm | 95 cm

019.05.020 
σαμπανιέρα PC  
«ποτήρι Martini» 
59 cm | 100 cm

007.05.326 
copper,  

50x91 cm

007.05.327 
λευκό,  

50x91 cm

007.05.328 
μαύρο,  
50x91 cm

007.05.329 
inox,  
50x91 cm

ακρυλικά μπωλ μπουκαλιών με πόδιμεταλλικά μπωλ μπουκαλιών με πόδι

σαμπανιέρες



019.12.005 «μαγικά κεριά» 
συσκ. 10
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διακοσμητικά

019.06.005 «Συντριβάνι» 
συσκ. 144 10 cm

019.06.001 «Ομπρέλλες» 
συσκ. 144

019.12.025 «πιθηκάκι» 
συσκ. 200 πλαστικό

019.05.002 «σπαθί» 
συσκ. 50 πλαστικό, 8 cm

αναδευτήρας 
019.12.010 «πρίσμα» 

συσκ. 250 9 cm 
019.12.019 διάφανος 

συσκ. 50 20 cm

αναδευτήρας inox 
019.05.027 ανοξείδωτος 

συσκ. 1 18 cm

αναδευτήρας πέρλα  
019.12.016 μαύρος 

συσκ. 50 11,3 cm 
019.12.013 μαύρος 

συσκ. 50 22 cm

αναδευτήρας «διαμάντι»   
019.12.012 διάφανος 

συσκ. 50 11,4 cm 
019.12.007 διάφανος 

συσκ. 50 22 cm

αναδευτήρας 
019.12.008 κάκτος 

συσκ. 50 20 cm

αναδευτήρας 
019.12.009 λεμόνι 

συσκ. 50 20 cm

αναδευτήρας «νεκροκεφαλή» 
019.05.028 ανοξείδωτος 

συσκ. 1 19 cm

αναδευτήρας 
019.12.014 «glamour» 

συσκ. 25 22 cm

019.05.025 αναδευτήρας 
συσκ. 1 23 cm

019.06.003 σημαίες  
συσκ. 300 διάφορες χώρες

026.05.007 
καλαμάκι γυάλινο σε νάυλον 
11,5 cm

καλαμάκια χάρτινα ριγέ ίσια     
(100 τμχ.) 
026.12.005   0,8 / 25 cm 
026.12.006   0,6 / 25 cm

019.12.020    
βάζο κεράσι  
με κοτσάνι 
3,5 lt

026.05.019 
καλαμάκια μεταλλικά  
σπαστά, (σετ 4 τμχ.) 21,5 cm 

καλαμάκια μεταλλικά  
026.05.016   σπαστό, 21,5 cm 
026.05.017   ίσιο, 21,5 cm

καλαμάκια  
χάρτινα  
μπαμπού 
026.12.004 
0,8/25,5 cm 
026.12.008 
0,6/19 cm

026.12.003  
καλαμάκια  

χάρτινα  
«φρούτα» 
0,6/19 cm 

(100 τμχ.)

026.12.002  
καλαμάκια  

χάρτινα  
floral 

0,8/25,5 cm 
(100 τμχ.)

καλαμάκια χάρτινα κραφτ  
ίσια, (500 τμχ.) 
026.43.070   0,4/19 cm 
026.43.075   0,8/25 cm

καλαμάκια χάρτινα σπαστά  
χρωματιστό, (500 τμχ.) 
026.43.072   0,5/25 cm

καλαμάκια χάρτινα ίσια 
μαύρα, (500 τμχ.) 
026.43.074    0,4/19 cm 
026.43.069    0,6/21 cm

καλαμάκια χάρτινα μαύρα  
σπαστά, (500 τμχ.) 
026.43.071    0,6/22 cm

καλαμάκια χάρτινα κραφτ 
σπαστά, (500 τμχ.) 
026.43.073   0,6/25 cm

καλαμάκια



σταχτοδοχείο μελαμίνης  
11χ4 cm 
065.30.000    μαύρο 
065.30.001    λευκό                

είδη bar
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σταχτοδοχείο πέτρινο,  
11χ11 cm 
065.05.061    γκρι 
065.05.062    μπεζ

065.05.068 
σταχτοδοχείο πούρου,  
πορσελάνης, 13 cm

065.05.057 
σταχτοδοχείο πούρου,  
γυάλινο, 10χ15 cm | 5 cm

065.05.055 
σταχτοδοχείο πούρου,  
γυάλινο διπλό, 23 cm

065.05.043                             
σταχτοδοχείο πούρου  
πορσελάνης, 14χ9 cm

065.06.019 
σταχτοδοχείο αντιανεμικό  
πορσελάνης, 10,5 cm | 6,5 cm

065.06.020 
σταχτοδοχείο αντιανεμικό  
πορσελάνης, 13 cm

065.05.069 
σταχτοδοχείο αντιανεμικό  
πορσελάνης, 9 cm

σταχτοδοχείο στρογγυλό 
πορσελάνης 
065.06.018    10 cm 
065.09.000    11 cm 

σταχτοδοχείο inox mat, βαθύ,  
065.05.002    14 cm 
065.05.003    18 cm

065.05.050 
σταχτοδοχείο πούρου  
κρυσταλλίνης, 20χ6 cm

065.05.034 
σταχτοδοχείο αντιανεμικό  
inox, «Βότσαλο», 14 cm

065.05.033 
σταχτοδοχείο αντιανεμικό  
inox, «Αστέρι», 12 cm | 5 cm

065.05.070 
σταχτοδοχείο αντιανεμικό 
κεραμικό, 11 cm

σταχτοδοχείο  
γυάλινο, 10χ10 cm 
065.00.010    μαύρο 
065.05.011    διάφανο

065.05.037 
σταχτοδοχείο αντιανεμικό  
μελαμίνης, μαύρο                  
10χ10 cm

αντιανεμικό inox 
065.05.018    6 cm | 7 cm 
065.05.019    8 cm | 10 cm 

σταχτοδοχείο αντιανεμικό 
μπομπέ, inox 
065.06.002    10,5 cm |5,7 cm 

σταχτοδ. μεταλλικό, 11 cm 
065.05.011    μπρούτζινο 
065.05.010    ορειχάλκινο 
065.05.009    inox

σταχτοδοχείο μεταλλικό, 8x8 cm 
065.05.110    χάλκινο 
065.05.111    χρυσό 
065.05.112    nikel

σταχτοδ. μεταλλικό, 15 cm 
065.05.014    μπρούτζινο 
065.05.013    ορειχάλκινο 
065.05.012    inox

σταχτοδοχείο  
αντιανεμικό, inox 
065.07.035    11χ11 cm 

065.05.017 
σταχτοδοχείο διπλού τοιχώματος 
inox, 12 cm | 4,5 cm 

065.07.040 
σταχτοδοχείο πούρου  
μεγάλο

σταχτοδοχείο γυάλινο 
065.00.001    10,7 cm 
065.00.000    14,5 cm

σταχτοδοχείο τετράγωνο γυάλινo  
065.05.020    10 cm 
065.05.021    15 cm 

σταχτοδοχείο στρογγυλό inox  
065.05.031    12 cm

σταχτοδοχείο στρογγυλό 
inox  
065.05.028    10 cm 
065.05.029    12 cm

065.05.080  
σταχτοδοχείο στρογγυλό  
γυάλινο, 16 cm

σταχτοδ. γυάλινο μαύρο 
065.00.002    10,7 cm 
065.00.020    14,5 cm 

επιτραπέζια σταχτοδοχεία 

σταχτοδοχείο αντιανεμικό  
μελαμίνης, 12 cm | 5 cm 
065.30.005    λευκό 
065.30.004    μαύρο

σταχτοδοχεία αντιανεμικά  
065.05.026 
inox, 8,5 cm | 5 cm 
065.05.006 
inox, 9 cm | 3 cm
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φραπιέρα Άρτεμις  
«MIX 2010», ABS 
πλαστικό  
περίβλημα  
με 2 ταχύτητες 
15.000-22.000 rpm, 
350 W 

863.18.013 
λαχανί 

863.18.012 
γκρι 

863.18.015 
κίτρινο 

863.18.011 
μπλε 

863.18.009 
κόκκινη 

863.18.010 
εκρού 

863.18.008 
μαύρη 

063.17.001 
φραπιέρα  
«Hamilton» 936-3  
ισχυρότατο μοτέρ  
3 ταχυτήτων,  
αυτόματης 
λειτουργίας  
με inox προπέλα 
300W 

φραπιέρα Άρτεμις 
ΑΚ/3-2Τ  
μεταλλικό περίβλημα  
με 2 ταχύτητες, 
15.000 rpm 
350 W 

863.18.060 
μαύρη 

863.18.061 
γρανίτης

863.18.020 
φραπιέρα Άρτεμις  
επιτοίχεια MIX 2010  
economy ABS 
πλαστικό περίβλημα  
σε πολλά χρώματα 
με 2 ταχύτητες 
350 W 

863.18.028 
φραπιέρα Άρτεμις  
Α-2001 αυτόματη,  
γυαλιστερή 
με 2 ταχύτητες 
(και σε  άλλα 
χρώματα) 
15.000-22.000 rpm 
350 W 

φραπιέρα  
Άρτεμις Α-2001 
μεταλλικό περίβλημα 
με 2 ταχύτητες,  
15.000-22.000  rpm  
350 W 

863.18.047 
γαλάζια  

863.18.045 
μαύρη  

φραπιέρα  
Άρτεμις Α-2001  
ξύλινο περίβλημα 
με 2 ταχύτητες 
15.000-22.000 rpm 
350 W 

863.18.025 
καρυδιά  

863.18.023 
δρυς  

063.16.002 
φραπιέρα  
Santos  
με ροοστάτη 
με ρυθμιστή 
στροφών 
8.000-16.000 rpm  

φραπιέρα Johny  
ΑΚ/2 ECO 2T,  
πλαστικό περίβλημα  
με 2 ταχύτητες  
14.000-20.000 rpm,  
400 W 

863.19.002 γκρι 

863.19.004 μαύρη 

863.19.005 μπλε 

863.19.003 κόκκινη 

863.19.007 εκρού 

863.19.048 
φραπιέρα  Johny 
προγραμματιζόμενη 
από 1-99 sec, 
2 ταχυτήτων  
14.000-20.000 rpm 
ιδανική για μίγματα 
που απαιτούν  
συγκεκριμένο χρόνο 
παρασκευής  

φραπιέρα Johny 
με ροοστάτη 
με 5 ταχύτητες 
863.19.030 μπλε 
863.19.031 γκρι 
863.19.032 μαύρη
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ποτήρια inox ή PC για όλους  
τους τύπους φραπιερών
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063.34.000 
αποχυμωτής Philips  
με στόμιο  τροφοδοσίας 8 cm 
και κάδο 3 lt,  
1.000 W

063.05.047 
αποχυμωτής YZT-002 
με κάδο 2,3 lt, 5 ταχυτήτων,  
1,5/2,3 lt 
800 W

063.16.031 
αποχυμωτής Santos No 50,  
για φρούτα και λαχανικά 
παραγωγή 100 lt/h,  
800 W

063.18.050  
στίφτης Άρτεμις Ε-323-Ρ 
χειροκίνητος,  
ιδανικός  
για ρόδια, 
μαύρος

063.34.052 
λεμονοστίφτης HR2752/90 
αθόρυβος 
85 W

063.99.006 
λεμονοστίφτης Braun 
συνεχούς ροής 
60 W

063.05.067 
λεμονοστίφτης  
BOJ JE-101X 
με καπάκι  
μεταλλικό περίβλημα  
και φίλτρο  
100 W

063.34.071 
λεμονοστίφτης ηλεκτρικός  
πλαστικός 
0,5 lt 
25 W

στίφτης Άρτεμις ΑΚ/5  βαρέως τύπου,  
με θερμική προστασία, 1.500 rpm, 120 W

στίφτης Johny ΑΚ/6 βαρέως τύπου με πλαστικό περίβλημα,  
με θερμική προστασία, 1.500 rpm, 1/6 Hp

στίφτης Johny ΑΚ/7 ECO με καπάκι,  
1.300 rpm, 400 W

στίφτης Άρτεμις  
ΑΚ/5   
βαρέως τύπου 
με θερμική  
προστασία,  
1.500 rpm,  
125 W

στίφτες - αποχυμωτές

863.18.084 
κόκκινος

863.18.086 
μαύρος

863.18.087 
ασημί

863.19.015 
κόκκινος

863.19.016 
γκρι

863.19.013 
κίτρινος

863.19.017 
εκρού

863.19.014 
μαύρος

863.19.022 
κόκκινος

863.19.023 
εκρού

863.19.021 
κίτρινος

863.19.020 
μαύρος

863.19.024 
γκρι

863.18.088 
εκρού

863.18.083 
ροζ

863.18.085 
γκρι

863.18.091 
καρυδιά

863.18.092 
δρυς

063.16.000               
στίφτης Santos No 11  
με 3 κώνους στυψίματος,  
                                  ταχύτητα: 1.500 rpm 
                                  παραγωγή 30lt/h 
                                  130 W

063.16.001 
στίφτης Santos No 10 
με καπάκι για μέγιστη  
απόδοση στην  
παραγωγή χυμού 
1.800 rpm, 230 W



063.34.009 
για ζεστό ή κρύο 
αφρόγαλα, 
χωρητικότητα  
γάλακτος 500 ml, 
250ml αφρό, 
ζέσταμα γάλακτος  
σε 160 sec. (500ml), 
μέγιστη θερμοκρασία 
γάλακτος 65 °C,  
650 W

063.17.005 
blender  
Hamilton TEMPEST 
με μαχαίρι και 
κομπλέρ inox  
ιδανικό για 
smoothies 
1.000 W 

063.17.002 
blender  
Rio Hamilton 255  
με κανάτα 1,4 lt 
1,6 HP 

063.18.055 
blender  «Artemis»   
με κανάτα 2,8 lt 
μαχαίρι και  
κόμπλερ inox 
2.200 W 

063.16.052 
blender Santos  
No 33E, 
με PC κανάτα 1,3 lt 
600 W
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blender παγοθραύστες

αφρογαλιέρα

063.16.035 
παγοθραύστης  
Mojito 
εξ’ ολοκλήρου  
ανοξείδωτη  
κατασκευή 
παραγωγή: 100kg/h 
230 V / 250 W 

063.16.034 
παγοθραύστης 
SANTOS No 53  
100 στρ./min 
παραγωγή:  
1,2 kgr / 30’’ 
220 V - 50 Hz 
130 W  
23,6x35,3x47,4 cm 

063.19.007 
παγοθραύστης 
ΑΚ/14 JOHNY ECO, 
ταχύτητα 40 rpm,  
παραγωγή: 40kg/h 

063.19.010 
παγοθραύστης 
JOHNY  
ΑΚ/14 EXTRA, 
ταχύτητα 80 rpm,  
παραγωγή 80kg/h

063.05.018 
blender  
με κανάτα 2 lt 
μαχαίρια και  
κόμπλερ inox 
και καπάκι για τη 
μείωση  
του θορύβου 
1.800 W 

063.05.025 
ανταλ. κανάτα 2 lt 

063.05.019 
blender   
«CARSBAI»   
με κανάτα 2 lt 
μαχαίρι και  
κόμπλερ inox 
1.800 W 

063.05.021 
ανταλ. κανάτα 2 lt 

063.19.006 
blender Johnny 
AK/12 ECO 
2 ταχυτήτων,  
με κανάτα PC 2,5 lt, 
1.200 W 
διατίθεται σε μαύρο, 
κόκκινο και εκρού 

063.19.111 
κανάτα ανταλ.  
2,5 lt 

063.19.012   
blender Johnny 
AK/12 auto 
6 ταχυτήτων και  
χρονοδιακόπτη,  
με κανάτα PC 2,5 lt, 
1.200 W 
διατίθεται σε μολυβί, 
μπλε, κόκκινο και 
κίτρινο 

0063.17.003 
blender  
Hamilton 908  
με κανάτα PC 1,25 lt 
400 W



βραστήρες καφέ, inox,   
με διπλά τοιχώματα,  
τύπου «Percolator»,  
μικρός χρόνος παρασκευής καφέ  
και διατήρησή του για πολλές ώρες 

063.11.030 
36 φλυτζ., 8 lt - 950 W 

063.11.031 
65 φλυτζ., 10 lt - 950 W 

063.11.032  
100 φλυτζ., 15 lt - 1.650 W 

βραστήρες καφέ, inox,   
με διπλά τοιχώματα,  
τύπου «Percolator»,  
μικρός χρόνος παρασκευής καφέ  
και διατήρησή του για πολλές ώρες 

063.16.036  
παραγ.: 40 φλυτζ. (6 lt) / 45 λεπτά 
(κύκλος λειτουργίας), 
ελάχιστη ποσότητα: 3 lt, 1.200Watt 

063.16.063  
παραγ.: 65 φλυτζ. (9 lt) / 60 λεπτά 
(κύκλος λειτουργίας), 
ελάχιστη ποσότητα: 4,5 lt, 1.200Watt  

063.16.065  
παραγ.: 100 φλυτζ. (15 lt) / 60 λεπτά 
(κύκλος λειτουργίας), 
ελάχιστη ποσότητα: 4,5 lt, 1.600Watt

063.34.035 
καφετιέρα φίλτρου  
με γυάλινη κανάτα 1,2 lt 
1.000 W 

063.34.049 
καφετιέρα φίλτρου Philips 
HD7546 
με κανάτα θερμός inox, 1,2 lt 
10-15 φλυτζανιών 
1.000 W
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063.34.073 
βραστήρας νερού inox, 1,7 lt 
ECG RK1740 
2.000 W 

063.34.067 
βραστήρας νερού inox 1lt  
ECG RK1040  
1.370 W 

βραστήρες νερού

βραστήρες καφέ καφετιέρες φίλτρου

063.16.014 
ανοξείδωτη μηχανή παρασκευής 
καφέ φίλτρου με κανάτα 1,8 lt 
με δύο εστίες  
(παρασκευής και συντήρησης)  
παραγωγή 15lt/h  
δέχεται χάρτινα φίλτρα 25 cm 

002.16.102 
ανταλ. γυάλινη κανάτα 1,8 lt  

063.17.105 
χάρτινα φίλτρα διαμέτρου 25 cm 
συσκευασία 250 τμχ.

καφετιέρα φίλτρου

063.19.004 
χόβολη για παρασκευή  
ελληνικου καφέ 
ΑΚ/8-4 - 1.500 W

χόβολη

καπνιστήριατσιπς ξύλου, 500 gr 
001.05.591     Apple 
001.05.592     Cherry 
001.05.593     Hickory 
001.05.594     Mesquite 

063.11.046 
καπνιστήρι  
μπαταρίας GSM700 

001.05.590 
καπνιστήρι  
μπαταρίας  
GSM01BA  001.01.002 

καπνιστήρι  
μπαταρίας  

199961  



τοστιέρα μονή, 
με μαντεμιένιες πλάκες ψησίματος 
μη αποσπώμενες, 
διαστάσεις συσκευής: 30x39x24 cm 
ισχύς: 1.600 W 

063.48.000    ριγέ 

063.48.023    λεία 

063.48.024    λεία-ριγέ 

τοστιέρα μονή, 
με μαντεμιένιες πλάκες ψησίματος 
μη αποσπώμενες, 
διαστάσεις συσκευής: 39x49x24 cm 
ισχύς: 2.350 W 

063.48.003    ριγέ 

063.48.029    λεία 

063.48.030    λεία-ριγέ 

τοστιέρα διπλή μικρή, 
με μαντεμιένιες πλάκες ψησίματος 
μη αποσπώμενες, 
διαστάσεις συσκευής: 54x41x24 cm 
ισχύς: 3.200 W 

063.48.002    «ριγέ» 

063.48.027    λεία 

063.48.028    μισή ριγέ - μισή λεία 

τοστιέρα διπλή μικρή, 
με μαντεμιένιες πλάκες ψησίματος 
μη αποσπώμενες, 
διαστάσεις συσκευής: 60x49x24 cm 
ισχύς: 4.600 W 

063.48.001    ριγέ 

063.48.025    λεία 

063.48.026    μισή ριγέ - μισή λεία 

063.34.066     
τοστιέρα με αντικολλητικές πλάκες  
άνοιγμα έως 180° 
ρύθμιση θερμοκρασίας έως 240°C 
2.000 W  

063.34.029 
τοστιέρα ECG KG300 DELUXE, 
3 τύποι μαγειρέματος –  
ψήσιμο, γκριλ, BBQ 
ρυθμιζόμενο ύψος άνω πλάκας, 
αποσπώμενες αντικολλητικές  
πλάκες, επιλογή θερμοκρασίας, 
αποσπώμενος δίσκος απόσταξης, 
μέγιστη ισχύς εισόδου 2.000 W 

063.05.046     
τοστιέρα KJ-205  
με αντικολλητικές πλάκες  
άνοιγμα έως 180°  
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία  
2000 W 

063.99.007 
τοστιέρα με αποσπώμενες  
αντικολλητικές πλάκες, 
τρεις θέσεις ψησίματος, 
ρύθμιση θερμοκρασίας έως 240°C 
2.100 W 

063.11.003  
φρυγανιέρα ανοξείδωτη 6 θέσεων, 
με διακόπτη επιλογέα 3 ή 6 θέσεων,  
χρονοδιακόπτη  
(χειροκίνητη εξαγωγή) 
2.500 W 

063.11.002  
φρυγανιέρα ανοξείδωτη 4 θέσεων, 
με διακόπτη επιλογέα 2 ή 4 θέσεων,  
χρονοδιακόπτη  
(χειροκίνητη εξαγωγή)  
1.800W 

063.05.054 
φρυγανιέρα ανοξείδωτη  
LEKKER H-DS-4A  
2 ή 4 θέσεων με χρονοδιακόπτη 
1.500 W

063.11.034 
τοστιέρα - σαλαμάνδρα μονή 
με αντιστάσεις «Quartz», 
χρονοδιακόπτη,  
διακόπτες χωριστής λειτουργίας 
πάνω και κάτω, 2 kW 

063.11.035 
τοστιέρα - σαλαμάνδρα διπλή 
με αντιστάσεις «Quartz», 
χρονοδιακόπτη,  
διακόπτες χωριστής λειτουργίας 
πάνω και κάτω, 3 kW 

063.16.064 
φρυγανιέρα με κυλιόμενη σχάρα,  
για όλα τα είδη ψωμιού,  
ρυθμιζόμενη ταχύτητα, με επιλογή 
ψησίματος είτε πάνω, είτε κάτω  
ή πάνω-κάτω, με δυνατότητα  
εξαγωγής από το εμπρός ή  
το πίσω μέρος, αντιστάσεις infrared 
παραγωγή: 300-540 φέτες/h 
διαστάσεις: 68x50 cm | 34,5 cm 
2.650 W

ITAL0012 
βαφλιέρα περιστρεφόμενη,  
ανοξείδωτη κατασκευή  
με ψηφιακό έλεγχο 
διαθέτει πλάκες αλουμινίου  
με επικάλυψη τεφλόν  
διαμέτρου 19 cm   
για πάχος βάφλας 3,4 cm 
θερμοκρασία 50-300°C   
διαστάσεις: 25,5x46,5 cm | 29,5 cm  
1.200 W 
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φρυγανιέρες

βαφλιέρα

τοστιέρες σαλαμάνδρες

φρυγανιέρες

τοστιέρες 



ζαμπονομηχανή πλάγιας κοπής  
με ρυθμιστή πάχους κοπής,  
αυτόματο μηχανισμό ακονίσματος 

063.16.033 
διάμετρος λάμας 25 cm 
190 W 

063.16.032 
διάμετρος λάμας 27,5 cm  
270 W 

παρασκευαστής και  
συντηρητής ρυζιού  

063.11.041 
4,2 lt, 1.550 W 

063.11.036 
6lt, 1.750 W

φριτέζες ηλεκτρκές Γαλλίας,  
με διπλό θερμοστάτη ασφαλείας  

063.16.027 
μονή 5 lt - 3.200 W 
21,5x42,5 cm | 32 cm 

063.16.029 
διπλή 2x5 lt - 2x3.200W 
39x42,5 cm | 32 cm 

063.16.028 
μονή 8 lt - 3.400 W  
28x42,5 cm | 32 cm  

063.16.030 
διπλή 2x8 lt - 2x3.400 W 
54x42,5 cm | 32 cm 

φριτέζες ηλεκτρκές 
με ρυθμιστή θερμοκρασίας  
από 50 έως 200°C 

063.16.037 
μονή 6 lt - 2.500 W 
26,5x42,5 cm | 30 cm 

063.16.060 
διπλή 2x6 lt - 2x2.500 W 
54x42,5 cm | 30 cm  

063.16.061 
μονή 8 lt - 3.250 W 
26,5x42,5 cm | 35 cm 

063.16.049 
διπλή 2x8lt - 2x3.250 W 
54x42,5 cm | 35 cm 

063.16.058 
συσκευή vacuum 
εξωτερικής χρήσης 
πλάτος συγκόλλησης 33 cm  
δέχεται σακούλες σαγρέ 
400 W 

ITALVAC260 
συσκευή vacuum  
ανοξείδωτη κατασκευή  
με πλάτος επιφάνειας  
συγκόλλησης 260x8 mm  
δέχεται λεία ή σαγρέ σακούλα  
διαστάσεις θαλάμου 28x38,5x10 cm 
χρόνος εκκένωσης 2 λεπτά  
διαστάσεις: 33x48x38 cm 
370 W 
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ζαμπονομηχανές

φριτέζες
063.16.059 
συσκευή sous vide «Chef Classic 
black VAC STAR»,  
κατάλληλη για μαγείρεμα συσκευα-
σμένων τροφίμων σε δοχεία χωρητι-
κότητας έως 40 lt, ειδικό αθόρυβο 
Relay SSR για μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής, ψηφιακός έλεγχος θερμοκρα-
σίας, επιλογής σε °C ή °F, οθόνη LCD 
υψηλής αντίθεσης, ακρίβεια μέτρη-
σης θερμοκρασίας ±0,1°C, θερμο-
κρασία: 25°C- 99°C, χρονόμετρο:  
1 λεπτό-99 ώρες, 
Ισχυρή αντλία 16 lt / min, 1.300 W,  
διαστάσεις 10x16x36 cm

συσκευή sous vide

σακούλες vacuum σαγρέ (100 τμχ.) 
068.16.056    20x20 cm 
068.16.052    20x30 cm 
068.16.057    20x40 cm 
068.16.059    25x30 cm 
068.16.054    30χ40 cm 
068.16.050    35x25 cm 

συσκευή vacum

βραστήρες ρυζιού

063.11.043 
μπαιν μαρί ηλεκτρικό, για χρήση  
1 δοχείου GN 1/1 βάθους 10 cm ή  
2 δοχείων GN 1/2 βάθους 10 cm ή  
3 δοχείων GN 1/3 βάθους 10 cm ή 
6 δοχείων GN 1/6 βάθους 10 cm,  
με θερμοστάτη έως 90°C 
ισχύς 1Kw 
διαστάσεις συσκευής 33x54x22cm 

επιτραπέζιο μπαίν μαρί



063.99.024 
πολυμίξερ Kenwood FDM71.960SS 
με τεχνολογία ExpressServe  
για τρίψιμο ή κόψιμο υλικών  
απευθείας στο μπωλ χωρίς  
να λερώνετε τον κάδο του πολυμίξερ 
το σετ περιλαμβάνει κανάτα 
μπλεντερ 1,5Lt, 3 δίσκους κοπής,  
λεμονοστίφτη  
1000 W 

063.34.051 
πολυμίξερ Philips  
με μπωλ 3,4 lt  
12 ταχυτήτων και στιγμιαία, 
περιλαμβάνει: κανάτα blender,  
αναδευτήρα μαρέγκας,  
δίσκο τεμαχισμού και λεμονοστίφτη 
1.300 W 

063.34.076 
multi ECG  
άξονας με 4 λεπίδες 
δοχείο 1,5 lt 
400 W 

063.99.004 
κοπτικό Kenwood 
άξονας με 4 λεπίδες 
δοχείο 0,5 lt 
500 W 
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063.16.048 
τυροτρίφτης Santos 02 
για σκληρά και μαλακά τυριά 
δέχεται διαφορετικά μαχαίρια 
600 W 

τρίφτης τυριών

πολυκοπτικά

063.16.039 
κοπτικό CL50  
με δύο στόμια τροφοδοσίας  
ιδανικό για την κοπή και των πιο  
μαλακών και ευπαθών λαχανικών 
παραγωγή έως 400 κουβέρ

πολυκοπτικάπολυκοπτικά

τα πολυκοπτικά  
δεν περιλαμβάνουν  

δίσκους κοπής

063.16.045 
πολυκοπτικό μηχάνημα R201 XL 
και cutter, κόβει σε φέτες,  
ζουλιέν, τρίβει τυρί κ.ά.  
Το polycarbonate cutter  
χωρητικότητας 2,5 lt πολτοποιεί,  
παρασκευάζει μαγιονέζα, ψιλοκόβει 
κρέας, λαχανικά, κ.ά. 
με δίσκο κοπής και τρίφτη 2 mm 
παραγωγή: έως 40 κουβέρ 

063.16.021 
βάση πολυκοπτικού R301  
δέχεται λαχανοκόπτη και cutter, 
είτε ανθεκτικό PVC είτε inox 
παραγωγή: έως 70 κουβέρ 

063.16.023 
cutter inox, 3,7 lt 
πολτοποιεί, παρασκευάζει 
μαγιονέζα, ζύμη, μους, σάλτσες,  
ψιλοκόβει μαϊντανό, κρεμμύδια,  
κρέας κ.ά. 

063.16.022 
λαχανοκόπτης  
με 2 στόμια τροφοδοσίας, 
με τα κατάλληλα μαχαίρια 
κόβει λαχανικά και φρούτα σε φέτες, 
ζουλιέν και τρίβει τυρί 

063.16.047 
κοπτικό CL Bistro 
με τα κατάλληλα μαχαίρια τρίβει τυρί, 
κόβει σε φέτες, σε ζουλιέν,  
σε κύβους, σε σχήμα πατάτας  
τηγανητής, κ.λπ. 
παραγωγή έως 80 κουβέρ 

Robot Coupe R301 
δέχεται λαχανοκόπτη και cutter 
εναλλάξ, παραγωγή 10-70 κουβέρ,  
πολτοποιεί, παρασκευάζει μαγιονέζα, 
ζύμη, μους, σάλτσες, ψιλοκόβει μαϊν-
τανό, κρεμμύδια, κρέας κ.ά. 
Βάση με διακόπτη on-off. 
Cutter χωρητικότητας 3,7lt. 
λαχανοκόπτης με 2 στόμια  
τροφοδοσίας, κόβει λαχανικά και 
φρούτα σε φέτες, σε ζουλιέν, τρίβει 
τυρί, ισχύς 650 W 
διαστάσεις με cutter  
22,6x30,4 cm | 42,7 cm 

063.16.026 
Robot Coupe R301- ULTRA   
με cutter (inox) 

063.16.040 
Robot Coupe R301- D   
με cutter (polycarbonate)  
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μίξερ χειρός

063.64.004 
μίξερ χειρός  
ζαχαροπλαστικής 
«MD95» 
με άξονα 16 cm, 220 W  
ικανότητα  
ομογενοποίησης: έως 4 lt

063.64.010                                    
μίξερ χειρός  
ζαχαροπλαστικής  
«MX225» 
με άξονα 22,5 cm, 270 W  
ικανότητα ομογενοποίησης   
5-25lt

063.64.000 
μίξερ χειρός  
ζαχαροπλαστικής 
«DMX190» 
με άξονα 19 cm, 250 W  
ικανότητα  
ομογενοποίησης: έως 8 lt

063.64.005 
μίξερ χειρός  
μαγειρικής 
«MDX160» 
με άξονα 16 cm, 220 W  
ρυθμιζόμενη ταχύτητα, 
ικανότητα πολτοποίησης/ 
ομογενοποίησης: έως 4 lt

063.64.009 
μίξερ χειρός  
μαγειρικής 
«DMX090/ΜΧ091» 
με άξονα 19 cm, 250 W  
ρυθμιζόμενη ταχύτητα, 
ικανότητα πολτοποίησης/ 
ομογενοποίησης: έως 8 lt

063.64.001                                    
μίξερ χειρός  
μαγειρικής  
«MX225» 
με άξονα 22,5 cm,  
270 W  
ικανότητα πολτοποίησης/ 
ομογενοποίησης: 5-25 lt

063.64.002                                    
μίξερ χειρός  
«MX300» 
με άξονα 30 cm,  
350 W  
μαχαίρι με 3 λεπίδες τιτανίου 
ικανότητα πολτοποίησης/ 
ομογενοποίησης: 20-40 lt

063.64.003                                    
μίξερ χειρός  
«MX91» 
με άξονα monoblock 41 cm, 
600 W  
μαχαίρι με 3 λεπίδες τιτανίου 
ικανότητα πολτοποίησης/ 
ομογενοποίησης: 40-100 lt

063.64.006                                    
μίξερ μπαστούνι  
«SMX600» 
με άξονα monoblock 53 cm, 
850 W  
μαχαίρι με 3 λεπίδες τιτανίου 
ικανότητα πολτοποίησης/ 
ομογενοποίησης: 75-300 lt

063.64.007                                    
μίξερ μπαστούνι  
«SMX800» 
με άξονα monoblock 68 cm, 
1000 W  
μαχαίρι με 3 λεπίδες τιτανίου 
ικανότητα πολτοποίησης/ 
ομογενοποίησης: 75-300 lt

063.64.016 
βάση μπαστουνιού  
Dynamic SM030,  
για τα μοντέλα με άξονα  
16, 19, 22,5 cm
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063.99.003 
μίξερ χειρός Braun 
περιλαμβάνει δύο αναδευτήρες  
και δύο γάντζους, 
εμπρόσθια εργονομική θέση μοτέρ, 
πέντε ταχυτήτων 
500 W 

063.34.019 
μίξερ χειρός Philips 
περιλαμβάνει δύο αναδευτήρες και 
δύο γάντζους, 
πέντε ταχυτήτων  
και λειτουργία turbo 
300 W 

μίξερ χειρός

063.99.010 
ραβδομπλέντερ Braun 
με κύπελλο 600 ml 
δοχείο (πολυκόπτη)1,5lt  
και αναδευτήρα μαρέγκας 
1.000 W

063.34.021 
ραβδομπλέντερ, 4094 CECOTEC 
με μαχαίρι 4 λεπίδων,  
ρυθμιστή ταχύτητος,  
δοχείο με καπάκι 800 ml 
1.500 W

063.34.075 
ραβδομπλέντερ Philips 
περιλαμβάνει κύπελλο  
με διαγράμμιση 
650 W

063.34.012 
ραβδομπλέντερ  
με μαχαίρι 4 λεπίδων 
κύπελλο, δοχείο (πολυκόπτη)  
και αναδευτήρα μαρέγκας 
750 W

063.16.020 
μίξερ χειρός 
«CMP250 Compi» 
με κοπτικό και αναδευτήρα 
με άξονα 25 cm, 310 W 
ρυθμιζόμενη ταχύτητα 
ικανότητα πολτοποίησης/ ομογενο-
ποίησης: έως 15 lt

063.16.041 
μίξερ χειρός 
«CMP300 VV» 
με άξονα 30 cm, 350 W 
ρυθμιζόμενη ταχύτητα 
ικανότητα πολτοποίησης/ ομογενο-
ποίησης: έως 30 lt 

063.16.016 
μίξερ χειρός 
«MP190VV» 
με άξονα 19 cm, 270 W 
ρυθμιζόμενη ταχύτητα 
ικανότητα πολτοποίησης/ ομογενο-
ποίησης: έως 9 lt

063.16.019 
μίξερ χειρός 
«CMP250VV» 
με άξονα 25 cm, 310 W 
ρυθμιζόμενη ταχύτητα 
ικανότητα πολτοποίησης/ ομογενο-
ποίησης: έως 15 lt

063.16.015 
μίξερ χειρός 
«MP160VV» 
με άξονα 16 cm, 240 W 
ρυθμιζόμενη ταχύτητα 
παραγωγή έως 5 lt

μίξερ χειρός

063.99.012 
μίξερ  Kenwood,  
με ανοξείδωτο μπωλ 6,7 lt, 
τρεις υποδοχές για την τοποθέτηση 
εξαρτημάτων 
περιλαμβάνει τρεις αναδευτήρες 
και κανάτα blender 1,5lt  
1.200 W 

κουζινομηχανή



063.05.032 
επαγωγική εστία  
για σκεύη με πάτο 12 έως 26 cm  
επιλογέας θερμοκρασίας 10 σταδίων, 
ανά 20 βαθμούς, από 60 εως 240°C 
10 βαθμίδες ισχύος 
600-3.500W 

063.34.065 
επαγωγική εστία  
για σκεύη με πάτο 12 έως 24 cm 
με επιλογέα θερμοκρασίας 10 σταδίων 
ανά 20 βαθμούς, από 60 εως 240°C 
1.800W 

063.34.041 
επαγωγική εστία  διπλή 
για σκεύη με πάτο 12 έως 24 cm  
με επιλογέα θερμοκρασίας 10 σταδίων 
ανά 20 βαθμούς, από 60 εως 240°C 
2.900W 

063.05.049 
κεραμική εστία μονή 
για σκεύη με πάτο έως 23 cm  
2.000W 

063.34.060 
φούρνος μικροκυμάτων MTM2070 
λευκός 
για πιάτα έως 25 cm 
χρονόμετρο 30' 
20 lt, 700 W 

063.34.072 
φούρνος μικροκυμάτων MTD231S 
inox 
για πιάτα έως 27 cm 
χρονόμετρο 95' 
23 lt, 800 W 

063.34.061 
φούρνος μικροκυμάτων MTD2590 
μαύρος 
για πιάτα έως 27 cm 
με grill, inox εσωτερικά,  
χρονόμετρο 95' 
25 lt, 900 W
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φούρνοι μικροκυμάτων

ITALEM-1 
κρεπιέρα ηλεκτρική μονή 
με διάμετρο πλάκας 40 cm 
μεταλλική πλάκα  
από ανοξείδωτο ατσάλι  
θερμοκρασία 50-300°C 
διαστάσεις: 45x50 cm | 24 cm 
2.750 W 

ITALEM-2 
Κρεπιέρα ηλεκτρική διπλή,  
με διάμετρο πλάκας 2x 40 cm 
μεταλλική πλάκα  
από ανοξείδωτο ατσάλι  
θερμοκρασία 50-300°C 
διαστάσεις: 86x50 cm | 24 cm 
2x2.750 W

κρεπιέρες

εστίες θερμότητας

063.16.007 
πλυντήριο ποτηριών με καλάθι 35x35 cm,  
πλύση 120",  
χωρητικότητα κάδου 11 lt

063.16.009 
πλυντήριο ποτηριών με καλάθι 40x40,  
πλύση 120" 
χωρητικότητα κάδου 14 lt

063.16.008 
πλυντήριο ποτηριών με καλάθι 50x50 cm,  
πλύση 120",  
χωρητικότητα κάδου 29 lt 

πλυντήρια ποτηριών

063.19.005 
μηχανή hot dog ατμού 
Johny AK/1AP3, με τρεις πύρους,   
επιλογή θερμοκρασίας,  
κάδο με επένδυση teflon,  
ανοξείδωτο καλάθι και αφαιρούμενη 
πυράντοχη γυάλα 
230 V / 2.000 W 
50x29 cm | 40,5 cm

μηχανή hot dog



δίσκος polycarbonate 5 θέσεων 
018.05.090    36χ25 cm 
018.05.092    40χ28 cm 

δίσκος polycarbonate 6 θέσεων 
018.05.093    39χ28 cm 

δίσκος polycarbonate 6 θέσεων 
018.05.091    29χ18 cm 

δίσκος μελαμίνης «Γρανίτης» 
με φελλό, παραλ/μος 
018.07.000    28x21 cm  
018.07.001    32x24 cm  
018.07.003    44x32 cm   
018.07.004    49x34 cm   
018.07.005    61x43 cm  
018.07.009    75x48 cm  

δίσκος μελαμίνης «Γρανίτης» 
με φελλό, στρογγυλός 
018.07.006    33 cm 
018.07.007    43 cm

δίσκος στρογγυλός 
018.01.000    35,5 cm  
018.01.002    40,5 cm  
018.01.021    46 cm  

δίσκος οβάλ 
018.01.017    59x49 cm  
018.01.012    68,5x56 cm 
018.01.014     73,5x60 cm 
 

δίσκος ορθογώνιος 
018.01.023    35x27 cm  
018.01.006     41,5x30 cm  
018.01.011    46x35,5 cm  
018.01.004    51,5x38 cm  
018.01.007    56x40,5 cm  
018.01.009    65x45 cm

δίσκος παραλ/μος, κόκκινος 
018.07.169    30x40 cm 
018.07.165    35x45 cm 

δίσκος παραλ/μος, μαύρος 
018.07.167    30x40 cm 
018.07.166    35x45 cm 

δίσκος παραλ/μος, καφέ 
018.07.171    30x40 cm 
018.07.161    35x45 cm 
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δίσκοι σερβιρίσματος
δίσκοι αντιολισθητικοί fiberglass μαύροι

δίσκος μελαμίνης, μαύρος 
018.30.004    27χ20 cm 
018.30.002    32χ25 cm 
018.30.000    40x30 cm 

δίσκος μελαμίνης, κόκκινος 
018.30.005    27χ20 cm 
018.30.001    40x30 cm 

δίσκοι μελαμίνης

δίσκοι μελαμίνης με φελλό

δίσκος πλαστικός μαύρος 
018.54.060    42x30 cm 
018.54.061    49x34 cm 
018.54.062    35x26 cm 
018.54.063    62x39 cm

δίσκοι πλαστικοί

δίσκοι fast food

δίσκοι polycarbonate



ξύλινος δίσκος με φελλό 

018.56.009    60x40 cm  

018.56.001    70x50 cm - παραμάνα 

ξύλινος δίσκος 

018.56.005    50x35 cm 

018.56.004    60x40 cm  

018.56.003    70x50 cm - παραμάνα 

δίσκος με μαύρη επίστρωση 

018.56.002    50χ35 cm 

018.56.010    60x40 cm 

018.56.000    70x50 cm - παραμάνα 

ξύλινος δίσκος μαύρος 
018.05.088  54χ35 cm 
018.05.087  60χ40 cm

δίσκος inox με χέρια 
018.05.045    53χ40 cm  
018.05.046    60χ50 cm  

δίσκος σερβιρίσματος inox 
«Novecento» 
018.05.124    45x31 cm 
018.05.125    50x34 cm 

δίσκος καφενείου αλουμινίου 

018.20.005    32 cm 

018.20.001    34 cm 

018.20.002    36 cm 

018.20.004    40 cm 

δίσκος καφενείου αλουμινίου 
μαύρος 

018.20.050    32 cm 

δίσκος καφενείου αλουμινίου mini 

018.20.000    24 cm 
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δίσκοι σερβιρίσματος

δίσκος ξύλινος  
με inox χέρια 
018.05.001    46χ26 cm 

δίσκος ξύλινος  
με inox χέρια 
008.05.028    45x23 cm 

δίσκος ξύλινος

δίσκοι inox

δίσκοι καφενείου αλουμινίου

δίσκος inox  
018.05.025    23x35 cm  
018.05.028    44x35 cm  
018.05.032    57x37 cm  

δίσκος inox  
018.05.023    37,5x27,5 cm  

δίσκος inox στρογγυλός 
008.05.090    30 cm  
008.05.091    35 cm  
008.05.092    40 cm  
008.05.093    45 cm  

δίσκος inox στρογγυλός 
018.05.021    33cm  

δίσκος inox στρογγυλός 
018.05.027    37 cm  

δίσκοι inox

δίσκοι ξύλινοι

δίσκος inox αντιολισθητικός 
018.05.101    34 cm

δίσκοι inox αντιολισθητικοί

για περισσότερους δίσκους
ανατρέξτε σελ. 283 
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Τα Ιταλικά μενού «Fashion»  της DAG, εμπνευσμένα από τις 
σύγχρονες τάσεις της μόδας, είναι κατασκευασμένα από 
υψηλής ποιότητας υλικά, απολύτως οικολογικά με σημασία 
στη λεπτομέρεια. Διαθέτουν ανταλλακτικά τόσο για τα λαστι-
χάκια συγκράτησης των σελίδων όσο και σελίδες πλαστικές.

μενού 

«φελλός» 
4 φύλλων 

017.05.183 
32χ23 cm 

017.05.184 
32χ17 cm 

017.05.185 
16χ23 cm 

«Jeans» 
4 φύλλων 

017.05.215 
32χ23 cm 

017.05.216 
32χ17 cm 

017.05.217 
16χ23 cm 

«Juta grey» 
4 φύλλων 

017.05.219 
32χ23 cm 

017.05.220 
32χ17 cm 

017.05.221 
16χ23 cm 

«Nettuno» 
2 φύλλων 

017.05.242 
32χ23 cm 

017.05.243 
32χ17 cm

«Dinner» 
2 φύλλων 

017.05.245 
32χ23 cm 

017.05.246 
32χ17 cm

«Set menu» 
2 φύλλων 

017.05.248 
32χ23 cm 

017.05.249 
32χ17 cm

«Eco design» 
2 φύλλων 

017.05.251 
32χ23 cm 

017.05.252 
32χ17 cm

«Country» 
2 φύλλων 

017.05.254 
32χ23 cm 

017.05.255 
32χ17 cm

«Rovenzale» 
2 φύλλων 

017.05.260 
32χ23 cm 

017.05.261 
32χ17 cm

λευκό 
4 φύλλων 

017.05.167 
32χ23 cm 

017.05.162 
32χ17 cm 

017.05.157 
16χ23 cm 

καφέ 
4 φύλλων 

017.05.166 
32χ23 cm 

017.05.161 
32χ17 cm 

017.05.156 
16χ23 cm 

μαύρο 
4 φύλλων 

017.05.168 
32χ23 cm 

017.05.163 
32χ17 cm 

017.05.158 
16χ23 cm 

μενού δερματίνης, 
«πάπυρος», λευκό 
29,7χ21 cm 

017.05.150  λευκό 

017.05.152  μαύρο 

017.05.151  καφέ



NizzaLinen

Lizard

Ένα πρωτοποριακό προϊόν που αναβαθμίζει τα προϊόντα μιας χρή-
σης σε υψηλού επιπέδου χρηστικά αντικείμενα. Οι χαρτοπετσέτες 
και τα σουπλά της BIT είναι ανακυκλώσιμα και κατασκευασμένα 
από οικολογικές πρώτες ύλες με απόλυτο σεβασμό στο  περιβάλ-
λον. Σε μεγάλη ποικίλία υφών, σχεδίων και χρωμάτων προσδί-
δουν μία αίσθηση πολυτέλειας στο τραπέζι.

χαρτοπετσέτα λευκή  
053.05.061  25x25cm (50 τμχ.) 
053.05.060  40x40cm (50 τμχ.)

053.05.067 
χαρτοπετσέτα διπλωμένη 
λευκή 10x20cm (100 τμχ.)

064.05.190 
σακέττο λευκό  
7,5x20cm (50 τμχ.)

053.05.066 
χαρτοπετσέτα διπλωμένη 
λευκή 10x25 cm (25 τμχ.) 
σε ατομική νάυλον συσκ/σία 

053.05.080 
χαρτοπετσέτα διπλωμένη 
λευκή 15x20 cm (50 τμχ.)

χαρτοπετσέτα βανιλί 
053.05.071  25x25cm (50 τμχ.) 
053.05.070  40x40cm (50 τμχ.)

σουπλά βανιλί 
αδιαβροχοποιημένο 
064.05.194  40χ30 (250 τμχ.)

χαρτοπετσέτα λευκή 
OXF.410       25χ25 (50 τμχ.) 
OXF.110       40x40cm (50 τμχ.)

σουπλά λευκό 
OXF.506       40χ30cm (250 τμχ.)

χαρτοπετσέτα γκρι 
053.05.076  25χ25cm (50 τμχ.) 
053.05.075  40χ40cm (50 τμχ.)

χαρτοπετσέτα γκρι 
053.05.077  30x40cm (50 τμχ.)

σουπλά γκρι 
αδιαβροχοποιημένο 
064.05.195  40χ30cm (250 τμχ.)

σουπλά μαύρο 
αδιαβροχοποιημένο 
LIN.504        50x35cm (125 τμχ.)

σουπλά γαλάζιο 
αδιαβροχοποιημένο 
LIN.502        50x35cm (125 τμχ.)

σουπλά πράσινο 
αδιαβροχοποιημένο 
LIN.501        50x35cm (125 τμχ.)

σουπλά γκρι σκούρο 
αδιαβροχοποιημένο 
064.05.196  40χ30cm (250 τμχ.)

σουπλά μπλε ριγέ 
αδιαβροχοποιημένο 
NIZ.503        40χ30cm (250 τμχ.)

σακέττο μπλε ριγέ 
αδιαβροχοποιημένο 
064.05.191   7,5x20cm (50 τμχ.)

σουπλά λευκό 
αδιαβροχοποιημένο 
064.05.200  50x35cm (125 τμχ.)

σουπλά γαλάζιο 
αδιαβροχοποιημένο 
LIZ.503        50x35cm (125 τμχ.)

σουπλά πράσινο 
αδιαβροχοποιημένο 
LIZ.504        50x35cm (125 τμχ.)

χαρτοπετσέτα 
053.05.078   15x20cm (50 τμχ.)

Oxford

bio bamboo
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χαρτοπετσέτες - σουπλά

χαρτοπετσέτα ριγέ μαύρη 
053.05.079   15x20cm (50 τμχ.)
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053.02.015 λευκή, 24x24 cm 

053.02.030 κόκκινη, 24x24 cm 

053.02.044 μπλε, 24x24 cm 

053.02.064 μπορντώ, 24x24 cm 

053.02.075 βανιλί, 24x24 cm 

053.02.106 μαύρη, 24x24 cm

053.02.017 λευκή, 40x40 cm 

053.02.032 κόκκινη, 40x40 cm 

053.02.046 μπλε, 40x40 cm 

053.02.066 μπορντώ, 40x40 cm 

053.02.077 βανιλί, 40x40 cm 

053.02.108 μαύρη, 40x40 cm

χαρτοπετσέτες χαρτοπετσέτες

χαρτοπετσέτα 40x40 cm 3φυλλη

χαρτοπετσέτα 24χ24 cm 3φυλλη

053.30.000 πορτοκαλί, 24x24 cm (500 τμχ.) 

053.30.001 κόκκινη, 24x24 cm (500 τμχ.) 

053.30.002 μαύρη, 24x24 cm (500 τμχ.) 

053.30.003 μπορντώ, 24x24 cm (500 τμχ.) 

053.30.004 μπλε, 24x24 cm (500 τμχ.) 

053.30.005 πράσινη, 24x24 cm (500 τμχ.) 

053.30.006 βανιλί, 24x24 cm (500 τμχ.) 

053.30.007 λευκή, 24x24 cm (500 τμχ.) 

053.30.008 ανθρακί, 24x24 cm (500 τμχ.)

χαρτοπετσέτα 24χ24 cm 1φυλλη

053.30.020 μαύρη, 33x33 cm (85 τμχ.) 

053.30.021 λευκή, 33x33 cm (85 τμχ.) 

053.30.022 πορτοκαλί, 33x33 cm (85 τμχ.) 

053.30.023 βανιλί, 33x33 cm (85 τμχ.) 

053.30.024 μπλε, 33x33 cm (85 τμχ.) 

053.30.025 πράσινη, 33x33 cm (85 τμχ.) 

053.30.026 μπορντώ, 33x33 cm (85 τμχ.) 

053.30.027 eco-green, 33x33 cm (85 τμχ.) 

053.30.028 ανθρακί, 33x33 cm (85 τμχ.)

χαρτοπετσέτα 33x33 cm 2φυλλη

053.30.040 μπορντώ, 40x40 cm (85 τμχ.) 

053.30.041 λευκή, 40x40 cm (85 τμχ.)  

053.30.042 μαύρη, 40x40 cm (85 τμχ.) 

053.30.039 πράσινη, 40x40 cm (85 τμχ.) 

053.30.043 μπλε, 40x40 cm (85 τμχ.)

χαρτοπετσέτα 40χ40 cm 2φυλλη

053.30.014 24x24 cm, eco-green (375 τμχ.)

χαρτοπετσέτα 24χ24 cm 2φυλλη

053.02.016  λευκή, 33x33 cm 

053.02.031  κόκκινη, 33x33 cm 

053.02.045  μπλε, 33x33 cm 

053.02.065  μπορντώ, 33x33 cm 

053.02.076 βανιλί, 33x33 cm 

053.02.107 μαύρη, 33x33 cm

χαρτοπετσέτα 33x33 cm 3φυλλη

053.02.100 κόκκινη, 40x40 cm 

053.02.101 μπλε, 40x40 cm  

053.02.105 μπορντώ, 40x40 cm  

053.02.103 βανιλί, 40x40 cm  

053.02.104 λευκή, 40x40 cm  

053.02.109 μαύρη, 40x40 cm  

χαρτοπετσέτα 40x40 cm 

053.30.051 μαύρη, 40x40 cm (75 τμχ.) 

053.30.017 λευκή, 20χ20 cm (300 τμχ.) 

053.02.099 λευκή, 40x40 cm (720 τμχ.)

χαρτοπετσέτες «Airlaid»
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064.30.000 
σουπλά λαδόκολλα,  
30χ40 cm (500 τμχ.)

064.05.157 
λαδόκολλα «Natural Green»  
28x34 cm,  (1000 τμχ.) 

σουπλά «Times» (1000 τμχ.) 
064.05.156 28x34 cm,  
064.05.158 31χ38 cm 

064.05.046  
βεραμάν, 45x30 cm

064.05.047  
βανιλί/χρυσό, 45x30 cm

064.05.045  
ασπρόμαυρο πλακάκι, 45x30 cm

064.30.003 (12 τμχ.) 
καφέ, 40χ30 cm

064.30.002 (12 τμχ.) 
μαύρο, 40χ30 cm

σουπλά βινυλίου

σουπλά seagrass

σουπλά  
χάρτινα  
30χ40 cm

  064.02.057   βανιλί (100 τμχ.) 

  064.02.059   μαύρο (100 τμχ.) 

  064.02.064   μπορντώ (100 τμχ.) 

  064.02.065   λευκό (100 τμχ.) 

  064.02.066   γκρι (100 τμχ.) 

064.05.024 
μπεζ/λευκό, 45χ30 cm

064.05.022 
μπεζ/μαύρο, 45χ30 cm

064.05.023 
μπεζ/καφέ, 45χ30 cm

064.05.020 
καφέ-bronze, 42χ32 cm

064.05.019 
ανθρακί-χρυσό, 42χ32 cm

064.05.021 
ασημί, 42χ32 cm

064.05.175 
σουπλά seagrass, 35 cm

064.05.324 
σουπλά seagrass, 40 cm

064.05.325 
σουπλά seagrass, 40x30 cm

σακέτο  
βινυλίου,  
9,5χ20 cm 
064.05.041 
μαύρο 
064.05.040 
εκρού 

015.05.050   
σουβέρ  

με εφε πέτρα

015.07.000   
σουβέρ φελλού 
στρογγυλό

064.05.198   
σουβέρ  

λαδί 
 (100 τμχ.)

064.05.197   
σουβέρ  

light grey 
 (100 τμχ.)
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017.05.057 
κουδούνι reception  
ξύλινο

017.05.056 
κουδούνι reception  
μαύρο

047.06.002  
τσαντάκι μέσης σερβιτόρου 
23χ8χ11 cm

017.05.172  
φάκελος για ρέστα, λευκός 
δερματίνης, 18χ10 cm

017.05.313 
θήκη-κουτί λογαριασμού  
δερματίνης

017.05.312 
θήκη-κουτί λογαριασμού  
δερματίνης

029.12.000 
θήκη λογαριασμών PC  
«τούνελ»

029.14.015 
θήκη για ρέστα 
inox

029.07.000 
θήκη λογαριασμών inox                
4 cm | 5 cm 

θήκες λογαριασμού

σταντ στρογγυλό, 
μαύρο 
028.05.042    20x23 cm 
028.05.041    25χ25 cm

σταντ ορθογώνιο,  
μαύρο 
028.05.045     
35χ12χ21 cm

σταντ ορθογώνιο,  
μαύρο 
028.05.044 
20χ16χ21 cm 
028.05.043 
20χ12χ21 cm

σταντ τραπεζιού για μικροαντικείμενα

037.07.005 
ψιχουλοκαθαριστής 

στυλό,  inox

037.07.010 
ψιχουλοκαθαριστής 
σκουπάκι με φτυάρι

028.05.005 
γάντζος τσάντας  

τραπεζιού

024.07.003  
επιτραπέζιο 

κουβαδάκι, inox 
11,5 cm | 15 cm

024.01.050  
επιτραπέζιο 
κουβαδάκι 
πλαστικό 
12 cm | 18 cm

001.13.000  
κουτί παραπόνων PC 
25x35 cm 

001.13.001  
φύλλο παραπόνων 
21χ30 cm

037.05.019 
ψιχουλοκαθαριστής  
inox



042.51.002 
πιάστρα  
τραπεζομάντηλου 
πλαστική

042.37.005 
πιάστρα  
τραπεζομάντηλου 
μεταλλική

042.37.004 
πιάστρα  
τραπεζομάντηλου 
μεταλλική

042.07.007 
πιάστρα κλιπ  
φούστας τραπεζιού

service
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«Reserved» inox 
017.05.075    5x3,8 cm 
017.05.076    6,5χ6 cm

«Reserved» inox 
017.05.130    5,5x6 cm

«Reserved» PC 
017.07.003    12x5 cm 
017.07.004    15x5 cm

«Reserved» PC 
017.05.131    15x5 cm

«Reserved» λευκό  
(σετ 5 τμχ.) 
017.05.308    10χ5 cm

«Reserved» inox 
017.05.074    12x5,5 cm

«Reserved» ξύλινο 
9017.05.211  15χ8 cm

αριθμοί από  
πλαστικοποιημένο χαρτί 
017.13.052    1-25 
017.13.051    1-50 
017.13.053    1-100
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σταντ inox 
017.05.080    6x4 cm 
017.05.081    6,5χ5 cm

017.05.024 
σταντ αριθμών inox 
με αριθμούς  
κομμένους με laser 

017.05.129  
αριθμοί (1-50)   
από πλαστικοποιημένο χαρτί 
10χ10 cm

σταντ αριθμών PC 
017.13.046    1-20 
017.13.047    1-30 
017.13.049    1-50

σταντ αριθμών ξύλινο 
017.13.040    1-20 
017.13.041    1-30 
017.13.043    1-50

017.05.099 
«No Smoking» PC 
8,5x6 cm

017.13.039 
«No Smoking» inox 
6x6 cm

017.13.038  
«No Smoking»  PG 
7x7 cm

«No Smoking»  inox 
6,5x5,5 cm 
017.05.071 
μαύρο σήμα 
017.05.072  
κόκκινο σήμα 

017.05.058  
«No Smoking»  

 inox, ανάγλυφο 
6χ6 cm

017.05.098 
«No Smoking» 
inox-ακρυλικό 
8,5x6 cm

σήμανση τραπεζιού

017.92.007  
«Reserved»,  
μαύρο/φιμέ 
8x5,4 cm | 15 cm 
                         

017.92.006  
«Reserved»,  
μαύρο/διάφανο 
8x5,4 cm | 15 cm 
                         

017.92.005  
«Reserved»,  
λευκό/διάφανο 
8x5,4 cm | 15 cm 
                         



017.05.333 
καθαριστικό  
για ανεξίτηλους 
μαρκαδόρους 
500 ml

μπογιά ακρυλική  
για πίνακα, 2,5kg 
017.05.337   μαύρη 
017.05.338   γκρι

017.05.331 
σπόγγος καθαρισμού 
2 τμχ.

μαρκαδόροι κιμωλίας
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σετ 5 πινακάκια κιμωλίας  
κεκλιμμένα 
017.05.301     7,5x5,5cm 
017.05.302    10x7,5cm

017.05.306 
σετ 10 βάσεις διαφανείς  
για πινακάκια 5,2cm

017.05.309 
σετ 4 πινακάκια  
με ξύλινη βάση και  
μαρκαδόρο 9x6cm 

017.05.315 
σετ 6 πινακάκια  
με ξύλινη βάση και  
μαρκαδόρο, 10,5x7,5 cm  

017.05.316 
σετ 5 πινακάκια διπλής 
όψης με μαρκαδόρο  
5x7,5cm

017.05.092 
σετ 6 ταμπελάκια 

μαύρα, με κλιπ 
7,5χ6 cm

017.05.319   μαύρος λεπτή γραφή 
017.05.320   λευκός λεπτή γραφή 
017.05.321   λευκός μεσαία γραφή 
017.05.322   λευκός χοντρή γραφή 
017.05.323   λευκός αδιάβροχος  

μεσαία γραφή 
017.05.324   μαύρος αδιάβροχος  

μεσαία γραφή 
017.05.325   λευκός αδιάβροχος  

χοντρή γραφή 

σταντ τραπεζιού ξύλινο 
(γραφή με μαρκαδόρο) 
9017.05.210  5,5x7,5 cm

017.05.093 
πινακάκι 2 όψεως (παραλ/μο & οβάλ) 

για μαρκαδόρο, μωβ, 8,5χ5,5 cm

017.05.108 
σταντ  
διπλής όψης 
10 cm | 20 cm

πίνακες PC διπλής όψης 
017.13.002    8 cm | 6 cm  
017.13.000    10 cm | 7 cm  
017.13.004    10 cm | 16 cm 
017.13.003    30 cm | 21 cm  

017.13.027  
πίνακας PC 
7 cm | 10 cm 

πίνακες PC διπλής όψης 
017.05.110    9 cm | 13 cm 
017.05.112    10 cm | 20 cm  
017.05.113    13 cm | 18 cm  
017.05.114    20,3 cm | 28 cm 

017.13.006  
πίνακας PC 
9 cm | 13 cm 

σήμανση τραπεζιού

πίνακες PC  
017.05.120    8 cm | 5 cm 
017.05.121    10 cm | 16 cm 
017.05.122    13 cm | 18,5 cm 



σταντ αριθμών «Λύρα» 
017.05.102  inox, 5 cm 
017.05.054  inox, 10 cm 
017.05.053  inox, 20 cm 

σταντ αριθμών «Κύκλοι» 
017.05.101  6 cm 
017.05.051  30 cm 
017.05.052  38 cm 
017.05.050  45 cm

017.05.129 
αριθμοί (1-50)  

πλαστικοποιημένο χαρτί 
10χ10 cm

017.05.103  
σταντ «Λύρα» 
μαύρο, 5 cm

017.05.104  
σταντ  

«Κύκλος» 
μαύρο  
30 cm

271

service

κάρτα πλαστικοποιημένη, μαύρη 
017.13.084  8χ5 cm (10 τμχ.) 
017.13.085  9χ6 cm (10 τμχ.) 
017.13.086  10χ8 cm (10 τμχ.) 
017.13.087  14χ9 cm (10 τμχ.)

017.05.107 
“Μανταλάκι” διπλό 
15,5 cm

017.05.082 
σταντ 

«Μανταλάκι» 
5x9 cm

017.05.100 
σταντ με κλιπ 
3 cm | 6 cm

017.05.118 
σετ 50 ταμπελάκια μαύρα 
7,6x5,1cm 

017.05.307 
σετ 9 πινακάκια οβάλ 
για μπουκάλια  
με μαρκαδόρο 

017.05.311 
σετ 8 ετικέττες  
αυτοκόλλητες  
ορθογώνιες 

017.05.310 
σετ 8 ετικέττες  
αυτοκόλλητες οβάλ

017.05.305 
σετ 5 πινακάκια καρφί 
οβάλ 8,5x6,5x18 cm 
με μαρκαδόρο

017.05.304 
σετ 5 πινακάκια καρφί 
ορθογ. 8,5x6,5x18 cm  
με μαρκαδόρο

017.05.314 
σετ 20 βάσεις μαύρες 
«καρφί», 5,2 cm

017.05.117 
σταντ PVC 
“Μανταλάκι” 
περιστρεφόμενο, 16 cm

017.05.109 
σταντ PVC "μανταλάκι"  
για ετικέττα 

017.05.091 
πινακίδα inox  

με μαυροπίνακα 
7,5χ4,5 cm

017.05.303 
σετ 20 πινακάκια μαύρα  
με 2 βάσεις, 4 κλιπς και  
μαρκαδόρο, 10,5x7,5 cm

017.05.317 
σετ 20 πινακάκια λευκά  
με 2 βάσεις, 4 κλιπς και 
μαρκαδόρο 10,5x7,5 cm 

017.05.047 
«μαργαρίτα» 
5,5x9,2 cm 017.05.042  

«λουλούδι» 
χρυσό, 6,2x8,6 cm

017.05.045  
«σύννεφο» 
χρυσό, 6χ8 cm

017.05.043 
καθιστό

017.05.038 
ταμπελάκι  

bamboo,  
5x4x14 cm 

(συσκ. 50 τμχ.)

017.05.039 
6χ5 cm

017.05.240 
σετ 50 μαυροπίνακες  
με μαρκαδόρο

017.05.300 
σετ 6 σταντ 

μανταλάκι με 
ακρυλική 

βάση

ταμπελάκια τιμών

ταμπελάκι τιμών  
017.05.040  8x5,5 cm 
017.05.041  6x8 cm



καπάκι πιάτων inox 
008.05.193 14 cm 
008.05.194 16 cm 
008.05.195 18 cm 
008.05.196 20 cm 
008.05.197 22 cm 

008.05.198 30 cm 

καπάκι πιάτων inox 

008.05.201 25 cm 

καπάκι πιάτων inox ματ 
με τρύπα 
008.05.180 25,4 cm 
008.05.181 27,9 cm 

008.05.182 30,5 cm 

καπάκι πιάτων inox  
με τρύπα 
008.05.175 28 cm 

008.05.177 30,5 cm 

καπάκι πιάτων inox «Καμπάνα» 

008.05.204 29 cm 

καπάκι πιάτων inox, flat 
008.05.202 26 cm 

008.05.203 32 cm 

καπάκι πιάτων inox 
008.05.213 28 cm 

008.05.214 34 cm 

καπάκι πιάτων inox  
με τρύπα 
008.05.205 29 cm
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καπάκια πιάτων - καμπάνες inox

καπάκι πιάτων PC 
στρογγυλό με τρύπα 
008.07.005 17 cm 
008.07.004 24 cm 
008.07.010 27 cm 
008.07.002 28 cm 
008.07.009 29 cm 
008.07.008 30 cm 
008.07.007 31 cm 
008.07.006 32 cm 

καπάκι πιάτων PC στρογγυλό 
008.07.013 12 cm 
008.07.014 13 cm 
008.07.015 17 cm 
008.07.016 19 cm 
008.07.017 21 cm 
008.07.018 24 cm 

καπάκι πιάτων τετράγωνo,  
PC, με τρύπα 
008.07.011 27χ27 cm 

καπάκι πιάτων τετράγωνo ματ, 
PC, χωρίς τρύπα 
008.07.020 17x17 cm | 13 cm 

καπάκι πιάτων τετράγωνo διάφανο, 
PC, χωρίς τρύπα 
008.07.021 17x17 cm | 13 cm

καπάκια πιάτων - καμπάνες PC

καπάκια πιάτων - καμπάνες



τρόλλεϋ 3όροφο πλαστικό, μαύρο 
οι 2 ρόδες είναι με φρένο 

075.05.090    80x42 cm | 96  cm 

075.05.020    80χ50 cm | 97  cm 

075.05.091    103x50 cm | 97  cm 

τρόλλεϋ 3όροφο πλαστικό, μαύρο 
κλειστό από 3 πλευρές 
οι 2 ρόδες είναι με φρένο 

075.05.021    97χ50 cm | 85 cm 

075.05.092    103x50 cm | 97 cm 

καλάθι για τρόλλεϋ  

075.05.073    33x25 cm | 56 cm 

075.05.072    33x23 cm | 17 cm

075.05.007 
καρεκλάκι πλαστικό 
54x61 cm | 73 cm 

075.05.008 
καρεκλάκι ξύλινο 
φυσικό χρώμα 
50χ50 cm | 75 cm 

075.05.006 
καρεκλάκι ξύλινο 
σκούρο χρώμα 
50χ50 cm | 75 cm 

075.05.010 
καρεκλάκι ξύλινο 
σκούρο χρώμα 
50χ50 cm | 75 cm 

075.05.012 
ανταλλακτικός ιμάντας 

075.05.005 
καρεκλάκι πλαστικό 
ένθετο

παιδικά καρεκλάκια

τρόλλεϋ σερβιρίσματος

σταντ δίσκων 

018.05.065 
σταντ δίσκων μεταλλικό,  
81 cm

0018.05.066                             
σταντ δίσκων  
μεταλλικό, μαύρο, 81 cm

018.05.073                            
σταντ δίσκων  
ξύλινο μπάρας, 97 cm

018.05.071 
σταντ δίσκων ξύλινο 
83 cm 273

service
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*   βιτρίνα θαλασσινών 
93x53 cm | 16 cm 

*  τρόλλεϋ γλυκών/τυριών ψυχόμενο 
 ηλεκτρικό με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη 

116χ68 cm | 136 cm

«Tactus» «Tactus» «Smile»

*  τρόλλεϋ σερβιρίσματος 
99,5χ54 cm | 82 cm

075.05.058  
τρόλλεϋ σερβιρίσματος 2 όροφο 

99,5χ53 cm | 80 cm
*  τρόλλεϋ τυριών ψυχόμενο (με παγοκύστες) 

105,5χ52,5 cm | 109 cm

Τρόλλεϋ σερβιρίσματος Ιταλικού σχεδιασμού και κατασκευής. Σταθερά 
όπως τα inox  και εύκολα στο χειρισμό με φρένα  σε δύο ή τέσσερεις 
ρόδες. Διατίθενται σε πολλούς χρωματισμούς ξύλου ειδικής επεξεργα-
σίας, που τα καθιστά αδιάβροχα, προσδίδοντάς τους υψηλές αντοχές στα 
χτυπήματα και τις γρατζουνιές. 

