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κατάλογος προϊόντων
επαγγελματικού εξοπλισμού



TARGET - Α. ΠΑΠΑΔΑΚΙΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Ηράκλειο Κρήτης: 
Εφέσσου 14, 71306 

τηλ: 2810.240303, fax: 2810.222154
e-mail: info@target-hp.gr

Ρέθυμνο Κρήτης:
Μάχης Κρήτης 78, Μυσσίρια 74100

τηλ.: 28310.58990, fax: 28310.50334
e-mail: info@target-hp.gr

Θήρα: 
Διασταύρωση Μεσσαριάς Καμαρίου, Πύργος 84700

τηλ.: 22860.32343, fax/τηλ: 22860.31271
e-mail: sales@targetsanto.gr

F&Β Α.Ε.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Εθνική Πέλεκα - Κομπίτσι, 491 00, Κέρκυρα
τηλ.: 26610.23959, fax: 26610.30588 

e-mail: info@f-b.gr
www.f-b.gr

ΗΟΤΕL PLAN Ε.Π.Ε.
Άργους 19, 145 64, Ν. Κηφισιά

τηλ.: 210.625.0601          
fax: 210.625.0602

e-mail: info@hotelplangroup.gr
www.hotelplangroup.gr

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
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Έχοντας σαν βασικό στόχο την παρουσίαση της πληρέστερης και πιο ενημερωμένης «πρότασης» 
προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού ξενοδοχείων, εστιατορίων, catering, bar, 
συνεδριακών και, γενικά, χώρων μαζικής εστίασης, δημιούργησαμε τη συλλογή 

που μέρος της θα δείτε στις παρακάτω σελίδες. 
Τα κριτήριά μας για την επιλογή των προϊόντων που συμμετέχουν στη συλλογή, 

αφορούν την αρτιότητά τους, την πρωτοπορία τους, την καταλληλότητά τους για χρήση 
στον ευαίσθητο από υγειονομική άποψη χώρο μας, την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής, 

αλλά ακόμα και τη φιλικότητά τους προς το περιβάλλον.

Σε αυτά τα χρόνια κοινής προσπάθειας, πετύχαμε την απευθείας εισαγωγή προϊόντων 
από περισσότερους από 50 διαφορετικούς κατασκευαστές παγκοσμίως.

Παράλληλα με τις εισαγωγές της HotelPlan, προχωρήσαμε και σε επιλεγμένες 
στρατηγικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους εισαγωγείς και αντιπρόσωπους 

επαγγελματικού εξοπλισμού στη χώρα μας, 
εντάσσοντας είδη από τις συλλογές τους στο κατάλογό μας.

Ένας εξίσου σημαντικός στόχος της εταιρίας μας, ήταν και παραμένει η δημιουργία 
των κατάλληλων υποδομών στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, 

σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, ικανής ποσότητας σε stock 
και σύγχρονου συστήματος εφοδιασμού και διανομής, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Διαθέτοντας αυτή τη στιγμή εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς χώρους άνω των 8.500 m2, 
περισσότερα από 12.000 είδη σε stock, πιστοποιημένα συστήματα logistics, 

ικανό αριθμό αυτοκινήτων και δρομολογίων, αλλά το κυριότερο, 
εξαιρετικές ομάδες εξυπηρέτησης στελεχωμένες από έμπειρους επαγγελματίες, 

γνώστες των ειδικών συνθηκών του χώρου, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα, 
αποτελεσματικά και έγκαιρα σε οποιαδήποτε ανάγκη σας.

TARGET - 
Αλέκος Παπαδάκις & Υιός Α.Ε.

Κρήτη (Ηράκλειο/Ρέθυμνο) - Θήρα 

Φωτιάδης,
Εξοπλισμός Εστίασης - F&B Α.Ε.

Κέρκυρα

Η εταιρεία HotelPlan ιδρύθηκε το 2002
με τη συμμετοχή μερικών από τους κορυφαίους διανομείς επαγγελματικού εξοπλισμού της χώρας μας:
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ



μ α χ α ι ρ ο π ί ρ ο υ ν α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

σ ε ρ β ί ρ ι σ μ α

b u f f e t  -  s e r v i c e

b a r  -  c a f e

κ ο υ ζ ί ν α

π ο τ ή ρ ι α

8 - 97

98 - 113

114 - 159

160-191

192-213

214-255
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σ ε ρ β ί τ σ ι α
Συμπεριλάβαμε στη συλλογή μας ολοκληρωμένες σειρές σερβί-
τσιων φαγητού και καφέ, από τους πλέον αναγνωρισμένους
οίκους διεθνώς. Η μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων πορσελάνης, bone
china, fine china, vitrified και hard paste, θα σας βοηθήσουν να
επιλέξετε την κατάλληλη σειρά για την κάλυψη των αναγκών σας.
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σ ε ρ β ί τ σ ι α

Παρέχεται 10ετής εγγύηση για το ξεφλούδισμα του χείλους σε στρογγυλά πιάτα, πιατάκια και πιατέλες.8

ARTESANO
κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

νέοpremium porcelain

 16-4025-2660     πιάτο ρηχό                                16 cm

 16-4025-2640     πιάτο ρηχό                                22 cm

 16-4025-2631     πιάτο ρηχό                                24 cm

 16-4025-2621     πιάτο ρηχό                                27 cm

 16-4025-2601     πιάτο ρηχό                                29 cm

 16-4025-2590     πιάτο ρηχό                                32 cm

 16-4025-2700     πιάτο βαθύ                               25 cm

 16-4025-2790     πιάτο βαθύ                               30 cm

 16-4025-3760     πιάτο παρουσίασης                  37 cm

 16-4025-3570     πιατέλα οβάλ ρηχή             28x16 cm

 16-4025-2584     πιατέλα οβάλ ρηχή             43x30 cm

 16-4025-3577     πιατέλα οβάλ βαθιά              28χ8 cm

 16-4025-3580     πιατέλα οβάλ βαθιά            44χ14 cm

 16-4025-3844     πιατέλα οβάλ βαθιά            55χ17 cm

 16-4025-2781     πιατέλα εξάγωνη                26χ20 cm

 16-4025-2780     πιατέλα εξάγωνη                32χ24 cm

 16-4025-2820     πιατέλα εξάγωνη                36χ29 cm

 16-4025-1740     πιατέλα εξάγωνη,
βαθιά                                  22χ14 cm

 16-4025-2782     πιατέλα εξάγωνη,
βαθιά                                  26χ20 cm

 16-4025-2670     πιατέλα εξάγωνη,
βαθιά                                  31χ24 cm

 16-4025-1174     πιατέλα με χέρι                   33χ27 cm

 16-4025-1172     πιατέλα με χέρι
και χώρισμα                        37χ31 cm

 16-4025-1171     μπολ με χέρι                       17χ10 cm

 16-4025-1170     μπολ με χέρι                       24χ14 cm

 16-4025-3810     μπολ ρηχό                                13 cm

 16-4025-1900     μπολ                                           60 cl

 16-4025-3170     σαλατιέρα                                 28 cm

 10-4130-8059     ξύλινη βάση 3 θέσεων     30x9,5 cm

 16-4025-3932     μπολ                                           8 cm

 10-4130-8058     ξύλινο πλατώ 
στρογγυλό                          35x29 cm

 10-4130-8060     ξύλινο πλατώ 
ορθογώνιο                          51χ25 cm
(δέχεται 2 μπολ 4025-3932)

 10-4130-8065     ξύλινος δίσκος 
σερβιρίσματος             57χ40χ8,5 cm

 10-4130-7990     ξύλινο σταντ «σκαλιέρα» 
με 3 πλάκες σχιστόλιθου
(δέχεται τα -3577 -3580 - 3844)
                                         49x25x41 cm



ARTESANO 

ARTESANO
OCEAN 

σ ε ρ β ί τ σ ι α
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ. κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

νέο premium porcelain

 16-4026-1450     φλιτζάνι espresso                        9 cl

 16-4026-1460     πιατάκι                                      13 cm

 16-4026-1360     φλιτζάνι τσαγιού                        18 cl

 16-4026-1271     φλιτζάνι τσαγιού                        22 cl

 16-4026-9651     κούπα                                         38 cl

 16-4026-1280     πιατάκι                                      17 cm

 16-4026-1270     φλιτζάνι cappuccino                   26 cl

 16-4026-1280     πιατάκι                                      17 cm

 16-4026-1240     φλιτζάνι σοκολάτας                    35 cl

 16-4026-1280     πιατάκι                                      17 cm

 16-4026-1520     πιάτο εξάγωνο για φλιτζάνια
(δέχεται τα -1240 -1270 
-1271 -1360 - 1450)           29x16 cm

 16-4026-0800     γαλατιέρα                                   10 cl

 16-4026-0780     γαλατιέρα                                   20 cl

 11-7243-2890     ποτήρι διπλού τοιχώματος         39 cl

 11-7243-2880     ποτήρι διπλού τοιχώματος         45 cl

 11-7243-2850     ποτήρι διπλού τοιχώματος         11 cl

 11-7243-2860     ποτήρι διπλού τοιχώματος         22 cl

 11-7243-2870     ποτήρι διπλού τοιχώματος         42 cl

 16-4026-6000     πιατάκι για ποτήρια 
(δέχεται τα -2890 -2880 
-2860 -2870)                            16 cm

 16-4026-1460     πιατάκι για ποτήρι -2850           13 cm

νέο



SOUP PASSION

σ ε ρ β ί τ σ ι α

Παρέχεται 3ετής εγγύηση για το ξεφλούδισμα του χείλους σε στρογγυλά πιάτα και πιατάκια και οβάλ πιατέλες.10

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

  10-4171-3150     μπολ σερβιρίσματος 
pasta              32,5x27,5 cm | 16,5 cm

  10-4171-8466     πιάτο spaghetti, 
βαθύ, οβάλ                    30,7x26,3 cm

  10-4171-8468     πιάτο pasta βαθύ large          30,5 cm

  10-4171-8469     πιάτο pasta βαθύ medium     27,2 cm

  10-4171-8467     πιάτο lasagna ρηχό 
ορθογώνιο                   32,5x22,4 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

  10-4173-2281     πιατέλα σερβισίσματος 
με χώρισμα                         33χ16 cm

  10-4173-2366     σουπιέρα ατομική
με λαβές                                    50 cl

  10-4173-2700     μπολ σούπας, διπλό, 
small                            23,3x13,3 cm

  10-4173-2710     μπολ σούπας, διπλό, 
large                                   33χ22 cm

  10-4173-3795     μπολ σούπας με καπάκι           13 cm

  10-4173-3820     μπολ σούπας / noodles        20,5 cm

  10-4173-3925     σαλτσιέρα               7,2χ7 cm | 4,5 cm

PASTA PASSION νέο

νέο



σ ε ρ β ί τ σ ι α

Παρέχεται 3ετής εγγύηση για το ξεφλούδισμα του χείλους σε στρογγυλά πιάτα και πιατάκια και οβάλ πιατέλες. 11

BBQ PASSION

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

  10-4189-2906     πιατέλα bbq extra large 
με εγκοπές για σουβλάκια 
και χώρισμα                        52χ22 cm

 10-4189-2916     πιατέλα bbq large με εγκοπές 
για σουβλάκια                     42χ22 cm

 10-4189-3560     ραβιέρα bbq                       34χ11 cm

  10-4189-2570     πιάτο bbq extra large,        35x33 cm

  10-4189-2571     πιάτο bbq large,                  30x29 cm

  10-4189-2572     πιάτο bbq medium,             24x22 cm

  10-4189-2750     πιάτο bbq small                  21χ20 cm

  10-4189-3511     μπολ οβαλ 3 θέσεων για σάλτσες - 
μπαχαρικά                          25χ8,5 cm

  10-4189-3600     σαχάνι bbq με αποσπώμενη 
μαντεμένια λαβή,                       35 cl

  10-4189-8052     ψωμιέρα ξύλινη        25,5χ19χ10 cm

  10-4189-2970     πιατέλα bbq λαχανικών
με ραβδώσεις                     33χ22 cm

  10-4189-2985     πιατέλα bbq ψαριών
με χώρισμα                  33,5χ22,5 cm

  10-4189-3700     μπολ bbq ψηλό 
για πατάτες - sticks                    26 cl

νέο



AFFINITY premium porcelain

12

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

σ ε ρ β ί τ σ ι α

Παρέχεται 10ετής εγγύηση για το ξεφλούδισμα του χείλους σε στρογγυλά πιάτα, πιατάκια και πιατέλες.

 16-4004-2660     πιάτο ρηχό                                16 cm

 16-4004-2640     πιάτο ρηχό                                21 cm

 16-4004-2630     πιάτο ρηχό                                24 cm

 16-4004-2620     πιάτο ρηχό                                27 cm

 16-4004-2610     πιάτο ρηχό                             28,5 cm

 16-4004-2600     πιάτο ρηχό                             29,5 cm

 16-4004-2590     πιάτο παρουσίασης               31,5 cm

 16-4004-2700     πιάτο βαθύ                               23 cm

 16-4004-2701     πιάτο βαθύ                               29 cm

 16-4004-2740     πιάτο ρηχό οβάλ               16,5x14,5 cm

 16-4004-2730     πιάτο ρηχό οβάλ                 22x19 cm

 16-4004-2720     πιάτο ρηχό οβάλ              28x24,5 cm

 16-4004-2710     πιάτο ρηχό οβάλ                 32x28 cm

 16-4004-2760     πιάτο βαθύ οβάλ                23x20 cm

 16-4004-2761     πιάτο βαθύ οβάλ                29x24 cm

 16-4004-2526     καπάκι μπολ σούπας με λαβή  11 cm

 16-4004-2513     μπολ σούπας 
με χερούλια στοιβαζ.                 34 cl

 16-4004-1250     πιατάκι μπολ σούπας                 18 cm

 16-4004-2525     καπάκι μπολ σούπας flat                11 cm

 16-4004-2514     μπολ σούπας στοιβαζόμενο        34 cl

 16-4004-1250     πιατάκι μπολ σούπας                18 cm

 16-4004-2597     πιατέλα coupe οβάλ           35x30 cm

 16-4004-2928     ραβιέρα coupe οβάλ         20x9,5 cm

 16-4004-2918     πιατέλα coupe οβάλ           30x12 cm

 16-4004-2908     πιατέλα coupe οβάλ        48x14,5 cm

 16-4004-2777     πιατέλα coupe οβάλ 
με θέσεις για 3 μπολ          35x30 cm

 16-4004-3882     μπολ οβάλ για πιατέλα      20,5x8 cm

 16-4004-2778     πιατέλα coupe οβάλ 
με τρεις θέσεις                   30x12 cm

 16-4004-4835     καπάκι κοιλωμάτων 
οβάλ πιατέλας                         7,5 cm

 16-4004-2940     ραβιέρα οβάλ                    20x9,5 cm

 16-4004-2930     πιατέλα οβάλ                   28x17,5 cm

 16-4004-2920     πιατέλα οβάλ                      30x12 cm

 16-4004-2910     πιατέλα οβάλ                      50x15 cm



σ ε ρ β ί τ σ ι α
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premium porcelain

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

AFFINITY

Παρέχεται 10ετής εγγύηση για το ξεφλούδισμα του χείλους σε στρογγυλά πιάτα, πιατάκια και πιατέλες.

 16-4004-0220     καφετιέρα με καπάκι                  40 cl

 16-4004-0070     καφετιέρα με καπάκι                100 cl

 16-4004-0630     τσαγιέρα με καπάκι & φίλτρο    40 cl

 16-4004-0465     τσαγιέρα με καπάκι & φίλτρο  100 cl

 16-4004-0800     γαλατιέρα                                   10 cl

 16-4004-0780     γαλατιέρα                                   25 cl

 16-4004-0930     ζαχαριέρα οβάλ 
με καπάκι                        13,5x6,5 cm 

 16-4004-1451     φλιτζάνι καφέ στοιβαζόμενο      10 cl

 16-4004-1271     φλιτζάνι τσαγιού στοιβαζ.          22 cl

 16-4004-1450     φλιτζάνι καφέ                             10 cl

 16-4004-1270     φλιτζάνι cappuccino                   22 cl

 16-4004-1240     φλιτζάνι τσαγιού                        24 cl

 16-4004-1360     φλιτζάνι τσαγιού χαμηλό           25 cl

 16-4004-4870     κούπα σοκολάτας                       40 cl

 16-4004-4895     κούπα σοκολάτας 
στοιβαζόμενη                             40 cl

 16-4004-4891     κούπα σοκολάτας στοιβαζόμενη 
χωρίς λαβή                                40 cl

 16-4004-1280     πιατάκι                                      16 cm
(για φλιτζάνια: 
1240, 1270, 1450, 1271, 1451)

 16-4004-1250     πιατάκι                                      18 cm
(για φλιτζάνια:
1360, 4870, 4891, 4895)                     

 16-4004-1550     party plate για φλιτζάνια 
και μπολ                           28x17,5 cm

 16-4004-3830     μπολ στρογγυλό στοιβ.              6 cm

 16-4004-2514     μπολ στρογγυλό στοιβαζ.         11 cm

 16-4004-3831     μπολ στρογγυλό                         8 cm

 16-4004-4910     μπολ στρογγυλό ψηλό             8,5 cm

 16-4004-1905     μπολ στρογγυλό ψηλό              12 cm

 16-4004-1900     μπολ στρογγυλό ψηλό              14 cm

 16-4004-2535     μπολ στρογγυλό ψηλό              17 cm

 16-4004-3800     μπολ στρογ. χαμηλό                 15 cm

 16-4004-3190     μπολ στρογ. χαμηλό                   18 cm

 16-4004-3180     μπολ στρογ. χαμηλό                 22 cm

 16-4004-3170     μπολ στρογ. χαμηλό                   25 cm

 16-4004-3881     μπολ οβάλ χαμηλό          13,5x6,5 cm

 16-4004-3882     μπολ οβάλ χαμηλό            20,5x8 cm

 16-4004-3289     μπολ οβάλ ψηλό                 17x11 cm

 16-4004-3288     μπολ οβάλ ψηλό              30x19,5 cm

 16-4004-3287     μπολ οβάλ ψηλό                 35x30 cm

 16-4004-3450     σαλτσιέρα                                   50 cl

 16-4004-3490     σετ αλατοπίπερο                                

 16-4004-1951     αυγοθήκη                          20χ9,5 cm

 16-4004-4060     σταχτοδοχείο                            11 cm

 16-4004-7880     εταζέρα που δέχεται:
πιατέλα 2930 ή party plate 1550 
ένα μπολ 1905 και 
δύο μπολ 4910 ή 3831 
                                    35x23x30 cm



σ ε ρ β ί τ σ ι α

NEW WAVE
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

                     κωδικός      περιγραφή                           διαστάσεις      χωρητ.    συσκ.