*  τρόλλεϋ  
σερβιρίσματος 

113χ64 cm | 51 cm

«Nature»
•  τρόλλεϋ γλυκών με βιτρίνα roll-top 

155x52 cm | 113 cm

*  τρόλλεϋ  
σερβιρίσματος  

99,5χ53 cm | 80 cm

τρόλλεϋ σερβιρίσματος

«Nature»
«Nature»«Nature»

 
*   τρόλλεϋ 2όροφο, 60x40 cm | 80 cm 

075.05.064 
τρόλλεϋ gueridon 3όροφο, 78x52 cm | 80 cm

Gueridon
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«Antigraffio»

075.05.060 
τρόλλεϋ 3 όροφο  
90x52 cm | 80 cm

075.05.114 
τρόλλεϋ 3όροφο  
inox/ξύλινο 
80χ43 cm | 84 cm

«Nature»
«Nature»«Nature»*  τρόλλεϋ bar 

93x53 cm | 114 cm *  τρόλλεϋ φλαμπέ μίας ή δύο εστιών 
99,5χ53 cm | 85 cm

*  τρόλλεϋ φλαμπέ, induction 
99,5χ53 cm | 85 cm

τρόλλεϋ φλαμπέ 
128(98)x50 cm | 85 cm 
075.05.153       μίας εστίας 
075.05.154       δύο εστιών

get411 
τρόλλεϋ σερβιρίσματος και παρουσίασης 
από ανοξείδωτο ατσάλι 
 και μαρμάρινες επιφάνειες  
77,5x44 cm  | 73 cm

075.05.000 
τρόλλεϋ σερβιρίσματος και παρουσίασης από 
ανοξείδωτο ατσάλι  
και γυάλινες επιφάνειες 56x49 cm  | 75 cm
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075.05.124 
τρόλλεϋ μεταφοράς βαλιτσών «καμπάνα» 
χρυσό, 105x61 cm | 186 cm

075.05.128 
τρόλλεϋ μεταφοράς βαλιτσών «καμπάνα» 
rose gold, 110x65 cm | 193 cm

075.05.127 
τρόλλεϋ μεταφοράς βαλιτσών «καμπάνα» 
χρυσό, 110x65 cm | 193 cm

075.05.129 
τρόλλεϋ μεταφοράς βαλιτσών «καμπάνα» 
inox ματ, 110x65 cm | 193 cm

075.05.123 
τρόλλεϋ μεταφοράς βαλιτσών με κρεμάστρα 
inox ματ, 105x46 cm | 190 cm

075.05.151 
τρόλλεϋ μεταφοράς βαλιτσών 
χρυσό πτυσσόμενο 
38χ50 cm | 122 cm

τρόλλεϋ βαλιτσών

πίνακες ανακοινώσεων

017.05.352 
πίνακας ξύλινος  
φωτιζόμενος  
με ειδική επίστρωση  
για αντοχή σε όλες  
τις καιρικές συνθήκες, 
επιδαπέδιος ή επιτοίχιος 
δέχεται 4 σελίδες Α4, 
17,5kg  
58x81 cm | 184 cm

017.05.353 
πίνακας μεταλλικός φωτιζόμενος  
με ειδική επίστρωση για αντοχή  
σε όλες τις καιρικές συνθήκες,  
επιδαπέδιος ή επιτοίχιος 
δέχεται 3 σελίδες Α4, 11,5kg 
72x39 cm 

017.05.365 
σετ 2 ρόδες  
για βάση πίνακα

017.05.355 
βάση μεταλική  

πίνακα  
(δέχεται και ρόδες)  

13kg 
40x40 cm | 135 cm
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πίνακες ανακοινώσεων

017.05.356 
αναλόγιο  
με ανοξείδωτη βάση  
και ξύλο laminated, 
λάστιχα στήριξης 
σελίδων,  
12kg  
54x37 cm | 114 cm  

υποδοχή - όροφοι

επιτοίχιος ξύλινος πίνακας 

017.05.371    50χ60 cm 

017.05.372    60x80 cm 

017.05.373    70x90 cm 

017.05.374    56x100 cm 

επιδαπέδιος ξύλινος πίνακας 
διπλής όψης, γκρι 

017.05.347    74χ135 cm 

επιδαπέδιος ξύλινος πίνακας 
διπλής όψης, μαύρος 

017.05.349    55χ85 cm 

017.05.348    69χ125 cm 

επιδαπέδιος ξύλινος πίνακας 
διπλής όψης, ξύλινος 

017.05.350    55χ85 cm 

επιδαπέδιος ξύλινος πίνακας 

017.56.011    διπλής όψης 
77χ152 cm 

017.56.001    μονής όψης 
77χ152 cm 

πίνακες κιμωλίας

017.05.366 
αδιάβροχο φωτιστικό led με κλιπ,  
προσαρμόζεται σε όλους τους πίνακες  
και τα σταντ. 
Φορτίζεται από μπαταρία λιθίου  
(8-12 ώρες λειτουργίας)

017.05.367 
μπαταρία  
αδιάβροχη



μετατρέπονται σε πίνακες με την προσθήκη: (α) κάθετης πινακίδας για χαρτί Α4 (075.05.158) - (β) οριζόντιας πινακίδας για χαρτί Α4 (075.05.166)

δέχεται οριζόντια  
πινακίδα Α4  
(075.05.167)

δέχεται κάθετη  
πινακίδα Α4  
(075.05.157)

κολωνάκια διαδρόμου

κολωνάκια με ιμάντα

πινακίδες για κολωνάκια με ιμάντα πινακίδες  
για κολωνάκια  
διαδρόμου

κολωνάκια για κορδόνι

075.05.160 
inox με  
μπλε ταινία 

075.05.162 
inox με  
μαύρη ταινία 

075.05.161 
inox με  
κόκκινη ταινία 

075.05.163 
μαύρο με  
μαύρη ταινία 

075.05.165 
χρυσό με  
μπλε ταινία 

075.05.170 
inox 

075.05.171 
μαύρο 

075.05.172 
χρυσό 

075.05.173 
μαύρο  
με χρυσή  
κεφαλή 

075.05.174 
μαύρο  
με inox  
κεφαλή 

075.05.168 
rose-gold με  
μαύρη ταινία 

075.05.180 
μπλε βελούδο 

075.05.188 
κόκκινο σχοινί  

075.05.187 
χρυσό σχοινί  

075.05.186 
μπλε σχοινί  

075.05.183 
μαύρο βελούδο 

075.05.181 
κόκκινο βελούδο 

κορδόνι «σχοινί» 
με χρυσά άγκιστρα

υποδοχή - όροφοι
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075.05.167 
πινακίδα Α4 πλάγια 
rose gold, 37x26 cm

075.05.166 
πινακίδα Α4 πλάγια 
inox, 37x26 cm

075.05.158 
πινακίδα Α4 όρθια 
inox, 26x37 cm

075.05.157 
πινακίδα Α4 όρθια 
μαύρη, 26x37 cm

 

075.05.159 
πινακίδα Α4 
όρθια inox  
26x37 cm



κάδος/σταχτοδοχείο δαπέδου 
ορθογώνιος, μαύρος/χρυσό-ροζέ 

065.05.170 33χ24 cm | 76 cm 

κάδος/σταχτοδοχείο δαπέδου 
με άμμο, χρυσό-ροζέ 

065.05.180 26x26 cm | 79 cm 

065.05.158 σταχτοδοχείο επιτοίχιο 
σωλήνας, inox  
6 cm | 40 cm 
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κάδος/σταχτοδοχείο δαπέδου 
ορθογώνιος, inox 

065.05.156 24x24 cm | 61 cm 

065.05.173 30χ24 cm | 65 cm 

κάδος/σταχτοδοχείο δαπέδου 
ορθογώνιος, μαύρος 

065.05.155 24x24 cm | 61 cm 

065.05.172 30χ24 cm | 65 cm 

κάδος/σταχτοδοχείο δαπέδου 
στρογγυλός, inox 

065.05.150 25 cm | 60 cm 

065.05.175 25 cm | 72 cm 

κάδος/σταχτοδοχείο δαπέδου 
στρογγυλός, μαύρος 

065.05.151 25 cm | 60 cm 

065.05.176 25 cm | 72 cm 

σταχτοδοχεία δαπέδου  
στρογγυλό, inox 

065.05.177 31 cm | 72 cm 

σταχτοδοχεία δαπέδου  
στρογγυλό, μαύρο 

065.05.178 31 cm | 72 cm 

065.05.162 σταχτοδοχείο δαπέδου 
τετράγωνο, inox 
με κάδο 
40χ26 cm | 110 cm 

065.05.169 ανταλλακτικός κάδος  
PP 

065.05.160 σταχτοδοχείο δαπέδου 
σωλήνας, inox  
22,5 cm | 110 cm 

065.05.161 σταχτοδοχείο δαπέδου 
τετράγωνο  
inox 
24x24 cm | 110 cm 

σταχτοδοχεία δαπέδου



075.05.118 
τρόλλεϋ καμαριέρας PP 
με δύο σάκους και  
2 προσαρμοζόμενα ράφια, 
2 ρόδες με φρένο 
112x96 cm 

075.05.122 
ανταλλακτικός σάκος 

075.05.120 
τρόλλεϋ πολλαπλών  
χρήσεων από υψηλής  
αντοχής polypropyene 
με εγκοπή στήριξης,  
στρογγυλεμένες γωνίες,  
3 ανθεκτικά ράφια,  
βάση με περιμετρικό  
χείλος για συγκράτηση του 
κάδου 
113x50 cm | 98 cm

075.05.152  
τρόλλεϋ ανεφοδιασμού 
δωματίων με συρτάρι  
και πόρτες, ξύλινο 
88χ46 cm | 118 cm 

075.05.133  
θήκη αμικροαντικειμένων 
ανοιγόμενη 
77x44 cm | 17 cm 

075.05.112 
τρόλλεϋ καμαριέρας  
μεταλλικό 
με ένα σάκκο 
περιλαμβάνει ράφια,  
θήκες μικροαντικειμένων  
και υφασμάτινο σάκο 
90x45 cm | 106 cm 

τρόλλεϋ καμαριέρας  
3 θέσεων, ξύλινο 
με δύο υφασμάτινους  
σάκους και προστατευτικά 
στα πλαϊνά 

075.05.107 
145χ45 cm | 112 cm 

075.82.075 
ανταλλακτικός σάκος 
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τρόλλεϋ ορόφων
τρόλλεϋ καμαριέρας

τρόλλεϋ απλύτων

075.05.117 
τρόλλεϋ  
απλύτων  
μπλε 
97x59 cm | 94 cm

075.05.116 
τρόλλεϋ απλύτων 
μπλε 
65χ45 cm | 84 cm 

075.05.121 
ανταλλακτικός  
σάκος

075.05.110 
τρόλλεϋ απλύτων μπλε PP 
95x75 cm | 75 cm



πετσέτες βιοδιασπώμενες
Ένα πρωτοποριακό προϊόν που αναβαθμίζει τα προϊόντα μιας χρήσης σε 
υψηλού επιπέδου χρηστικά αντικείμενα. Οι πετσέτες μπάνιου της ΒΙΤ είναι 
κατασκευασμένες από οικολογικές πρώτες ύλες με απόλυτο σεβασμό στο 
περιβάλλον. Βιοδιασπώμενες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τουλάχιστον 4-5 φορές (στεγνώνουν όπως οι βαμβακερές πετσέτες) και 
στο τέλος της χρήσης τους μπορούν να κομποστοποιηθούν, προσφέροντας 
οικονομία τόσο στο νερό όσο και στην ενέργεια. Πάντα αφράτες σαν 
καινούργιες καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο αποθήκευσης από τις 
βαμβακερές πετσέτες . 

064.05.223    πετσέτα χεριών 
(35 τμχ.) 
40χ30 cm  

064.05.222    πετσέτα προσώπου 
(25 τμχ.) 
60χ40 cm 

064.05.221    πετσέτα μπάνιου 
(25 τμχ.) 
100χ60 cm 

064.05.220    πετσέτα παραλίας 
170χ100 cm 

τσάντα απλύτων «cellulose» 
29x43 cm 

070.05.521    καφέ 

070.05.522    γκρι ανοιχτό 

σάκος-πουγκί «cellulose» 
16χ21 cm 

070.05.480    καφέ 

070.05.481    γκρι

σάκος απλύτων «cellulose» 
30x32 cm | 47 cm 

070.05.517    καφέ 

070.05.516    γκρι ανοιχτό 

σάκος απλύτων «cellulose» 
40χ32 cm | 60 cm 

070.05.510    καφέ 

070.05.511    γκρι ανοιχτό 

σάκος απλύτων «cellulose» 
καφέ 

070.05.490    30x32 cm | 47 cm 

070.05.496    30x32 cm | 60 cm 

σάκος απλύτων «cellulose» 
γκρι ανοιχτό 

070.05.491    30x32 cm | 47 cm 

070.05.497    30x32 cm | 60 cm 

ανταλλακτικός σάκος, βαμβακερός 
λευκός 

070.05.505    60χ57 cm 

070.05.506    70χ72 cm 

εξοπλισμός δωματίου

Καλάθια ιδανικά για την συλλογή των χρησιμοποιημένων λινών 
και πετσετών. Από cellulose, πλένονται σε πλυντήριο στους 30°C.

σάκοι λινών «cellulose»
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075.05.076    σταντ βαλιτσών inox 
με ψηλή πλάτη 
60x40 cm 

075.05.077    σταντ βαλιτσών μαύρο 
με ψηλή πλάτη 
60x40 cm 

075.82.010    σταντ βαλιτσών inox 
60x40 cm 

κάδος γραφείου 
23 cm | 25 cm 

024.05.013    inox ματ 

κάδος γραφείου 
23 cm | 31 cm 

024.05.027    καφέ 

024.05.028    μαύρος 

κάδος γραφείου διάτρητος  
27 cm | 28 cm  

024.05.026    μαύρος 

κάδος γραφείου πλαστικός  
26x17 cm | 30 cm  

 024.05.025   γκρι

063.05.056    βραστήρας 1 lt 
και  γυάλινη κανάτα 
borosilicate με φίλτρο 
σε βάση 

063.34.073 
βραστήρας νερού inox, 1,7 lt 
2.000 W 

063.34.067 
βραστήρας νερού inox 1lt  
1.370 W 
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βραστήρες νερού

031.05.020    ζυγαριά μπάνιου 
3-150 kgr 

ζυγαριά μπάνιου

κάδοι γραφείων 

ομπρελοθήκη 
22 cm | 55 cm 
024.05.029    inox 
024.05.030    μαύρη 

κάδος με παλινδρομικό καπάκι 
50 lt - 30 cm | 65 cm 
024.05.011    inox 
024.05.077    μαύρος 

κάδος με παλινδρομικό καπάκι 
30 lt - 25 cm | 61 cm 
024.05.079    inox 
024.05.078    μαύρος

κάδοι απορριμμάτων

σταντ βαλιτσών

εξοπλισμός δωματίου
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τρόλλεϋ room service  
075.05.131     82χ43χ97 cm 

075.05.132     θερμοθάλαμος

ξύλινος δίσκος μαύρος 
018.05.088   54χ35 cm

ξύλινος δίσκος σερβιρίσματος 
μαύρος με 3 θέσεις 
017.05.380   60x40 cm

ξύλινος δίσκος  
από ξύλομπαμπού 
018.05.074   53x32 cm | 4,5 cm

δίσκος PP μαύρος 
018.05.087   60x40 cm

ξύλινος δίσκος σερβιρίσματος, 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης,  
018.05.083   60χ40 cm, φυσικό χρώμα 
018.05.094   60χ40 cm, σκούρο χρώμα 
018.05.095   65χ55 cm | 6 cm, φυσικό χρώμα 
018.05.096   65χ55 cm | 6 cm, σκούρο χρώμα

ξύλινος δίσκος σερβιρίσματος από καρυδιά 
018.05.078  53χ32 cm | 3 cm

ξύλινος δίσκος  
018.05.140  39x28 cm 
018.05.141  44x33 cm 
018.05.142  54x39 cm 

δίσκοι πρωινού - σερβιρίσματος

δίσκος μελαμίνης, μαύρος 
018.05.085  42x29 cm | 6 cm

δίσκος δωματίου πλαστικός μαύρος  
018.05.081  40x29 cm | 6 cm

022.92.001   
καπάκι PC, 60χ40 cm | 12 cm



18000016 
βιτρίνα κρύων G/N 1/1 
ψυχόμενη  
με δύο παγοκύστες  
και καπάκι roll-top  
διατίθεται και όλη inox 
58x37 cm | 35 cm 

18000002 
βιτρίνα κρύων  
ψυχόμενη με παγοκύστες 
και καπάκι roll-top  
45x33 cm | 21 cm

START005 
βιτρίνα 3 τεμαχίων με διαμορφούμενο ύψος 
με βιτρίνα ψυχόμενη inox με δύο παγοκύστες, 
βιτρίνα ψυχόμενη inox/ξύλινη με δύο παγοκύστες και σταντ ξύλινο 
58x37 cm

18000004 
σταντ γιαουρτιού-φρουτοσαλάτας ψυχόμενο  
ξύλινη/inox βάση, 2 γυάλινα μπωλ 23 cm 
2 καπάκια στηριζόμενα ΡΜΜΑ, 2 παγοκύστες  
58x37 cm | 18 cm

15Κ00642 
σταντ ξηρών και αποξηραμένων καρπών,  
δύο επιπέδων  
με 2 ξύλινες βάσεις ύψους 19,5 cm και 9,5 cm 
4 μπωλ πορσελάνης 12x6 cm 
2 διπλά καπάκια  
στηριζόμενα ΡΜΜΑ 
45x35 cm | 26 cm

15A11700 
σταντ γιαουρτιού  
ψυχόμενο 
ξύλινη βάση,  
μπωλ πορσελάνης 23 cm, 
καπάκι στηριζόμενο ΡΜΜΑ,  
παγοκύστη 
32,5x26,5 cm | 20,5 cm

180000014 
σταντ 6 θέσεων, ξύλινη/inox βάση, 3 δίσκους 1/3 ΡΜΜΑ  με οπές 
κανάτα 2,8 lt για χυμό με παγοστάτη 
1 κανάτα 2,8 lt για δημητριακά 
4 μπωλ πορσελάνης 14,5 cm 
2 παγοκύστες 
58x37 cm | 35 cm
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021.05.230 
σταντ ψυχόμενο,  
ξύλινο, GN 1/1  
με επιφάνεια μαύρου  
ή λευκού γρανίτη  
και παγοκύστες

021.05.231 
σταντ ψυχόμενο,  

ξύλινο, GN 1/2  
με επιφάνεια μαύρου  

ή λευκού γρανίτη  
και παγοκύστες

021.05.233 
ανταλλακτική πλάκα, GN 1/2 
μαύρου ή λευκού γρανίτη

15A20000 
εστία κεραμεική θερμαινόμενη GN 1/1  
με ξύλινη βάση,  
ψηφιακά ρυθμιζόμενη θερμοκρασία έως 140°C 
μνήμη προηγούμενης θερμοκρασίας - 1000W 
61x33 cm | 12 cm 

ξύλινα ψυχόμενα σταντ

15S01034 
διανεμητής  
γάλακτος 6 lt 
ξύλινη βάση -  
inox δοχείο  
με παγοθήκη  
18,5x33,5 cm | 60 cm

15S00011 
διανεμητής χυμού  
6 lt 
ξύλινη βάση -  
PC δοχείο  
με παγοθήκη 
18,5x33,5 cm | 60 cm

15C00010 
διανεμητής 
δημητριακών 3,5 lt 
ξύλινη βάση -  
PC δοχείο  
(διατίθεται και διπλός 
2x3,5 lt) 
15x17 cm | 55,5 cm 

BOWL0020 
μπωλ ξύλινο  
20 cm | 7 cm

BOWL0015 
μπωλ ξύλινο  
15 cm | 7 cm

σταντ ψυχόμενο με πλάκα ΡΕ λευκή και  
παγοκύστες και προσαρμοζόμενα πόδια 
15A01311       GN 1/1 
021.05.232     GN 1/2

15A15710 
σταντ χυμού - 

γάλακτος ξύλινο  
με δύο γυάλινες 

καράφες 1,1 lt 
32,5x17 cm | 29 cm
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σταντ ξύλινο/inox 
για 36 μπωλ 7,5 cm 
15 cm | 51 cm 
021.05.234   φυσικό/inox 
021.05.235   wenge/inox 

σταντ ξύλινο/inox 
για 24 μπωλ 12 cm 
20 cm | 54 cm 
021.05.236   φυσικό/inox 
021.05.237   wenge/inox

όλα τα προϊόντα ZEPE διατίθενται  
σε χρώματα ξύλου:

021.05.015 
διανεμητής χυμών  
διπλός, 2x4 lt 
ξύλινος-PC 
39x32 cm | 61 cm 

021.05.041 
βιτρίνα στρογγυλή ψυχόμενη με παγοκύστες 
και καπάκι PC roll-top ξύλινη / inox 
49 cm | 31 cm 

021.05.054 
ανταλλακτικό καπάκι  
roll-top στρογγυλό

021.05.052 
ανταλλακτική  
παγοκύστη ημικύκλιο

βιτρίνα κρύων, GN 1/1, ψυχόμενη  
με παγοκύστες και καπάκι roll-top 
62x41,5 cm | 27 cm 
021.05.043  φυσικό / inox 
021.05.044  wenge / inox

σετ μαρμελάδας  
μπωλ PC,  ξύλινη βάση  
και παγοκύστη 
021.02.001  0,6 lt 
021.02.008  2,5 lt

021.05.011 
διανεμητής  
δημητριακών  
διπλός, 2x3 lt 
ξύλινος-PC 
38x20 cm | 60 cm

021.05.010 
διανεμητής  
δημητριακών  
μονός, 3 lt,  
ξύλινος-PC 
20x20 cm | 60 cm 

021.05.037   σταντ, ξύλινο  
με 3 PC κανάτες 2,8 lt  
48x18 cm | 33 cm

021.05.086 
διανεμητής  

γάλακτος  
πορσελάνης 

7 lt  
38x28 cm | 47cm

διανεμητής χυμών 
μονός, 

ξύλινος-PC 

021.05.004 
4 lt,  

33x20 cm | 61 cm 

021.05.005 
7 lt,  

40x27 cm | 67 cm

κρύος μπουφές

021.65.003 
διανεμητής  
γάλακτος  
μονός, 5 lt,  
ξύλινος-inox 
22χ22 cm | 48 cm

021.65.001 
διανεμητής χυμών  

μονός, 6 lt,  
ξύλινος-inox 

με θήκη πάγου 
22χ22 cm | 50 cm

022.05.284 
σταντ παρουσίασης 
2 επιπέδων 
40χ33 cm | 39 cm

διανεμητής καφέ, 6 lt 
41x28 cm | 48 cm 

20507060 
ισοθερμικός 

20507062 
ηλεκτρικός
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 032.05.330    ξύλινη βάση για 3 μπωλ 0,5 lt,  
45χ12,5 cm | 6 cm 

 021.05.540    μπωλ πορσελάνης, 0,5 lt 

 021.05.541    καπάκι για μπωλ 0,5 lt 

 032.05.329    ξύλινη βάση για 3 μπωλ 1,5 lt,  
60χ19 cm | 9 cm 

 021.05.546    μπωλ πορσελάνης 1,5 lt 

 021.05.547    καπάκι για μπωλ 1,5 lt 

 032.05.329    ξύλινη βάση και 3 μπωλ 3,5 lt,  
60χ19 cm | 9 cm 

 021.05.544    μπωλ πορσελάνης, 3,5 lt 

 021.05.545    καπάκι για μπωλ 3,5 lt 

εργονομικό καπάκι  
που στηρίζεται πάνω στο μπωλ

085.00.001 
χυτράκι μελαμίνης 
κόκκινο 
13,7χ10,7 cm | 5,5 cm 

085.00.002 
καπάκι κόκκινο

085.00.007 
χυτράκι μελαμίνης 
πετρόλ 
13,7χ10,7 cm | 5,5 cm 

085.00.008 
καπάκι πετρόλ

085.00.011 
σταντ inox  
για καπάκια

κρύος μπουφές

καλάθι γκρι 

070.05.400 
12x12 cm 

070.05.401 
15x15 cm 

070.05.402 
18x18 cm

καλάθι μπεζ 

070.05.452 
10x10 cm 

070.05.453 
12x12 cm 

070.05.454 
15x15 cm 

καλάθι μαύρο 

070.05.462 
10x10 cm 

070.05.463 
12x12 cm 

070.05.464 
15x15 cm 

καλάθια cellulose για δημητριακά

85082 
μπεζ

85083 
μαύρο

μπωλ μελαμίνης  επικλινες  
με διάφανο καπάκι, 0,8 lt 
19 cm | 17,5 cm

για βάσεις ανατρέξτε  
σελ. 310 

085.00.005 
χυτράκι μελαμίνης 
μολυβί 
13,7χ10,7 cm | 5,5 cm 

085.00.006 
καπάκι μολυβί

085.00.003 
χυτράκι μελαμίνης 
πράσινο 
13,7χ10,7 cm | 5,5 cm 

085.00.004 
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021.05.045 
βιτρίνα κρύων inox GN 1/1 

με καπάκι roll-top PC roll-top και δίσκο 
ψυχόμενη με παγοκύστη,  

56χ35 cm | 27 cm 

021.05.050 
καπάκι  

roll-top GN 1/1  

021.05.051 
παγοκύστη 
45χ30 cm

021.05.195 
βιτρίνα κρύων GN 1/1  
με σπαστό καπάκι  
54x33 cm | 28 cm

021.05.042 
βιτρίνα ψυχόμενη, με παγοκύστες 
στρογγυλή, inox 
48 cm | 25 cm

021.05.030 
βιτρίνα ψυχόμενη,  
με παγοκύστες,  
inox 
56x35 cm | 27 cm

022.02.024 
βιτρίνα roll-top inox, με καπάκι roll-top  
ψυχόμενη  
με παγοκύστες 
38 cm | 24 cm 021.05.252 

τζελ ζεστού/κρύου  

021.05.251 
παγοκύστη 850 ml 
20x17 cm | 3 cm

παγοκύστη στρογγυλή 
021.05.700    24 cm 
021.05.701    26 cm 
021.05.702    30 cm 
021.05.703    32 cm

021.05.026 
επιτραπέζιο σταντ δημητριακών, inox 
με 2 γυάλινα μπωλ 23 cm με σπαστά καπάκια PC 
48x24 cm | 12 cm

021.02.026 
επιτραπέζιο σταντ δημητριακών, inox 
με 3 γυάλινα μπωλ 23 cm με σπαστά καπάκια PC 
50x50 cm | 18 cm

021.02.025 
επιτραπέζιο σταντ μαρμελάδας, inox 
με 3 γυάλινα μπωλ 14 cm με σπαστά καπάκια PC 
30x30 cm | 14 cm

021.65.030 
δοχείο 1,3 lt, PC λευκό 
με χωρίσματα και καπάκι 
σε inox βάση, 15x10 cm

021.65.024 
δοχείο 2,5 lt, PC λευκό 
με χωρίσματα και καπάκι 
σε inox βάση, 18x12 cm

021.65.051 
δοχείο 2,5 lt, PC λευκό 
ψυχόμενο 
σε inox βάση, 18x15 cm

ψυχόμενες πλάκες για διατήρηση αλλαντικών-τυριών 
Καταψύξτε τις κατά τη διάρκεια της νύχτας, τοποθετήστε τις στο μπουφέ  
και διατηρήστε έτσι δροσερά τα αλλαντικά και τα τυριά σας για πάνω από 4 ώρες.

021.06.000 
πλάκα ψυχόμενη, GN 1/1 
inox 

021.06.001 
πλάκα ψυχόμενη, GN 1/2 
inox 

σταντ inox  
3όροφο 

022.05.201 
25/34/40 cm | 49 cm 

022.05.200 
30/40/50 cm | 49 cm 

022.05.050 
τουρτιέρα inox  

ισοθερμική με βάση  
38 cm | 15 cm

021.05.036 
σετ γιαουρτιού, inox,  
24 cm | 19 cm 

021.05.035 
σταντ για συσκευασίες βουτύρου, inox 
ψυχόμενο, με παγοκύστες 
38,5 cm | 7 cm
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διανεμητής  
δημητριακών  

inox-PC 

021.05.007 
μονός, 3 lt 

20x20 cm | 60 cm 

021.05.008 
διπλός, 2χ3 lt 

40χ20 cm | 60 cm

διανεμητής χυμών  
μονός, inox-PC,  

με παγοκύστη 

021.05.001 
4 lt 

33x19 cm | 54 cm 

021.05.002 
7 lt 

38x22 cm | 61 cm

διανεμητής χυμών  
μονός, inox-PC,  

με παγοκύστη 

021.65.005 
5 lt 

30x20 cm | 48 cm 

021.65.004 
7 lt 

30x20 cm | 55 cm 

021.65.006 
διανεμητής  

γάλακτος,  
inox, 5 lt  

με παγοκύστη 
35x25 cm | 48 cm 

021.02.002 
σετ μαρμελάδας, inox,  
1 lt, με PC μπωλ,  
καπάκι και παγοκύστη 

021.02.005 
σετ μαρμελάδας, inox,  
2,5 lt, με γυάλινο μπωλ,  
καπάκι και παγοκύστη 

021.02.000 
σετ μαρμελάδας, inox,  
4 lt, με PC μπωλ,  
καπάκι και παγοκύστη 

021.02.010 
σταντ, inox 
για 36 μπωλ 6 cm 
14 cm | 25,5 cm

021.05.072 
σταντ κερήθρας μελιού, inox   
23x68 cm | 32cm 

διανεμητής χυμών,  
inox - PC δοχείο 

021.05.085 
μονός, 3 lt  
33x19 cm | 54 cm 

021.05.084 
διπλός, 2χ3 lt  
33x37 cm | 54 cm 

διανεμητής  
δημητριακών  
inox-PC 

021.05.062                 
μονός, 5 lt 
33x19 cm | 54 cm 

021.05.063                 
διπλός, 2x5 lt 
33x37,5 cm | 54 cm 

021.05.083 
διανεμητής  χυμών  
μονός, 8 lt 
inox-PC 
36x26 cm | 60 cm

021.05.207 
διανεμητής  

δημητριακών  
μονός, 1,8 lt 

inox-γυαλί 
15 cm | 48 cm

021.05.208 
διανεμητής  
χυμών  
μονός, 3 lt 
inox-γυαλί 
με παγοκύστη 
12 cm | 48 cm021.05.087                   

διανεμητής  
γάλακτος,  
9 lt, inox                       
35x26,5 cm | 58 cm
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018.05.177 
δίσκος μεταλλικός οβάλ μαύρος, 
43x21 cm | 5 cm 

καλάθι μεταλλικό μαύρο 
070.05.548   30x21 cm | 11 cm 
070.05.547   36x25 cm | 13 cm 

καλάθι μεταλλικό μαύρο 
070.05.550  32x22 cm | 8 cm 
070.05.549  36x26 cm | 9 cm 022.05.184 

μαύρο  
28 cm | 28 cm

022.05.183 
μαύρο  
23 cm | 23 cm

καλάθι μεταλλικό  
μαύρο, με λαβή  

070.05.551 
23x23 cm | 32 cm 

070.05.552 
13x13 cm | 25 cm 

TAF110 
πιατέλλα μαύρη/SS  

στρογγυλή με καπάκι  
35 cm | 41 cm 

δίσκος μεταλλικός μαύρος,  
018.05.175  32 cm | 4 cm 
018.05.176  44 cm | 5 cm 

021.05.326 
σταντ παρουσίασης  
μεταλλικό μαύρο  
25x25 cm | 30 cm

022.05.192 
καλάθι μεταλλικό  
μαύρο  
53x32,5 cm | 6,5 cm

021.05.325 
σταντ παρουσίασης  
μεταλλικό μαύρο  
20x20 cm | 25 cm

022.05.193 
καλάθι μεταλλικό  
οβάλ μαύρο  
32,1x23,9 cm | 15,5 cm

vintage μπαιν-μαρί

μπαιν-μαρί  
μπρούτζινο-χρυσό  

στρογγυλό,  
με βάση στήριξης  

για το καπάκι 

TAF103 
μπαιν-μαρί, 6 lt  

55/54 cm | 109 cm

μπαιν-μαρί  
μπρούτζινο-ασημί  
στρογγυλό,  
με βάση στήριξης  
για το καπάκι 

TAF101 
μπαιν-μαρί, 6 lt  
55/54 cm | 109 cm
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022.05.189 
καλάθι bamboo «cloche»  
35 cm | 17,5 cm

022.05.190 
καλάθι bamboo «cloche»  
40 cm | 20 cm

032.05.289 
σταντ στρογγυλό ξύλινο  
(φλαμουριά) 
33 cm | 21 cm

032.05.290 
σταντ στρογγυλό ξύλινο  
(φλαμουριά) 
33 cm | 14 cm

032.05.291 
σταντ στρογγυλό ξύλινο  
(φλαμουριά) 
20,5 cm | 20 cm

022.05.186 
καμπάνα γυάλινη  
με βάση από ξύλο φλαμουριάς 
20 cm | 24 cm

022.05.187 
καμπάνα γυάλινη  
με βάση από ξύλο φλαμουριάς 
30,5 cm | 25 cm

022.05.188 
μεταλλικό σταντ  
για καμπάνα  
18,5x22 cm | 46,4 cm

σκεύη παρουσίασης από ξύλο φλαμουριάς

022.05.173 
χρυσό  
28 cm | 28 cm

022.05.172 
χρυσό  

23 cm | 23 cm

032.05.292 
πλατώ παρουσίασης ξύλινο (φλαμουριά)  
40x25 cm | 3,5 cm

vintage μπαιν-μαρί
μπαιν-μαρί μαύρο στρογγυλό,  
με βάση στήριξης για το καπάκι 

TAF107 
μπαιν-μαρί, 6 lt  
50x42 cm | 69 cm 

TAF108 
μπαιν-μαρί, 8 lt  
55x43 cm | 73 cm 

μπαιν-μαρί χρυσό στρογγυλό,  
με βάση στήριξης για το καπάκι 

TAF105 
μπαιν-μαρί, 6 lt  
42x42,5 cm | 70 cm 

TAF106 
μπαιν-μαρί, 8 lt  
46x43 cm | 74 cm 
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021.05.676 
80x22 cm

022.05.175 
μπωλ κωνικό από ξύλο mango 
23 cm | 11 cm

δίσκος μεταλλικός  χρυσός 
DEP113 40 cm | 6 cm 
DEP114 48 cm | 7,5 cm

δίσκος μεταλλικός μαύρος 
DEP115 40 cm | 6 cm 
DEP116 48 cm | 7,5 cm

μπωλ μεταλλικό χρυσό 
DEP101 22x18 cm 
DEP102 28x27 cm 
DEP103 38x38 cm 

μπωλ μεταλλικό μαύρο 
DEP104 22x18 cm 
DEP105 28x27 cm 
DEP106 38x38 cm 

022.05.176 
μπωλ από ξύλο mango 
30 cm | 13 cm

021.05.674 
σταντ από ξύλο mango 
25 cm | 15 cm

021.05.673 
σταντ από ξύλο mango 
30 cm | 17 cm

021.05.678 
80x32 cm

021.05.675 
120x22 cm

021.05.677 
120x32 cm

μπωλ από ξύλο mango  
επισμαλτωμένο,  
μαύρο μεταλλιζέ 
022.05.182 30 cm | 10 cm 
022.05.178 25 cm | 7,5 cm

μπωλ από ξύλο mango  
επισμαλτωμένο, 
«γαλάζιο λουλούδι» 
022.05.180 30 cm | 10 cm

μπωλ από ξύλο mango  
επισμαλτωμένο, 
λευκό μεταλλιζέ 
022.05.181 30 cm | 10 cm 
022.05.179 25 cm | 7,5 cm

inox χρυσή vintage  
022.05.174 20 cm | 9,5 cm 
022.05.177 30 cm | 15 cm

022.05.171 
φρουτιέρα χρυσή πλεκτή 
38 cm | 16 cm

σκεύη παρουσίασης από ξύλο mango
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μπωλ με πόδι από ξύλο mango 
032.05.470 35 cm | 30 cm 
032.05.473 28 cm | 24 cm

μπωλ από ξύλο mango 
032.05.476 18 cm | 7 cm 
032.05.475 30 cm | 12 cm 

μπωλ από ξύλο mango 
032.05.482 30 cm | 30 cm

μπωλ από ξύλο mango 
032.05.478 35 cm | 10 cm

μπωλ από ξύλο mango 
032.05.477 40 cm | 8 cm

μπωλ από ξύλο mango 
032.05.479 27x15 cm | 5 cm 
032.05.480 33x20 cm | 5 cm

μπωλ από ξύλο mango 
032.05.481 39,3 cm | 5cm

μπωλ με πόδι από ξύλο mango 
032.05.472 38 cm | 24 cm

μπωλ με πόδι από ξύλο mango 
032.05.471 45 cm | 25 cm

032.01.003 
σταντ ακακία GN 2/4, 
53x16,2 cm | 20 cm

032.01.004 
33 cm | 16 cm

022.01.007 
καπάκι PC 
30 cm | 22 cm

022.01.005 
καπάκι PC 
36 cm | 27 cm022.01.004 

καπάκι PC, GN 2/4, 53x16,2 cm | 10 cm

032.01.005 
38,5 cm | 16 cm

σκεύη παρουσίασης από ξύλο mango

σκεύη παρουσίασης από ξύλο ακακίας

μαρμάρινος δίσκος  
με ξύλινο πόδι 
021.05.330 41 cm | 21 cm 
021.05.331 33 cm | 19 cm 
021.05.332 26 cm | 17 cm 

μαρμάρινος δίσκος  
με ξύλινο πόδι 
022.05.288 25 cm | 10 cm 
022.05.289 30 cm | 10 cm 

293

buffet



δίσκος από ξύλο μάνγκο 
018.05.079    39x39 cm | 5 cm 
018.05.080    46χ30 cm | 7 cm 

πλατώ από ξύλο μπαμπού  
με πόδια και χέρι 
032.05.063    75χ20 cm | 3 cm 
032.05.064    100χ20 cm | 3 cm

ξύλινο πλατώ σερβιρίσματος 
ορθογώνιο, φυσικό χρώμα 
032.05.201     41χ24 cm

πλατώ σερβιρίσματος «σέσουλα» 
032.05.229    36x19,5 | 4,5 cm 
032.05.230    44x24 cm | 5 cm

πλατώ από ξύλο παυλωνίας 
032.05.518     45χ35 cm

ξύλινο πλατώ 
032.05.251     55 cm | 4 cm

ξύλινο πλατώ σερβιρίσματος  
με πόδι 
032.05.255     70x30 cm | 13 cm

ξύλινο πλατώ σερβιρίσματος 
032.05.256     70x30 cm | 4 cm

ξύλινο πλατώ σερβιρίσματος 
032.05.253     80χ40 cm | 4 cm

ξύλινο πλατώ σερβιρίσματος 
032.05.250     80χ45 cm | 4 cm

ξύλινο πλατώ σερβιρίσματος 
032.05.257     70χ30 cm | 4 cm

μπωλ ξύλινο  
032.05.244     44χ38 cm | 11 cm 
032.05.245     35χ30 cm | 11 cm

μπωλ σερβιρίσματος  
02.05.246        17 cm | 8 cm 
032.05.247     25 cm | 11 cm

πλατώ σερβιρίσματος στρογγυλό 
032.05.238     30χ28 cm | 4 cm 
032.05.239     35χ32 cm | 3,5 cm

ξύλινο πλατώ σερβιρίσματος 
032.05.254     80χ30 cm | 4 cm

ξύλινο πλατώ σερβιρίσματος 
032.05.252     70χ40 cm | 4 cm

σκεύη παρουσίασης από ξύλο παυλωνίας
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καλάθι οβάλ  
070.05.234    24x18 cm | 8 cm 
070.05.233    28χ22 cm | 10 cm

καλάθι ορθογώνιο  
070.05.231    24x20 cm | 8 cm 
070.05.230    28χ24 cm | 10 cm 

καλάθι στρογγυλό 
070.05.365   21 cm | 9 cm 

καλάθι ψάθινο μπεζ  

070.05.543 
40 cm 

070.05.542 
50 cm 

καλάθια τετράγωνο 
070.05.361   20x20 cm | 10 cm 
070.05.360   25x25 cm | 11 cm 

καλάθια οβάλ με χέρια 
070.05.237   24x14 cm | 8 cm 
070.05.236   28x18 cm | 10 cm 

ψωμιέρα ξύλινη στρογγυλή 
070.05.247  35χ4 cm 
070.05.246  40χ5 cm 
070.05.245  45χ6 cm 

ψωμιέρα ξύλινη οβάλ 
070.05.242  30χ20 cm | 8 cm

δίσκος ψάθινος Seagrass με λαβές 
070.05.310    35 cm | 3 cm 
070.05.309    40 cm | 3 cm 
070.05.308    45 cm | 3 cm 

δίσκος ψάθινος Seagrass 
 070.05.307  35 cm | 3 cm 
 070.05.306  40 cm | 3 cm 
 070.05.305  45 cm | 3 cm 

δίσκος ψάθινος 

070.05.545 
51x31 cm | 11 cm 

070.05.544 
62x42 cm | 13 cm 

καλάθι ψάθινο 

070.05.546 
26x16 cm | 8 cm

σαλατιέρα 
από ξύλο καστανιάς  
032.94.033    23 cm 
032.94.032    30 cm 
032.94.031    38 cm 
032.94.030    48 cm κεραλοιφή  

για ξύνικα σκεύη 
032.94.050    228 ml

καλάθι ψάθινο μπεζ  

070.05.541 
40x25 cm 

070.05.540 
49x30 cm 

070.05.241   καλάθι στρογγυλό 17 cm | 9 cm 
038.01.005   μπωλ άθραυστο, 14 cm 
021.02.020   καπάκι PVC σπαστό, 14 cm 
021.02.021   παγοκύστη στρογγυλή, 10,5 cm

070.05.240    καλάθι στρογγυλό 21 cm | 11 cm 
038.01.007    μπωλ άθραυστο, 20 cm 
021.05.252    τζελ ζεστού/κρύου, 26x16 cm 

 070.05.239  καλάθι στρογγυλό 25 cm | 13 cm 
 038.01.008  μπωλ άθραυστο, 23 cm 
 022.05.081  καπάκι PVC σπαστό, 23 cm 
 021.05.252  τζελ ζεστού/κρύου, 26x16 cm 

021.02.004 
καλάθι αυγών  
με θερμομονωτική  
επένδυση 
25 cm | 17,5 cm

πλατώ από ξύλο καστανιάς GN 

032.94.006    GN 1/1 (53x32 cm) 

032.94.007    GN 1/2 (26,5x32 cm) 

032.94.008    GN 1/3 (32,5x16 cm) 

032.94.009    GN 1/4 (26,5x16,2 cm) 

032.94.010    GN 1/6 (16,2x17,2 cm) 

032.94.011    GN 1/9 (17,6x10,8 cm)
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προσθέτοντας 3 μπωλ 
γυάλινα 23 cm (038.01.008)  
και σπαστά καπάκια  
23 cm (022.07.035) 
δημιουργείτε  
έναν απόλυτα  
εργονομικό και 
εντυπωσιακό  
διανεμητή  
δημητριακών, 
ιδανικό για  
περιορισμένου  
χώρου μπουφέδες 

021.05.240 
σταντ ξύλινο  

επικλινές  
για 3 μπωλ 

66,4χ42,2 cm | 25,5 cm

021.05.206 
θήκη μπαμπού  
για κανάτα ή μπωλ 23 cm 
26x26 cm | 11 cm 

021.05.205 
θήκη μπαμπού  
για κανάτα ή μπωλ 17 cm 
20χ20 cm | 8 cm 

021.05.251 
παγοκύστη 850 ml 
20x17 cm | 3 cm

κουτάλι μελιού 
ξύλινο 
037.05.098 16 cm 
037.39.001 18 cm

βάζο γυάλινο με ξύλινο καπάκι 
013.05.006 27 cl (7,5 cm | 10 cm) 
013.05.007 61 cl (10 cm | 11 cm) 
013.05.008 85 cl (10 cm | 14 cm) 
013.05.009 140 cl (10 cm | 22 cm) 

021.05.200 
κουτί ξύλινο 4 θέσεων  
για φακελάκια τσαγιού ή  
μαχαιροπίρουνα 
29x24 cm | 6 cm 

021.05.190 
κουτί για φακελάκια τσαγιού  
8 θέσεων, 29x18 cm | 10 cm 

028.05.055 
θήκη μπαμπού 2 θέσεων  
για φλυτζάνια-ποτήρια,  
21x11 cm | 30 cm 

βάσεις μπαμπού οι οποίες δέχονται δίσκο  
και κυλιόμενο καπάκι ή δίσκο κοπής ψωμιού 
021.05.201    βάση GN 1/1, 53x32 cm | 9 cm  
070.65.003    καπάκι roll top PC, GN 1/1  
021.05.202    βάση, 48χ28 cm | 9 cm  
021.05.252    τζελ ζεστού/κρύου  

021.05.202 
κουτί-θήκη μπαμπού 
42x28 cm | 9 cm

032.05.181 
κουτί-θήκη μπαμπού 
30,5x15 cm | 5 cm

κουτί ξύλινο για φακελάκια 
021.05.721    4 θέσεων 
                        16,5x9,5 cm | 11 cm 
021.05.720    8 θέσεων 

27,5χ16,5 cm | 11 cm

021.02.003  
κουτί ξύλινο για φακελάκια 
12 θέσεων 
31x28 cm | 9 cm

ξύλινη βάση με 3 βάζα 20 cl  
με ξύλνο καπάκι 
021.05.126     30χ12 cm

ξύλο κοπής  
ψωμιού 
032.13.000    50χ35 cm 
032.13.006    40χ25 cm

032.05.185 
ξύλο κοπής ψωμιού, 

40x24 cm | 4 cm

032.05.186 
ξύλο κοπής ψωμιού   
GN 1/1 53x32,5 cm 
δέχεται ως βάση 021.05.201

021.65.073 
ξύλινο δοχείο «βαρέλι» 
34 cm | 25 cm 

021.05.301 
σοκολατιέρα/ 
μελιέρα  
πήλινη 2 lt
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σταντς «τελάρα» από ξύλο οξυάς

021.05.650   GN 1/1 (53x32,5 cm | 10 cm)

021.05.654   GN 2/4 (53x16,2 cm | 10 cm)

021.05.651   GN 1/2 
26,5x32,5 cm | 10 cm)

021.05.653   GN 1/4 
(16,2x26,2 cm | 10 cm)

021.05.652   GN 1/3 
(17,3x32,5 cm | 10 cm)

πλαίσιο ανύψωσης ξύλινο 
021.05.670   GN 1/1 | 10 cm

πλαίσιο ανύψωσης ξύλινο 
021.05.671   GN 1/1 | 18 cm

021.05.665 
πόδια ξύλινα 
4χ4 cm | 6 cm

GN 1/1

GN 1/2

GN 1/4 GN 1/4

GN 1/3

GN 1/3

GN 1/3

GN 2/4

021.05.657 
σταντ bamboo  
3 επιπέδων  
32x32 cm | 18 cm / 
29x32 cm | 13 cm /  
26x32 cm | 8 cm)

021.05.119 
σταντ παρουσίασης  
2όροφο μεταλλικό  
μαύρο  
2 ράφια  
με δυνατότητα  
ανάκλισης  
για καλάθια  
ή δίσκους 
GN 1/1 και GN 1/2 
58χ37 cm | 60 cm

032.05.193 
σταντ ξύλινο με μεταλλική βάση 
50χ34 cm | 18 cm

054.05.069 
σταντ ακακίας 2 επιπέδων  
με πλάκες σχιστόλιθου  
40x30 cm | 40 ύψος
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καλάθι ορθογώνιο,  
καφέ σκούρο  
070.05.091   30χ23 cm | 10 cm 
070.05.092   30χ30 cm | 8 cm 
070.05.093   40χ30 cm | 10 cm

καλάθι ορθογώνιο, καφέ σκούρο  
070.05.103   32,5χ17,6 cm | 8 cm καλάθι ορθογώνιο  

κεκλιμμένο, καφέ σκούρο  
070.05.094   45χ30 cm | 6/12 cm 
070.05.096   60x45 cm | 6/12 cm 070.05.090  

καλάθι κεκλιμμένο οβάλ,  
καφέ σκούρο  
40χ30 cm | 6/12 cm

070.65.002 καλάθι ψάθινο, GN 1/1, 53x32x8 cm 
070.65.003 καπάκι roll-top PC, 53x32 cm  
070.65.004 καπάκι roll-top PC, 53x32 cm ECO

070.65.000 
καλάθι ψωμιού  

ψάθινο, 38 cm 

070.05.042 
καλάθι ψωμιού  

ψάθινο, 38 cm 

070.65.001 
καπάκι  

roll-top  
PC, 38 cm 

070.05.059 
καλάθι ψάθινο κεκλιμμένο 
49x35 cm | 7/20 cm

070.65.005 
καλάθι rattan GN 2/3 
35x32 cm | 10 cm 
070.65.006 
καπάκι PC,  
GN 2/3 

070.05.177 
καλάθι rattan,  
φυσικό, 40 cm 

022.05.252 
καπάκι roll-top 
PC, 40 cm

070.05.060 
καλάθι κεκλιμμένο  
41x52 cm | 13/22 cm

070.05.054 
καλάθι κεκλιμμένο  
51x52 cm | 13/22 

070.05.386 
καλάθι rattan  
λευκό, 40 cm 

022.05.262 
καπάκι roll-top 
PC, 40 cm 

070.05.201 
καλάθι επικλινές rattan 
34x24 cm | 11/18 cm 

070.05.200 
σταντ μαύρο  
διώροφο  
με 2 καλάθια  
34χ24 cm

070.05.296 
καλάθι επικλινές rattan 
40x28 cm | 9 cm 

054.05.020 
σταντ μεταλλικό  
διώροφο  
55x30 cm | 35 cm

070.05.341 
καλάθι επικλινές rattan 
36 cm | 7/12 cm 

070.05.340 
σταντ μαύρο  
διώροφο  
47 cm | 27 cm

070.05.175 καλάθι ψωμιού ψάθινο, 53x32 cm | 8 cm 
022.06.010 καπάκι roll-top PC, 53x32 cm 

022.05.251 
καπάκι PC roll top,  
GN 1/1 (53x32 cm) 

022.06.010 
καπάκι PC roll top,  
GN 1/1 (53x32 cm)

022.05.252 
καπάκι roll-top 
PC, 40 cm 

022.06.011 
καπάκι roll-top 
42 cm 

022.05.317 
καπάκι PC roll top,  
GN 1/2 32,5x26,5 cm 

022.06.015 
καπάκι PC  
σπαστό,  
GN 1/1  
(53x32 cm) 
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070.05.071 
καλάθι ορθογώνιο  
53x32 cm | 15 cm τελάρο ξύλινο, φυσικό χρώμα 

032.39.016   34x27 cm | 11 cm 
032.39.017   50x38 cm | 15 cm

τελάρο ξύλινο, σκούρο 
032.39.018   34x27 cm | 11 cm 
032.39.019   50x38 cm | 15 cm

070.05.089 
καλάθι τετράγωνο, 
30χ30 cm | 8 cm

καλάθι στρογγυλό, μπεζ 
070.05.065   32 cm | 6 cm 
070.05.066   36 cm | 6 cm 
070.05.067   44 cm | 10 cm

070.05.064 
καλάθι ορθογώνιο, 
30x23 cm | 10 cm

021.05.622 
52x30,5 cm | 13 cm 

070.05.196 
48,5χ38 cm | 5/19 cm

070.05.195 
30,5x30,5 cm | 3/10 cm

021.05.621 
32x25,5 cm | 13 cm

καλάθι μπεζ, σκούρο 
070.05.068    40x29 cm | 6 cm 
070.05.296    41x28 cm | 9 cm 
070.05.058    45x30 cm | 13/20 cm 

καλάθι  
070.05.050    29 cm | 7 cm 
070.05.052    36 cm | 10 cm 

καλάθι ορθογώνιο 
070.05.053   37x30 cm | 10 cm

καλάθι οβάλ με λαβές 
070.05.073   37x27 cm | 14 cm

070.05.076 
καλάθι ορθογώνιο  
45x36 cm | 10 cm 

070.05.075 
καλάθι οβάλ  
μπεζ/καφέ,  
55x39 cm | 12 cm

070.06.000     
καλάθι στρογγυλό, 40 cm | 10 cm

καλάθι ορθογώνιο  
070.05.084    53x32 cm | 9 cm 
070.05.083    53x32 cm | 15 cm

070.06.001     
καλάθι ορθογώνιο, 53x32 cm | 10 cm

καλάθι ορθογώνιο 
070.05.070   46x35 cm | 7 cm 
070.05.072   53x32 cm | 9 cm 

μεταλλικά καλάθια
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002.05.309     
αυτοκόλλητες ετικέτες για θερμός 
(10 τμχ.)

002.05.113 
ταμπλέτες  
καθαρισμού

002.05.310 
κανάτα θερμός 
inox, 1 lt 

002.05.291 
βάση θερμός, 
μονή

002.05.300   1 lt  
002.05.301   1,5 lt 
002.05.302   2 lt

κανάτες/θερμός  
ισοθερμικές, 

inox, push

θερμός ισοθερμικά  
με κλιπ

002.05.304 
θερμός  
με έμβολο 
άθραυστο 
2,2 lt 

κανάτα/ 
θερμός  
ισοθερμική,  
inox 

002.06.004 
1 lt 

002.06.005 
0,75 lt

002.05.305   2,5 lt 
002.05.306   3 lt 

017.05.096  «Milk» 
017.05.105  «Coffee» 
017.05.097  «Hot Water» 

GLASS 
DISPENSERS

017.05.090 
ταμπέλα  
με αλυσίδα

τεμπελάκια buffet inox 
7χ5 cm | 4 cm

013.05.099 
βάζο  
με κολιέ 
9,5 lt

013.05.057 
βάζο  

με κολιέ 
8 lt

013.05.058 
σταντ μονό, 34χ25 cm | 33 cm

013.05.059 
σταντ διπλό, 57χ25,5 cm | 33 cm

002.05.110  0,3 lt 
002.05.109  0,6 lt  
002.05.111  1 lt

002.05.311   1 lt 
002.05.312   1,5 lt 
002.05.313   2 lt

κανάτες/θερμός  
ισοθερμικές,  

inox, «Tundra»

κανάτες/θερμός ισοθερμικές,  
άθραυστες, inox,  

«Pearl»
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βάζο  
με βάση γαλβανιζέ  
013.05.066 3,5 lt

καράφα PC 
με πώμα 
002.05.237   1,1 lt 

002.05.203 
κανάτα PC 
με καπάκι 
2,2 lt 

κανάτα γυάλινη  
με inox καπάκι 
002.06.016    1 lt 
002.06.017    1,3 lt 

002.02.000 
κανάτα γυάλινη «Aurora», 2 lt 
με inox καπάκι  
με εσωτερικό δοχείο πάγου 

002.06.002 
καράφα γυάλινη,  

με inox καπάκι 
1,5 lt 

002.05.122 
καράφα  
γυάλινη  
με καπάκι inox  
ελεγχόμενης  
ροής 
1,1 lt

 
002.05.121 
κανάτα PC,  
με καπάκι,    
λευκή  
αδιαφανής 
2 lt 

002.05.119  
κανάτα PC,  
με καπάκι,  
2 lt 

κανάτα PC, με καπάκι 1,8 lt  
002.05.202    διάφανη 
002.05.205    ματ 

002.05.204 
κανάτα PC,  

με εσωτερικό  
δοχείο πάγου  

και καπάκι  
3 lt 

002.05.199 
κανάτα PP 
με καπάκι 
1,8 lt

GLASS 
DISPENSERS013.05.050 

βάζο, 4 lt 

013.05.055 
σταντ  

για βάζο 4 lt 

013.05.051 
βάζο, 8 lt 

013.05.056 
σταντ  

για βάζο 8 lt 

ποτήρια χυμού 
στοιβαζόμενα

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Nervion
07.505 

20 cl (8,6 cm | 7,3 cm)

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

10.481 
22 cl (11,2 cm | 7 cm) 

08.451 
17,5 cl (10,5 cm | 6,5 cm)

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Stack

Belagua

07.509 
18 cl (8 cm | 7 cm)

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

03.511 
22 cl (10,5 cm | 7,1 cm)

ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Next
07.405  

20 cl (8,4 cm | 7,1 cm)

Campus

Tower
ΑΘΡΑΥΣΤΟ

07.401 
18 cl (8,8 cm | 6,5 cm) 

09.400 
22 cl (9,8 cm | 6,4 cm)
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βάση/μπωλ, 11,2 cm | 8,2 cm 
085.00.074      λευκή 
085.00.075     μαύρη

βάση/μπωλ, 11,4 cm | 12 cm 
085.00.076     λευκή 
085.00.077     μαύρη

βάση, 14,1 cm | 12 cm 
085.00.034     λευκή 
085.00.033    γκρι

πιατέλλα λευκή 
085.00.032     26 cm | 1,8 cm 
085.00.030     36,8 cm | 2,3 cm

πιατέλλα γκρι 
085.00.031     26 cm | 1,8 cm 
085.00.029     36,8 cm | 2,3 cm

δίσκος GN λευκός  
085.00.021     GN 1/2 (32,2x26,5 cm) 
085.00.023     GN 1/3 (32,2x17,6 cm) 
085.00.025     GN 1/4 (26,5x16,2 cm) 

δίσκος GN γκρι  
085.00.020     GN 1/2 (32,2x26,5 cm) 
085.00.022     GN 1/3 (32,2x17,6 cm) 
085.00.024     GN 1/4 (26,5x16,2 cm) 

βάση 13,5 cm | 8 cm 
085.00.036     λευκή 
085.00.035     γκρι

μπωλ λευκό 
085.00.072     24,7 cm | 8,4 cm 
085.00.070     28,8 cm | 9,8 cm

μπωλ μαύρο 
085.00.073     24,7 cm | 8,4 cm 
085.00.071     28,8 cm | 9,8 cm

πιατέλα λευκή 
085.00.079     31,5 cm | 1,9 cm

πιατέλα μαύρη 
085.00.080     31,5 cm | 1,9 cm

Po Lake

Namstu

σκεύη παρουσίασης μελαμίνης
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πιατέλλα οβάλ μπεζ  
085.00.205     40x20 cm | 3,5 cm 
085.00.202     55x27,5 cm | 3,5 cm

μπωλ μπεζ 
085.00.220     15,5 cm | 7,5 cm 
085.00.225     20 cm | 7,5 cm

μπωλ αυγοθήκη μπεζ 
085.00.233     7,6 cm | 4 cm

μπωλ αυγοθήκη μέντα 
085.00.232     7,6 cm | 4 cm

μπωλ αυγοθήκη λευκό 
085.00.235     10,3 cm | 4,6 cm

μπωλ αυγοθήκη μαύρο 
085.00.236     10,3 cm | 4,6 cm

μπωλ αυγοθήκη λευκό 
085.00.231     7,6 cm | 4 cm

μπωλ αυγοθήκη μαύρο 
085.00.230     7,6 cm | 4 cm

085.00.240  
καπάκι διάφανο 
6,9 cm | 4,4 cm

μπωλ μέντα 
085.00.221     15,5 cm | 7,5 cm 
085.00.226     20 cm | 7,5 cm

μπωλ μαύρο 
085.00.222     15,5 cm | 7,5 cm 
085.00.227     20 cm | 7,5 cm

πιατέλλα οβάλ μέντα  
085.00.204     40x20 cm | 3,5 cm 
085.00.201     55x27,5 cm | 3,5 cm

πιατέλλα οβάλ μαύρη  
085.00.203     40x20 cm | 3,5 cm 
085.00.200     55x27,5 cm | 3,5 cm

Mountain 

085.05.260 κεραμιδί, 61x38 cm

σαλατιέρα, 24 cm | 6 cm 
085.05.396 κεραμιδί  

085.05.265 γκρι, GN 1/1

085.05.268 γκρι, GN 2/4

085.05.267 γκρι, GN 1/3

085.05.272 κεραμιδί, GN 1/3 
085.05.271 κεραμιδί, GN 1/2

πιατέλλες μελαμίνης ματ 
085.05.270 κεραμιδί, GN 1/1

085.05.310  
δίσκος μελαμίνης  
λευκός  
με όψη μαρμάρου 
60χ25 cm | 1,5 cm
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σκεύη παρουσίασης μελαμίνης

σαλατιέρα μελαμίνης επικλινείς, 
οβάλ λευκή 
085.05.365   35χ31 cm | 14,5 cm 
085.05.364   46χ41 cm | 18,5 cm  

σαλατιέρα μελαμίνης επικλινείς, 
οβάλ μαύρη 
085.05.527   35χ31 cm | 14,5 cm 
085.05.383   46χ41 cm | 18,5 cm  

σαλατιέρα μελαμίνης λευκή  
085.05.482   33χ33 cm | 9 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης μαύρη  
085.05.381   33χ33 cm | 9 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης «κοχύλι» 
λευκή 
085.05.481   29 cm | 12 cm 
085.07.011   35 cm | 13 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης «κοχύλι» 
μαύρη 
085.05.382   29 cm | 12 cm 
085.07.014   35 cm | 13 cm 

πιατέλλα μελαμίνης μαύρη 
085.05.448   35 cm | 3,5 cm 
085.05.447   40 cm | 3,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης λευκή 
085.05.407   35 cm | 3,5 cm 
085.05.408   40 cm | 3,5 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης στρογγυλή 
λευκή 
085.07.013   32 cm | 10,2 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης στρογγυλή 
μαύρη 
085.07.016   32 cm | 10,2 cm

σαλατιέρα μελαμίνης  
τετράγωνη, λευκή 
085.05.339   17χ17 cm | 8,5 cm 
085.05.361   24χ24 cm | 10 cm 
085.05.362   30χ30 cm | 11,5 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης  
τετράγωνη, μαύρη 
085.05.357   17χ17 cm | 8,5 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης  
τετράγωνη, λευκή 
085.07.012    36x36 cm | 17 cm  

σαλατιέρα μελαμίνης  
τετράγωνη, μαύρη 
085.07.015    36x36 cm | 17 cm  

πιατέλλα μελαμίνης 
αχιβάδα 

085.05.409   λευκή 
                        40χ39 cm | 6,3 cm 

085.05.449   μαύρη 
40χ39 cm | 6,3 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης  
«κουτάλι» με χέρι  

085.05.372    λευκή 
42χ17,5 cm | 12,5 cm 

085.05.375    μαύρη 
42χ17,5 cm | 12,5 cm 

 

μπωλ μελαμίνης με λαβή 

085.05.117   λευκό 14(26)x7cm 

085.05.118   μαύρο 14(26)x7cm 

σαλατιέρα μελαμίνης  
με όψη μαρμάρου 

085.05.483   λευκή  
29χ23,6 cm | 13 cm 

085.05.484   μαύρη 
29χ23,6 cm | 13 cm 

 

σαλατιέρα μελαμίνης  

085.05.485   μαύρη 
29χ23,6 cm | 13 cm
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σκεύη παρουσίασης μελαμίνης

δοχείο μελαμίνης GN 1/2 βαθύ 
με μαύρο rim 

085.00.040   32,5x26,5cm | 3 cm 

δοχείο μελαμίνης GN 1/3 βαθύ 
με μαύρο rim 

085.00.041   32,5x17,6 cm | 3 cm 

δοχείο μελαμίνης GN 1/4βαθύ 
με μαύρο rim 

085.00.042   26,5χ16,2 | 3 cm 

 

πιατέλλα μελαμίνης λευκή 

085.05.431   45x23 cm 

085.05.432   50x27 cm 

085.05.433   56x32 cm 

085.05.434   71x40 cm 

πιατέλλα μελαμίνης τετράγωνη  
βαθειά 

085.07.020    λευκή,  
46x46 cm | 5 cm 

085.07.025    μαύρη,  
46x46 cm | 5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης μαύρη 

085.05.461   70χ30 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης μαύρη 

085.05.530   21,5 | 7 cm 

πιατέλλα μελαμίνης στρογγυλή λευκή 
085.05.280    60 cm 
085.05.282    80 cm 

πιατέλλα μελαμίνης στρογγυλή μαύρη 
085.05.281    60 cm 
085.05.283    80 cm 

πιατέλλα μελαμίνης «κύμα» GN 1/1, 
λευκή 

085.07.022    53x32,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης «κύμα» GN 1/1, 
μαύρη 

085.07.027    53x32,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης GN 1/1 
(53x32,5 cm) 

085.05.291   λευκή  

085.05.290   μαύρη 

πιατέλλα μελαμίνης GN 2/4 
(53x16 cm | 1 cm) 
085.05.313   λευκή 
085.05.312   μαύρη 

πιατέλλα μελαμίνης GN 2/4 
(53x16 cm | 2 cm) 
085.05.250   λευκή 

πιατέλλα μελαμίνης 
56χ16,5 cm | 2 cm 

040.05.359   μαύρη  
040.05.360   λευκή

305

buffet



σκεύη παρουσίασης μελαμίνης

πιατέλλα μελαμίνης  
στρογγυλή «Sevilla» 
085.07.156      45 cm  
085.07.157      40 cm 

πιατέλλα μελαμίνης  
οβάλ «Sevilla» 
085.07.158      49χ36 cm  
085.07.159      39χ29 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης «κοχύλι» 
λευκή με σχάρα 
085.05.366     47χ17,5 cm | 12 cm 

δοχείο μελαμίνης τετράγωνο, βαθύ 
085.05.379     16,5χ16,5 cm | 6,5 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης τετράγωνη  
λευκή με σχάρα 
085.05.363     35χ35 cm | 11,5 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης οβάλ 
085.05.553     40,2x33 cm | 11,2 cm 

κουτάλι μελαμίνης «κύμα», λευκό 
085.05.179     30x15 cm | 5,5 cm  

σαλατιέρα μελαμίνης επικλινής, 
λευκή 
085.05.378     22χ21χ17 cm 

πιατέλλα μελαμίνης τετράγωνη 
λευκή 
085.05.428    30x30 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης λευκή 
085.05.368   20 cm | 7,5 cm 
085.05.369   31 cm | 10,5 cm 
085.05.370   37 cm | 12 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης μαύρη 
085.05.528   31 cm | 10,5 cm 
085.05.529   37 cm | 12 cm 

πιατέλλα μελαμίνης οβάλ, λευκή 
085.05.410   35χ20 cm 
085.05.414   37x25 cm 

πιατέλλα μελαμίνης οβάλ, λευκή 
085.05.413   42x29 cm 
085.05.411   41χ23 cm 
085.05.412    47,5χ32,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης οβάλ λευκή 
085.05.170   45χ20 cm 
085.05.171   49x22 cm 

πιατέλλα μελαμίνης οβάλ, λευκή 
085.05.418   46x25 cm 
085.05.419   52x28 cm 

πιατέλλα μελαμίνης λευκή 
085.05.424    35,6χ23,6 cm  
085.05.425    40,6χ27 cm  
085.05.426    48χ30 cm 

πιατέλλα μελαμίνης οβάλ, λευκή 
085.05.417    51χ37 cm 
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σκεύη παρουσίασης μελαμίνης

σκεύη παρουσίασης μελαμίνης

για άλλα σκεύη μελαμίνης 
ανατρέξτε σελ. 96-105 

με όψη πέτρας 

085.05.385   24χ24 cm | 10 cm 

085.05.386   30χ30 cm | 11,5 cm 

πιατέλλα μελαμίνης, μαύρη 
085.05.465   31x21 cm 
085.05.466   38x29 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης, μαύρη 
085.05.390   20x17 cm | 7,5 cm 
085.05.391   24x20 cm | 9 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης επικλινείς 
085.05.384   μαύρη, 32χ13 cm  
085.05.367   λευκή, 32χ13 cm  

σαλατιέρα μελαμίνης επικλινής  
085.05.380   μαύρη  

32χ24 cm | 7,5 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης, μαύρη 
με όψη πέτρας 
085.05.388   31χ31 cm | 9,5 cm 
085.05.389   36x36 cm | 11 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης, λευκή 
με όψη πέτρας 
085.05.393   31χ31 cm | 9,5 cm 
085.05.552   36x36 cm | 11 cm 

σαλατιέρα μελαμίνης, μαύρη 
με όψη πέτρας 

085.05.480   20x20 cm | 8 cm 

πιατέλλα μελαμίνης, μαύρη 
με εφέ πέτρας 

085.05.456   30,5x30,5 cm  

085.05.457   40,5x40,5 cm  

πιατέλλα μελαμίνης μαύρη 
με εφέ πέτρας 

085.05.470   20x14 cm  

085.05.471   25x17,5 cm  

085.05.472   30x21 cm

δίσκος στρογγυλός με όψη ξύλου 
085.05.331     36 cm | 3 cm 
085.05.330     46 cm | 3 cm 

πιατέλλα μελαμίνης  
«African wood» 
085.05.046     24x22,5 cm | 2,5 cm 
085.05.047     30x30,5 cm | 4,5 cm 

σαλατιερα μελαμίνης  
«African wood» 
085.05.048     31 cm | 3 cm 

σαλατιέρα πράσινη με εφέ πέτρας 
085.05.541     24χ24 cm | 10 cm 
085.05.542     27χ27 cm | 12 cm 

σαλατιέρα καφέ με εφέ πέτρας 
085.05.536     24χ24 cm | 10 cm 
085.05.537     27χ27 cm | 12 cm 
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σαλατιέρα πορσελάνης με χέρι 
500.05.245 43χ26 cm 

σαλατιέρα πορσελάνης τετράγωνη 
080.05.110    25x25 cm | 11 cm

σαλατιέρα πορσελάνης τετράγωνη 
500.05.284    35x35 cm

σαλατιέρα πορσελάνης πυράντοχη 
080.05.287    32 cm | 10 cm

σαλατιέρα πορσελάνης στρογγυλή 
080.05.107    36 cm 

πιατέλλα πορσελάνης οβάλ «δαντέλλα» 
080.05.260    44x32 cm 
080.05.261    39x28 cm

πιατέλλα πορσελάνης στρογγυλή «δαντέλλα» 
080.05.264 40 cm 
080.05.263 45 cm 
080.05.262 50 cm 

πιατέλλα πορσελάνης οβάλ 
080.05.004    47x33,5 cm 

σαλατιέρα πορσελάνης κωνική 
080.09.072    26 cm | 15 cm 

πιατέλλα πορσελάνης οβάλ 
080.05.003    πιατέλλα, 55x35 cm

σαλατιέρα πορσελάνης επικλινής 
080.05.277    25 cm | 14 cm 
080.05.276    30 cm | 16 cm 
080.05.275    35 cm | 20 cm

πιατέλλα πορσελάνης οβάλ 
080.05.100    46 cm 
080.05.103    51 cm 

πιατέλλα πορσελάνης οβάλ 
080.05.097    41 cm 
080.05.098    46 cm 
080.05.099    51 cm 

πιατέλλα πορσελάνης  
080.05.122 41x41 cm  

«Flow»«New Wave»

308

buffet



σαλατιέρα πορσελάνης 
303.05.010 23 cm 
303.05.011 29 cm 
303.05.012 33 cm 

σαλατιέρα πορσελάνης 
300.05.466 24 cm 
300.05.467 30 cm 

σαλατιέρα πορσελάνης 
300.05.468 34 cm 
300.05.469 38 cm 

πιατέλλα πορσελάνης στρογγυλή 
080.05.245 52 cm

σαλατιέρα πορσελάνης 
500.05.262 3 lt 
500.05.257 4,5 lt

πιατέλλα πορσελάνης  
300.05.456 24χ20 cm 
300.05.455 32χ26 cm 
300.05.458 40χ32 cm

πιατέλλα ορθογώνια  

080.05.207    λευκή, 55x20 cm 
080.05.200 λευκή, 100x20 cm 

080.05.227 μαύρη, 55x20 cm 
080.05.220 μαύρη, 100x20 cm

πιατέλλα ορθογώνια μαύρη 
080.05.229    40x35 cm 
080.05.228    45x40 cm 
080.05.226    55x40 cm 
080.05.225    65x40 cm

πιατέλλα πορσελάνης οβάλ  
080.05.246 70x32 cm  

πιατέλλα πορσελάνης οβάλ  
080.05.247 50x29 cm  
080.05.248 65x25 cm 

«Emotion»

«Emotion»

«Emotion»

«Function»

«New Wave»

πιατέλλα ορθογώνια λευκή 
080.05.209    40x35 cm 
080.05.208    45x40 cm 
080.05.206    55x40 cm 
080.05.205    65x40 cm

σκεύη παρουσίασης πορσελάνης

μπωλ πήλινο  
038.05.150    10 cm 
038.05.151    15 cm 
038.05.152    18 cm 
038.05.153    22 cm 

ταρτιέρα πορσελάνης, πυράντοχη 

080.05.080    μπεζ, 24 cm 
080.05.081    μπεζ, 28 cm 
080.05.082    μπεζ, 32 cm 

080.05.085    πράσινη, 24 cm 
080.05.087    πράσινη, 32 cm 

080.05.090    κεραμμυδί, 28 cm 
080.05.091    κεραμμυδί, 32 cm 

πιατέλλα πήλινο στρογγυλό 
160.05.000    32 cm 

ταψί πορσελάνης οβάλ 
080.09.020    36χ25 cm | 6 cm 
080.05.286    42χ25 cm | 6 cm 
080.05.285    44χ26 cm | 6 cm

σουφλέ πορσελάνης  
090.05.007    15 cm | 7,5 cm 
090.05.008    18 cm | 9 cm

πιατέλλα πορσελάνης  
300.05.457 36χ20 cm 
300.05.459 47χ26 cm 
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Πιατέλλες μελαμίνης μεγεθών G/N και στρογγυλές σε τρία διαφορετικά χρώματα 
που δημιουργούν πολυεπίπεδα stands. Τόσο τα stands όσο και οι πιατέλλες διαθέ-
τουν στη βάση τους αντιολισθητική επένδυση για πλήρη σταθερότητα. Για τον ίδιο 
λόγο τα stands στο άνω μέρος τους έχουν μικρές στρογγυλές εξοχές για να «κουμ-
πώνουν» με ασφάλεια οι πιατέλλες.