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

premium porcelain

 10-2525-2660     πιάτο ρηχό παραλ/μο          18x15 cm

  10-2525-2646     πιάτο ρηχό παραλ/μο          26x20 cm

  10-2525-2697     πιάτο ρηχό 
παραληλόγραμμο               37x25 cm

  10-2525-2596     ραβιέρα 
παραληλόγραμμο                 42x15 cm

  10-2525-3652     μπολάκι ρηχό                              11 cm

  10-2525-3933     μπολάκι με χερούλι                        6 cl

  10-2525-2640     πιάτο στρογγυλό 
gourmet                                        25 cm

  10-2525-2590     πιάτο στρογγυλό 
gourmet                                    30 cm

  10-2525-3651     μπολάκι                                             6 cl

  10-2525-1901     μπολάκι                                      35 cl

  10-2525-1900     μπολ                                           60 cl

  10-2525-3170     μπολ ψηλό                                    3 lt

  10-2525-3160     μπολ χαμηλό                              4,5 lt

 10-2484-1425     φλιτζάνι espresso                        8 cl

 10-2484-2831     πιατάκι espresso                17x13 cm

 10-2525-1300     φλιτζάνι τσαγιού                        20 cl

 10-2484-1330     φλιτζάνι cappuccino                   25 cl

 10-2484-1210     φλιτζάνι σοκολάτας                    40 cl

 10-2484-2830     πιατάκι                                22x17 cm

 10-2484-9651     κούπα σοκολάτας                       35 cl

 10-2525-2665     πιάτο παραλ/μο                    15x13 cm

 10-2525-2649     πιάτο παραλ/μο                    24x22 cm

 10-2525-2699     πιάτο παραλ/μο                 33x24 cm

 10-2525-2281     πιατέλα παραλ/μη             49x30 cm

 10-2525-2619     πιάτο τετράγωνο                 27x27 cm

 10-2525-2809     πιάτο τετράγωνο                 34x34 cm

  10-2525-2855     πιάτο με χωρίσματα           27x27 cm

 10-2525-2709     πιάτο βαθύ                          26x26 cm

 10-2525-2698     πιάτο βαθύ                          28χ28 cm

 10-2525-2659     πιάτο τρίγωνο                     22x22 cm

 10-2525-1909     μπολ τετράγωνο                 17x17 cm

 10-2525-3330     μπολ τετράγωνο                 25x25 cm

 10-2525-3320     μπολ τετράγωνο                 35x35 cm

 10-2525-3932     μπολ                                        8x8 cm

 10-2525-3934     μπολ                                    12x12 cm

 10-2525-2519     φλιτζάνι σούπας                           45 cl

 10-2525-2629     πιάτο παραλ/μο               28,5χ32 cm

 10-2525-3890     μπολ σταγόνα                     28x15 cm

 10-2525-3891     μπολ σταγόνα                     14x15 cm



AMARAH
σ ε ρ β ί τ σ ι α
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premium porcelain

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ. κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

νέο

Παρέχεται 10ετής εγγύηση για το ξεφλούδισμα του χείλους σε στρογγυλά πιάτα, πιατάκια και πιατέλες.

 16-4019-2661     πιάτο ρηχό coupe                    16 cm

 16-4020-2661     πιάτο ρηχό coupe                    16 cm

 16-4021-2650     πιάτο ρηχό coupe                    21 cm

 16-4021-2630     πιάτο ρηχό coupe                    25 cm

 16-4021-2621     πιάτο ρηχό coupe                    29 cm

 16-4019-2595     πιατέλλα ρηχή flat                   32 cm

 16-4020-2595     πιατέλλα ρηχή flat                   32 cm

 16-4021-2795     πιάτο ρηχό (εσωτ. 14,5 cm)     29 cm

 16-4021-2796     πιάτο ρηχό (εσωτ. 18 cm)         29 cm

 16-4020-3867     πιάτο βαθύ coupe                   23 cm

 16-4020-2701     πιάτο βαθύ coupe                   29 cm

 16-4020-2700     πιάτο βαθύ (εσωτ. 14 cm)        29 cm

 16-4022-3933     σαλτσιέρα                                    6 cl

 16-4019-2660     πιάτο ρηχό                        18x15 cm

 16-4019-2646     πιάτο ρηχό                        26x20 cm

 16-4019-2697     πιατέλλα ρηχή                   37χ25 cm

 16-4019-2596     πιατέλλα ρηχή                   42χ15 cm

 16-4020-3651     μπολ                                          30 cl

 16-4019-1901     μπολ                                          35 cl

 16-4022-1900     μπολ                                          60 cl

 16-4022-1420     φλιτζάνι espresso                      11 cl

 16-4021-1430     πιατάκι                                     12 cm

 16-4022-1300     φλιτζάνι cappuccino                  22 cl

 16-4021-1310     πιατάκι                                     14 cm

 16-4022-1210     φλιτζάνι σοκολάτας                   39 cl

 16-4021-1220     πιατάκι                                     17 cm



CERA
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σ ε ρ β ί τ σ ι α

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

premium porcelain

 16-3364-2669     ραβιέρα 
παραλληλόγραμμη            21x10,5 cm

  16-3364-2649     πιάτο τετράγωνο                  21x21 cm

  16-3364-2619     πιάτο τετράγωνο                  28x28 cm

  16-3364-3320     πιάτο βαθύ                            28x26 cm

  16-3364-2698     πιάτο pasta                            28x28 cm

  16-3364-2629     πιάτο 
παραλληλόγραμμο               32x21 cm

  16-3364-2596     ραβιέρα
παραλληλόγραμμη               32x12 cm

  16-3364-2851     ραβιέρα
παραλληλόγραμμη               42x15 cm

  16-3364-2850     πιατέλα
παραλληλόγραμμη               42x22 cm

  16-3364-3868     μπολ βαθύ                                   18 cm

  16-3364-3867     μπολ βαθύ                                   21 cm

  16-3364-3866     μπολ βαθύ                               26 cm

  16-6624-0700     μπολ γυάλινο                               18 cm

  16-6624-0703     μπολ γυάλινο                           21 cm

  16-6624-0690     ραβιέρα παραλλόγραμμη 
γυάλινη                               21x10,5 cm

  16-6624-0801     πιάτο τετράγωνο
γυάλινο                                  21x21 cm

  16-6624-0799     πιάτο τετράγωνο 
γυάλινο                               28x28 cm

  16-6624-0787     πιάτο παραλλόγραμμο 
γυάλινο                                  32x21 cm

  16-6625-0700     μπολ γυάλινο, μαύρο               18 cm

  16-6625-0703     μπολ γυάλινο, μαύρο                21 cm

  16-6625-0690     ραβιέρα παραλλόγραμμη 
γυάλινη, μαύρη                21x10,5 cm

  16-6625-0801     πιάτο τετράγωνο 
γυάλινο, μαύρο                   21x21 cm

  16-6625-0799     πιάτο τετράγωνο 
γυάλινο, μαύρο                   28x28 cm

  16-6625-0787     πιάτο παραλλόγραμμο 
γυάλινο, μαύρο                   31x21 cm



URBAN NATURE
σ ε ρ β ί τ σ ι α

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ. κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

premium porcelain

PI CARREpremium porcelain
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 10-3452-2660     πιάτο ρηχό                          21x12 cm

 10-3452-2651     πιάτο ρηχό coupe               27x20 cm

 10-3452-2621     πιάτο steak                      32x24,5 cm

 10-3452-2775     πιατέλα steak                  36x27,5 cm

 10-3452-2700     πιάτο βαθύ                          32x20 cm

 10-3452-3190     μπολ οβάλ                                16 cm

 10-3452-3180     μπολ οβάλ                             20,5 cm

  10-3452-3170     μπολ οβάλ                                25 cm

 10-3452-3160     μπολ οβάλ                             29,5 cm

  10-3452-6050     γέφυρα ρηχή                   57x26,5 cm

 10-3452-6051     γέφυρα ρηχή                      35x14 cm

 10-3452-6052     γέφυρα βαθιά                  26x11,5 cm

 10-3452-6065     γέφυρα pasta                     35x18 cm

 10-3452-2916     πιατέλα                               42x24 cm

 10-3452-2906     πιατέλα                               50x26 cm

 10-3452-3408     ραβιέρα                        20,5x13,5 cm

 10-3452-3815     πιάτο επιδορπίου                30x11 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

  16-3334-2190     πιάτο τετράγωνο ρηχό        12x12 cm

 16-3334-2662     πιάτο τετράγωνο ρηχό        16x16 cm

 16-3334-2649     πιάτο τετράγωνο ρηχό        22x22 cm

 16-3334-2629     πιάτο τετράγωνο ρηχό        28x28 cm

 16-3334-2140     πιάτο παρουσίασης              32x32 cm

 16-3334-2130     πιάτο τετράγωνο βαθύ        22x22 cm

 16-3334-2851     πιάτο παραλληλόγραμμο 
ρηχό                                    24x12 cm

 16-3334-2850     πιάτο παραλληλόγραμμο 
ρηχό                                    32x19 cm

 16-3334-3837     πιάτο τρίγωνο ρηχό            17x10 cm

 16-3334-3944     μπολ τετράγωνο βαθύ             9x9 cm

 16-3334-3935     μπολ τετράγωνο βαθύ         16x16 cm

 16-3334-2865     πιάτο εξάγωνο ρηχό           33x12 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

 16-3334-3825     μπολ τετράγωνο ρηχό              9x9 cm

 16-3334-3936     μπολ παραλληλόγραμμο 
ρηχό                                      10x6 cm

 16-3334-3836     μπολ τρίγωνο ρηχό              11x7 cm

 16-3334-3835     μπολ τρίγωνο βαθύ              11x7 cm



κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

DUNE
σ ε ρ β ί τ σ ι α
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premium porcelain

Παρέχεται 10ετής εγγύηση για το ξεφλούδισμα του χείλους σε στρογγυλά πιάτα, πιατάκια και πιατέλες.

 16-3293-2661     πιάτο ρηχό coupe                       16 cm

 16-3293-2650     πιάτο ρηχό coupe                      21 cm

 16-3293-2630     πιάτο ρηχό coupe                      25 cm

 16-3293-2621     πιάτο ρηχό coupe                      29 cm

 16-3293-2595     πιάτο παρουσίασης coupe        32 cm

 16-3293-2590     πιάτο ρηχο με rim                       32 cm

 16-3293-2660     πιάτο ρηχό «κύμα»                    16 cm

 16-3293-2610     πιάτο ρηχό «κύμα»                    27 cm

 16-3293-2600     πιάτο ρηχό «κύμα»                    29 cm

 16-3293-2730     πιατέλα βαθιά                              26 cm

 16-3293-2720     πιατέλα ρηχή                               36 cm

 16-3293-3906     μπολ ψηλό                                   12 cm

 16-3293-3905     μπολ ψηλό                                   15 cm

 16-3293-3867     μπολ ψηλό                                   21 cm

 16-3293-3881     μπολ χαμηλό                               14 cm

 16-3293-3866     μπολ χαμηλό                               27 cm

 16-3293-3865     μπολ χαμηλό                               31 cm

 16-3293-3925     μπολ                                                7 cm

  16-3293-3970     πιατάκι                                          10 cm

  16-3293-1950     αυγοθήκη                                               

  16-3293-3470     αλατιέρα                                                 

  16-3293-3480     πιπεριέρα                                                

 16-3293-0220     καφετιέρα με καπάκι                  33 cl

  16-3293-0530     τσαγιέρα με καπάκι                      40 cl

 16-3293-0800     γαλατιέρα                                       15 cl

 16-3293-0930     ζαχαριέρα με καπάκι                    16 cl

 16-3293-5030     ανθοδοχείο                                        

 16-3293-1450     φλιτζάνι espresso                        8 cl

 16-3293-1451     φλιτζάνι espresso στοιβ.              8 cl

 16-3293-1460     πιατάκι espresso                      13 cm

 16-3293-1360     φλιτζάνι τσαγιού                           18 cl

 16-3293-1361     φλιτζάνι τσαγιού στοιβ.               18 cl

 16-3293-1270     φλιτζάνι cappuccino                     22 cl

 16-3293-1271     φλιτζάνι cappuccino στοιβ.         22 cl

 16-3293-1280     πιατ. τσαγιού/cappuc.             16 cm

  16-3293-9651     κούπα σοκολάτας                       40 cl



MARCHESI
σ ε ρ β ί τ σ ι α
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ. κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

premium porcelain

Παρέχεται 10ετής εγγύηση για το ξεφλούδισμα του χείλους σε στρογγυλά πιάτα, πιατάκια και πιατέλες.

 16-3275-2660     πιάτο ρηχό με rim                    17 cm

  16-3275-2630     πιάτο ρηχό με rim                    25 cm

  16-3275-2795     πιάτο ρηχό με rim
(εσωτερικό 14 cm)                     29 cm

  16-3275-2796     πιάτο ρηχό με rim
(εσωτερικό 18 cm)                     29 cm

  16-3275-2797     πιάτο ρηχό με rim
(εσωτερικό 22 cm)                        29 cm

  16-3293-2661     πιάτο ρηχό coupe                    16 cm

  16-3293-2650     πιάτο ρηχό coupe                    21 cm

  16-3293-2630     πιάτο ρηχό coupe                    25 cm

  16-3293-2621     πιάτο ρηχό coupe                    29 cm

  16-3275-3867     πιάτο βαθύ coupe                    23 cm

  16-3275-2700     πιάτο βαθύ με rim
(εσωτερικό 14 cm)                     29 cm

  16-3275-2701     πιάτο βαθύ coupe                    29 cm

  16-2040-2790     πιάτο pasta βαθύ με rim         30 cm

  16-3275-4835     καπάκι βάσης gourmet         15,5 cm

  16-3275-3840     βάση gourmet                 16x12,5 cm

  16-3275-3882     πιατάκι/ραβιέρα ρηχό 
οβάλ                                    15x11 cm

  16-3275-3858     ραβιέρα ρηχή οβάλ               32,5 cm

  16-3275-2515     μπολάκι σούπας με καπάκι        14 cl

  16-3275-3831     μπολάκι/σαλτσιέρα οβάλ            10 cl

  16-3275-3811     μπολάκι κωνικό                          25 cl

  16-3275-3869     μπολ βαθύ οβάλ                       19 cm

ALGO BLUE & MAROON
νέο



LA SCALA
σ ε ρ β ί τ σ ι α
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ. κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

premium porcelain

Παρέχεται 10ετής εγγύηση για το ξεφλούδισμα του χείλους σε στρογγυλά πιάτα, πιατάκια και πιατέλες.

  16-3318-2660     πιάτο ρηχό                                   16 cm

  16-3318-2640     πιάτο ρηχό                                   21 cm

  16-3318-2630     πιάτο ρηχό                                   24 cm

  16-3318-2620     πιάτο ρηχό                                   27 cm

  16-3318-2600     πιάτο ρηχό                                   29 cm

  16-3318-2800     πιάτο παρουσίασης                    32 cm

  16-3318-2700     πιάτο βαθύ                                   24 cm

  16-3318-2760     πιάτο βαθύ οβάλ                         25 cm

  16-3318-2761     πιάτο βαθύ οβάλ                         29 cm

  16-3318-3570     πιατέλα ρηχή οβάλ                     24 cm

  16-3318-2720     πιατέλα ρηχή οβάλ                     30 cm

  16-3318-2710     πιατέλα ρηχή οβάλ                     36 cm 

  16-3318-2513     μπολ σούπας στοιβ.                     40 cl

  16-3318-1250     πιατάκι                                          19 cm 

  16-3318-2510     μπολ σούπας                                 30 cl

  16-3318-3831     μπολ οβάλ                                      9 cm

  16-3318-3930     μπολ οβάλ                                   12 cm 

  16-3318-3825     μπολ τετράγωνο                         15 cm

  16-3318-3330     μπολ τετράγωνο                         18 cm

  16-3318-3320     μπολ τετράγωνο                         21 cm

 16-3318-0220     καφετιέρα                                      30 cl

  16-3318-0530     τσαγιέρα                                         40 cl

  16-3318-0800     γαλατιέρα                                      10 cl

  16-3318-0780     γαλατιέρα                                      25 cl

  16-3318-0930     ζαχαριέρα                                       22 cl

  16-3318-1450     φλιτζάνι καφέ                                 9 cl

  16-3318-1451     φλιτζάνι καφέ στοιβ.                     9 cl

  16-3318-1460     πιατάκι καφέ                                12 cm

  16-3318-1270     φλιτζάνι τσαγιού                           22 cl

  16-3318-1240     φλιτζάνι σοκολάτας                      30 cl

  16-3318-1361     φλιτζάνι τσαγιού στοιβ.               18 cl

  16-3318-1271     φλιτζάνι τσαγιού στοιβ.               22 cl

  16-3318-1280     πιατ. τσαγιού/σοκολ.                 16 cm

  16-3318-4879     κούπα σοκολάτας                         27 cl

LA SCALA PATINA
νέο



BELLA
σ ε ρ β ί τ σ ι α
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

Παρέχεται 10ετής εγγύηση για το ξεφλούδισμα του χείλους σε στρογγυλά πιάτα, πιατάκια και πιατέλες.