πιατέλα λευκή 
085.00.091     32 cm | 1,7 cm

πιατέλα μαύρη 
085.00.092     32 cm | 1,7 cm

πιατέλα «ξύλο» 
085.00.093     32 cm | 1,7 cm

δίσκος λευκός GN 2/4 
085.00.081     53χ16,2 cm

δίσκος μάυρος GN 2/4 
085.00.082     53χ16,2 cm

δίσκος «ξύλο» GN 2/4 
085.00.083     53χ16,2 cm

δίσκος λευκός GN 1/1 
085.00.085     53χ32,5 cm

δίσκος μάυρος GN 1/1 
085.00.086     53χ32,5 cm

δίσκος «ξύλο» GN 1/1 
085.00.087     53χ32,5 cm

δίσκος λευκός GN 1/2 
085.00.088     32,5χ26,5 cm

δίσκος μάυρος GN 1/2 
085.00.089     32,5χ26,5 cm

δίσκος «ξύλο» GN 1/2 
085.00.090     32,5χ26,5 cm

βάση μεταλλική GN 1/1 
085.00.100     53χ32,5 cm | 8 cm

βάση μεταλλική GN 1/1 
085.00.099     53χ32,5 cm | 16 cm

βάση μεταλλική GN 2/4 
085.00.096     53χ16,2 cm | 8 cm

βάση μεταλλική GN 2/4 
085.00.095     53χ16,2 cm | 16 cm

βάση μεταλλική GN 1/2 
085.00.098     32,5x26,5 cm | 8 cm

βάση μεταλλική GN 1/2 
085.00.097     32,5x26,5 cm | 16 cm

βάση μεταλλική στρογγυλή 
085.00.102     28,5 cm | 8 cm

βάση μεταλλική στρογγυλή 
085.00.101     31,9 cm | 16 cm310
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Λιτός σχεδιασμός με βάσεις και λεπτομέρειες σε 
τρία διαφορετικά χρώματα (inox, βαμμένο μαύρο 
και βαμμένο ξύλο). Με υδραυλικό καπάκι 
(αποσπώμενο) και γυάλινο tempered παράθυρο 
ειδικής επεξεργασίας (anti-fog) που μπορεί να 
παραμένει σταθερά ανοιχτό στις 90ο.  
Συμβατό για χρήση τόσο με καύσιμη ύλη όσο και 
με αντίσταση induction.

57012011 
chafing dish inox GN 1/1, 9 lt 
64x55,5 cm | 16,5 cm

57011032 
chafing dish inox GN 2/3, 5,5 lt 
48,5x54 cm | 16,5 cm

57011015 
chafing dish inox σούπας, 14,3 lt 
46 cm | 29 cm

57011060 
chafing dish inox, 5,7 lt 
46 cm | 16,5 cm

57013011 
chafing dish inox GN 1/1, 9 lt 
64x55,5 cm | 16,5 cm 
57013012 
βάση inox, 63x44,5 cm | 9,5 cm

57013032 
chafing dish inox GN 2/3, 5,5 lt 
48,5x54 cm | 16,5 cm 
57013035 
βάση inox, 47x43 cm | 9,5 cm

57013015 
chafing dish inox σούπας, 14,3 lt 
46 cm | 29 cm 
57013160 
βάση inox, 46 cm | 9,5 cm

57013060 
chafing dish inox, 5,7 lt 
46 cm | 16,5 cm 
57013160 
βάση inox, 46 cm | 9,5 cm

57015011 
chafing dish inox GN 1/1, 9 lt 
64x55,5 cm | 16,5 cm 
57015012 
βάση inox, 63x44,5 cm | 9,5 cm

57015032 
chafing dish inox GN 2/3, 5,5 lt 
48,5x54 cm | 16,5 cm 
57015035 
βάση inox, 47x43 cm | 9,5 cm

57015015 
chafing dish inox σούπας, 14,3 lt 
46 cm | 29 cm 
57015160 
βάση inox, 46 cm | 9,5 cm

57015060 
chafing dish inox, 5,7 lt 
46 cm | 16,5 cm 
57015160 
βάση inox, 46 cm | 9,5 cm

chafing dishes inox

chafing dishes inox με λαβές και βάση σε απόχρωση ξύλου

chafing dishes inox με βάση και λαβές μαύρες

διατίθεται και  
σε κόκκινο χρώμα
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040.05.022 
chafing dish inox, GN 1/1 

040.05.034   βάση chafing dish

040.05.023 
chafing dish inox, GN 2/3 

040.05.033   βάση chafing dish

040.05.024 
chafing dish inox, στρογγυλό 38 cm 

040.05.032   βάση chafing dish

040.05.006 
chafing dish, induction 
inox, GN 1/1, με παράθυρο 

040.05.035     βάση chafing dish

040.05.020 
chafing dish, induction 
inox, GN 2/3, με παράθυρο 

040.05.043     βάση chafing dish

040.05.021 
chafing dish, induction 
inox, στρογγυλό 45 cm 

040.05.036     βάση chafing dish

040.05.017 
chafing dish inox, GN 2/3, roll top, 
πάχους 7 mm, για καύσιμη ύλη 
34x52 cm | 46 cm

040.05.015 
chafing dish inox, GN 1/1, roll top,  
με ενσωματωμένη ηλεκτρική  
αντίσταση

040.05.008 
chafing dish inox, GN 1/1, roll top  

040.05.007 
chafing dish inox στρογγυλό 38 cm 
roll top, 180° άνοιγμα

chafing dishes 

chafing dishes induction με παράθυρο

chafing dishes induction με παράθυρο

electric

induction induction induction

electric gel fuel

electricinduction gel fuel electricinduction gel fuel electricinduction gel fuel
gel fuel

electric gel fuel
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chafing dishes

040.05.025 
chafing dish inox, GN 1/1, στοιβαζ. 
με υποδοχή στήριξης καπακιού

040.06.100 
chafing dish inox, GN 1/1, στοιβαζ.

040.05.009 
chafing dish inox GN 1/1 
σούπας, διπλό

085.05.179 
βάση αναμονής κουτάλας  
μελαμίνης, 30x14,5 cm | 5 cm 

030.01.019 
βάση αναμονής κουτάλας inox 
27x11 cm | 3,5 cm 

040.05.042 
βάση αναμονής κουτάλας buffet 
22x11cm | 4 cm, inox

ηλεκτρική αντίσταση με ρεοστάτη,  

040.05.010    για GN 1/1 &  
στρογγυλά, 400 W  

040.05.031    για GN 2/3, 400 W 

εστία induction στρογγυλή 
040.05.013    18 cm (800W) 

εστία induction ελεύθερη 
040.05.012    19 cm (800W) 
040.05.011    25 cm (1.000W)

καύσιμη ύλη μεθανόλη 
040.06.151    4 kgr - 5 lt 
040.06.153    225 gr  
040.06.092    θήκη κάυσιμης ύλης  

ανταλλακτικά ταψιά inox 
040.05.000   38 cm 
040.05.041   2 θέσεων, 38 cm 

ανταλλακτικά ταψιά πορσελάνης 
040.05.135   38 cm

chafing dish inox, 
με παράθυρο 
040.05.030    GN 2/3 
040.05.029    GN 1/1

chafing dish inox 
040.05.045    GN 2/3 
040.05.044    GN 1/1

chafing dish inox, 
040.05.046    στρογγυλό 38 cm 

ανταλλακτικά ταψιά

chafing dishes με υδραυλικό καπάκι

ηλεκτρικές σουπιέρες

gel fuel electric gel fuel

electric gel fuel electric gel fuelgel fuel

electric gel fuel

063.05.011 
σουπιέρα  
ηλεκτρική 
μαύρη, 9 lt

063.05.010 
σουπιέρα  
ηλεκτρική,  
inox, 10 lt

buffet
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δοχεία GN μελαμίνης

δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 

040.05.348      ύψος: 2 cm 

040.05.362      ύψος: 6,5 cm 

040.07.298      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 

040.07.307      ύψος: 2 cm  

040.05.361      ύψος: 6,5 cm  

040.07.313      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 

040.07.308      ύψος: 2 cm  

040.05.363      ύψος: 6,5 cm  

040.07.316      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 

040.07.319      ύψος: 6,5 cm  

040.07.320      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/6 – 17,3x16,2 cm 

040.05.365      ύψος: 6,5 cm  

040.07.328      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 2/4 – 53x16,2 cm 

040.07.323      ύψος: 2 cm 

δοχείo 56χ16,5 cm 

040.05.359      ύψος: 2 cm

δοχεία GN μελαμίνης μαύρα
δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 

 040.05.349      ύψος: 2 cm 

 040.05.350      ύψος: 4 cm 

 040.05.351      ύψος: 6,5 cm 

 040.07.299      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 

 040.07.309      ύψος: 2 cm  

 040.05.352      ύψος: 6,5 cm  

 040.07.312      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 

 040.07.327      ύψος: 2 cm  

 040.05.353      ύψος: 6,5 cm  

 040.05.354      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 

 040.05.355      ύψος: 6,5 cm  

 040.05.356      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/6 – 17,3x16,2 cm 

 040.05.357      ύψος: 6,5 cm  

 040.05.358      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 2/4 – 53x16,2 cm 

 040.07.322      ύψος: 2 cm 

δοχείo 56χ16,5 cm 

 040.05.360      ύψος: 2 cm

δοχεία GN μελαμίνης λευκά

δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 

 040.05.136      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 

 040.05.137      ύψος: 6,5 cm  

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 

 040.05.138      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 

 040.05.139      ύψος: 6,5 cm

δοχεία GN πορσελάνης  induction
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δοχείo GN 1/1  
53χ32,5 cm - ύψος: 2,5 cm 

040.05.515      Natural 

040.05.522      Terracota 

040.05.530      Rainforest 

040.05.537      Highland 

δοχείo GN 1/2 
32,5x26,5 cm - ύψος: 2,5 cm 

040.05.517      Natural 

040.05.524      Terracota 

040.05.531      Rainforest 

040.05.538      Highland 

δοχείo GN 1/3 
32,5x17,3 cm - ύψος: 2,5 cm 

040.05.518      Natural 

040.05.525      Terracota 

040.05.532      Rainforest 

040.05.539      Highland

δοχεία GN πορσελάνης  

δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 
040.05.100      ύψος: 6,5 cm  

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 
040.05.105      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 
040.05.111      ύψος: 2,5 cm 
040.05.110      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 
040.05.112      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 1/6 – 17,3x16,2 cm 
040.05.113      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 2/3 – 35,5x32,5 cm 
040.05.120      ύψος: 6,5 cm

δοχεία GN πορσελάνης  Ιταλίας μαύρα

δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 
040.05.050      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 
040.05.051      ύψος: 6,5 cm  
040.05.061      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 
040.05.057      ύψος: 2,5 cm 
040.05.052      ύψος: 6,5 cm 
040.05.063      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 
040.05.053      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 1/6 – 17,3x16,2 cm 
040.05.054      ύψος: 6,5 cm 
040.05.066      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/9 – 17x3x10,8 cm 
040.06.287      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 2/4 – 53x16,2 cm 
040.05.056      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 2/3 – 35,5x32,5 cm 
040.05.055      ύψος: 6,5 cm

δοχεία GN πορσελάνης  Ιταλίας λευκά

δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 
040.06.280      ύψος: 2 cm 
040.06.281      ύψος: 6,5 cm 
040.06.279      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 
040.06.285      ύψος: 2 cm  
040.06.282      ύψος: 6,5 cm  
040.05.290      ύψος: 6,5 cm  
040.06.278      ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 
040.06.283      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 
040.06.286      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 1/6 – 17,3x16,2 cm 
040.06.284      ύψος: 6,5 cm 

δοχείo GN 2/4 – 53x16,2 cm 
040.05.291      ύψος: 2,5 cm

δοχεία GN πορσελάνης  λευκά

δοχεία GN πορσελάνης χρωματιστά
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δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 
040.05.131      ύψος: 6,5 cm  

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 
040.05.132      ύψος: 6,5 cm

δοχεία GN πορσελάνης μαύρα ματ
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χύτρα induction ανθρακί 
025.05.615      25 cm 

χύτρα induction καφέ 
025.05.616      25 cm 

κατσαρόλα induction ανθρακί 
025.05.600      23 cm 
025.05.601      27 cm 

κατσαρόλα induction καφέ 
025.05.602      23 cm 
025.05.603      27 cm 

pot για φοντύ και σάλτσες, 
induction, 22 cm 
025.05.611      καφέ 
025.05.610      ανθρακί 

κατσαρόλα πήλινη με λευκό καπάκι 
025.05.681     25 cm 
025.05.680     28 cm 

χύτρα βαθειά πήλινη 
025.05.635    20 cm 
025.05.636    24 cm 

σκεύος με καπάκι και χέρι, 20 cm 
025.05.650    20 cm 
025.05.655    20 cm κίτρινο

δοχεία GN Cast Aluminium  

040.05.180    δοχείο GN 1/1, ύψος: 2 cm 
040.05.170    δοχείο GN 1/1, ύψος: 5,5 cm 

040.05.182    δοχείο GN 1/2, ύψος: 2 cm  
040.05.171    δοχείο GN 1/2, ύψος: 5,5 cm  

040.05.172    δοχείο GN 1/3, ύψος: 5,5 cm 

040.05.181    δοχείο GN 2/4, ύψος: 2 cm 

Cast Aluminium: ένα πρωτοποριακό υλικό, ιδανικό για την κατα-
σκευή σκευών μαγειρικής και παρουσίασης με μεγάλη διάρκεια 
ζωής και οικονομία ενέργειας. Η ειδική του επεξεργασία δημι-
ουργεί υλικό απολύτως συμπαγές χωρίς πόρους για μηδενική 
απώλεια θερμότητας και διατήρηση του σκεύους στην αρχική του 
μορφή χωρίς παραμορφώσεις για πάντα. Τα σκεύη είναι χειρο-
ποίητα και παράγονται ένα προς ένα για την διασφάλιση της ποι-
ότητάς τους. Έχουν πάχος 9 mm και αντέχουν 
σε θερμοκρασίες έως 240°C. 

059.05.207  
τανζιν  
λευκό, 
21 cm

025.05.651  
tanzin,  
26 cm

δοχείο cast aluminum  
με αντικολλητική επίστρωση 
               *         GN 1/1 - 2 cm 
               *         GN 1/1 - 6,5 cm 

δοχείο cast aluminum  
με αντικολλητική επίστρωση 
               *         GN 1/2 - 2 cm 
               *         GN 1/2 - 6,5 cm 

δοχεία GN Cast Aluminium  

025.05.607  
tanzin  
nduction  
ανθρακί,  
29,5 cm

025.05.608  
tanzin  
induction  
καφέ,  
29,5 cm 

σκεύη πυράντοχα  
για front cooking
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μαντεμένια σκεύη

κατσαρόλα οβάλ από μαντέμι 

025.05.157    27 cm (4 lt) 

μαντεμένιο ταψί με λαβές, κόκκινο 

025.05.456    26χ40 cm 

μαντεμένιο  ταψί με λαβές, πράσινο 

025.05.457    26χ40 cm 

μαντεμένιο ταψί GN 1/1, κόκκινο  

025.05.461    53x32 cm 

μαντεμένια πλασωτέ κόκκινη 

025.05.436    28 cm (3,4 lt) 

μαντεμένια πλασωτέ πράσινη 

025.05.438    28 cm (3,4 lt) 

μαντεμένια πλασωτέ μαύρη ματ 

025.05.437    28 cm (3,4 lt) 

μαντεμένια γάστρα οβάλ κόκκινη 

025.05.451    23χ30 cm (5 lt) 

μαντεμένια γάστρα οβάλ πράσινη 

025.05.450    23χ30 cm (5 lt) 

μαντεμένια γάστρα οβάλ μαύρη ματ 

025.05.452    23χ30 cm (5 lt) 

μαντεμένια χύτρα κόκκινη 

025.05.415    20 cm (2,5 lt) 

025.05.421    24 cm (4 lt) 

025.05.428    28 cm (6 lt) 

μαντεμένια χύτρα πράσινη 

025.05.417    20 cm (2,5 lt) 

025.05.423    24 cm (4 lt) 

025.05.430    28 cm (6 lt) 

μαντεμένια χύτρα μαύρη ματ 

025.05.416    20 cm (2,5 lt) 

025.05.422    24 cm (4 lt) 

025.05.429    28 cm (6 lt) 
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047.05.056 
βάση ξύλινη για προσούτο  
με inox ρυθμιζόμενη λαβή,  
45x25 cm

047.05.055 
βάση μπαμπού για προσούτο με inox 
κινητή λαβή, 38x13 cm | 17 cm

ξύλινη βάρκα 
032.05.362 40χ13 cm | 7 cm 
032.05.361 50χ18 cm | 7 cm 
032.05.360 65χ23 cm | 7 cm

021.05.193 
carving station  
με μία infared λάμπα  
και μαύρη μαρμάρινη  
βάση (50x50 cm)  

021.05.197 
carving station  
με δύο infared λάμπες  
και λευκή μαρμάρινη  
βάση (50x50 cm)  

λαδερά πορσελάνης, 0,49 lt 
036.05.039    
«be happy» 
036.05.040    
λευκό

063.05.007 
συντριβάνι  
σοκολάτας  
ηλεκτρικό  
5 επιπέδων  
(60 cm) 

021.05.196 
θερμαντικό με δύο λάμπες  
και ροοστάτη για 2 ταψιά GN 1/1, 
77x50 cm 

021.05.194 
θερμαντικό με μία λάμπα  
και ροοστάτη για 1 ταψί GN 1/1, 
49x34 cm 

063.11.018 
θερμαινόμενη κεραμική πλάκα G/N 1/1,  
με ρυθμιστή θερμοκρασίας, 60-90°C 
230W, 61x37 cm | 5 cm 

021.11.000 
θερμαντικό με δύο 
λάμπες για ταψιά 
G/N 1/1 

μπωλ dressing  
πορσελάνης 
303.05.000 1,3 lt  
303.05.001 0,9 lt

ξύλινη γέφυρα 
032.05.367 30χ15 cm 
032.05.368 47χ22 cm 
032.05.366 60χ25 cm

σαλτσιέρα μελαμίνης, 1 lt 
12 cm | 21,5 cm 
085.02.019   μαύρη  
085.02.020   λευκή 
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021.02.029 
σταντ ξύλινο στρογγυλό 
25 cm | 15 cm 

021.05.616 
σταντ ακακία  

18x18 cm | 15 cm
021.05.615 
σταντ ακακία  
18x18 cm | 10 cm

021.02.028 
σταντ ξύλινο στρογγυλό  
15 cm | 10 cm 

054.05.040 
σταντ αναδιπλούμενο  
ακακία, 27,5x20 cm | 23 cm

ξύλινο σταντ 
KOP210        30χ30 cm | 10 cm 
KOP211        30x45 cm | 15 cm 
KOP212        60x30 cm | 20 cm 

021.05.213 
σετ 3 ξύλινα σταντ μπαμπού 
60x20 cm | 20 cm 
45x20 cm | 15 
30x20 cm | 10 cm 

WOOD
HOLZ

054.05.038 
σετ 4 μεταλλικά  
αντιολισθητικά σταντ  
για δίσκους και μπωλ 
18χ15 cm | 5 cm 
18χ15 cm | 7,5 cm 
18χ15 cm | 10 cm 
18χ15 cm | 15 cm

σταντ τρίποδο 
για δίσκους και μπωλ 
054.01.003  ύψος: 8 cm 
054.01.004  ύψος: 12 cm 

σετ 3 κύβοι/σταντ παρουσίασης από ξύλο μπαμπού 
13x13x13 cm - 18x18x18 cm - 23x23x23 cm 
021.05.214    σετ 3 κύβοι, φυσικό ξύλο 
021.05.215    σετ 3 κύβοι, λευκοί 
021.05.216    σετ 3 κύβοι, μαύροι 

πλατώ από ξύλο μπαμπού,  
φυσικό χρώμα 
032.05.169  50χ23 cm 
032.05.171  70χ20 cm 

πλατώ από ξύλο μπαμπού,  
φυσικό χρώμα 
032.05.170  50χ23 cm 
032.05.172  70χ20 cm 

για σταντ  
σήμανσης buffet 
ανατρέξτε  
σελ. 270-271 
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λαβίδα PC, μαύρη 
033.05.057 30 cm 

λαβίδα PC διάφανη 
033.05.056 30 cm  

κουτάλα PC 
030.05.097 26 cm 

κουτάλα punch PC 
030.07.015 35 cm 

κουτάλι SAN, διάφανο με στοπ 
030.07.012 30 cm 

κουτάλι SAN, μαύρο 
030.07.020 25 cm

κουτάλι SAN, διάφανο 
030.07.014 25 cm

κουτάλι PC λευκό 
030.05.130 29 cm 

κουτάλι PC μαύρο 
030.05.131 29 cm

κουτάλι PC λευκό τρυπητό 
030.05.132 29 cm 

κουτάλι PC μαύρο τρυπητό 
030.05.133 29 cm 

030.05.113 
σετ σαλάτας P.C. 
σε διάφορα χρώματα 

κουτάλι SAN, διάφανο με στοπ 
030.07.013 33 cm

κουτάλα σάλτσας PC 
030.05.136 20 cm 
030.05.137 24 cm 

μπωλ γυάλινο στοιβαζόμενο  
038.01.005    14 cm 
038.01.006    17 cm 
038.01.007    20 cm 
038.01.008    23 cm 
038.01.009    26 cm 
038.01.010    31 cm

μπωλ PC στοιβαζόμενο 
038.05.006    14 cm 
038.05.008    23 cm 
038.05.009    26 cm 

καπάκι σπαστό 
021.02.020    14 cm 
022.05.081    23 cm 
022.05.082    26 cm 
022.05.083    29 cm 

μπωλ PC 
022.07.030    23 cm 
022.07.031    26 cm 
022.07.032    29 cm 
καπάκι PC σπαστό  
022.07.035    23 cm 
022.07.036    26 cm 
022.07.037    29 cm 

μπωλ PC επικλινές  
038.05.120    14χ12,5 cm 
038.05.122    17x15 cm

μπωλ σαγρέ βαθύ 
038.65.000    25 cm 
038.65.001    30 cm 
038.65.002    35 cm

μπωλ σαγρέ ρηχό 
038.05.135    40 cm

μπωλ σερβιρίσματος

κουτάλες PC
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κουτάλα σάλτσας 
030.07.019 32 cm (o/ 6 cm) 
030.07.007 24 cm (o/ 6 cm με ροή) 

κουτάλι σαλάτας 
030.07.005 24 cm

πηρούνι σαλάτας 
030.07.000 24 cm 

πηρούνα σερβιρίσματος 
030.07.016 32 cm 

κουτάλα σούπας 
030.07.008 27 cm (o/ 7 cm) 
030.07.009 30 cm (o/ 8,5 cm)

κουτάλα ρυζιού 
030.05.045 25 cm  
030.05.034 25 cm διάτρητη

κουτάλα ρυζιού 
030.07.002 30 cm 

σπάτουλα τούρτας με δόντια 
030.05.048 29 cm

σπάτουλα γλυκού 
030.05.047 29 cm 

σπάτουλα 
030.05.056 30 cm 

σπάτουλα γλυκού Lara 
057.05.080 25 cm

σπάτουλα γλυκού 
030.13.014 29 cm

σπάτουλα γλυκού 
057.05.082 25 cm 

κουτάλα σάλτσας 
030.05.084 16 cm (o/ 4 cm)  
030.05.085 23 cm (o/ 6 cm) 

κουτάλα σερβιρίσματος 
030.05.082 23 cm

μαχαίρι τούρτας Lara 
057.05.081 24 cm 

μαχαίρι τούρτας 
057.05.083 24 cm 

σετ πηρούνα και μαχαίρι κρέατος 
030.05.185 35 cm 

σπάτουλα γλυκού 
030.05.070 26 cm

κουτάλα σερβιρίσματος 
030.05.044 29 cm 
030.05.046 29 cm διάτρητη

εργαλεία σερβιρίσματος

030.05.111 μαχαίρι κρέατος, inox  
32 cm    

030.05.110 πηρούνα, inox, 32 cm  
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λαβίδα ψωμιού «κοχύλι», inox 
033.05.006    21 cm  
033.05.059    24 cm 

λαβίδα σαλάτας 
033.29.003    19 cm

λαβίδα μακαρονιών 
033.29.002    19 cm  

λαβίδα σαλάτας 
033.05.005    23 cm

λαβίδα γλυκών Ιταλίας 
033.05.002    19 cm 

λαβίδα σαλάτας 
033.05.041    25 cm 

λαβίδα σαλάτας 
033.05.008    20 cm 

λαβίδα σερβιρίσματος 
033.05.007    20 cm 

λαβίδα σερβιρίσματος 
033.05.046    24 cm 

λαβίδα διάτρητη 
033.05.085    23 cm 

λαβίδα γλυκών διάτρητη Ιταλίας 
033.05.062    24 cm 

λαβίδα σαλάτας/κρέατος Ιταλίας 
033.05.064    24 cm 

«ψαλίδι» γλυκών Ιταλίας 
033.05.068    20 cm 

λαβίδα πάγου 
033.05.067    18 cm 

λαβίδα γλυκών πλακέ Ιταλίας 
033.05.063    24 cm 

λαβίδα σαλάτας Ιταλίας 
033.05.060    24 cm 

λαβίδα μακαρονιών 
033.05.061    24 cm - Ιταλίας 
033.05.040    23 cm 

λαβίδα τυρόπιτας 
033.29.006    19 cm 

λαβίδα σαλάτας 
033.05.004    24 cm 

λαβίδα πλακέ 
033.05.080 18 cm 
033.05.084 24 cm 

λαβίδα γλυκών 
033.05.003      22 cm  
033.05.043      24 cm

λαβίδα γλυκών 
033.29.007    19 cm 

λαβίδα γενικής χρήσης  
033.05.044    20 cm 

εργαλεία σερβιρίσματος

λαβίδα «ψαλίδι» γλυκών  
033.05.065     19 cm 
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εργαλεία σερβιρίσματος

030.05.122 
πηρούνι σερβ/τος κρέατος

Oslo  
vintage

030.05.121 
σετ σαλάτας 

030.05.120 
σπάτουλα γλυκού

030.05.223 
σπάτουλα γλυκού  
bronze 
27 cm

bronze

033.04.005 
λαβίδα μακαρονιών bronze,  
24 cm

033.04.004 
λαβίδα μακαρονιών champagne,  
24 cm

033.04.006 
λαβίδα μακαρονιών μαύρη ματ,  
24 cm

033.04.010 
λαβίδα σαλάτας bronze,  
24 cm

033.04.009 
λαβίδα σαλάτας champagne,  
24 cm

033.04.011 
λαβίδα σαλάτας μαύρη ματ,  
24 cm

033.04.014 
λαβίδα γλυκων bronze,  
24 cm

033.04.013 
λαβίδα γλυκων champagne,  
24 cm

033.04.015 
λαβίδα γλυκων μαύρη ματ,  
24 cm

033.04.001 
λαβίδα γενικής χρήσης bronze,  
19 cm

033.04.000 
λαβίδα γενικής χρήσης champagne,  
19 cm

033.04.002 
λαβίδα γενικής χρήσης μαύρη ματ,  
19 cm

030.05.220 
πηρούνι σαλάτας bronze, 26,5 cm 
030.05.221 
κουτάλι σαλάτας bronze, 26,5 cm

030.05.218 
πηρούνι σαλάτας champagne, 26,5 cm 
030.05.219 
κουτάλι σαλάτας champagne, 26,5 cm

030.05.216 
πηρούνι σαλάτας μαύρο ματ, 26,5 cm 
030.05.217 
κουτάλι σαλάτας μαύρο ματ, 26,5 cm

033.04.026 
λαβίδα μακαρονιών  
bronze 
22 cm

033.04.025 
ψαλίδι γλυκών bronze 
25 cm
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Tα ιδανικά σκεύη για την πιο "τακτοποιημένη"  παρουσίαση του buffet σας. Δίσκοι μεταλλικοί λευκοί ή μαύροι, 
με εργονομικές λαβές σε διαφορετικές διαστάσεις οι οποίοι δέχονται πορσελάνινα αλλά και μεταλλικά σκεύη 
που συδυαζόμενα μεταξύ τους απογειώνουν την εικόνα του buffet σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επίσης, 
και ως πλατώ σερβιρίσματος finger food.

σκεύη παρουσίασης buffet
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7580  
δίσκος μεταλλικός ασημί soft, 52,5χ28,5cm | 6,9 cm  
    

7589  
δίσκος μεταλλικός μαύρος, 52,5χ28,5cm cm | 6,9 cm  
    

σκεύη παρουσίασης buffet

κουταλάκια vintage amushe-bush 

7580  
δίσκος μεταλλικός ασημί soft, 52,5χ15 cm | 6,9 cm  
    

7564  
κουταλάκι  
inox  διάτρητο 
12 cm

7565  
κουταλάκι  
inox  
12 cm

7567  
κουταλάκι  
μαύρο  
12 cm

7566  
κουταλάκι  
χρυσό  
12 cm

7576  
κουταλάκι  
inox  
8,5 cm

7578  
κουταλάκι  
μαύρο  
8,5 cm

7577  
κουταλάκι  
χρυσό  
8,5 cm

7572  
κουταλάκι  
inox  διάτρητο 
7 cm

7573  
κουταλάκι  
inox  
7 cm

7575  
κουταλάκι  
μαύρο  
7 cm

7574  
κουταλάκι  
χρυσό  
7 cm

7681  
πιάτο πορσελάνης  
12x12 cm | 1,8 cm

7670  
μπωλ πορσελάνης  
12x12 cm | 6 cm

7672  
πλατώ πορσελάνης  
24x24 cm | 1,3 cm

7673  
πλατώ πορσελάνης  48x12 cm | 1,3 cm

7585  
σταντ με οπές για sticks ασημί soft 
12x24 cm | 4 cm

7594  
σταντ με οπές για sticks μαύρο 
12x24 cm | 4 cm

7595  
σταντ με οπές για κώνους μαύρο 
12x24 cm | 4 cm

7586  
σταντ με οπές για κώνους ασημί soft 
12x24 cm | 4 cm

7584  
σταντ με 5 θέσεις ασημί soft 
6x24 cm | 4 cm 7593  

σταντ με 5 θέσεις μαύρο 
6x24 cm | 4 cm

7671  
πλατώ πορσελάνης  
24x12 cm | 1,5 cm

7568  
κουταλάκι  
inox  διάτρητο 
7,5 cm

7569  
κουταλάκι  
inox  
7,5 cm

7571  
κουταλάκι  
μαύρο  
7,5 cm

7570  
κουταλάκι  
χρυσό  
7,5 cm

7587  
βάση ξύλινη για σταντ μαύρο 
12x24 cm | 4 cm

7583  
βάση tacos ασημί soft 
12x24 cm | 4 cm 7592  

βάση tacos μαύρη 
12x24 cm | 4 cm

7589  
δίσκος μεταλλικός μαύρος, 52,5χ15 cm | 6,9 cm  
    

7579  
δίσκος μεταλλικός ασημί soft 
27χ15 cm | 6,9 cm  

7578  
δίσκος μεταλλικός μαύρος 
27χ15 cm | 6,9 cm  

7581  
δίσκος μεταλλικός ασημί soft 
27χ28,5 cm | 6,9 cm  

7590  
δίσκος μεταλλικός μαύρος 
27χ28,5 cm | 6,9 cm  
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σταντ μπουφέ

054.05.030 
σταντ 56 θέσεων 
λευκό 
56χ54 cm | 69 cm

054.05.034 
σταντ τετράγωνο  
με 4 ράφια 53x10 cm, 
59x59 cm | 61,5 cm

054.05.032 
σταντ στρογγυλό, 60 cm  
με 2 ράφια 53x10 και  2 ράφια 40,5x10 cm

054.05.031 
σταντ 56 θέσεων 
μαύρο 
56χ54 cm | 69 cm

054.05.057 
εταζέρα 4 ορόφων,  
54x47 cm | 63 cm 
πορτοκαλί βάση /  
σατινέ παραλ/μα ράφια  
(47x34 cm / 37x25 cm /  
27x17 cm / 23x13 cm) 

054.05.059 
εταζέρα 4 ορόφων,  

39 cm | 62 cm 
πορτοκαλί βάση /  

σατινέ στρογγυλά ράφια  
(39 cm / 31 cm /  

25 cm / 19 cm)

054.05.053 
εταζέρα 4 ορόφων 

56 cm | 62 cm 
πράσινη βάση /  

σατινέ ράφια «δαχτυλίδι» 
(56 cm / 46 cm / 33 cm / 22 cm)

054.05.062 
εταζέρα 3 ορόφων 
σατινέ ράφια 
86x50 cm | 50 cm 

054.05.063 
εταζέρα 4 ορόφων 
σατινέ ράφια 
54x43 cm | 62 cm 

054.05.058 
εταζέρα 4 ορόφων 
60x50 cm | 60 cm 
κόκκινη βάση / 
σατινέ οβάλ ράφια 
(60x43 cm / 49x35 cm /  
27x37 cm / 25x18 cm)
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βάζο αεροστεγές, 

013.05.093 
12,5 cl (7 cm | 7 cm) 

013.00.040 
20 cl (7 cm | 8 cm)

Boko

Yogurt

013.05.039    βάζο «Boko», 29 cl, 10χ5 cm 
013.05.040    καπάκι γυάλινο, 10 cm 
013.05.041    λάστιχο για καπάκι, 10 cm 
013.05.042    κλιπς μεταλλικά για καπάκι 

013.05.034 
βάζο «Weck» 25 cl  
με γυάλινο καπάκι 
10 cm | 7,5 cm 

013.00.025 
βάζο, 15,6 cl  
(5,5 cm | 8,5 cm) 

013.00.016 
καπάκι, 5,3 cm 

μπουκάλια  
με κλείστρο 
002.05.227 
25 cl 
(7 cm | 15 cm) 
002.05.228 
50 cl 

002.01.130 
μπουκάλι 25 cl 
 με γυάλινο καπάκι  
(7 cm | 14 cm)

002.00.078 
μπουκάλι 20 cl 
χωρίς πώμα  
002.00.079 
πώμα μαύρο 
crown

002.00.076 
μπουκάλι 25 cl  
(5 cm | 15 cm) 
002.00.077 
καπάκι μαύρο

013.05.031 
βάζο, 12 cl,  
5,5 cm | 6,5 cm 

013.05.032 
βάζο, 18 cl,  
5,1 cm | 9 cm 

013.05.035   βάζο «Boko», 8 cl, 6 cm | 4,5 cm 
013.05.036   βάζο «Boko», 14 cl, 6 cm | 7 cm 
013.05.043   καπάκι PP, 6 cm 
013.05.037   καπάκι γυάλινο, 6 cm 
013.05.038   λάστιχο για καπάκι, 6 cm 
013.05.042    κλιπς μεταλλικά για καπάκι 
 

βάζα με λαστιχένιο καπάκι 

013.05.095 
26 cl (8 cm | 8,5 cm) 

013.05.096 
16 cl (7 cm | 7,5 cm) 

013.05.097 
12,5 cl (5 cm | 7,5 cm) 

013.05.098 
καπάκι PP (8,5 cm  ή 7,5 cm)

βάζο με καπάκι PP 

013.05.122    11 cl  
(4 cm | 10 cm) 

013.05.124    22 cl  
(6 cm | 12 cm) 

βάζο αεροστεγές 

013.05.089 
14 cl (6 cm | 7 cm) 

013.05.092 
20 cl (6 cm | 9 cm) 

013.05.094 
25 cl (8 cm | 9,5 cm) 

βάζο αεροστεγές 

013.05.130 
4,5 cl (4,5 cm | 6 cm) 

013.05.131 
7 cl (4,5 cm | 8 cm) 

013.00.010 
βάζο, 3 cl  
(4 cm | 4 cm) 

013.00.012 
βάζο, 4 cl  
(4 cm | 15,2 cm) 

013.00.011 
καπάκι, 4,3 cm

013.05.088 
βάζο αεροστεγές 
15 cl (7 cm 7,5 cm)

013.06.019 
βάζο 18 cl  
με μεταλλικό καπάκι  
(8 cm | 8 cm)

013.00.033 
βάζο τετράγωνο  
21,2 cl  
με καπάκι 
(6,5 cm | 8 cm)

013.00.000 
βάζο, 21,2 cl  
(6,5 cm | 8 cm) 

013.00.002 
καπάκι μαύρο, 6,3 cm

013.00.014  
βάζο, 10,6 cl  
(5,5 cm | 6 cm) 

013.00.016 
καπάκι, 5,3 cm

002.00.082 
μπουκάλι 25 cl 
Latte 
002.00.083 
καπάκι μαύρο

για amuse bouche πορσελάνης ανατρέξτε στις σελίδες 92-93 
καθώς και στο section της V&B στις πορσελάνες
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amuse bouche μιας χρήσης

000.20.219 διάφανο 60 ml  
συσκ. 360 5x6 cm 

000.20.218 διάφανο 150 ml  
συσκ. 300 7x8 cm 

000.20.217 διάφανο 240 ml 
συσκ. 240 8x10 cm

000.20.427 μπωλ, 140 ml 
συσκ. 300 6,8x7,6 cm  

000.20.428 μπωλ, 140 ml 
συσκ. 300 6,8x7,6 cm  

000.20.426 μπωλ, 60 ml 
συσκ. 300 4,9x6,2 cm  

000.20.478 μπωλ, 60 ml 
συσκ. 200 5χ6 cm  

000.20.411 μπωλ, 220 ml 
συσκ. 400 7x7x7 cm  

000.20.412 μπωλ, 220 ml 
συσκ. 400 7x7x7 cm  

000.20.203 διάφανο, 120 ml
συσκ. 600 6χ6χ5,7 cm  

000.20.204 μαύρο, 120 ml
συσκ. 600 6χ6χ5,7 cm  

000.20.205 καπάκι διάφανο

000.20.200 διάφανο, 240 ml
συσκ. 360 7,3χ7,3χ7,3 cm  

000.20.201 μαύρο, 240 ml
συσκ. 360 7,3χ7,3χ7,3 cm 

000.20.202 καπάκι διάφανο  

000.20.206 διάφανο, 60 ml
συσκ. 600 5x5x4,5 cm  

000.20.207 μαύρο, 60 ml
συσκ. 600 5x5x4,5 cm  

000.20.434 μπωλ, 250 ml 
συσκ. 200 11x11x4 cm  

000.20.437 καπάκι

000.20.431 μπωλ, 250 ml 
συσκ. 100 11x11x4 cm  

000.20.437 καπάκι

000.20.432 μπωλ, 550 ml 
συσκ. 100 13x13x7 cm  

000.20.436 καπάκι

000.20.433 μπωλ, 1000 ml 
συσκ. 100 17χ17χ8 cm  

000.20.441 καπάκι

000.20.435 μπωλ, 550 ml 
συσκ. 100 13x13x7 cm  

000.20.436 καπάκι 

000.20.472 μπωλ, 100 ml 
συσκ. 200 6,2x4,2x5 cm  

000.20.208 λευκό, 60 ml 
συσκ. 600 5x5x4,5 cm

000.20.462 μπωλ, 60 ml 
συσκ. 200 4,2χ4,9χ7,8 cm  

000.20.460 μπωλ, 45 ml 
συσκ. 200 5,2χ5χ3,8 cm  

000.20.463 μπωλ, 50 ml 
συσκ. 200 3,8χ3,5x5,2 cm  

000.20.210 μπωλ, 50 ml 
συσκ. 1000 4χ5,5 cm

000.20.466 μπωλ, 65 ml 
συσκ. 200 6χ3χ6,5 cm  

000.20.500 μπωλ, 75 ml 
συσκ. 200 6χ6χ4,5 cm  

000.20.213 μπωλ 140 ml  
συσκ. 600 διάφανο 

6χ7,5 cm

000.20.222 μπωλ, 200 ml 
συσκ. 300 11χ5χ7,5 cm  

000.20.477 μπωλ, 200 ml 
συσκ. 25 7χ7χ7 cm  

000.20.408 μπωλ, 200 ml 
συσκ. 100 7,5x5,6 cm  
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amuse bouche μιας χρήσης

000.20.438 μπωλ, 50 ml 
συσκ. 100 με καπάκι, 6 cm  

000.20.439 μπωλ, 300 ml 
συσκ. 100 με καπάκι, 11 cm  

000.20.440 μπωλ, 600 ml 
συσκ. 100 με καπάκι, 14 cm  

000.20.429 μπωλ, 60 ml 
συσκ. 200 με άνοιγμα 

6/4 cm  

000.20.430 μπωλ, 300 ml 
συσκ. 200 με άνοιγμα 

11/7 cm

000.20.382 μπωλ, 550 ml 
συσκ. 200 14χ12,5χ8 cm  

000.20.383 καπάκι 

000.20.380 μπωλ, 250 ml 
συσκ. 200 11χ10χ6,5 cm  

000.20.381 καπάκι

000.20.417 μπωλ, 300 ml 
συσκ. 300 8,3x5,7 cm  

000.20.418 καπάκι

000.20.215 μπωλ, 180 ml 
συσκ. 300 7,5x5,7 cm  

000.20.216 καπάκι 

000.20.420 μπωλ, 450 ml 
συσκ. 200 10,8x5,8 cm  

000.20.421 καπάκι

000.20.422 μπωλ, 650 ml 
συσκ. 200 10,8x8,5 cm  

000.20.421 καπάκι

000.20.214 μπωλ, 250 ml 
συσκ. 300 8,3χ6 cm  

000.20.212 καπάκι 

000.20.365 μαύρο, 160 ml  
συσκ. 200 11χ2,5 cm  

000.20.364 διάφανο, 160 ml  
συσκ. 200 11χ2,5 cm  

000.20.366 καπάκι  
συσκ. 200 11 cm  

000.20.369 χυτράκι με κλίπ 
συσκ. 100 μαύρο, 250 ml 

8χ7,5 cm

000.20.912 κονσέρβα  
συσκ. 20 διάφανη, 60ml 

20 cm

000.20.914 κονσέρβα 
συσκ. 20 ασημί, 110 ml 

000.20.910 κονσέρβα 
συσκ. 20 ασημί, 220 ml

000.20.443 σαχανάκι 
συσκ. 144 9 cm  

090.05.300 κονσέρβα οβάλ, 
συσκ. 100 120 ml 

11,2χ7χ3 cm  

090.05.301 κονσέρβα στρογ. 
συσκ. 100 100 ml 

8χ3,5 cm  

000.20.389 βότσαλο, 210 ml 
συσκ. 100 16χ11χ5,4 cm  

000.20.393 βότσαλο, 360 ml 
συσκ. 100 18,5χ13χ6,5 cm  

000.20.484 μπωλ, 60 ml 
συσκ. 200 6,5χ7,5χ4,5 cm  

000.20.314 μπωλ, 200 ml 
συσκ. 25 9,5x6 cm  

000.20.311 καπάκι πομπέ 
συσκ. 50 11 cm  

000.20.312 μπωλ, 300 ml 
συσκ. 12 11χ11χ5 cm  

000.20.313 καπάκι πομπέ 
συσκ. 48 12χ12 cm  

000.20.226 κουταλάκι 10 ml 
συσκ. 50 12χ4 cm  

000.20.227 κουταλάκι μαύρο 
συσκ. 50 12 cm  

000.20.497 κουταλάκι 6 ml 
συσκ. 200 9x4 cm  

000.20.468 κουταλάκι 12 ml 
συσκ. 200 8x4x1 cm  

055.05.020 σίριγγα pipette  
συσκ. 100 1 ml 

055.05.058 σίριγγα pipette  
συσκ. 100 3 ml
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μιας χρήσης

019.05.075/066 δίαινα 
συσκ. 1000 9 cm 

019.05.067 λαβίδα μπαμπού 
συσκ. 50 8 cm  

019.05.076 λαβίδα μπαμπού 
συσκ. 20 8 cm 

019.06.019 οδοντογλυφίδα  
συσκ. 1.000 άντυτη

019.06.018 οδοντογλυφίδα  
συσκ. 1.000 ντυμένη

019.06.022 οδοντογλυφίδα  
συσκ. 1.000 «club», 10 cm

019.07.028 οδοντογλυφίδα  
συσκ. 5.000 κοκέσι, 7 cm

019.05.011 
σταντ για finger food,  
ξύλινο μαύρο, «τραπέζιο»
24χ10 cm

019.05.010 
σταντ για finger food,  
ξύλινο, «τραπέζιο»
24χ10 cm

καλαμάκια «κόμπος» μαύρα 
019.05.038    9 cm (100 τμχ.)      
019.05.078    10 cm (250 τμχ.) 
019.05.039    12 cm (100 τμχ.)   
019.05.064    15 cm (100 τμχ.)

καλαμάκια πλακέ 
019.05.057    9 cm (250 τμχ.)   
019.06.035    9 cm (100 τμχ.) 
019.06.053    12 cm (100 τμχ.) 
019.05.053    12 cm (250 τμχ.) 
019.05.058    15 cm (250 τμχ.)
019.06.037    18 cm (250 τμχ.)
019.05.060    18 cm (100 τμχ.)
019.05.069    25 cm (100 τμχ.)
019.05.052    25 cm (250 τμχ.)

καλαμάκια «κόμπος»  
019.05.049     7 cm (250 τμχ.)     
019.06.033     9 cm (100 τμχ.)     
019.05.050    10 cm (250 τμχ.)   
019.05.048    12 cm (100 τμχ.)   
019.05.051    18 cm (100 τμχ.)

019.05.031 cocktail pick
συσκ. 100 κόκκινο 12 cm

καλαμάκι πλακέ 
019.05.034 «Allergy»

συσκ. 100 11,5 cm

«ξιφάκια» μπαμπού 
019.05.070 10 cm (50 τμχ.)  
019.05.071 15 cm (50 τμχ.)  

καλαμάκι πλακέ 
019.05.033 «Gluten»

συσκ. 100 11,5 cm

καλαμάκι «κύκλος» μαύρο 
019.05.041 9 cm (100 τμχ.)  
019.05.040 12 cm (100 τμχ.)

καλαμάκι «καρδιά» μαύρο 
019.05.072    15 cm (100 τμχ.) 

στικ μπαμπού «Μαορί» 
019.05.073    12 cm (100 τμχ.)

καλαμάκι πλακέ 
019.05.032 μωβ allergen

συσκ. 100 11,5 cm

019.05.030 cocktail pick 
συσκ. 100 κόκκινη μπίλια 

12 cm 

019.05.029 cocktail pick 
συσκ. 100 μαύρη μπίλια 

12 cm 

019.05.074 cocktail pick 
συσκ. 100 καφέ μπίλια 

12 cm 

042.07.004 ζεύγος chopstics 
συσκ. 100 ξύλινα

330

buffet



μιας χρήσης

000.20.447 δισκάκι bamboo 
5χ5 cm  

Bamboo

000.20.446 δισκάκι bamboo 
10χ5 cm  

Bamboo

032.05.085 κουτί bamboo 
συσκ. 100 50 ml,  

5,3χ3,2 cm  

000.20.373 μπωλ καρύδα 
συσκ. 1 οβάλ, 15 cl

000.20.374 μπωλ καρύδα 
συσκ. 1 στρογ., 25 cl

Bamboo

019.05.103 κουτάλι bamboo 
συσκ. 144 10χ4 cm  

019.05.109 πιατάκι bamboo 
συσκ. 144 6χ6 cm  

019.05.108 πιατάκι bamboo 
συσκ. 144 6χ6 cm  

Bamboo

000.20.445 ποτήρι bamboo 
συσκ. 60 5χ5 cm  

Bamboo

Bamboo

000.20.489 κώνος bamboo 
συσκ. 100 5χ13 cm  

000.20.485 κώνος bamboo 
συσκ. 50 7,2χ18 cm  

064.05.149 κώνος «Times» 
συσκ. 250 100 gr, 24 cm 

064.05.150 κώνος «Times» 
συσκ. 250 250 gr, 29 cm

064.05.151 κώνος  
συσκ. 250 «Feel Green»,  

100 gr, 24 cm

064.05.148 κώνος  
συσκ. 200 «Natural»,  

100 gr, 24 cm

064.05.161 κώνος 
συσκ. 100 5χ13 cm  

064.05.162 κώνος 
συσκ. 100 7χ17,5 cm  

064.05.163 κώνος 
συσκ. 100 10χ25 cm  

064.05.141 φάκελος  
συσκ. 100 17x16,5 cm  

064.05.140 φάκελος  
συσκ. 100 13x13,5 cm

000.20.486 σταντ τρίποδας 
πλαστικός 3 θέσεων  
για κώνους 12x6cm

032.05.086 σταντ μπαμπού  
2 θέσεων για κώνους  
13x7,5 cm | 9cm

032.05.183 σταντ μπαμπού 
6 θέσεων (με 50 κώνους)  
33,5x9 cm

032.05.184 σταντ μπαμπού 
6 θέσεων 
33,5x9 cm

028.05.172 
κώνος, inox, μαύρος 
10 cm

032.05.088 σταντ μπαμπού 
στρογυλλό 10 θέσεων  
για κώνους, 18 cm | 9cm

032.05.087 σταντ μπαμπού  
4 θέσεων για κώνους  
26x10,5 cm | 9cm

000.20.457 βαρκάκι bamboo 
συσκ. 50 8,5x5 cm 

000.20.459 βαρκάκι bamboo 
συσκ. 50 17x8,5 cm  

000.20.458 βαρκάκι bamboo 
συσκ. 50 21x10 cm  

331

buffet



noodles, kraft 

710.05.027 480 ml  
συσκ. 50 8χ9 cm 

sushi, macaron, κ.λπ. kraft 

710.05.016 δοχείο  
συσκ. 50 18x5,5x3,5cm  

710.05.019 καπάκι 
συσκ. 50 18χ5,5 cm 

δοχείο kraft με καπάκι 

710.05.012 700 ml  
συσκ. 50 16,5x11,5x4,5 cm  

710.05.013 900 ml  
συσκ. 50 17,5x13x4,8 cm  

710.05.011 2100 ml  
συσκ. 50 21,5x16x6,5 cm  

sushi, macaron, κ.λπ. kraft 

710.05.014 δοχείο  
συσκ. 50 19x8,5x3,5cm  

710.05.017 καπάκι 
συσκ. 50 19x8,5 cm 

sushi, macaron, κ.λπ. kraft 

710.05.015 δοχείο  
συσκ. 50 30x6,5x3,5cm  

710.05.018 καπάκι 
συσκ. 50 30x6,5 cm 

δοχεία take away για ασιάτικο φαγητό

δοχεία για ζεστά φαγητά, σούπες κ.λπ.

take away

noodles, μαύρο 

710.05.026 480 ml  
συσκ. 50 8χ9 cm  

710.05.025 780 ml  
συσκ. 50 9x9 cm 

lunch box χάρτινο 

710.05.020  
συσκ. 50 22,5x14x9 cm

δοχείο μαύρο PS με καπάκι 

710.05.031 20,2x13,5x5 cm 
συσκ. 50  

710.05.032 25x18,3x5,6 cm 
συσκ. 50

δοχείο μαύρο PP με καπάκι 
(για φούρνο μικροκυμάτων) 

710.05.035 15,5x12x5,1 cm 
συσκ. 50  

710.05.034 19,2x12,7x5 cm 
συσκ. 50

δοχείο μαύρο PP με καπάκι 
(για φούρνο μικροκυμάτων) 

710.05.036 2 θέσεων 
συσκ. 50 23,9x15x4,5cm

δοχείο μαύρο PP με καπάκι 
(για φούρνο μικροκυμάτων) 

710.05.033 4 θέσεων 
συσκ. 50  24,2x18,2x4,5cm

δοχείο μαύρο με καπάκι 

710.05.041 240 ml 
συσκ. 25  6 cm | 9 cm

δοχείο μαύρο με καπάκι 

710.05.045 780 ml 
συσκ. 25  11 cm | 11,6 cm

δοχείο kraft με καπάκι 

710.05.047 780 ml 
συσκ. 25  11 cm | 11,6 cm

δοχείο kraft με καπάκι 

710.05.042 240 ml 
συσκ. 25  6 cm | 9 cm

δοχείο kraft με καπάκι 

710.05.046 360 ml 
συσκ. 25  8,6 cm | 9 cm

δοχείο μαύρο με καπάκι 

710.05.043 480 ml 
συσκ. 25  9,8 cm | 10 cm

δοχείο kraft με καπάκι 

710.05.044 480 ml 
συσκ. 25  9,8 cm | 10 cm

μπωλ διάφανα  
με καπάκι 

710.05.100 
30 ml  
συσκ. 50  

710.05.101  
60 ml  
συσκ. 50  

085.05.305 δίσκος μαύρος
συσκ. 50 38χ27χ1,5 cm  

085.05.306 καπάκι
συσκ. 50 38χ27χ6 cm  

δίσκος με υφή πέτρα 
085.05.300 δίσκος GN 1/1 

συσκ. 25 53χ32χ1 cm  
085.05.301 καπάκι GN 1/1 

συσκ. 50 53χ32χ4,5 cm

δίσκος με υφή πέτρα 
085.05.302 δίσκος GN 1/2 

συσκ. 25 26χ32χ1 cm  
085.05.303 καπάκι GN 1/2 

συσκ. 25 26χ32χ4,5 cm 
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μιας χρήσηςtake away
δοχεία για σαλάτες, παγωτά κ.λπ.

δοχείο χάρτινο 

710.05.004 μαύρο 480 ml  
συσκ. 50 11,1 cm | 7 cm 

710.05.008 καπάκι PET 
συσκ. 50 11,1 cm

δοχείο χάρτινο 

710.05.005 kraft 480 ml  
συσκ. 50 11,1 cm | 7 cm 

710.05.008 καπάκι PET 
συσκ. 50 11,1 cm

δοχείο χάρτινο 

710.05.002 μαύρο 750 ml  
συσκ. 50 14,5 cm | 7 cm 

710.05.007 καπάκι PET 
συσκ. 50 14,5 cm

δοχείο χάρτινο 

710.05.003 kraft 750 ml  
συσκ. 50 14,5 cm | 7 cm 

710.05.007 καπάκι PET 
συσκ. 50 14,5 cm

δοχείο χάρτινο 

710.05.000 μαύρο 1300 ml  
συσκ. 50 18,7 cm | 7 cm 

710.05.006 καπάκι PET 
συσκ. 50 18,7 cm

δοχείο χάρτινο 

710.05.001 kraft 1300 ml  
συσκ. 50 18,7 cm | 7 cm 

710.05.006 καπάκι PET 
συσκ. 50 18,7 cm

000.20.900 κουτάλι γλυκού 
συσκ. 50 ασημί, PC, 10 cm

000.20.901 πηρούνι γλυκού 
συσκ. 50 ασημί, PC, 10 cm

000.20.471 πηρουνάκι σπαστό 
συσκ. 500 8 cm  

000.20.470 κουταλάκι σπαστό 
συσκ. 500 8 cm 

000.20.395 μαχαιρ/νο 
συσκευασμένο 
με χαρτοπετσέτα 

000.20.531 μαχαίρι μπαμπού 
συσκ. 100 16 cm 

000.20.530 πηρούνι  
συσκ. 100 μπαμπού, 16 cm 

000.20.532 κουτάλι  
συσκ. 100 μπαμπού, 16 cm 

000.20.300 μαχαίρι  
συσκ. 50 φαγητού, 17 cm 

000.20.301 πηρούνι  
συσκ. 50 φαγητού, 17 cm 

000.20.302 κουτάλι  
συσκ. 50 φαγητού, 16,5 cm 

000.20.304 κουτάλι  
συσκ. 50 γλυκού, 10 cm 

μαχαιροπήρουνα βιοδιασπώμενα

μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης

μαχαιροπήρουνα ξύλινα

000.20.921 «λάμπα» 200 ml  
συσκ. 200 6,7χ12,3 cm 

noodle box χάρτινο 

000.20.360 200 ml  
συσκ. 300 7,5χ6,5 cm

δοχείο χάρτινο nano-micro 

710.05.049 22,5χ17χ8,5 cm 
συσκ. 50

000.20.922 μπουκάλι 35 ml 
 συσκ. 100 με καπάκι 

2,5χ9,6 cm  

000.20.923 μπουκάλι 60 ml 
 συσκ. 100 με καπάκι 

4χ8 cm 

φιάλες υγρών

000.20.404 μπουκάλι 150 ml  
συσκ. 100 7χ8 cm  

000.20.405 μπουκάλι 250 ml  
συσκ. 100 8χ9 cm 

000.20.403 καπάκι  
συσκ. 50 αλουμινίου
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025.05.320    16 cm | 11 cm (2,2 lt) 
025.05.319    18 cm | 12 cm (3 lt) 
025.05.310    20 cm | 13 cm (4 lt) 
025.05.321    22 cm | 14 cm (5 lt) 
025.05.311    24 cm | 15 cm (6,5 lt) 
025.05.312    26 cm | 16 cm (8 lt) 
025.05.313    28 cm | 17 cm (10 lt) 
025.05.314    32 cm | 18 cm (14 lt) 
025.05.315    36 cm | 23 cm (23 lt) 
025.05.316    40 cm | 25 cm (31 lt) 
025.05.317    44 cm | 28 cm (42,5 lt) 
025.05.318    48 cm | 31 cm (56 lt) 

χύτρες inox χωρίς καπάκι

025.05.339    13 cm | 6 cm 
025.05.340    16 cm | 7 cm 
025.05.341    18 cm | 8 cm 
025.05.342    20 cm | 9 cm 
025.05.343    22 cm | 9,5 cm 
025.05.344    24 cm | 10,5 cm 
025.05.345    28 cm | 12 cm 

κατσαρόλια ρηχά inox
025.05.347    16 cm | 11 cm 

025.05.348    18 cm | 12 cm 

025.05.349    20 cm | 13 cm 

025.05.350    22 cm | 15 cm 

025.05.351    24 cm | 15 cm 

025.05.352    28 cm | 17 cm 

κατσαρόλια βαθιά inox

025.05.300    20 cm | 20 cm (6,1 lt) 

025.05.301    24 cm | 24 cm (10,7 lt) 

025.05.302    28 cm | 28 cm (17 lt) 

025.05.308    30 cm | 30 cm (20 lt) 

025.05.303    32 cm | 32 cm (24,5 lt) 

025.05.304    36 cm | 36 cm (35,5 lt) 

025.05.305    40 cm | 40 cm (50 lt) 

025.05.306    44 cm | 44 cm (65 lt) 

025.05.307    48 cm | 48 cm (78 lt) 

025.05.309    50 cm | 50 cm (98 lt) 

μαρμίτες inox χωρίς καπάκι

σκεύη inox 18/10

Τα επαγγελματικά μας σκεύη, από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, 
προσφέρουν στον επαγγελματία χρήστη μια ολοκληρωμένη 
σειρά μεγεθών και χωρητικοτήτων.  

Εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία σύμφωνα πάντα 
με τα διεθνή στάνταρτ για τη δημόσια υγεία και υγιεινή. 