  16-2238-2660     πιάτο ρηχό                                   16 cm

  16-2238-2640     πιάτο ρηχό                                   21 cm

  16-2238-2630     πιάτο ρηχό                                   24 cm

  16-2238-2620     πιάτο ρηχό                                   27 cm

  16-2238-2600     πιάτο ρηχό                                   29 cm

  16-2238-2800     πιάτο παρουσίασης                    32 cm

  16-2238-2700     πιάτο βαθύ                                   23 cm

  16-2238-3010     πιάτο βαθύ                                   29 cm

  16-2238-3570     ραβιέρα                                        22 cm

  16-2238-2720     πιατέλα οβάλ                               32 cm

  16-2238-2514     μπολ σούπας στοιβ.                     26 cl

  16-2238-2513     μπολ σούπας στοιβ.                     26 cl

  16-2238-3930     μπολάκι                                        12 cm

  16-2238-1900     μπολ                                                75 cl

  16-2238-0530     τσαγιέρα με καπάκι                      40 cl

  16-2238-1100     ζαχαριέρα                                     10 cm

  16-2238-1451     φλιτζάνι καφέ                                10 cl

  16-2238-1460     πιατάκι καφέ                                12 cm

  16-2238-1361     φλιτζάνι τσαγιού                           18 cl

  16-2238-1271     φλιτζάνι τσαγιού                           22 cl

  16-2238-1280     πιατάκι τσαγιού                           15 cm



SUBLIME COLLECTIONS
σ ε ρ β ί τ σ ι α
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       V0122-0059    μπολ «Στρείδι» ρηχό       12x8x2 cm

 V0122-0059MAT    μπολ «Στρείδι» ρηχό
ματ                                    12x8x2 cm

 V0122-0060MAT    μπολ «Στρείδι» βαθύ 
ματ                                    12x7x4 cm

       V0122-0061    μπολ «Στρείδι»          16x8,8x5,3 cm

 V0122-0061MAT    μπολ «Στρείδι» ματ   16x8,8x5,3 cm

       V0122-0062    μπολ «Abalone»            17x14x4 cm

       V0122-0101    μπολ «Μανιτάρι»            13,5x13 cm

           V0129-01    μπολ με καπάκι «Καρπός κακάο»

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

       V0222-0116    πιάτο «Nuages»                16x12 cm

 V0222-0116MAT    πιάτο «Nuages» ματ          16x12 cm

 V0222-0130MAT    πιάτο «Nuages» ματ          30x21 cm

       V0222-0131    πιάτο «Nuages»                 31x23 cm

 V0222-0131MAT    πιάτο «Nuages» ματ          31x23 cm

 V0222-0329MAT    πιατέλα «Nuages» ματ      29x12 cm

 V0222-0331MAT    πιατέλα «Nuages» ματ      31x12 cm

       V0330-0116    πιάτο «Magma»                 16x16 cm

 V0330-0116MAT    πιάτο «Magma» ματ          16x16 cm

 V0330-0300MAT    πιατέλα «Magma» ματ       24x12 cm

 V0330-0301MAT    πιατέλα «Magma» ματ       31x15 cm

V0122-0617πιάτο «Roca» πέτρα ματ                    17 cm

       V0122-0628    πιατέλα «Roca» πέτρα      30Χ16 cm

       V0122-0629    σαλατιέρα «Roca» πέτρα        29 cm

       V0122-0531    πιάτο «Roca» πέτρα ματ         31 cm

       V0222-0520    πιάτο βαθύ «Sand»        20x16x4 cm

       V0222-0531    πιάτο «Sand»                 31x26x3 cm

       V0222-0524    πιάτο τριγωνικό 
«Therm»                        24x16x6 cm

       V0122-0066    πιατέλα όστρακο               25x14 cm

 V0122-0066MAT    πιατέλα όστρακο ματ        25x14 cm

 V0122-0114MAT    πιάτο «Λουλούδι Nectar» 
ματ                                               14 cm

 V0122-0115MAT    πιάτο «Λουλούδι Nectar» 
ματ                                                27 cm

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις



SUBLIME COLLECTIONS
σ ε ρ β ί τ σ ι α
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       V0122-0056    μπολ «Αχινός»            4,5 cm | 3 cm

       V0122-0055    μπολ «Αχινός»              5 cm | 2,5 cm

     V0122-0057N    μπολ «Αχινός»                6 cm | 4 cm

          SBLM-3356    σετ πιάτο με 3 μπολ «Αχινός»
και 3 κουτάλια

          SBLM-0358    μπολ «Στρείδι» με κουτάλι
σετ 3 τμχ.                        8χ4,5χ3 cm

       V0122-0058    μπολ βαθύ «Στρείδι»      8x4,5x3 cm

 V0122-0058MAT    μπολ «Στρείδι» ματ        8x4,5x3 cm

       V0122-0065    μπολ-κουτάλι «Μύδι»            7x3 cm

          SBLM-2410    μπολ «Roca» πέτρα, 
35 ml                                10x7,5x4 cm

          SBLM-2416    μπολ «Roca» πέτρα, 
110 ml                               16x12x6 cm

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

           28.70002    καπάκι πιάτου gourmet
γυάλινο                    11 cm | 10,4 cm

           28.70003    καπάκι πιάτου gourmet
γυάλινο                      8,3 cm | 15 cm

           28.70004    καπάκι πιάτου gourmet
γυάλινο                      9,1 cm | 16 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις



σ ε ρ β ί τ σ ι α
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GRACE

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ. κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     9391216     πιάτο ρηχό                                    16 cm

     9391221     πιάτο ρηχό                                    21 cm

     9391225     πιάτο ρηχό                                    25 cm

     9320026     πιάτο ρηχό                                    26 cm

     9391228     πιάτο ρηχό                                    28 cm

     9391232     πιάτο ρηχό                                    32 cm

     9391825     πιάτο ρηχό ίσιο
(για χρήση με καπάκι πιάτου)             25 cm

     9391828     πιάτο ρηχό ίσιο
(για χρήση με καπάκι πιάτου)             28 cm

     9390116     πιάτο βαθύ                                    16 cm

     9390122     πιάτο βαθύ                                    22 cm

     9390128     πιάτο βαθύ                                    28 cm

     9392778     μπολ σούπας                                  28 cl

     9396918     πιατάκι μπολ σούπας                   16,2 cm

     9393167     μπολ στρογγυλό                            17 cm

     9393170     μπολ στρογγυλό                            20 cm

     9393174     μπολ στρογγυλό                            24 cm

     9392622     πιατέλα οβάλ, ψηλή               22x9,7 cm

     9392630     πιατέλα οβάλ, ψηλή              30x13,5 cm

     9396107     μπολάκι                             7 cm / 8,7 cm

     9396112     μπολάκι                           12 cm / 9,3 cm

     9396115     μπολ                              19x15,5x8,4 cm

     9395372     μπολ στρογγυλό                             23 cl

     9395378     μπολ στρογγυλό                             28 cl

     9395709     μπολάκι σάλτσας dip                      9 cm

     9392226     πιατέλα οβάλ                        26,5x14 cm

     9392233     πιατέλα οβάλ                       33 χ17,3 cm

     9392238     πιατέλα οβάλ                           38x21 cm

     9394130     καφετιέρα με καπάκι                       30 cl

     9394340     τσαγιέρα με καπάκι                         40 cl

     9394615     γαλατιέρα                                        15 cl

     9394730     γαλατιέρα με χερούλι                     30 cl

     9397901     ζαχαριέρα στρογγυλή                       5 cl

     9395160     φλιτζάνι καφέ                                 10 cl

     9396909     πιατάκι καφέ                                 14 cm

     9395168     φλιτζάνι τσαγιού                             18 cl

     9395174     φλιτζάνι τσαγιού                             24 cl

     9395278     φλιτζάνι τσαγιού                             28 cl

     9396918     πιατάκι τσαγιού                          16,2 cm

     9395172     φλιτζάνι τσαγιού χαμηλό                23 cl

     9395178     φλιτζάνι τσαγιού χαμηλό                28 cl

     9396918     πιατάκι τσαγιού                          16,2 cm

     9397126     πιατάκι οβάλ, 
gourmet                            26,5x14,2 cm
ταιριάζει με τα: 9395168, 9395174, 
9395278, 9395172, 938 5178, 9397901
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ. κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

EVENT

     9320017     πιάτο ρηχό                                        17 cm

     9320020     πιάτο ρηχό                                        20 cm

     9320023     πιάτο ρηχό                                        23 cm

     9320028     πιάτο ρηχό                                        28 cm

     9320032     πιάτο ρηχό                                        32 cm

     9321533     πιάτο παρουσίασης/buffet 
τετράγωνο                                  33x33 cm

     9322345     πιάτο παρουσίασης/buffet 
τετράγωνο                                  45x45 cm

     9320117     πιάτο βαθύ                                        17 cm

     9320122     πιάτο βαθύ                                        22 cm

     9320126     πιάτο βαθύ                                        26 cm

     9320130     πιάτο βαθύ                                        30 cm

     9322616     πιατέλα ρηχή «slim»                   16x9 cm

     9322632     πιατέλα ρηχή «slim»                32x18 cm

     9322645     πιατέλα ρηχή «slim»                45x25 cm

     9322214     πιατέλα ρηχή οβάλ                      14x6 cm

     9322229     πιατέλα ρηχή οβάλ                    29x13 cm

     9322240     πιατέλα ρηχή οβάλ                    40x18 cm

     9322621     πιατέλα οβάλ «satee» 
(για 1 σετ σούβλες)                     21x10 cm

     9322630     πιατέλα οβάλ «satee» 
(για 4 σετ σούβλες)                     40x20 cm

     9321927     σούβλες «satee» σετ 2 τεμ.           27 cm

     9321828     πιάτο ρηχό «tapas»
(για 8 κουτάλια)                               28 cm

     9321912     κουτάλι «tapas» inox                 12x5 cm

     9322727     μπολ σούπας στοιβαζόμενο 
με 2 χερούλια                                    27 cl

     9326918     πιατάκι μπολ σούπας                      16 cm

     9323266     μπολ τετράγ. χαμηλό          14 cm / 40 cl

     9323290     μπολ τετράγ. χαμηλό       34 cm / 500 cl

     9323264     μπολ τετράγωνο ψηλό       12 cm / 28 cl

     9323278     μπολ τετράγωνο ψηλό     24 cm / 230 cl

     9323285     μπολ τετράγωνο ψηλό     31 cm / 441 cl

     9328110     ανθοδοχείο/ζαχαριέρα                  10 cm

     9328111     εσωτερική βάση με τρύπα 
για χρήση ως ανθοδοχείο            9,5 cm

     9322637     δίσκος «ménage»                     37x13 cm

     9324010     αλατιέρα                                           6,4 cm

     9324020     πιπεριέρα                                         6,4 cm

     9327900     θήκη οδοντογλυφίδων                  4,5 cm

     9327904     φιάλη λαδιού/ξυδιού 
γυάλινη                           15,5 cm / 50 cl

     9327932     καλάθι ψωμιού οβάλ 
πλαστικό                                  32x14 cm

     9327946     καλάθι ψωμ. οβάλ πλαστ.       46x21 cm

     9327971     καλάθι ψωμ. οβάλ πλαστ.        71x35 cm

     9327901     μπολ μαρμελάδας            13,6 cm / 70 cl

     9327910     μπολ σάλτσας                13,4 cm / 100 cl

     9327920     ξύλινη βάση χαμηλή, 
ανοικτό καφέ                         53x19x8 cm

     9327921     ξύλινη βάση χαμηλή, 
σκούρο καφέ                         53x19x8 cm

     9327925     ξύλινη βάση ψηλή, 
ανοικτό καφέ                       53x19x16 cm

     9327926     ξύλινη βάση ψηλή, 
σκούρο καφέ                       53x19x16 cm

(δέχονται μπολ σάλτσας, μαρμελάδας και φιάλες λαδιού/ξυδιού)

     9305159     φλιτζάνι καφέ                                      9 cl

     9305109     φλιτζάνι καφέ στοιβαζόμενο             9 cl

     9306909     πιατάκι καφέ                                     13 cm

     9305168     φλιτζάνι τσαγιού                                18 cl

     9305118     φλιτζάνι τσαγιού στοιβαζόμενο      18 cl

     9305172     φλιτζάνι τσαγιού                                22 cl

     9305125     φλιτζάνι τσαγιού στοιβαζόμενο      25 cl

     9305180     φλιτζάνι σοκολάτας                           30 cl

     9326918     πιατάκι τσαγιού/σοκολάτας           16 cm
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GENERATION

     9340016     πιάτο ρηχό                                        16 cm

     9340020     πιάτο ρηχό                                        20 cm

     9340024     πιάτο ρηχό                                        24 cm

     9340027     πιάτο ρηχό                                        27 cm

     9340029     πιάτο ρηχό                                        29 cm

     9340031     πιάτο ρηχό                                        31 cm

     9340034     πιάτο παρουσίασης                         34 cm

     9340116     πιάτο βαθύ                                        16 cm

     9340120     πιάτο βαθύ                                        20 cm

     9340126     πιάτο βαθύ                                        26 cm

     9340130     πιάτο βαθύ                                        30 cm

     9340066     πιάτο ρηχό, ανάγλυφο σχέδ.            16 cm

     9340070     πιάτο ρηχό, ανάγλυφο σχέδ.            20 cm

     9340074     πιάτο ρηχό, ανάγλυφο σχέδ.            24 cm

     9340077     πιάτο ρηχό, ανάγλυφο σχέδ.            27 cm

     9340079     πιάτο ρηχό, ανάγλυφο σχέδ.            29 cm

     9340081     πιάτο ρηχό, ανάγλυφο σχέδ.            31 cm

     9340084     πιάτο παρουσίασης, 
ανάγλυφο σχέδιο                             34 cm

     9340166     πιάτο βαθύ, ανάγλυφο σχέδιο      16 cm

     9340170     πιάτο βαθύ, ανάγλυφο σχέδιο      20 cm

     9340176     πιάτο βαθύ, ανάγλυφο σχέδιο      26 cm

     9340180     πιάτο βαθύ, ανάγλυφο σχέδιο      30 cm

     9340321     πιάτο παραλληλόγραμμο          21x14 cm

     9340332     πιάτο παραλληλόγραμμο          32x21 cm

     9340521     πιάτο τετράγωνο                              21 cm

     9340532     πιάτο τετράγωνο                              32 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     9051215     πιάτο ρηχό, coupe                       15 cm
     9051217     πιάτο ρηχό, coupe                       17 cm
     9051219     πιάτο ρηχό, coupe                       19 cm
     9051221     πιάτο ρηχό, coupe                       21 cm
     9051224     πιάτο ρηχό, coupe                       24 cm
     9051226     πιάτο ρηχό, coupe                       26 cm
     9051228     πιάτο ρηχό, coupe                       28 cm
     9051231     πιάτο ρηχό, coupe                       31 cm

     9051319     πιάτο βαθύ, coupe                       19 cm
     9051321     πιάτο βαθύ, coupe                       21 cm
     9110015     πιάτο ρηχό με rim                        15 cm
     9110017     πιάτο ρηχό με rim                        17 cm
     9110019     πιάτο ρηχό με rim                        19 cm
     9110021     πιάτο ρηχό με rim                        21 cm
     9110024     πιάτο ρηχό με rim                        24 cm
     9110026     πιάτο ρηχό με rim                        26 cm
     9110028     πιάτο ρηχό με rim                        28 cm
     9110031     πιάτο ρηχό με rim                        31 cm

     9110120     πιάτο βαθύ με rim                        20 cm
     9110123     πιάτο βαθύ με rim                        23 cm
     9110127     πιάτο βαθύ με rim                        27 cm
     9110131     πιάτο βαθύ με rim                        31 cm

     9112728     μπολ κονσομέ με χέρια                 26 cl
     9116918     πιατάκι
     9113110     μπολ                                             10 cm
     9113112     μπολ                                             12 cm
     9113115     σαλατιέρα                                    15 cm
     9113117     σαλατιέρα                                    17 cm
     9113121     σαλατιέρα                                    21 cm
     9112023     πιατέλα με rim                             23 cm
     9112026     πιατέλα με rim                             26 cm
     9112029     πιατέλα με rim                             29 cm
     9112033     πιατέλα με rim                             33 cm
     9112036     πιατέλα με rim                             36 cm

FORM 898
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ. κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     9342880     μπολ σούπας με δύο χερούλια       30 cl

     9342728     μπολ σούπας στοιβαζόμενο 
με δύο χερούλια                                28 cl

     9346918     πιατάκι μπολ σούπας                      16 cm

     9346968     πιατάκι μπολ σούπας, 
ανάγλυφο σχέδιο                             16 cm

     9342026     πιατέλα ρηχή οβάλ                          26 cm

     9342029     πιατέλα ρηχή οβάλ                          29 cm

     9342033     πιατέλα ρηχή οβάλ                          33 cm

     9342038     πιατέλα ρηχή οβάλ                          38 cm

     9343163     μπολ στρογγυλό                              13 cm

     9343165     μπολ στρογγυλό                              15 cm

     9343168     μπολ στρογγυλό                              18 cm

     9343171     μπολ στρογγυλό                              21 cm

     9345372     μπολάκι στρογγυλό            10 cm / 22 cl

     9345380     μπολάκι στρογγυλό         11,5 cm / 30 cl

     9346918     πιατάκι μπολ                                    16 cm

     9346968     πιατάκι μπολ, ανάγλυφο σχέδιο   16 cm

     9343810     σαλτσιέρα                                           10 cl

     9343835     σαλτσιέρα                                           35 cl

     9345708     πιατάκι βουτύρου                               9 cm

     9344001     αυγοθήκη                                            3 cm

     9344010     αλατιέρα                                              7 cm

     9344020     πιπεριέρα                                            7 cm

     9347512     σταχτοδοχείο                                   12 cm

     9348109     ανθοδοχείο                                         9 cm

     9344130     καφετιέρα με καπάκι                         30 cl

     9344160     καφετιέρα με καπάκι                         60 cl

     9344335     τσαγιέρα με καπάκι                           35 cl

     9344365     τσαγιέρα με καπάκι                           65 cl

     9344924     ζαχαριέρα/μαρμελαδιέρα 
με καπάκι                                            24 cl

     9347901     ζαχαριέρα
παραλληλόγραμμη                   10x5,5 cm

     9344603     γαλατιέρα                                              3 cl

     9344715     γαλατιέρα με χερούλι                       15 cl

     9344730     γαλατιέρα με χερούλι                       30 cl

     9344750     γαλατιέρα με χερούλι                       50 cl

     9345260     φλιτζάνι καφέ ψηλό                          10 cl

     9345159     φλιτζάνι καφέ                                      9 cl

     9345109     φλιτζάνι καφέ στοιβ.                           9 cl

     9346909     πιατάκι καφέ                                     13 cm

     9346959     πιατάκι καφέ, 
ανάγλυφο σχέδιο                             13 cm

     9345268     φλιτζάνι τσαγιού ψηλό                      18 cl

     9345272     φλιτζάνι τσαγιού χαμηλό                  22 cl

     9345170     φλιτζάνι τσαγιού                               20 cl

     9345370     φλιτζάνι τσαγιού, ανάγλ. σχέδιο    20 cl

     9345325     φλιτζάνι τσαγιού                               25 cl

     9345118     φλιτζάνι τσαγιού στοιβ.                    18 cl

     9345125     φλιτζάνι τσαγιού στοιβ.                    25 cl

     9346918     πιατάκι τσαγιού                                16 cm

     9346968     πιατάκι τσαγιού, ανάγλ. σχέδιο    16 cm

     9345628     κούπα σοκολάτας                              28 cl

27
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

WELLCOME
     9381212     πιάτο ρηχό                                    12 cm

     9381215     πιάτο ρηχό                                    15 cm

     9381222     πιάτο ρηχό                                    22 cm

     9381226     πιάτο ρηχό                                    26 cm

     9381231     πιάτο ρηχό                                    31 cm

     9381316     πιάτο βαθύ                                    16 cm

     9381322     πιάτο βαθύ                                    22 cm

     9381328     πιάτο βαθύ                                    28 cm

     9381832     πιάτο οβάλ 
με ανάγλυφο χώρισμα                33x20 cm

     9382218     πιατέλα οβάλ                             18x9 cm

     9382226     πιατέλα οβάλ                           26x13 cm

     9382233     πιατέλα οβάλ                              33x14 cm

     9382238     πιατέλα οβάλ                           38x16 cm

     9385709     μπολάκι ρηχό                                 9 cm

     9386109     μπολάκι ρηχό γυάλινο                    9 cm

     9383163     μπολ, 33 cl                                13x7 cm

     9383167     μπολ                              45 cl / 17x7 cm

     9383170     μπολ                              90 cl / 21x7 cm

     9383174     μπολ                            125 cl / 25x7 cm

     9383180     μπολ                         298 cl / 31x10 cm

     9384130     καφετιέρα με καπάκι                       30 cl

     9384335     τσαγιέρα με καπάκι                         35 cl

     9384715     γαλατιέρα                                        15 cl

     9385260     φλιτζάνι καφέ ψηλό                        10 cl

     9386910     πιατάκι καφέ                                 13 cm

     9385268     φλιτζάνι τσαγιού ψηλό                   18 cl

     9386918     πιατάκι τσαγιού                            16 cm

     9385274     φλιτζάνι τσαγιού ψηλό                   24 cl

     9386918     πιατάκι τσαγιού                            16 cm

     9385272     φλιτζάνι τσαγιού χαμηλό                22 cl

     9386918     πιατάκι τσαγιού                            16 cm

     9385278     φλιτζάνι σοκολάτας                        28 cl

     9386918     πιατάκι σοκολάτας                          16 cm

     9385630     κούπα σοκολάτας                           30 cl



CHARACTER
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     9360066     πιάτο ρηχό                                        16 cm

     9360071     πιάτο ρηχό                                        21 cm

     9360076     πιάτο ρηχό                                        26 cm

     9360079     πιάτο ρηχό                                        29 cm

     9360082     πιάτο ρηχό                                        32 cm

     9360166     πιάτο βαθύ                                        16 cm

     9360170     πιάτο βαθύ                                        20 cm

     9360174     πιάτο βαθύ                                        24 cm

     9360178     πιάτο βαθύ                                        28 cm

     9361522     πιάτο τετράγωνο                              22 cm

     9361529     πιάτο τετράγωνο                              29 cm

     9302778     μπολ σούπας 
με δύο χερούλια                                28 cl

     9302728     μπολ σούπας στοιβαζόμενο 
με δύο χερούλια                                28 cl

     9366968     πιατάκι μπολ σούπας                      16 cm

     9362075     πιατέλα ρηχή οβάλ                          25 cm

     9362079     πιατέλα ρηχή οβάλ                          29 cm

     9362084     πιατέλα ρηχή οβάλ                          34 cm

     9362089     πιατέλα ρηχή οβάλ                          39 cm

     9363163     μπολ στρογγυλό                              13 cm

     9363165     μπολ στρογγυλό                              15 cm

     9363168     μπολ στρογγυλό                              18 cm

     9363171     μπολ στρογγυλό                              21 cm

     9303810     σαλτσιέρα                                           10 cl

     9303835     σαλτσιέρα                                           35 cl

     9362075     πιάτο σαλτσιέρας                             25 cm

     9115710     πιατάκι βουτύρου                            10 cm

     9044001     αυγοθήκη                                            4 cm

     9304010     αλατιέρα                                              6 cm

     9304020     πιπεριέρα                                            6 cm

     9308110     ανθοδοχείο                                       10 cm

     9308113     ανθοδοχείο                                       14 cm

     9307700     μεταλλική βάση ανθοδοχείου 
για χρήση του ως κηροπήγιο                 6 cm

     9307512     σταχτοδοχείο 
με μεταλλικό καπάκι                    11,5 cm

     9304130     καφετιέρα με καπάκι                         30 cl

     9304160     καφετιέρα με καπάκι                         60 cl

     9304335     τσαγιέρα με καπάκι                           35 cl

     9304365     τσαγιέρα με καπάκι                           65 cl

     9304920     ζαχαριέρα/μαρμελαδιέρα 
με καπάκι                                            20 cl

     9304604     γαλατιέρα                                              4 cl

     9304715     γαλατιέρα με χερούλι                       15 cl

     9304730     γαλατιέρα με χερούλι                       30 cl

     9304750     γαλατιέρα με χερούλι                       50 cl

     9305159     φλιτζάνι καφέ                                      9 cl

     9305109     φλιτζάνι καφέ στοιβ.                           9 cl

     9306409     καπάκι φλιτζανιού καφέ                   6 cm

     9366959     πιατάκι καφέ, ανάγλυφο σχέδιο   12 cm

     9305168     φλιτζάνι τσαγιού                                18 cl

     9305172     φλιτζάνι τσαγιού                                22 cl

     9365175     φλιτζάνι τσαγιού, 
ανάγλυφο σχέδιο                               25 cl

     9305180     φλιτζάνι σοκολάτας                           30 cl

     9305118     φλιτζάνι τσαγιού στοιβ.                    18 cl

     9365125     φλιτζάνι τσαγιού στοιβ., 
ανάγλυφο σχέδιο                            26 cl

     9366968     πιατάκι τσαγιού/σοκολάτας, 
ανάγλυφο σχέδιο                             16 cm

     9305530     κούπα σοκολάτας                              30 cl

     9365630     κούπα σοκολάτας, 
ανάγλυφο σχέδιο                               30 cl

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ. κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     17.00101     πιάτο ρηχό                                    15 cm

     17.00102     πιάτο ρηχό                                    18 cm

     17.00103     πιάτο ρηχό                                    21 cm

     17.00104     πιάτο ρηχό                                    24 cm

     17.00105     πιάτο ρηχό                                    27 cm

     17.00106     πιάτο ρηχό                                    31 cm

     17.00136     πιάτο βαθύ                                    21 cm

     17.00129     μπολ μη στοιβ.                              12 cm

     17.00130     μπολ μη στοιβ.                              14 cm

     17.00131     μπολ μη στοιβ.                              16 cm

   *17.00132     μπολ μη στοιβ.                              18 cm

     17.00133     μπολ μη στοιβ.                              21 cm

     17.00125     πιάτο οβάλ                                    21 cm

    *17.00126     πιατέλα οβάλ                                26 cm

   *17.00127     πιατέλα οβάλ                                32 cm

     17.00128     πιατέλα οβάλ                                36 cm

   *17.00117     σαλτσιέρα                                       25 cl

   *17.00118     σαλτσιέρα                                       35 cl

     17.00115     αλατιέρα

     17.00116     πιπεριέρα

   *17.00134     αυγοθήκη                                      16 cm

   *17.00135     βάζο                                              12 cm

   *17.00110     καφετιέρα                                      35 cl

   *17.00109     τσαγιέρα                                         40 cl

     17.00111     γαλατιέρα                                        15 cl

   *17.00112     γαλατιέρα                                        25 cl

   *17.00113     γαλατιέρα                                        35 cl

   *17.00114     ζαχαριέρα με καπάκι

     17.00119     φλιτζάνι espresso                             9 cl

     17.00107     πιατάκι espresso                           13 cm

     17.00120     φλιτζάνι τσαγιού                            20 cl

     17.00121     φλιτζάνι τσαγιού                             23 cl

     17.00108     πιατάκι καφέ/τσαγιού                   16 cm

   *17.00122     κούπα                                              30 cl

   *17.00123     κούπα linear                                   36 cl

   *17.00124     κούπα curve                                    45 cl

νέο
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

VITAL RECTANGLE warm white

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     17.00301     πιάτο ρηχό στενό                   15x8,5 cm

   *17.00302     πιάτο ρηχό στενό              19,5x10,4 cm

     17.00303     πιάτο ρηχό στενό                    24x13 cm

     17.00304     πιάτο ρηχό στενό                 29x15,5 cm

     17.00305     πιάτο ρηχό στενό                    33x23 cm

    *17.00306     πιάτο ρηχό στενό                 38x20,4 cm

     17.00307     πιάτο ρηχό φαρδύ       21/17,5x19,5 cm

     17.00308     πιάτο ρηχό φαρδύ             28/23x26 cm

    *17.00309     μπολ μη στοιβ.                              15 cm

   *17.00310     μπολ μη στοιβ.                              19 cm

   *17.00311     μπολ μη στοιβ.                              24 cm

   *17.00318     σαλτσιέρα                                       25 cl

    *17.00319     σαλτσιέρα                                       35 cl

     17.00320     αλατιέρα

     17.00321     πιπεριέρα

   *17.00322     βάζο                                              12 cm

   *17.00314     καφετιέρα                                       35 cl

   *17.00315     τσαγιέρα                                         40 cl

   *17.00316     ζαχαριέρα με καπάκι                       27 cl

   *17.00317     γαλατιέρα                                        15 cl

     17.00312     πιατάκι espresso                           15 cm

     17.00313     πιατάκι καφέ/τσαγιού                   19 cm

     17.00200     πιάτο ρηχό                                    15 cm

     17.00201     πιάτο ρηχό                                    20 cm

     17.00202     πιάτο ρηχό                                    24 cm

     17.00203     πιάτο ρηχό                                    27 cm

     17.00204     πιάτο ρηχό                                    30 cm

     17.00225     πιάτο βαθύ                                    21 cm

     17.00218     μπολ μη στοιβ.                              12 cm

     17.00219     μπολ μη στοιβ.                              14 cm

     17.00220     μπολ μη στοιβ.                              16 cm

   *17.00221     μπολ μη στοιβ.                              18 cm

     17.00222     μπολ μη στοιβ.                              21 cm

    *17.00224     μπολ μη στοιβ.                              25 cm

   *17.00215     σαλτσιέρα                                       25 cl

   *17.00216     σαλτσιέρα                                       35 cl

     17.00213     αλατιέρα

     17.00214     πιπεριέρα

   *17.00223     αυγοθήκη                                      12 cm

    *17.00217     βάζο                                              15 cm

   *17.00207     καφετιέρα                                       35 cl

   *17.00208     τσαγιέρα                                         40 cl

     17.00210     γαλατιέρα                                        15 cl

   *17.00211     γαλατιέρα                                        25 cl

    *17.00212     γαλατιέρα                                        35 cl

   *17.00209     ζαχαριέρα με καπάκι

     17.00205     πιατάκι espresso                           12 cm

     17.00206     πιατάκι καφέ/τσαγιού                   15 cm

νέο



PRIME warm white
σ ε ρ β ί τ σ ι α

32

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     17.00001     πιάτο ρηχό                                   15 cm
     17.00002     πιάτο ρηχό                                   17 cm
     17.00004     πιάτο ρηχό                                   21 cm
     17.00005     πιάτο ρηχό                                   24 cm
     17.00006     πιάτο ρηχό                                   27 cm
     17.00007     πιάτο ρηχό                                   29 cm
     17.00008     πιάτο ρηχό                                   31 cm

     17.00009     πιάτο βαθύ                                   23 cm

     17.00010     πιάτο βαθύ                                   30 cm

     17.00056     πιάτο βαθύ gourmet                    28 cm

    *17.00011     πιάτο pizza                                   32 cm

     17.00012     πιατέλα οβάλ                      22x15,4 cm

     17.00013     πιατέλα οβάλ                         32x22 cm

     17.00014     πιατέλα οβάλ                      38x26,5 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

      17.00049     μπολ βουτύρου                              7 cm

   *17.00050     μπολ βουτύρου                              9 cm

     17.00015     μπολ στοιβαζόμενο                     12 cm

    *17.00016     μπολ στοιβαζόμενο                     16 cm

    *17.00017     μπολ στοιβαζόμενο                     18 cm

    *17.00018     μπολ στοιβαζόμενο                     21 cm

    *17.00019     μπολ μη στοιβ.                               9 cm

     17.00020     μπολ μη στοιβ.                             12 cm

     17.00021     μπολ μη στοιβ.                             16 cm

     17.00022     μπολ μη στοιβ.                             18 cm

     17.00057     μπολ κωνικό στοιβαζόμενο         12 cm

     17.00058     μπολ κωνικό στοιβαζόμενο         14 cm

     17.00059     μπολ κωνικό στοιβαζόμενο         16 cm

     17.00060     μπολ κωνικό στοιβαζόμενο         18 cm

     17.00042     μπολ κονσομέ  με λαβές               30 cl 

    *17.00043     μπολ κονσομέ  χωρίς λαβές         30 cl 

     17.00025     πιατάκι κονσομέ                           17 cm

    *17.00048     αυγοθήκη/θήκη οδοντογλυφίδων

    *17.00054     κουτάλι σούπας                           14 cm

νέο



warm white PRIME
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

    *17.00055     βάση για chopstick

     17.00036     αλατιέρα

     17.00037     πιπεριέρα

    *17.00038     σαλτσιέρα                                      25 cl

    *17.00039     σαλτσιέρα                                      35 cl

     17.00025     πιατάκι σαλτσιέρας                      17 cm

    *17.00061     θήκη χαρτοπετσέτας                    14 cm

    *17.00040     κρίκος πετσέτας

    *17.00041     βάζο                                             12 cm

      17.00051     σταχτοδοχείο                                 9 cm

      17.00052     σταχτοδοχείο                               11 cm

   *17.00026     καφετιέρα                                      35 cl

    *17.00027     καφετιέρα                                      70 cl

    *17.00028     τσαγιέρα                                         40 cl

    *17.00029     τσαγιέρα                                         80 cl

    *17.00030     τσαγιέρα                                      120 cl

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

      17.00031     γαλατιέρα χωρίς χέρι                       5 cl

    *17.00032     γαλατιέρα                                       15 cl

    *17.00033     γαλατιέρα                                       25 cl

    *17.00034     γαλατιέρα                                       35 cl

    *17.00035     ζαχαριέρα με καπάκι                      27 cl

     17.00053     θήκη για φακελάκια ζάχαρης     9x5 cm

     17.00044     φλιτζάνι espresso στοιβαζόμενο     9 cl

     17.00023     πιατάκι espresso                          13 cm

     17.00045     φλιτζάνι καφέ στοιβ.                      20 cl

     17.00046     φλιτζάνι τσαγιού στοιβ.                 23 cl

    *17.00047     κούπα στοιβαζόμενη                      30 cl

      17.00024     πιατάκι καφέ/τσαγιού/κούπας    15 cm

νέο



PRIVILEGE warm white 
σ ε ρ β ί τ σ ι α
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     17.00702     πιάτο ρηχό coupe                        22 cm