Σκεύη συμβατά με όλα τα είδη πηγών θερμότητας: υγραέριο, 
κεραμικές εστίες, ηλεκτρικές εστίες ή induction.
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025.05.324    18 cm | 8 cm (2 lt) 
025.05.325    20 cm | 9 cm (2,5 lt) 
025.05.326    24 cm | 10,5 cm (4,5 lt) 
025.05.327    26 cm | 11 cm (5,5 lt) 
025.05.328    28 cm | 12 cm (7 lt) 
025.05.329    32 cm | 13 cm (10 lt) 
025.05.330    36 cm | 14 cm (14 lt) 
025.05.331    40 cm | 16 cm 20 lt) 
025.05.332    44 cm | 20 cm (30 lt) 
025.05.333    48 cm | 23 cm (41,5 lt) 

πλασωτέ inox χωρίς καπάκι

025.05.355    16 cm | 6,5 cm 
025.05.356    18 cm | 7 cm 
025.05.357    20 cm | 7,5 cm 
025.05.358    24 cm | 8 cm 

κατσαρόλια κωνικά inox

025.05.092    16 cm 
025.05.091    18 cm 
025.05.090    20 cm 
025.05.089    24 cm 
025.05.088    26 cm 
025.05.087    28 cm 
025.05.095    30 cm 
025.05.086    32 cm 
025.05.085    36 cm 
025.05.084    40 cm 
025.05.083    44 cm 
025.05.082    48 cm 
025.05.094    50 cm 

καπάκια inox

025.05.376    10 cm | 10 cm 

025.05.377    12 cm | 14 cm 

025.05.378    14 cm | 13 cm 

025.05.379    16 cm | 17 cm 

025.05.380    18 cm | 19 cm 

μπαιν μαρί inox 18/0

025.05.044    16 cm | 16 cm 

025.05.045    18 cm | 18 cm 

025.05.046    20 cm | 20 cm 

μπαιν μαρί inox (1,2 mm) 304

κατσαρόλα μεταφοράς 
με καπάκι ασφαλείας 
025.05.370       30 cm | 30 cm (20 lt) 
025.05.371       36 cm | 36 cm (35,5 lt)

κατσαρόλες μεταφοράς inox

σκεύη inox 18/10

025.05.361    28 cm | 7,5 cm (3,6 lt) 
025.05.362    32 cm | 8 cm (4,7 lt) 
025.05.363    36 cm | 8,5 cm (7 lt) 
025.05.364    40 cm | 9 cm (10 lt) 
025.05.365    44 cm | 12 cm (16 lt) 

χύτρες σωτέ inox χωρίς καπάκι
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σκεύη inox 18/10 «Mirror» 

χύτρα 

*ALUM10420    20 cm | 14 cm (4,4 lt) 

*ALUM10424    24 cm | 16 cm (7,2 lt) 

*ALUM10428    28 cm | 18 cm (11,1 lt) 

*ALUM10432    32 cm | 20 cm (14,5 lt) 

*ALUM10436    36 cm | 22 cm (20,5 lt) 

*ALUM10440    40 cm | 21 cm (26 lt) 

*ALUM10445    45 cm | 24 cm (35 lt) 

πλασωτέ  

*ALUM10620    20 cm | 8 cm (4 lt) 

*ALUM10624    24 cm | 10 cm (6,7 lt) 

*ALUM10628    28 cm | 11 cm (10,3 lt) 

*ALUM10632    32 cm | 12 cm (12 lt) 

*ALUM10636    36 cm | 13 cm (16,8 lt) 

*ALUM10640    40 cm | 14 cm (17,6 lt) 

          

κατσαρόλι ρηχό  

*ALUM10720    20 cm | 8 cm (4,5 lt) 

*ALUM10724    24 cm | 10 cm (7,3 lt) 

*ALUM10728    28 cm | 11 cm (10,3 lt) 

          

κατσαρόλι βαθύ  

*ALUM10516    16 cm | 12 cm (2,2 lt) 

*ALUM10520    20 cm | 14 cm (4 lt) 

          

 

κατσαρόλι γάλακτος με στόμια 

*ALUM10512     12 cm | 7 cm (0,7 lt) 

*ALUM10514    14 cm | 8 cm (1,2 lt) 

καπάκι  

*ALUM12916    16 cm  

*ALUM12920    20 cm  

*ALUM12924    24 cm  

*ALUM12928    28 cm  

*ALUM12932    32 cm  

*ALUM12936    36 cm  

*ALUM12940    40 cm  

*ALUM12945    45 cm

με βάση sandwich 80% αλουμίνιο  
που περικλείεται από 10% inox άνω και κάτω

χύτρα με καπάκι 

025.05.000   16 cm | 12 cm (2,2 lt) 

025.05.001   18 cm | 12,6 cm (3,1 lt) 

025.05.002   20 cm | 13 cm (4 lt) 

025.05.003   22 cm | 14,5 cm (5,4 lt) 

025.05.005   24 cm | 15 cm (6,7 lt) 

025.05.006   26 cm | 17 cm (8,9 lt) 

025.05.007   28 cm | 18,5 cm (11,2 lt) 

μαρμίτα με καπάκι 

025.05.010   20 cm | 20 cm (6,2 lt) 

025.05.011   24 cm | 24 cm (10,8 lt) 

025.05.012   26 cm | 26 cm (13,7 lt) 

025.05.013   28 cm | 28 cm (17 lt) 

κατσαρόλι με καπάκι 

025.05.025   14 cm | 6,5 cm (1 lt) 

025.05.027   16 cm | 6,5 cm (1,3 lt) 

025.05.029   18 cm | 7,6 cm (1,4 lt) 

025.05.030   20 cm | 8,6 cm (2,6 lt)

πλασωτέ με καπάκι 

025.05.015   14 cm | 6,5 cm (1 lt) 

025.05.016   16 cm | 6,5 cm (1,3 lt) 

025.05.017   18 cm | 7,6 cm (1,9 lt) 

025.05.019   20 cm | 8,6 cm (2,6 lt) 

025.05.020   22 cm | 9,6 cm (3,6 lt) 

025.05.021   24 cm | 10 cm (4,5 lt) 

025.05.022   26 cm | 11 cm (5,7 lt) 

025.05.023   28 cm | 12 cm (7,3 lt) 

τηγάνι με καπάκι 

025.05.032   20 cm | 5 cm (1,5 lt) 

025.05.033   24 cm | 5 cm (2,2 lt) 

κατσαρόλι γάλακτος με καπάκι 

025.05.036   14 cm | 11 cm (1,8 lt) 

025.05.037   16 cm | 12 cm (2,2 lt)

σκεύη inox induction 18/10 «Color Chef»  
με αποσπώμενα καλύμματα λαβών σιλικόνης



Acciaio inox / Stainless steel: 0,4 mm 18,2%

Alluminio / Alluminum: 1,1 mm 50%

Rame / Copper: 0,7 mm 31,8%
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Προσφέρουν τις υψηλότερες εγγυήσεις υγιεινής, είναι έτσι σχεδιασμένες 
ώστε να καλύπτουν οποιεσδήποτε επαγγελματικές απαιτήσεις. Εύκολες 
στη χρήση. Συμβατές με όλα τα είδη πηγών θερμότητας: υγραέριο, κερα-
μικές εστίες, ηλεκτρικές εστίες ή induction.

χύτρες ταχύτητος inox 18/10

σκεύη copper 

χύτρα χωρίς καπάκι 

*104CIT20     20(18,5 cm) | 11 cm  
3,3 lt 

*104CIT24     24(20,5) cm | 14 cm 
(5,6 lt) 

πλασωτέ χωρίς καπάκι 

*106CIT20     20(18,5) cm | 7 cm 
2,5 lt 

*106CIT24     24(20,5) cm | 8 cm 
4,1 lt 

*106CIT28     28(22) cm | 9 cm 
6 lt 

κατσαρόλι ρηχό χωρίς καπάκι 

*107CIT20     20 (18,5) cm | 7 cm 
2,5 lt 

*107CIT24     24(20,5) cm | 8 cm 
4,1 lt 

*107CIT28     28(22) cm | 9 cm 
6 lt 

κατσαρόλι βαθύ χωρίς καπάκι 

*105CIT16     16(12,5) cm | 8 cm  
(1,7 lt) 

*105CIT20     20(18,5) cm | 11 cm 
(3,3 lt) 

*105CIT24     24(20,5) cm | 14 cm 
(5,6 lt)

τηγάνι χωρίς καπάκι 

*111CIT20     20(14,5) cm | 4 cm 

*111CIT24     24(18) cm | 4,5 cm 

*111CIT28     28(22) cm | 5 cm 

*111CIT32     32(24,5) cm | 5,5 cm 

καπάκια 
*ALUM12916  16 cm 
*ALUM12920  20 cm 
*ALUM12924  24 cm 
*ALUM12928  28 cm 
*ALUM12932  32 cm

σώμα αλουμινίου (50%),  
εσωτερική επικάλυψη inox 18/10 (18,2%)  

και εξωτερική επικάλυψη χαλκός (31,8)

025.05.056      24 cm | 18,5 cm (8 lt) 

025.05.062      24 cm | 23 cm (10 lt) 

025.05.061      24 cm | 27,5 cm (12 lt) 

025.05.049      ανταλ/κό καπάκι 24 cm 

025.05.057      32 cm | 13,5 cm (10 lt) 

025.05.058     32 cm | 19,5 cm (15 lt) 

025.05.059      32 cm | 26 cm (20 lt) 

025.05.060      32 cm | 29,5 cm (23 lt) 

025.05.081      ανταλ/κό καπάκι 32 cm 

χύτρα ταχύτητος με καπάκι
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Τα σκεύη αλουμινίου είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθαρό αλουμίνιο 99,5%, 
πρωτογενές και όχι ανακυκλωμένο. Το αλουμίνιο είναι απο-
δεκτό ως υλικό κατασκευής για τον εξοπλισμό της κουζίνας.  
Ορθή χρήση: Να πλένονται σε πλυντήρια πιάτων μόνο με ειδικό 
απορρυπαντικό. Να μην αποθηκεύονται σε αυτά τρόφιμα.

σκεύη αλουμινίου 

μαρμίτες αλουμινίου με καπάκι 
025.15.063    24 cm (9 lt) 
025.15.064    26 cm (11,1 lt) 
025.15.065    28 cm (13,5 lt) 
025.15.066    30 cm (16,2 lt) 
025.15.067    32 cm (19,3 lt) 
025.15.068    34 cm (23,6 lt) 
025.15.069    36 cm (30,5 lt) 
025.15.070    38 cm (36,3 lt) 
025.15.071    40 cm (41,4 lt) 
025.15.072    45 cm (62 lt) 

χύτρες αλουμινίου με καπάκι 
025.15.091    24 cm (6,3 lt) 
025.15.092    26 cm (8 lt) 
025.15.093    28 cm (10,5 lt) 
025.15.094    30 cm (12,7 lt) 
025.15.095    32 cm (15,3 lt) 
025.15.096    34 cm (18,1 lt) 
025.15.097    36 cm (21,4 lt) 
025.15.098    38 cm (24,9 lt) 
025.15.099    40 cm (30,1 lt) 
025.15.100    45 cm (39,7 lt) 

πλασωτέ αλουμινίου με καπάκι 
025.15.077    24 cm (3,6 lt) 
025.15.078    26 cm (4,8 lt) 
025.15.079    28 cm (6,2 lt) 
025.15.080    30 cm (7,1 lt) 
025.15.081    32 cm (8,8 lt) 
025.15.082    34 cm (10 lt) 
025.15.083    36 cm (12,2 lt) 
025.15.084    38 cm (15,9 lt) 
025.15.085    40 cm (18,8 lt) 
025.15.086    45 cm (25,4 lt) 

κατσαρόλια αλουμινίου 
025.15.101    12 cm (0,6 lt) 
025.15.102    14 cm (1,2 lt) 
025.15.103    16 cm (1,8 lt) 
025.15.104    18 cm (2,4 lt) 
025.15.105    20 cm (3,1 lt) 
025.15.106    22 cm (4,2 lt) 
025.15.107    24 cm (5,4 lt) 
025.15.108    26 cm (6,9 lt) 
025.15.109    28 cm (8,6 lt) 

μπαιν μαρί αλουμινίου 
025.15.112    16 cm (2,8 lt) 
025.15.113    18 cm (4,1 lt) 
025.15.114    20 cm (5,7 lt) 
025.15.115    22 cm (7,6 lt) 
025.15.116    24 cm (9,9 lt)

σκεύη αλουμινίου σφυρήλατα 
μαρμίτες αλουμινίου με καπάκι 
025.15.001    26 cm (11,1 lt) 
025.15.002    28 cm (13,5 lt) 
025.15.003    30 cm (16,2 lt) 
025.15.004    32 cm (19,3 lt) 
025.15.005    34 cm (23,6 lt) 
025.15.006    36 cm (30,5 lt) 
025.15.007    38 cm (36,3 lt) 
025.15.008    40 cm (41,4 lt) 
025.15.009    45 cm (62 lt) 
025.15.010    50 cm (92,4 lt) 

χύτρες αλουμινίου με καπάκι 
025.15.017    24 cm (6,3 lt) 
025.15.018    26 cm (8 lt) 
025.15.019    28 cm (10,5 lt) 
025.15.020    30 cm (12,7 lt) 
025.15.021    32 cm (15,3 lt) 
025.15.022    34 cm (18,1 lt) 
025.15.023    36 cm (21,4 lt) 
025.15.024    38 cm (24,9 lt) 
025.15.025    40 cm (30,1 lt) 
025.15.026    45 cm (39,7 lt) 
025.15.027    50 cm (55 lt) 

πλασωτέ αλουμινίου με καπάκι 
025.15.030    24 cm (3,6 lt) 
025.15.031    26 cm (4,8 lt) 
025.15.032    28 cm (6,2 lt) 
025.15.033    30 cm (7,1 lt) 
025.15.034    32 cm (8,8 lt) 
025.15.035    34 cm (10 lt) 
025.15.036    36 cm (12,2 lt) 
025.15.037    38 cm (15,9 lt) 
025.15.038    40 cm (18,8 lt) 
025.15.039    45 cm (25,4 lt) 
025.15.040    50 cm (33,4 lt) 

κατσαρόλια αλουμινίου 
025.15.047    16 cm (1,8 lt) 
025.15.048    18 cm (2,4 lt) 
025.15.049    20 cm (3,1 lt) 
025.15.050    22 cm (4,2 lt) 
025.15.051    24 cm (5,4 lt) 
025.15.052    26 cm (6,9 lt) 
025.15.053    28 cm (8,6 lt) 

μπαιν μαρί αλουμινίου 
025.15.055  16 cm (2,8 lt) 
025.15.056  18 cm (4,1 lt) 
025.15.057  20 cm (5,7 lt) 
025.15.058  22 cm (7,6 lt) 
025.15.059  24 cm (9,9 lt)

σκεύη αλουμινίου 
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σκεύη cast aluminium

Φυσικό υλικό χωρίς πόρους,  
με μηδενική απώλεια θερμότητας, υψηλής αντοχής.  

Κατάλληλα για όλες τις εστίες, εκτός υγραερίου.

κατσαρόλα αντικολλητική 
025.05.505    20 cm | 11 cm 
025.05.506    24 cm | 11 cm 
025.05.507    26 cm | 10 cm 
025.05.508    28 cm | 12 cm 

κατσαρόλι αντικολλητικό 

025.05.500    20 cm | 7 cm 

025.05.501    24 cm | 7 cm 

025.05.502    26 cm | 7 cm 

025.05.503    28 cm | 7 cm 

κατσαρόλα αντικολλητική induction 
025.05.515    16 cm | 8,5 cm 
025.05.517    20 cm | 11 cm 
025.05.522    24 cm | 11 cm 
025.05.523    26 cm | 10 cm 
025.05.524    28 cm | 12 cm 

γυάλινο καπάκι 

025.05.535    16 cm 

025.05.536    20 cm 

025.05.537    24 cm 

025.05.538    26 cm 

025.05.539    28 cm

χύτρα αντικολλητική (3 mm) 

*052002016    16 cm | 8 cm (1,7 lt) 

*052002020    20 cm | 11 cm (3,3 lt) 

025.05.210    24 cm | 13 cm (5,6 lt) 

025.05.208    28 cm | 15,5 cm (9 lt) 

*052002032    32 cm | 18 cm (12,5 lt) 

*052002036    36 cm | 20 cm (18 lt) 
πλασωτέ αντικολλητική (3 mm) 

*052003020    20 cm | 7 cm (2,5 lt) 

*052003024    24 cm | 8 cm (3,7 lt) 

025.05.207    28 cm | 9 cm (5,6 lt) 

*052003032    32 cm | 10 cm (8 lt) 

*052003036    36 cm | 12 cm (12 lt) 

*052003040    40 cm | 13 cm (16 lt) 

κατσαρόλι βαθύ (3 mm) 

025.05.212    16 cm | 8 cm (1,7 lt) 

025.05.213    20 cm | 11 cm (3,3 lt) 

*052004024    24 cm | 13 cm (5,6 lt) 

καπάκια μαύρα 

*052010016    16 cm 

*052010020    20 cm 

025.05.211    24 cm 

025.05.209    28 cm 

*052010032    32 cm 

*052010036    36 cm 

*052010040    40 cm 

κατσαρόλα (3 mm) με καπάκι 

*050002016    16 cm | 8 cm (1,7 lt) 

*050002018    18 cm | 10 cm (2,6 lt) 

*050002020    20 cm | 11 cm (3,3 lt) 

*050002024    24 cm | 14 cm (5,6 lt) 

025.05.120    28 cm | 16 cm (9 lt) 

025.05.121    32 cm | 18 cm (12,5 lt) 

*050002036    36 cm | 20 cm (18 lt) 

*050002040    40 cm | 22 cm (26 lt) 

*050002045    45 cm | 25 cm (35 lt) 

πλασωτέ (3 mm) με καπάκι 

*050003024    24 cm | 8 cm (3,7 lt) 

025.05.130    28 cm | 9 cm (5,6 lt) 

025.05.131    32 cm | 10 cm (8 lt) 

*050003036    36 cm | 12 cm (12 lt) 

*050003040    40 cm | 13 cm (16 lt) 

*050003045    45 cm | 15 cm (23 lt) 

κατσαρόλι βαθύ (3 mm) 

025.05.122    16 cm | 8 cm (1,7 lt) 

025.05.123    18 cm | 10 cm (2,6 lt) 

025.05.124    20 cm | 11 cm (3,3 lt) 

*050004024    24 cm | 14 cm (5,6 lt) 

*050004028    28 cm | 16 cm (9 lt) 

κατσαρόλι ρηχό (3 mm) 

*050005024    24 cm | 8 cm (3,7 lt) 

*050005028    28 cm | 9 cm (5,6 lt) 

*050005032    32 cm | 10 cm (8 lt)

σκεύη αλουμινίου αντικολ/κάσκεύη αλουμινίου αντικολ/κά
Al Black 



τηγάνι induction αντικολλητικό, 
αλουμινίου  (3 mm) 
061.05.171      20 cm 
061.05.172      24 cm 
061.05.173      26 cm 
061.05.174      28 cm 
061.05.176      32 cm 

τηγάνι induction αντικολλητικό, 
αλουμινίου  (3,5mm) 
061.05.028      24 cm 
061.05.029      28 cm 
061.05.030      32 cm 
061.05.031      36 cm 

τηγάνι induction αντικολλητικό,  
cast aluminium  (7 mm) 
061.05.531      24 cm | 5 cm 
061.05.532      28 cm | 5,2 cm 
061.05.533      32 cm | 5,8 cm

3 mm

3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

τηγάνι induction βαθύ αντικολλητικό   
με αντιολισθητική λαβή (3 mm) 
061.05.032      24 cm | 4,5 cm 
061.05.033      28 cm | 5 cm 
061.05.035      32 cm | 6 cm 
061.05.036      36 cm | 7 cm 

τηγάνι induction βαθύ αντικολλητικό 
αλουμινίου  (3 mm) 
με αντιολισθητική λαβή 
061.05.226      24 cm | 4,5 cm 
061.05.227      28 cm | 5 cm 
061.05.228      32 cm | 4,5 cm 

τηγάνι induction αντικολλητικό   
βαθύ (5 mm) 
061.05.246      28 cm | 7 cm 
061.05.247      32 cm | 7,5 cm 
061.05.249      36 cm | 8 cm 

τηγάνι induction αντικολλητικό   
βαθύ cast aluminium (7 mm) 
061.05.538      24 cm | 7 cm 
061.05.539      28 cm | 7 cm 
061.05.540      32 cm | 8 cm 

τηγάνι induction αντικολλητικό, 
αλουμινίου  (5 mm) 
061.05.115      24 cm | 6 cm 
061.05.116      28 cm | 6,5 cm 

τηγάνι induction αντικολλητικό,  
inox  (3 mm) 
061.05.092      24 cm 
061.05.093      28 cm 
061.05.094      32 cm 
061.05.109      36 cm
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αντικολλητικά τηγάνια induction

μετατροπέας σε induction

δίσκος μετρατροπής συμβατικών  
σκευών σε επαγωγικά 
 020.05.051      16 cm 
 020.05.050      21 cm

3 mm

3,5 mm

7 mm

τηγάνι αντικολλητικό, induction 
«Active», inox  (3 mm) 
061.05.600      20 cm 
061.05.601      24 cm 
061.05.605      26 cm 
061.05.602      28 cm 
061.05.603      32 cm

τηγάνια inuction «Active»
με αντικολλητική επίστρωση 
και επεξεργασία laser,  
ιδανικά για front cooking



τηγάνι αντικολλητικό (4 mm)  
με πλακέ μαύρη λαβή 
061.05.083      20 cm 
061.05.084      24 cm 
061.05.085      26 cm 
061.05.086      28 cm 
061.05.087      32 cm 
061.05.088      36 cm 
061.05.090      40 cm 

τηγάνια αντικολλητικά  
με πλακέ μαύρη λαβή 
061.05.125      20 cm 
061.05.126      24 cm 
061.05.127      28 cm 
061.05.128      32 cm 
061.05.129      36 cm 
061.05.130      40 cm 

τηγάνια βαθειά αντικολλητικά 
με κούφια λαβή 
061.05.016      20 cm 
061.05.017      24 cm 
061.05.018      28 cm 
061.05.019      32 cm 
061.05.020      36 cm 
061.05.021      40 cm 

τηγάνι  αλουμινίου βαθύ 
με κούφιο χέρι (3 mm) 
061.05.616      24 cm | 6,5 cm 
061.05.617      28 cm | 7 cm 
061.05.618      32 cm | 7,5 cm

τηγάνι  αντικολλητικό (3 mm) 
με κούφια λαβή 
061.05.060      18 cm 
061.05.061      20 cm 
061.05.063      24 cm 
061.05.064      26 cm 
061.05.065      28 cm 
061.05.067      32 cm 
061.05.068      36 cm 
061.05.014      40 cm 
061.05.015      45 cm 

τηγάνια αντικολλητικά «Granite» 
kerastone, non-stick, metal safe 
061.05.024      24 cm (4,5 cm)  
061.05.025      28 cm (5 cm)  
061.05.026      32 cm (6,5 cm)  
061.05.027      36 cm (6 cm) 

τηγάνια cast aluminium «Granito»  
με κούφια λαβή  
061.05.543      24 cm | 5 cm 
061.05.544      28 cm | 5,2 cm 
061.05.545      32 cm | 5,8 cm 

τηγάνι  blue steel (1 mm) 
061.05.250      26 cm 
061.05.251      28 cm 
061.05.252      32 cm 
061.05.253      36 cm 
061.05.254      40 cm 
061.05.255      45 cm

3 mm

4 mm

5 mm

3 mm

3 mm

6 mm
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τηγάνια αντικολλητικά 
εστιών υγραερίου και ηλεκτρικών

τηγάνι inox  
061.05.009      24 cm | 5 cm 
061.05.013      26 cm | 5,5 cm 
061.05.010      28 cm | 5,5 cm 
061.05.011      32 cm | 6,5 cm 

τηγάνι inox με χέρι 
061.05.012      36 cm | 6,5 cm 
061.05.039      40 cm | 8 cm

τηγάνια inox

3 mm



φριτούρες αλουμινίου με πλέγμα 
061.15.100      26 cm 
061.15.101      28 cm 
061.15.102      30 cm 
061.15.103      32 cm 
061.15.104      34 cm 
061.15.105      36 cm 
061.15.106      38 cm 
061.15.107      40 cm 

καλάθι φριτούρας inox 
με ενισχυμένο χέρι 
061.27.113      23 cm 
061.27.114      25 cm 
061.27.115      27 cm 
061.27.116      29 cm 

καλάθι φριτούρας inox 
061.27.100      19 cm 
061.27.101      21 cm 
061.27.099      23 cm 
061.27.098      25 cm

τηγάνι pancake, induction 
061.05.143      26 cm,  
                          με 4 θέσεις 10 cm 

τηγάνι pancake, cast aluminium 
061.05.568      25 cm,  
                          με 4 θέσεις 8 cm 

τηγάνι blinis αντικολλητικό cast iron 
061.05.145      12 cm 
061.05.146      14 cm 

τηγάνι blinis αντικολλητικό cast iron 
061.05.081      12 cm 

τηγάνι ομελέτας tamagouaki 
061.29.015      15x18 cm
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φριτούρες

τηγάνια pancake

τηγάνι κρέπας αντικολλητικό 
061.05.050      22 cm 
061.05.052      26 cm 
061.05.053      28 cm 

τηγάνι κρέπας induction  
αντικολλητικό, cast aluminium 
061.05.565      28 cm | 6,5 cm 

τηγάνι κρέπας αντικολλητικό 
cast aluminium 
061.05.560      32 cm 

τηγάνι κρέπας induction 
061.05.007      26 cm 

τηγάνι πίττας με καπάκι 
061.05.361      26 cm

τηγάνια κρέπας

τηγάνι παέγια inox, induction 
061.05.147      30 cm 
061.05.148      34 cm 
061.05.149      38 cm 

τηγάνι παέγια αντικολλητικό 
061.05.150      30 cm 
061.05.151      32 cm 
061.05.152      34 cm 

τηγάνι παέγια ατσάλινο  
061.05.236      50 cm 
061.05.237      60 cm 
061.05.238      80 cm 
061.05.239      100 cm (4 χέρια)

τηγάνια παέγια



τηγάνι wok ατσάλινο  
με ξύλινη λαβή και κοίλο πάτο 
061.05.580      34 cm 
061.05.581      36 cm 
061.05.582      38 cm 
061.05.583      40 cm 

τηγάνι wok ατσάλινο 
061.07.002      26 cm 
061.07.001      28 cm 
061.07.000      30 cm 

τηγάνι wok ατσάλινο με 2 χέρια 
061.07.003      36 cm 

τηγάνι wok αλουμινίου  
αντικολλητικό (5 mm) 
061.05.102      28 cm 

τηγάνι wok αντικολλητικό 
«Boomerang» 
061.05.358      28 cm

ομελετιέρα πλακέ 
061.05.360      32 cm 
 

ομελετιέρα αντικολλητική 
061.04.002      24 cm  

τηγάνι wok ατσάλινο, induction  
αντικολλητικό 
061.05.059      32 cm 

τηγάνι wok cast aluminium, induction 
061.05.529      28 cm 

τηγάνι wok cast aluminium, induction 
061.05.515      36 cm 

τηγάνι wok inox, «Active» 
αντικολλητικό 
061.05.604      28 cm

κουζίνα

τηγάνια wok

ομελετιέρες

ομελετιέρα induction 
061.29.020      14 cm | 5 cm  
061.29.021      20 cm | 9 cm  
061.29.022      28 cm | 10,5 cm  

ομελετιέρα αντικολλητική 
061.29.000      24 cm | 10 cm  
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τηγάνι grill induction 
cast aluminium/titanium 
με σπαστή λαβή 
061.05.554      26x26 cm 

τηγάνι grill, cast iron induction 
με σπαστή λαβή 
061.05.551      35x23 cm 

τηγάνι grill, με σπαστή λαβή 
061.57.008      26x36 cm 

τηγάνι grill, cast iron induction 
με σπαστή λαβή 
061.05.079      36x28 cm

πλάκα ψησίματος grill, αντικολλητική 
cast aluminium 
062.05.090      GN 1/1 

ταψί-δίσκος 2 όψεων (λεία - grill) 
αντικολλητικός, cast aluminium 
062.05.079      60x40 cm 

πλάκα ψησίματος grill, αντικολλητική 
cast aluminium 
062.05.089      38x26,5 cm 

ταψί-ψαριέρα οβάλ, αντικολλητική 
cast aluminium  
062.05.087      46χ26,5 cm

τηγάνι grill  με σπαστή λαβή 
061.05.572      43x26 cm 

τηγάνι grill, αντικολλητικό, πέτρα 
με σπαστή λαβή 
061.41.001      24χ36 cm 
061.41.003      28χ28 cm 

τηγάνι grill αντικολλητικό,  
με σπαστή λαβή 
061.57.007      28x28 cm 

τηγάνι grill, αντικολλητικό 
με σπαστή λαβή 
061.41.000      28x28 cm 

τηγάνι grill induction 
cast aluminium 
061.05.553      26x26 cm
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ταψί-καλάθι αντικολλητικό  
cast aluminium  
για τηγάνισμα στον φούρνο 
062.05.070      GN 1/1 
062.05.071      GN 2/3 

ταψί-καλάθι αλουμινίου 
για τηγάνισμα στον φούρνο 
060.06.000      GN 1/1  |  5 cm

τηγάνια grill

πλάκες ψησίματος

ταψί-καλάθι φούρνου



ταψί λαμαρίνα εμαγιέ GN 1/1  
062.05.055      53x32 cm | 2 cm 
062.05.056      53x32 cm | 4 cm 

ταψί λαμαρίνα εμαγιέ GN 2/1  
062.05.057      65x53 cm | 2 cm 
062.05.058      65x53 cm | 4 cm 

ταψί λαμαρίνα εμαγιέ GN 2/3  
062.05.052      35,4x32,5 cm | 2 cm 
062.05.053      35,4x32,5 cm | 4 cm

ταψί grill πυράντοχο 
080.05.291      45,5(40,5)x24 cm | 3 cm 
080.05.294      32(27)x27 cm | 3 cm 

ταψί grill πυράντοχο induction 
080.05.300      32(27)x27 cm | 3 cm 

ταψί grill πυράντοχο  
080.05.292      39,5(34,5)x25,5 cm 
                          βάθος 4,5 cm

ταψί πυράντοχο, αντικολλητικό 
080.05.293      45,5(40,5)x24 cm | 3 cm
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σκεύη πυράντοχα stoneware

ταψιά εμαγιέ

ταψί πυρέξ παραλ/μο 
062.05.110      40χ27 cm | 5 cm 

ταψί πυρέξ παραλ/μο 
062.05.111      36,7χ25,7 cm | 6 cm 

ταψί πυρέξ παραλ/μο 
062.05.120      33χ20 cm | 6,5 cm 
062.05.121      38χ23 cm | 7 cm 
062.05.122      41χ25 cm | 7,5 cm 

ταψί πυρέξ οβάλ 
062.05.123      36χ25 cm | 6,5 cm 
062.05.124      39χ27 cm | 7 cm 
062.05.125      41χ29 cm | 7,5 cm 

ταψιά πυρέξ

Ιταλικά σκεύη stoneware (υψηλής πυκνότητας, χωρίς πόρους) 
για υγιεινό μαγείρεμα τόσο σε φωτιά όσο και σε εστίες (κερα-
μεικές, γκαζιού και induction όπου αυτό αναφέρεται) αλλά και 
microwave. Εξαιρετικά ανθεκτικά στα θερμικά shock, δεν χα-
ράσσονται και πλένονται και σε πλυντήριο πιάτων. Ιδανικά και 
για  για front cooking και παρουσίαση,

Ιδανικά για φούρνους Combi (Unox, Rational κ.ά.),  
με πάχος 1 mm και κάθετες γωνίες (90°),
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ταψί Ιταλίας, inox 18/10   
με ειδική αντικολλητική επεξεργασία 
062.05.010      25χ19 cm | 5 cm 
062.05.009      30χ22 cm | 5,5 cm 
062.05.008      35x26 cm | 6 cm 
062.05.007      40χ28 cm | 6,5 cm 
062.05.006      45χ33 cm | 8 cm 
062.05.005      50χ35 cm | 8,5 cm 
062.05.004      60χ40 cm | 9 cm 

 

ταψί, inox 18/10  
062.05.025      32x32 cm | 3 cm 
062.05.028      36x36 cm | 4 cm 

ταψί, inox (βαρύ) 
062.57.000      25χ34 cm | 6 cm 
062.57.001      29χ39 cm | 6,5 cm 
062.57.002      33χ43 cm | 6,5 cm 
062.57.003      38χ47 cm | 6,5 cm 

ταψί, inox 18/C  
062.57.005      25χ34 cm 
062.57.006      29χ39 cm 
062.57.007      33χ43 cm 

ταψί, inox 18/10,  
GN 1/1 (53x32,5 cm) 
040.07.027      GN 1/1  | 1  cm 
040.07.010      GN 1/1  |  2  cm 
040.07.011      GN 1/1  |  4  cm 
040.07.012      GN 1/1  |  6,5  cm 
040.07.013      GN 1/1  |  10  cm 

ταψί εστιατορίου, αλουμινίου 
062.20.030      40x30 cm | 7 cm 
062.20.031      45x33 cm | 7 cm 
062.20.032      48x34 cm | 7 cm 
062.20.033      54x36 cm | 7 cm 
062.20.034      58x38 cm | 7 cm 
062.20.035      64x44 cm | 7 cm 
062.20.036      70x50 cm | 7 cm 

ταψί αλουμινίου χυτό, με λαβές 
062.20.040      35x22 cm | 6,5 cm 
062.20.041      40x26 cm | 6,5 cm 
062.20.042      44x28 cm | 6,5 cm 

ταψί αλουμινίου ζαχαροπλαστείου 
062.20.000      42x28 cm | 4 cm 
062.20.005      42x28 cm | 5 cm 
062.20.001      50x30 cm | 4 cm 
062.20.002      60x40 cm | 4 cm 
062.20.003      70x50 cm | 5 cm 

μπρεζέρες σφυρήλατες (5 mm) 
025.15.119      55x35 cm | 20 cm 
025.15.120      60x40 cm | 20 cm

ταψιά

ταψί  στρογγυλό, inox 18/C 
062.57.014      24 cm | 6 cm 
062.57.015      26 cm | 6 cm 
062.57.016      28 cm | 6 cm 
062.57.017      30 cm | 6 cm 
062.57.018      34 cm | 6 cm 
062.57.019      36 cm | 6 cm 
062.57.020      40 cm | 6 cm 

ταψί  στρογγυλό, αλουμινίου 
062.20.011      24 cm | 5 cm 
062.20.012      26 cm | 5 cm 
062.20.013      28 cm | 5 cm 
062.20.014      30 cm | 5 cm 
062.20.015      32 cm | 5 cm 
062.20.016      34 cm | 5 cm 
062.20.017      36 cm | 5 cm 
062.20.018      38 cm | 5 cm 
062.20.019      40 cm | 5 cm 

σινί, αλουμινίου 
062.20.021      36 cm | 3 cm 
062.20.022      38 cm | 3 cm 
062.20.023      40 cm | 3 cm 
062.20.027      42 cm | 3 cm 
062.20.024      45 cm | 3 cm 
062.20.025      50 cm | 3 cm 
062.20.026      55 cm | 3 cm 

ταψί στρογγυλό μιας χρήσης 
αλουμινίου (12άδα) 
062.20.053      20 cm 
062.20.051      22 cm 
062.20.050      24 cm 
062.20.052      26 cm 

ψαριέρα inox 
025.05.076      50x15,5 cm 
025.05.077      60x18 cm 

ψαριέρα αλουμινίου 
025.05.079      60x18 cm 
025.05.078      80x24 cm 

ταψιά φούρνου



ταψί αντικολλητικό στρογγυλό 
062.05.011      24 cm | 5 cm 
062.05.012      26 cm | 5 cm 
062.05.013      28 cm | 5 cm 
062.05.014      30 cm | 5 cm 
062.05.015      32 cm | 5 cm 

ταψί αντικολλητικό στρογγυλό 
062.57.025      20 cm | 6 cm 
062.57.026      22 cm | 6 cm 
062.57.027      24 cm | 6 cm 
062.57.028      26 cm | 6,5 cm 
062.57.029      28 cm | 7 cm 
062.57.030      30 cm | 7 cm 
062.57.031      32 cm | 7,5 cm 
062.57.034      36 cm | 8 cm 

ταψί αντικολλητικό ορθογώνιο 
062.57.021      30x24,5 cm | 5,6 cm 
062.57.024      34χ24 cm | 6 cm 
062.57.022      38x29 cm | 6,6 cm 

λαμαρίνα αλουμινίου αντικολλητική  
062.05.030      50x35 cm | 3 cm 
062.05.031      60x40 cm | 3 cm 

λαμαρίνα αλουμινίου αντικολλητική  
062.05.045      60x40 cm | 2 cm 

λαμαρίνα αλουμινίου αντικολλητική  
062.05.072      GN 1/1 (53x32 cm) 
062.05.073      60x40  cm 

λαμαρίνα cast aluminium  
αντικολλητική  
062.05.074      GN 1/1 (53x32 cm) 

λαμαρίνα cast aluminium  
αντικολλητική  
062.05.077      60x40  cm
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ταψιά - λαμαρίνες
λαμαρίνες φούρνου αντικολλητικές

λαμαρίνα ατσάλινη blue steel, GN 
062.05.022      GN 1/1 (53x32 cm) 

δίσκος αλουμινίου  
018.20.018      GN 1/1 (53x32 cm) 
018.20.019      60x40 cm 

λαμαρίνα αλουμινίου συρταρωτή  
062.20.045      44χ31 cm 
062.20.046      44χ34 cm 
062.20.048      42,5χ34,5 cm 
062.20.047      57,5χ40 cm

λαμαρίνες φούρνου

ταψί αλουμινίου, διάτρητο 
αντικολλητικό 
062.05.042      60χ40 cm | 2 cm 

δίσκος αλουμινίου διάτρητος 
με επικάλυψη σιλικόνης 
062.05.060      GN 1/1 | 2 cm 
062.05.062      60x40 cm | 1 cm 

δίσκος αλουμινίου διάτρητος, GN 2/3 
με επικάλυψη σιλικόνης 
062.05.061      35χ32,5 cm 

δίσκος cast aluminium διάτρητος 
062.05.075      GN 1/1 (2 mm) 
062.05.078      GN 1/1 (3 mm) 
062.05.076      60x40 cm  (1 mm) 

δίσκος αλουμινίου διάτρητος 
018.20.031      GN 1/1 
018.20.030      60x40 cm

λαμαρίνες διάτρητες

ταψιά αντικολλητικά 

γάστρα εμαγιέ οβάλ 
025.57.103      30 cm 
025.57.100      34 cm 
025.57.102      38 cm 
025.57.101      42 cm

γάστρες

ταψί/δίσκος αντικολλητικός GN 1/1 
062.05.088      53x32,5 cm | 2 cm 

ταψί αλουμινίου αντικολλητικό GN 
062.05.037      GN 1/1  |  2 cm 
062.05.044      GN 1/1  |  4 cm 
062.05.038      GN 1/1  |  6,5 cm

ταψιά αντικολλητικά 



σουρωτήρια κωνικά  
βαρέως τύπου, inox 18/10 
058.05.007      32 cm 
058.05.008      36 cm 
058.05.009      40 cm 
058.05.010      45 cm 
058.05.011      50 cm 

σουρωτήρια κωνικά inox 18/C 
058.07.003      28 cm 
058.07.000      32 cm 
058.07.001      36 cm 
058.07.002      40 cm 
058.07.004      45 cm 
058.07.005      50 cm 

σουρωτήρια inox βαθειά inox 18/C 
058.05.031      26 cm 
058.05.033      31 cm 
058.05.034      34 cm 
058.05.035      38 cm 

σουρωτήρια inox  
058.05.030      25 cm 
058.05.032      29 cm 
058.13.002      34 cm 
058.13.003      40 cm

σουρωτήρια αλουμινίου 
058.15.000      28 cm 
058.15.001      32 cm 
058.15.002      36 cm 
058.15.003      40 cm 
058.15.004      45 cm 

σουρωτήρια πλαστικά 
058.05.020      26 cm 
058.05.021      30 cm 
058.05.022      35 cm
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σουρωτήρι ζυμαρικών, inox 
058.05.000      20 cm 
058.05.001      22 cm 
058.05.003      24 cm 

σουρωτήρι inox 1/4, τρίγωνο 

058.05.002      (18/10) για χύτρα 36 cm 
ύψος 23 cm 

058.05.004      (18/10) για χύτρα 40 cm 
ύψος 26 cm 

058.05.012      (18/0) για χύτρα 40 cm 
ύψος 26 cm 

σουρωτήρι αλουμινίου, τρίγωνο 

058.05.015      1/4 - 16 cm 
για πλασωτέ 36 cm 

σουρωτήρι στρογγυλό  
με μονό πλέγμα 

058.05.075      13 cm | 18 cm 

058.05.076      16 cm | 18 cm 

σουρωτήρια

σουρωτήρια ζυμαρικών

πανί στραγγίσματος, βαμβακερό 
037.05.626       60x60 cm  

πανί στραγγίσματος, muslin 
037.05.084       50x50 cm  

πανί στραγγίσματος (ειδικό για τυρί) 
037.05.083       50x50 cm

πανί στραγγίσματος



σινουά σίτας, inox, Γαλλίας 
058.05.117      20 cm 

σινουά σίτας ενισχυμένο, inox 
Γαλλίας 
058.05.120      20 cm 

βάση για σινουά, μεταλλική 
058.05.118      19 cm

σινουά inox 
058.05.107      16 cm 
058.05.108      18 cm 
058.05.109      20 cm 
058.05.110      22 cm 
058.05.111      24 cm 
058.05.112      26 cm 

σινουά σίτας, inox 
058.05.114      18 cm 
058.05.024      20 cm 
058.05.115      24,5 cm 
058.05.116      30 cm 

σινουά σίτας, inox 
058.05.097      25,5 cm 

σινουά σίτας ενισχυμένο, inox 
058.05.098      20 cm 
058.05.023      25,5 cm 

σουρωτήρι κωνικό 
058.05.038      12 cm 
058.05.039      16 cm

σουρωτήρι με ξύλινο χέρι  
και διπλή σίτα 
058.08.023      23 cm 
058.05.046      26 cm 
058.05.047      30 cm 

σουρωτήρι ενισχυμένο  
με ξύλινο χέρι και διπλή σίτα 
058.05.123      26 cm 
058.05.127      30 cm 
058.05.124      33 cm 

σουρωτήρι με ξύλινο χέρι  
και διπλή σίτα 
058.08.020      16 cm 

σουρωτήρι με ξύλινο χέρι  
και μονή σίτα 
058.08.005      16 cm 
058.08.007      20 cm 
058.05.144      22 cm 
058.05.045      26 cm 

σουρωτήρι μονής σίτας, χέρι βακελίτη 
058.05.145      16 cm 
058.05.146      18 cm 
058.05.147      20 cm 

σουρωτήρι διπλής σίτας, χέρι βακελίτη 
058.05.148      16 cm 
058.05.149      20 cm 

σουρωτήρι κοίλο 
058.05.131      12 cm 
058.05.132      15 cm 
058.05.135      18 cm 
058.05.136      20 cm 
058.05.137      23 cm 
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σουρωτήρια

σινουά

058.05.097



σπάτουλα ξύλινη πλακέ 
057.39.001    34 cm 
057.39.007    40 cm 

σπάτουλα ξύλινη  
057.39.002    27 cm 
057.13.001    35x6 cm 

πηρούνα ξύλινη  
057.13.011    35 cm 

κουτάλα  ξύλινη  
030.05.058    30 cm 
030.05.059    35,5 cm 
030.05.049    40 cm

κουτάλα «αράχνη» inox 
030.05.027    15 cm 
030.05.028    18 cm 
030.05.029    21 cm 
030.05.030    24 cm 
030.05.031    28 cm 
030.05.032    30 cm 

κουτάλα «αράχνη» inox 
030.27.104    12 cm 
030.27.101    14 cm 
030.27.102    18 cm 
030.27.103    22 cm 

κουτάλα «αράχνη» inox  
με διπλή fine σίτα 
030.05.042    14 cm | 40 cm 
030.05.041    16 cm | 42 cm 

κουτάλα «αράχνη» inox ημιβαθής 
ψιλή σίτα 
030.05.043    14 cm | 40 cm 

κουτάλα «αράχνη» inox ημιβαθής 
χοντρή σίτα 
030.05.040    16 cm | 42 cm 
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σπάτουλες ανάδευσης inox 
057.05.281    23χ12 cm | 61 cm 
057.05.282    23χ12 cm | 91 cm 
057.05.283    23χ12 cm | 122 cm 

σπάτουλες ανάδευσης γίγας

κουτάλες δόσης κάθετη λαβή 
030.05.103    177 gr 
030.05.102    90 gr 

κουτάλες δόσης οριζόντια λαβή 
030.05.035    175 gr 
030.05.036    90 gr

κουτάλες δόσης

κουτάλα «φωλιά» 
030.05.039    8,5 cm 
030.05.007    10,5 cm

κουτάλες «φωλιά»

κουτάλες αράχνη

εργαλεία κουζίνας

κουτάλα ξύλινη 
030.39.000    40 cm 
030.13.002    50 cm 
030.13.003    60 cm 
030.13.004    70 cm 

σπάτουλα ξύλινη 
057.39.000    40 cm 
057.56.003    50 cm 
057.56.004    60 cm 
057.56.005    70 cm

εργαλεία ξύλινα βαρέως τύπου

εργαλεία ξύλινα οικιακού τύπου



monoblock   
πάχος 1,5 mm

monoblock    
πάχος 1,5 mm

monoblock  
πάχος 3 mm

monoblock  
πάχος 3 mm

monoblock  
πάχος 3 mm

monoblock  
πάχος 3 mm

monoblock  
πάχος 3 mm

με πριτσίνια

κουτάλα βαθειά 
030.05.001    15 ml 4 cm | 28 cm 
030.05.020    45 ml 6 cm | 28 cm 
030.05.000    70 ml 6,5 cm | 30 cm 
030.05.015    89 ml 7 cm | 28 cm 
030.05.023    120 ml 8 cm | 34 cm 
030.05.016    177 ml 9 cm | 36 cm 
030.05.017    250 ml 10 cm | 38 cm 
030.05.018    450 ml 12 cm | 42 cm 
030.05.021    670 ml 14 cm | 42 cm 
030.05.004    1 lt 16 cm | 47 cm 

κουτάλα τρυπητή 
030.05.011    8 cm | 30 cm 
030.05.100    10 cm | 30 cm 
030.05.012    10 cm | 38 cm 
030.05.013    13 cm | 35 cm 
030.05.014    14 cm | 40 cm 
030.05.022    16 cm | 40 cm 

κουτάλα ραγού 
030.05.050    27 cm  
030.05.052    37 cm  
030.05.053    42 cm  

κουτάλα ραγού τρυπητή 
030.05.037    37 cm  

πηρούνα 

030.05.054    δίχαλη 44 cm 
030.05.002    δίχαλη 38 cm 

σπάτουλα τρυπητές 
030.05.003    8x9 cm | 28 cm 
030.05.024    10χ9 cm | 35 cm 
030.04.002    10x10 cm | 38 cm 
030.05.026    12x11 cm | 42 cm 

σπάτουλα ατρύπητη 
030.05.038    12x11 cm | 42 cm 
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κουτάλα σάλτσας με κοντή λαβή 
030.37.000     6,5 cm | 19 cm 

κουτάλα σάλτσας με μακριά λαβή 
030.37.002     6,5 cm | 28 cm 

κουτάλα βαθειά 
030.37.003     7 cm | 28 cm 
030.37.004     9,5 cm | 28 cm 
030.37.005     11,5 cm | 37 cm 
 

κουτάλα βαθειά τρυπητή 
030.37.035     9,5 cm 

κουτάλα ρηχή τρυπητή 
030.37.008     8,5 cm | 28 cm 
030.37.009     10,5 cm | 28 cm 
030.37.010     15 cm | 37 cm 
030.37.011     17 cm | 37 cm 
030.37.012     19 cm | 37 cm 

κουτάλα ρηχή ατρύπητη 
030.37.015     8,5 cm | 28 cm 
030.37.016     11 cm | 28 cm 

κουτάλα ραγού  
030.37.017     τρυπητή | 28 cm 
030.37.018     ατρύπητη | 28 cm 

πηρούνα δίχαλη 
030.37.019     28,5 cm 

πηρούνα τρίχαλη 
030.37.022     48 cm 

σπάτουλα ατρύπητη 
030.37.031     7χ10 cm | 28 cm 
030.37.032     7χ10 cm | 17 cm 
030.37.029     8χ10 cm | 28 cm 
030.37.027     10χ10 cm | 28 cm 
030.37.026     10χ10 cm | 35 cm 
030.37.024     12χ12 cm | 35 cm 

σπάτουλα με ρίγες 
030.37.033     7χ10 cm | 17 cm 
030.37.030     8x10 cm | 29 cm 

σπάτουλα τρυπητή 
030.37.034     8χ10 cm | 28 cm 
030.37.028     10χ10 cm | 28 cm 
030.37.021     10x10 cm | 35 cm 
030.37.025     12x12 cm | 35 cm 

με πριτσίνια

εργαλεία κουζίνας monoblock  (3 mm)

κουτάλα τρυπητή 
030.05.068    8,5 cm | 28 cm 
κουτάλα βαθειά 
030.05.087    15 ml 5 cm | 28 cm 
030.05.086    70 ml 6 cm | 30 cm 
030.05.088    120 ml 8 cm | 33 cm 
030.05.089    250 ml 10 cm | 33 cm 

εργαλεία κουζίνας monoblock (1,5 mm)

(πάχος 1,5 mm) με πριτσίνια 

εργαλεία κουζίνας



σπάτουλα σπαστή 

057.08.004    13χ6 cm 

σπάτουλα σπαστή 
057.08.005    13χ9 cm 

057.08.007    15x11 cm 

σπάτουλα σπαστή, ορθογώνια 
057.05.172    12x6 cm 
057.05.184    13χ7 cm 
057.05.244    15χ7,5 cm 

σπάτουλα σπαστή, ορθογώνια 
057.05.193    15x9,5 cm 
057.05.194    18x9,5 cm 

σπάτουλα σπαστή  

057.05.301    16x7 cm 

057.05.302    21χ7 cm 

σπάτουλα σπαστή τρυπητή 

057.05.300    16x7 cm 

057.05.185    19χ7,5 cm 

σπάτουλα  σπαστή με ρίγες  

057.05.186    15x10 cm 

057.05.112    12x8 cm

σπάτουλες σπαστές
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σπάτουλα hambuger, ορθογώνια 
057.05.276    19χ15 cm

σπάτουλα hambuger

σπάτουλα τρίγωνη, μωβ 
057.05.076    13 cm 

σπάτουλα ορθογώνια, μωβ 
057.05.077    13χ7 cm 

σπάτουλα/ξύστρα τρίγωνη, μωβ 
057.05.078    14χ10 cm 

057.05.079     
σετ 3 σπάτουλες/παλέτες, μωβ

σπάτουλες μωβ

σπάτουλα σπαστή - μαχαίρι 

057.08.006    15χ8 cm 

σπάτουλα σπαστή - μαχαίρι 
057.05.183    11χ7 cm 

σπάτουλα σπαστή τριγωνική 

057.05.187    11x7 cm 

 σπάτουλα σπαστή με μπλε λαβή 

057.05.231    19χ5,5 cm 

σπάτουλα σπαστή με μπλε λαβή 

057.05.232    15χ9 cm 

057.05.233    16χ10 cm 

σπάτουλα  σπαστές με ρίγες  
με μπλε λαβή 

057.05.236    17χ8,5 cm

σπάτουλα τρίγωνη 

057.05.100    8 cm 
057.05.101    10 cm 
057.05.102    12 cm 

σπάτουλα τρίγωνη 

057.05.174    8,5 cm 
057.05.160    10 cm 
057.05.181    12χ10 cm 
057.05.272    12χ10 cm

σπάτουλες τριγωνικές

εργαλεία κουζίνας

σπάτουλες με μωβ λαβή  
για δυσανεξία, halal, kosher



σπάτουλα σοκολάτας 

057.05.203    15χ18 cm 
057.05.206    21χ15 cm 
057.05.204    23χ20 cm 

σπάτουλα με μαύρη λαβή 
057.05.178    15x5 cm (21 cm) 

σπάτουλα  
057.05.106    20x5 cm 
057.05.107    25x5 cm 
057.05.208    30x5 cm
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σπάτουλες

τσιμπιδάκι ίσιο 

037.05.102          12 cm 

037.05.142          15 cm 

037.05.101/131  20 cm 

037.05.090          25 cm 

037.05.100/122  31 cm 

037.05.132          35 cm 

τσιμπίδα σπαστή 

037.05.141  15 cm 

037.05.133  35 cm 

τσιμπίδα σπαστή 

037.05.139          15 cm 

037.05.140          20 cm 

 

τσιμπίδα-κουτάλι δοκιμής 

037.05.143          17 cm 

τσιμπίδα πλακέ 

037.05.144          30 cm

σπάτουλα - κόπτης 
057.05.168    15x8 cm 

σπάτουλα - κόπτης 
057.05.119    12χ8,5 cm 

σπάτουλα  - κόπτης 
057.05.177    10χ6,5 cm 
057.05.176    12χ8 cm 

σπάτουλα - κόπτης 
057.05.200    13χ10 cm 
057.05.201    18χ10 cm 

σπάτουλα  - κόπτης 
057.05.110    12χ8,5 cm 

σπάτουλα κωνική 
057.05.202    15χ19 cm

σπάτουλες - κόπτες

σπάτουλες

τσιμπίδες



κουτάλα ραγού  
030.05.160    29 cm 

κουτάλα βαθειά 
030.05.161    32 cm 

σπάτουλα 
030.05.162    29 cm 

κουτάλα τρυπητή 
030.05.163    33 cm 

σπάτουλα τρυπητή 
030.05.164     33 cm 

κουτάλα βαθειά 
030.05.189     10 cm | 40 cm (20 cl) 
030.05.191     12 cm | 40 cm (35 cl) 
030.05.190     14 cm | 40 cm (50 cl) 

κουτάλα τρυπητή 
030.05.192     10 cm | 40 cm  
030.05.193     12 cm | 40 cm  
030.05.194     14 cm | 40 cm  

κουτάλα ραγού 
030.05.195     12 cm | 40 cm  

σπάτουλα τρυπητή 
030.05.196     11,5x11,5 cm | 40 cm  

σπάτουλα τρυπητή 
030.05.197     11,5x11,5 cm | 40 cm 

σπάτουλα  τρυπητή nylon 

037.05.649    28 cm 

κουτάλα ζυμαρικών 
030.05.159     33 cm 

πρέσσα πατάτας nylon 
042.05.031     9 cm | 27 cm

έως +210°C

σπάτουλα  τρυπητή exoglass 
057.05.250    30 cm 

σπάτουλα exoglass 
057.05.251    30 cm

σπάτουλες exoglass
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εργαλεία PA - Nylon

κουτάλες exoglass

κουτάλες «exoglass»  
030.05.008     30 cm 
030.05.009     38 cm 
030.05.010     45 cm 

εργαλεία PA- Nylon

εργαλεία θερμικής αντοχής

έως +220°C

έως +220°C

έως +220°C

λαβίδα σιλικόνης 
033.05.090    18 cm 
033.05.091    23 cm 
033.05.092    31 cm 

λαβίδα nylon 
033.05.070    30 cm 

λαβίδα/σπάτουλα nylon 
033.05.071    28 cm 

λαβίδα nylon 
033.05.072    28 cm 

λαβίδα μακαρονιών nylon 
033.05.073    27 cm 

λαβίδα burger nylon 
033.05.074    28 cm

λαβίδες 
έως +210°C

έως +210°C

έως +220°C

έως +210°C

έως +210°C

έως +210°C

έως +210°C

έως +210°C

εργαλεία PA - Nylon
έως +210°C

έως +210°C
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marise μαλακές PVS 
057.05.169    25,5 cm  
057.05.167    35,5 cm  
057.05.166    40 cm 

marise μαλακές PVS  
057.05.017    25 cm  
057.05.016    35 cm  
057.05.015    45 cm  

marise PVS με inox λαβή 
057.05.007    20 cm

marise σιλικόνης με μαύρη λαβή 
057.05.254    25 cm  
057.05.253    35 cm  
057.05.252    45 cm  

marise με εγκοπή, σιλικόνης  
057.05.042    35 cm  
057.05.043    40 cm  

marise σιλικόνης  
057.05.161    25 cm  
057.05.163    35 cm  
057.05.162    40 cm 

marise σιλικόνης με inox λαβή 
037.05.624    29 cm 
037.05.623    23 cm 

marise σιλικόνης, μωβ, allergen 
057.05.075    15 cm 

marise ζεστής κουζίνας

σπάτουλα  
polyethylene  
057.56.010    30 cm 
057.56.011    40 cm 
057.56.012    50 cm 
057.56.013    60 cm 
057.56.014    70 cm 
057.56.015    80 cm 
057.56.016    90 cm 
057.56.017    100 cm 

σπάτουλες polyethylene

έως +260°C

έως +260°C

έως +230°C

έως +260°C

έως +240°C

marise κρύας κουζίνας
έως +140°C

έως +110°C

έως +110°C

marise σκληρή, ABS 
057.05.031    30 cm  
057.05.032    35 cm  
057.05.033    40 cm  

σπάτουλα  
σκληρή polyamide 
057.02.010    25 cm  
057.02.011    30 cm  
057.02.012    35 cm  
057.02.013    40 cm  
057.02.014    45 cm

σπάτουλες σκληρές
έως +140°C

έως +280°C

σπάτουλα-χούφτα PVS 
057.05.164    35 cm 

σπάτουλα-χούφτα, PVS 
057.05.165    40 cm

σπάτουλες-χούφτα
έως +140°C

έως +240°C

marise



σπάτουλα-παλέτα  
057.05.274    3,5χ2 cm | 12 cm 

σπάτουλα-παλέτα απλώματος 
057.05.275    5,5χ2 cm | 15 cm 

σπάτουλα-παλέτα βουτύρου 
057.08.101    11 cm 

σπάτουλα-παλέτα βουτύρου 
057.05.156    10,5 cm 

σπάτουλα-παλέτα  
057.05.114    12 cm 

σπάτουλα-παλέτα βουτύρου 
057.05.270    10 cm 
057.05.271    15 cm 

σπάτουλα-παλέτα, μπλε λαβή 
057.05.037    11 cm 
057.05.038    15 cm 

σπάτουλα-παλέτα, λευκή λαβή 
057.05.150    15 cm 

σπάτουλα-παλέτα 
057.05.158    15 cm 
057.05.157    20 cm 
057.05.152    25 cm 
057.05.153    30 cm 

σπάτουλα-παλέτα 
057.05.180    15 cm 
057.05.188    30 cm 
057.05.189    36 cm 

σπάτουλα-παλέτα 
057.05.144    25 cm 
057.05.145    35 cm
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σπάτουλες παλέτες

εργαλεία ζαχαροπλαστικής

σπάτουλα-παλέτα  σπαστή,  
λευκή, PA 
057.05.040    29 cm 
057.05.039    39 cm 

σπάτουλες σπαστές ABS

σπάτουλα-παλέτα σπαστή 

057.05.113    12 cm 

σπάτουλα-παλέτα σπαστή 

057.05.242    12 cm 

σπάτουλα-παλέτα σπαστή 
057.05.182    12x3 cm 
057.05.151    20 cm 

σπάτουλα-παλέτα σπαστή 
057.05.141    25 cm 
057.05.142    30 cm 

σπάτουλα-παλέτα σπαστή,  
λευκή λαβή 
057.05.154    35,5 cm 

σπάτουλα-παλέτα σπαστή,  
μπλε λαβή  
057.05.036    10 cm 
057.05.035    15 cm

σπάτουλες-παλέτες σπαστές inox

σπάτουλα-παλέτα, allergen  
μωβ λαβή 

057.05.074    10 cm

παλέτα allergen 

έως +100°C
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χούφτα οβάλ 
057.05.132     12x9 cm 

χούφτα οβάλ 

057.05.127    15,5χ12 cm 

057.05.128    19,5χ15 cm 

χτένι 

057.05.135    11,5x9,5 cm  

χούφτα κωνική 

057.05.129    21,5χ13 cm 

χούφτα κόπτης 

057.05.131    12,5x9 cm 

χούφτα ορθογώνια 

057.05.125    14,5χ9,5 cm 

057.05.130    12χ8 cm

χούφτες εύκαμπτες
εργαλεία ζαχαροπλαστικής

χούφτα οβάλ 
057.05.023    12x9 cm  

χούφτα ορθογώνια με δόντια 

057.05.021    14,5x9,5 cm  

χούφτα κόπτης 

057.05.024    12,5x9 cm  

057.05.025    15χ11 cm  

χούφτα ορθογώνια 

057.05.022    14,5x9 cm  

χούφτα δάκρυ 

057.05.026    15x15 cm

χούφτες σκληρές 

φόρμα ψωμιού, rattan, στρογγυλή 
069.05.750    19 cm | 7,5 cm (500 gr) 
069.05.751    22 cm | 8,5 cm (1.000 gr) 
069.05.752    25 cm | 9 cm (1.200 gr) 

φόρμα ψωμιού, rattan, οβάλ 
069.05.757    27χ13 cm | 6,5 cm 

 (400 gr) 
069.05.755    24χ14 cm | 8 cm  

(500 gr) 
069.05.756    26χ16 cm | 9,5 cm 

(1.000 gr) 

φόρμα ψωμιού, rattan, ορθογώνια 
069.05.758    30x15 cm | 8 cm 

 (1.000 gr) 

φόρμα , rattan, μπαγκέτας 
069.05.759    44χ9 cm | 5 cm 

 (1.000 gr)

καλούπι rattan ψωμιού



βάζο γυάλινο, αεροστεγές  
013.00.036    0,5 lt 
013.00.038    1 lt 
013.00.039    1,5 lt 
013.00.040    2 lt 
013.01.005    3 lt 
013.01.006    5 lt 
 

βάζο ακρυλικό 
013.05.061    0,45 lt 
013.05.062    0,8 lt 
013.05.063    1,2 lt 

βάζα πλαστικά με λευκό καπάκι 

013.05.080    0,75 lt 

013.05.081    1,85 lt 
013.05.082    2,25 lt 

βάζο inox με διάφανο καπάκι 

013.57.000    9,5 cm | 12,5 cm 
013.57.001    11,5 cm | 14,5 cm 

σετ 4 βάζα με μαγνητική βάση 

013.05.021    27,5x84 cm | 8 cm 
013.05.019    ανταλλακτικό βάζο σετ

κανελιέρα γυάλινη 
011.05.503    ψιλή τρύπα 
                        7,5 cm | 13 cm 

011.05.504    χοντρή τρύπα 
7,5 cm | 13 cm 

κανελιέρα πλαστική 

011.05.498    χοντρή τρύπα 
7,5 cm | 13 cm 

κανελιέρα inox 
011.06.041    ψιλή τρύπα, 10 cm 
011.05.509    μεσαία τρύπα, 10 cm 

011.06.042    χοντρή τρύπα, 10 cm 

κανελιέρα αλουμινίου 
011.20.001    10 cm 

κανελιέρα αλουμινίου, μαύρη 
011.20.002    ψιλή τρύπα, 10 cm 
011.20.003    χοντρή τρύπα, 11 cm 

αχνηρίχτης inox 

011.05.514    6,5x7,5 cm 

011.05.512    5,5x9 cm 

011.06.040    7x10 cm

κόσκινα inox, 30 cm 
058.05.100      σίτα ψιλή 
058.05.101      σίτα μεσαία 
058.05.102      σίτα χοντρή 

κόσκινα inox, 35 cm 
058.05.103      σίτα ψιλή 
058.05.104      σίτα μεσαία 
058.05.105      σίτα χοντρή 

κόσκινα inox,  
με 4 ανταλλακτικές σίτες 
058.05.099      30 cm 
058.05.106      35 cm 

κόσκινα ζάχαρης PVC, 24 cm 
067.05.180      24 cm (0,5 mm)  
067.05.181      24 cm (1 mm)  

κόσκινα ζάχαρης PVC, 30 cm 
067.05.182      30 cm (0,5 mm)  
067.05.183      30 cm (1 mm)

κόσκινα ξύλινα, 30 cm 
058.13.103      σίτα ψιλή (αλευριού) 
058.13.104      σίτα μεσαία (ρώσικη) 
058.13.105      σίτα χοντρή (καλαμαριών) 

σίτα-συρτάρι αλευριού, inox 
058.05.121      37x26,5 cm 
058.05.113      50x28 cm
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κόσκινα 

εργαλεία κουζίνας

κανελιέρες - αχνηρίχτεςβάζα αποθήκευσης



έως +120°C

έως +120°C

έως +220°C

έως +300°C

έως +150°C

πινέλα με φυσική τρίχα 

067.08.015    4 cm  

067.08.012    5 cm  

067.08.016    6 cm  

067.08.017    7,5 cm  

πινέλα με μαύρη τρίχα 

067.13.000    4 cm  

067.13.001    6 cm  

067.13.002    7,5 cm  

πινέλα nylon (Γερμανίας) 

067.05.082    2,5 cm  

067.05.083    3,5 cm  

067.05.085    5 cm  

067.05.086    6 cm  

πινέλο  με φυσική τρίχα 

067.05.019    3 cm 

067.05.016    4 cm 

067.05.017    5 cm 

067.05.018    6 cm 

πινέλο σιλικόνης 

067.05.088    6 cm 

067.05.089    7 cm 

πινέλο σιλικόνης allergen 

067.05.091    3 cm 

πινέλο σιλικόνης 
067.05.136    3,5 cm 
067.05.090    4,2 cm 
067.05.137    4,5 cm 
067.05.087    5 cm 

037.05.070    πινέλο σιλικόνης 
με δοχείο 75 ml
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σπάτουλα ξύλινη, «Τ» 
057.39.004      23χ14 cm 
057.39.003      23χ18 cm 

σπάτουλα ξύλινη τρογγυλή, «Τ» 
057.39.005      23χ14 cm 
057.39.006      23χ18 cm

ξύλινα εργαλεία κρέπας «Τ»

πινέλα

πλάστης inox με λαβές 
046.07.000    48/25 cm 

πλάστης με ρουλεμάν  
046.56.010    40/60 cm 

πλάστης PC με λαβές 
046.56.008    40/60 cm 

πλάστης PC 
046.05.003    35 cm 
046.05.002    50 cm 

πλάστης ξύλινος 
046.56.000    7 cm | 35 cm 
046.56.001    7 cm | 40 cm 
046.56.002    7 cm | 45 cm 
046.56.003    7 cm | 50 cm 

πλάστης ξύλινος 
046.05.010    6 cm | 46(29) cm 

πλάστης ξύλινος 
046.39.001    7 cm | 54 cm 

πλάστης ξύλινος 
046.39.002    5 cm | 58 cm 

πλάστης πλάστης ξύλινος 
046.39.000    3 cm | 60 cm 

πλάστης λαγάνας  
ξύλινος με εγκοπές 
046.56.006    6 cm | 65(40) cm 

βέργα φύλλου - πιτόκαλο 
046.13.000    1,5 cm | 80 cm

πλάστες

έως +120°C
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034.05.015    18 cm 
034.05.016    20 cm 
034.05.017    22 cm 
034.05.018    24 cm 
034.05.019    28 cm 
034.05.020    32 cm 
034.05.021    36 cm 
034.05.022    40 cm 

μπωλ ανάμιξης inox

034.05.050    16 cm 
034.05.051    18 cm 
034.05.052    20 cm 
034.05.053    22 cm 
034.05.054    24 cm 
034.05.055    26 cm 
034.05.056    28 cm 
034.05.057    30 cm 
034.05.058    32 cm 
034.05.059    34 cm 
034.05.060    36 cm 
034.05.062    40 cm 
034.05.063    44 cm 
034.05.066    46 cm 
034.05.064    48 cm

μπωλ ανάμιξης inox

034.06.002    18 cm 
034.06.003    20 cm 
034.06.004    22 cm 
034.06.005    24 cm 
034.06.006    26 cm 
034.06.007    28 cm 
034.06.008    30 cm 
034.06.009    32 cm

λεκάνη βαθειά inox

034.05.030    35 cm (12 lt) 
034.05.031    40 cm (16,7 lt)

μπασίνα ημισφαιρική χάλκινη

034.05.068    20 cm 
034.05.069    27 cm 
034.05.070    28 cm 
034.05.071    32 cm 
034.05.072    36 cm 
034.05.073    40 cm 

λεκάνη κωνική inox με χερούλια 
34.05.074    45 cm (1 mm)

λεκάνη κωνική inox (0,8 mm)

μπασίνα σφαιρική

034.05.038    19 cm 
034.05.039    24 cm 
034.05.040    28 cm 
034.05.041    32,5 cm 
034.05.042    36 cm 
034.05.043    40 cm

μπωλ ανάμιξης PP (μικροκυμάτων)

μπωλ ανάμιξης - μπασίνες 

034.05.006 
βάση μπασίνας,  
26 cm

034.05.003     26 cm 
034.05.004     32 cm 
034.05.005     36 cm 
034.05.002     40 cm 034.05.032 

βάση μπασίνας 
inox



αυγοδάρτες

012.05.002 
120 cm 

012.05.000 
100 cm

αυγοδάρτης inox 
με 8 σκληρά  
σύρματα

012.05.050    25 cm 
012.05.051    30 cm 
012.05.052    35 cm 
012.05.053    40 cm 
012.05.054    45 cm

αυγοδάρτης inox 
με μαύρη λαβή

012.05.110    25 cm 
012.05.101    30 cm 
012.05.105    35 cm 
012.05.102    40 cm 
012.05.111    45 cm 
012.05.104    50 cm 

αυγοδάρτης inox 
μαγειρικής 
με μαύρη λαβή

αυγοδάρτης 
σφαιρικός  
inox 
με μαύρη λαβή

αυγοδάρτης 
nylon

012.05.010    25 cm 
012.05.012    30 cm 
012.05.014    40 cm 
012.05.015    35 cm 
012.05.006    45 cm

αυγοδάρτης inox 
με 12 μαλακά  
σύρματα

flexible

210°C

012.05.632    31 cm

αυγοδάρτης  
inox, quirl 

με 8 ελεύθερα σύρματα
012.05.115    32 cm

αυγοδάρτης inox 
με 12 μαλακά  
σύρματα
012.05.630    20 cm 
012.05.631    25 cm

012.05.017    25 cm 
012.05.009    30 cm 
012.05.008    35 cm 
012.05.007    40 cm 
012.05.016    45 cm 
012.05.005    50 cm 
012.05.004    55 cm 
012.05.003    60 cm 

012.05.058    36 cm
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012.05.106    25 cm 
012.05.107    35 cm 
012.05.108    45 cm 

αυγοδάρτης inox 
ζαχαροπλαστικής 
με μαύρη λαβή



χωνί πλαστικό  
042.05.043      9 cm 
042.05.045      10 cm 
042.05.044      12 cm 
042.05.047      14 cm 
042.66.000      18 cm 

χωνιά inox  με φίλτρο 
042.05.079      10 cm 
042.05.071      13 cm 
042.05.080      14 cm 

σετ 3 mini χωνιά inox 
042.05.072      4,5 - 5,5 - 7 cm 

σέσουλα PC 
014.05.023    0,17 lt 
014.05.026    0,35 lt 
014.05.025    0,70 lt 
014.05.024    1,8 lt 

σέσουλα πλαστική PC 
014.05.028    1,8 lt λεύκη 
014.05.027    1,8 lt διάφανη ματ 

σέσουλα πλαστική 
014.05.014    1 lt 
014.05.015    1,5 lt 

σέσουλες πλαστικές 
014.05.000    125 ml 
014.05.001    275 ml 
014.05.002    512 ml 
014.05.003    875 ml 
014.05.004    1520 ml 

σέσουλα αλουμινίου 
014.08.010    35 gr 
014.08.000    45 gr 
014.08.001    65 gr 
014.08.002    110 gr 
014.08.003    170 gr 
014.08.004    300 gr 
014.08.008    350 gr 
014.08.005    600 gr 
014.08.006    1.000 gr 
014.08.007    1.750 gr
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σέσουλες

εργαλεία κουζίνας

014.05.045    σέσουλα για πατάτες,  
inox, με 2 χέρια 

σέσουλα για πατάτες, inox 
με 1 χέρι 

014.05.071    δεξί χέρι

σέσουλες για πατάτες

λαδερά

χωνιά

ροή λαδιού, inox 
036.38.000   1 lt

ροή λαδιού, inox 
036.06.049   0,5 lt 
036.06.050   1 lt

ροή λαδιού, πλαστική 
036.66.000   1 lt

στίφτης inox 

042.05.038      17 cm 

στίφτης με καρφί, πλαστικός  

042.53.000      14 cm 

στίφτης πλαστικός 

042.05.040      12 cm 

042.05.041      14 cm

στίφτες



μεζούρα/κανάτα γυάλινη 

002.05.225    50 cl 

002.05.226    1 lt 

μεζούρα/κύπελλο με βάση 

041.05.118    50 cl 

002.05.224    1 lt

037.05.671    σετ 4 μεζούρες  
inox 18/C 
60-80-125-250 ml 

037.05.668    σετ 4 μεζούρες 
inox 18/10 
59-79-118-237 ml 

037.05.406    σετ 5 μεζούρες 
κουτάλια 
0,6 - 1,25 - 2,5 - 5 - 15  ml  

037.05.065    σετ 4 μεζούρες 
κουτάλια 
1 - 2,5 - 5 - 15 ml 
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037.05.067    σετ 4 μεζούρες 
κουτάλια, μωβ 
2,5 - 5 - 7 - 14 ml 

μεζούρες κύπελλα

002.05.230    0,5 lt 
002.05.231    1 lt 
002.05.232    2 lt 
002.05.233    3 lt 
002.05.234    5 lt 

002.05.214    κανάτα 0,25 lt 

002.05.212    κανάτα 0,5 lt 

002.05.211    κανάτα 1 lt 
002.05.220    καπάκι κανάτας 1 lt 

002.05.210    κανάτα 2 lt 
002.05.221    καπάκι κανάτας 2 lt 

002.05.213    κανάτα 3 lt 

002.05.215    κανάτα 5 lt 

κανάτες / μεζούρες υγρών

031.05.004    ζυγαριά ηλεκτρονική  
μπαταρίας  
με τάσι 14x15cm  
6kg /0,1gr  

031.05.005    ζυγαριά ηλεκτρονική 
πλακέ, μπαταρίας 
5kg /1gr, 18χ14 cm 

031.05.008    ζυγαριά ηλεκτρονική 
μπαταρίας και ρεύματος 
με τάσι 19x19 cm 
15kgr/0,5gr 

ζυγαριά ηλεκτρονική  
μπαταρίας και ρεύματος 
με τάσι 22x26cm 

031.05.011    15kg/5gr  

031.05.016    30kg/5gr 

σετ μεζούρες

ζυγαριές κουζίνας
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φιάλη διακόσμησης με καπάκι 

055.05.001    100 ml 

055.05.002    250 ml 

055.05.003    500 ml 

055.05.004    1000 ml 

 

φιάλη διακόσμησης με καπάκι 

055.05.042    60 ml 

055.05.043    120 ml

   ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ oz-ml 
   8oz                  235 ml 

   12oz                350 ml 

   16oz                470 ml 

   24oz                700 ml 

   32oz                950 ml

κέτσαπ 
055.05.016  12 oz 
055.05.018  16 oz 
055.05.017  24 oz 
055.05.011  32 oz

μουστάρδας 
055.05.012  12 oz 
055.05.014  16 oz 
055.05.013  24 oz 
055.05.015  32 oz

μαγιονέζας 
055.05.006  12 oz 
055.05.008  16 oz 
055.05.007  24 oz 
055.05.009  32 oz

φιάλη μαγιονέζας  
με 3 στόμια 
055.05.061    12 oz 
055.05.062    24 οz

φιάλη με λεπτό στόμιο 
055.05.068    16 oz 
055.05.069    32 οz

φιάλη διακόσμησης με καπάκι 

055.05.025    30 ml 

055.05.026    50 ml 

φιάλη διακόσμησης με καπάκι 

055.05.040    50 ml 

055.05.041    250 ml

φιάλες διακόσμησης

φιάλη PP σάλτσας first in - first out 
διάφανη με ροή σιλικόνης 
055.05.065    16 oz 
055.05.066    24 oz

φιάλες 

φιάλες σαλτσών

θήκη inox για 3 φιάλες σάλτσας 

028.05.034    28χ10 cm | 8 cm 

055.05.036  
δαχτυλίδια για φιάλες σάλτσας 
53 mm (σετ 12 τμχ.) 