     17.00701     πιάτο ρηχό coupe                        25 cm

     17.00700     πιάτο ρηχό coupe                        28 cm

     17.00704     μπολ ρηχό coupe                         21 cm

     17.00703     μπολ ρηχό coupe                         25 cm

     17.00705     πιάτο ρηχό gourmet                    22 cm

     17.00706     πιάτο ρηχό gourmet                    28 cm

     17.00709     πιάτο βαθύ gourmet                    15 cm

     17.00708     πιάτο βαθύ gourmet                    22 cm

     17.00707     πιάτο βαθύ gourmet                    28 cm

    *17.00711     καπάκι για πιάτα gourmet            22 cm

    *17.00710     καπάκι για πιάτα gourmet            28 cm

νέο



warm white ECLIPSE

Black Dazzle

σ ε ρ β ί τ σ ι α
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     17.00413     φλιτζάνι espresso                             9 cl

     17.00414     φλιτζάνι καφέ                                 20 cl

     17.00412     φλιτζάνι τσαγιού                             23 cl

     17.00406     πιατάκι                                           13 cm

     17.00407     πιατάκι                                           15 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     17.00417     πιάτο ρηχό                                    15 cm

     17.00418     πιάτο ρηχό                                    17 cm

     17.00400     πιάτο ρηχό                                    19 cm

     17.00419     πιάτο ρηχό                                    21 cm

     17.00401     πιάτο ρηχό                                    24 cm

     17.00402     πιάτο ρηχό                                    27 cm

     17.00403     πιάτο ρηχό                                    29 cm

     17.00420     πιάτο ρηχό                                    31 cm

     17.00404     πιάτο βαθύ                                    23 cm

     17.00405     πιάτο βαθύ                                    30 cm

     17.00409     μπολ σαλάτας                               16 cm

    *17.00415     πιατέλα οβάλ                          22x15,4 cm

    *17.00416     πιατέλα οβάλ                              32x22 cm

   *17.00421     πιατέλα οβάλ                        38x26,5 cm

     17.00411     μπολ κονσομέ με χέρια                  30 cl

     17.00408     πιατάκι κονσομέ                            17 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     17.01402     πιάτο coupe elevated
«Vital coupe»                               24 cm

     17.01401     πιάτο coupe elevated, 
«Vital coupe»                               27 cm

     17.01400     πιάτο coupe elevated
«Vital coupe»                               29 cm

     17.01413     πιάτο coupe
rimless,                                         27 cm

     17.01404     πιάτο ορθογώνιο 
«Vital rectangular»                24χ13 cm

     17.01403     πιάτο ορθογώνιο 
«Vital rectangular»              29χ15,5 cm

     17.01418     πιάτο βαθύ gourmet
«Prime»                                        28 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     17.01419     πιάτο βαθύ 
«Prime»                                        26 cm

     17.01420     πιάτο τρίγωνο «Island»                21 cm

     17.01421     πιάτο τρίγωνο «Island»               29 cm

     17.01422     πιάτο τρίγωνο «Island»                33 cm

     17.01423     πιάτο τρίγωνο «Island»                37 cm

νέο

νέο



ARTIZAN
σ ε ρ β ί τ σ ι α
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

*033011017     πιάτο ρηχό                                   17 cm

    *17.01300     πιάτο ρηχό                                   27 cm

    *17.01355     πιάτο ρηχό                                   30 cm

    *17.01356     πιάτο βαθύ                                   29 cm

*033022025     πιάτο βαθύ coupe                        25 cm

    *17.01360     πιατέλα                                  30x15 cm

*033022025     πιατέλα                                  36χ20 cm

*033021012     μπολ στοιβαζόμενο                      12 cm 

*033021014     μπολ στοιβαζόμενο                      14 cm

*033022014     μπολ                                             14 cm 

*033022016     μπολ                                             16 cm 

*033034011     μπολ κωνικό                                11 cm 

*033066007     μπολ                                                 7 cl 

*033075001     ραμκέν                                           7 cm 

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

*033064007     γαλατιέρα                                         7 cl 

*033044020     φλιτζάνι τσαγιού                            20 cl 

*033044030     φλιτζάνι τσαγιού                            30 cl 

*033044045     φλιτζάνι σοκολάτας                       45 cl 

*033054030     mug                                                30 cl

*033054030     πιατάκι                                          16 cm

νέο



ARTIZAN
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

    *17.01363     πιάτο ρηχό                                   17 cm

    *17.01350     πιάτο ρηχό                                   27 cm

    *17.01351     πιάτο ρηχό                                   30 cm

    *17.01357     πιάτο βαθύ                                   29 cm

    *17.01364     πιάτο βαθύ coupe                        25 cm 

    *17.01361     πιατέλα                                  30x15 cm

    *17.01354     πιατέλα                                  36χ20 cm

*034021012     μπολ στοιβαζόμενο                      12 cm

*034021014     μπολ στοιβαζόμενο                      14 cm

    *17.01365     μπολ                                             14 cm 

*034022016     μπολ                                             16 cm 

*034034011     μπολ κωνικό                                11 cm

    *17.01353     μπολ                                                 7 cl

    *17.01352     ραμκέν                                            7 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

    *17.01368     γαλατιέρα                                         7 cl

*034044020     φλιτζάνι τσαγιού                            20 cl

    *17.01367     φλιτζάνι τσαγιού                            30 cl

*034044045     φλιτζάνι σοκολάτας                       45 cl

    *17.01362     mug                                                30 cl

    *17.01366     πιατάκι                                          16 cm

νέο



HARVESTLAYLA / CHARLOTTE
σ ε ρ β ί τ σ ι α

38

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

    *34.43000     πιάτο ρηχό green                      14,3 cm
      34.43004     πιάτο ρηχό green                      16,2 cm
      34.43008     πιάτο ρηχό green                      22,9 cm
      34.43012     πιάτο ρηχό green                         27 cm

    *34.43001     πιάτο ρηχό brown                     14,3 cm
      34.43005     πιάτο ρηχό brown                     16,2 cm
      34.43009     πιάτο ρηχό brown                     22,9 cm
      34.43013     πιάτο ρηχό brown                        27 cm

    *34.43002     πιάτο ρηχό natural                    14,3 cm
      34.43006     πιάτο ρηχό natural                    16,2 cm
      34.43010     πιάτο ρηχό natural                    22,9 cm
      34.43014     πιάτο ρηχό natural                       27 cm

      34.43016     πιάτο βαθύ green                      26,7 cm

      34.43017     πιάτο βαθύ brown                     26,7 cm

        34.43018     πιάτο βαθύ natural                   26,7 cm

     *34.43020     δίσκος green                    28,4x19,2 cm
     *34.43024     δίσκος green                       33,6x23 cm

     *34.43021     δίσκος brown                   28,4x19,2 cm
     *34.43025     δίσκος brown                      33,6x23 cm

    *34.43022     δίσκος natural                  28,4x19,2 cm
     *34.43026     δίσκος natural                     33,6x23 cm

νέονέο

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

  381-05-3946     πιάτο ρηχό                                     21,5 cm

  381-05-3856    πιάτο ρηχό                                26,5 cm

         381-05-3221    πιατέλα ρηχή                             24,5 cm

         381-05-3132    πιατέλα ρηχή                            29,5 cm

         381-05-3406    πιατέλα ρηχή                               18 cm

         381-05-3766    μπολ βαθύ                                   9,5 cm
         381-05-3676    μπολ βαθύ                                   11 cm
         381-05-3586    μπολ βαθύ                                    12 cm
         381-05-3496    μπολ βαθύ                                    17 cm
         381-05-4091    σαλατιέρα                                  22,5 cm

Layla μαύρο

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

  381-05-3976     πιάτο ρηχό                                     21,5 cm

  381-05-3886    πιάτο ρηχό                                26,5 cm

         381-05-3251    πιατέλα ρηχή                             24,5 cm

         381-05-3161    πιατέλα ρηχή                            29,5 cm

         381-05-3436    πιατέλα ρηχή                               18 cm

         381-05-3796    μπολ βαθύ                                   9,5 cm
         381-05-3706    μπολ βαθύ                                   11 cm
         381-05-3616    μπολ βαθύ                                    12 cm
         381-05-3252    μπολ βαθύ                                    17 cm
         381-05-4101    σαλατιέρα                                  22,5 cm

Charlotte



HARVEST
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις

        34.43038     μπολάκι linen                  7,6 cm / 9,5 cl

        34.43039     μπολάκι green                7,6 cm / 9,5 cl

        34.43040     μπολάκι brown               7,6 cm / 9,5 cl

     *34.43041     μπολάκι mustard            7,6 cm / 9,5 cl

     *34.43042     μπολάκι coral                 7,6 cm / 9,5 cl

     *34.43043     μπολάκι blue                   7,6 cm / 9,5 cl

        34.43044     μπολ σάλτσας linen                     8,3 cm

        34.43045     μπολ σάλτσας green                   8,3 cm

        34.43046     μπολ σάλτσας brown                  8,3 cm

     *34.43047     μπολ linen                                 12,4 cm

     *34.43053     μπολ linen                                    15 cm

     *34.43048     μπολ green                                12,4 cm

     *34.43054     μπολ green                                   15 cm

    *34.43049     μπολ brown                               12,4 cm

     *34.43055     μπολ brown                                  15 cm

     *34.43050     μπολ mustard                            12,4 cm

     *34.43056     μπολ mustard                               15 cm

     *34.43051     μπολ coral                                 12,4 cm

    *34.43057     μπολ coral                                    15 cm

     *34.43052     μπολ blue                                  12,4 cm

     *34.43058     μπολ blue                                     15 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

      34.43028     μπολ βαθύ linen               19,9χ16,8 cm

      34.43029     μπολ βαθύ green             19,9χ16,8 cm

      34.43030     μπολ βαθύ brown             19,9χ16,8 cm

      34.43031     μπολ βαθύ natural           19,9χ16,8 cm

     *34.43032     μπολ ρηχό linen                  28,9x27 cm

     *34.43033     μπολ ρηχό green                 28,9x27 cm

     *34.43034     μπολ ρηχό brown                28,9x27 cm

     *34.43035     μπολ ρηχό natural               28,9x27 cm

      34.43036     μπολάκι ψηλό linen       10,6 cm / 39 cl

      34.43037     μπολάκι ψηλό green      10,6 cm / 39 cl

νέο

πιάτο ρηχό flat
20,4 cm - 25,4 cm - 31,8 cm

σε χρώματα: green, brown, natural και linen

νέο
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις
red

   040311360     πιάτο ρηχό                187618          18 cm
   040311361     πιάτο ρηχό                187624          24 cm
   040311362     πιάτο ρηχό               187628          28 cm 
   040311397     πιάτο ρηχό               187630          30 cm 

   040311357     πιάτο pizza               162920          20 cm
   040311358     πιάτο pizza               162928          28 cm
   040311359     πιάτο pizza               162932          32 cm

   040311363     πιάτο βαθύ               197621          21 cm
   040311364     πιάτο βαθύ               197626          26 cm

   040311396     πιάτο pasta                   177820         20 cm
   040311394     πιάτο pasta                173925         25 cm 
   040311395     πιάτο pasta                   173931         31 cm

   040311695     μπολ κωνικό             368126        26 cm

   040311351     πιατέλα οβάλ            112118          18 cm
   040311352     πιατέλα οβάλ            112124          24 cm
   040311353     πιατέλα οβάλ            112131          31 cm
   040311391     πιατέλα οβάλ            112136          36 cm

   040311392     πιατέλα οβάλ            118130   30x15 cm
   040311393     πιατέλα οβάλ            118132   32x20 cm

   040311354     πιάτο ορθογώνιο      118331   31x18 cm

   040311370     πιάτο ορθογώνιο      358819   18x13 cm
   040311371     πιάτο ορθογώνιο      358827   21x27 cm
   040311372     πιάτο ορθογώνιο      358835   35x25 cm

   040311373     πιάτο ορθογώνιο      358836   36x16 cm

   040311368     τυριέρα παραλ/μη    358130   18x29 cm
   040311369     τυριέρα παραλ/μη    358134   21x27 cm

   040311381     πιάτο steak               538136          26 cm

   040311398     σαλατιέρα παρ/μη    358913         13 cm
   040311399     σαλατιέρα παρ/μη    358916         16 cm

   040311696     μπολ                         368216         16 cm

   040311694     μπολ                         362913         13 cm

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

   040311389     πιατάκι με χερούλι   808111            6 cm

   040311388     μπολάκι οβάλ           808110            7 cm

   040311387     πιατάκι τετράγωνο    808104            7 cm

   040311385     πιατάκι                      802111            7 cm

   040311386     σαχάνι                      802907            7 cm
   040311382     σαχάνι                      602918          15 cm
   040311383     σαχάνι                      602922          17 cm
   040311384     σαχάνι                      602928          21 cm

   040311374     μπολ κωνικό             368206            6 cm
   040311375     μπολ κωνικό             368209          10 cm
   040311376     μπολ κωνικό             368211          12 cm

   040311690     αλατιέρα                 300607S           7 cm
   040311691     πιπεριέρα                300607P            7cm

   040311692     αλατιέρα                 304910S        10 cm
   040311693     πιπεριέρα                304910P         10 cm

νέο
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις
orange

   040311459     πιάτο ρηχό                187618          18 cm
   040311460     πιάτο ρηχό                187624          24 cm
   040311461     πιάτο ρηχό               187628          28 cm 
   040311496     πιάτο ρηχό               187630          30 cm 

   040311456     πιάτο pizza               162920          20 cm
   040311457     πιάτο pizza               162928          28 cm
   040311458     πιάτο pizza               162932          32 cm

   040311462     πιάτο βαθύ               197621          21 cm
   040311463     πιάτο βαθύ               197626          26 cm

   040311495     πιάτο pasta                   177820         20 cm
   040311493     πιάτο pasta                173925         25 cm 
   040311494     πιάτο pasta                   173931         31 cm

   040311735     μπολ κωνικό             368126        26 cm

   040311450     πιατέλα οβάλ            112118          18 cm
   040311451     πιατέλα οβάλ            112124          24 cm
   040311452     πιατέλα οβάλ            112131          31 cm
   040311490     πιατέλα οβάλ            112136          36 cm

   040311491     πιατέλα οβάλ            118130   30x15 cm
   040311492     πιατέλα οβάλ            118132   32x20 cm

   040311453     πιάτο ορθογώνιο      118331   31x18 cm

   040311469     πιάτο ορθογώνιο      358819   18x13 cm
   040311470     πιάτο ορθογώνιο      358827   21x27 cm
   040311471    πιάτο ορθογώνιο      358835   35x25 cm

   040311472     πιάτο ορθογώνιο      358836   36x16 cm

   040311467     τυριέρα παραλ/μη    358130   18x29 cm
   040311468     τυριέρα παραλ/μη    358134   21x27 cm

   040311480     πιάτο steak               538136          26 cm

   040311497     σαλατιέρα παρ/μη    358913         13 cm
   040311498     σαλατιέρα παρ/μη    358916         16 cm

   040311499     μπολ                         368216         16 cm

   040311734     μπολ                         362913         13 cm

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

   040311488     πιατάκι με χερούλι   808111            6 cm

   040311487     μπολάκι οβάλ           808110            7 cm

   040311486     πιατάκι τετράγωνο    808104            7 cm

   040311484     πιατάκι                      802111            7 cm

   040311485     σαχάνι                      802907            7 cm
   040311481     σαχάνι                      602918          15 cm
   040311482     σαχάνι                      602922          17 cm
   040311483     σαχάνι                      602928          21 cm

   040311473     μπολ κωνικό             368206            6 cm
   040311474     μπολ κωνικό             368209          10 cm
   040311475     μπολ κωνικό             368211          12 cm

   040311731     αλατιέρα                 300607S           7 cm
   040311730     πιπεριέρα                300607P            7cm

   040311732     αλατιέρα                 304910S        10 cm
   040311733     πιπεριέρα                304910P         10 cm

νέο



SEASONS alumilite
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις
dark grey

   040311575     πιάτο ρηχό                187618          18 cm
   040311576     πιάτο ρηχό                187624          24 cm
   040311577     πιάτο ρηχό               187628          28 cm 
   040311578     πιάτο ρηχό               187630          30 cm 

   040311569     πιάτο pizza               162920          20 cm
   040311570     πιάτο pizza               162928          28 cm
   040311571     πιάτο pizza               162932          32 cm

   040311579     πιάτο βαθύ               197621          21 cm
   040311580     πιάτο βαθύ               197626          26 cm

   040311574     πιάτο pasta                   177820         20 cm
   040311572     πιάτο pasta                173925         25 cm 
   040311573     πιάτο pasta                   173931         31 cm

   040311597     μπολ κωνικό             368126        26 cm

   040311560     πιατέλα οβάλ            112118          18 cm
   040311561     πιατέλα οβάλ            112124          24 cm
   040311562     πιατέλα οβάλ            112131          31 cm
   040311563     πιατέλα οβάλ            112136          36 cm

   040311564     πιατέλα οβάλ            118130   30x15 cm
   040311565     πιατέλα οβάλ            118132   32x20 cm

   040311566     πιάτο ορθογώνιο      118331   31x18 cm

   040311590     πιάτο ορθογώνιο      358819   18x13 cm
   040311591     πιάτο ορθογώνιο      358827   21x27 cm
   040311592     πιάτο ορθογώνιο      358835   35x25 cm

   040311593     πιάτο ορθογώνιο      358836   36x16 cm

   040311588     τυριέρα παραλ/μη    358130   18x29 cm
   040311589     τυριέρα παραλ/μη    358134   21x27 cm

   040311606     πιάτο steak               538136          26 cm

   040311594     σαλατιέρα παρ/μη    358913         13 cm
   040311595     σαλατιέρα παρ/μη    358916         16 cm

  040311601     μπολ                         368216         16 cm

   040311596     μπολ                         362913         13 cm

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

   040311614     πιατάκι με χερούλι   808111            6 cm

   040311613     μπολάκι οβάλ           808110            7 cm

   040311612     πιατάκι τετράγωνο    808104            7 cm

   040311610     πιατάκι                      802111            7 cm

   040311611     σαχάνι                      802907            7 cm
   040311607     σαχάνι                      602918          15 cm
   040311608     σαχάνι                      602922          17 cm
   040311609     σαχάνι                      602928          21 cm

   040311598     μπολ κωνικό             368206            6 cm
   040311599     μπολ κωνικό             368209          10 cm
   040311600     μπολ κωνικό             368211          12 cm

   040311582     αλατιέρα                 300607S           7 cm
   040311581     πιπεριέρα                300607P            7cm

   040311583     αλατιέρα                 304910S        10 cm
   040311584     πιπεριέρα                304910P         10 cm

νέο



alumilite SEASONS
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις
turquoise

   040311409     πιάτο ρηχό                187618          18 cm
   040311410     πιάτο ρηχό                187624          24 cm
   040311411     πιάτο ρηχό               187628          28 cm 
   040311446     πιάτο ρηχό               187630          30 cm 

   040311406     πιάτο pizza               162920          20 cm
   040311407     πιάτο pizza               162928          28 cm
   040311408     πιάτο pizza               162932          32 cm

   040311412     πιάτο βαθύ               197621          21 cm
   040311413     πιάτο βαθύ               197626          26 cm

   040311445     πιάτο pasta                   177820         20 cm
   040311443     πιάτο pasta                173925         25 cm 
   040311444     πιάτο pasta                   173931         31 cm

   040311715     μπολ κωνικό             368126        26 cm

   040311400     πιατέλα οβάλ            112118          18 cm
   040311401     πιατέλα οβάλ            112124          24 cm
   040311402     πιατέλα οβάλ            112131          31 cm
   040311440     πιατέλα οβάλ            112136          36 cm

   040311441     πιατέλα οβάλ            118130   30x15 cm
   040311442     πιατέλα οβάλ            118132   32x20 cm

   040311403     πιάτο ορθογώνιο      118331   31x18 cm

   040311419     πιάτο ορθογώνιο      358819   18x13 cm
   040311420     πιάτο ορθογώνιο      358827   21x27 cm
   040311421     πιάτο ορθογώνιο      358835   35x25 cm

   040311422     πιάτο ορθογώνιο      358836   36x16 cm

   040311417     τυριέρα παραλ/μη    358130   18x29 cm
   040311418     τυριέρα παραλ/μη    358134   21x27 cm

   040311430     πιάτο steak               538136          26 cm

   040311447     σαλατιέρα παρ/μη    358913         13 cm
   040311448     σαλατιέρα παρ/μη    358916         16 cm

   040311449     μπολ                         368216         16 cm

   040311714     μπολ                         362913         13 cm

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

   040311438     πιατάκι με χερούλι   808111            6 cm

   040311437     μπολάκι οβάλ           808110            7 cm

   040311436     πιατάκι τετράγωνο    808104            7 cm

   040311434     πιατάκι                      802111            7 cm

   040311435     σαχάνι                      802907            7 cm
   040311431     σαχάνι                      602918          15 cm
   040311432     σαχάνι                      602922          17 cm
   040311433     σαχάνι                      602928          21 cm

   040311423     μπολ κωνικό             368206            6 cm
   040311424     μπολ κωνικό             368209          10 cm
   040311425     μπολ κωνικό             368211          12 cm

   040311710     αλατιέρα                 300607S           7 cm
   040311711     πιπεριέρα                300607P            7cm

   040311712     αλατιέρα                 304910S        10 cm
   040311713     πιπεριέρα                304910P         10 cm

νέο
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις
beige

   040311209     πιάτο ρηχό                187618          18 cm
   040311210     πιάτο ρηχό                187624          24 cm
   040311211     πιάτο ρηχό               187628          28 cm 
   040311246     πιάτο ρηχό               187630          30 cm 

   040311206     πιάτο pizza               162920          20 cm
   040311207     πιάτο pizza               162928          28 cm
   040311208     πιάτο pizza               162932          32 cm

   040311212     πιάτο βαθύ               197621          21 cm
   040311213     πιάτο βαθύ               197626          26 cm

   040311245     πιάτο pasta                   177820         20 cm
   040311243     πιάτο pasta                173925         25 cm 
   040311244     πιάτο pasta                   173931         31 cm

   040311635     μπολ κωνικό             368126        26 cm

   040311200     πιατέλα οβάλ            112118          18 cm
   040311201     πιατέλα οβάλ            112124          24 cm
   040311202     πιατέλα οβάλ            112131          31 cm
   040311240     πιατέλα οβάλ            112136          36 cm

   040311241     πιατέλα οβάλ            118130   30x15 cm
   040311242     πιατέλα οβάλ            118132   32x20 cm

   040311203     πιάτο ορθογώνιο      118331   31x18 cm

   040311219     πιάτο ορθογώνιο      358819   18x13 cm
   040311220     πιάτο ορθογώνιο      358827   21x27 cm
   040311221     πιάτο ορθογώνιο      358835   35x25 cm

   040311222     πιάτο ορθογώνιο      358836   36x16 cm

   040311217     τυριέρα παραλ/μη    358130   18x29 cm
   040311218     τυριέρα παραλ/μη    358134   21x27 cm

   040311230     πιάτο steak               538136          26 cm

   040311247     σαλατιέρα παρ/μη    358913         13 cm
   040311248     σαλατιέρα παρ/μη    358916         16 cm

   040311249     μπολ                         368216         16 cm

   040311674     μπολ                         362913         13 cm

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

   040311238     πιατάκι με χερούλι   808111            6 cm

   040311237     μπολάκι οβάλ           808110            7 cm

   040311236     πιατάκι τετράγωνο    808104            7 cm

   040311234     πιατάκι                      802111            7 cm

   040311235     σαχάνι                      802907            7 cm
   040311231     σαχάνι                      602918          15 cm
   040311232     σαχάνι                      602922          17 cm
   040311233     σαχάνι                      602928          21 cm

   040311223     μπολ κωνικό             368206            6 cm
   040311224     μπολ κωνικό             368209          10 cm
   040311225     μπολ κωνικό             368211          12 cm

   040611630     αλατιέρα                 300607S           7 cm
   040611631     πιπεριέρα                300607P            7cm

   040611632     αλατιέρα                 304910S        10 cm
   040611633     πιπεριέρα                304910P         10 cm

νέο
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις
black

   040311259     πιάτο ρηχό                187618          18 cm
   040311260     πιάτο ρηχό                187624          24 cm
   040311261     πιάτο ρηχό               187628          28 cm 
   040311296     πιάτο ρηχό               187630          30 cm 

   040311256     πιάτο pizza               162920          20 cm
   040311257     πιάτο pizza               162928          28 cm
   040311258     πιάτο pizza               162932          32 cm

   040311262     πιάτο βαθύ               197621          21 cm
   040311263     πιάτο βαθύ               197626          26 cm

   040311295     πιάτο pasta                   177820         20 cm
   040311293     πιάτο pasta                173925         25 cm 
   040311294     πιάτο pasta                   173931         31 cm

   040311655     μπολ κωνικό             368126        26 cm

   040311250     πιατέλα οβάλ            112118          18 cm
   040311251     πιατέλα οβάλ            112124          24 cm
   040311252     πιατέλα οβάλ            112131          31 cm
   040311290     πιατέλα οβάλ            112136          36 cm

   040311291     πιατέλα οβάλ            118130   30x15 cm
   040311292     πιατέλα οβάλ            118132   32x20 cm

   040311253     πιάτο ορθογώνιο      118331   31x18 cm

   040311269     πιάτο ορθογώνιο      358819   18x13 cm
   040311270     πιάτο ορθογώνιο      358827   21x27 cm
   040311271     πιάτο ορθογώνιο      358835   35x25 cm

   040311272     πιάτο ορθογώνιο      358836   36x16 cm

   040311267     τυριέρα παραλ/μη    358130   18x29 cm
   040311268     τυριέρα παραλ/μη    358134   21x27 cm

   040311280     πιάτο steak               538136          26 cm

   040311297     σαλατιέρα παρ/μη    358913         13 cm
   040311298     σαλατιέρα παρ/μη    358916         16 cm

   040311299     μπολ                         368216         16 cm

   040311654     μπολ                         362913         13 cm

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

   040311288     πιατάκι με χερούλι   808111            6 cm

   040311287     μπολάκι οβάλ           808110            7 cm

   040311286     πιατάκι τετράγωνο    808104            7 cm

   040311284     πιατάκι                      802111            7 cm

   040311285     σαχάνι                      802907            7 cm
   040311281     σαχάνι                      602918          15 cm
   040311282     σαχάνι                      602922          17 cm
   040311283     σαχάνι                      602928          21 cm

   040311273     μπολ κωνικό             368206            6 cm
   040311274     μπολ κωνικό             368209          10 cm
   040311275     μπολ κωνικό             368211          12 cm

   040311650     αλατιέρα                 300607S           7 cm
   040311651     πιπεριέρα                300607P            7cm

   040311652     αλατιέρα                 304910S        10 cm
   040611653     πιπεριέρα                304910P         10 cm

νέο
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις
gray/stone

   040311309     πιάτο ρηχό                187618          18 cm
   040311310     πιάτο ρηχό                187624          24 cm
   040311311     πιάτο ρηχό               187628          28 cm 
   040311346     πιάτο ρηχό               187630          30 cm 

   040311306     πιάτο pizza               162920          20 cm
   040311307     πιάτο pizza               162928          28 cm
   040311308     πιάτο pizza               162932          32 cm

   040311312     πιάτο βαθύ               197621          21 cm
   040311313     πιάτο βαθύ               197626          26 cm

   040311345     πιάτο pasta                   177820         20 cm
   040311343     πιάτο pasta                173925         25 cm 
   040311344     πιάτο pasta                   173931         31 cm

   040311675     μπολ κωνικό             368126        26 cm

   040311300     πιατέλα οβάλ            112118          18 cm
   040311301     πιατέλα οβάλ            112124          24 cm
   040311302     πιατέλα οβάλ            112131          31 cm
   040311340     πιατέλα οβάλ            112136          36 cm

   040311341     πιατέλα οβάλ            118130   30x15 cm
   040311342     πιατέλα οβάλ            118132   32x20 cm

   040311303     πιάτο ορθογώνιο      118331   31x18 cm

   040311319     πιάτο ορθογώνιο      358819   18x13 cm
   040311320     πιάτο ορθογώνιο      358827   21x27 cm
   040311321     πιάτο ορθογώνιο      358835   35x25 cm

   040311322     πιάτο ορθογώνιο      358836   36x16 cm

   040311317     τυριέρα παραλ/μη    358130   18x29 cm
   040311318     τυριέρα παραλ/μη    358134   21x27 cm

   040311330     πιάτο steak               538136          26 cm

   040311347     σαλατιέρα παρ/μη    358913         13 cm
   040311348     σαλατιέρα παρ/μη    358916         16 cm

   040311349     μπολ                         368216         16 cm

   040311634     μπολ                         362913         13 cm

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

   040311338     πιατάκι με χερούλι   808111            6 cm

   040311337     μπολάκι οβάλ           808110            7 cm

   040311336     πιατάκι τετράγωνο    808104            7 cm

   040311334     πιατάκι                      802111            7 cm

   040311335     σαχάνι                      802907            7 cm
   040311331     σαχάνι                      602918          15 cm
   040311332     σαχάνι                      602922          17 cm
   040311333     σαχάνι                      602928          21 cm

   040311323     μπολ κωνικό             368206            6 cm
   040311324     μπολ κωνικό             368209          10 cm
   040311325     μπολ κωνικό             368211      11,5 cm

   040311670     αλατιέρα                 300607S           7 cm
   040311671     πιπεριέρα                300607P            7cm

   040311672     αλατιέρα                 304910S        10 cm
   040311673     πιπεριέρα                304910P         10 cm

νέο
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις
yellow

   040311509     πιάτο ρηχό                187618          18 cm
   040311510     πιάτο ρηχό                187624          24 cm
   040311511     πιάτο ρηχό               187628          28 cm 
   040311546     πιάτο ρηχό               187630          30 cm 

   040311506     πιάτο pizza               162920          20 cm
   040311507     πιάτο pizza               162928          28 cm
   040311508     πιάτο pizza               162932          32 cm

   040311512     πιάτο βαθύ               197621          21 cm
   040311513     πιάτο βαθύ               197626          26 cm

   040311545     πιάτο pasta                   177820         20 cm
   0403115      43     πιάτο pasta                173925         25 cm 
   040311544     πιάτο pasta                   173931         31 cm

   040311550     μπολ κωνικό             368126        26 cm

   040311500     πιατέλα οβάλ            112118          18 cm
   040311501     πιατέλα οβάλ            112124          24 cm
   040311502     πιατέλα οβάλ            112131          31 cm
   040311540     πιατέλα οβάλ            112136          36 cm

   040311541     πιατέλα οβάλ            118130   30x15 cm
   040311542     πιατέλα οβάλ            118132   32x20 cm

   040311503     πιάτο ορθογώνιο      118331   31x18 cm

   040311519     πιάτο ορθογώνιο      358819   18x13 cm
   040311520     πιάτο ορθογώνιο      358827   21x27 cm
   040311521     πιάτο ορθογώνιο      358835   35x25 cm

   040311522     πιάτο ορθογώνιο      358836   36x16 cm

   040311517     τυριέρα παραλ/μη    358130   18x29 cm
   040311518     τυριέρα παραλ/μη    358134   21x27 cm

   040311530     πιάτο steak               538136          26 cm

   040311547     σαλατιέρα παρ/μη    358913         13 cm
   040311548     σαλατιέρα παρ/μη    358916         16 cm

   040311555     μπολ                         368216         16 cm

   040311549     μπολ                         362913         13 cm

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

   040311538     πιατάκι με χερούλι   808111            6 cm

   040311537     μπολάκι οβάλ           808110            7 cm

   040311536     πιατάκι τετράγωνο    808104            7 cm

   040311534     πιατάκι                      802111            7 cm

   040311535     σαχάνι                      802907            7 cm
   040311531     σαχάνι                      602918          15 cm
   040311532     σαχάνι                      602922          17 cm
   040311533     σαχάνι                      602928          21 cm

   040311523     μπολ κωνικό             368206            6 cm
   040311524     μπολ κωνικό             368209          10 cm
   040311525     μπολ κωνικό             368211      11,5 cm

   040311551     αλατιέρα                 300607S           7 cm
   040311552     πιπεριέρα                300607P            7cm

   040311553     αλατιέρα                 304910S        10 cm
   040311554     πιπεριέρα                304910P         10 cm

νέο
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

νέο

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

OASIS alumilite 

   010310750     πιάτο ρηχό                183917        17 cm
   010310751     πιάτο ρηχό                183920        20 cm
   010310752     πιάτο ρηχό                183923        23 cm
   010310753     πιάτο ρηχό                183927        27 cm
   010310754     πιάτο ρηχό                183929        29 cm
   010310755     πιάτο ρηχό                183931        31 cm

   010310756     πιάτο βαθύ                173924        25 cm
   010310758     πιάτο pasta               173925        26 cm
   010310757     πιάτο βαθύ                173930        31 cm
   010310759     πιάτο pasta               173931        32 cm

   040310925     μπολ                          368216        16 cm
   040310926     μπολ                          363914        14 cm
   040310927     μπολ                          363910        10 cm
   040310928     μπολ                          352708          8 cm

   040310929     μπολ κονσομέ
με χέρια                     365711        11 cm

   040310931     μπολ κονσομέ 
χωρίς χέρια               365710        11 cm

   040310930     πιατάκι                       133917        16 cm

   040310932     μπολ σούπας 
κωνικό                      365734        11 cm

   040310930     πιατάκι                       133917        16 cm

   040310938     φλιτζάνι καφέ            314708            6 cl
   040310939     πιατάκι καφέ             123912        13 cm

   040310936     φλιτζάνι τσαγιού       324723          19 cl
   040310930     πιατάκι τσαγιού         133917        16 cm

   040310937     φλιτζάνι τσαγιού       323907          18 cl
   040310930     πιατάκι τσαγιού         133917        16 cm

   040310933     κούπα                        424736          30 cl
   040310934     πιατάκι                       133915        16 cm

   040310935     φλιτζάνι cappuccino 325734          34 cl
   040310930     πιατάκι τσαγιού         133917        16 cm

                    *   πιάτο ρηχό                   185717        17 cm
                            *   πιάτο ρηχό                   185722        22 cm
                            *   πιάτο ρηχό                   185727        27 cm
                            *   πιάτο ρηχό                   185730        30 cm
                            *   πιάτο ρηχό                   185732        32 cm

                            *   πιάτο βαθύ                  195724        24 cm

                            *   πιάτο pasta                  175727        27 cm

           040310586   μπολ                             364716        16 cm
                            *   μπολ                             364724        24 cm
                            *   μπολ                             364728        28 cm

           040310931   μπολ κονσομέ
χωρίς χέρια                  365710        11 cm

           040310941   μπολ κονσομέ
με χέρια                        365711        11 cm

           040310940   ζαχαριέρα                     385709         18 cl

   040310936   φλιτζάνι τσαγιού        324723          19 cl
   040310930   πιατάκι τσαγιού          133917        16 cm

           040310933   κούπα 
σοκολάτας                    424736         30 cl
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

νέο

alumilite DOVE 
κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

   010310700     πιάτο ρηχό                185927        27 cm
   010310702     πιάτο ρηχό                185917        17 cm
   010310703     πιάτο ρηχό                185920        22 cm
   010310704     πιάτο ρηχό                185923        23 cm
   010310705     πιάτο ρηχό                185925        25 cm
   010310706     πιάτο ρηχό                185928        28 cm
   010310707     πιάτο ρηχό                185929        29 cm
   010310708     πιάτο ρηχό                185930        30 cm
   010310709     πιάτο ρηχό                185932        32 cm