μαγιονέζας 
055.05.034  8 oz

φιάλη bbq 
055.05.010  24 oz



λαβιδοσπάτουλα inox αντικολλητική 
με ελατήριο και ασφάλεια 

037.05.580    30 cm 

μασιά inox, αντικολλητική 
με ελατήριο και ασφάλεια 

033.06.003    18 cm 

033.07.013    25 cm 

033.07.012    33 cm 

033.07.011    40 cm 

μασιά inox,  
με ελατήριο και ασφάλεια 

033.05.032    23 cm 

033.05.011    30 cm 

033.05.020    40 cm 

μασιά inox με σιλικόνη,  
με ελατήριο και ασφάλεια 

033.05.076    18,5 cm 

033.05.077    24 cm 

033.05.078    30 cm 

μασιά inox, με ελατήριο  

033.29.015    25 cm 

033.29.016    30 cm 

033.29.017    40 cm 

μασιά inox,  
με ελατήριο και ασφάλεια 

033.05.013    23 cm 

033.05.014    31 cm 

033.05.015    42 cm 

μασιά inox, μαύρη 
033.05.035    25 cm 
033.05.036    30 cm 
033.05.037    40 cm 

μασιά inox, πράσινη 
033.05.018    25 cm 
033.05.024    31 cm 
033.05.030    41 cm 

μασιά inox, κόκκινη 
033.05.017    25 cm 
033.05.023    31 cm 
033.05.029    41 cm 

μασιά inox, κίτρινη 
033.05.026    25 cm 
033.05.027    31 cm 
033.05.028    41 cm 

μασιά inox, μπλε 
033.05.019    25 cm 
033.05.025    31 cm 
033.05.031    41 cm

μασιές χρωματιστές
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μασιά inox, πράσινη 
033.05.097    25 cm 
033.05.103    31 cm 
033.05.111    41 cm 

μασιά inox, κόκκινη 
033.05.096    25 cm 
033.05.102    31 cm 
033.05.110    41 cm 

μασιά inox, κίτρινη 
033.05.099    25 cm 
033.05.105    31 cm 
033.05.113    41 cm 

μασιά inox, μπλε 
033.05.098    25 cm 
033.05.104    31 cm 
033.05.112    41 cm

μασιές χρωματιστές

μασιές
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σειρά «Classic»

045.98.082 
γενικής χρήσης, 10 cm 

045.98.088 
γενικής χρήσης, 12 cm 

045.98.078 
Santoku, 17 cm 

045.98.092  
Nakiri, 17 cm 

045.98.091  
Chai Dao, 17 cm 

045.98.096 
SuperGlider, 20 cm 

045.98.035 
λαχανικών, 20 cm

045.98.076 
chef, 20 cm 

045.98.077 
chef, 23 cm 

045.98.086  
φιλέτου, 20 cm 

045.98.081 
φιλέτου  
οδοντωτό, 23 cm 

045.98.087 
φιλέτου flexi, 18 cm 

045.98.083 
αλλαντικών οδοντωτό, 14 cm 

045.98.084 
ξεκοκκαλίσμ., 14 cm 

045.98.085 
φιλέτου ψαριού, semi flexi, 18 cm 

045.98.090 
ψωμιού, 20 cm
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σειρά «Gourmet»

μαχαίρι chef 

045.98.051 
14 cm 

045.98.048 
16 cm 

045.98.044 
18 cm 

045.98.045 
20 cm 

045.98.046 
23 cm 

μαχαίρι santoku 
045.98.026    17 cm 

045.98.057 
superslicer οδοντωτό, 26 cm 

μαχαίρι  
ψωμιού 
045.98.052    20 cm 

μαχαίρι  
σολωμού 
045.98.027    29 cm 

μαχαίρι  
φιλεταρίσματος ψαριού 
045.98.014    20 cm

μαχαίρι παπαγαλάκι  
045.98.043     6 cm 

μαχαίρι γενικής χρήσης, ίσιο 
045.98.041     8 cm 

μαχαίρι γενικής χρήσης 
045.98.042    10 cm 

μαχαίρι γενικής χρήσης 
045.98.049    12 cm 

μαχαίρι  γενικής χρήσης οδοντωτό 
045.98.055    12 cm 

μαχαίρι φιλέτου  

045.98.050    16 cm 

045.98.058     20 cm 

μαχαίρι κουζίνας  

045.98.036    14 cm 

045.98.037    16 cm 

045.98.038    18 cm 

μαχαίρι φιλέτου /  
κρέατος 

045.98.007    12 cm 

μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος 
045.98.098    14 cm
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σειρά «Classic Ikon Creme»

σειρά «Classic Ikon»

045.98.070 
φιλέτου, 20 cm 

045.98.080 
santoku  
με αυλάκια, 17 cm 

045.98.074 
λαχανικών, 20 cm 

045.98.075 
λαχανικών, 23 cm

045.98.094 
παπαγαλάκι, 7 cm 

045.98.071 
γενικής χρήσης, 12 cm 

045.98.100 
φιλέτου, 16 cm

045.98.072 
chef, 23 cm 

045.98.101 
φιλεταρίσματος flexi, 16 cm 

045.98.095 
santoku με αυλάκια, 17 cm

μαχαίρι santoku 
045.98.034      17 cm 

μαχαίρι γενικής χρήσης 
045.98.032    12 cm 

μαχαίρι  
φιλέτου 

045.98.011      20 cm 

μαχαίρι γενικής χρήσης  
με δόντια 
045.98.020    12 cm 

μαχαίρι οδοντωτό 
super  
slicer 
045.98.018     26 cm 

σειρά «Silver Point»



045.05.250 
γενικής χρήσης οδοντωτό, 16 cm 

045.05.240 
daly pro οδοντωτό, 23 cm 

μαχαίρι chef 
045.05.235     20 cm 
045.05.235     20 cm 
045.05.235     20 cm 

φιλεταρίσματος ψαριού 
045.05.238 
20 cm 
045.05.239 
23 cm 

045.05.243 
ξεκοκαλίσματος, 16 cm

hasaki deba 
045.05.852 
16 cm 

μαχαίρι chef οδοντωτό 

045.05.158 
20 cm 

045.05.159 
24 cm 

hasaki yanagi 

045.05.850 
24 cm 

045.05.851 
30 cm
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μαχαίρια ψωμιού οδοντωτά

ψωμιού, μαύρη λαβή 
045.05.104   21 cm 

φαρδύ   
μαύρη λαβή 
045.05.100   26 cm 

ψωμιού,  
μαύρη λαβή 
045.05.154    26 cm 

ψωμιού, μαύρη λαβή 
045.05.358    20 cm 

ψωμιού, μαύρη λαβή 
045.05.153    21 cm 

ψωμιού, μαύρη λαβή 
045.05.362    18 cm 
045.05.363    20 cm 

ψωμιού, λευκή λαβή 

045.05.540    17,5 cm

ψωμιού, μαύρη λαβή 
045.05.541    17,5 cm 

ψωμιού 
μαύρη λαβή 
045.05.583    24 cm 

ψωμιού 
λευκή λαβή 
045.05.582    24 cm 

σειρά «Pro»



ξεκοκκαλίσματος 
045.05.064   12 cm 
045.05.065   15 cm 
045.05.059   flexible, 15 cm 

φιλεταρίσματος ψαριού, flexible 
045.05.076   18 cm 
045.05.075   20 cm 

φιλεταρίσματος flexible  
045.05.070   16 cm 
045.05.073   18 cm 
045.05.074   20 cm 

ζαχαροπλαστικής 
οδοντωτό  
045.05.096    25 cm 

ζαμπόν 
045.05.083  25 cm 

ζαμπόν 
045.05.084   25 cm 
045.05.085   30 cm 

 
σολομού 
045.05.068   30 cm 

ζαμπον/ζαχαροπλαστικής ίσιο με στρογγυλή μύτη 
045.05.080   25 cm  
045.05.081   30 cm  
045.05.082   36 cm 

ζαχαροπλαστικής/ψωμιού με οδοντωτό  
045.05.090   25 cm  
045.05.091   30 cm  
045.05.093   36 cm  

οδοντωτό φαρδύ   
045.05.100   26 cm 

carving 
045.05.077   18 cm

σειρά «Fibrox»

chef 
045.05.020   12 cm 
045.05.021   15 cm 
045.05.022   19 cm 
045.05.023   22 cm 
045.05.024   25 cm 
045.05.025   28 cm 
045.05.026   31 cm 

chef οδοντωτό 
045.05.035   19 cm 
045.05.036   22 cm 
045.05.037   25 cm 

045.05.040 
chef φαρδύ,20 cm 

santoku 
045.05.211   17 cm 

santoku granton 
045.05.212   17 cm 

 
κρέατος 
045.05.045   16 cm 
045.05.046   18 cm 
045.05.047   20 cm 
045.05.048   23 cm 
045.05.049   26 cm 
045.05.050   28 cm 
045.05.051   31 cm 
045.05.052   36 cm 

ξεκοκκαλίσματος 
045.05.062   12 cm 
045.05.063   15 cm 

ξεκοκκαλίσματος 
045.05.060   12 cm 
045.05.061   15 cm

κουζίνα
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κρέατος, κόκκινο 
045.05.601     16,5 cm 
045.05.602     19 cm 
045.05.605     21 cm 
045.05.607     25 cm 

κρέατος, κίτρινο 
045.05.600    16,5 cm 
045.05.603     19 cm 
045.05.604     21 cm 
045.05.606     25 cm 

ξεκοκκαλίσματος, κόκκινο 
045.05.610     κόκκινο, 14,5 cm 
045.05.613     κόκκινο, 16,5 cm 
045.05.611     κίτρινο, 14,5 cm 
045.05.612     κίτρινο, 16,5 cm 

slicing, κόκκινο 
045.05.633     20 cm 

chef, πράσινο 
045.05.028   15 cm 
045.05.029   19 cm 
045.05.030   25 cm 

κρέατος, κίτρινο 
045.05.041   16 cm 
045.05.042   18 cm 
045.05.043   23 cm 

ξεκοκαλίσματος, 15 cm 
045.05.066   μπλε 
045.05.054   κόκκινο 
 

ξεκοκαλίσματος, 15 cm 
045.05.107   κόκκινο  
045.05.108   κίτρινο  
045.05.057   μπλε 

κουζίνα

σειρά «Fibrox» color

σειρά «Ecco» 

σειρά «Duo» 

ξεκοκκαλίσματος, κόκκινο 
045.05.618     16,5 cm 

ξεκοκκαλίσματος, κίτρινο 
045.05.619     16,5 cm 

chef, πράσινο 
045.05.622     19 cm 
045.05.623     21 cm 
045.05.624     23 cm 

chef, μπλε 
045.05.625     23 cm 

chef, κίτρινο 
045.05.621     21 cm

ξεκοκκαλίσματος, κίτρινο 
045.05.515   16,5 cm 

ξεκοκκαλίσματος, κόκκινο 
045.05.516   16,5 cm 

chef, πράσινο 
045.05.518   19 cm 
045.05.519   21 cm 
045.05.520   23 cm 
045.05.521   25 cm 

slicing, πράσινο 
045.05.526   18 cm  
045.05.529   20 cm 

slicing, μαύρο 
045.05.527   18 cm 
045.05.528   20 cm 

santoku με αυλάκια 
045.05.651   18 cm

κρέατος, κόκκινο 
045.05.500   16,5 cm 
045.05.503   19 cm 
045.05.504   21 cm 
045.05.507   25 cm 
045.05.508   30 cm 

κρέατος, κίτρινο 
045.05.501   16,5 cm 
045.05.502   19 cm 

μαχαίρι κρέατος, καφέ 
045.05.505   21 cm 
045.05.506   25 cm 
045.05.509   30 cm 

ξεκοκκαλίσματος flexible, μαύρο 
045.05.592   15 cm 

flexible, λευκό 
045.05.537   17,5 cm
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045.05.841 
μαχαίρι κρέατος, 23 cm 

045.05.842 
μαχαίρι chef, 24 cm 

045.05.843 
μαχαίρι santoku, 18 cm 

045.05.844 
μαχαίρι deba, 18 cm 

045.05.845 
μαχαίρι steak ίσιο, 13 cm 

045.05.846 
μαχαίρι steak οδοντωτό, 13 cm

045.05.839 
μαχαίρι chef, 24 cm 

045.05.840 
μαχαίρι Yanagiba, 24 cm

372

κουζίνα

μαχαίρια με λαβή paperstone

μαχαίρια με λαβή paperstone, μαύρα

To paperstone είναι φτιαγμενο απο 100% ανακυκλωμένο 
χαρτί και χαρτόνι ποτισμένο με τη ρητίνη petrofree,  
η οποία εξάγεται από τα κελύφη των φιστικιών Κάσιους.  

Πιστοποιημένο από το Συμβούλιο διαχείρισης Δασών,  
δεν περιέχει υλικά από τα παράγωγα του πετρελαίου. 
Εντελώς φυσικό προϊόν με υψηλή αντοχή, ζεστό στην αφή 
και άψογο από την άποψη της υγιεινής.  

Ο νέος τρόπος κατανόησης του περιβάλλοντος και του 
πολιτισμού για το μαγείρεμα.

045.05.836 
μαχαίρι ντομάτας, 12 cm 

045.05.832 
μαχαίρι chef, 20 cm 

045.05.831 
μαχαίρι chef, 24 cm 

045.05.830 
μαχαίρι κρέατος, 23 cm 

045.05.833 
μαχαίρι santoku, 18 cm 

045.05.838 
μαχαίρι ψωμιού, 23 cm 

045.05.835 
μαχαίρι deba, 16 cm 

045.05.834 
μαχαίρι Nakiri, 16 cm 

045.05.837 
μαχαίρι Yanagiba, 24 cm
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ζαχαροπλαστικής διπλής κοπής (για παντεσπάνι) 
045.05.680  35 cm 

ζαχαροπλαστικής διπλής κοπής με λεπτά και φαρδιά δόντια 
045.05.322  36 cm 

ζαχαροπλαστικής οδοντωτό, μαύρο 
045.05.555    30 cm

μαχαίρια τυριού

μαχαίρια ψαριού

μαχαίρια ζαχαροπλαστικήςμαχαίρια ντονέρ

μαχαίρι τυριού κάθετο 
045.05.203    9 cm 
045.05.204    16 cm

μαχαίρι φέτας 
044.05.209    14 cm

045.05.586    μαχαίρι τυριού  με λαβές, 35 cm

045.05.815    μαχαίρι τυριού  με λαβές, 45 cm

045.05.816    μαχαίρι τυριού  με λαβές, 40 cm

045.05.202    μαχαίρι τυριού  με λαβές, 30 cm

045.05.201    μαχαίρι τυριού  με λαβές, 36 cm

045.05.156 
μαχαίρι τυριού με δόντι, 42 cm

045.05.550 
μαχαίρι τυριού, 35 cm

045.05.309 
μαχαίρι παρμεζάνας, 12 cm

045.05.304 
μαχαίρι παρμεζάνας, 15 cm

044.05.048 
σέγα τυριού με χέρια 
122 cm

045.05.692 
σέγα τυριού τόξο 
16,5 cm

044.07.008 
σέγα τυριού τόξο 
16,5 cm

μαχαίρι γύρου 
045.08.001    40 cm 
045.08.001    44 cm

045.05.512 
μαχαίρι ντονέρ, μαύρο, 55 cm

ψαριού οδοντωτό 

045.05.801    31 cm 

045.05.800    34 cm 

045.05.802    36 cm 

ψαριού  
οδοντωτό 
045.05.157    36 cm 

ψαριού flexible  
045.05.628     μπλε, 25 cm 

μαχαίρι slicing  
045.05.634    μπλε, 20 cm 

045.05.533 
flexible, 17,5 cm

045.05.810 
flexible, 18 cm 

045.05.809 
ξεκοκαλίσματος, 15 cm 

045.05.805 
santoku, 24 cm 

045.05.807 
σολομού, 28 cm



045.05.011     
σετ 3 μαχαίρια  
με χρωματιστή λαβή                                                                         

045.05.012     
σετ 3 μαχαίρια  
με χρωματιστή λαβή                                                                         

μαχαίρι γενικής χρήσης οδοντωτό, 10 cm 

045.05.267    μαύρο 
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μαχαίρια γενικής χρήσης

μωβ υποαλλεργικά 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU1169/2011 

045.05.307  
μαχαίρι λαχανικών/ 
μπουγάτσας “mezza luna”

044.05.180 
μαχαίρι «mezza luna», 36 cm

μαχαίρι λαχανικών «mezza luna» 
045.05.306    14 cm (με 2 λάμες) 

045.05.303    14 cm (με 1 λάμα)

μαχαίρια μπουγάτσας (1,5 mm) 

044.05.700    18 cm 

044.05.701    20 cm 

μαχαίρι παπαγαλάκι, 6 cm 

045.05.006    μαύρο 

μαχαίρι γενικής χρήσης ίσιο, 8 cm 

045.05.004    μαύρο 

μαχαίρι γενικής χρήσης, 8 cm 

045.05.002    μαύρο 

μαχαίρι γενικής χρήσης οδοντωτό, 8 cm 

045.05.003    μαύρο 

μαχαίρι γενικής χρήσης οδοντωτό, 8 cm 

045.05.005    μαύρο 

μαχαίρι γενικής χρήσης, 10 cm 

045.05.000    μαύρο 

045.05.008    κόκκινο 

μαχαίρι γενικής χρήσης οδοντωτό, 10 cm 

045.05.001    μαύρο 

045.05.009    κόκκινο

γενικής χρήσης, μωβ  
045.05.190     11 cm 

ξεκοκαλίσματος, μωβ 
045.05.191     14 cm 

κρέατος, μωβ 
045.05.192     20 cm 

chef, μωβ 

045.05.193     16 cm 

045.05.194     20 cm 

045.05.195     24 cm 

santoku, μωβ 
045.05.196     18 cm

παπαγαλάκι, 7,5 cm 

045.05.561     πράσινο 

γενικής χρήσης, 12 cm 

045.05.563     πράσινο 

045.05.564     κόκκινο 

γενικής χρήσης οδοντωτό, 12 cm 

045.05.566     πράσινο 

γενικής χρήσης οδοντωτό 12 cm 

045.05.569     μαύρο 

γενικής χρήσης οδοντωτό, 11 cm 

045.05.568     μαύρο

045.05.010     
μαχαίρι γενικής χρήσης, ίσιο, 10 cm                                            

045.05.855     
μαχαίρι γενικής χρήσης, οδιντωτό, 10 cm                                 

045.05.856     
μαχαίρι γενικής χρήσης, οδιντωτό, 10 cm                                 

045.05.007     
μαχαίρι παπαγαλάκι, 6 cm                                                              
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οβάλ diamond

στρογγυλό

στρογγυλό

στρογγυλό

στρογγυλό

στρογγυλό

στρογγυλό μπλε

στρογγυλό diamond

οβάλ

οβάλ

στρογγυλό

οβάλ μπλε

ακονιστήρια μαχαιριών

045.05.447 
ακονιστήρι ηλεκτρικό Γαλλίας 
για ίσια μαχαίρια

045.16.001 
ακονιστήρι ηλεκτρικό

045.98.060 
ακονιστήρι χειρός 
2 θέσεων (ακόνισμα/λείανση)

045.05.421 
ακονιστήρι χειρός

045.05.332 
πέτρα ακονίσματος 

045.05.420 
πέτρα ακονίσματος 
120/320

045.98.061 
πέτρα ακονίσματος 
400/2000

045.98.067 
πέτρα ακονίσματος 
3000/8000

045.98.069 
πέτρα ακονίσματος 
1000/3000

μασάτι στρογγυλό  
045.98.117    26 cm 

μασάτι οβάλ  
045.98.111    32 cm 

μασάτι οβάλ  
045.05.400   30 cm 

μασάτι οβάλ  
045.98.119   23 cm 
045.98.120   26 cm 
045.05.407   27 cm 

μασάτι οβάλ  
045.05.406   30 cm 

μασάτι στρογγυλό  
045.98.110    26 cm 

μασάτι στρογγυλό  
045.98.114    32 cm 

μασάτι στρογγυλό  
045.98.115    26 cm 

μασάτι στρογγυλό  
045.98.113    32 cm 

μασάτι στρογγυλό  
045.05.402   25 cm 
045.05.401   30 cm 
045.05.403   35 cm 

μασάτι στρογγυλό  
045.05.404   30 cm 

μασάτι οβάλ  
045.05.408   23 cm 

045.98.112 
ακονιστήρι χειρός μικρό

045.05.455 
πέτρα λαδάκονο 

240/1000

045.05.292 
ακονιστήρι χειρός



044.05.131 
μπαλντάς (5 mm), 19x9 cm 
044.05.132 
μπαλντάς (5 mm), 21x9 cm 

044.05.200 
μπαλτάς (1 kgr), 18 cm 

044.05.201 
μπαλτάς (1,1 kgr), 20 cm 

044.05.202 
μπαλτάς (1,3 kgr), 22 cm 

044.05.203 
μπαλτάς, 27 cm 

044.05.167 
μπαλτάς (4 mm), κόκκινος, 19x9 cm 

044.05.163 
μπαλτάς (4 mm), μαύρος, 23x9 cm 

044.05.175 
μπαλτάς, μαύρος, 35χ12 cm 

044.05.176 
μπαλτάς, μαύρος, 40χ13 cm 

044.05.133 
μπαλτάς, κόκκινος, 22x7,4 cm 

044.05.074 
μπαλτάς, 26 cm 

045.98.118 
μπαλνταδάκι κινέζικης κουζίνας,  
20 cm 

τσατήρας  

044.05.211      27 cm 

044.05.213      33 cm 

044.05.212      30 cm 

044.05.218 
μισοτσάτηρο, 30 cm 

044.05.219 
μισοτσάτηρο, 34 cm 

044.05.070 
τσατήρας, 30 cm 

044.05.072 
μισοτσάτηρο, 30 cm 

044.05.208 
μαχαιρίτσα, 30 cm 

044.05.077 
μπαλτάς ψαριού, 40 cm 
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πριόνι  

045.05.444    40 cm                        

045.05.445    50 cm                        
 
ανταλλακτική λάμα πριονιού 
045.05.443    40 cm 
045.05.446    50 cm

μπαλτάδες

045.05.155 
μαχαίρι παγωμένης τροφής, 26 cm

045.05.308  
μαχαίρι για κόκκαλο  
προσούτο, 20 cm 

045.05.425  
cannule hamon 
21,5 cm 



προστατευτικά λάμας μαχαιριού 

045.98.062   έως 20 cm (για λάμα έως 2.5 cm) 

045.98.063   έως 20 cm (για λάμα έως 5 cm) 

045.98.064   έως 26 cm (για λάμα έως 6 cm) 

γάντι από ατσάλινο δίχτυ 
044.05.020    medium 
044.05.019    large 
044.05.021    extra large
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μαγνήτες μαχαιριών inox 
044.05.010    35,6 cm 
044.05.011    40,6 cm 
044.05.012    45,7 cm

μαγνήτες μαχαιριών 
044.05.043    33 cm 
044.05.044    45 cm 
044.05.042    60 cm

056.05.012  
γάντι προστασίας

063.05.059 
αποστειρωτής  

μαχαιριών 
για 20 μαχαίρια

063.05.058 
αποστειρωτής  
μαχαιριών 
για 10 μαχαίρια

045.98.066 
θήκη μαχαιριών  

10 θέσεων

045.98.065 
θήκη μαχαιριών  

12 θέσεων

045.98.125 
θήκη μαχαιριών  

ρολλό 6 θέσεων

γάντι προστασίας inox πλεκτό μέχρι τον αγκώνα 
μήκος γαντιού 40 cm, με προστατευτικές σκληρές  
μπάρες στο βραχίονα και λουράκια σταθεροποίησης 
044.05.014  medium 
044.05.015  large

044.05.016  
γάντι προστασίας inox πλεκτό μέχρι τον αγκώνα 
large, μήκος γαντιού 40 cm, με προστατευτικές 

σκληρές μπάρες στο βραχίονα και ελαστικό 
τελείωμα για  σταθεροποίηση στο χέρι
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032.54.052 λευκή                    30x20 cm | 1 cm 

032.54.053 κόκκινη                 30x20 cm | 1 cm 

032.54.050 κίτρινη                  30x20 cm | 1 cm 

032.54.051 πράσινη                30x20 cm | 1 cm 

032.54.054 μπλε                      30x20 cm | 1 cm 

032.54.047 καφέ                      30x20 cm | 1 cm 

πλάκες κοπής polyethylene 

30x20 cm | 1 cm
032.54.048 λευκή                    35x25 cm | 1 cm 

032.54.056 κόκκινη                 35x25 cm | 1 cm 

032.54.057 κίτρινη                  35x25 cm | 1 cm 

032.54.055 πράσινη                35x25 cm | 1 cm 

032.54.058 μπλε                      35x25 cm | 1 cm 

032.54.059 καφέ                      35x25 cm | 1 cm 

35x25 cm | 1 cm

032.54.020 λευκή                    40x30 cm | 2 cm 

032.54.021 κόκκινη                 40x30 cm | 2 cm 

032.54.022 κίτρινη                  40x30 cm | 2 cm 

032.54.023 πράσινη                40x30 cm | 2 cm 

032.54.024 μπλε                      40x30 cm | 2 cm 

032.54.025 καφέ                      40x30 cm | 2 cm 

40x30 cm | 2 cm
032.56.130 λευκή                    60x40 cm | 2 cm 

032.56.131 κόκκινη                 60x40 cm | 2 cm 

032.56.132 κίτρινη                  60x40 cm | 2 cm 

032.56.133 πράσινη                60x40 cm | 2 cm 

032.56.134 μπλε                      60x40 cm | 2 cm 

032.56.135 καφέ                      60x40 cm | 2 cm 

60x40 cm | 2 cm

032.54.010 λευκή                 40x30 cm | 1,3 cm 

032.54.011 κόκκινη             40x30 cm | 1,3 cm 

032.54.012 κίτρινη               40x30 cm | 1,3 cm 

032.54.013 πράσινη             40x30 cm | 1,3 cm 

032.54.014 μπλε                   40x30 cm | 1,3 cm 

032.54.015 καφέ                  40x30 cm | 1,3 cm 

40x30 cm | 1,3 cm

032.54.040 λευκή                    50x30 cm | 2 cm 

032.54.041 κόκκινη                 50x30 cm | 2 cm 

032.54.042 κίτρινη                  50x30 cm | 2 cm 

032.54.043 πράσινη                50x30 cm | 2 cm 

032.54.044 μπλε                      50x30 cm | 2 cm 

032.54.045 καφέ                      50x30 cm | 2 cm 

50x30 cm | 2 cm
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πλάκες κοπής polyethylene 

πάγκοι κοπής

032.54.046 50χ30 cm | 1,3 cm 

032.54.026 40x30 cm | 2 cm 

032.54.016 40x30 cm | 1,3 cm 

032.54.060 35x25 cm | 1 cm 

032.56.106 33x18 cm | 1 cm 

πλάκες μαύρες
032.54.070 λευκή                                     GN 1/1 

032.54.071 κόκκινη                                  GN 1/1 

032.54.074 κίτρινη                                    GN 1/1 

032.54.072 πράσινη                                  GN 1/1 

032.54.073 μπλε                                        GN 1/1 

032.54.075 καφέ                                       GN 1/1 

032.54.076 μαύρη                                     GN 1/1 

GN 1/1 (53χ32 cm | 1,5 cm) με λούκι

πλάκα κοπής στρογγυλή (σε διάφορα χρώματα) 

032.56.001 35 cm | 1 cm 

032.56.005 30 cm | 2 cm 

032.56.002 40 cm | 2 cm 

πλάκες στρογγυλές

πάχος  
επιφάνειας  
κοπής 5 cm

032.05.000 
βάση inox 

για 6 δίσκους  
κοπής

πάγκος κοπής  
polyethylene (5 cm) 

032.56.017 
40x40 cm | 90 cm 

032.56.023 
50x50 cm | 90 cm 051.56.000 

ξύστρα καθαρισμού  
πάγκων κοπής

πάγκος κοπής inox 

032.56.018 
40x40 cm | 90 cm 

032.56.019 
50x50 cm | 90 cm

διατίθενται καπάκια polyethylene  
για όλες τις διαστάσεις πάγκων κοπής 

028.05.143 
βαλίτσα SAF-T-ZONE εργαλείων  
antiallergen, με εργαλεία προετοιμασίας  
και μαγειρέματος για την προστασία ατόμων  
με αλλεργίες. Περιέχει: πλάκα κοπής 45x30 cm,  
μαχαίρι chef 26 cm, λαβίδα 30 cm  
και σπάτουλα 30 cm 
48x38 cm 



056.05.004 
γάντια φούρνου βαμβακερά (ζευγάρι) 
θερμομονωτικά έως 200°C,  
πλένεται στο πλυντήριο  
μήκος: 35 cm 

γάντια φούρνου βαμβακερά 
θερμομονωτικά έως 200°C,  
με ενίσχυση στον αντίχειρα και  
την παλάμη, πλένονται στο πλυντήριο  

056.05.002    27 cm 

056.05.000    34 cm, με μανίκι 

056.05.003    40 cm, με μανίκι 

βαμβακερό, με εσωτερική επένδυση 
θερμομονωτικά έως 250°C,  
056.05.015    36 cm 
056.05.016    45 cm 

056.05.035 
γάντι φούρνου βαμβακερό 
θερμομονωτικό έως 250°C 
μήκος: 35 cm 

056.05.025 
γάντι φούρνου βαμβακερό 
με αδιάβροχη επένδυση  
θερμομονωτικό έως 200°C 
μήκος: 33 cm 

056.05.007 
γάντια προστασίας (ζευγάρι), νιτριλίου 
με μαλακή βαμβακερή εσωτερική 
επένδυση, με μεγάλη αντοχή στον ατμό  
για θερμοκρασίες έως 200°C 
μήκος: 50 cm 

πιάστρα φούρνου, δερμάτινη 
έως 250°C  

056.05.020         18χ25 cm 

056.05.021         25χ35 cm
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056.05.005 
γάντια φούρνου δερμάτινα (ζευγάρι) 
θερμομονωτικά έως 250°C  
βαμβακερή εσωτερική επένδυση 
μήκος: 45 cm 

056.05.001 
γάντι φούρνου δερμάτινο (ζευγάρι) 
θερμομονωτικό έως 250°C 
με βαμβακερή μανσέτα και  
ενίσχυση στον αντίχειρα  
μήκος: 38 cm 

056.05.031 
γάντι φούρνου από neopren, 
αντιολισθητικό, αδιάβροχο,  
για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες 
θερμομονωτικό (έως 250°C ) 
πλένεται στο χέρι στους 30-40°C 
μήκος: 35 cm - πλάτος: 14,5 cm 

056.05.013 
γάντι λαδιού (ζευγάρι) από neopren,  
θερμομονωτικά έως 204°C  
με πολύ υψηλές αντοχές στους ατμούς 
και τα λάδια, προστασία  
σε όλο το μήκος του γαντιού 
μήκος: 36 cm 

056.05.030 
γάντι φούρνου σιλικόνης 
με υφασμάτινη επικάλυψη 
για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες, 
με extra ενίσχυση μεταξύ δείκτη και 
αντίχειρα, αδιάβροχο, εύκαμπτο, 
θερμομονωτικό έως 250°C 
πλένεται στο χέρι σε 30-40°C 
μήκος: 38 cm - πλάτος: 15 cm 

056.01.000 
γάντι φούρνου σιλικόνης 
θερμομονωτικό έως 200°C 
μήκος: 24 cm 

056.05.026 
γάντι φούρνου σιλικόνης 
με βαμβακερή εσωτερική επένδυση, 
θερμομονωτικό έως 230°C 
μήκος: 28 cm 

056.05.027 
γάντι φούρνου σιλικόνης 
θερμομονωτικό έως 200°C 
μήκος: 24 cm 

056.01.004 
πιάστρα φούρνου (ζευγάρι) 
σιλικόνης 
για θερμοκρασίες έως 230°C 
17χ17 cm 

γάντια φούρνου
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θερμόμετρα

039.05.051 
θερμόμετρο ψυγείου ψηφιακό  
με μαγνήτη και καλώδιο 100 cm, 
προγραμματισμός επιθυμητής 
θερμοκρασίας και ηχητική ειδοποίηση 
για τις αλλαγές της, συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό βαθμονόμησης 
θερμοκρασίες από -50° έως +70°C, 
διαβάθμιση ανά 0,1°C 

039.05.022 
θερμόμετρο ψυγείου ψηφιακό, HACCP, 
με καλώδιο 100 cm,  
με μαγνήτη και alarm.  
Συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμο-
νόμησης και εγγυημένης ακρίβειας. 
θερμοκρασίες από -50°έως +70° C  
διαβάθμιση ανά 0,1°C 

039.05.052 
θερμόμετρο ψυγείου αναλογικό,  
inox, στρογγυλό με βάση στήριξης  
και άγκιστρο,  
θερμοκρασίες από -30° έως 30°C 

039.05.053 
θερμόμετρο ψυγείου αναλογικό, 
στρογγυλό (7 cm), πλαστικό, με άγκιστρο  
θερμοκρασίες από -50° έως +50° C  
μέτρηση ανά 1° C 

039.05.075 
θερμόμετρο κατάξυψης, inox 
υψηλής ευκρίνειας,  
εξωτερικό περίβλημα και άγκιστρο,  
μήκους 30 cm,  
χωρίς  υδράργυρο (μη τοξικό), 
θερμοκρασίες από -50° έως +50°C  

θερμόμετρο ψυγείου αναλογικό, 
πλαστικό, στυλό, με άγκιστρο, 
με χρωματική κωδικοποίηση ζωνών, 
χωρίς υδράργυρο,  
θερμοκρασίες από -50° έως +50° C  
μέτρηση ανά 1° C 
039.05.056     17 cm 
039.05.077     30 cm 

039.05.073 
θερμόμετρο τοίχου πλαστικό  
20,5x4 cm χωρίς υδράργυρο, 
θερμοκρασίες από -30° έως +50°C

θερμόμετρα ψυγείου

039.05.050 
θερμόμετρο κρέατος αναλογικό  
με inox ακίδα μήκους 13 cm  
και κάλυμμα.  
θερμοκρασίες από 0° έως 120°C 
μέτρηση ανά 1°C 

039.05.076 
θερμόμετρο κρέατος αναλογικό  
με inox ακίδα μήκους 13 cm  
και κάλυμμα.  
θερμοκρασίες από -40° έως +70°C 
μέτρηση ανά 1°C 

039.05.069 
θερμόμετρο κρέατος αναλογικό  
με inox ακίδα μήκους 14,5 cm  
και κάλυμμα, 
χρωματική κωδικοποίηση  
ζωνών θερμοκρασίας  
θερμοκρασίες από +54° έως +88°C 

039.05.068 
θερμόμετρο τηγανίσματος αναλογικό  
με inox ακίδα μήκους 14,5 cm, 
κλιπ στηριξης και κάλυμμα.   
θερμοκρασίες από 0° έως +300°C 

039.05.045 
θερμόμετρο κρέατος αναλογικό  
με οθόνη 35 mm και ακίδα inox 14 cm  
με προστατευτικό κάλυμμα και  
δυνατότητα περιστροφής 90° 
θερμοκρασίες από 0° έως 120° C  
διαβάθμιση ανά 1°C 

θερμόμετρο φούρνου αναλογικό, inox, 
με άγκιστρο  
θερμοκρασίες από +50° έως +300°C 
039.05.047      6 cm 
039.05.043      8,5 cm 

039.05.059 
θερμόμετρο τσέπης γυάλινο  
χωρίς υδράργυρο,  
με μεταλλικό περίβλημα, 
θερμοκρασίες από -10° έως +110°C

θερμόμετρα μαγειρικής



039.05.001 
θερμόμετρο μαγειρικής ψηφιακό  
με inox ακίδα (12,5-3,5 mm), 
προστατευτικό κάλυμμα  
και κλιπ στήριξης.  
θερμοκρασίες από -50° έως +150°C 

039.05.063 
θερμόμετρο μαγειρικής ψηφιακό  
με inox ακίδα (12,5-3,5 mm), 
προστατευτικό κάλυμμα  
και κλιπ στήριξης, 
συνοδεύεται από πιστοποίηση 
βαθμονόμησης 
θερμοκρασίες από -50° έως +200°C, 
μέτρηση θερμοκρασίας ανά 0,1° C 

039.05.060 
θερμόμετρο μαγειρικής ψηφιακό, 
αδιάβροχο, με inox ακίδα (12,5-3,5 mm), 
προστατευτικό κάλυμμα  
και κλιπ στήριξης, 
συνοδεύεται από πιστοποίηση 
βαθμονόμησης 
θερμοκρασίες από -50° έως +200°C, 
μέτρηση θερμοκρασίας ανά 0,1° C 

039.05.021 
θερμόμετρο ψηφιακό HACCP αδιάβροχο 
με inox ακίδα μήκους 12 cm 
συμβατό με εστίες induction 
συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμο-
νόμησης και εγγυημένης  ακριβείας, 
πλένεται και στο πλυντήριο πιάτων 
θερμοκρασίες από -50° έως +200°C  
διαβάθμιση ανά 0,1° C  
και διατήρηση δεδομένων 

039.05.030 
θερμόμετρο μαγειρικής ψηφιακό  
με inox ακίδα, με σπάτουλα και κουτάλα.  
θερμοκρασίες από -50° έως +300°C 

039.05.074 
θερμόμετρο ψηφιακό HACCP  
με inox ακίδα μήκους 11,5 cm 
περιστρεφόμενη έως και 180°, 
συμβατό με εστίες induction, 
συνοδεύεται από πιστοποιητικό  
βαθμονόμησης και εγγυημένης   
ακριβείας.   
θερμοκρασίες από -50° έως +300°C  
διαβάθμιση ανά 0,1° C 

039.05.105 
θερμόμετρο laser,  
με διατήρηση ιστορικού μετρήσεων, 
πίσω φως και θήκη αποθήκευσης,  
θερμοκρασίες από -50° έως +530° C  

039.05.044 
θερμόμετρο φούρνου ψηφιακό  
με inox καλώδιο 100 cm, 
ακίδα μήκους 15 cm, 
μαγνήτη για σταθερή τοποθέτηση,  
mε χρονομετρητή (99H-59M), 
διατήρηση δεδομένων, alarm ,  
συμβατό και με εστίες induction 
θερμοκρασίες -50°C έως +300°C  
διαβάθμιση ανά 0,1C 

039.05.005 
θερμόμετρο ψηφιακό HACCP,  
αδιάβροχο, με καλώδιο 136 cm 
inox ακίδα μήκους 15 cm και φωτισμό,  
με μαγνήτη για σταθερή τοποθέτηση 
συμβατό με εστίες induction,  
συνοδεύεται από πιστοποιητικό  
βαθμονόμησης και  
εγγυημένης  ακριβείας,  
πλένεται  στο πλυντήριο πιάτων 
θερμοκρασίες από -40° έως +300°C  
διαβάθμιση ανά 0,1° C. 

039.05.085 
θερμόμετρο - χρονόμετρο ψηφιακό  
με καλώδιο και ακίδα  
θερμοκρασίες από 0° έως 250°C 

382

κουζίνα

θερμόμετρα

039.05.100 
αδιάβροχο θερμόμετρο για vacuum 
μαγείρεμα, σε βαλιτσάκι,  
διαθέτει πιστοποίηση ικανότητας 
διαβάθμισης (μετά από ζήτηση) 
θερμοκρασίες από -200°C έως +1300°C 
απόκλιση μέτρησης +-1°C ,  

039.05.101 
ακίδα 2 mm για θερμόμετρο vacuum, 
μήκος καλωδίου 2m και ένωση τύπου Κ 

039.05.106 
θερμόμετρο vacuum αναλογικό  
με inox ακίδα μήκους 20 cm,  
με κάλυμμα και κλιπ στήριξης,  
με χρωματική κωδικοποίηση ζωνών 
θερμοκρασίας,  
θερμοκρασίες από +40° έως +90° C 

θερμόμετρο vacuum 

θερμόμετρα μαγειρικής
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κουζίνα

θερμόμετρα

039.05.070 
γραδόμετρο  
12,5 cm

039.08.001 
γραδόμετρο  
25 cm

039.20.000 
θήκη  
γραδόμετρου 
αλουμινίου

039.08.010 
θήκη  
γραδόμετρου 
inox

039.05.007 
θερμόμετρο 
καραμέλας με 
λεπτό πλέγμα 
+80° έως +220°C

039.05.049 
θερμόμετρο  
σοκολάτας 
+30° έως +100°C

039.05.061 
θερμόμετρο 
καραμέλας 
μεταλλικό  
κάλυμμα 
+80° έως +200°C

039.02.003 
κιτ ελέγχου ποιότητας τροφίμων.  
Περιλαμβάνει: θερμόμετρο laser, 
θερμόμετρο ακίδας,  
υγρασιόμετρο 
και 80 πεχαμετρικά χαρτιά

κιτ ελέγχου ποιότητας τροφίμων

039.05.096 
ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου  
για την ακριβή θερμομέτρηση  
του ανθρωπίνου σώματος, 
δίνει αποτέλεσμα σε 1 δευτερόλεπτο 
χωρίς να έρχεται σε επαφή με το σώμα

θερμόμετρο μετώπου

039.05.067 
χρονόμετρο ψηφιακό 99 min - 59 sec  
με αύξουσα και φθίνουσα μέτρηση,  
με μαγνήτη και ηχητικό σήμα 80 db  

039.05.081 
χρονόμετρο ψηφιακό 99 min - 59 sec  
με μαγνήτη και alarm  

039.05.046 
χρονόμετρο ψηφιακό 
φθίνουσας μέτρησης,  99 min - 59 sec  
με μαγνήτη και ηχητικό σήμα 80 db.  
δυνατότητα ταυτόχρονης ρύθμισης  
τεσσάρων χρόνων

χρονόμετρα

γραδόμετρα

039.05.066 
μετρητής PH (0-14ph) τσέπης, 
διαβάθμιση ανά 0,1ph  
με ανταλλακτικό ηλεκτρόδιο 

039.05.065 
μετρητής PH (0-14ph) σε βαλιτσάκι,  
διαβάθμιση ανά 0,01ph,  
με αυτοβαθμονόμηση,  
καλώδιο 1 m  
και ανταλλακτικό ηλεκτρόδιο.  

039.05.102 
μετρητής PH (0-14ph) στερεών  
σε βαλιτσάκι, καλώδιο 1 m 
διαβάθμιση ανά 0,01ph,  
με αυτοβαθμονόμηση,  
inox μαχαιράκι 

039.05.103 
ψηφιακός αναλυτής οξέων  
ζεστού λαδιού, σε βαλιτσάκι, 
για θερμοκρασίες από +50 έως 200°C,  
με διαβάθμιση 0,1°C, αδιάβροχος 

ψηφιακοί μετρητές ph - οξέων

039.05.107 
θερμόμετρο -  
υγρασιόμετρο 
από -20 έως 150°C  
και ρολόι
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κουζίνα

071.05.006 
μαντολίνο «20638Β» Γαλλίας, 38 lt,  
inox με αντιολισθητική βάση,  
διαθέτει 4 ενσωματωμένες λεπίδες 
(2 julienne σε 3 και 10mm και  
2 ρυθμιζόμενου πάχους  
για φέτες ίσιες ή κυματιστές) 

071.05.007 
λαβή inox 

071.05.004 
μαντολίνο «10000 Vivaldi» Γαλλίας, 
inox και ABS, με πλαστική λαβή και 
αντιολισθητική βάση, συνοδεύεται 
από 2 λεπίδες (julienne 2 mm και 
τηγανιτής πατάτας 10 mm) 

071.05.009 
μαντολίνο «21038» Γαλλίας, 38 lt, 
inox με πλαστική λαβή και 
αντιολισθητική βάση,  
με 4 ενσωματωμένες λεπίδες  
(2 julienne σε 3 και 10mm και  
2 ρυθμιζόμενου πάχους  
για φέτες ίσιες ή κυματιστές) 

071.05.066 
μαντολίνο Κίνας με 2 λεπίδες φέτας 
(ίσια σταθερή και κυματιστή 
ρυθμιζόμενη) και 3 julienne 
ρυθμιζόμενες (2,4 - 6,4 -10,4 mm)  

071.05.010 
μαντολίνο πλαστικό «8490» Γαλλίας 
για ασιατική κουζίνα,  
με συλλέκτη και λαβή,  
διαθέτει 3 λάμες (1 - 2 και 4 mm)  

071.05.011 
μαντολίνο πλαστικό «95JB» Γαλλίας 
(36,5x14,5cm) για ασιατική κουζίνα, 
με λαβή, με 1 ίσια ρυθμιζόμενη 
λεπίδα (0,5mm έως 8mm)  
και 3 λεπίδες julienne (1-2-7mm) 

071.05.067 
μαντολίνο πλαστικό Κίνας  για 
ασιατική κουζίνα, με λαβή, με 1 ίσια 
λεπίδα ρυθμιζόμενου πάχους 
(33x10cm)

μαντολίνα

μαντολίνα - κόπτες

071.05.074 
κόπτης λαχανικών και  φρούτων 
χειροκίνητος, με 3 μαχαίρια  
που σε συνδυασμό τους κόβουν  
σε φέτες, κύβους ή sticks, 
διατίθενται ανταλλακτικά μαχαίρια 
για ρύθμιση του πάχους των 
λαχανικών (7 ή 14 mm) 

071.05.070 
σετ ανταλλακτικών μαχαιριών 
3 τμχ. 

071.05.022 
τεμαχιστής για φέτες ντομάτας  
πάχους 5,5 mm 
με 11 λάμες 

071.05.056 
τεμαχιστής ντομάτας - φρούτων 
8 τεμαχίων 



071.05.001 
χορτομηχανή, γαλβανιζέ (48 cm) 
με 3 δίσκους 
1,5, 2,5 & 4 mm 

071.05.002 
χορτομηχανή X3, inox, (48 cm) 
με τρεις δίσκους  
1,5, 2,5 & 4 mm 

071.05.000 
χορτομηχανή M5,  (54 cm) 
με ένα δίσκο 3 mm  
(διατίθενται δίσκοι 1 - 1,5 - 2 - 4 mm) 

071.05.008 
χορτομηχανή inox (20 cm) 
με πέντε δίσκους 

κουζίνα

εργαλεία κουζίνας

071.05.031 
 ρουέ, inox, 
κοπής λαχανικών  
σε σχήμα σπαγγέτι,  
με χτένα 44 δοντιών 

071.05.030 
ρουέ πλαστικό 
κοπής λαχανικών  
σε σχήμα σπαγγέτι,  
με χτένα 44 δοντιών 

ρουέ

χορτομηχανές

071.05.025 
μηλοκαθαριστής 
επιτραπέζιος χειροκίνητος 

071.05.026 
μηλοκαθαριστής 
επιτραπέζιος 

μηλοκαθαριστές

071.05.027 
πατατοκόπτης C10 Γαλλίας, inox,  
με εργονομική λαβή  
και μαχαίρι 1x1 cm,  
παράγει 4-5 kg πατάτες/λεπτό 

071.05.028 ανταλλακτικό μαχαίρι 
0,8χ0,8 cm 

071.05.029 ανταλλακτική πρέσσα 

071.05.013 
πατατοκόπτης inox 
με 2 μαχαίρια 0,9 και 1,2 cm

πατατοκόπτες

071.06.001 

χειροκίνητη πρέσσα, inox  
για μπιφτέκια 13 cm

πρέσσα για μπιφτέκια

385
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κουζίνα

037.05.126 
πίλερ πέταλο 
με 3 μαχαίρια julienne 

037.05.543 
πίλερ πέταλο 
για πλατύ κόψιμο 

037.05.526 
πίλερ πέταλο  
julienne

037.05.547 
πίλερ πέταλο  
πλαστικό για πλατύ  
κόψιμο

037.05.573 
πίλερ πέταλο  
πλαστικό

037.05.621 
πίλερ πέταλο  
inox

037.05.665 
κουτάλι  
ντομάτας

037.05.138 
κόπτης ψύχας  
λαχανικών 
φρούτων

037.05.162 
μαχαίρι γκέιπφρουτ

 037.05.159 
καθαριστής 
μήλου, 1,6 cm

037.05.514 
καθαριστής 
μήλου, 1,8 cm

037.05.123 
καθαριστής 
μήλου, 2 cm

037.05.125 
κολοκυθο- 
καθαριστής

037.05.152 
ραγού 
1,5 cm

037.05.150 
ραγού, 1,8 cm

037.05.154 
ραγού, 2,5 cm

037.05.151 
ραγού οβάλ 
κοχύλι

037.05.155 
ραγού 22-25 mm

037.05.157 
ραγού 22-30 mm

πέταλο ίσιο, inox 
037.05.124 9 cm 
037.05.128 5 cm

037.05.129 
πέταλο με  
δόντια, inox, 5 cm

037.05.544 
πίλερ κάθετο 
(δεξιόχειρες)

037.05.522 
πίλερ κάθετο 
(αριστερόχειρες)

037.05.520 
πίλερ  
με κινητή λάμα

037.05.262 
πίλερ 
κάθετο

037.05.062 
μαχαίρι «V» 
γαρνιρίσματος

037.05.161 
πίλερ πατάτας

037.05.519 
πίλερ  
σπαραγγιών

037.05.518 
πίλερ λεπτής  
φλύδας ντομάτας

037.05.006 
κόπτης juliene 
19χ13 cm

037.05.011 
κόπτης λαχανικών  
με 8 λάμες

μικροεργαλεία κουζίνας
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κουζίνα

μικροεργαλεία κουζίνας

εργαλείο-κόπτης  
για «ποτηράκι» λαχανικών 

037.05.040   διαμ. 4 cm 

037.05.041   διαμ. 5 cm

037.05.505 
γαρνιτούρας  
λαχανικών

037.05.163 
μαχαίρι ντεκόρ

037.05.120 
μαχαίρι  
φλύδα / ξύσμα

037.05.110 
μαχαίρι ξύσμα

037.05.109 
μαχαίρι φλύδα

037.05.029 
μαχαίρι φλύδα 
δεξιόχειρα

037.05.028 
μαχαίρι φλύδα  
αριστερόχειρα

037.05.158 
ξύστρα  
βουτύρου

037.05.504 
γαρνιτούρας  
βουτύρου

037.05.111 
«στυλό» με δύο μαχαιράκια (μαλακό και σκληρό)

037.05.039 
«στυλό» με μαχαιράκι μαλακό και ακίδα

067.03.001 
σετ εργαλείων  

διακόσμησης, 8 τμχ.

037.05.625   
σετ 4 εργαλεία  
διακόσμησης 

067.03.000 
σετ εργαλείων γλυπτικής, 8 τμχ.

045.05.697 
σετ 4 τμχ. μαχ. διακόσμησης

037.05.023 
«ξύστρα» περιστροφικής 
κοπής λαχανικών (λαβή 8 cm)

037.05.516  
«ξύστρα» περιστροφικής κοπής 
λαχανικών (λαβή 10 cm)

037.05.134 
εργαλείο λαχανικών  
για σπιράλ 0,8 cm  
24 cm

037.05.135/545 
εργαλείο λαχανικών  
για σπιράλ 1,5 cm  
24 cm

042.05.030 
σετ 2 εύκαμπτα  
καλαμάκια, 74 cm
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037.05.510 
καθαριστής  
ψαριού

037.05.127 
καθαριστής με δύο 
λάμες για μικρό  
ή μεγάλο ψάρι

037.05.018 
καθαριστής  
ψαριού

037.05.046 
καθαριστής  
για μεγάλο ψάρι 

037.05.245 
καθαριστής ψαριού 
για μεγάλο ψάρι 

037.08.230 
καθαριστής ψαριού 
για μικρό ψάρι

037.05.512 
πένσα αστακού 
με δόντι

037.05.511 
πένσα αστακού

037.05.562 
πένσα αστακού 
inox

037.05.242 
πηρούνι  
θαλασσινών

030.05.105 
πηρούνι αστακού  
18 cm

037.05.252 
πηρούνι αστακού  
18 cm

037.05.450 
πηρούνι αστακού  
18 cm

037.14.000 
κόπτης αχινού

037.05.246 
κόπτης αχινού  
μεγάλος

037.05.121 
πένσα ψαριού  
για κόκκαλα

037.05.048 
τσιμπιδάκι ψαριού  
14 cm

037.05.118 
τσιμπιδάκι λοξό,  
14 cm

037.05.035 
τσιμπιδάκι για λεπτά 
κόκκαλα

037.05.036 
τσιμπιδάκι για 
σκληρά κόκκαλα

037.05.047 
ανοιχτήρι οστράκων 
22 cm

037.05.112 
μαχαίρι οστράκων

037.05.528 
ανοιχτήρι  
οστράκων, 25 cm

037.05.241 
μαχαίρι  
οστράκων, 15 cm

056.05.017 
γάντι οστράκων 
rubber 

μικροεργαλεία κουζίνας

πρέσσες πατάτας

042.05.013 
πρέσσα πατάτας  
αλουμινίου

071.05.016  
πρέσσα πατάτας  
με μηχανισμό 
10 cm | 24 cm

πρέσσα πατάτας 

042.05.012     12 cm | 32 cm 

042.05.011     12 cm | 45 cm 

042.05.004     13 cm | 61 cm 

042.05.006     15 cm | 71 cm

071.05.015 
πρέσσα πατάτας, inox 
με 3 ανταλλακτικά
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μικροεργαλεία κουζίνας

037.05.005 
κόπτης αυγού

037.05.231 
αυγοκόπτης 
δύο θέσεων

037.05.515 
αυγοκόπτης  
διπλής φοράς

037.05.502 
αυγοκόπτης 
6 τμημάτων

037.05.261 
αυγοκόπτης σε φέτες

037.05.038 
διαχωριστής αυγών

037.05.525 
σετ 4 πιρούνια  
καλαμποκιού

037.05.640 
τρίφτης τζίντζερ

037.05.064 
κόπτης ίσιος 
ρυθμιζόμενος τυριού

037.05.564 
κόπτης μοτσαρέλας

037.05.529 
κόπτης φλύδας  
τυριού

037.05.614 
κόπτης φράουλας

037.05.567 
βουρτσάκι καθαρισμού 
τρούφας μανιταριών

037.05.500 
κόπτης  
για μανιτάρια

037.05.063 
κόπτης με δόντια  
ρυθμιζόμ. τρούφας

037.05.509 
κόπτης  
για ραπανάκια

037.05.073 
δίχτυ μπαχαρικών  
φούσκα, inox10 cm  

037.05.507 
καθαριστής  
κουκουτσιών ελιών

037.05.137 
πρέσσα σκόρδου

037.05.550 
πρέσσα σκόρδου

037.05.610 
πρεσσα σκόρδου 

037.05.503 
πρέσσα  
πολλαπλών χρήσεων

037.05.605 
αποπυρηνωτής 
κερασιών

037.05.506 
καθαριστής  
κουκουτσιών βύσσινων

037.05.508 
κόπτης μήλου

037.05.021 
καθαριστής ανανά 
2,8 cm

037.05.523 
κόπτης 
καρπουζιού 
23,5x3,8 cm



σούβλες για σουβλάκια, 3 mm 

042.05.017     10 cm 

042.05.018     15 cm 

042.05.019     20 cm 

042.05.020     25 cm 

042.05.021     30 cm 

042.05.022     35 cm 

042.05.023     40 cm 

σούβλες για σουβλάκια, 5 mm 

042.37.015     20 cm 

042.37.016     25 cm 

042.37.017     30 cm 

042.37.018     35 cm 

042.37.019     40 cm 

βέργες κεμπάπ πλακέ 

042.37.001    50 cm  (1 mm) 

042.05.087    60 cm  (2 mm) 

042.05.088    65 cm  (2 mm) 

βέργα για κοντοσούβλι τετράγωνη 
042.05.089    60 cm (5x5 mm) 

σούβλες
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σχάρα βαθειά καρέ, inox 
060.05.004    30x30 cm 
060.05.003    40χ30 cm 

σχάρα βαθειά καρέ, χρωμίου 
060.05.002    26χ43 cm 

σχάρα  κασσίτερου, πλάγια 
060.27.001    27χ33 cm 
060.27.002    33χ40 cm 
060.27.003    40χ45 cm  

σχάρα κασσίτερου, κάθετη 
060.27.006    33χ27 cm  
060.27.007    40χ33 cm  

σχάρα κασσίτερου, κάθετη, VLine 

060.27.047    27χ33 cm 

060.27.046    40χ33 cm  

060.27.045    45x40 cm  

σχάρα κασσίτερου, βαθειά 
060.27.010    27x20 cm 
060.27.011    27χ33 cm 
060.27.012    33χ40 cm 
060.27.014    40χ45 cm 

σχάρα κασσίτερου βαθειά καρέ 
060.27.022    27χ33 cm 
060.27.023    33χ40 cm  

060.27.024    40χ45 cm 

σχάρα κασσίτερου καρέ 
060.27.050    40χ33 cm 
060.27.051    33χ40 cm 

σχάρα κασσίτερου βαθειά καρέ 

060.27.021    24χ12 cm

σχάρες

037.05.606 
ξύστρα κεραμικών και επαγωγικών 
εστιών με κινητό κάλυμμα λεπίδας 

037.05.572    σετ 5 αντ/κές λεπίδες 

ξύστρα με πλαστική λαβή 
051.14.009     29 cm 
051.14.008     ανταλ/κή λάμα

ξύστρες

εργαλεία κρέατος

γάντζος inox 
044.05.055    6 cm (3 mm) 
044.05.056    8 cm (4 mm) 
044.05.057    10 cm  (4 mm) 
044.05.058    12 cm (5 mm) 
044.05.059    14 cm (5 mm) 
044.05.060    16 cm (6 mm) 
044.05.061    18 cm (6 mm) 
044.05.062    20 cm (9 mm) 

γάντζοι

βούρτσα ορειχάλκινη, κόκκινη 
051.14.001    25 cm 
051.14.004    28 cm 

βούρτσα grill ξύλινη με ξύστρα 
051.05.011    35 cm 
βούρτσα ξύλινη  
με 5 σειρές σύρματα 
051.14.000    26 cm

βούρτσες

037.05.536 
πρεσσα hamburger 
12 cm

037.05.633  
πρεσσα hamburger,  
11 cm 
ρυθμιζόμενη  
125 - 170 -230 gr       

037.05.634  
πρεσσα για 3 mini  
hamburger, 7 cm



μπάτης inox 
044.05.000    0,6 kgr  
044.05.001    1 kgr  
044.05.002    1,5 kgr  
044.05.003    2 kgr  
044.05.004    2,5 kgr 

σφυρί σνίτσελ 
044.08.050    24 cm (450 gr) 

σφυρί σνίτσελ 
037.05.517    24 cm (400 gr) 
037.05.530    24 cm (400 gr) 

σφυρί κρέατος αλουμινίου 
2 επιφανειών 
044.05.125    24,5 cm 

τρυφεροποιητής κρέατος 
με 35 λεπίδες inox  

044.05.115    7,3 cm | 10,7 cm

βελόνα κρέατος κούρμπα 
044.05.028    20 cm 
044.05.029    24 cm 

βελόνα κρέατος 
044.05.027    18 cm 

κλωστή κρέατος 
037.05.650    60 m

βελόνες κρέατος

037.05.607  
βελόνες για ρολλό  
κρέατος (10 τμχ.) 
10 cm
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εργαλεία κρέατος

«κανόνι» tubi 
044.08.038     96 mm  
044.08.039    110 mm  
044.08.040    125 mm  
044.08.042    δίχτυ 50 m (διαμ. 12 cm) 

«κανόνι» tubi 
044.08.041    140 mm  
044.08.043    δίχτυ 50 m (διαμ. 14 cm)

«κανόνι» tubi 

μηχανή για σουβλάκια 

071.11.000    για 100 σουβλάκια  
50-65 gr 
23x23 cm | 33 cm 
 

071.11.001    για108 σουβλάκια 
70-110 gr 
36x36 cm | 39 cm 

επεξεργασία κρέατος

μηχανή κοπής για σουβλάκια με μαχαίρι

σύριγγα αρωμάτων 

037.05.071    45 ml 

037.05.604    50 ml 

037.05.538    σύριγγα αρωμάτων 
φούσκα, inox  

037.05.072    σύριγγα αρωμάτων 
φούσκα, inox  

 037.05.527   σύριγγα υγρών 
πλαστική

σύριγγα αρωμάτων

030.05.185 
σετ κρέατος  
μαχαίρι/πηρούνα 

044.05.031                        
πηρούνα  
ψητού                   18 cm  

030.05.186 
πηρούνα  
κρέατος            15,5 cm 

030.05.187 
πηρούνα  
κρέατος            17,5 cm

πηρούνες κρέατος



στεγνωτήρας  
λαχανικών  
071.05.090    20 lt

στεγνωτήρες λαχανικών

στεγνωτήρας  
λαχανικών  
«Dynamic» 
071.05.084    5 lt 
071.05.071    10 lt 
071.05.072    20 lt

στεγνωτήρας  
λαχανικών  
071.05.082    12 lt 
071.05.083    25 lt

στεγνωτήρας  
λαχανικών  
071.05.081    2 lt

042.05.010 
τρίφτης τετράγωνος  
μεγάλος, inox 

042.05.064 
τρίφτης τετράγωνος  
αποσπώμενη βάση

042.05.009 
τρίφτης «πυραμίδα» 
inox, 25 cm

042.05.094 
τρίφτης  inox 
medium fine

042.05.095 
τρίφτης  inox 
extra coarse

042.05.091 
τρίφτης inox 
fine

042.05.092 
τρίφτης inox 
medium

042.05.093 
τρίφτης inox 
χοντρό τρίμμα

037.05.560 
τρίφτης  inox 
fine

037.05.561 
τρίφτης  inox 
fine medium

037.05.559 
τρίφτης inox 
medium 
χοντρό τρίμμα

037.05.558 
τρίφτης inox 
χοντρό τρίμμα
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037.05.501 
τρίφτης με θήκη  
και 4 λάμες

042.53.008 
πιάστρα

042.53.004 
τρίφτης λαχανικών

042.53.001 
τρίφτης λαχανικών

037.05.540 
τρίφτης 
μοσχοκάρυδου

037.05.136 
τρίφτης ginger

037.05.638 
τρίφτης κυδωνιού

071.05.055 
μύλος βοτάνων

071.05.048 
τρίφης τυριού 
με 1 κώνο

071.05.049 
τρίφης τυριού 
με 3 κώνους

τρίφτες



044.05.052     ψαλίδι κουζίνας, 23 cm 
                         τιτανίου 

044.05.051     ψαλίδι κουζίνας, 20 cm 
                         αποσπώμενο 

044.05.023     ψαλίδι ψαριού, 22 cm 

037.05.565     ψιλοκόπτης 

044.05.040     ψαλίδι κοτόπουλου 

044.05.041     ψαλίδι, 22 cm 

044.05.037     ψαλίδι γενικής 
χρήσης, 18 cm 

044.05.038     ψαλίδι inox  
με ασφάλεια, 25 cm 

044.05.035     ψαλίδι γενικής 
χρήσης, 18 cm

ανοιχτήρι κονσερβών 

027.05.014   36 cm 

027.05.015   56 cm 

Διατίθενται  
ανταλλακτικά  
μαχαίρια,  
ροδέλλες, κ.λπ.