   010310710     πιάτο βαθύ                175922        21 cm
   010310711     πιάτο βαθύ                175925        25 cm
   010310701     πιάτο βαθύ                175930        29 cm 

   040310975     κρεμιέρα                   375901            7 cl
   040310976     κρεμιέρα                   375902          12 cl

   040310983     φλιτζάνι καφέ            315900         6,4 cl
   040310901     πιατάκι καφέ             125912        11 cm

   040310979     φλιτζάνι τσαγιού       325907       17,7 cl
   040310980     πιατάκι τσαγιού         135916        15 cm

   040310900     φλιτζάνι καφέ            315909         7,5 cl
   040310901     πιατάκι καφέ             125912        11 cm

   040310977     φλιτζάνι τσαγιού       325934          32 cl
   040310978     πιατάκι τσαγιού         135917        17 cm

   010310279     πιάτο ρηχό              164917AL        17 cm
   010310280     πιάτο ρηχό              164920AL        20 cm
   010310629     πιάτο ρηχό              164923AL        23 cm
                    *     πιάτο ρηχό              164927AL        27 cm
                    *     πιάτο ρηχό              164928AL        28 cm
                    *     πιάτο ρηχό              164930AL        30 cm
   010310609     πιάτο ρηχό              164932AL        32 cm

   010310630     πιάτο βαθύ              174922AL        22 cm

   010310631     πιάτο βαθύ              174930AL        30 cm

   010310612     πιάτο pasta             174925AL        25 cm

   010310608     πιάτο pasta             174927AL        28 cm

                    *     καφετιέρα              394947AL          47 cl

                    *     τσαγιέρα                394945AL          47 cl

                    *     γαλατιέρα               374913AL          13 cl

                    *     γαλατιέρα               374928AL          29 cl

                    *     γαλατιέρα               374947AL          48 cl

                    *     φλιτζάνι τσαγιού 
στοιβ.                       322107AL       20,4 cl

                        *     πιατάκι τσαγιού      132116AL        15 cm
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COMMON alumilite

                    *   πιάτο ρηχό ρόμβος
( 17 cm)       186117AL          14x14 cm

                            *   πιάτο ρηχό ρόμβος 
( 27,5 cm)     186127AL          22x22 cm

                            *   πιάτο ρηχό ρόμβος        
                                 ( 32,5 cm)     186132AL   26,5x26,5 cm

           010310271   πιατέλα ρηχή
( 37 cm)        186137AL          31x24 cm

                            *   πιατέλα ρηχή
                                 ( 40 cm)        186140AL          34x25 cm

                            *   δίσκος ρηχός  116122AL          23x11 cm

                            *   δίσκος ρηχός  116132AL          32x11 cm

                            *   δίσκος ρηχός   116146AL          45x16 cm

                            *   δίσκος ρηχός   116161AL          60x16 cm

                            *   δίσκος ρηχός   116119AL          19x10 cm

                            *   δίσκος ρηχός   116123AL          22x11 cm

                            *   δισκάκι ρηχό    356115AL            13x9 cm

                            *   δισκάκι ρηχό 
                                 με χώρισμα      356114AL            13x9 cm

                            *   μπολάκι            356111AL               9x9 cm

                            *   γαλατιέρα
σαλτσιέρα        376117AL               17,5 cl

                            *   γαλατιέρα
                                 σαλτσιέρα        376123AL                   25 cl

                            *   ζαχαριέρα / μπολ
                                 (22 cl)               386122AL        9,4x6,2 cm

                            *   φλιτζάνι καφέ
                        316109AL                   10 cl

                            *   φλιτζάνι τσαγιού
με πιατάκι        226122AL                   22 cl

                            *   φλιτζάνι σοκολάτας 
                                 με πιατάκι       226130AL                   30 cl

                            *   κούπα 
σοκολάτας        426134AL                   34 cl

   010310740     πιάτο ρηχό                186726        27 cm
   010310741     πιάτο ρηχό                186730        30 cm

   010310742     πιατέλα                      116732        32 cm

   040310911     μπολ                          366715        15 cm
   040310910     μπολ                          366723        24 cm 

   010310730     πιάτο ρηχό                187817        17 cm
   010310731     πιάτο ρηχό                187821        21 cm
   010310733     πιάτο ρηχό                187827        27 cm
   010310732     πιάτο ρηχό                187831        31 cm

   010310734     πιάτο βαθύ                187828        27 cm
   010310735     πιάτο βαθύ                177820        20 cm

   010310800     πιάτο ρηχό gourme   188132        32 cm

   010310801     πιάτο βαθύ gourme   178131        32 cm

   010310802     καπάκι πιάτων
                           gourme                      K08131       23 cm

   010310803     σουπιέρα 
με καπάκι                  548120        22 cm 



σ ε ρ β ί τ σ ι α

51

LARA
κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

νέο

   040310223   θήκη 
                         οδοντογλυφίδων    403306               5 cm

   040310224   χαρτοπετσετοθήκη 413314             16 cm

   040310178   καφετιέρα               933310               78 cl

   040310205   τσαγιέρα                 933386               86 cl

   040310217   μπολ ζάχαρης         383325             10 cm

   040310206   κρεμιέρα                373301            12,5 cl

   040310214   φλιτζάνι καφέ         313300              6,4 cl

   040310212   φλιτζάνι καφέ         313306              7,5 cl

   040310213   πιατάκι καφέ          123312             12 cm

   040310211   φλιτζάνι τσαγιού    323317               37 cl

   040310179   πιατάκι τσαγιού      133313             14 cm

   040310587   φλιτζάνι τσαγιού    323300               20 cl

   040310588   πιατάκι τσαγιού      133316             16 cm

   010310210   πιάτο ρηχό             183317             17 cm

   010310211   πιάτο ρηχό             183320             20 cm

   010310212   πιάτο ρηχό             183323             23 cm

   010310218   πιάτο ρηχό             183325             25 cm

   010310213   πιάτο ρηχό             183327             27 cm

   010310219   πιάτο ρηχό             183328             28 cm

   010310222   πιάτο ρηχό             183330             30 cm

   010310214   πιάτο ρηχό             183332             32 cm

   010310217   πιάτο βαθύ             173322             22 cm

   010310215   πιάτο βαθύ             173325             25 cm

   010310216   πιάτο βαθύ             173330             30 cm

   010310220   πιατέλα οβάλ          113329             29 cm

   010310221   πιατέλα οβάλ          113324             24 cm

   010310223   πιατέλα οβάλ          113317             17 cm

   010310224   πιατέλα οβάλ          113320             20 cm

   010310225   πιατέλα οβάλ          113334             33 cm

   040310201   μπολ                       363309             10 cm

   040310175   μπολ                      363310             11 cm

   040310202   πιατάκι για μπολ     143317             17 cm

   040310203   μπολ                       363316             17 cm

   040310204   σαλατιέρα              363324             23 cm

   040310207   μπολ ορθογώνιο    353312     12x9x3 cm

   040310208   μπολ ορθογώνιο    353313   10x13x3 cm

   040310209   μπολ ορθογώνιο    353316 16x12x3,6 cm

   040310210   μπολ τετράγωνο     353319 19x19x4,6 cm

   040310218   μπολ μαρμελάδας
βουτύρου               353306               6 cm

   040310219   μπολ μαρμελάδας
βουτύρου               353308               7 cm

   040310220   μπολ μαρμελάδας
                         βουτύρου               353310             10 cm

   040310176   αλατιέρα               303307S               5 cm

   040310177   πιπεριέρα              303307P               5 cm

   040310221   βάζο                       333314               7 cm

   040310222   σταχτοδοχείο         343311             10 cm
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             040310096     μπολ στρογγυλό        363616        16 cm

           040310102     μπολ στρογγυλό        363618     18,5 cm

             040310081     μπολ στρογγυλό 
στοιβ. (31 cl)               363610        11 cm

           040310093     μπολ στρογγυλό 
στοιβ. (45 cl)               363615     15,5 cm

           040310094     μπολ στρογγυλό 
στοιβ. (150 cl)             363621     21,4 cm

                                 *     σαλτσιέρα                   483614     14,5 cm

           040310351     μπολάκι μαρμελάδας/
βουτύρου                    303606          6 cm

           040310101     μπολάκι μαρμελάδας/
βουτύρου                    303610          8 cm

           040310100     μπολάκι μαρμελάδας/
βουτύρου                    303611     10,2 cm

           040310352     αυγοθήκη                    303604          4 cm

                                 *     μπολ μουστάρδας      503611          7 cm

           040310364     αλατιέρα                    303607S          7 cm

           040310365     πιπεριέρα                  303607P          7 cm

           040310346     σταχτοδοχείο 
στρογγυλό                  343612        10 cm

                            *     ανθοδοχείο                 333613     13,3 cm

                            *     κηροπήγιο                   303615     15,5 cm

           040310098     θήκη 
οδοντογλυφίδων       303605       5,6 cm

           040310350     θήκη 
χαρτοπετσετών          303614        13 cm

           040310393     καφετιέρα 
με καπάκι                    393631          37 cl

           040310353     καφετιέρα 
με καπάκι                    393666          84 cl

                            *     τσαγιέρα 
με καπάκι                    393646          56 cl

           040310394     τσαγιέρα 
με καπάκι                    393678          88 cl

                            *     ζαχαριέρα (23 cl)        383625       9,8 cm

           040310354     γαλατιέρα                    373614          14 cl
           040310099     γαλατιέρα                    373623          27 cl
                            *     γαλατιέρα                    373632          40 cl

           040310097     φλιτζάνι 
καφέ στοιβ.                 313609            9 cl

           040310339     πιατάκι καφέ               123612        12 cm

           040310080     φλιτζάνι 
τσαγιού στοιβ.            323607          20 cl

           040310095     πιατάκι τσαγιού          133614        15 cm

   010310144     πιάτο ρηχό                  163616        16 cm
           010310131     πιάτο ρηχό                  163618        18 cm
           010310105     πιάτο ρηχό                  163620        20 cm
           010310129     πιάτο ρηχό                  163622        22 cm
           010310132     πιάτο ρηχό                  163624        24 cm
           010310130     πιάτο ρηχό                  163626        26 cm
           010310136     πιάτο ρηχό                  163628        28 cm
           010310137     πιάτο ρηχό                  163630        30 cm

           010310133     πιάτο παρουσίασης   163632        32 cm

           010310134     πιάτο βαθύ                  173622        22 cm

           010310138     πιάτο βαθύ                  173630        30 cm

                            *     πιατέλα οβάλ              113621     20,5 cm
           010310353     πιατέλα οβάλ              113625     24,5 cm
                            *     πιατέλα οβάλ              113629        28 cm
                            *     πιατέλα οβάλ              113631        31 cm
           010310344     πιατέλα οβάλ              113637     36,5 cm

           010310141     πιατέλα ρηχή οβάλ,
με κοίλο rim               113622        22 cm

           010310142     πιατέλα ρηχή οβάλ,
με κοίλο rim               113624     23,7 cm

           010310139     πιατέλα ρηχή οβάλ,
με κοίλο rim               113628        28 cm

           010310143     πιατέλα ρηχή οβάλ,
με κοίλο rim               113632        34 cm

           010310140     πιατέλα ρηχή οβάλ,
με κοίλο rim               113636        36 cm
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             010310398     πιάτο ρηχό                  165217        17 cm
           010310375     πιάτο ρηχό                  165220        20 cm
           010310376     πιάτο ρηχό                  165223        23 cm
                            *     πιάτο ρηχό                  165225        25 cm
           010310178     πιάτο ρηχό                  165227        27 cm
           010310378     πιάτο ρηχό                  165228        28 cm
           010310379     πιάτο ρηχό                  165230        30 cm

           010310380     πιάτο βαθύ                  175222        22 cm

           010310436     πιάτο βαθύ                  175225        25 cm

           010310170     πιάτο βαθύ                  175230        30 cm

                                 *      πιατέλα οβάλ              115217     17,5 cm

             010310176     πιατέλα οβάλ              115222        22 cm

             010310171     πιατέλα οβάλ              115223        24 cm

                                 *      πιατέλα οβάλ              115226        27 cm

             010310172     πιατέλα οβάλ              115230        30 cm

             010310173     πιατέλα οβάλ              115234        34 cm

           040310143     μπολ 
στρογγυλό                  365210        10 cm

                            *     μπολ στρογγυλό
στοιβ.                           365215        15 cm

           040310110     μπολ στρογγυλό 
στοιβ.                           365221        21 cm

           040310369     μπολ στρογγυλό 
στοιβ.                           365216        16 cm

             040310135     αυγοθήκη                    435204          5 cm

                            *     μπολάκι μαρμελάδας/
βουτύρου                    355206          6 cm

           040310133     μπολάκι μαρμελάδας/
βουτύρου                    355208          8 cm

           040310134     μπολάκι μαρμελάδας/
βουτύρου                    355210        10 cm

           040310397     αλατιέρα                    305207S          7 cm

             040310398    πιπεριέρα                  305207P          7 cm

             040310120     σταχτοδοχείο 
στρογγυλό                  345212        10 cm

             040310399     ανθοδοχείο                 335212        13 cm

           040310123     Θήκη οδοντο-
γλυφίδων                    405206          6 cm

           040310125     Θήκη 
χαρτοπετσετών          415214                   

           040310512     ζαχαριέρα                   385225          35 cl

           040310144     γαλατιέρα 
με χερούλι                  375207          10 cl

                            *     γαλατιέρα 
με χερούλι                  375214          18 cl

           040310370     φλιτζάνι καφέ 
στοιβ.                           315209          10 cl

           040310372     πιατάκι καφέ               125213        13 cm

           040310371     φλιτζάνι τσαγιού 
στοιβ.                           325207          20 cl

           040310373     πιατάκι τσαγιού          135216        15 cm
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           010310362   πιάτο ρηχό            164917                17 cm

           010310363   πιάτο ρηχό            164920                20 cm

           010310364   πιάτο ρηχό            164923                23 cm

                            *   πιάτο ρηχό            164925                25 cm

                            *   πιάτο ρηχό            164927                27 cm

           010310366   πιάτο ρηχό            164928                28 cm

           010310367   πιάτο ρηχό            164930                30 cm

           010310368   πιάτο βαθύ           174922                22 cm

           010310401   πιάτο βαθύ           174925                25 cm

           010310402   πιάτο βαθύ           174930                30 cm

           040310356   αλατιέρα               304910                10 cm

           040310357   πιπεριέρα              304911                10 cm

                            *    καφετιέρα            394947                  47 cl

           040310363   καφετιέρα            394998                  94 cl

           040310361   τσαγιέρα              394945                  47 cl

           040310362   τσαγιέρα              394992                  90 cl

           040310358   γαλατιέρα            374913                  13 cl

           040310359   γαλατιέρα            374928                  29 cl

           040310360   γαλατιέρα            374947                  48 cl

           010310490   πιάτο ρηχό 
τρίγωνο               182521                 21 cm

           010310491   πιάτο ρηχό 
τρίγωνο               182528                 28 cm

           010310492   πιάτο βαθύ 
τρίγωνο               192523                 23 cm

           010310493   πιατέλα 
τρίγωνη               112523                 24 cm

           010310494   μπολ τρίγωνο     362516          16x11 cm
           010310495   πιατάκι                 142523                 22 cm

           010310499   μπολ τρίγωνο     362520          20x13 cm
                            *   πιατάκι                 142528                 29 cm

           010310496   μπολ σαλάτας      362540          37x10 cm
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                            *   πιάτο κοίλο           160615                15 cm
           010310404   πιάτο κοίλο           160617                17 cm
           010310405   πιάτο κοίλο           160619                19 cm
           010310406   πιάτο κοίλο           160621                21 cm
           010310407   πιάτο κοίλο           160623                23 cm
                            *   πιάτο κοίλο           160624                25 cm
                            *   πιάτο κοίλο           160626                26 cm
                            *   πιάτο κοίλο           160628                28 cm
                            *   πιάτο κοίλο           160631                31 cm

           010310100   πιάτο βαθύ            170621                21 cm

                            *   πιάτο pasta          170625                25 cm

           010310099   πιάτο pasta          170630                30 cm
           010310408   πιατέλα κοίλη       110627          27x19 cm

           010310409   πιατέλα κοίλη       110630          30x21 cm

                            *   πιατέλα κοίλη       110633          34x23 cm

                            *   πιατέλα κοίλη       110636          36x25 cm

                            *   μπολ 10 cl             360708                  8 cm
                            *   μπολ 17 cl             360710                10 cm
                            *   μπολ 36 cl             360712                12 cm

                            *   μπολ 28 cl             367425                12 cm
                            *   μπολ 39 cl             367430                13 cm
                            *   μπολ 63 cl             367450                15 cm