ανοιχτήρι  
κονσερβών 

027.05.045 
χρωμίου, 56 cm 

027.05.046    
inox, 56 cm 

Διατίθενται  
ανταλλακτικά  
μαχαίρια,  
ροδέλλες, κ.λπ.

027.05.007 
ανοιχτήρι  
κονσερβών

027.05.013 
ανοιχτήρι  
κονσερβών

027.05.000 
ανοιχτήρι  
κονσερβών

ανοιχτήρια 
κονσερβών

027.08.002 
ανοιχτήρι  
πλαστικό

027.08.001 
ανοιχτήρι «Titan» 
ξύλινο

ψαλίδια κουζίνας
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φτυάρια πίτσας

δίσκος ψησίματος 

049.05.193   30χ90 cm 

049.05.191   40χ70 cm 

049.05.194   40χ90 cm 

049.05.195   40χ110 cm 

δίσκος ψησίματος διάτρητος 

049.05.178   30χ70 cm 

049.05.179   30χ90 cm 

049.05.180   40χ70 cm 

049.05.181   40χ90 cm 

049.05.182   40χ110 cm 

δίσκοι ψησίματος ανοδιωμένου αλουμινίου
«al metro»φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου, 

διάτρητο, στρογγυλό 

049.05.056    32 cm | λαβή 120 cm 

049.05.059    32 cm | λαβή 150 cm 

049.05.053    32 cm | λαβή 180 cm 

049.05.055    37 cm | λαβή 120 cm 

049.05.057    37 cm | λαβή 150 cm 

049.05.054    37 cm | λαβή 180 cm 

φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου, 
διάτρητο, τεράγωνο 

049.05.049    32 cm | λαβή 150 cm 

049.05.051    32 cm | λαβή 180 cm 

049.05.050    37 cm | λαβή 120 cm 

049.05.048    37 cm | λαβή 150 cm 

049.05.052    37 cm | λαβή 180 cm

φτυάρια ανοδιωμένου αλουμ. - διάτρητα

φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου, 
διάτρητο, τεράγωνο 

049.05.152    32 cm | λαβή 150 cm 

049.05.163    37 cm | λαβή 150 cm

φτυάρια ανοδιωμένου αλουμ. - διάτρητα
φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου, 
διάτρητο, στρογγυλό 

049.05.065    17 cm | λαβή 150 cm 

049.05.066    20 cm | λαβή 150 cm 

049.05.067    23 cm | λαβή 150 cm 

φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου, 
διάτρητο, τεράγωνο 

049.05.061    32 cm | λαβή 150 cm 

049.05.062    37 cm | λαβή 150 cm 

φτυάρια ανοδιωμένου αλουμ. «Napoletana»

φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου, 
ορθογώνιο 

049.05.156    23χ40 cm | λαβή 120 cm 

 

φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου, 
διάτρητο, ορθογώνιο 

049.05.154    23χ40 cm | λαβή 120 cm 

φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου 
τετράγωνο, τρυπητό 

049.05.210    33x33 cm | λαβή 30 cm 

049.05.211    33x33 cm | λαβή 60 cm 

049.05.212    36x36 cm | λαβή 60 cm 

φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου 
στρογγυλό, τρυπητό 

049.05.215    33 cm | λαβή 30 cm 

049.05.216    33 cm | λαβή 60 cm 

049.05.217    36 cm | λαβή 30 cm 

049.05.218    36 cm | λαβή 60 cm 

049.05.221    33 cm | λαβή 120 cm 

049.05.220    36 cm | λαβή 120 cm

φτυάρια ανοδιωμένου αλουμινίου

φτυάρια ανοδιωμένου αλουμ. «Roma»



φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου, 
στρογγυλό 

049.05.071    32 cm | λαβή 60 cm 

049.05.157    41 cm | λαβή 150 cm 

049.05.045    45 cm | λαβή 180 cm 

φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου,  
τετράγωνο 

049.05.153    30 cm | λαβή 150 cm 

049.05.070    32 cm | λαβή 60 cm 

049.05.043    32 cm | λαβή 150 cm 

049.05.073    41 cm | λαβή 180 cm

φτυάρια ανοδιωμένου αλουμινίου

φτυάρι inox αντικολλητικό 
στρογγυλό 

049.05.134    32 cm | λαβή 150 cm 

049.05.133    32 cm | λαβή 180 cm 

049.05.139    37 cm | λαβή 120 cm 

049.05.140    37 cm | λαβή 150 cm 

φτυάρι inox αντικολλητικό 
τετράγωνο 

049.05.145    32 cm | λαβή 120 cm 

049.05.146    32 cm | λαβή 150 cm 

049.05.150    37 cm | λαβή 120 cm 

049.05.151    37 cm | λαβή 150 cm

φτυάρια inox - αντικολλητικά
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φτυάρι inox, στρογγυλό 

049.05.103    32 cm | λαβή 180 cm 

φτυάρι inox, στρογγυλό 

049.05.107    37 cm | λαβή 180 cm 

φτυάρι inox, τετράγωνο 

049.05.113    32 cm | λαβή 150 cm 

φτυάρι inox, στρογγυλό 
με κινητή λαβή 

049.05.087    17 cm | λαβή 180 cm 

049.05.085    20 cm | λαβή 150 cm 

049.05.094    26 cm | λαβή 75 cm 

049.05.093    26 cm | λαβή 150 cm

φτυάρια πίτσας
φτυάρια inox

051.05.113 
βούρτσα φυσική τρίχα 

049.05.072 
φτυάρι τετράγωνο  
τρυπητό 
32 cm | λαβή 150 cm 

049.05.086 
φτυάρι στρογγυλό 
τρυπητό  
20 cm | λαβή 150 cm

εργαλεία φούρνου «Gluten Free»

φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου 
στρογγυλό, με κινητή λαβή 

049.05.260    15 cm | λαβή 150 cm 

049.05.261    20 cm | λαβή 150 cm 

φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου 
στρογγυλό, με κινητή λαβή 
διάτρητο 

049.05.262    15 cm | λαβή 150 cm 

049.05.263    20 cm | λαβή 150 cm 

049.05.265    25 cm | λαβή 150 cm

φτυάρια inox

049.05.036               
σταντ εργαλείων 
gluten free 

για όσους σερβίρουν πίτσα Gluten Free,  
τα εργαλεία με την πράσινη λαβή  

τους βοηθούν να είναι ευθυγραμμισμένοι 
με τους κανόνες υγείας της E.U.

φτυάρι ανοδιωμένου αλουμινίου, 
οβάλ 

049.05.075    30x30 cm | λαβή 17 cm 

049.05.076    33x33 cm | λαβή 17 cm

φτυάρια ανοδιωμένου αλουμ. - κοντή λαβή



βούρτσα με κοντάρι 
μεταλλική τρίχα 
051.05.109    στρογγυλή 

βούρτσα με κοντάρι 
μεταλλική τρίχα 
051.05.107    ορθογώνια 
051.05.110    ανταλλακτική βούρτσα 

βούρτσα με κοντάρι 
μεταλλική τρίχα 
051.05.112    διπλή 

βούρτσα με κοντάρι 
φυσική τρίχα 
051.05.108    ορθογώνια 
051.05.111    ανταλλακτική βούρτσα 

βούρτσα αλευριού 
051.05.020    30 cm, μπεζ 
051.05.021    30 cm, μαύρη 

βούρτσα φούρνου 
051.05.115    30χ4 cm | 5 cm

βούρτσες φούρνου
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049.05.033 
σταντ ταψιών πίτσας 
16 θέσεων 
30χ31 cm | 61 cm

049.05.032 
σταντ δίσκων 

4 θέσεων 
37χ22 cm | 26 cm

φτυάρι ξύλινο τετράγωνο 

049.39.000   24χ36 cm | λαβή 150 cm 

049.05.001   22χ36 cm | λαβή 120 cm 

φτυάρι πεϊνιρλί 

049.56.005   90x14 cm | λαβή 150 cm

φτυάρια φούρνου 

049.05.006 
σταντ αλουμινίου για 3 φτυάρια049.05.005 

σταντ αλουμινίου  
για 2 φτυάρια

049.05.037 
σταντ pizza με 2 φτυάρια:  

(τετράγωνο 30cm και  
στρογγυλό 20cm) και  

βούρτσα φούρνου  
(συνολικό μήκος λαβής 80cm) 

φτυάρι καθαρισμού φούρνου inox  

049.05.001    21χ31 cm | λαβή 173 cm 

051.05.101    21χ31 cm | λαβή 180 cm 

ξύστρα καθαρισμού φούρνου inox  

051.05.100    24χ10 cm | λαβή 150 cm 

051.05.101    24χ10 cm | λαβή 180 cm 

φτυάρια καθαρισμού φούρνου



ταψί πίτσας αντικολλητικό 
049.41.000   15 cm 
049.41.001   20 cm 
049.41.008   22 cm 
049.41.006   25 cm 
049.41.002   27 cm 
049.41.009   28 cm 
049.41.003   30 cm 
049.41.004   32 cm 
049.41.005   34 cm 
049.41.007   40 cm 

ταψί πίτσας αλουμινίου 
049.20.000    14 cm 
049.20.001    16 cm 
049.20.002    18 cm 
049.20.003    20 cm 
049.20.004    22 cm 
049.20.005    24 cm 
049.20.006    26 cm 
049.20.007    28 cm 
049.20.008    30 cm 
049.20.009    32 cm 
049.20.010    34 cm 
049.20.011    36 cm 

pizza

ταψιά ψησίματος πίτσας

δίσκος σερβιρίσματος πίτσας  
αλουμινίου 
049.20.016     16 cm 
049.20.017     19,5 cm 
049.20.018     21,5 cm 
049.20.019     23 cm 
049.20.020     25 cm 
049.20.021     28 cm 
049.20.022     29,5 cm 
049.20.023     31 cm 
049.20.024     33,5 cm 
049.20.025     35,5 cm 
049.20.026     37,5 cm 

δίσκοι σερβιρίσματος πίτσας 

δίσκος πίτσας τρυπητός στρογγυλός 
049.05.025    22 cm 
049.05.024    26 cm 
049.05.020    28 cm 
049.05.021    31 cm 
049.05.022    33 cm 
049.05.023    35,5 cm 
049.05.026    40 cm 

δίσκος πίτσας τρυπητός ορθογώνιος 
049.05.035    40χ60 cm

δίσκοι σίτας 

037.05.356 
ρόδα πίτσας 
10 cm

037.05.358 
ρόδα πίτσας 
10 cm

037.05.355 
ρόδα πίτσας 
5,8 cm

σπάτουλα πλαστική, τρίγωνη 

057.05.009    12,5χ9 cm 

057.05.010    13χ10 cm

κουτάλες δόσης 
030.05.103    177 gr 
030.05.102    90 gr

057.05.008                  
σπάτουλα πλαστική 
8χ11,5 cm

057.05.004             
σπάτουλα inox     
12x17 cm

057.05.013 
σπάτουλα  
τρυπητή inox               
15x22 cm

037.05.350                   
κόπτης mezzo inox

056.05.024                      
πιάστρα ταψιού  
inox

056.05.023          
πιάστρα ταψιού  
inox

045.05.311 
μαχαίρι πίτσας, inox, 54 cm

044.05.053 
ψαλίδι πίτσας, 15 cm 

(μήκος με την λαβή 26 cm)

057.05.011      
σπάτουλα  
inox                   
25,5x18 cm

057.05.012                  
σπάτουλα  
τρυπητή, inox             
25,5x18 cm

κουζίνα
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037.05.480 
ρόδα πίτσας, διπλή,  
«ποδήλατο»



075.05.082 τρόλλεϋ πλατφόρμα 
για καλάθια 60χ40 cm

τρόλλεϋ καλαθιών

398

κουζίνα

καλάθια ζύμης λευκά ατρύπητα 
048.14.100 60χ40 cm | 8 cm  
048.14.101 60χ40 cm | 11 cm  
048.14.102 60χ40 cm | 16 cm  
048.14.103 60χ40 cm | 20 cm  
048.14.108 καπάκι flat, 60χ40 cm   

καλάθια ζύμης λευκά τρυπητά 
048.14.130 60χ40 cm | 7cm  
048.14.131 60χ40 cm | 10cm  
048.14.132 60χ40 cm | 13cm  
048.14.133 60χ40 cm | 19cm  
048.14.120 καπάκι με εγκοπές

60χ40 cm   

καλάθια ζύμης λευκά ατρύπητα 
048.14.115 60χ40 cm | 7 cm  
048.14.116 60χ40 cm | 10 cm  
048.14.117 60χ40 cm | 13 cm  
048.14.120 καπάκι με εγκοπές

60χ40 cm

καλάθια ζύμης λευκά

καλάθια ζύμης 
048.05.008 60χ40 cm | 7 cm  
048.05.009 60χ40 cm | 10 cm  
048.05.010 60χ40 cm | 13 cm  
048.05.011 καπάκι 60χ40 cm   

048.05.096 40χ30 cm | 10 cm  
048.05.097 καπάκι 40χ30 cm  

καλάθια ζύμης  διάτρητα 
048.05.012 60χ40 cm | 7 cm  
048.05.013 60χ40 cm | 10 cm  
048.05.014 60χ40 cm  | 13 cm 

καλάθια ζύμης λευκά

καλάθι τρυπητό 

048.14.149    50χ40 cm | 30 cm 
50 Kgr  

048.14.151    60χ50 cm | 36 cm 
70 Kgr  

048.14.150    75χ50 cm | 42 cm 
100 Kgr  

καλάθι τρυπητό 

048.05.105    64x42 cm | 32 cm 
                        60 lt 

048.05.106    73x52 cm | 40 cm 
                        100 Kgr  

δοχεία αποθήκευσης ψωμιού

καλάθι ζύμης, 10 lt 
30x40 cm | 10 cm 
048.05.150    λευκό 
048.05.154    γκρι 
048.05.155    μπλε 
048.05.156    πράσινο 

καπάκι καλαθιού ζύμης, 30x40 cm 
048.05.151    λευκό 

καλάθι ζύμης, 20 lt 
60χ40 cm | 10 cm 
048.05.162    λευκό 
048.05.159    μπλε 
048.05.158    πράσινο 
048.05.160    κόκκινο 
048.05.161    μωβ 

καπάκι καλαθιού ζύμης, 60χ40 cm 
048.05.163    λευκό 

τρόλλεϋ καλαθιού 60χ40 cm 
075.05.210    λευκό 

καλάθια ζύμης

καλάθια ζύμης 
048.05.027 60χ40 cm | 5,5 cm  
048.05.025 60χ40 cm | 9 cm  
048.05.030 καπάκι flat 60χ40 cm

καλάθια ζύμης λευκά

καλάθια ζύμης



μηχανή πάστας ηλεκτρική 
με σταθερό κοπτήρα  
071.51.005    Ampiator 150 
071.51.007    ανταλλακτικό μοτέρ 

071.51.009 
μηχανή πάστας   
Atlas 150 χειροκίνητη  
με 1 διπλό κοπτήρα  
για σπαγγέτι,  
2 κοπτήρες για λαζάνι  
και ραβιόλι 
και αξεσουάρ  
για φετουτσίνι  
και ταλιατέλα

037.05.058 
οβάλ 
10 cm
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μηχανή πάστας χειροκίνητη  
με σταθερό κοπτήρα  
για 3 είδη πάστα 
071.51.000    Atlas 150 
071.51.002    Atlas 180

μηχανή πάστας χειροκίνητη 
με αποσπώμενο κοπτήρα  
για 3 είδη πάστα 
071.51.001    Atlas 150 
071.51.003    Atlas 180 

μηχανή πάστας χειροκίνητη  
χωρίς κοπτήρα 
071.51.010    Atlas 150 
071.51.011    Atlas 180 

071.51.008 
ράγες  

στεγνώματος 
πάστας

071.51.061 
φόρμα ραβιόλι,  
ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
με κόπτη pc και inox rolling pin  
για 10 ραβιόλι 50mm

071.51.062 
φόρμα ραβιόλι,  
ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
με ξύλινο rolling pin  
για 24 στρογγυλά  
ραβιόλι 40mm

φόρμα/κόπτης ζύμης 
στρογγυλός 
037.05.077  10 cm 
037.05.078  12 cm

037.05.080 
τετράγωνος 

 6χ6 cm

pasta time

κόπτες ραβιόλι

037.05.055 
«καρδιά» 
6 cm

037.05.043 
τετράγωνος 
4,8 cm

037.05.042 
στρογγυλός 
5,8 cm

κοπτήρες για Atlas 150

071.51.057     Capelli 

071.51.056    Lasagnette 

071.51.055    Linguine 

071.51.052     Papardelle 

071.51.051    Trenette 

071.51.053     Vermicelli 

071.51.054     Mafaldine 

071.51.058    Raviolli 
071.51.059    Raviollini 

037.05.079 
στρογγυλός 

6 cm

071.51.063 
φόρμα ραβιόλι,  
ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
με ξύλινο rolling pin  
για 24 τετράγωνα  
ραβιόλι 50mm

037.05.056 
«Αστέρι» 
6,5 cm

037.05.059 
στρογγυλός 
8 cm

037.05.060 
τετράγωνος  
8x8 cm

037.05.057 
«Λουλούδι» 
7 cm



τηγάνι  «Tamagoyaki» 
061.29.015   15x18 cm 

σκουπάκι bamboo για wok 
030.05.172   30 cm 

φόρμες για sushi 

037.05.076   φόρμα sushi 
τρίγωνη 

037.05.075   φόρμα sushi 
ορθογώνια 

037.05.074   βάση κοπής  
sushi 4χ6χ7 cm 

κουτάκι μπαμπού για shusi 
032.05.082  23x8 cm | 6  cm

σπατουλα γεμίσματος εργαλείου falafel 
ανοξειδωτη, ορθογώνια 

067.05.265      6χ4 cm | 18,5 cm 

σπατουλα γεμίσματος εργαλείου falafel 
ανοξειδωτη, οβάλ 

067.05.266      6χ4,5 cm | 18,5 cm

σπάτουλα με ξύλινο χέρι 
030.05.166   11 cm | 36 cm 
030.05.167   12 cm | 36 cm 
030.05.168   13 cm | 38 cm 

κουτάλα βαθειά με ξύλινο χέρι 
030.05.179   11 cm | 34 cm 
030.05.180   12,5 cm | 36 cm 
030.05.181   13,5 cm | 36 cm 
030.05.182   14,5 cm | 36 cm 

κουτάλα τρυπητή με ξύλινο χέρι 
030.05.178   18 cm | 40 cm 

κουτάλα αράχνη με ξύλινο κοντό χέρι 

030.05.170   20 cm 
030.05.174   28 cm 
030.05.175   30 cm 
030.05.176   32 cm 

μπαλνταδάκι κινέζικης κουζίνας 
045.98.118  20 cm

400

κουζίνα

falafel time

ethnic κουζίνα

εργαλείο μερίδας falaffel 
για falaffel πάχους 1,2 cm 

067.05.257       3 cm | 1,2 cm 

067.05.262       3,2 cm | 1,2 cm 

067.05.261       3,5 cm | 1,2 cm 

067.05.256       4 cm | 1,2 cm 

067.05.260       5 cm | 1,2 cm 

067.05.258       5,5 cm | 1,2 cm 

067.05.259       6 cm | 1,2 cm 

σουρωτήρι στρογγυλό 

058.05.040/075 
13 cm | 18 cm 

058.05.041 
16,5 cm | 18,5 cm

σουρωτήρι,  
πλακέ στρογγυλό 

058.05.068 
18 cm | 17 cm 

058.05.067 
16 cm | 18 cm 

058.05.065 
14 cm | 14 cm



030.05.033 
φωλιά tacos,  
inox 

κουζίνα

061.05.517 
καλάθι tacos burittos, 
διπλό, 28x15 cm 

061.05.519 
καλάθι tacos 6 θέσεων 

061.05.518 
καλάθι tacos tortilla  
(με δύο θήκες 20,5 cm) 
17x51 cm 

tacos time

ethnic κουζίνα

πρέσσα τορτίγιας 
cast iron 
071.05.091      20 cm

401

030.05.006 
λαβίδα φωλιά tacos  
12χ6 cm | 40 cm 

σκεύος shchirin για tabletop bbq 

047.05.002   13x13 cm | 11 cm 

047.05.003   25x15 cm | 13 cm 

071.05.037  
επαγγελματικός κόπτης,  
rouet, λαχανικών,  
με 3 διαφορετικές λεπίδες  
για την επιλογή του κατάλληλου  
πάχους της γαρνιτούρας  
(φιδές, σπαγγέτι, ταλιατέλλα),  
παράγει 10 μερίδες γαρνιτούρας  
σε 1 λεπτό    

071.05.038  
εργαλείο γαρνιρίσματος, κόπτης 
"Sushi Nii Tsumasan",  
για ασιατική κουζίνα,  
δημιουργεί λεπτά φύλλα λαχανικών 
και διαφορετικού πάχους λωρίδες 

σκεύος ατμού bamboo 
μονό με καπάκι 
025.29.005   15 cm 
025.29.008  18 cm 
025.29.009  20 cm 
025.29.010  25 cm 
025.29.011  30 cm 

σκεύος ατμού bamboo 

025.29.122   δύο θέσεων, 20 cm 

σκεύος Hangiri 
στεγνώματος  ρυζιού 

025.05.201   36 cm 

σκεύος Hangiri στεγνώματος ρυζιού 
025.05.202   30 cm | 8 cm 
025.05.203   42 cm | 10 cm 
025.05.205   60 cm | 12 cm 
025.05.204   72 cm | 13 cm 
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κουζίνα

δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 
040.07.027    ύψος: 1 cm 1,25 lt  
040.07.010    ύψος: 2 cm 2,5 lt 
040.07.011    ύψος: 4 cm 5 lt 
040.07.012    ύψος: 6,5 cm 9 lt 
040.07.013    ύψος: 10 cm 14 lt 
040.07.014    ύψος: 15 cm 21 lt 
040.07.015    ύψος: 20 cm 28 lt 

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 
040.07.040    ύψος: 2 cm 1,5 lt 
040.07.041    ύψος: 4 cm 3 lt 
040.07.042    ύψος: 6,5 cm 4 lt 
040.07.043    ύψος: 10 cm 6,5 lt 
040.07.044    ύψος: 15 cm 9,5 lt 
040.07.045    ύψος: 20 cm 12,5 lt 

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 
040.07.057    ύψος: 2 cm 0,75 lt 
040.07.058    ύψος: 6,5 cm 2,5 lt 
040.07.059    ύψος: 10 cm 4 lt 
040.07.060    ύψος: 15 cm 5,7 lt 
040.07.061    ύψος: 20 cm 7,8 lt 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 
040.07.078    ύψος: 2 cm 0,5 lt 
040.07.070    ύψος: 6,5 cm 1,8 lt 
040.07.071    ύψος: 10 cm 2,8 lt 
040.07.072    ύψος: 15 cm 4 lt 
040.07.073    ύψος: 20 cm 5,5 lt 

δοχείo GN 1/6 – 17,3x16,2 cm 
040.07.080    ύψος: 6,5 cm 1 lt 
040.07.081    ύψος: 10 cm 1,6 lt 
040.07.082    ύψος: 15 cm 2,4 lt 
040.07.083    ύψος: 20 cm 3,4 lt 

δοχείo GN 1/9 – 17,3x10,8 cm 
040.07.088    ύψος: 6,5 cm 0,6 lt 
040.07.089    ύψος: 10 cm 1 lt 

δοχείo GN 2/3 – 35,5x32,5 cm 
040.07.029    ύψος: 1 cm  
040.07.030    ύψος: 6,5 cm 5,5 lt 
040.07.031    ύψος: 10 cm 9 lt 
040.07.032    ύψος: 15 cm 13 lt 

δοχείo GN 2/4 – 53x16,2 cm 
040.07.092    ύψος: 2 cm 1,5 lt 
040.07.093    ύψος: 6,5 cm 5,5 lt 
040.07.094    ύψος: 10 cm 9 lt 
040.07.096    ύψος: 15 cm 13 lt 

δοχείo GN 2/1 – 65x53 cm 
040.07.000    ύψος: 2 cm 5 lt 
040.07.001    ύψος: 4 cm 10 lt 
040.07.002    ύψος: 6,5 cm 18,5 lt 
040.07.003    ύψος: 10 cm 28,5 lt 
040.07.004    ύψος: 15 cm 42,5 lt 
040.07.005    ύψος: 20 cm 57,5 lt

δοχεία GN, inox

δοχεία GN inox 304



κουζίνα

δοχεία GN inox 304
δοχεία GN, inox, διάτρητα

σχάρα στραγγίσματος GN 
040.07.025      GN 1/1 
040.07.054      GN 1/2 
040.07.067      GN 1/3 
040.07.076      GN 1/4 
040.07.079      GN 1/6 
040.07.034      GN 2/3

σχάρα στραγγίσματος

καπάκι GN 
040.07.023     GN 1/1 
040.07.052     GN 1/2 
040.07.065     GN 1/3 
040.07.074     GN 1/4 
040.07.084     GN 1/6 
040.07.090     GN 1/9 
040.07.033     GN 2/3 
040.07.097     GN 2/4 
040.07.008     GN 2/1

καπάκι GN inox

καπάκι GN με εγκοπή 
040.07.026     GN 1/1 
040.07.055     GN 1/2 
040.07.068     GN 1/3 
040.07.077     GN 1/4 
040.07.086     GN 1/6

καπάκι GN με εγκοπή

καπάκι GN inox 18/10 με λάστιχο 
040.07.024      GN 1/1 
040.07.053      GN 1/2 
040.07.066      GN 1/3 
040.07.075      GN 1/4

καπάκι GN inox με λάστιχο

δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 
040.07.018    ύψος: 2 cm 
040.07.019    ύψος: 4 cm 
040.07.020    ύψος: 6,5 cm 
040.07.021    ύψος: 10 cm 
040.07.022    ύψος: 15 cm  

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 
040.07.048    ύψος: 2 cm 
040.07.050    ύψος: 6,5 cm 
040.07.049    ύψος: 10 cm 
040.07.047    ύψος: 15 cm 
040.07.051    ύψος: 20 cm 

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 
040.07.063    ύψος: 6,5 cm 
040.07.064    ύψος: 10 cm 
040.07.062    ύψος: 15 cm 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 
040.07.102    ύψος: 6,5 cm 
040.07.103    ύψος: 10 cm 

δοχείo GN 1/6 – 17,3x16,2 cm 
040.07.104    ύψος: 6,5 cm 
040.07.105    ύψος: 10 cm 
040.07.106    ύψος: 15 cm 

δοχείo GN 2/1 – 65x53 cm 
040.07.009    ύψος: 2 cm 
040.07.006    ύψος: 6,5 cm 
040.07.007    ύψος: 10 cm 
040.07.016    ύψος: 15 cm
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δοχεία GN inox 201

δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 
040.05.409    ύψος: 2 cm 2,5 lt 
040.05.410    ύψος: 6,5 cm 9 lt 
040.05.411    ύψος: 10 cm 14 lt 
040.05.412    ύψος: 15 cm 21 lt 
040.05.413    ύψος: 20 cm 28 lt 

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 
040.06.030    ύψος: 2,5 cm 1,2 lt 
040.05.435    ύψος: 6,5 cm 4 lt 
040.05.436    ύψος: 10 cm 6,5 lt 
040.05437     ύψος: 15 cm 9,5 lt 
040.05.438    ύψος: 20 cm 12,5 lt 

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 
040.05.455    ύψος: 6,5 cm 2,5 lt 
040.05.456    ύψος: 10 cm 4 lt 
040.05.458    ύψος: 15 cm 5,7 lt 
040.05.459    ύψος: 20 cm 7,8 lt 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 
040.05.475    ύψος: 6,5 cm 1,8 lt 
040.05.476    ύψος: 10 cm 2,8 lt 
040.05.477    ύψος: 15 cm 4 lt 
040.05.478    ύψος: 20 cm 5,5 lt 

δοχείo GN 1/6 – 17,3x16,2 cm 
040.05.488    ύψος: 6,5 cm 1 lt 
040.05.489    ύψος: 10 cm 1,6 lt 
040.05.490    ύψος: 15 cm 2,4 lt 

δοχείo GN 1/9 – 17,3x10,8 cm 
040.05.497    ύψος: 6,5 cm 0,6 lt 
040.05.498    ύψος: 10 cm 1 lt 

δοχείo GN 2/3 – 35,5x32,5 cm 
040.06.021    ύψος: 6,5 cm 5,5 lt 
040.06.022    ύψος: 10 cm 9 lt 
040.06.023    ύψος: 15 cm 13 lt

δοχεία GN, inox

καπάκι GN 
040.05.423     GN 1/1 
040.05.443     GN 1/2 
040.05.463     GN 1/3 
040.05.483     GN 1/4 
040.05.495     GN 1/6 
040.05.499     GN 1/9 
040.06.026     GN 2/3

καπάκι GN inox

ράβδοι στήριξης 
040.06.090     53 cm 
040.06.091     32,5 cm

ράβδοι στήριξης
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δοχεία GN inox

σχάρες στραγγίσματος (πλέγμα) 
060.06.005      GN 1/1 
060.06.006      GN 1/2 
060.06.007      GN 1/3 
060.06.008      GN 1/4 
060.06.009      GN 1/6

σχάρες στραγγίσματος

δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 
040.06.011                ύψος: 6,5 cm 
040.06.012                ύψος: 10 cm 
040.06.013                ύψος: 15 cm  
040.06.014                ύψος: 20 cm  

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 
040.06.037                ύψος: 6,5 cm 
040.06.038                ύψος: 10 cm 
040.06.039                ύψος: 15 cm

δοχεία διάτρητα

GN 2/1

GN 2/3 GN 2/3

GN 1/3GN 1/3

GN
2/4

GN
2/4

GN
1/9

GN
1/9

GN
1/9

GN
1/6

GN
1/6

GN 1/3

GN 1/1

GN 1/2

GN
1/4

GN
1/4

βάθος 2 cm

βάθος 4 cm

βάθος 20 cm

βάθος 15 cm

βάθος 10 cm

βάθος 6,5 cm

GN 2/1: 62x53 cm 
GN 1/1: 53x32,5 cm 
GN 1/2: 32,5x26,5 cm

GN 1/3: 32,5x17,6 cm 
GN 1/4: 26,5x16,2 cm 
GN 1/6: 17,3x16,2 cm

GN 1/9: 17,6x10,8 cm 
GN 2/3: 35,4x32,5 cm 
GN 2/4: 53x16,2 cm

διαστάσεις δοχείων  
gastronorm (GN)



075.07.016   τρόλλεϋ GN 2/1,  
10 θέσεων  
58χ66 cm | 90 cm 

075.05.143   τρόλλεϋ GN 2/1,  
15 θέσεων  
47x62 cm | 174 cm 

075.07.017   τρόλλεϋ GN 2/1,  
17 θέσεων  
58χ66 cm | 172 cm 

075.05.144   τρόλλεϋ GN 2/1, 
20 θέσεων 
47x62 cm | 188 cm 

060.05.014   σχάρα inox GN 2/1 
                       65x53 cm
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075.07.015   τρόλλεϋ GN 1/1,  
                       9 θέσεων  
                       44x63 cm | 90 cm 

075.05.142   τρόλλεϋ GN 1/1,  
10 θέσεων 
40χ58 cm | 124 cm 

075.05.140   τρόλλεϋ GN 1/1,  
15 θέσεων  
40x58 cm | 172 cm 

075.07.001   τρόλλεϋ GN 1/1,  
17 θέσεων  
44x63 cm | 172 cm 

060.05.010   σχάρα inox GN 1/1 
                       53x32,5 cm

τρόλλεϋ μεταφοράς GN 1/1 (53x32,5 cm)

τρόλλεϋ μεταφοράς
τρόλλεϋ inox, με περιστρεφόμενες ρόδες, 
οι δύο με φρένο, με κάθετη ράβδο (stop)  
για τη σταθερότητα των ταψιών και δίσκων

τρόλλεϋ μεταφοράς GN 2/1 (62x53 cm)

τρόλλεϋ μεταφοράς δίσκων 60χ40 cm

075.07.011   τρόλλεϋ δίσκων,  
14 θέσεων  
44x63 cm | 165 cm 

075.05.141   τρόλλεϋ δίσκων,  
16 θέσεων  
47x62 cm | 164 cm 

060.05.016  σχάρα inox  
60x40 cm 

κάλυμμα από  LDPE  
για τρόλλεϋ δίσκων 60x40cm 

με φερμουάρ κάθετο 
075.05.192   49x64 cm | 160 cm 

με φερμουάρ οριζόντιο 
075.05.191   69x45 cm | 160 cm 

075.05.193  κάλυμμα από  
LDPE για τρόλλεϋ 
GN 1/1  
με φερμουάρ 

τρόλλεϋ μεταφοράς δίσκων 70x50 cm

075.07.000   τρόλλεϋ δίσκων,  
17 θέσεων  
56x73 cm | 165 cm

τρόλλεϋ μεταφοράς δίσκων 37x53 cm

075.07.005   τρόλλεϋ δίσκων,  
15 θέσεων  
με επιπλέον ράφι 
στο άνω μέρος για 
τοποθέτηση  
ποτηριών  
44x57 cm | 160 cm



τρόλλεϋ inox  
με τετράγωνο σκελετό 

075.05.137   με 2 ράφια 
85χ45 cm | 90 cm 

τρόλλεϋ inox  
με στρογγυλό σκελετό 

075.05.146   με 3 ράφια,  
82χ43 cm | 90 cm 

075.05.147   με 3 ράφια,  
95χ50 cm | 95 cm 
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θερμαινόμενο τρόλλεϋ πιάτων 
για πιάτα έως 30 cm  

063.05.002   μονό τρόλλεϋ, 
δέχεται 48 πιάτα  
ανά θήκη  

063.05.001   διπλό τρόλλεϋ, 
δέχεται 48 πιάτα  
ανά θήκη  

063.05.003   καπάκι για  
θερμαινόμενο 
τρόλλεϋ πιάτων, 
43 cm 

θερμαινόμενο τρόλλεϋ πιάτων

075.07.019     πλατφόρμα inox 
για τη μεταφορά  
προμηθειών 
80x60 cm | 20/90 cm  

πλατφόρμα μεταφοράς

075.05.136   τρόλλεϋ, inox 
με 2 βαθιά ράφια 
95x50 cm | 95 cm 

τρόλλεϋ 

τρόλλεϋ inox

τρόλλεϋ μεταφοράς
τρόλλεϋ πιάτων jack stack

075.82.070   τρόλλεϋ πιάτων,  
48 θέσεων  
47χ46 cm | 126 cm 

075.82.071   τρόλλεϋ πιάτων,  
84 θέσεων  
47χ46 cm | 188 cm 

075.05.015   σταντ πιάτων,  
20 θέσεων  
35χ39 cm | 78 cm



κουζίνα

ελαφριά  
ισοθερμικά κιβώτια μεταφοράς  
EPP  
(διογκωμένο  
πολυπροπυλαίνιο)

• Με υψηλή απορρόφηση ενέργειας και ελαστικότητα. 

• Διαθέτουν υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες. 

• Διατηρούν τη θερμοκρασία για 4 ώρες. 

• 100% ανακυκλώσιμα. 

• Eco friendly. 

• Εύκολα στη μεταφορά τους λόγω του πολύ μικρού τους 
βάρους. 

• Άθραυστα, στοιβαζόμενα, ανθεκτικά σε οξέα,  
λάδια και χημικά, άοσμα και αδιάβροχα. 

• Εύκολα στο καθάρισμα, πλένονται και σε πλυντήριο πιάτων. 

• Διατηρούν τα τρόφιμα σε θερμοκρασίες  
από -40°C έως +120°C.

αδιάβροχα εργονομικές λαβές

στοιβαζόμενα πόρτα που ανοίγει 270° εύκολο καθάρισμα

εύκολο γέμισμα/άδειασμα
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ισοθερμικά κιβώτια με καπάκι ισοθερμικά κιβώτια με πόρτα

047.05.075 
κιβώτιο μεταφοράς 
με καπάκι 
για 5 κουτιά πίτσας 35 cm  
41x41 cm | 23,5 cm 

ισοθερμικό κιβώτιο με καπάκι           41x41 cm
047.05.067 
κιβώτιο μεταφοράς GN 1/1 
8 θέσεων  
πρόσθιας φόρτωσης  
με πόρτα που ανοίγει έως 270° 
μέγιστη χωρητικότητα 62 lt 
65x46 cm | 48 cm

ισοθερμικό κιβώτιο με καπάκι                 GN 1/1

047.05.066 
κιβώτιο μεταφοράς GN 1/1 
12 θέσεων 
πρόσθιας φόρτωσης  
με πόρτα που ανοίγει έως 270° 
μέγιστη χωρητικότητα 93 lt  
64,5x44,5 cm | 62,5 cm 

ισοθερμικό κιβώτιο με πόρτα                   GN 1/1047.05.071 
κιβώτιο μεταφοράς 
με καπάκι 
για σκεύη GN 1/2 
22 lt 
39χ32 cm | 30 cm 

ισοθερμικό κιβώτιο με καπάκι           39χ32 cm

047.05.074 
κιβώτιο μεταφοράς 
με καπάκι 
για σκεύη GN 1/1 
45 lt 
60x40 cm | 30 cm 

ισοθερμικό κιβώτιο με καπάκι           60x40 cm

047.05.080 
κιβώτιο μεταφοράς  
πολυεπίπεδης τούρτας,  
με βάση και καπάκι 2 τεμαχίων  
ιμάντας για σταθεροποίηση 
(μέγιστη διάσταση  
τούρτας 72x46 cm) 
75 cm | 62 cm 

ισοθερμικό κιβώτιο

047.05.073 
κιβώτιο μεταφοράς 
με καπάκι 
για σκεύη 60x40 cm 
80lt 
68,5x48,5 cm | 36 cm 

ισοθερμικό κιβώτιο με καπάκι    68,5x48,5 cm

047.05.095 
πλάκα θέρμανσης GN 1/1 
προετοιμασία: 40 λεπτά στους 85°C 

047.05.096 
πλάκα ψύξης 1/1 
προετοιμασία: 24 ώρες στην κατάψυξη

πλάκες θέρμανσης-ψύξης GN 1/1

075.05.050 
τρόλλεϋ κιβωτίων EPP GN 1/1 
με περιστρεφόμενες ρόδες 
61χ41 cm

τρόλλεϋ κιβωτίων GN 1/1
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catering thermoboxes 

047.05.110 
κιβώτιο μεταφοράς GN 1/1 
12 θέσεων 
πρόσθιας φόρτωσης  
με πόρτα που ανοίγει έως 180° 
με μέγιστη χωρητικότητα 83 lt 
κίτρινο χρώμα 
45x62,5 cm | 57,5 cm

ισοθερμικά κιβώτια GN 1/1

047.05.116 
για 4 GN 1/2 -  6,5 cm, 
με αποσπώμενη πόρτα και 
λαβή στο άνω μέρος  
για εύκολη μεταφορά, 
μέγιστη χωρητικότητα 19,5 lt  
κίτρινο χρώμα 
42,5x34 cm | 49,5 cm

ισοθερμικά κιβώτια GN 1/2

047.05.111 
κιβώτιο μεταφοράς GN 2/1 
12 θέσεων 
με αποσπώμενη πόρτα και  
μέγιστη χωρητικότητα 180 lt  
κίτρινο χρώμα 
67x76,5 cm | 62 cm

ισοθερμικά κιβώτια GN 2/1

047.05.113 
τρόλλεϋ μεταφοράς GN 2/1 
με 2 θαλάμους 
12+12 θέσεων 
με ρόδες (οι δύο με φρένο)  
πρόσθιας φόρτωσης, με πόρτα 
που ανοίγει έως 180° 
και πλαϊνές inox κάθετες  
ράβδους οδήγησης 
μέγιστη χωρητικότητα 360 lt 
74x76,5 cm | 140 cm

ισοθερμικό τρόλλεϋ GN  2/1

047.05.112 
τρόλλεϋ μεταφοράς GN 1/1 
με 2 θαλάμους 
12+12 θέσεων 
με ρόδες (οι δύο με φρένο)  
πρόσθιας φόρτωσης, με πόρτα 
που ανοίγει έως 180° 
και πλαϊνές inox κάθετες  
ράβδους οδήγησης 
μέγιστη χωρητικότητα 192 lt 
52,5x63,5 cm | 140 cm

ισοθερμικό τρόλλεϋ GN 1/1 1. Διπλού τοιχώματος με μόνωση πολυουρεθάνης 
χωρίς CFC 

2. Κατασκευασμένα από καθαρό PP/C χωρίς προσμίξεις 
3. Απώλεια θερμότητας 1,5°C/ώρα 
4. Απώλεια ψύχους 0,5°C/ώρα 
5. Πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής τροφίμων 
6. Στοιβαζόμενα  
7. Διαθέτουν ανταλλακτικά 
8. Για θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C 
9. Άοσμα και κατάλληλα για πλυντήριο 
10. Με σχεδιασμό για εύκολο καθάρισμα  
11. Με ενσωματωμένη θήκη κάρτας menu 
12. Κατασκευασμένα με ανακυκλώσιμα υλικά , ασφαλή 

για το περιβάλλον και την υγεία 

70°C

68°C

66°C

64°C

62°C

60°C

10°C

8°C

6°C

4°C

2°C

0°C
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

ώρες

καμπύλη διατήρησης θερμοκρασίας ζεστών φαγητών καμπύλη διατήρησης θερμοκρασίας κρύωνφαγητών

ώρες
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GN 1/1 - 65

GN 1/1 - 65

GN 1/1 - 65

GN 1/1 - 65

GN 1/1 - 65

GN 1/1 - 65

54 lt

GN 1/1 - 150

GN 1/1 - 65

GN 1/1 - 65

GN 1/1 - 65

GN 1/1 - 65

57 lt

GN 1/1 - 100

GN 1/1 - 150

GN 1/1 - 65

GN 1/1 - 65

53 lt

GN 1/1 - 100

GN 1/1 - 150

GN 1/1 - 65

58 lt

GN 1/1 - 100

GN 1/1 - 100

56 lt

255 μερίδες245 μερίδες 240 μερίδες 290 μερίδες260 μερίδες 240 μερίδες 265 μερίδες

GN 1/1 - 100

GN 1/1 - 100

GN 1/1 - 100
GN 1/1 - 200

GN 1/1 - 100

53 lt

GN 1/1 - 100

GN 1/1 - 200

GN 1/1 - 100

63 lt

GN 1/1 - 150

047.05.109 
κιβώτιο μεταφοράς GN 1/1 
12 θέσεων 
πρόσθιας φόρτωσης  
με πόρτα που ανοίγει έως 180° 
με μέγιστη χωρητικότητα 83 lt 
σκούρο γκρι χρώμα 
45x62,5 cm | 57,5 cm 

ισοθερμικά κιβώτια GN 1/1

047.05.117 
δοχείo μεταφοράς υγρών  
με βρύση  
με ερμητικό κλείσιμο  
για απόλυτη στεγανότητα και 
ασφάλεια κατά τη μεταφορά, 
εσωτερικό inox δοχείο 25lt 
(30x35cm) 
44x44 cm | 58 cm

δοχείo μεταφοράς υγρών

047.05.014 
κιβώτιο μεταφοράς GN 1/1 
12 θέσεων 
πρόσθιας φόρτωσης  
με πόρτα που ανοίγει έως 180° 
διαθέτει ανταλλακτικούς  
μεντεσέδες και λαβές, 
μέγιστη χωρητικότητα 83 lt 
45x62,5 cm | 57,5 cm 

ισοθερμικά κιβώτια GN 1/1

047.05.012 
για 6 GN 1/1 - 6,5 cm 
πρόσθιας φόρτωσης  
με πόρτα που ανοίγει έως 270° 
μέγιστη χωρητικότητα 83 lt 
48x68 cm | 62 cm 

ισοθερμικά κιβώτια GN 1/1

047.05.093 
ισοθερμική τσάντα μεταφοράς 
για δοχέια GN 1/1  
53,3x35,5 cm | 33 cm

τσάντα μεταφοράς

075.05.205 
τρόλλεϋ inox  
μεταφοράς  
ισοθερμικών GN 1/1

τρόλλεϋ κιβωτίων 

047.05.118 
δοχείo μεταφοράς υγρών  
με άνοιγμα, ιδανικό για σούπες 
με ερμητικό κλείσιμο  
για απόλυτη στεγανότητα και 
ασφάλεια κατά τη μεταφορά, 
εσωτερικό inox δοχείο 25lt 
(30x35cm) 
44x44 cm | 58 cm

δοχείo μεταφοράς υγρών

ισοθερμικά κιβώτια μεταφοράς PP/C

411



δοχείο PP GN 1/6,  με αντλία 
055.05.070    15 cm, 3 lt  

σταντ PC  
με 2 δοχεία PP GN 1/6 
με αντλία 
055.05.071    15 cm, 2x3 lt 

δοχεία με αντλία

δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 
040.05.241     ύψος: 6,5 cm 
040.05.242     ύψος: 10 cm 
040.05.243     ύψος: 15 cm 
040.05.245     ύψος: 20 cm 

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 
040.05.210     ύψος: 6,5 cm 
040.05.211     ύψος: 10 cm 
040.05.212     ύψος: 15 cm 
040.05.213     ύψος: 20 cm 

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 
040.05.220     ύψος: 6,5 cm 
040.05.221     ύψος: 10 cm 
040.05.222     ύψος: 15 cm 
040.05.225     ύψος: 20 cm 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 
040.05.226     ύψος: 6,5 cm 
040.05.227     ύψος: 10 cm 
040.05.228     ύψος: 15 cm 
040.05.229     ύψος: 20 cm 

δοχείo GN 1/6 – 17,3x16,2 cm 
040.05.230     ύψος: 6,5 cm 
040.05.231     ύψος: 10 cm 
040.05.232     ύψος: 15 cm 
040.05.234     ύψος: 20 cm 

δοχείo GN 1/9 – 17,3x10,8 cm 
040.05.235     ύψος: 6,5 cm 
040.05.236     ύψος: 10 cm 
040.05.237     ύψος: 15 cm
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δοχεία GN, polycarbonate μαύρα -40°C – +100°C

καπάκι GN 
040.06.206     GN 1/1 
040.06.216     GN 1/2

καπάκι σιλικόνης GN για διάφανα & μαύρα δοχεία

καπάκι flip ανοιγόμενο, PC 
040.06.218     GN 1/2 
040.06.227     GN 1/3 
040.06.247     GN 1/6

καπάκι flip ανοιγόμενο GN 
για διάφανα & μαύρα δοχεία

καπάκι flip ανοιγόμενο, PC 
040.06.219     GN 1/2 
040.06.228     GN 1/3 
040.06.248     GN 1/6

καπάκι flip με εγκοπή ανοιγόμενο GN 
για διάφανα & μαύρα δοχεία

δίσκος στραγγίσματος 
 040.06.205       GN 1/1 
 040.06.215       GN 1/2 
 040.06.226       GN 1/3 
 040.06.236       GN 1/4 
 040.06.246       GN 1/6 

δίσκος στραγγίσματος για διάφανα & μαύρα δοχεία

δοχεία GN polycarbonate
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-40°C – +100°C

δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 
040.06.200    ύψος: 6,5 cm 
040.06.201    ύψος: 10 cm 
040.06.202    ύψος: 15 cm 
040.06.203    ύψος: 20 cm 

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 
040.06.210    ύψος: 6,5 cm 
040.06.211    ύψος: 10 cm 
040.06.212    ύψος: 15 cm 
040.06.213    ύψος: 20 cm 

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 
040.06.220    ύψος: 6,5 cm 
040.06.221    ύψος: 10 cm 
040.06.222    ύψος: 15 cm 
040.06.223    ύψος: 20 cm 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 
040.06.230    ύψος: 6,5 cm 
040.06.231    ύψος: 10 cm 
040.06.232    ύψος: 15 cm 
040.06.233    ύψος: 20 cm 

δοχείo GN 1/6 – 17,3x16,2 cm 
040.06.240    ύψος: 6,5 cm 
040.06.241    ύψος: 10 cm 
040.06.242    ύψος: 15 cm 
040.06.243    ύψος: 20 cm 

δοχείo GN 1/9 – 17,3x10,8 cm 
040.06.250    ύψος: 6,5 cm 
040.06.251    ύψος: 10 cm 
040.06.253    ύψος: 15 cm

δοχεία GN, polycarbonate διάφανα

δοχεία GN polycarbonate

καπάκι GN με εγκοπή 
040.06.207     GN 1/1 
040.06.217     GN 1/2 
040.06.225     GN 1/3 
040.06.235     GN 1/4 
040.06.245     GN 1/6 
040.06.254     GN 1/9 

για διάφανα & μαύρα δοχεία καπάκι GN με εγκοπή 
καπάκι GN 
040.06.204     GN 1/1 
040.06.214     GN 1/2 
040.06.224      GN 1/3 
040.06.234      GN 1/4 
040.06.244      GN 1/6 
040.06.252      GN 1/9 

για διάφανα & μαύρα δοχεία καπάκι GN



δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 
023.05.200    ύψος: 6,5 cm 8 lt 
023.05.201    ύψος: 10 cm 12 lt 
023.05.202    ύψος: 15 cm 18 lt 
023.05.203    ύψος: 20 cm 24 lt 
023.05.204    καπάκι GN 1/1 
023.07.010    σχάρα GN 1/1 

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 
023.05.206    ύψος: 6,5 cm 3 lt 
023.05.207    ύψος: 10 cm 6 lt 
023.05.208    ύψος: 15 cm 8 lt 
023.05.209    ύψος: 20 cm 11 lt 
023.05.210    καπάκι GN 1/2 
023.07.011    σχάρα GN 1/2 

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 
023.05.212    ύψος: 6,5 cm 2 lt 
023.05.213    ύψος: 10 cm 3,5 lt 
023.05.214    ύψος: 15 cm 5 lt 
023.05.215    καπάκι GN 1/3 
023.07.012    σχάρα GN 1/3 

δοχείo GN 1/1 – 53χ32,5 cm 
023.05.120    ύψος: 6,5 cm 8 lt 
023.05.119    ύψος: 10 cm 13 lt 
023.05.114    ύψος: 15 cm 21 lt 
023.05.115    ύψος: 20 cm 28 lt 

δοχείo GN 2/3 – 35x32,5 cm 
023.05.112    ύψος: 15 cm 13,5 lt 
023.05.113    ύψος: 20 cm 19 lt 

δοχείo GN 1/2 – 32,5x26,5 cm 
023.05.099    ύψος: 6,5 cm 4 lt 
023.05.109    ύψος: 10 cm 6,5 lt 
023.05.110    ύψος: 15 cm 10 lt 
023.05.111    ύψος: 20 cm 12,5 lt 

δοχείo GN 1/3 – 32,5x17,3 cm 
023.05.106    ύψος: 6,5 cm 2,5 lt 
023.05.107    ύψος: 10 cm 4 lt 
023.05.108    ύψος: 15 cm 6 lt 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 
023.05.103    ύψος: 6,5 cm 1,8 lt 
023.05.104    ύψος: 10 cm 2,8 lt 
023.05.105    ύψος: 15 cm 4,3 lt 

δοχείo GN 1/6 – 17,3x16,2 cm 
023.05.100    ύψος: 6,5 cm 1,1 lt 
023.05.101    ύψος: 10 cm 1,7 lt 
023.05.102    ύψος: 15 cm 2,6 lt 

δοχείo GN 1/9 – 17,3x10,8 cm 
023.05.116    ύψος: 6,5 cm 0,6 lt 
023.05.117    ύψος: 10 cm 1 lt 
023.05.118    ύψος: 15 cm 1,5 lt 

αεροστεγή δοχεία φαγητού GN polypropylene με καπάκι και χρωματική κωδικοποίηση 

αεροστεγή δοχεία φαγητού με χρωματική κωδικοποίηση 

414

κουζίνα

δοχεία GN polypropylene 

δοχεία GN polypropylene 

δοχείo GN 1/4 – 26,5x16,2 cm 
023.05.217     ύψος: 6,5 cm 1,5 lt 
023.05.218     ύψος: 10 cm 2,5 lt 
023.05.219     ύψος: 15 cm 3,5 lt 
023.05.220     καπάκι GN 1/4 
023.07.013     σχάρα GN 1/4 

δοχείo GN 1/6 – 17,3x16,2 cm 
023.05.222     ύψος: 6,5 cm 0,7 lt 
023.05.223     ύψος: 10 cm 1,2 lt 
023.05.224     ύψος: 15 cm 2 lt 
023.05.225     καπάκι GN 1/6 
023.07.014     σχάρα GN 1/6 

δοχείo GN 1/9 – 17,3x10,8 cm 
023.05.227     ύψος: 6,5 cm 0,5 lt 
023.05.228     ύψος: 10 cm 0,7 lt 
023.05.229     ύψος: 15 cm 1,5 lt 
023.05.230     καπάκι GN 1/9

-30°C – +80°C

-40°C – +100°C -40/+100

Δοχεία με διαστάσεις Gastronorm, με ετικέτα,  
κατάλληλα για αποθήκευση τροφίμων  
στην κατάψυξη,  
στην ψύξη  
αλλά και για χρήση  
στο φούρνο  
μικροκυμάτων.  
Για θερμοκρασίες  
-40°C – +100°C



δοχείο 40χ30 cm – λευκό  
023.05.019    ύψος: 16 cm 12 lt 
023.05.029    ύψος: 21,5  cm 15 lt 

δοχείο 40χ30 cm – πράσινο 
023.05.015    ύψος: 16 cm 12 lt  
023.05.025    ύψος: 21,5  cm 15 lt  

δοχείο 40χ30 cm – κόκκινο  
023.05.016    ύψος: 16 cm 12 lt  
023.05.026    ύψος: 21,5  cm 15 lt  

δοχείο 40χ30 cm – κίτρινο  
023.05.017    ύψος: 16 cm 12 lt   
023.05.027    ύψος: 21,5  cm 15 lt  

δοχείο 40χ30 cm – μπλε  
023.05.018    ύψος: 16 cm 12 lt 
023.05.028    ύψος: 21,5  cm 15 lt   

δοχείο 60x40 cm – λευκό 
023.05.039    ύψος: 16,5 cm 25 lt  
023.05.049    ύψος: 21,5 cm 35 lt  
023.05.059    ύψος: 32 cm 55 lt 
 
δοχείο 60x40 cm – πράσινο 
023.05.035    ύψος: 16,5 cm 25 lt  
023.05.045    ύψος: 21,5 cm 35 lt 
023.05.055    ύψος: 32 cm  55 lt 
 
δοχείο 60x40 cm – κόκκινο 
023.05.036    ύψος: 16,5 cm 25 lt  
023.05.046    ύψος: 21,5 cm 35 lt  
023.05.056    ύψος: 32 cm  55 lt 
 
δοχείο 60x40 cm – κίτρινο 
023.05.037    ύψος: 16,5 cm 25 lt  
023.05.047    ύψος: 21,5 cm 35 lt 
023.05.057    ύψος: 32 cm 55 lt  
 
δοχείο 60x40 cm – μπλε 
023.05.038    ύψος: 16,5 cm 25 lt  
023.05.048    ύψος: 21,5 cm 35 lt 
023.05.058    ύψος: 32 cm 55 lt 

Στοιβαζόμενα, με ετικέτα για λεπτομερή ταυτότητα  
των αποθηκευμένων προϊόντων.  
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δοχεία αποθήκευσης 
στερεών

δοχεία αποθήκευσης – 40χ30 cm 

δοχεία αποθήκευσης – 60x40 cm 

δοχείο Gilactiv®, 40χ30 cm – μπλε  
023.05.150    ύψος: 25 cm 15 lt 

δοχείο Gilactiv®, 60x40 cm – μπλε 
023.05.151    ύψος: 25 cm 35 lt  
023.05.152    ύψος: 33 cm 55 lt

δοχεία αποθήκευσης Gilactiv®

www.gilac.com
gilac@gilac.com  -  +33 4 74 73 22 00

8 lt – 30x33 cm | 19 cm 
023.05.012    κόκκινο  
023.05.013    λευκό 
023.05.014    πράσινο 

12 lt – 30x33 cm | 28 cm 
023.05.008    κόκκινο  
023.05.010    λευκό 
023.05.009    πράσινο 
023.05.011    μπλε 

Η σειρά Gilactiv έχει σχεδιαστεί με την αποκλειστική 
διαδικασία Sanitized με αποδεδειγμένη αντιική και 
αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα για ένα ευρύ 
φάσμα μικροβίων. Αυτή η μέθοδος καθιστά δυνατή την 
προστασία της επιφάνειας του δοχείου και την πρό -
ληψη του πολλαπλασιασμού του ιικού φορτίου στην 
επιφάνειά του. Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν κα τέ -
στησαν δυνατή τη μέτρηση της εξαφάνισης του 98,6% 
του ιού σε μόλις δύο ώρες.

δοχεία αποθήκευσης υγρών



δοχείο τροφίμων λευκό 
με εργονομικές λαβές 

024.05.035     δοχείο, 50 lt 
024.05.050     καπάκι, λευκό 

024.05.036     δοχείο, 75 lt 
024.05.051     καπάκι, λευκό 

024.05.037     δοχείο, 100 lt 
024.05.052     καπάκι, λευκό

δοχεία αποθήκευσης LDPE
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δοχεία  
αποθήκευσης  
τροφίμων 
στοιβαζόμενα 
με διάφανο  
συρταρωτό  
καπάκι 
συνοδεύονται  
από σέσουλα

δοχεία αποθήκευσης τροφίμων PP

δοχείο αποθήκευσης τροφίμων  
με ρόδες 

023.05.062    81 lt 
74x33 cm | 71 cm  

023.05.063    102 lt 
42x75 cm | 71 cm

δοχεία τροφίμων με ρόδες, PP

δοχείο αποθήκευσης λευκό  LDPE 
στοιβαζόμενο, με εργονομικές λαβές 
με μαύρο αεροστεγές καπάκι 

 023.05.005   30 lt 
34 cm | 43 cm  

 023.05.006   50 lt 
39 cm | 54 cm  

 023.05.007   100 lt 
49 cm | 66 cm  

δοχεία αποθήκευσης με αεροστεγές καπάκι
-40°C – +90°C

δοχείο τροφίμων λευκό  
με εργονομικές λαβές 
024.05.034     δοχείο, 35 lt 

41 cm | 36 cm 
024.05.033     δοχείο, 50 lt  

41 cm | 49 cm 
024.05.031     καπάκι

δοχεία αποθήκευσης, LDPE
δοχείο τροφίμων με καπάκι 

023.05.121    38 lt  
55x39,6 cm | 21 cm 

δοχείο τροφίμων με καπάκι και ρόδες  

023.05122     60 lt  
55x39,6 cm | 38 cm

δοχεία αποθήκευσης polypropylene

δοχεία τροφίμων

023.05.066    10 lt 
40x29 cm | 22,8 cm 

023.05.067    24 lt 
59x29 cm | 43,5 cm  

023.05.068    47 lt 
59x48,5 cm | 43,8 cm

δοχεία αποθήκευσης τροφίμων 
με διάφανο συρταρωτό καπάκι 
συνοδεύονται από σέσουλα



023.05.078    δοχείο PP, 5,7 lt 
                        24,2x23,2 cm | 19,1 cm 

023.05.079    δοχείο PP, 7,6 lt 
                        24,2x23,2 cm | 23,2 cm 

023.05.075    καπάκι PP κόκκινο 
23,5χ23,5 cm 

023.05.080    δοχείο PP, 11,4 lt 
                        29x30 cm | 21,2 cm 

023.05.081    δοχείο PP, 17,2 lt 
                        29x30 cm | 32 cm 

023.05.082    δοχείο PP, 20,8 lt 
                        29x30 cm | 40 cm 

023.05.076    καπάκι PP μπλε 
29x29 cm
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δοχείο μεζούρα στρογγυλό, 19 cm 

023.05.140     δοχείο 4 lt  
19 cm | 21 cm  

023.05.146     καπάκι 19 cm 

δοχείο μεζούρα στρογγυλό, 23 cm 

023.05.141     δοχείο 6 lt 
23 cm | 20 cm  

023.05.142     δοχείο7 ,5 lt 
23 cm | 27 cm  

023.05.147     καπάκι 23 cm 

δοχείο μεζούρα στρογγυλό, 31 cm 

023.05.143     δοχείο 10 lt 
31 cm | 21 cm  

023.05.144     δοχείο 15 lt 
31 cm | 30 cm  

023.05.145     δοχείο 20 lt 
31 cm | 38 cm  

023.05.148     καπάκι 31 cm 

δοχείο μεζούρα  
τετράγωνο, 22,5x22,5 cm 

023.05.069     δοχείο PC, 5,7 lt 
24,2x23,2 cm | 19,1 cm 

023.05.070     δοχείο PC, 7,6 lt 
24,2x23,2 cm | 23,2 cm 

023.05.075     καπάκι PP κόκκινο 
23,5χ23,5 cm 

δοχείο μεζούρα  
τετράγωνο, 28,5x28,5 cm 

023.05.071     δοχείο PC, 11,4 lt 
29x30 cm | 21,2 cm 

023.05.072     δοχείο PC, 17,2 lt 
29x30 cm | 32 cm 

023.05.073     δοχείο PC, 20,8 lt 
29x30 cm | 40 cm 

023.05.076     καπάκι PP μπλε 
29x29 cm 

δίσκος κρεάτων λευκός 
018.66.010     30x40 cm 
018.66.013     36x24 cm 
018.66.015     36x46 cm 
018.66.014     43x29 cm 
018.66.012     43x32 cm 
018.66.011     50x39 cm 

δίσκος κρεάτων μαύρος 
018.66.000     30x40 cm 
018.66.003     36x24 cm 
018.66.005     36x46 cm 
018.66.004     43x29 cm 
018.66.002     43x32 cm 
018.66.001     50x39 cm 

δίσκοι κρεάτων

δοχείο αποθήκευσης GN 2/3  
με 8 δίσκους αυγών (30 τμχ.) 

023.01.090    35,4x32,5 cm | 20 cm

δοχείο αποθήκευσης αυγών

δοχεία αποθήκευσης

δοχεία/μεζούρες polyethylene

δοχεία / μεζούρες διαφανή polycarbonate

0,5L

3,5L

2L Co
-40/+70

Microwavest
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κουπάτ

069.05.312 
σετ 9 τμχ. 

«αστέρι» λεία

069.05.313 
σετ 12 τμχ.  

«καρδιά» λεία

069.05.311 
σετ 9 τμχ. 

«καρδιά» οδοντωτά

069.05.309 
σετ 6 τμχ. 

«δάκρυ» λεία

069.05.308 
σετ δόντι 5 τμχ. 

«δάκρυ» οδοντωτά

069.05.323 
σετ 5 τμχ. 

«φύλλο», οδοντωτά

069.05.314 
σετ 26 τμχ. 

«γράμματα»

069.05.316 
σετ 9 τμχ.  

«νούμερα»

069.05.306 
σετ 12 τμχ.  

μικρά σχήματα, λεία

069.05.304 
σετ 12 τμχ.  

οβάλ, οδοντωτά

069.05.303 
σετ 14 τμχ.  

στρογγυλά, λεία

069.05.302 
σετ 14 τμχ.  

στρογγυλά, οδοντωτά

069.05.399 
σετ 7 τμχ.  

στρογγυλά, οδοντωτά 
από 2,5 έως 10 cm

069.05.401 
σετ 6 τμχ. inox 

στρογγυλά 
από 6 έως 12 cm

069.05.402 
σετ 6 τμχ. inox  

τετράγωνα 
από 6 έως 12 cm

069.05.410 
σετ 11 τμχ. inox 

στρογγυλά

069.05.331 
σετ 9 τμχ. PP 

στρογγυλά, λεία

069.05.330 
σετ 9 τμχ. PP 

στρογγυλά, οδοντωτά

κουπάτ PP, λείο 
069.05.352  8x4,5 cm 
069.05.353  7x4,5 cm

069.05.345 
κουπάτ inox 

«pretzel», 10 cm

069.05.321 
σετ 7 τμχ.  

«Αράβικο»

069.05.027 
6 θέσεων, 40 cm 

στρογγυλά

069.05.026 
6 θέσεων, 40 cm 

«δάκρυ»

069.05.310 
κουπάτ inox 

«δέντρο», 20 cm

069.05.324 
κουπάτ inox 

«λαγός», 17 cm

069.05.318 
κουπάτ inox 

«αρκούδα», 15 cm

069.05.317 
κουπάτ inox 

«κουνέλι», 13 cm

069.05.426 
σετ 7 τμχ. «καρδιά» 
από 2,5 έως 10 cm

069.05.427 
σετ 7 τμχ. «καρδιά λοξή» 

από 2,5 έως 10 cm



037.05.661    τσέρκι οβάλ inox 
ρυθμιζόμενο 
27/40x10 cm | 7 cm 

037.05.571    τσέρκι καρδιά inox 
ρυθμιζόμενο 
45χ13 cm | 5 cm 

037.05.608    τσέρκι ορθογώνιο inox 
ρυθμιζόμενο,  
από 27,5x18,5 cm | 5 cm 
έως 52,5χ34 cm | 5 cm 

037.05.609    τσέρκι στρογγυλό inox 
ρυθμιζόμενο,  
από 16 cm | 8,5  
έως 30 cm | 8,5 cm

τσέρκια ρυθμιζόμενα

τσέρκι inox, στρογγυλό (0,9 mm) 
069.05.429 7,5 cm | 4 cm 
069.05.430 8 cm | 4 cm 
069.05.431 8 cm | 4,5 cm 
069.05.432 9 cm | 4,4 cm 
069.05.433 10 cm | 4,5 cm 
069.05.434 12 cm | 4,5 cm 

τσέρκι inox, στρογγυλό 
069.20.100 16 cm | 4 cm 
069.20.099 18 cm | 4 cm 
069.20.101 20 cm | 4 cm 
069.20.104 26 cm | 4 cm 

τσέρκι inox, παραλληλόγραμμό 
069.20.156 12χ6 cm | 5 cm

τσέρκια inox

τσέρκι inox, παραλληλόγραμμο 
069.05.499 60χ40 cm | 5 cm

τσέρκι παραλληλόγραμμο
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τσέρκι inox, διάτρητο, στρογγυλό 
069.20.380 7 cm | 4,4 cm 
069.20.381 8 cm | 4,4 cm 
069.20.382 9 cm | 4,4 cm 
069.20.383 10 cm | 4,4 cm 
069.20.384 12 cm | 4,4 cm 
069.20.385 14 cm | 4,4 cm 
069.20.386 16 cm | 4,4 cm 
069.20.387 18 cm | 4,4 cm 
069.20.388 20 cm | 4,4 cm 

τσέρκι inox, διάτρητο, τετράγωνο 
069.20.389 9χ9 cm | 4,4 cm 

τσέρκι inox, διάτρητο, παραλ/μο 
069.20.390 28χ8 cm | 4,4 cm 

τσέρκια inox, διάτρητα

τσέρκια και στεφάνια, 
στρογγυλά, τετράγωνα, οβάλ, 
καρδιές, δάκρυ, οκτάγωνα, κ.ά., 
από ανοξείδωτο ατσάλι, 
κατόπιν παραγγελίας  
στις διαστάσεις που επιθυμείτε

069.20.155 
τσέρκι inox, δάκρυ 
9χ6,5 cm | 5 cm

069.20.118 
τσέρκι inox, καρδιά 
12 cm | 4 cm

069.20.105 
τσέρκι inox, εξάγωνο 
20 cm | 5 cm

τσέρκια inox

τσέρκι αυγού στρογγυλό 
069.05.299 9 cm | 1,5 cm 
069.20.111 10 cm | 2 cm

τσέρκια αυγού - με λαβή
069.05.105 
τσέρκι τετράγωνο 
αντικολλητικό 
10χ10 cm | 1,5 cm

069.05.106 
τσέρκι «καρδιά» 
αντικολλητικό 
9 cm | 1,5 cm

τσέρκια



κορνέ δάκρυ 
067.05.316    13/20 mm 
067.05.317    12/16 mm 
067.05.311    14/20 mm 
067.05.307    13/25 mm 

κορνέ κορνέ δάκρυ σχιστό  
067.05.315    16 mm 
067.05.314    20 mm 
067.05.349    18 mm 

κορνέ πλακέ  
067.05.309    με  5 τρύπες  

15 mm 

κορνέ «Stripes and Borders»

κορνέ πλάγιο, όλο οδοντωτό 

067.05.301     20/2 mm 
067.05.302     17/2 mm 

κορνέ πλάγιο, ίσιο/οδοντωτό 
067.05.303    2 mm 
067.05.305    3 mm 
067.05.306    4 mm

κορνέ γεμίσματος 

067.05.381    4 mm 

067.05.380    8 mm

κορνέ γεμίσματος
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κορνέ «αστέρι» 
067.05.400    2 mm 
067.05.401    3 mm  
067.05.402    4 mm  
067.05.403    5 mm  
067.05.404    6 mm  
067.05.405    7 mm 
067.05.406    8 mm  
067.05.407    9 mm  
067.05.408    10 mm  
067.05.409    11 mm  
067.05.410    12 mm  
067.05.411    13 mm  
067.05.412    14 mm  
067.05.413    15 mm  
067.05.414    16 mm 
067.05.415    17 mm 
067.05.416    18 mm

κορνέ inox «Open Star»

εργαλεία ζαχαροπλαστικής

κορνέ «αστέρι» 
067.05.430     2 mm 
067.05.431     3 mm 
067.05.432     4 mm  
067.05.452     5 mm 
067.05.433     6 mm  
067.05.434     7 mm  
067.05.435     8 mm 
067.05.436     9 mm  
067.05.437     10 mm  
067.05.438     11 mm  
067.05.439     12 mm  
067.05.440     13 mm 
067.05.441     14 mm  
067.05.442     15 mm 
067.05.443     16 mm  
067.05.444     17 mm 
067.05.445     18 mm 
067.05.447     20 mm  
067.05.449     22 mm 
067.05.451     24 mm

κορνέ inox «Round»

067.05.065    σετ 10 κορνέ inox 
«αστέρι» 

067.05.066    σετ 10 κορνέ inox 
ίσια 

σετ 12 κορνέ πλαστικά 

067.05.057    σετ 12 κορνέ  
με μεγάλη τρύπα 

067.05.058    σετ 12 κορνέ  
με μικρή τρύπα 

σετ 20 κορνέ πλαστικά 

067.05.051    σετ 20 κορνέ  
με μεγάλη τρύπα 

067.05.052    σετ 20 κορνέ  
με μικρή τρύπα 

067.05.201    σετ 12 κορνέ  
polycarbonate  

067.05.202    σετ 24 κορνέ  
polycarbonate 

σετ κορνέ

κορνέ «Basket»
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κορνέ «Floreal»

κορνέ «Sphere Ball»

κορνέ αστέρι 

067.05.304    10 mm 

067.05.310    12 mm 

067.05.351    16 mm 

067.05.352    18 mm 

κορνέ «French Star»
κορνέ αστέρι κλειστό   
067.05.298    4 mm 
067.05.320    6 mm 
067.05.319    8 mm 
067.05.318    10 mm 
067.05.299    12 mm

κορνέ «Closed Star»

067.05.312 067.05.343 067.05.313 067.05.339 067.05.338 067.05.337

067.05.342 067.05.341 067.05.340 067.05.336 067.05.335 067.05.334

067.05.333 067.05.332 067.05.331 067.05.330 067.05.329 067.05.328

067.05.327 067.05.326 067.05.325 067.05.324 067.05.323 067.05.322

067.05.346 067.05.344 067.05.347 067.05.348 067.05.345

κορνέ «Fancy» κορνέ «Flower»

067.05.350 067.05.321 067.05.294 067.05.295 067.05.308 067.05.300
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σακούλες βαμβακερές με εσωτερική 
επένδυση πολυουρεθάνης  
και ενισχυμένο τελείωμα 
067.05.024    28 cm 
067.05.025    34 cm 
067.05.026    40 cm 
067.05.027    46 cm 
067.05.028    50 cm 
067.05.029    55 cm 
067.05.030    60 cm 
067.05.031    65 cm 
067.05.032    70 cm 
067.05.033    75 cm 
 

σακούλες βαμβακερές με εσωτερική 
επένδυση πολυουρεθάνης 
067.05.094    50 cm 
067.05.093    55 cm 

σακούλες σιλικόνης πλενόμενες 
067.05.040    34 cm 
067.05.041    40 cm 
067.05.044    45 cm 
067.05.042    50 cm

σακούλες ζαχαροπλαστικής 

067.05.053    βάση για σακούλες  
ζαχαροπλαστικής

βάση για σακούλες ζαχαροπλαστικής

σακούλες PP διάφανες 
σε ρολλό 100 τμχ. 
067.05.035    30 cm 
067.05.036    40 cm 
067.05.037    55 cm 
067.05.038    65 cm 

σακούλες PP πράσινες grip 
σε ρολλό 100 τμχ. 
067.05.045    30 cm 
067.05.046    40 cm 
067.05.047    55 cm 
067.05.048    65 cm 

σακούλα πορτοκαλί  
για ζεστές και κρύες παρασκευές 
σε ρολλό 80 τμχ. 
067.05.039    40 cm 

σακούλα διάφανη 
σετ 50 τμχ. 
067.05.050    50x30 cm

σακούλες polyethylene μιας χρήσης

δοσομετρητής γεμίσματος  
για κρουασάν, ντόνατς, κ.λπ. 
χειροκίνητος 

067.05.175    2 lt  
δόση 1-30 gr 

067.05.176    5,2 lt 
δόση 1-60 gr

μηχανές γεμίσματος 

δοσομετρητής, inox 
με βάση 

067.05.171    1 lt  

δοσομετρητής, inox 

067.05.178    1 lt  

067.05.172  
βάση δοσομετρητή, inox

δοσομετρητές



ρόδα με ρίγες, πλαστική 
037.05.209     6 cm 

ρόδα πάστα φλόρα, πλαστική 
037.05.211     12 cm 

ρόδα με καρφιά, πλαστική 
037.05.210     12 cm 

ρόδα PA με inox καρφιά  
037.05.352     15 cm 

ρόδα με ρίγες, inox 
037.05.045     5,5 cm 

ρόδα με ρίγες, inox 
037.05.049     7 cm

κόπτες κρουασάν 

037.05.216    κόπτης 9,7x21 cm 

037.05.202    κόπτης 11x15 cm 

037.05.207    κόπτης 18x14 cm 

κόπτες κρουασάν

κόπτης ζύμης 
με ρυθμιζόμενες ρόδες 

037.05.200    5 ρόδες ίσιες 

037.05.205    5 ρόδες οδοντωτές  

037.05.201    7 ρόδες ίσιες 

037.05.212    7 ρόδες οδοντωτές  

κόπτης ζύμης 
με ρυθμιζόμενες διπλές ρόδες 

037.05.208    5 ρόδες ίσιες 
+5 οδοντωτές 

037.05.206    7 ρόδες ίσιες 
+7 οδοντωτές

ρόδες/κόπτες ζύμης

εργαλεία ζαχαροπλαστικής

cannoli κύλινδρος 

067.05.363    12 mm | 200 mm 

067.05.362    16 mm | 200 mm 

067.05.361    14 mm | 220 mm 

cannoli κύλινδρος 

067.05.074    35 mm | 125 mm 

cannoli κωνικό 

067.05.375    30 mm | 120 mm 

067.05.376    35 mm | 140 mm 

067.05.378    40 mm | 140 mm 

067.05.377    40 mm | 160 mm 

cannoli
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067.05.101 
χειροκίνητη μηχανή 
μπισκότων,   
ύψος 21 cm,  
διαθέτει 20 
ανταλλακτικούς 
δίσκους  
για διαφορετικά 
σχέδια μπισκότων 

πρέσσα ζύμης
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εργαλεία σοκολάτας

εργαλεία ζαχαροπλαστικής

067.05.115    εργαλείο τρούφας, 
διπλό 

067.05.117    εργαλείο σπιράλ 
25 mm 

067.05.118    εργαλείο οβάλ  
30x15 mm 

067.05.119    εργαλείο  
οβάλ όρθιο 

067.05.125    εργαλείο με στρογγυλή 
μύτη, 15 mm 

067.05.123    εργαλείο με στρογγυλή 
μύτη, 24 cm 

067.05.126    δίαινα, 14 mm 

067.05.127    δίαινα με κυρτή 
απόληξη, 14 mm 

067.05.130    τρίαινα, 18 mm 

067.05.133    τετραπλό, 22 mm 

067.05.113    σετ εργαλείων  
σοκολάτας, 10 τμχ. 
(διατίθενται και μεμονωμένα)

067.05.106    σετ 7 εργαλεία  
γλυπτικής 

067.05.110    σετ 10 εργαλεία  
γλυπτικής 

067.05.111    σετ 12 εργαλεία  
γλυπτικής 

067.05.100    σετ 15 εργαλεία  
 σε βαλιτσάκι

   067.05.102   σετ 4 τσιμπιδάκια για 
διακόσμηση μάρτζιπαν 
inox 

    067.05.070   μαχαίρι πλαστικό  
για μάρτζιπαν 
15 cm 

εργαλεία μάρτζιπαν

εργαλεία ζαχαροπλαστικής

καλούπια σιλικόνης για μάρτζιπαν
διατίθενται και σε άλλα σχέδια

069.05.280 
νεόνυμφοι 
4,5χ3,5χ12 cm

069.05.283 
γόβα 

11x4,5x10,5 cm

069.05.282 
παπούτσι 
13,5χ4,5χ4,5 cm

μάρτζιπαν (αμυγδαλόπαστα) 



στάμπα διακόσμησης 
polypropylene για υφή ξύλου 
067.05.098    10 cm 
067.05.097    15 cm 

διακοσμητικές στάμπες

067.05.084     
σετ 3 κεφαλές με καρφί  
για δημιουργία διακοσμητικών 

καρφιά ζαχαροπλαστικής

067.05.190    σετ 2 εργαλείων  
διακόσμησης  
με λαβή σιλικόνης  

067.05.191    σετ 2 εργαλείων  
διακόσμησης  
με λαβή inox

εργαλεία διακόσμησης020.05.006    φλόγιστρο πλαστικό  
αντιολισθητικό  
για φιάλη υγραερίου 
με ρυθμιζόμενη φλόγα 

020.05.010    φλόγιστρο μεταλλικό 
βουτανίου 
με ρυθμιζόμενη φλόγα, 
για θερμοκρασίες έως 
1450°C 
16x4,5 cm 

020.05.001    φλόγιστρο πλαστικό 
βουτανίου 
18χ6 cm

φλόγιστρα

057.05.210  
σετ 3 τμχ. χτένια, inox 
τετράγωνο: 10x10 cm 
τρίγωνο: 10x11 cm 
ορθογώνιο: 5,6χ11 cm

χτένια inox

067.05.077      καραμελοποιητής  
ηλεκτρικός

καραμελοποιητής

057.05.027 
χτένα πλαστική με δύο ειδών χτένια  

για διακόσμηση μπισκότων ή σοκολάτας 
17x11 cm
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063.05.008 
μπαιν μαρί ηλεκτρικό, 1,8 lt 
με μοναδικό σχεδιασμό,  
ιδανικό και για μπουφέ 
26χ16 cm
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025.05.042 
μπαιν μαρί για σοκολάτα 
με διπλά τοιχώματα  
1,2 lt (16 cm)

μπαιν μαρί 

μπαιν μαρί 

λάμπα για δημιουργίες  
από ζάχαρη  
με 3 επιλογές ισχύος  
(600 / 1.200 / 1.800 W) 
πλατώ 64χ50 cm

λάμπα θέρμανσης για επεξεργασία ζάχαρης

063.05.005 
θερμαινόμενη πλάκα  για επεξεργασία  

σοκολάτας από 20-70°C 
32x40 cm | 11 cm

θερμαινόμενη πλάκα σοκολάτας

067.05.080 
ηλεκτρικό πιστόλι ψεκασμού για 
βούτυρο, λάδι, μαρμελάδα κ.ά. 
σε θερμοκρασίες έως 65°C,  
χωρητικότητα δοχείου 700 ml  
ισχύς 60 W, πίεση έως 160 bar,  
ψεκάζει 250gr / λεπτό, συνοδεύεται 
από περιστροφική μύτη για καλύτερη 
διάχυση του υλικού 

067.05.081    ανταλλακτική μύτη P4-6 

067.05.177 
χειροκίνητος ψεκαστήρας  
αντλίας πίεσης (4 bar) 1,6 lt 
για εύκολο και  
ομοιόμορφο ψεκασμό υλικού  
με πίεση αέρα 

ψεκαστήρες

063.05.016  
mini αερογράφος (1 bar)  
για μικρές επιφάνειες διακόσμησης 
σε τσάντα (12 V) 
συνοδεύεται από διπλό ακροφύσιο 
(0,2 mm) με βάση στήριξης

αερογράφος

εργαλεία ζαχαροπλαστικής

μπαιν μαρί σοκολάτας ψηφιακό, από θερμομονωτικό πλαστικό  
με inox εσωτερικό δοχείο και καπάκι,  
ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας  
(ανάλογη με το είδος της σοκολάτας)  
και ηχητικό σήμα                              063.05.013       3,6 lt 

                                                                     063.05.014       6 lt 

                                                                     013.05.015       9 lt



σχάρα στρογγυλή, inox 
060.27.031    25 cm 

σχάρα στρογγυλή, inox 
060.27.039    27 cm 

σχάρα καρέ, μονή, inox 
060.27.115    44χ31 cm 
060.27.033    60χ40 cm 
060.27.028    70χ50 cm 

σχάρα ριγέ, μονή inox 
060.27.030    32χ27 cm
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χαράκτης πλαστικός, 26 cm 
067.05.000    12 τμχ. 
067.05.001    10 τμχ. 

χαράκτης πλαστικός, διπλός 26 cm 
067.05.002    8/12 τμχ. 
067.05.004    12/18 τμχ. 
067.05.003    14/18 τμχ. 

χαράκτης inox, 32 cm 
067.05.005    8 τμχ. 
067.05.006    10 τμχ. 
067.05.007    12 τμχ. 
067.05.008    14 τμχ. 
067.05.009    16 τμχ.

χαράκτες για τούρτες

σταντ τούρτας πλαστικό 
περιστρεφόμενο, με πόδι 
022.05.043    31 cm |  5,5 cm 
022.05.044    32 cm |  10 cm 

σταντ τούρτας inox 
περιστρεφόμενο, με πόδι 
022.05.045    41x31 cm 

σταντ τούρτας αλουμινίου 
περιστρεφόμενο, με πόδι, μαύρο 
022.05.054    30 cm |  11 cm 

σταντ τούρτας αλουμινίου 
περιστρεφόμενο, με πόδι 
022.05.055    29 cm |  13,5 cm 

«Spinner»  
σταντ τούρτας ηλεκτρικό  
περιστρεφόμενο, με δίσκο 22 cm και 
ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής. 
063.05.004    22 cm

σταντ τούρτας

044.05.156    σέγα inox  
για παντεσπάνι 
με 3 ρυθμιζόμενες  
χορδες (1 cm έως 8,5 cm) 
46 cm

σέγα για παντεσπάνι

inox σχάρες στραγγίσματος

εργαλεία ζαχαροπλαστικής
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κιθάρα κοπής με βάση από PVC  
και τρία inox πλαίσια κοπής  

(22,5 mm - 30 mm - 45 mm)  
για μαλακές παρασκευές 

 (cremini, ganach, ζελέ φρούτων κ.ά.) 
36x41 cm 

 067.05.010        χάρακας διαιρέτης,  5-7 κομάτια 

 067.05.011        χάρακας διπλός για δίσκο 60χ40 cm

χάρακες ζαχαροπλαστικής

ταπέτο εργασίας «κιθάρα»

069.05.649    πλαστικό ταπέτο εργασίας  
διάστασης 60x40 cm, με μετρήσεις σε cm και inch,  
και κύκλους διαφορετικών διαμέτρων, ιδανικό για εύκολη διαχείριση και 
διακόσμηση της ζύμης.  
Περιλαμβάνει ενδείξεις μετατροπών βάρους, όγκου, θερμοκρασιών,  
cups, και άλλες ενδείξεις χρήσιμες στην ζαχαροπλαστική. 

πλαίσιο ζαχαροπλαστικής  
για την δημιουργία διαφορετικών επιπέδων υλικών 

069.05.494      εσωτερική διάσταση: 57x37 cm | 3 cm 

069.05.493      εσωτερική διάσταση: 57x37 cm | 5 cm 

067.05.219      σπάτουλα πλαστική «raplette»  
στρωσίματος υλικών 
62x14 cm

εργαλεία ζαχαροπλαστικής
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069.05.192 
τσέρκι inox, «Heart» 
14 cm | 4 cm

069.05.214 
τσέρκι inox,  
«Douetto» 
20x4 cm

069.05.212 
τσέρκι inox, «Twins» 

24χ12 cm | 4 cm

069.05.216 
τσέρκι inox,  
«Moon» 
22x4 cm

069.05.190 
τσέρκι inox, «Trilogy» 
22x4 cm

069.05.215 
τσέρκι inox,  
«Double Douetto» 
20x4 (21x2/20x4/17x2 cm

069.05.213 
τσέρκι inox,  
«Double Twins» 
34χ12 cm

φόρμα τάρτας, στρογγυλή 

069.05.380    8 cm | 2 cm (6 τμχ.) 

069.05.381    10 cm | 2 cm (4 τμχ.) 

069.05.382    12 cm | 2 cm (4 τμχ.) 

069.05.383    15 cm | 2 cm (2 τμχ.) 

069.05.384    19 cm | 2 cm (1 τμχ.) 

069.05.385    23 cm | 2 cm (1 τμχ.) 

069.05.386    25 cm | 2 cm (1 τμχ.) 

φόρμες τάρτας στρογγυλές 

φόρμα τάρτας, τετράγωνη 

069.05.390    8x8 cm | 2 cm (6 τμχ.) 

069.05.391    20x20 cm | 2 cm (1 τμχ.)

φόρμες τάρτας τετράγωνες 

φόρμα τάρτας, παραλληλόγραμμη 

069.05.395   12χ3,5 cm | 2 cm (6 τμχ.) 

069.05.396   26,5χ10,5 cm | 2 cm (1 τμχ.)

φόρμες τάρτας παραλληλόγραμμες 

φόρμα τάρτας, οβάλ 

069.05.398   14,6χ3,4 cm | 2 cm (6 τμχ.) 

φόρμες τάρτας οβάλ 

φόρμες τάρτας διάτρητες, κατασκευασμένες  
από θερμοπλαστικό υλικό, ιδανικές για θερμοκρασίες  
από -60°C έως +180°C, αντικολλητικές,  
για ομοιογενές  ψήσιμο.

φόρμες τάρτας «crispy»

φόρμες «special»
Η Ιταλική εταιρεία Martellato με εξειδίκευση ετών στα εργαλεία ζαχαροπλαστικής 

γίνεται ο ανεκτίμητος βοηθός σας για τις γλυκές δημιουργίες σας.  
Ζητήστε μας τον πλήρη κατάλογό της.
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«glass fiber»

«airmat»

για φούρνο  
και κατάψυξη

επιφάνειες σιλικόνης «glass fiber» 

069.05.960    40x30 cm 

069.05.961    60x40 cm 

επιφάνειες σιλικόνης λευκές 

069.05.573    31χ51 cm 

069.05.574    40χ30 cm 

069.05.572    60χ40 cm 

069.05.576    62χ42 cm 

069.05.624    80x60 cm 

micrοperforated αντικολλητικές και 
αντιολισθητικές, με ενίσχυση 
fiberglass στις άκρες, εγγύηση για 
ισομερές ψήσιμο 

069.05.615/962    30χ40 cm 

069.05.617             GN 1/1 (53χ32 cm) 

επιφάνειες σιλικόνης, κόκκινες 

069.05.570    27x42 cm 

069.05.577    30χ40 cm 

069.05.578    50χ30 cm 

069.05.571    60χ40 cm 

επιφάνεια σιλικόνης διάτρητη,  
μαύρη 

069.05.620    60χ40 cm
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επιφάνεια σιλικόνης, για εκλέρ  

069.05.611    για εκλέρ 12,5x2,5 cm 
30x40 cm 

069.05.612    για mini εκλέρ 6x1,8 cm 
30x40 cm 

069.05.613    για εκλέρ 12,5x2,5 cm 
60χ40 cm 

επιφάνεια σιλικόνης για βάφλες 

069.05.664    για βάφλες  4χ1,2 cm 
18x30 cm 

επιφάνεια σιλικόνης για μακαρόν 

069.05.655    για 34 μακαρόν 4 cm  
30χ40 cm 

069.05.654    για 70 μακαρόν 4 cm 
60x40 cm

επιφάνειες σιλικόνης

για φούρνο και κατάψυξη ιδανικές για επεξεργασία ζάχαρης

επιφάνειες ψησίματος σιλικόνης 

069.05.575    «Μαίανδρος», relief1 
60x40 cm 

069.05.619    «Ανθέμιο», relief5 
                        60x40 cm 

069.05.621    «Παρτιτούρα», relief6 
60x40 cm 

069.05.657    «Πουά», relief2 
                        60x40 cm

επιφάνειες διακόσμησης σιλικόνης 



«meteora» 
069.05.548  24 cm | 10 cm

«τριαντάφυλλο» 
069.05.559  22 cm | 10 cm

«brioche» 
069.05.562  22 cm | 8 cm

«μπάλα» 
069.05.568  26χ21 cm | 9,5 cm

δέντρο 
069.05.623   28χ20 cm | 4 cm

«try me»  
069.05.553   14 cm | 5 cm

«αστέρι»  
069.05.622   26x4 cm | 1,2 cm

σετ 6 muffins ατομικά 
069.05.659    7 cm

«αστέρι» μεγάλο 
069.05.554   26 cm | 5 cm

«μαργαρίτα» 
069.05.556  22 cm | 4,5 cm

savarin 
069.05.557  24 cm | 6 cm

«gugelhopf» 
069.05.558  22 cm | 11 cm

στρογγυλή  
069.05.550   24 cm | 4,2 cm 
069.05.551   26 cm | 4,5 cm 
069.05.552   28 cm | 4,7 cm

τάρτας  
069.05.565   26 cm | 3 cm 
069.05.566   28 cm | 3 cm

ορθογώνια  
069.05.560   28x22 cm | 4 cm

«plum» 
069.05.569   24x10,5 cm | 7 cm 
069.05.564   26x10 cm | 7 cm

«plum» 
069.05.549   31x11 cm | 7 cm

λουλούδι 
069.05.561  28x20χ5 cm

«καρδιά» 
069.05.555   22x21,8 cm | 3 cm

plumcake  
069.05.567   30x14,5 cm | 8 cm

Κατασκευασμένες από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα. Πλένονται σε επαγγελματικά πλυντήρια.  
Οι επαναστατικές φόρμες σιλικόνης είναι συμβατές με το σύστημα HACCP και αντέχουν σε θερμοκρασίες 
από -60° C έως +230° C. Κάθε φόρμα συνοδεύεται από ενισχυτικό δαχτυλίδι συγκράτησης του χείλους.

φόρμες σιλικόνης

069.05.149 
lolli pop (4 θέσ.) 
7,2 cm | 1,2 cm

069.05.104 
σετ 12 φόρμες για μπάρες 
15χ7χ7cm
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φόρμες σιλικόνης «Uniflex»

069.05.408 
trio (6 θέσ.) 
6,5 cm

069.05.407 
κέικ (6 θέσ.) 
6,5 cm

επιφάνεια σιλικόνης με πλαστική βάση  
για 24 μακαρόν 3,3χ1,2 cm 

069.05.656      32x20 cm
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φόρμες σιλικόνης «Siliconflex»

069.05.500 
ημισφαιρική (5 θέσ.) 
8 cm | 4 cm

069.05.501 
ημισφαιρική (6 θέσ.) 
7 cm | 3,5 cm

069.05.539 
ημισφαιρική (6 θέσ.) 
6 cm | 3 cm

069.05.502 
ημισφαιρική (15 θέσ.) 
4 cm | 2 cm

069.05.503 
ημισφαιρική (24 θέσ.) 
3 cm | 1,5 cm

069.05.513 
κύλινδρος (15 θέσ.) 
3,5 cm | 3,8 cm

069.05.514 
κύλινδρος (11 θέσ.) 
4,5 cm | 4,8 cm

069.05.515 
κύλινδρος (8 θέσ.) 
5,5 cm | 6 cm

069.05.535 
petit-four (15 θέσ.) 
4 cm | 2 cm

069.05.524 
αυγό μισό (5 θέσ.) 
10,2x7,3 cm | 3,6 cm

069.05.509 
tartalet mini (15 θέσ.) 
5 cm | 1 cm

069.05.538 
tartalet (15 θέσ.) 
5 cm | 1,5 cm

069.05.510 
tartalet (6 θέσ.) 
7 cm | 2 cm

069.05.525 
τάρτας (15 θέσ.) 
4 cm | 1,3 cm

069.05.537 
τάρτας (15 θέσ.) 
5 cm | 1,4 cm

069.05.519 
κύλινδρος (8 θέσ.) 
6 cm | 3,5 cm

069.05.511 
οβάλ (16 θέσ.) 
5,5x3,3 cm | 2 cm

069.05.512 
οβάλ (9 θέσ.) 
7x5 cm | 2 cm

069.05.530 
οβάλ (8 θέσ.) 
7,5x5,5 cm | 3,5 cm

069.05.543 
δίκος (3 θέσ.) 
10,3 cm

069.05.516 
muffin mini (11 θέσ.) 
5,1 cm | 2,8 cm

069.05.900 
muffin (11 θέσ.) 
5 cm | 3 cm

069.05.517 
muffin medium (6 θέσ.) 
6 cm | 3,5 cm

069.05.518 
muffin large (5 θέσ.) 
8,1 cm | 3,2 cm

069.05.528 
muffin (6 θέσ.) 
7,5 cm | 6 cm

διαστάσεων 17,3x30 cm, που επιτρέπουν την τοποθέτησή τους σε δίσκο 60x40 cm (4 τμχ.) ή σε δίσκο GN 1/1 (3 τμχ.).
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φόρμες σιλικόνης «Siliconflex»

069.05.504 
πυραμίδα (6 θέσ.) 
7,1x7,1 cm | 4 cm

069.05.505 
πυραμίδα (15 θέσ.) 
3,6x3,6 cm | 2,2 cm

069.05.506 
savarin mini (18 θέσ.) 
4,1 cm | 1,2 cm

069.05.507 
savarin (8 θέσ.) 
6,5 cm | 2,1 cm

069.05.508 
savarin (6 θέσ.) 
7,2 cm | 2,3 cm

069.05.533 
bordelais (15 θέσ.) 
4,5 cm | 4,5 cm

069.05.541 
bordelais (18 θέσ.) 
3,5 cm | 3,5 cm

069.05.527 
bavarese (8 θέσ.) 
5,7χ5,7 cm

069.05.531 
gugelhopf (8 θέσ.) 
5,5 cm

069.05.521 
brioche (6 θέσ.) 
7,9 cm | 3,7 cm

069.05.540 
ορθογώνια (12 θέσ.) 
7,9x2,9 cm | 3 cm

069.05.523 
βάρκα (9 θέσ.) 
10χ4,5 cm

069.05.529 
ορθογώνια (7 θέσ.) 
9,5x4,5 cm | 1,2 cm

069.05.522 
μπριος (6 θέσ.) 
8 cm | 3 cm

069.05.532 
φαντασία (6 θέσ.) 
7,5 cm | 4 cm

069.05.526 
διαμάντι (6 θέσ.) 
6,8 cm | 4,5 cm

069.05.547 
τριαντάφυλλο (6 θέσ.) 
33 ml

069.05.536 
madeleine mini (15 θ.) 
4,4x3,4 cm | 1 cm

069.05.545/662 
cube (15 θέσ.) 
3,5χ3,5 cm | 3,5 cm

069.05.534/667 
ορθογώνια (20 θέσ.) 
4,9x2,6 cm | 1,1 cm

διαστάσεων 17,3x30 cm, που επιτρέπουν την τοποθέτησή τους σε δίσκο 60x40 cm (4 τμχ.) ή σε δίσκο GN 1/1 (3 τμχ.).
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φόρμες σιλικόνης 60x40 cm

069.05.608 
tronco 
4 τμχ - 50x7  cm | 7 cm

069.05.589 
tronco 
8 τμχ - 50x3  cm | 3 cm

069.05.588 
κορμός 
4 τμχ - 51x8  cm | 6 cm

069.05.580 
briochette 
24 τμχ - 7,8  cm | 3,6 cm

069.05.603 
canneles 
54 τμχ - 5,8  cm | 5 cm

069.05.609 
gugelhopf 
35 τμχ - 7,3  cm | 3,6 cm

069.05.579 
madeilene 
44 τμχ - 7,8x4,5  cm | 1,8 cm

069.05.586 
small madeilene 
100 τμχ - 4,5x2,6  cm | 1,2 cm

069.05.582 
half-sphere 
28 τμχ - 8  cm | 3,5 cm

069.05.583 
mini half-sphere 
96 τμχ - 3,5  cm | 1,7 cm

069.05.605 
mini savarin 
77 τμχ - 4,1  cm | 1,2 cm

069.05.610 
mini tartelettes 
40 τμχ - 6,2  cm | 1,2 cm

069.05.585 
disco 6 
6 τμχ - 16  cm | 1 cm

069.05.604 
mini muffin 
70 τμχ - 4,8  cm | 3,1 cm

069.05.920 
muffins λευκή 
70 τμχ - 4,8  cm | 3,1 cm

069.05.584 
muffin 
24 τμχ - 7  cm | 4 cm

 069.05.581 
pyramids 
35 τμχ - 6,5x6,5  cm | 3,5 cm

069.05.587 
mini cake 
30 τμχ - 10x5,2  cm | 3,1 cm

069.05.606 
pois 
24 τμχ - 11,7x2,9  cm | 3,3 cm



Από σιλικόνη και fiberglass και με μικροδιάτρητη υφή  
που επιτρέπει την ομοιόμορφη διάχυση της θερμότητας, 
μειώνοντας έτσι τον χρόνο μαγειρέματος  
με τέλεια αποτελέσματα. Από -40° έως +230°C.

069.05.630 
24 θέσ. - 4 cm | 1,6 cm

069.05.632 
12 θέσ. - 6 cm | 4 cm

069.05.635 
30 θέσ. - 3,5x3,5 cm | 1,6 cm

069.05.636 
20 θέσ. - 5x5 cm | 2 cm

069.05.637 
6 θέσ. - 8,5x8,5 cm | 2 cm

069.05.633 
6 θέσ. - 8,5 cm | 2 cm

069.05.634 
4 θέσ. - 12 cm | 3 cm

069.05.631 
20 θέσ. - 5 cm | 1,6 cm

069.05.647 
8 θέσ. - 25,9x6,4 cm

διάτρητη ταινία σιλικόνης  
για crispy ψήσιμο  
(χρήση με τσέρκι) 

069.05.747    26 cm | 2 cm (20 τμχ.) 

069.05.740    50 cm | 2,5 cm (10 τμχ.)

069.05.640 
15 θέσ. - 10,5 cm

069.05.641 
11 θέσ. - 12,5 cm

069.05.644 
12 θέσ. - 11,9x6,4 cm

069.05.643 
12 θέσ. - 11 cm

069.05.639 
20 θέσ. - 5 cm | 1,6 cm

069.05.638 
15 θέσ. - 6 cm | 2,5 cm

φόρμες «Microforati» 
30χ40 cm

φόρμες «Air Mat» 
60x40 cm

διάτρητη ταινία  
σιλικόνης

νέα σειρά προϊόντων για ψήσιμο  
γλυκών και αλμυρών  δημιουργιών

Σιλικόνης με διάτρητη υφή, εύκαμπτη, αντικολλητική, 
επιτυγχάνει ομοιόμορφο ψήσιμο, ιδανική τόσο για 
ζαχαροπλαστική όπως τάρτες και brioche αλλά και για μαγειρική 
όπως hamburgers, σάντουιτς κ.ά., για φούρνο, microwave και 
κατάψυξη. Για θερμοκρασίες από -40° έως +260°C
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Ο ιδανικός τρόπος για να δημιουργήσετε διακοσμητικά σχέδια από σοκολάτα για τα γλυκά σας. 
Φόρμες διάστασης 27,5χ17,5 cm σε πληθώρα σχεδίων. 
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φόρμες σιλικόνης για σοκολατάκια Easy Choc

φόρμες διακοσμητικών σοκολάτας

φόρμες αυγών PP

069.05.260 
φόρμα πλαστική  
για 2 σοκολατάκια 190 gr 
119x52 mm | 126 mm

069.05.277 
μονή, λεία 
22χ16 cm | 8,5  cm 

069.05.279 
διπλή, λεία 
11χ8 cm | 4  cm 

069.05.278 
διπλή, λεία 
15,5χ11 cm | 5,5  cm 

069.05.276 
μονή, ανάγλυφη 
14χ10 cm | 4  cm 

069.05.222 
φόρμα  
«κουνέλι»  
ύψος: 23,5 cm

069.05.223 
φόρμα  

«κουνέλι»  
ύψος: 18 cm

069.05.204 
φόρμα για κύκλους  
6 κύκλοι 73x72 mm 
6 κύκλοι 54x51 mm 
6 κύκλοι  35x30 mm

069.05.207 
φόρμα για τρίγωνα  
9 τρίγωνα 68χ81 mm 
9 τρίγωνα 39χ47 mm 

σοκολάτα

069.05.498 
σετ 3 φόρμες για βάση αυγού 
12 τμχ.: 36,5x36,5 mm | 9 mm 
9 τμχ.: 40,5x40,5 mm | 12 mm 
6 τμχ.: 52,7x52,7 mm | 12 mm

«Praline 3D»

069.05.218 
για 28 τμχ. -  8 gr 
26 mm | 26 mm

069.05.203 
για 28 τμχ. - 8 gr 
26 mm | 26 mm

069.05.217 
για 28 τμχ. -  8 gr 
23x32 mm | 23 mm

069.02.100 
φόρμα σιλικόνης κοχύλια/ψάρια 
8 τμχ. - (4,5x4,4 cm)

069.05.650 
φόρμα σιλικόνης καρδιά 
15 τμχ. - (3χ2,2χ2,5 cm) 

069.05.651 
φόρμα σιλικόνης κύβος 
15 τμχ. - (2,6χ2,6χ1,8 cm) 

069.05.652 
φόρμα σιλικόνης vertigo 
15 τμχ. - (2,8x2 cm) 

069.05.653 
praline 
15 τμχ. - (3x1,9 cm)



φόρμες για βάσεις από σοκολάτα

069.05.195 
15 τμχ. 
(40x17 mm)

069.05.194 
24 τμχ. 
(33χ31χ20 mm)

069.05.193 
24 τμχ. 
(33χ33χ23 mm)
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069.05.227 
για 30 σοκολατάκια 8 gr 
31x27 mm | 14 mm

069.05.236 
για 24 σοκολατάκια 9 gr 
28 mm | 17,5 mm

069.05.237 
για 30 σοκολατάκια 7 gr 
30x18 mm | 15 mm

069.05.242 
για 28 σοκολατάκια 6 gr 
20x20 mm | 16 mm

069.05.243 
για 28 σοκολατάκια 8 gr 
29x19 mm | 16 mm

069.05.244 
για 24 σοκολατάκια 10 gr 
35x23 mm | 17 mm

069.05.252 
για 12 σοκολατάκια 30 gr 
81x27 mm | 15 mm

069.05.250 
για 8 σοκολατάκια 30 gr 
100x29 mm | 14 mm

069.05.253 
για 24 σοκολατάκια 4 gr 
31x31 mm | 4,5 mm

069.05.255 
για 15 σοκολατάκια 4 gr 
39 mm | 4,5 mm

069.05.254 
για 20 σοκολατάκια 4 gr 
45x23 mm | 6 mm

069.05.257 
για 20 σοκολατάκια 4 gr 
45x23 mm | 6 mm

069.05.251 
για 8 σοκολατάκια 30 gr 
115x24 mm | 15 mm

069.05.249 
για 8 σοκολατάκια 30 gr 
123x27 mm | 12 mm

069.05.248 
για 8 σοκολατάκια 30 gr 
100x26 mm | 16 mm

069.05.256 
για 20 σοκολατάκια 4 gr 
42x27 mm | 5 mm

069.05.285 
φόρμα «καρδιά»  

24 καρδιές 10 gr 
33x33 mm | 15 mm

069.05.286 
φόρμα «Jems»  
6 τετράγ. 11 gr (30χ30 mm | 15 mm) 
6 οβάλ 10 gr (42χ24 mm | 15 mm) 
6 στρογγ. 10 gr (32 mm | 15 mm) 

069.05.287 
για 16 σοκολατάκια 10 gr 
64x19 mm | 15 mm

069.05.290 
για 20 σοκολατάκια 11 gr 
50x23 mm | 15,5 mm

069.05.288 
για 18 σοκολατάκια 11 gr 
44x32 mm | 17 mm

069.05.289 
για 18 σοκολατάκια 11 gr 
37x29 mm | 17,5 mm

σοκολάτα



069.05.246 
φόρμα πλάκας σοκολάτας 80 gr 
«πυραμίδα» 138χ72 mm | 11 mm 

069.05.247 
φόρμα πλάκας σοκολάτας 80 gr 
132χ68 mm | 11 mm 
(σετ 3 τμχ.) 

069.05.245 
φόρμα πλάκας σοκολάτας 80 gr 
117x71 mm | 13 mm 
(σετ 3 τμχ.) 

069.05.258 
φόρμα πλάκας σοκολάτας 100 gr 
137χ71 mm | 9,5 mm 
(σετ 3 τμχ.) 

069.05.259 
φόρμα πλάκας σοκολάτας 100 gr 
140χ68 mm | 13,5 mm 
(σετ 3 τμχ.) 

069.05.239 
φόρμα πλάκας σοκολάτας 
6 τμχ. - 50 gr 
(70χ70 mm | 11 mm) 

069.05.238 
φόρμα πλάκας σοκολάτας 
6 τμχ. - 50 gr 
(70x70 mm | 11 mm) 

069.05.235 
φόρμα πλάκας σοκολάτας 
8 τμχ. - 33 gr 
(112x32,5 mm | 15,5 mm) 

069.05.234 
φόρμα πλάκας σοκολάτας 
«σαμπάνια» 
2 τμχ. - 120 gr 
(65χ22 mm) 
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φόρμες πλάκας σοκολάτας

φόρμες πλάκας σοκολάτας

069.05.230 
φόρμα πλάκας σοκολάτας 100 gr 
150x70 mm | 10 mm 
σετ 5 τμχ. 

069.05.231 
φόρμα πλάκας σοκολάτας 100 gr 
150x70 mm | 10 mm 
σετ 5 τμχ. 

069.05.232 
φόρμα πλάκας σοκολάτας 100 gr 
150x70 mm | 10 mm 
σετ 5 τμχ.

φόρμες PP για μπάρες σοκολάτας

σοκολάτα

ραμκέν πλαστικό 

069.05.240    70 gr 
6,5 cm | 3,6 cm 

069.05.241    100 gr 
7,6 cm | 4,3 cm 

ραμκέν
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069.05.198  
φόρμα σιλικόνης για 12 παγωτά 
9χ4,5 cm (80 ml) 
με 50 ξυλάκια 

069.05.200  
φόρμα PVC για 6 παγωτά  
με πλαστικό κόπτη βάσης κέικ 
9χ4,5 cm  

069.05.201 
φόρμα PVC για 6 παγωτά  
με πλαστικό κόπτη βάσης κέικ,  
6,5 cm

φόρμες παγωτού

069.05.202 
ξυλάκια παγωτού, 50 τμχ. 

069.05.185 
στικς για γλυφιτζούρια 
12 cm, 50 τμχ. 

069.05.184 
στικς πλαστικά για γλυφιτζούρια 
10 cm, 100 τμχ. 

ξυλάκια παγωτού

069.05.208 
φόρμα κώνος 
6 θέσεων, 80-85 gr 

069.05.209  
φόρμα καρδιά 
6 θέσεων, 80-85gr 

069.05.210  
φόρμα twing 
6 θέσεων, 80-85gr

φόρμες γρανίτας

παγωτό

069.05.180  
σταντ 20 θέσεων  
για ξυλάκια παγωτού - γρανίτας 
31χ25 cm | 11 cm



069.05.735 
φόρμα «Fragola», 5 θέσεων 
7x7,7 cm | 5,4 cm - 120 ml

069.05.736 
φόρμα «Limone», 4 θέσεων 
8,8x6,1 cm | 4,4 cm - 120 ml

440

κουζίνα

069.05.670 
φόρμα «Mini Truffles», 15 θέσεων 
3,2x2,8 cm

φόρμες σιλικόνης  
για 5 σφαιρικά  γλυκά 
069.05.940      48 mm 
069.05.672      58 mm

069.05.682 
φόρμα «Russian tale», 5 θέσεων 
6,7 cm | 7,3 cm - 625 ml

069.05.684 
φόρμα «Cloud» 
7,1x7,1 cm | 3,4 cm  - 720 ml

069.05.703 
φόρμα «Sushi Maki», 15 θέσεων 
3,5χ3,5 cm | 2,5 cm - 395 ml

069.05.690 
φόρμα «tor100» 
10 cm | 4 cm

069.05.692 
φόρμα Zuccotto 
18 cm | 9 cm

069.05.706 
φόρμα «Zen 100», 6 θέσεων 
8,7x6,3 cm - 100 ml

069.05.963 
φόρμα «Box», 6 θέσεων 
5,5x5,5x3,5 cm

069.05.964 
φόρμα «Καρδιά», 6 θέσεων 
7,5χ6χ3 cm

069.05.705 
φόρμα «Sfera 100», 12 θέσεων 
5 cm

069.05.704 
φόρμα «Sushi roll», 15 θέσεων 
4 cm | 2,5 cm (450 ml)

069.05.701 
φόρμα «Microsquare», 35 θέσεων,  
2,1x2,1 cm | 1,3 cm - 175 ml

069.05.700 
φόρμα quennelle 12 θέσεων,  
6,3x3 cm | 2,8 cm - 288 ml

δημιουργική ζαχαροπλαστική 3D
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069.05.443 
φόρμα «3-dimensional semifreddo» 
18 cm

069.05.677 
φόρμα «Ti Amo» με κόφτη, 1 lt 
17x16,5 cm | 6,3 cm

069.05.676 
φόρμα «Vague», 20 cm | 4,5 cm

069.05.681 
φόρμα «Gem» 1 lt 
16x16 cm | 5 cm

069.05.941 
φόρμα «Gem» 
13x13 cm | 4 cm

069.05.679 
φόρμα «Yin Yang», 2x1,25 lt 
24,5x19,5 cm | 5 cm

069.05.680 
φόρμα «Cubik» 1,4 lt 
17,2x17,2 cm | 5 cm

069.05.678 
φόρμα «Cloud», 1,6 lt 
20x20 cm | 5,5 cm

069.05.673 
φόρμα «Magia» 1 lt,  (2 κόπτες) 
18,5 cm | 6 cm

069.05.674 
φόρμα «Magia» 0,6 lt,  (2 κόπτες) 
16 cm | 5 cm

069.05.675 
φόρμα «Kit Wood» 
25x9x7 cm

069.05.691 
φόρμα τετράγωνη 
18 cm | 4 cm

φόρμα στρογγυλή «Tor» 
069.05.693      22 cm | 4 cm 
069.05.694      26 cm | 4 cm

φόρμα κορμού «Triangular» 

069.05.221 
48χ6,5 cm | 6,5 cm 

φόρμα κορμού «Dome» 

069.05.271     
48χ5 cm | 4 cm 

069.05.220     
48χ6,5 cm | 5 cm 

φόρμα κορμού «Fancy» 

069.05.270     
48χ6,5 cm | 5 cm 

φόρμες κορμού «Yule log»

δημιουργική ζαχαροπλαστική 3D

φόρμα «3-dimensional semifreddo» 
069.05.441     18 cm 
069.05.442     22 cm 



φόρμα τάρτας αντικολλητική 
069.05.029    10 cm 
069.05.028    11 cm 
069.05.030    12 cm 
069.05.031    14 cm 
069.05.032    20 cm 
069.05.033    22 cm 
069.05.034    24 cm 
069.05.035    26 cm 
069.05.036    28 cm 
069.05.037    30 cm 
069.05.038    32 cm 
069.02.021    32 cm 

φόρμα τάρτας διάτρητη 
069.05.050    28 cm 
 

φόρμα «καρδιά» αντικολλητική 
069.05.098     23 cm 

φόρμα ορθογώνια αντικολλητική  

069.05.023     35x11 cm 

φόρμα τετράγωνη αντικολλητική  

069.05.022     23x23 cm 

442

κουζίνα

φόρμες ζαχαροπλαστικής

φόρμες τάρτας λευκοσίδηρου 
069.05.045    5 cm 
069.05.046    6 cm 
069.05.047    7 cm 
069.05.051    8 cm 
069.05.054    9 cm 
069.05.048    10 cm 
069.05.049    12 cm 

φόρμες τάρτας αντικολλητικές 
069.05.001    4,5 cm 
069.05.000    6 cm 
069.05.002    9 cm 
069.05.003    10 cm 
069.05.004    11 cm 
069.05.010    12 cm 
069.05.011    14 cm 
069.05.014    20 cm 
069.05.015    22 cm 
069.05.016    24 cm 
069.05.017    26 cm 
069.05.018    28 cm 
069.05.019    30 cm 
069.05.020    32 cm

φόρμες τάρτας

φόρμες μπριός

φόρμα τάρτας, ίσια αλουμινίου 
069.20.000     5 cm 
069.20.001     6 cm 
069.20.006     10 cm 
069.20.008     12 cm 

φόρμες τάρτας

φόρμα τάρτας αντικολλητική 
069.05.099     29χ21 cm

φόρμες τάρτας

φόρμες τάρτας με αποσπώμενη βάση

φόρμες μπριός αντικολλητικές 
069.05.060    6 cm 
069.05.061    7 cm 
069.05.062    8 cm 
069.05.063    9 cm 
069.05.064    10 cm 
069.05.065    11 cm 
069.05.066    14 cm 
069.05.067    18 cm 
069.05.056    20 cm 
069.05.068    22 cm 
069.05.069    24 cm 

φόρμες μπριός λευκοσίδηρου 
069.05.076    5,5 cm 
069.05.072    6,5 cm 
069.05.070    8 cm 
069.05.071    9 cm 
069.05.073    11 cm



φόρμα inox παραλληλόγραμμη 
με καπάκι και σωλήνα 
069.05.268    10x15 cm | 7 cm 
069.05.269    8,5x26 cm | 7 cm 

φόρμα inox στρογγυλή 
με καπάκι και σωλήνα 
30TC54F        8,2 cm | 29 cm 

φόρμα inox τρίγωνη 
με καπάκι και σωλήνα 
069.05.261    25x11 cm | 9 cm 

φόρμα λυόμενη  
αντικολλητική 
069.02.010    24 cm 
069.02.011    26 cm 
069.02.012    28 cm 

φόρμα λυόμενη  
αντικολλητική 
069.05.091     24 cm 
069.05.094     28 cm 

φόρμα λυόμενη αντικολλητική  

069.05.152     24 cm βαρειά 
069.05.153     26 cm βαρειά 

069.05.089     24 cm ελαφριά 
069.05.088     28 cm ελαφριά 

φόρμα λυόμενη αντικολλητική  
για panettone  
069.02.013     20 cm | 10 cm 
069.02.014     26 cm | 10 cm 

φόρμα αντικολλητική 

069.02.031    8x5 cm 

069.02.032    14x8 cm 

069.02.034    25x8,5 cm 

069.02.035    30x8,5 cm 

069.02.036    35x8,5 cm 

φόρμα αντικολλητική 

069.05.336    20x11 cm | 7 cm 

069.05.335    26x11,5 cm | 7,5 cm 

069.05.334    31x11,5 cm | 7,5 cm 

069.05.333    35x12 cm cm | 8 cm 

φόρμα αντικολλητική, βαρειά  

069.05.092    15χ7,5 cm 

069.05.090    24χ10 cm 

069.05.093    30χ11 cm 

069.05.095    35χ12 cm 

φόρμα αντικολλητική 
ενισχυμένη 

069.05.357    25,7x12 cm | 7 cm 

069.05.356    30,7x12 cm | 7 cm 

069.05.355    classic 
                        31x11,5 cm | 7,7 cm 

φόρμα κέικ λευκοσιδήρου 

069.02.046    25x8,5 cm 

φόρμα κέικ αντικολλητική 
ανοιγόμενη 

069.05.405    25/35χ12 cm | 9 cm 

φόρμες κέικ αλουμινίου 
069.20.050    20χ10 cm 
069.20.054    25χ10 cm 
069.20.057    30χ10 cm 
069.20.058    35χ10 cm
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φόρμες ζαχαροπλαστικής
φόρμες κέικ ορθογώνιες

φόρμες λυόμενες

φόρμα «τριαντάφυλλο» 
αντικολ/κή, βαρειά 
069.05.150     22 cm | 11,5 cm 
069.05.151     26 cm | 13,5 cm 

φόρμα αντικολ/κή βαρειά 
069.05.158     24 cm | 7 cm 
069.05.159     26 cm | 8 cm 
069.05.160     28 cm | 9 cm 

φόρμα στρογγυλή, κώνος 
069.02.000     22 cm | 10 cm

φόρμες κέικ 

φόρμα με καπάκι και σωλήνα

443
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φόρμα για πανακότα αντικολλητική 
069.05.154    28χ11 cm 
069.05.155    33χ11 cm 

φόρμες για πανακότα

φόρμα για αντικολλητική 
069.05.157    37χ24 cm -  

12 θέσεων (7 cm)  
069.02.042    40χ30 cm -  

12 θέσεων (7 cm)

φόρμες muffins
φόρμα κρεμ καραμελλέ inox 
069.05.126    8 cm 

φόρμα κρεμ καραμελλέ αλουμινίου 
069.20.070    7 cm | 6 cm 
069.20.071    9 cm | 7,5 cm 

φόρμα κρεμ καραμελλέ αλουμινίου 
069.05.059    5,5 cm  

φόρμα κρεμ καραμελλέ  
αντικολλητικό 
069.04.005    8 cm | 5,5 cm 

φόρμα για μπαμπαδάκι αντικολλητικό 
069.05.085    6 cm | 5 cm 

φόρμες κρεμ καραμελλέ

φόρμα για ζελέ-χαλβά 
αλουμινίου 
069.05.110    12 cm

φόρμα ζελέ-χαλβά

φόρμες νούμερα, inox 
069.05.415    No 1 (20χ9,5 cm) 
069.05.416    No 2 (20χ16 cm) 
069.05.417    No 3 (20χ16 cm) 
069.05.418    No 4 (20χ17 cm) 
069.05.419    No 5 (20χ16 cm) 
069.05.420    No 6 (20χ16 cm) 
069.05.421    No 7 (20χ16 cm) 
069.05.422    No 8 (20χ16 cm) 
069.05.423    No 9 (20χ16 cm) 
069.05.424    No 0 (20χ16 cm) 

φόρμες νούμερα inox

φορμάκι «βάρκα» ίσιο 
069.05.081    8x3,3 cm 
069.05.080    10x4,3 cm 

φορμάκι «βάρκα» οδοντωτό 
069.05.082    11x4,7 cm 

φορμάκια petit four  
σε διάφορα σχέδια 
069.05.040    4 cm

mini φορμάκια

φόρμα cheesecake 
069.05.024     14 cm

φόρμα cheesecake

φορμάκι σαβαρέν κλειστό 
069.05.042     6,5 cm 
069.05.043     8 cm 
 

φόρμα σαβαρέν 
069.05.086     24 cm 
069.05.087     26 cm

φόρμες σαβαρέν



φόρμα αντικολλητική διάτρητη 
28χ28 cm | 2,5 cm 
069.05.480    4 θέσεων 12 cm 

φόρμα αντικολλητική διάτρητη 
22x29 cm | 2,2 cm 
069.05.481    12 θέσεων 6 cm

φόρμα κορμού με στρογγυλή βάση 
069.05.119    30x5 cm | 5 cm 
069.05.121    40x5 cm | 5 cm 
069.05.123    50x8,5 cm | 7 cm 

φόρμα κορμού με  τριγωνική βάση 
069.05.120    30x6 cm 

φόρμα κορμού πολύπλευρη 
069.05.124    60χ9 cm | 7,5 cm
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φόρμες πυραμίδα inox 
069.05.362    6x6 cm 
069.05.361    12x12 cm

φόρμες πυραμίδα 

φόρμα αντικολλητική διάτρητη 
32x30 cm | 32,2 cm 
069.05.482    9 θέσεων 8,5 cm 

φόρμα αντικολλητική διάτρητη 
21,5x34,6 cm | 3 cm 
069.05.483    4 θέσεων 6,5x17 cm 

φόρμες ημισφαιρικές inox 
069.05.372    6 cm 
069.05.370    18 cm 
069.05.371    20 cm 

φόρμες ημισφαιρικές αλουμινίου 
069.20.083    8 cm 
069.20.084    10 cm 
069.20.085    16 cm 
069.20.086    20 cm

φόρμες ημισφαιρικές

φόρμα 7 θέσεων, τρίγωνη 
069.05.083     30x29 cm 

φόρμα 4 θέσεων, καμπυλωτή 
069.05.084     24x35 cm 
069.05.102     35χ38 cm

φόρμες γλυκών/μπαγκέτας

φόρμες κορμού inox

φόρμα ψωμιού με καπάκι  
αντικολλητική, ενισχυμένη 
069.05.077     40 cm 
069.05.078     25 cm

φόρμες ψωμιού με καπάκι

ταψί μπαγκέτας αλουμινίου 
062.05.029     GN 1/1 - 4 θέσεων 
062.05.032     60x40  cm - 5 θέσεων 

ταψί μπαγκέτας αλουμινίου 
062.05.043     80x60 cm  - 9 θέσεων 

ταψί μπαγκέτας αντικολλητικό 
διάτρητο 
062.05.064     GN 1/1  cm - 4 θέσεων 
062.05.063     60x40  cm - 5 θέσεων

ταψιά μπαγκέτας

φόρμες αντικολλητικές διάτρητες 



λεκάνη πλαστική ορθογώνια 

034.05.025   62χ42 cm | 17,5 cm 

λεκάνη πλαστική ορθογώνια 

034.66.003   42χ34 cm | 15 cm 

034.66.006   52χ39 cm | 16 cm 

034.66.007   57χ41 cm | 17 cm 

λεκάνη πλαστική  

034.05.026   37x31 cm | 13 cm 

034.05.027   καπάκι 37x31 cm 

λεκάνη πλαστική τετράγωνη 

034.05.035   30χ30 cm 

034.05.036   34χ34 cm 

λεκάνη πλαστική στρογγυλή 

034.66.011   20 cm 
034.66.012   25 cm 
034.66.013   30 cm 
034.66.014   35 cm 

λεκάνη πλαστική στρογγυλή 

034.05.037   40 cm

ράγα παραγγελιών inox 
042.05.042    30 cm 
042.06.002    45 cm 
042.05.052    61 cm 
042.05.053    91 cm 
042.05.054    120 cm 

ράγα παραγγελιών αλουμινίου 
042.05.035    60 cm 
042.05.034    90 cm 
042.05.033    120 cm 

042.05.073    βελόνα  παραγγελιών

ράγες παραγγελιών

συσκευή αλουμινόχαρτου/ 
μεμβράνης 
068.05.030    54,5χ19 cm 

συσκευή μεμβράνης επιτοίχια 
056.05.119    30 cm 
056.05.118    45 cm 

επιτοίχιoς διανεμητής  
χαρτιού κουζίνας 5 kgr 
068.05.020      40x42 cm  

επιδαπέδιος διανεμητής  
χαρτιού κουζίνας 5 kgr 
068.05.023      40x95 cm 

διανεμητές μεμβράνης - χαρτιού

δάπεδο πλαστικό διατρητο  
052.05.010    58χ115 cm | 3 cm 

καουτσούκ δαπέδου  
052.50.017    60χ40 cm | 1,5 cm 
052.50.018    50x100 cm | 2 cm 
052.50.019    75x100 cm | 2,3 cm 
052.50.020    100x150 cm | 2,3 cm

δάπεδα

λεκάνες κουζίνας

κουζίνα
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056.21.015    κάλυμμα παπουτσιών 
(100 τμχ.) 

056.05.131    φιλέ, 100  τμχ., 

056.05.157    καπέλο φιλέ συμπαγές,  
100  τμχ., 

056.05.132    φιλέ με γείσο, 50  τμχ., 

ποδιά μιας χρήσης  

056.05.171    122χ76 cm (100 τμχ.)  
056.05.172    107χ69 cm (100 τμχ.) 

καπέλο chef μιας χρήσης

γάντια 100% latex, λευκά 
μη αποστειρωμένα και ελαφρώς 
πουδραρισμένα, ευπροσάρμοστα  
056.33.000    small (100 τμχ.) 
056.33.001    medium (100 τμχ.) 
056.33.002    large (100 τμχ.) 
056.33.004    x-large (100 τμχ.) 

γάντια βιτριλίου μπλε, χωρίς πούδρα, 
τέλεια αίσθηση υφής μεγάλης 
αντοχής και ελαστικότητας, 
κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα 
056.33.025    small (100 τμχ.) 
056.33.026    medium (100 τμχ.) 
056.33.027    large (100 τμχ.) 
056.33.028    x-large (100 τμχ.) 

γάντια νιτριλίου μαύρα, 
ανθεκτικα στη διάτρηση,  
λιγότερο ελαστικά από τα latex,  
αντιαλλεργικά, έχουν καλύτερη 
εφαρμογή 
056.33.035    small (100 τμχ.) 
056.33.036    medium (100 τμχ.) 
056.33.037    large (100 τμχ.) 
056.33.038    x-large (100 τμχ.) 

γάντια βινιλίου μπλε, 
μικρότερης αντοχής από latex και 
νιτρίλιο, πολυμερές συνθετικό  
056.33.009    small 
056.33.010    medium 
056.33.011    large 
056.33.012    x-large

γάντια μιας χρήσης

βάση πάγκου PC με μαγνήτη  
και μπρασελέ 
για γάντια υγειονομικής χρήσης 

056.14.001    μεγάλη 

056.14.003    μικρή 

γάντι υγειονομικής χρήσης  
από πλαστικό PE 
056.14.012    με 3 δάχτυλα, 100 τμχ. 
056.14.002    «χούφτα», 100 τμχ. 
056.14.010    ανταλλακτικό  

μπρασελέ 

056.00.000    γάντι μιας χρήσης  
100 τμχ.

γάντια υγειονομικής χρήσης

καπέλο chef, λευκό 
(10 τμχ.) 
056.21.001  23 cm 

καπέλο chef  κοίλο 
(10 τμχ.) 
056.21.002  23 cm 

καπέλο chef  κοίλο 
(10 τμχ.) 
056.21.004  26 cm 

καπέλο chef, λευκό 
(50 τμχ.) 
056.05.155  22 cm 

καπέλο chef, λευκό 
(10 τμχ.) 
056.05.130  30 cm 

καπέλο chef, μαύρο 
(10 τμχ.) 
056.05.120  20 cm  
056.05.121  25 cm  
056.05.122  30 cm

δίκοχο μιας χρήσης 
(50  τμχ.) 
056.05.156

μιας χρήσης

447

κουζίνα



448

κουζίνα

καλάθια
καλάθια πλυντηρίου

καλάθια πλυντηρίου

048.16.005     καλάθι ποτηριών 
35x35 cm 

048.16.004     καλάθι ποτηριών 
40χ40 cm 

καλάθια ποτηριών

048.05.033   καλάθι 9 θέσεων  
50x50 cm | 10 cm 

048.05.043   προέκταση  
9 θέσεων 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.05.034   καλάθι 16 θέσεων  
50x50 cm | 10 cm 

048.05.039   προέκταση  
16 θέσεων 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.05.035   καλάθι 25 θέσεων 
50x50 cm | 10 cm 

048.05.040   προέκταση  
25 θέσεων 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.05.036   καλάθι 36 θέσεων 
50x50 cm | 10 cm 

048.05.041   προέκταση  
36 θέσεων 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.05.037   καλάθι 49 θέσεων 
50x50 cm | 10 cm 

048.05.042   προέκταση  
49 θέσεων 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.05.038   προέκταση ανοιχτή 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.05.032   καλάθι γενικής 
χρήσης/  
μαχαιροπήρουνων 
50x50 cm | 10 cm 

048.01.024   καλάθι 9 θέσεων  
50x50 cm | 10 cm 

048.01.031   προέκταση  
9 θέσεων 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.01.025   καλάθι 16 θέσεων  
50x50 cm | 10 cm 

048.01.032   προέκταση 
16 θέσεων 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.01.026   καλάθι 20 θέσεων  
50x50 cm | 10 cm 

048.01.033   προέκταση  
20 θέσεων 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.01.027   καλάθι 25 θέσεων 
50x50 cm | 10 cm 

048.01.034   προέκταση  
25 θέσεων 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.01.028   καλάθι 36 θέσεων 
50x50 cm | 10 cm 

048.01.035   προέκταση  
36 θέσεων 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.01.029   καλάθι 49 θέσεων 
50x50 cm | 10 cm 

048.01.036   προέκταση  
49 θέσεων 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.01.038   προέκταση ανοιχτή 
50x50 cm | 4,5 cm 

048.01.022   καλάθι  
πυκνά καρφιά 
50x50 cm | 10 cm 

048.01.021   καλάθι  
πιάτων/δίσκων 
50x50 cm | 10 cm 

048.01.020   καλάθι γενικής  
χρήσης- 
μαχαιροπήρουνων 
50x50 cm | 10 cm 

048.01.019   καλάθι γενικής  
χρήσης - αραιό  

048.01.042   καπάκι καλαθιών 
50x50 cm
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τρόλλεϋ καλαθιών

δοχεία μεταφοράς

δοχείο μεταφοράς διπλού  
τοιχώματος, με εκκροή υδάτων 
και 4 ρόδες, οι δύο με φρένο 

048.05.091   310 lt 
120x80 cm | 81 cm

δοχεία μεταφοράς

τρόλλεϋ πιάτων

028.05.151     θήκη μαχαιροπήρουνων 
όρθια, 4 θέσεων 
(χωρίς καλάθια) 
26x30x21 cm 

028.05.152     θήκη μαχαιροπήρουνων 
όρθια, 3 θέσεων 
(χωρίς καλάθια) 
38x19x21 cm

θήκες μαχαιροπήρουνων

θήκες μαχαιροπήρουνων

048.05.098     δοχείο 
με ανοιγόμενο καπάκι 
Γαλλίας 
40x30 cm | 33 cm 

δοχείο πλαστικό μεταφοράς πιάτων  

048.05.017     δοχείο 50 lt 
55x42 cm | 29 cm  

048.05.018     καπάκι δοχείου  50 lt 

048.05.100     δοχείο 65 lt 
64χ43 cm | 33 cm  

048.05.101     καπάκι δοχείου  65 lt 

048.05.102     δοχείο 90 lt 
75χ47 cm | 35 cm  

048.05.103     καπάκι δοχείου  90 lt

τρόλλεϋ καλαθιών inox 
απόσταση μεταξύ ραφιών 13,5 cm 
με 4 ρόδες, οι δύο με φρένο 

075.07.003    10 θέσεων 
56x55 cm | 165 cm 

075.07.004    5 θέσεων  
56χ55 cm | 90 cm 

075.05.070    τρόλλεϋ μεταφοράς  
καλαθιών με λάβή 

θήκη μαχαιροπήρουνων πλαστική 
4 θέσεων, 52x30 cm 
028.05.200    γκρι 
028.05.201    μαύρη 

028.13.002    θήκη μαχαιροπήρουνων   
4 θέσεων,  
52χ29 cm | 10  cmμαύρο 

028.13.001    καπάκι θήκης 

028.13.003    θήκη μαχαιροπήρουνων   
3 θέσεων,  
40χ30 cm | 10  cmμαύρο 

028.13.004    καπάκι 40χ30 cm

τρόλλεϋ μεταφοράς 
200 πιάτων,  
98x52 cm | 75 cm 

075.07.013   ανοξείδωτο  

 
τρόλλεϋ μεταφοράς PP 
200 πιάτων,  
ρυθμιζόμενο με 4 διαχωριστικά 
και 4 ρόδες, οι δύο με φρένο 

075.05.080   90χ72 cm | 80 cm 

075.05.081   κάλυμμα τρόλλεϋ 

τρόλλεϋ μεταφοράς  
300 πιάτων, ρυθμιζόμενο 
με 6 διαχωριστικά 
και 4 ρόδες, οι δύο με φρένο 

075.05.084   94χ73 cm | 80 cm

048.05.001     καλάθι  
μαχαιροπήρουνων  
8 θέσεων πλαστικό 
21χ42 cm | 14 cm 

καλάθια μαχαιροπήρουνων  
στρογγυλά 

048.05.002    inox, 11 cm | 13 cm 

048.05.000    πλαστικό, 11 cm | 13 cm 

048.05.023    πλαστικό, 10 cm | 13 cm

καλάθι μαχαιροπήρουνων



καπέλο σεφ 

056.90.052    μαύρο 

056.90.051    λευκό 

056.05.151 
μπαντάνα λαχούρι ασπρόμαυρη
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στολές σεφ και σερβιτόρων

σαμπώ κλειστού τύπου, μαύρο 
056.90.001     No 38-39 
056.90.060     No 40-41 
056.90.061     No 42-43 
056.90.062     No 44-45 
 

σαμπώ ανοιχτού τύπου, μαύρο 
056.90.002     No 38-39 
056.90.063     No 40-41 
056.90.064     No 42-43 
056.90.065     No 44-45 

παπούτσι «Old School», μαύρο 
056.90.066     No 38-39 
056.90.067     No 40-41 
056.90.068     No 42-43 
056.90.069     No 44-45 

υποδήματα 

καπέλα κουζίνας

ποδιά λάντζας με επένδυση 
056.13.004  καφέ 
056.13.005  πράσινη 

ποδιά λάντζαςα αδιάβροχη 
056.13.003   λευκή 

ποδιές λάντζας

056.05.161 
ποδιά μέσης, 
κοντή,  
κόκκινη

056.05.166 
ποδιά μέσης 
mini, μαύρη

ποδιά μέσης (μέχρι το γόνατο) 
056.05.167     μαύρη 
056.05.168     κόκκινη 
056.05.169     πράσινη

μπροστέλα  
056.05.175     καφέ 
056.05.176     χακί 
056.05.177     γκρι

056.05.165 
μπροστέλα,  
τζιν



056.90.042 
παντελόνι, μπλε/λευκό 
«σκακιέρα», με ενισχυμένο λάστιχο 
μέσης και κορδόνι, δύο τσέπες 
μπροστά και μία πίσω, 
65%-35% polycotton 
μεγέθη: ΧS - XXL 

056.90.043  
παντελόνι μαύρο/λευκό 
«σκακιέρα», με ενισχυμένο λάστιχο 
μέσης και κορδόνι, δύο τσέπες 
μπροστά και μία πίσω, 
65%-35% polycotton 
μεγέθη: ΧS - XXL 

056.90.041  
παντελόνι baggy, μαύρο,  
με ενισχυμένο λάστιχο μέσης  
και κορδόνι, δύο τσέπες μπροστά  
και μία πίσω, 
65%-35% polycotton 
μεγέθη: ΧS - XXL 

056.90.040  
παντελόνι baggy, λευκό,  
με ενισχυμένο λάστιχο μέσης  
και κορδόνι, δύο τσέπες μπροστά  
και μία πίσω, 
65%-35% polycotton 
μεγέθη: ΧS - XXL
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ένδυσης & εστίασης 

056.90.025 
σακκάκι «Firenze»,  
λευκό με μακρύ μανίκι 
πλαϊνά σκισίματα, 
κούμπωμα στο πλάι  
με καλυμμένα τρουκ,  
ειδική υποδοχή στο αριστερό μανίκι  
για στυλό/θερμόμετρο, 
65%-35% polycotton 
μεγέθη: T0 - T8 

056.90.026 
σακκάκι «Firenze»,  
μαύρο με μακρύ μανίκι 
πλαϊνά σκισίματα, 
κούμπωμα στο πλάι  
με καλυμμένα τρουκ   
ειδική υποδοχή στο αριστερό μανίκι 
για στυλό/θερμόμετρο, 
65%-35% polycotton 
μεγέθη: T0 - T8 

σακκάκι «Julia» 
με γαλλικές μανσέτες και  
κούμπωμα στο πλάι  
με καλυμμένα τρουκ, 
διαθέτει airvents στη μασχάλη 
65%-35% polycotton 
μεγέθη: 34-52 
056.90.031          λευκό 
056.90.032           καφέ 

056.90.033  
σακκάκι «Julius»,  
λευκό με μακρύ μανίκι 
με γαλλικές μανσέτες,  
κούμπωμα στο πλάι  
με καλυμμένα τρουκ   
διαθέτει airvents στη μασχάλη  
και τσέπη στο αριστερό στήθος 
65%-35% polycotton 
μεγέθη: 42-66 

056.90.034 
σακκάκι «Juliuso»,  
μαύρο με γκρι ρίγα στο λαιμό,  
με γαλλικές μανσέτες και κούμπωμα 
στο πλάι, με καλυμμένα τρουκ,  
διαθέτει airvents  
και τσέπη στο αριστερό στήθος 
65%-35% polycotton 
μεγέθη: 42-66

στολές σεφ

παντελόνια

στολές-ποδιές Kook

ένδυσης & εστίασης 



κάδος πεντάλ γκρι 
024.05.080 γκρι, 45 lt  

35x39 cm | 59 cm 
024.05.081 γκρι, 68 lt  

36x47 cm | 63 cm 

κάδος πεντάλ με ρόδες 
πράσινος ή γκρι 

024.05.067 100 lt 
48x55 cm | 81 cm 

024.05.068 120 lt 
48x55 cm | 95 cm 

024.05.069 240 lt 
58x73 cm | 106 cm 

κάδος πεντάλ με ρόδες πράσινος  
024.05.133 80 lt 

53x45 cm | 94 cm 
024.05.135 120 lt 

55x48 cm | 94 cm 
024.05.134 240 lt 

73x58 cm | 107 cm 

κάδος πεντάλ,  
πράσινος ή γκρι 
024.05.066 60 lt 

41χ50 cm | 61 cm
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διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός

κάδοι απορριμμάτων

κάδοι πεντάλ με ρόδες

κάδοι πεντάλ με ρόδες 

κάδος 60 lt 
49x38 cm | 70 cm  

024.05.100 λευκός 
024.05.101 κόκκινος 
024.05.102 πράσινος  
024.05.104 κίτρινος  
024.05.105 μπλε 
024.05.106 μαύρος 

κάδος 80 lt 
49x42 cm | 74 cm 

024.05.110 μαύρος 
024.05.111 κόκκινος 
024.05.112 πράσινος 
024.05.114 κίτρινος 
024.05.115 μπλε 
024.05.116 λευκός 

κάδος 120 lt 
51x43 cm | 88 cm 

024.05.120 μαύρος 
024.05.121 κόκκινος 
024.05.123 πράσινος 
024.05.124 κίτρινος 
024.05.125 μπλε 

κάδος πεντάλ με ρόδες 
024.05.085 γκρι, 120 lt 

60x61 cm | 85 cm

κάδοι στρογγυλοί
κάδος μαύρος, χωρίς καπάκι 

024.05.042 100 lt (54 cm | 67 cm) 
024.05.049 καπάκι κάδου 100 lt 

024.05.041 75 lt (47 cm | 63 cm) 
024.05.048 καπάκι κάδου 75 lt 

024.05.040 50 lt (46 cm | 51 cm) 
024.05.047 καπάκι κάδου 50 lt 

024.05.054 35 lt (41 cm | 36 cm) 
024.05.055 50 lt (41 cm | 49  cm) 
024.05.059 καπάκι κάδων 35&50 lt

κάδοι διαχωρισμού απορριμμάτων

κάδος με καπάκι 

024.05.131 κάδος, πράσινος  
100 lt 
52 cm | 67 cm 

024.05.132 κάδος κίτρινος  
100 lt 
52 cm | 67 cm 

23120 κάδος compost 
100 lt 
52 cm | 67 cm

κάδοι πεντάλ με ρόδες

κάδοι πεντάλ



κάδος με ρόδες και  
καπάκι κλειστό 
65 lt 
58χ29 cm | 67 cm 

024.05.151 κόκκινο καπάκι 

024.05.152 μαύρο καπάκι 

024.05.153 πράσινο καπάκι 

κάδος με ρόδες 
024.05.099 110 lt 

42x57 cm | 88 cm

κάδος ορθογώνιος  
με αιωρούμενο καπάκι 

024.05.074 κάδος 58 lt 
47x33 cm | 73 cm 

κάδος ορθογώνιος  
με αιωρούμενο καπάκι 

024.05.072 γκρι, 40 lt 
41χ28 cm | 60 cm 

024.05.073 γκρι, 60 lt 
49χ35 cm | 93 cm 

κάδος ορθογώνιος, γκρι 
με αιωρούμενο καπάκι 
024.05.089 κάδος 55 lt 

39x38 cm | 87 cm 

κάδος ορθογώνιος push 
024.05.082 γκρι, 40 lt   

39χ32 cm | 62 cm 
024.05.083 γκρι, 60 lt   

40x41 cm | 72 cm 
024.05.084 γκρι 100 lt  

50x52 cm | 85 cm 

κάδος με αιωρούμενο καπάκι 
55 lt 
40χ32 cm | 54 cm 

024.05.128 μπλε καπάκι 

024.05.129 πράσινο καπάκι 

024.05.130 λευκό καπάκι

κάδοι με ρόδες

κάδος με ρόδες και  
καπάκι με άνοιγμα 
65 lt 
58χ29 cm | 67 cm 

024.05.147 κόκκινο καπάκι 

024.05.148 μαύρο καπάκι 

024.05.149 πράσινο καπάκι

κάδοι με αιωρούμενο καπάκι
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κάδοι απορριμμάτων

κάδος

κάδος γκρι, χωρίς καπάκι 
024.05.032 60 lt 
40χ30 cm | 55 cm

κάδοι με ρόδες και καπάκι με άνοιγμα



σφουγγαρίστρα βαμβακερή 
068.05.045     κόκκινη, 400 gr 
068.05.046     μπλε, 400 gr 
068.05.047     πράσινη, 400 gr 
068.05.048     κίτρινη, 400 gr 

σφουγγαρίστρα βαμβακερή 
068.55.009     λευκή, 310 gr 
068.05.042     λευκή, 320 gr 
068.05.044     λευκή, 400 gr

σφουγγαρίστρες

κοντάρια για σφουγγαρίστρες

σύνδεσμος για κοντάρι  
068.05.071     κόκκινος 
068.05.072     πράσινος 
068.05.073     κίτρινος 
068.05.074     μπλε
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καθαρισμός

068.05.051  
καρότσι καθαρισμού  
με 2 κάδους 25 lt, 
πρέσσα και ρόδες 

068.05.062  
ανταλλακτική πρέσσα 

068.05.061  
ανταλλακτικός κουβάς

068.05.052 
καρότσι καθαρισμού,  
με κάδο 36 lt, 
πρέσσα και ρόδες

068.05.033 
καρότσι καθαρισμού,  
με κάδο 25 lt 
πρέσσα και ρόδες

068.05.049 
σετ κοντάρι  
με σύνδεσμο  
επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας 
135 cm

068.05.043 
κοντάρι αλουμινίου 
125 cm ,  
επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας

068.05.055 
κάδος 16 lt με ρόδες 
και στίφτη 
(για μικρούς χώρους)

068.05.080     παρκετέζα 65 cm 
με κοντάρι και βάση 

068.05.085     ανταλλακτική  
παρκετέζα 65 cm 

068.05.081     παρκετέζα 103 cm 
με κοντάρι και βάση 

068.05.086     ανταλλακτική  
παρκετέζα 103 cm 

068.05.089     κοντάρι παρκετέζας 

βάση παρκετέζας (χωρίς κοντάρι) 
068.14.105     40 cm 
068.14.106     50 cm 
068.14.107     60 cm 
068.14.108     80 cm 

παρκετέζα βαμβακερή 
068.14.100     40 cm 
068.14.101     50 cm 
068.14.099     60 cm 
068.14.103     80 cm 

068.14.066     κοντάρι παρκετέζας

παρκετέζες

068.05.037 πινακίδα «Wet Floor» 
28 cm | 66 cm 

 

068.05.031 πινακίδα «Wet Floor» 
μεταλλική 
28 cm | 60 cm 

πινακίδες «Wet Floor»

068.05.053 
κάδος διπλός με στίφτη 
15 lt  
(για μικρούς χώρους)

068.05.035 
καρότσι καθαρισμού,  
με κάδο 31 lt 
πρέσσα και ρόδες



068.24.002     σκούπα σκληρή 
30x3,5 cm 
(χωρίς κοντάρι) 

068.24.001     σκούπα μαλακή 
35x4 cm 
(χωρίς κοντάρι) 

068.24.000     σκούπα μαλακή 
32x3 cm 
(χωρίς κοντάρι) 

068.05.036     σετ σκούπα σκληρή 
πεζοδρομίου 45 cm 
με κοντάρι  

068.05.057     σετ σκούπα μαλακή 
με κοντάρι 150 cm

διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός

καθαρισμός

λάστιχα δαπέδου 

σκούπες

πανιά μικροΐνας

068.33.035 
πανί για τζάμι-
ααπό μικροΐνα 
(5 τμχ.) 
48χ40 cm

πανί από μικροΐνα  
37χ37 cm (5 τμχ.) 
068.33.030   μπλε 
068.33.031   κίτρινο 
068.33.032   κόκκινο 
068.33.033   πράσινο 
068.33.034   μαύρο

068.05.093 
πετσέτα  
από μικροΐνα 
γκρι, 75χ35 cm

πανί από μικροΐνα, 40χ40 cm 
068.05.092      γκρι 
068.05.091      μπλε
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068.14.058 
κοντάρι αλουμινίου 
με αντάπτορα 
για λάστιχα δαπέδου

068.24.004 
κοντάρι  
1,30 m

068.14.000     λάστιχο δαπέδου  
45 cm 

068.05.040     λάστιχο δαπέδου 56 cm 
με κοντάρι 

068.24.009 
βούρτσα ξεσκ/τος 
υφασμάτων

068.24.006 
βούρτσα καθαρισμού 
νυχιών σκληρή

068.24.008 
βουρτσάκι πιάτων 
(χόρτο)

068.05.038 
σετ σκούπα και  
φαράσι ανοιχτό  
με κοντάρι

068.05.039 
σετ σκούπα και  
φαράσι κλειστό  
με κοντάρι

068.24.005 
καθαριστής  
τζαμιών, 41,5 cm

068.05.056 
φαράσι  
ανατομικό 
πλαστικό  
(με κοντάρι)

068.73.015 
φαράσι πλαστικό  
με λάστιχο

068.24.003 
φαράσι  
κουμπωτό

068.24.007 
σετ σκουπάκι και 
φαράσι νεροχύτη
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καθαρισμός

σαπούνι  
πλυντηρίου πιάτων 
068.60.001   5 kg 
068.60.000   7 kg 
068.60.005   15 kg

στεγνωτικό  
πλυντηρίου πιάτων 
068.60.300   4 kg 
068.60.301   13 kg

αφαλατικό  
πλυντηρίου πιάτων 
068.60.250   5 kg 
068.60.251   15 kg

χλώριο 
068.60.201   4 kg 
068.60.203   14 kg

χλώριο παχύρευστο 
068.60.210   4 kg

καθαριστικό για λίπη 
και καρβουνίλα 
068.60.100   5 kg 
068.60.101   15 kg

λιποδιαλυτικό 
068.60.102   5 kg

υγρό λάντζας 
068.60.052   4 kg 
068.60.053   13 kg

υγρό τζαμιών 
068.60.050   4 kg 
068.60.051   13 kg

υγρό γενικής χρήσης 
068.60.153   4 kg 
068.60.070   5 kg

υγρό γενικής χρήσης 
με γυαλιστικό 
068.60.072   5 kg 

καθαριστικό  
πατωμάτων 
068.60.151   5 kg 
068.60.150   13 kg 

καθαριστικό  
ξύλινων πατωμάτων 
068.60.152   5 kg

καθαριστικό  
για μάρμαρα - γρανίτες 
068.60.073   5 kg

καθαριστικό αλάτων 
068.60.113   5 kg

σπρέυ για ανοξείδωτες  
επιφάνειες 
068.60.140   500 ml

καθαριστικό WC 
068.60.141   750 ml 

σακούλες μαύρες 
068.26.001     80x110 cm, (συσκ. 20 kgr) 
068.26.002     70x100 cm, (συσκ. 20 kgr) 

σακούλες σκουπιδιών  
σε ρολλό μαύρες 
068.33.010     72χ52 cm (10 τμχ.) 
068.33.011     90χ65 cm (10 τμχ.) 
068.33.018     110χ80 cm (10 τμχ.) 

σακούλες σκουπιδιών  
σε ρολλό λευκές 
068.33.012     75χ52 cm (20 τμχ.) 

σακούλες λευκή WC 
068.26.000     55χ50 cm, (συσκ. 20 kgr) 

σακούλες σκουπιδιών
068.46.000 
χαρτί υγείας 500gr 
(κιβώτιο 12 τμχ.) 

068.46.005 
χαρτί υγείας οικιακό 125 gr 
(κιβώτιο 40 τμχ.) 

χαρτί κουζίνας 
068.46.007    1 kgr (συσκ. 6 τμχ.) 
068.46.003    2 kgr (συσκ. 2 τμχ.) 
068.46.004    4,5 kgr (συσκ. 2 τμχ.) 

068.46.001 
ρολλό χαρτί χειρός 
450gr 
(κιβώτιο 12 τμχ.) 

χειροπετσέτα ζικ-ζακ 

068.46.008    κιβώτιο 4.000 τμχ.

χαρτικά
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απολύμανση - προστασία

αντισηπτικό μαντηλάκι 

068.30.002 16x5 cm

αντισηπτικό μαντηλάκι

απολυμαντικό, συμπυκνωμένο 

068.05.150 5 lt 

απολυμαντικό σπρέυ επιφανειών 

068.05.151 1 lt 

αντισηπτικό gel 

068.33.001 750 ml 

068.33.002 750 ml, με αντλία

απολυμαντικά

068.30.004 
επιδαπέδια  

συσκευή  
για αντισηπτικό  

με φιάλη 1 lt

μάσκες προστασίας

068.30.003 
συσκευή αγκώνα  
για αντισηπτικό  
με φιάλη 1 lt

068.05.200  
συσκευή (αγκώνα) για αντισηπτικό  
με φιάλη 1 lt 

068.05.201  
ανταλλακτική φιάλη 1 lt 

068.05.202  
ανταλλακτική αντλία φιάλης

056.05.138 μάσκα προσώπου 
(10 τμχ.) 

μάσκα προσώπου PS 

056.05.149 μαύρη 

056.05.150 λευκή 

056.05.133 προσωπίδα προστασίας 

056.05.136 προσωπίδα προστασίας 
με γυαλιά 



κάδος με πεντάλ ανοξείδωτος  

024.05.016 
5 lt  
(20 cm | 28 cm)  

024.05.017 
12 lt  
(25 cm | 37 cm)  

024.05.018 
20 lt  
(30 cm | 45 cm)  

024.05.019 
30 lt  
(29 cm | 65 cm) 458
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εξοπλισμός WC
συσκευές inox συσκευές μαύρες συσκευές λευκές

κάδος πλαστικός με πεντάλ 

024.05.137 
8 lt  
26χ22 cm | 28 cm 

024.05.138 
23 lt  
34χ31 cm | 42 cm 

024.05.139 
26 lt  
34χ33 cm | 45 cm 

μεταλλικές πινακίδες 

πιγκάλ  
024.05.141 
10 cm | 36 cm 

017.01.020 
«γυναικών», 7,5 cm

017.01.021 
πινκίδα «ανδρών», 7,5 cm

017.01.023 
«ΑΜΕΑ», 7,5 cm

017.01.024 
«WC», 7,5 cm

017.13.015 
«Μη ρίχνεται..» 20x15 cm

κάδος με πεντάλ μαύρος  

024.05.206 
5 lt  
(20 cm | 28 cm)  

024.05.207 
12 lt  
(25 cm | 36 cm) 

024.05.208 
20 lt  
(29 cm | 44 cm) 

024.05.209 
30 lt  
(29 cm | 65 cm)  

πιγκάλ inox 
024.05.001 
10 cm | 36 cm 

πιγκάλ μαύρο 
024.05.213   
10 cm | 38 cm 

κάδοι WC

068.05.105 
συσκευή  
χαρτιού υγείας 
λευκή 
26χ25χ11 cm  

068.05.101 
συσκευή  
χαρτιού χειρός 
ροή μια προς μια 
λευκή 
34χ24χ12 cm  

068.05.103 
συσκευή  
χαρτιού χειρός 
με έλεγχο ροής 
λευκή 
30χ22χ19 cm  

068.05.107 
συσκευή  
σαπουνιού,  
επιτοίχια, 1 lt 
λευκή 
21χ11χ10 cm  

068.05.106 
συσκευή  
χαρτιού υγείας 
μαύρη 
26χ25χ11 cm  

068.05.102 
συσκευή  
χαρτιού χειρός 
ροή μια προς μια 
μαύρη 
34χ24χ12 cm  

068.05.104 
συσκευή  
χαρτιού χειρός 
με έλεγχο ροής 
μαύρη 
30χ22χ19 cm  

068.05.108 
συσκευή  
σαπουνιού,  
επιτοίχια, 1 lt 
μαύρη 
21χ11χ10 cm  

068.05.011 
συσκευή  
χαρτιού υγείας 
inox ματ 
26,3χ25,5χ12 cm  

068.05.004 
συσκευή  
χαρτιού χειρός 
inox ματ 
33x26,5x12 cm  

068.05.013 
συσκευή  
σαπουνιού, 0,6 lt 
inox ματ 
16x10,5 cm  

068.05.016 
συσκευή  
σαπουνιού, 1 lt 
inox ματ 
25x12,6 cm  



συσκευές ABS μαύρες

συσκευές ABS λευκέςσυσκευές ABS fume
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εξοπλισμός WC
συσκευές ABS ασημί

075.05.002 
αλλαξιέρα μωρού 

επιτοίχια, ανοιγόμενη 
γκρι 

85χ50 cm

068.05.026 
συσκευή  
χαρτιού υγείας 
μαύρη 
29χ26,8χ13 cm  

068.05.027 
συσκευή 
χαρτιού χειρός 
μαύρη 
37,5χ28,5χ13,5 cm  

068.05.017 
συσκευή  
σαπουνιού  
μαύρη, 1 lt

068.05.018 
συσκευή  
χαρτιού υγείας 
ασημί 
29χ26,8χ13 cm  

068.05.008 
συσκευή 
χαρτιού χειρός 
ασημί 
37,5χ28,5χ13,5 cm  

068.05.005 
συσκευή  
σαπουνιού, 1 lt 
ασημί 
22,5x11,2x9 cm 

068.05.009 
συσκευή  
χαρτιού υγείας 
λευκή 
29χ26,8χ13 cm  

068.05.000 
συσκευή 
χαρτιού χειρός 
λευκή 
37,5χ28,5χ13,5 cm  

068.05.001 
συσκευή  
ρολλού χαρτιού 
χειρός 
λευκή 
33,5x18x17 cm  

συσκευές  
σαπουνιού 

068.05.006 
1 lt, λευκή 
22,5x11,2x9 cm  

068.05.012 
Sensor, μπαταρίας 
1 lt, λευκή, 
25χ12,5 cm 

068.05.010 
συσκευή  
χαρτιού υγείας 
Fume 
29χ26,8χ13 cm  

068.05.002 
συσκευή  
χαρτιού χειρός 
Fume 
37,5χ28,5χ13,5 cm  

068.05.003 
συσκευή  
ρολλού χαρτιού 
χειρός 
Fume 
33,5x18x17 cm  

068.05.007 
συσκευή  
σαπουνιού, 1 lt 
χρωμίου/ Fume 
22,5x11,2x9 cm 
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λεξικό όρων
Polycarbonate 
Διαφανές πλαστικό, πολύ καλής ποιότητας. Έχει στιλπνή επιφά-
νεια, προσδίδοντας κρυστάλλινη αίσθηση, δεν προσβάλλεται από 
οξέα, καθαρίζεται εύκολα, έχει υψηλή αντοχή στα χτυπήματα, είναι 
άκαμπτο και αντέχει σε θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C. 
Ιδανικό για χρήση σε χώρους μαζικής εστίασης. Η τιμή του είναι 
4 φορές υψηλότερη από εκείνη του Polyethylene.  

Polyethylene (PE) 
Πλαστικό 2 τύπων, χαμηλής και υψηλής πυκνότητας. Χαμηλής πυ-
κνότητας: χρησιμοποιείται σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, 
είναι αρκετά εύκαμπτο, χάνει τη φόρμα του στο πολύ βάρος. Υψη-
λής πυκνότητας: είναι περισσότερο εύθραυστο στις χαμηλές θερ-
μοκρασίες από το χαμηλής πυκνότητας, αλλά πιο στερεό και πιο 
ανθεκτικό στο βάρος.  

Polystyrene (PS) 
Πλαστικό διαφανές, γυαλιστερό, άκαμπτο, εύθραυστο. Αντέχει σε 
θερμοκρασίες από +90°C έως -10°C. Δεν μπαίνει στο φούρνο μι-
κροκυμάτων.  

Polypropylene (PP) 
Πλαστικό γαλακτώδες, ημιδιαφανές, όχι γυαλιστερό, αρκετά εύ-
καμπτο και ανθεκτικό. Αντέχει σε θερμοκρασίες από +90°C έως 
-10°C. Δεν μπαίνει στο φούρνο μικροκυμάτων. 

Inox 18/10 - Ανοξείδωτο 18/10 
Η σύνθεση του ανοξείδωτου μαχαιροπίρουνου είναι: χρώμιο 18%, 
νικέλιο 10% και σίδερο 72%. Εχει πολύ μεγάλη αντοχή στη σκου-
ριά. Είναι εύκολο στο δίπλωμα, το λύγισμα και το σταμπάρισμα. 
Το χρώμα του δεν μεταβάλλεται. Δεν θαμπώνει και αντέχει στο 
χρόνο. Η επιφάνειά του είναι λεία χωρίς πόρους καθώς και ανθε-
κτική στα χτυπήματα με αποτέλεσμα να μην χαράζει. Δεν έλκεται 
από μαγνήτη και αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες (κρύο-ζέστη). 
Είναι ιδανικό για χρήση σε χώρους μαζικής εστίασης. 

Inox 18/0 - Ανοξείδωτο 18/0 
Ίδια σύνθεση με το 18/10 αλλά χωρίς πρόσμιξη νικελίου. Έχει πα-
ρόμοιες ιδιότητες με 18/10 αλλά παρουσιάζει μερική ευαισθησία 
στην υγρασία. Έχει ανάγκη μεγαλύτερης φροντίδας (άμεσο σκού-
πισμα μετά το πλύσιμο). Έλκεται από το μαγνήτη. 

Μαχαιροπίρουνο επάργυρο 
Πρόκειται για σώμα 18/10 με λεπτή επίστρωση από ασήμι. Η μο-
νάδα μέτρησης του πάχους της επαργύρωσης μετριέται σε mi-
crons (18 και 24 microns). Το χρώμα του είναι ευμετάβλητο και 
χρειάζεται συχνό γυάλισμα.  

Μαχαιροπίρουνο ALPAKA – EPNS 
Η σύνθεσή του είναι: χαλκός 60-65%, νικέλιο 14-16%, ψευδάρ-
γυρος 22-26% και επαργύρωση. 

HACCP (Υγειονομικός Κανονισμός) 
Οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί που αφορούν στην υγιεινή των τροφί-
μων έχουν ως πρωταρχικό στόχο την προστασία της δημόσιας 
υγείας. Στους χώρους μαζικής εστίασης προβλέπονται αυστηροί 
έλεγχοι σε κάθε φάση της διατροφικής αλυσίδας όπου υπάρχει 
κίνδυνος μόλυνσης. 

ISO 9000 
Το πιστοποιητικό ISO 9000 σημαίνει ότι η κατασκευάστρια εταιρία 
έχει αναλάβει την υποχρέωση για συνεχή βελτίωση των αξιών 
της. Το πιστοποιητικό ISO δεν αφορά στον έλεγχο ενός συγκεκρι-
μένου προϊόντος αλλά επιθεωρεί τα συστήματα της διαδικασίας 
μέσα από την οποία η επιχείρηση εγγυάται προϊόντα ποιότητος. 

NSF (National Sanitation Foundation - Michigan USA). 
Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο οργανισμό που ερευνά, δοκιμάζει 
και οριοθετεί τα πρότυπα που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες 
που έχουν σχέση με υγεία και υγιεινή.  

CSFM (California State Fire Marshal) 
Η πολιτεία της Καλιφόρνια φημίζεται για τους πιο αυστηρούς νό-
μους και κανονισμούς που αφορούν στην ασφάλεια. Οι κανονι-
σμοί πυρασφάλειας απαιτούν όλα τα δοχεία που χρησιμοποιούνται 
σε κοινόχρηστους χώρους και δέχονται εύφλεκτα υλικά (π.χ. τσι-
γάρα) να περνούν υποχρεωτικά εξετάσεις (tests) κατά της φωτιάς.  

TUV GS 
Το πιστοποιητικό TUV έχει απονεμηθεί σε συγκεκριμένα προϊόντα 
διαχείρισης απορριμμάτων. To πιστοποιητικό βασίζεται στην τρο-
πολογία του νόμου περί ασφάλειας εξοπλισμού “Equipment Sa-
fety Low” από το 1992 και εγγυάται ότι το συγκεκριμένο προϊόν 
έχει κριθεί ασφαλές για τη χρήση που προορίζεται.  

FM (Factory Mutual) 
Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που εγκρίνει προϊόντα που ξεπερ-
νούν τα όρια που έχει θέσει ο κανονισμός 6921 σχετικά με το 
βαθμό που κρίνονται εύφλεκτα τα δοχεία απορριμμάτων. Μετρά 
την ικανότητα αντοχής στη φωτιά του εσωτερικού των δοχείων 
με καπάκι, δηλαδή κατά πόσο παραμένουν ανεπηρέαστα κάτω από 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 

Safe Food 
Προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί με πρωταρχικό στόχο την υγιεινή 
στο χώρο της κουζίνας. Προϊόντα που εναρμονίζονται με τους κα-
νόνες υγιεινής όπως π.χ. HACCP. 

Personal Safety 
Προϊόντα που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση ατυχημάτων στο 
εργασιακό περιβάλλον διασφαλίζοντας άνεση κατά τη διάρκεια 
της εργασίας, αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και την προ-
σωπική υγιεινή των εργαζομένων και κατ’επέκταση την υγιεινή 
του χώρου προετοιμασίας φαγητού. 

10ετής εγγύηση για το ξεφλούδισμα του χείλους  
των πιάτων – Villeroy & Boch. 
H Villeroy & Boch (Hotel & Restaurant division), καλύπτει όλες 
τις επαγγελματικές σειρές με 10ετή εγγύηση για το ξεφλούδισμα 
του χείλους των πιάτων. Η εγγύηση αφορά και τις λευκές και τις 
σειρές με ντεκόρ. (Οι σειρές Bone China δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση). Η εγγύηση καλύπτει το ξεφλούδισμα του χείλους στα 
πιάτα, τα πιατάκια φλιτζανιών και τις πιατέλες μόνο. Οποιοδήποτε 
ξεφλούδισμα που οφείλεται σε μη σωστή χρήση του προϊόντος 
καθώς και το μερικό ή ολικό σπάσιμο των πιατικών σε άλλα ση-
μεία (εκτός χείλους) δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση 
είναι σε ισχύ από την ημερομηνία τιμολόγησης των προϊόντων και 
απαιτείται η προσκόμιση του πρωτότυπου τιμολογίου. 
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συμβουλές φροντίδας...

συμβουλές φροντίδας ποτηριών 
Χωρίς αμφιβολία, τα ποτήρια είναι μια μεγάλη επένδυση. Για να 
τα διατηρήσουμε εν ζωή χρειάζονται φροντίδα και προσοχή στη 
χρήση. Δυο είναι οι πιο κοινές αιτίες απώλειας των ποτηριών: το 
μηχανικό και το θερμικό σοκ. Οι συμβουλές που ακολουθούν θα 
σας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους απώλειας 
των ποτηριών σας. 

Θερμικό σοκ 
Το θερμικό σοκ είναι αποτέλεσμα της απότομης αλλαγής θερμο-
κρασίας στο εσωτερικό του ποτηριού. Το γυαλί συγκρατεί μέσα 
του μία συγκεκριμένη θερμοκρασία και η οποιαδήποτε απότομη 
αλλαγή αυτής της θερμοκρασίας δημιουργεί στα εσωτερικά του 
τοιχώματα αρκετή πίεση, ώστε να προκληθεί το σπάσιμό του. 
Παράδειγμα: Όταν βάζουμε ένα ποτήρι που περιέχει παγάκια κα-
τευθείαν στο πλυντήριο ή το αντίθετο, όταν βάζουμε παγάκια ή πα-
γωμένο νερό σε ένα ποτήρι που μόλις έχει βγει από το πλυντήριο 
και είναι ζεστό. Και στις δυο περιπτώσεις, το ποτήρι πρέπει να 
επανέλθει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου πριν δεχ-
θεί την αντίθετη θερμοκρασία από αυτήν που έχει. Όσο, δε, πιο 
βαρύ και παχύ είναι το ποτήρι, τόσο περισσότερος χρόνος χρει-
άζεται για να επανέλθει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Τα 
ραγίσματα που δημιουργούνται από το θερμικό σοκ, συνήθως 
συσσωρεύονται γύρω από «μικρο-τραύματα» που έχουν ήδη δη-
μιουργηθεί από μηχανικά σοκ, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες 
σπασίματος ενός ποτηριού - το οποίο συνήθως συμβαίνει ξαφνικά 
και χωρίς φανερή αιτία κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος. 

Μηχανικό σοκ 
Μηχανικό σοκ υφίστανται τα ποτήρια που έρχονται σε απευθείας 
επαφή με άλλα αντικείμενα, όπως μαχαιροπίρουνα, πιατικά ή 
άλλα ποτήρια. Αυτό το είδος επαφής (μικρής σύγκρουσης) μπορεί 
να προκαλέσει στο ποτήρι «ζημιά» που δεν είναι ορατή αλλά ικανή 
να το καταστήσει ευάλωτο στο σπάσιμο είτε από επαφή με άλλο 
αντικείμενο ή από θερμικό σοκ.

 Μικρές συμβουλές 

1. Πρέπει να διαθέτετε επαρκή αριθμό ποτηριών ώστε τα ποτήρια 
που μόλις πλύθηκαν να έχουν θερμοκρασία περιβάλλοντος 
πριν χρησιμοποιηθούν στο σερβίρισμα. 

2. Ελέγχετε δύο φορές την ημέρα τη θερμοκρασία του πλυντηρίου 
σας. Δεν πρέπει να ξεπερνά τους 55°C. Συστηματικό πλύσιμο 
σε υψηλότερη θερμοκρασία θα θολώσει τα ποτήρια σας. 

3. Χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή δόση απορρυπαντικού. 

4. Συμβουλεύετε το προσωπικό να μειώσει το θόρυβο κατά τη 
διάρκεια του σερβιρίσματος. Η ησυχία συμβάλλει όχι μόνο στη 
δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος αλλά και στην 
αποφυγή μηχανικών σοκ (λιγότερα σπασίματα αργότερα). 

5. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα ποιοτικά καλάθια για τα ποτήρια 
σας. Υπάρχει αντίστοιχο καλάθι για το κάθε μέγεθος ποτηριού.  

6. Τα ποτήρια δεν πρέπει να πλένονται μαζί με άλλα είδη όπως 
μαχαιροπίρουνα, κατσαρόλες και πιατικά. Αλλά ούτε και μεταξύ 
τους ποτήρια ανόμοιου μεγέθους σε ανοιχτό καλάθι χωρίς χω-
ρίσματα. 

7. Ρυθμίστε την πίεση του νερού του πλυντηρίου να είναι μεταξύ 
3 και 6 bar. Εάν είναι μεγαλύτερη, ένας μειωτήρας πίεσης πρέ-
πει να εγκατασταθεί έτσι ώστε τα ποτήρια να μην «χοροπηδούν» 
κάτω από την πίεση του νερού. 

8. Τέλος, αποφεύγετε να βάζετε πάγο ή παγωμένο νερό σε ζεστό 
ή καυτό ποτήρι. 

συμβουλές φροντίδας μαχαιροπήρουνων 
• Τα μαχαιροπήρουνα πρέπει να πλένονται αμέσως μετά τη χρήση 

τους. Ιδιαίτερα τα μαχαίρια, με μαλακό σφουγγάρι. Εάν πλένον-
ται στο πλυντήριο, πρέπει να χρησιμοποιείτε πλαστικό καλάθι. 
Τα μαχαίρια πρέπει να πλένονται με την λάμα προς τα πάνω. 

• Μην πλένετε στο ίδιο καλάθι τα μαχαίρια με τα κουτάλια και τα 
πηρούνια και ποτέ με άλλα μεταλλικά σκεύη. 

• Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με χλώριο. Θα πρέπει, δε, 
να είναι κατάλληλο για μαχαιροπήρουνα. Επίσης θα πρέπει να 
προσέχετε πάντοτε τη δοσολογία.

• Μετά το πλύσιμο, τα μαχαιροπήρουνα θα πρέπει να σκουπίζονται 
με μαλακό πανί. Ακόμη και αν το πλυντήριο διαθέτει αυτόματο 
πρόγραμμα στεγνώματος θα πρέπει οπωσδήποτε να σκουπίσετε 
τα μαχαίρια. 

• Φυλάσετε τα μαχαιροπήρουνα σε μη μεταλλική θήκη. Προστα-
τέψτε τα μαχαίρια από την υγρασία. Ως γνωστό, τα μαχαίρια δεν 
είναι από 18/10 ανοξείδωτο μέταλλο όπως τα κουτάλια και τα 
πηρούνια, οπότε είναι ευαίσθητα στην παρατεταμένη επαφή με 
το νερό (υπάρχει χλώριο), με τα οξέα φαγητών, την υγρασία, τα 
σκληρά απορρυπαντικά. 
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συμβουλές φροντίδας πορσελανών
Πλύσιμο 
• Χρησιμοποιείτε πλαστικές ή λαστιχένιες σπάτουλες για να αδει-

άσετε το περιεχόμενο των πιάτων, ποτέ μεταλλικά, αιχμηρά ερ-
γαλεία η σκληρά σφουγγάρια. 

• Πλένετε καλά τα πιάτα μετά τη χρήση. 
• Χρησιμοποιείτε πάντα πλαστικά καλάθια στο πλύσιμο και κατά 

προτίμηση καλάθια με χωρίσματα ούτως ώστε οι λαβές των 
φλιτζανιών ή τα στόμια των λοιπών εξαρτημάτων να μην χτυ-
πούν μεταξύ τους. 

• Μην πλένετε ποτέ σκεύη πορσελάνης μαζί με μεταλλικά. 
• Αποφύγετε, όποτε μπορείτε, την κακοποίηση της υάλωσης. Δεν 

πρέπει τα πιάτα να τρίβονται και να χτυπιούνται μεταξύ τους. 
• Δυνατά απορρυπαντικά ή μεγάλες δόσεις απορρυπαντικών θα 

επηρεάσουν χρυσές, πλατινένιες διακοσμήσεις και θα επιτεθούν 
στην επιφάνεια της υάλωσης. 

• Εάν υπάρχουν λεκέδες στην υάλωση, χρησιμοποιείτε το κατάλ-
ληλο καθαριστικό ή αφήστε τα πιάτα μέσα σε ελαφρύ διάλυμα 
νερού με λευκαντικό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά αντικεί-
μενα για να αφαιρέσετε τον λεκέ. Μερικά απορρυπαντικά μπο-
ρούν να επηρεάσουν και να γίνουν αιτία εμφανίσεως λεκέδων. 
Εάν ο λεκές παραμένει, επικοινωνήστε μαζί μας. 

Αποθήκευση και διαχείριση 
• Έχετε πάντα το κατάλληλο απόθεμα πιάτων ώστε να γίνει το 

σωστό «γύρισμα». Με προσεκτικό χειρισμό θα παρατείνετε την 
ζωή των πιατικών σας και το κόστος αντικατάστασης θα είναι 
πάρα πολύ χαμηλό. (Κάθε πιάτο θα πρέπει να αριθμεί τουλάχι-
στον τρεις φορές τα καθίσματα του εστιατορίου).  

• Προσπαθείτε όσο δυνατόν να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλα δο-
χεία ή σε ράφια αντί να τα στοιβάζετε. Αποθηκεύετε το κάθε 
είδος μόνο του. Μερικά αποθηκεύονται τέλεια στα καλάθια που 
πλένονται. 

• Ποτέ μην τα χτυπάτε μεταξύ τους ή πάνω στους πάγκους. Όσο 
λιγότερα και ελεγχόμενα είναι τα χτυπήματα, τόσο περισσότερο 
θα αντέξουν τα πιατικά σας. 

• Η υάλωση των πιατικών είναι πολύ σκληρή. Όταν τρίβονται με 
μαλακά μέταλλα τότε στοιχεία των μετάλλων κολλούν στην επι-
φάνειά τους. Αυτό αποκαλείται μεταλλικό σημάδι (metal mar-
king). Το αλουμίνιο «γράφει» πάνω στην υάλωση όπως και το 
ανοξείδωτο, ανάλογα με τη σκληρότητά του. 

• Όπως το διαμάντι κόβει το διαμάντι έτσι και η υάλωση χαράζει 
την υάλωση! Χρειάζεται μεγάλη φροντίδα στο χειρισμό των πια-
τικών σας. 

• Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας (thermal sh-
ocks) που μπορούν να ραγίσουν τα πιατικά. Από τον καυτό 
φούρνο σε κρύα επιφάνεια, από το ψυγείο στον καυτό φούρνο, 
χρήση πάνω σε φλόγα ή ηλεκτρικό μάτι. 

Διακοσμήσεις από χρυσό ή πλατίνα 
• Συνήθως αυτές οι διακοσμήσεις γίνονται πάνω στην υάλωση. 

Επομένως δεν παρέχεται εγγύηση. 
• Μην τοποθετείτε ποτέ πιατικά που φέρουν διακόσμηση ευγε-

νούς μετάλλου σε φούρνο μικροκυμάτων. 
 

 

συμβουλές φροντίδας...
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A 
Amuse bouche .....................................325, 327, 331 

Αερογράφος.............................................................426 

Ακονίσματος εργαλεία..........................................375 

Αλατιέρες .................................................................129 

Αλλαξιέρα μωρού ..................................................459 

Αναδευτήρες καφέ.................................................211 

Αναδευτήρες ποτών ....................................229, 250 

Αναλόγιο ...................................................................277 

Ανθοδοχείο .............................................................130 

Ανοιχτήρι κονσερβών ...........................................393 

Ανοιχτήρι οστράκων..............................................388 

Ανοιχτήρι φιαλών.........................................235, 243 

Αξεσουάρ barman ........................................232-233 

Αξεσουάρ κρασιού .......................................242-243 

Αποχυμωτής ............................................................253 

Απορρυπαντικά .......................................................456 

Αποστειρωτής μαχαιριών ....................................377 

Αράχνη .............................................................350, 400 

Αριθμοί τραπεζιών.................................................269 

Αυγό τσαγιού ...........................................................206 

Αυγοδάρτης..............................................................361 

Αυγοκόπτης..............................................................389 

Αυγοθήκες ......................................................127, 130 

Αφροσυλλέκτης ............................................228-229 

Αχνηρίχτης................................................................358 

 

Β 
Bar πτυσσόμενο......................................................236 

Vacuum συσκευή....................................................257 

Βάζα με βρύση ...............................................300-301 

Βάζα διάφορα.......................................221, 327, 358 

Βάση πλακών κοπής..............................................379 

Βάση ποτηριών οροφής .......................................236 

Βάση σακούλας ζαχ/κής.......................................422 

Βάση σαμπανιέρας .................................................246 

Βιτρίνες για χωνάκια .............................................225 

Βιτρίνες θερμαινόμενες .......................................285 

Βιτρίνες παρουσίασης .................................218-221 

Βιτρίνες ψυχόμενες .....................................284-288 

Βαφλιέρα ..................................................................256 

Βελόνες κρέατος....................................................391 

Βούρτσες καθαρισμού ..........................................455 

Βούρτσες μηχ. espresso ......................................213 

Βούρτσες σχάρας ...................................................390 

Βούρτσες φιαλών ..................................................151 

Βούρτσες φούρνου ......................................395-396 

Βραστήρας καφέ-νερού .......................................255 

Βραστήρας ρυζιού..................................................257 

 

Γ 

Γαλατιέρες ............................................198, 203-208 

Γαλατιέρα barista...................................................212 

Γάντια μιάς χρήσης ................................................447 

Γάντια προστασίας-κουζίνας.....................380, 388 

Γάστρες............................................................317, 347 

 

Γαστρονόμοι G/N cast-aluminum .....................316 

Γαστρονόμοι G/N inox .................................402-405 

Γαστρονόμοι G/N PC ....................................412-413 

Γαστρονόμοι G/N PP..............................................414 

Γαστρονόμοι G/N πορσ. - μελαμ...............314-315 

Γάντζοι κουζίνας.....................................................390 

Γάντζος τσάντας......................................................268 

Γουδί – Γουδοχέρι .................................................231 

 

Δ 

Δαντέλλα ..................................................................225 

Διακοσμητικά bar ...................................................250 

Διανεμητές χυμών /δημητριακών..285-286, 289 

Δοχεία take-away.........................................332-333 

Δοχεία αποθήκευσης αυγών...............................417 

Δοχεία μεταφοράς ισοθερμικά .................408-411 

Δίσκοι βιτρίνας ..............................................216-217 

Δίσκοι κρέατος........................................................417 

Δίσκοι πρωινού.......................................................283 

Δίσκοι σερβιρίσματος..................................262-263 

Δίχτυ μπαχαρικών ..................................................389 

Δοσομετρητής ζαχ/τείου ......................................422 

Δοσομετρητής ποτού.............................................227 

Δοχεία γιαουρτιού-μαρμελάδας ........................288 

Δοχεία ζύμης............................................................398 

Δοχεία μεζούρες.....................................................417 

Δοχεία αποθ/σης στερεών .........................415-416  

Δοχεία αποθ/σης υγρών .............................415-416 

Δοχεία αποθήκευσης ψωμιού ............................398 

Δοχεία μετ/ρας πιάτων-μαχ/νων.......................449 

Δοχεία παγωτού......................................................225 

Δοχείο υπολ/των καφέ .........................................215 

 

Ε 

Είδη μιας χρήσης ....................................................211 

Εμαγιέ σκεύη σερβ/τος.........................................112 

Επαγωγική εστία.....................................................261 

Επιφάνεια σιλικόνης .............................................430 

Εργαλεία ασιατικής κουζίνας....................384, 401 

Εργαλεία ελληνικού καφέ ...................................211 

Εργαλεία ζαχ/κής..........................................418-430 

Εργαλεία καφέ...............................................212-213 

Εργαλεία κουζίνας .......................................350-355 

Εργαλεία παγωτού.................................................224 

Εργαλεία πίτσας ............................................395-397 

Εργαλεία bar ..................................................226-232 

Εστία κεραμική buffet ...........................................285 

Εταζέρα ..............................................................23, 236  

 

Ζ 

Ζαμπονομηχανή ......................................................257 

Ζαχαριέρα ..........................124, 203, 207-208, 211 

Ζυγαριά κουζίνας ...................................................363 

Ζυγαριά καφέ...........................................................213 

Ζύμης μηχανή ..........................................................399 

Θ 

Θερμόμετρα κρασιού.............................................242 

Θερμόμετρο κουζίνας..................................381-383  

Θερμόμετρο γάλακτος ..........................................212 

Θερμός.......................................................................196 

Θήκες λογαριασμού...............................................268 

Θήκες μαχαιριών ....................................................377 

Θήκη μαχαιρ/νων....................................................449 

Θήκες για καλαμάκια.............................................222 

Θήκες ποτηριών......................................................223 

Θήκες τσαγιού .........................................................202  

 

Ι 

Ισοθερμικά κιβώτια για G/N.......................408-411 

Ισοθερμικά κιβώτια μετ/ρας υγρών..................411 

Ισοθ/κές τσάντες delivery cafe...........................222 

Ισοθερμικές τσάντες τροφίμων .........................196 

 

Κ 

Carving station........................................................318 

Knock box .................................................................215 

Κάδοι απορριμμάτων .........................282, 452-453  

Κάδοι δωματίου-γραφείου..................................282 

Καλάθι buffet....................290-291, 295, 298-299 

Καλάθι πικ-νικ.........................................................197 

Καλάθι πλυντηρίων ...............................................448 

Καλάθια ζύμης ........................................................398 

Καλαμάκι finger food ............................................330 

Καλαμάκι ροφημάτων...........................................250 

Καλούπι ψωμιού ....................................................357 

Καμπάνα - κάλλυμα πιάτων ................................272 

Κανάτες bar – ανάμιξης........................................233 

Κανάτες θερμός ......................................................300 

Κανάτες μεζούρα....................................................363 

Κανάτες-καράφες.........................................148-151 

Κανελιέρες .....................................................129, 213 

Κανόνι ........................................................................391 

Καπέλα – Σκούφοι μιας χρήσης .........................447 

Καπνιστήρι................................................................255 

Καραμελοποιητής...................................................425 

Καρεκλάκι παιδικό .................................................273 

Κατσαρόλες ...................................................334-339 

Κατσαρόλες μετ/ράς inox.....................................335 

Κατσαρόλια μυδιών...............................................119 

Κατσαρόλια mini-cookers..........................120-121 

Καφεκούτι ................................................................211 

Καφετιέρες γαλλικού............................................255 

Καφετιέρες σερβιρίσματος........................198-203 

Κιθάρα .......................................................................428 

Κοκοτιέρες ...............................................................111 

Κολωνάκι διαδρόμου............................................278 

Κοπής πλάκες ................................................378-379 

Κόπτης κρουασάν...................................................432 

Κόπτης ραβιόλι .......................................................399 

Κορνέ................................................................420-421 

Κόσκινο .....................................................................358 

ευρετήριο προϊόντων
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Κουβαδάκι πάγου ...................................................244 

Κουδούνι reception ...............................................268 

Κουπάτ.......................................................................418 

Κουτάλες κουζίνας ......................................351, 354 

Κουτάλες σερβιρίσματος inox ..................321, 323 

Κουτάλες σερβιρίσματος p.c...............................320 

Κουτάλι bar ..............................................................229 

Κουτάλι ορεκτικών ......................................147, 325 

Κουτάλια μεζούρα..................................................363 

Κουτί παραπόνων...................................................268 

Κουτί τσαγιού.................................................206, 296 

Κουτί bar ...................................................................237 

Κούτσουρο ...............................................................379 

Κρασιού αξεσουάρ..............................151, 242-243 

Κρεπιέρα ...................................................................261 

 

Λ 

Λαβίδα σερβιρίσματος inox........................322-323 

Λαβίδα σερβιρίσματος p.c....................................320 

Λαβίδες bar..............................................................231 

Λαβίδες κουζίνας..........................................354, 365 

Λαδερό ...................................................129, 318, 362 

Λαδόκολλα...............................................................267 

Λαδόξυδο ..............................................124, 128-129 

Λαμαρίνες .......................................................345, 347 

Λάστιχα δαπέδου ....................................................446 

Λεκάνες ανάμιξης ..................................................360 

Λεκάνες πλαστικές ................................................446 

Λεμονοστίφτης........................................................253 

 

Μ 

Menu ..........................................................................264 

Muddler.....................................................................231  

Μαγνήτης μαχαιριών.............................................377  

Μαντεμένια σκεύη...............................110-111, 317 

Μαντολίνο.................................................................384  

Μάπες-σφουγγαρίστρες.......................................454 

Μαρίζ..........................................................................355 

Μασάτι .......................................................................375 

Μασιές .......................................................................365 

Μαχαίρια μπαρ.........................................................230 

Μαχαίρια κουζίνας........................................366-374 

Μαχαίρια steak........................................................146 

Μαχαιροπήρουνα ..........................................132-145 

Μεζούρα καφέ.........................................................213 

Μεζούρα ποτών ......................................................227 

Μελαμίνης επιτρ/ζια .......................................96-105 

Μελιέρα .................................................207, 289, 296 

Μηλοκαθαριστής...........................................385-386 

Μηχανές γεμίσματος .............................................422 

Μηχανή κοπής για σουβλάκια.............................391 

Μίξερ χειρός...................................................259-260 

Μπαλντάς..................................................................376 

Μπαρ ματ...................................................................238 

Μπασίνες...................................................................360 

Μπάτης κουζίνας ....................................................391 

Μπεν μαρί buffet........................290-291, 312-313 

Μπεν μαρί κουζίνας ...............................................257 

Μπεν μαρί σοκολάτας ...........................................426 

Μπιμπερό ..................................................................364 

Μπλέντερ ..................................................................254 

Μπουκάλια bitter ...................................................232 

Μπρεζιέρες ..............................................................346 

Μπρίκι ........................................................................211 

Μπωλ ανάμιξης.......................................................360 

Μπωλ γυάλινα...............................................236, 320 

Μπωλ inox ................................................................236 

Μπωλ μελαμίνης buffet..............................302-307 

Μπωλ ξύλινα ..............................107, 285, 293-295 

Μπωλ ξηρών καρπών...........................................236 

Μπωλ πορσελάνης............................................92-93 

Μπωλ χαβιάρι..........................................................119 

Μύλος πιπεριού-αλατιού............................122-123 

 

Ν 

Ντομάτας τεμαχιστής.............................................384 

Νούμερα τραπεζιών ..............................................269 

Ντιπάκια -> βλέπε μπωλ 

 

Ξ 

Ξύλινα πλατώ παρουσίασης...107-109, 292-295 

Ξύστρα φούρνου-πλατώ ............................390, 396 

Ξύστρα επιφανειών P.P........................................379 

 

Ο 

Organiser bar-κουζίνας..............................222, 237 

Organiser café.........................................................223 

Οδοντογλυφίδες.....................................................330 

Οδοντογλυφιδιέρα .......................................129-130 

Ομελετιέρες.............................................................343  

Ομπρελοθήκη ..........................................................282  

Οινόμετρα .................................................................149  

 

Π 

Πάγκος κοπής..........................................................379 

Παγοθραύστες ...............................................240, 254 

Παγοσυντηρητές.....................................................240  

Παγωτού εργαλεία .......................................224-225 

Παγωτού φόρμες....................................................439 

Παελιέρες.................................................................342 

Παλέτες-σπάτουλες ..............................................356 

Πανί αντιολισθητικό...............................................238 

Πανί καθαρισμού ....................................................455 

Πανί στραγγίσματος ...............................................348 

Παρκετέζα.................................................................454 

Παπούτσια.................................................................450  

Πατατοκόπτης..........................................................385 

Πένα latte .................................................................213  

Πένσα αστακού..............................................147, 388 

Πέτρες ακονίσματος ..............................................375 

Πέτρες σχιστόλιθου ...............................................106 

Πετσέτες μπαρ-σαμπάνιας...................................234 

Πετσέτες δωματίου βιοδιασπώμενες ..............281 

Πήλινα σκεύη .......................................114-115, 316 

Πιάτα πορσελάνης................................................4-89 

Πιάτα μελαμίνης ..............................................96-103  

Πιάτα εμαγέ ....................................................112-113 

Πιάτα γυάλινα......................................................90-91  

Πιατέλλες μπουφέ πορσελάνης...............308-309 

Πιατέλλες μπουφέ μελαμίνης...................302-307 

Πιάτα ξύλινα ...................................................108-109  

Πιάστρες τραπ/λου.................................................269 

Πιγκάλ........................................................................458 

Πίλερ ................................................................230, 386 

Πίνακες ανακοινώσεων..............................276-278 

Πινακίδα wet-floor ................................................454 

Πινέλλα .....................................................................359 

Πίτσας ταψιά ............................................................397 

Πλάκες κοπής..........................................................378 

Πλάστης ....................................................................359 

Πλυντήριο.................................................................261 

Ποδιές........................................................................450 

Ποδόμακτρα .............................................................446 

Πολυκοπτικό............................................................258  

Ποντσιέρα .................................................................245 

Ποτήρια γυάλινα............................................152-191 

Ποτήρια πισίνας.............................................192-195 

Ποτήρια Τικι....................................................176-179 

Ποτήρια vacuum .....................................................196 

Ποτηρόπανα .............................................................234 

Πρέσσα burger ..............................................390, 385 

Πρέσσα lime.............................................................230 

Πρέσσα πατάτας......................................................388 

Πριόνι.........................................................................376 

Προσωπική προστασία..........................................457 

Πυράντοχα σκεύη..........................................113-115 

Πώματα .....................................................................234 

 

Ρ 

Ramken ....................................................95, 113, 131 

Rinser.........................................................................238 

Ραβδομπλέντερ .............................................259-260 

Ράγα παραγγελιών.................................................446 

Ρεζερβέ – No Smoking.........................................269 

Ρίμερ μαργαρίτας ...................................................237 

Ρόδα ζύμης...............................................................423 

Ρόδα πίτσας..............................................................397 

Ρουέ ...........................................................................385 

Ρουχισμός .......................................................450-451      

 

Σ 

Scoop παγωτού.......................................................224 

Sous vide ..................................................................257 

Speed rail .................................................................237 

Spinner ζαχαροπλαστικής....................................427 

Sushi-Ασιατ. κουζίνας.................................400-401 

Σαγάνια.........................................110, 115, 120-121 

Σακέττο ............................................................265, 267 

ευρετήριο προϊόντων
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ευρετήριο προϊόντων

Σακκούλα vacuum..................................................257 

Σακκούλα απορριμμάτων ....................................456 

Σακκούλα ζαχ/κής ..................................................422 

Σάκκοι απλύτων......................................................281 

Σαλαμάνδρα .............................................................256 

Σαλατιέρες buffet .........................................302-309  

Σαλτσιέρες ...............................................................318 

Σαμπανιέρες .........................................242, 245-249 

Σέικερ .....................................................212, 226-227 

Σέσουλες...............................................239, 269, 362 

Σήμανση ....................................................................269 

Σινουά ........................................................................349 

Σιροπιέρες ......................................................364, 237 

Σιφών σαντιγύ.........................................................224 

Σιφών σόδας............................................................233 

Σκούπες.....................................................................455 

Συντριβάνι σοκολάτας ..........................................318 

Σουβέρ.......................................................................267 

Σούβλες.....................................................................390 

Σουπιέρα...............................................................14, 37 

Σουπιέρα ηλεκτρική.....................................127, 313 

Σουπλά.............................................................265, 267 

Σουρωτήρια .............................................................349 

Σπάτουλες ζαχ/κής .............................353, 355-356 

Σπάτουλες μαγειρικής ..........................................352 

Σπάτουλες σερβιρίσματος..........................321-323 

Σταντ buffet .......................291-293, 297, 310, 319 

Σταντ amuse bouche .............................................326 

Σταντ αριθμών-καρτών ..............................269, 271 

Σταντ βαλιτσών.......................................................282 

Σταντ δίσκων ...........................................................273 

Σταντ πιάτων ..................................................131, 407  

Σταντ σαμπανιέρας .............................246-249, 268 

Σταντ για σουβλάκια ..............................................118 

Σταντ tacos...............................................................117 

Σταντ τραπεζιού.............................................269-271 

Σταχτοδοχεία............................................................251 

Σταχτοδοχεία επιδαπέδια .....................................279 

Στεγνωτήρες λαχανικών......................................392 

Σύριγγες αρωμάτων..............................................391 

Συρτάρι υπολειμμάτων καφέ..............................215 

Συσκευές WC .................................................458-459 

Σφουγγαρίστρα .......................................................454  

Σφυρί κρέατος.........................................................391 

Σφυρί πάγου.............................................................240 

Σχάρες ποτηριών....................................................238 

Σχάρες στραγγίσματος ..........................................427 

Σχάρες ψησίματος ..................................................390 

 

Τ 

Take away.......................................................332-333 

Tacos εργαλεία .......................................................401 

Tamper ............................................................214-215 

Ταψί μπαγκέτας.......................................................445 

Ταψί πίτσας ..............................................................397 

Ταψιά................................................................345-347 

Τηγάνι κουζίνας ............................................340-344 

Τηγάνι σερβ/τος ............................................110-113 

Τηγάνια wok.............................................................343 

Τηγάνια grill .............................................................344 

Τηγάνια χάλκινα......................................................121 

Τοστιέρες..................................................................256 

Τουρτιέρες......................................................220-221 

Τρίφτες......................................................................392 

Τρόλλεϋ flambe......................................................275 

Τρόλλεϋ απλύτων..................................................280  

Τρόλλεϋ σερ/τος...........................................273-275 

Τρόλλεϋ room service..........................................283 

Τρόλλεϋ αποσκευών.............................................274  

Τρόλλεϋ καλαθιών ................................................398 

Τρόλλεϋ καλαθιών πλυντηρίου.........................449 

Τρόλλεϋ ισοθερμικών ..........................................409 

Τρόλλεϋ κουζίνας ..................................................407 

Τρόλλεϋ μεταφοράς G/N και δίσκων ...............406  

Τρόλλεϋ μεταφοράς πιάτων .....................447, 449 

Τρόλλεϋ ορόφων...................................................280 

Τρόλλεϋ πιάτων θερμαινόμενο .........................407  

Τρόλλεϋ πλατφόρμα .............................................407 

Τσαγιέρες........................................................203-209  

Τσάντα διανομής καφέ..........................................222 

Τσάντα διατηρ. τροφίμων ....................................196 

Τσάντα εργαλείων barista...................................233 

Τσέρκια......................................................................419  

Τσιμπίδες bar ..........................................................231 

Τσιμπίδες κουζίνας................................................353  

Τσιμπιδάκι ψαριού .................................................388 

Τσόπστικς .................................................................147 

Τυριέρες..........................................................124, 127 

Τυροτρίφτης ηλεκτρικός......................................258 

 

Φ 

Finger food παρουσίαση.............................324-325 

Φαλάφελ εργαλεία ................................................400 

Φαράσι.......................................................................455 

Φίλτρα τσαγιού .......................................................206  

Φλόγιστρο ................................................................425 

Φλυτζάνια .......................................................198-207 

Φοντανιέρες ............................................................207 

Φόρμα πάγου...........................................................241 

Φόρμα παγωτού .....................................................439 

Φόρμα σοκολάτας ........................................436-438  

Φόρμα σιλικόνης .......................431-435, 440-441 

Φόρμα ζαχαροπλαστικής............................429-445 

Φόρμα ψωμιού .......................................................357 

Φουέ ..........................................................................361  

Φούρνοι μικροκυμάτων .......................................261 

Φραπιέρες ................................................................252 

Φριτέζες....................................................................257 

Φρουτιέρες.....................................................217, 292 

Φρυγανιέρες............................................................256 

Φτυάρια πίτσας..............................................394-396 

Φωλιά πατάτας .......................................................350 

Χ 

Hot dog μηχανή.......................................................261 

Χάλκινα σερβιρίσματος ........................................121 

Χάρακας ζαχ/κής.....................................................428 

Χαράκτης τούρτας ..................................................427  

Χαρτί χειρός - υγείας.............................................456 

Χαρτοπετσέτες...............................................265-266 

Χαρτοπετσετοθήκες ...........................127-130, 222 

Χόβολη ......................................................................255 

Χορτομηχανές..........................................................385 

Χούφτες ....................................................................357 

Χρονόμετρα..............................................................383 

Χύτρα ταχύτητας .....................................................337 

Χωνιά .........................................................................362  

 

Ψ 

Ψαλίδια κουζίνας ...................................................393 

Ψαριέρες...................................................................346 

Ψαροκαθαριστής ....................................................388  

Ψυχουλοσυλλέκτης...............................................268 

Ψυγεία πάγου ..........................................................241 

Ψωμιέρες........................................................125-127 

Ψωμιέρες buffet...........................................295-299 

Ψωμιού σταντς .......................................................297 

ευρετήριο προϊόντων
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Αθήνα - Ρουφ: 210.4831.713 • 210.4827.587 • 210.3418.928 

Αθήνα - Πατήσια: 210.2282.196 • 210.2286.622 

Κέρκυρα: 26610.28501 • 6973.730.067 • 6932.303.029 

Ρόδος: 22410.76800 - 6973.730.059 

Καλαμάτα: 27210.99098 - 6946.438.331 

 

www.sarris.com.gr

Τώρα στο www.sarris.com.gr θα μπορείτε: 

• Να βρείτε αναλυτικά πληροφορίες για το κάθε προϊόν. 

• Να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα μας είδη. 

• Να κάνετε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια την επιλογή των προϊόντων  
που θέλετε και να λαμβάνετε την προσφορά μας άμεσα. 

  

Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε. 
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Καταστήματα 

Αθήνα - Ρουφ (δίπλα στη Στρατολογία) 
Π. Ράλλη 9, 177 78 Ταύρος 

τηλ.: 210.4831.713 • 210.4827.587  • 210.3418.928 
fax: 210.4813.355 

e-mail πωλήσεων: sales@sarris.com.gr 
e-mail marketing: maria@sarris.com.gr  •  sarris@sarris.com.gr 

Αθήνα - Πατήσια 
Μητσάκη 3 (ύψος Πατησίων 336), 111 41 Αθήνα 
τηλ.: 210.2282.196, τηλ. & fax: 210.2286.622 

e-mail: sarrispa@otenet.gr 

Κέρκυρα 
Παλαιοκαστρίτσης 58, 491 00 Κέρκυρα 

τηλ. & fax: 26610.28501, κιν.: 6973.730067 • 6932.303029 
e-mail: sarriscorfu@sarris.com.gr  

Ρόδος 
Λεωφόρος Ρόδου-Λίνδου 255, 85 100, Ρόδος 

τηλ.: 22410.76800 • 6973.730059 
e-mail: sarrisrodos1@sarris.com.gr 

Καλαμάτα 
Ηρώων Πολυτεχνείου & Κωστόπουλου, Νέα είσοδος Καλαμάτας 

τηλ.: 27210.99098 
e-mail: sarriskalamata@sarris.com.gr 

athkonstantopoulos@gmail.com 

www.sarris.com.gr

Παν. Σαρρής & Συνεργάτες 