   040310189   αλατιέρα            301907S                   5 cm

   040310190   πιπεριέρα          301907P                   5 cm

   040310185   φλιτζάνι καφέ     311907                 7,5 cl

   040310186   πιατάκι καφέ       121912                 12 cm

   040310188   φλιτζάνι τσαγιού 321917               16,5 cl

   040310184   πιατάκι τσαγιού   131915                 15 cm

   040310187   φλιτζάνι τσαγιού
στοιβαζόμενο      321907               17,7 cl

   040310184   πιατάκι τσαγιού   131915                 15 cm

   010310106   πιάτο ρηχό          181919                 19 cm

   010310107   πιάτο ρηχό          181924                 24 cm

   010310108   πιάτο ρηχό          181926                 26 cm

   010310109   πιάτο ρηχό          181928                 28 cm

   010310110   πιάτο ρηχό          181932                 32 cm

   010310111   πιάτο βαθύ          171922                 22 cm

   010310112   πιάτο pasta         171927                 27 cm

   010310113   πιατέλα οβάλ      111930                 30 cm

   010310114   πιατέλα οβάλ      111936                 32 cm

   010310115   πιατέλα οβάλ      111933                 33 cm

   010310116   πιατέλα οβάλ      111927                 27 cm

   010310117   πιατέλα οβάλ      111922                 23 cm

   040310181   μπολ                    361914                 14 cm

   040310182   μπολ                    361916                 16 cm

   040310183   μπολ                    361923                 23 cm
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   010310001     πιάτο ρηχό                  160316     16,7 cm
           010310002     πιάτο ρηχό                  160318        18 cm
           010310003     πιάτο ρηχό                  160320        20 cm
           010310004     πιάτο ρηχό                  160322        22 cm
           010310005     πιάτο ρηχό                  160324        24 cm
           010310006     πιάτο ρηχό                  160326        26 cm
           010310007     πιάτο ρηχό                  160328        28 cm
           010310008     πιάτο ρηχό                  160330        30 cm

           010310009     πιάτο βαθύ                  170321        21 cm

           040310040     πιάτο pizza                  162932        32 cm

           040310047     μπολ σούπας στοιβαζόμενο
με 2 χέρια (25 cl)       360211        11 cm

           040310008     μπολ (45 cl)                 360218        18 cm

           010310010     πιατέλα οβάλ              110217        17 cm
           010310011     πιατέλα οβάλ              110222        22 cm
           010310012     πιατέλα οβάλ              110225        25 cm
           010310013     πιατέλα οβάλ              110228        28 cm
           010310014     πιατέλα οβάλ              110231        31 cm
           010310015     πιατέλα οβάλ              110234        34 cm
           010310016     πιατέλα οβάλ              110240        40 cm

           040310006     αυγοθήκη/πιατάκι     307513        12 cm

           040310030     μπολάκι μαρμελάδας/
βουτύρου                    305610        10 cm

           040310016     σταχτοδοχείο τετράγωνο 
αντιανεμικό                 340410          9 cm

           040310026     σταχτοδοχείο 
στρογγυλό                  340212        10 cm

           040310003     ζαχαριέρα με καπάκι
(25 cl)                           380225          9 cm

           040310009     γαλατιέρα                  372103            3 cl

           040310014     γαλατιέρα 
με χερούλι                  370206            7 cl

                            *     γαλατιέρα 
με χερούλι                  370216          20 cl

           040310023     φλιτζάνι καφέ            312109            9 cl

           040310024     πιατάκι καφέ               122112        12 cm

           040310020     φλιτζάνι τσαγιού        322125          25 cl

           040310018     φλιτζάνι σοκολάτας   322134          35 cl

           040310021     πιατάκι τσαγιού/
σοκολάτας                   132115        16 cm

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

           010310387     πιατάκι «gourmet»    352128     21,5 cm

           040310019     φλιτζάνι 
σοκολάτας                   322140          40 cl

           040310005     φλιτζάνι τσαγιού 
στοιβ.                           322107       20,4 cl

           040310004     φλιτζάνι τσαγιού 
στοιβ.                           320200          22 cl

           040310092     πιατάκι τσαγιού         132116        15 cm

           040310010     κούπα 
σοκολάτας                   322135          34 cl

           040310011     κούπα 
σοκολάτας                   322144          44 cl

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

AEGEAN



κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις
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           040310003     ζαχαριέρα 
με καπάκι (30 cl)        380225          9 cm

           040310009     γαλατιέρα                   372103            3 cl

           040310014     γαλατιέρα 
με χερούλι                  370206            7 cl

                            *     γαλατιέρα 
με χερούλι                  370216          20 cl

           040310023     φλιτζάνι καφέ             312109            9 cl

           040310024     πιατάκι καφέ               122112        12 cm

           040310020     φλιτζάνι 
τσαγιού                        322125          25 cl

           010310387     πιατάκι τσαγιού/σοκολάτας 
«gourmet»                  352128     21,5 cm

           040310018     φλιτζάνι 
σοκολάτας                   322134          35 cl

           040310021     πιατάκι τσαγιού/
σοκολάτας                   132115        16 cm

           040310019     φλιτζάνι 
σοκολάτας                   322140          40 cl

           040310005     φλιτζάνι τσαγιού 
στοιβαζόμενο             322107       20,4 cl

           040310004     φλιτζάνι τσαγιού 
στοιβαζόμενο             320200          22 cl

           040310092     πιατάκι τσαγιού         132116        15 cm

           040310010     κούπα 
σοκολάτας                   322135          34 cl

           040310011     κούπα 
σοκολάτας                   322144          44 cl

             010310017     πιάτο ρηχό                  162116        16 cm
           010310018     πιάτο ρηχό                  162118        18 cm
           010310019     πιάτο ρηχό                  162120        20 cm
           010310020     πιάτο ρηχό                  162122     22,3 cm
           010310021     πιάτο ρηχό                  162124        24 cm
           010310022     πιάτο ρηχό                  162126        26 cm
           010310023     πιάτο ρηχό                  162128        28 cm
           010310024     πιάτο ρηχό                  162130     30,3 cm
           010310025     πιάτο παρουσίασης   162132        32 cm

           010310026     πιάτο βαθύ                  172122        22 cm

           010310027     πιάτο βαθύ                  172130        30 cm

           040310047     μπολ σούπας στοιβαζόμενο
με 2 χερια (25 cl)      360211        11 cm

           010310028     πιατέλα οβάλ              112118        18 cm
           010310029     πιατέλα οβάλ              112121        21 cm
           010310030     πιατέλα οβάλ              112124        24 cm
           010310031     πιατέλα οβάλ              112126        26 cm
           010310032     πιατέλα οβάλ              112128        28 cm
           010310033     πιατέλα οβάλ              112131        31 cm
           010310034     πιατέλα οβάλ              112136        36 cm
           010310035     πιατέλα οβάλ              112140        40 cm

                            *     πιάτο μισοφέγγρο      112120        11 cm

                            *     πιάτο μισοφέγγρο      112120        22 cm

           040310022     μπολ τρίγωνο 
«gourmet»                  351926     25,5 cm

           040310017     μπολάκι μαρμελάδας/
βουτύρου                    302106       6,4 cm

           040310016     σταχτοδοχείο 
τετράγωνο                   340410          9 cm

           040310026     σταχτοδοχείο 
στρογγυλό                  340212        10 cm

           040310015     ανθοδοχείο                 330613     13,3 cm
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

PALOMA

             010310165     πιάτο ρηχό               184416       16,5 cm

           010310091     πιάτο ρηχό               184419       20,7 cm

           010310092     πιάτο ρηχό               184425       26,6 cm

           010310147     πιάτο ρηχό               184427       28,8 cm

           010310146     πιάτο ρηχό               184429       31,3 cm

           010310095     πιάτο βαθύ              194421           22 cm

           040310067     μπολ τετράγ.           364416       16,6 cm

           040310068     μπολ τετράγ.           364417       18,2 cm

           040310069     μπολ τετράγ.           364420       20,4 cm

           040310103     μπολ τετράγ.           364423           23 cm

           010310161     πιατέλα ρηχή         114419     19x11 cm

           010310162     πιατέλα ρηχή         114423     23x14 cm

           010310166     πιατέλα ρηχή         114427     27x16 cm

           010310167     πιατέλα ρηχή          114433     33x19 cm

           010310163     πιατέλα ρηχή         114437     37x22 cm

           010310164     πιατέλα ρηχή          114441     41x24 cm

             010310044     πιάτο ρηχό               182818    18/20 cm

           010310045     πιάτο ρηχό               182822    22/25 cm

           010310046     πιάτο ρηχό               182827    27/30 cm

           010310047     πιάτο ρηχό               182829    29/32 cm

           010310048     πιάτο βαθύ              192821    21/24 cm

           010310049     πιατέλα ρηχή 
παραλ/μη                112824     24x17 cm

           010310050     πιατέλα ρηχή 
παραλ/μη                112832     32x23 cm

                            *     μπολ τετράγωνο     362815           17 cm
           040310042     μπολ τετράγωνο     362824           26 cm

           040310091     αλατιέρα                 302807S          8,5 cm

           040310091     πιπεριέρα               302807P          8,5 cm

           040310020     φλιτζάνι 
τσαγιού                     322125             25 cl

                            *     πιάτο τρίγωνο 
«gourmet»             352828       28,5 cm

           040310010     κούπα
σοκολάτας               322135             34 cl
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

PERSPECTIVE

κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

           010310500   πιάτο ρηχό ρόμβος                ( 17 cm)
                           186117          14x14 cm

           010310501   πιάτο ρηχό ρόμβος             ( 27,5 cm)
                              186127          22x22 cm

           010310502   πιάτο ρηχό ρόμβος            ( 32,5 cm)
                           186132   26,5x26,5 cm

           010310503   πιάτο βαθύ ρόμβος               ( 25 cm)
                           176126          20x20 cm

           010310504   πιατέλα ρηχή                         ( 37 cm)
                           186137          31x24 cm

           010310505   πιατέλα ρηχή                         ( 40 cm)
                          186140          34x25 cm

           010310506   δίσκος ρηχός      116122       22x11,5 cm

           010310507   δίσκος ρηχός      116132          30x16 cm

           010310508   δίσκος ρηχός      116146       47x15,5 cm

           010310509   δίσκος ρηχός      116161       63x15,7 cm

           010310510   δίσκος ρηχός      116123   23,5χ11,5 cm

           010310512   δισκάκι ρηχό 
με χώρισμα         356114      14,7x9,5 cm

           010310515   μπολ                    366117   14x14x5,1 cm

           010310516   αλατιέρα            306107S               6,5 cm

           010310517   πιπεριέρα          306107P               6,5 cm

           010310518   καφετιέρα 
με καπάκι             936150                   50 cl

           010310519   τσαγιέρα 
με καπάκι              936175                   75 cl

           010310520   γαλατιέρα / 
σαλτσιέρα             376117                   17 cl

           010310521   γαλατιέρα / 
σαλτσιέρα           376123                   23 cl

           010310522   ζαχαριέρα / μπολ 
(22 cl)                  386122        9,4x6,2 cm

           010310523   φλιτζάνι καφέ     316109                   10 cl

           010310524   πιατάκι καφέ       126114                 14 cm

           010310525   φλιτζάνιτσαγιού  326122                   24 cl

           010310526   φλιτζάνι σοκολάτας 326130             30 cl

           010310527   πιατάκι τσαγιού/ 
σοκολάτας           136119                 19 cm

           010310528   κούπα 
σοκολάτας            426134                   36 cl
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κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

COMMON

GOURMET
κωδικός περιγραφή κωδ. εργ. διαστάσεις

   010310369   πιάτο ρηχό            168223                23 cm

           010310370   πιάτο ρηχό            168229                29 cm

           010310371   πιάτο ρηχό            168231                31 cm

           010310372   πιάτο βαθύ           178222                22 cm

           010310373   πιάτο βαθύ           178227                27 cm

           010310374   πιάτο βαθύ           178230                30 cm

   010310192   μπολάκι σάλτσας διπλό
                           358115         14,5x7 cm

   010310193   μπολάκι σάλτσας τριπλό
                              358120         20x6,6 cm

   010310194   μπολάκι σάλτσας (1,4 cl)
στρογγυλό            488301               4,9 cm

   010310195   μπολάκι σάλτσας (2,2 cl)
οβάλ                      488302                   7 cm

   010310196   μπολάκι σάλτσας (5 cl)
στρογγυλό            488305               6,7 cm

   040310955   πιάτο dip             358110                   9 cm

   010310197   σαλτσιέρα (14 cl)
                         δάκρυ                    488314             11,2 cm

   010310198   σαλτσιέρα (33 cl)
δάκρυ                    488333             15,4 cm

   040310954   πιάτο για sorbe   468102                   8 cm

   040310950   ξύλινη βάση με 3 θέσεις 
                         αλατ/περου        568103                 12 cm

   040310951   ξύλινη βάση με 3 θέσεις 
                         αλατ/περου        568803                   7 cm

   010310188   πιάτο ρηχό
τετράγωνο           185621   21,5x21,5 cm

   010310189   πιάτο ρηχό
τετράγωνο           185627          27x27 cm

   010310190   πιάτο ρηχό
τετράγωνο           182621   21,5x21,5 cm

   010310191   πιάτο ρηχό
τετράγωνο           182627   26,5x26,5 cm

   010310850   πιάτο ρηχό
                         gourmet              188829                 29 cm

   010310851   πιάτο ρηχό 
                         gourmet              188729                 29 cm

   010310241   πιατέλα ρηχή
παραλ/μη            112724          24x15 cm

   010310128   πιατέλα ρηχή
παραλ/μη            112730          30x19 cm

   010310127   πιατέλα ρηχή
παραλ/μη            112736          36x23 cm

   010310180   πιατέλα 
ορθογώνια           358819          18x13 cm

   010310181   πιατέλα 
ορθογώνια           358827          27x21 cm

   010310182   πιατέλα 
ορθογώνια           358835          35x26 cm

   010310183   πιατέλα 
ορθογώνια           358836          35x16 cm

   010310184   δίσκος ορθογώνιος 
με λαβές             182428          28x20 cm

   010310185   δίσκος ορθογώνιος 
με λαβές             182435          35x25 cm

   010310186   δίσκος ορθογώνιος 
με λαβές               352436       35x15,5 cm

   010310187   δίσκος ορθογώνιος 
με λαβές               538135       35x25,5 cm

   010310038   πιατέλα οβάλ 
βαθιά                    117515            15x9 cm

   010310177   πιατέλα οβάλ 
βαθιά                    117519          19x11 cm

   010310039   πιατέλα οβάλ 
βαθιά                    117522          22x12 cm

   010310040   πιατέλα οβάλ 
βαθιά                    117524          25x14 cm

   010310041   πιατέλα οβάλ 
βαθιά                    117529          29x17 cm

   010310042   πιατέλα οβάλ 
βαθιά                    117532          33x19 cm

   010310043   πιατέλα οβάλ 
βαθιά                    117540          42x23 cm

   040310952   βάση κέικ            678132                 32 cm

   040310953   βάση κέικ            678115                 11 cm



κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

PERLA
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FLORA

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     38.01966     πιάτο ρηχό                                   17 cm
     38.01965     πιάτο ρηχό                                   21 cm
     38.01963     πιάτο ρηχό                                   25 cm
     38.01962     πιάτο ρηχό                                   27 cm
     38.01961     πιάτο ρηχό                                   30 cm
     38.01960     πιάτο ρηχό                                   32 cm

     38.01964     πιάτο βαθύ                               23,5 cm

     38.01984     πιάτο pasta                               24,5 cm

     38.01982     μπολ κονσομέ                             26,5 cl

     38.01969     πιατάκι                                      16,2 cm

     38.01971     μπολ δημητριακών           44 cl | 12 cm

     38.01970     μπολ σαλάτας                 215 cl | 23 cm

     38.01973     πιατέλα οβάλ                         33x25 cm

     38.01972     πιατέλα οβάλ                         37x28 cm

     38.01974     φλιτζάνι καφέ στοιβ.                      10 cl

     38.01967     πιατάκι                                          12 cm

     38.01978     φλιτζάνι τσαγιού στοιβ.                 20 cl

     38.01968     πιατάκι                                          16 cm

     38.01980     φλιτζάνι τσαγιού στοιβ.                 27 cl

     38.01968     πιατάκι                                          15 cm

      52.52151     πιάτο ρηχό                                    16 cm

      52.52155     πιάτο ρηχό                                    20 cm

      52.52160     πιάτο ρηχό                                    25 cm

      52.52163     πιάτο ρηχό                                    27 cm

      52.52165     πιάτο ρηχό                                    30 cm

      52.52170     πιάτο βαθύ                                    24 cm

      52.44201     μπολ                                              14 cm

      52.44205     μπολ                                              23 cm

      52.44210     μπολ                                              10 cm

      52.56178     πιατέλα οβάλ                           18x11 cm

      52.56180     πιατέλα οβάλ                           23x15 cm

      52.56183     πιατέλα οβάλ                           28x18 cm

      52.56185     πιατέλα οβάλ                           33x23 cm

      52.56184     πιατέλα οβάλ                           36x25 cm

      52.56186     πιατέλα ορθογώνια                34x24 cm

      52.84095     αλατιέρα                                          5 cm

      52.84096     πιπεριέρα                                        5 cm

      52.71050     τσαγιέρα                                      27,5 cl

      52.27050     γαλατιέρα                                        10 cl

      52.84250     φλιτζάνι καφέ 12 cl
& πιατάκι 13 cm

      52.84260     φλιτζάνι τσαγιού 22 cl
& πιατάκι 16 cm
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LIZBON

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     52.01777     πιάτο ρηχό                                    16 cm

     52.01750    πιάτο ρηχό                                    18 cm

     52.01751    πιάτο ρηχό                                    20 cm

     52.01752    πιάτο ρηχό                                    22 cm

     52.01753     πιάτο ρηχό                                    24 cm

     52.01754    πιάτο ρηχό                                    27 cm

     52.01755    πιάτο ρηχό                                    30 cm

     52.01756    πιάτο ρηχό                                    32 cm

     52.01757     πιάτο βαθύ                                    23 cm

     52.01758    πιάτο βαθύ pasta                             30 cm

     52.01764     μπολ                                                6 cm

     52.01765     μπολ                                              10 cm

     52.01769    μπολ                                              15 cm

     52.01770    μπολ                                              19 cm

     52.01771    μπολ                                              23 cm

     52.01759     πιατέλα οβάλ                           21x14 cm

     52.01760    πιατέλα οβάλ                           24x17 cm

     52.01761     πιατέλα οβάλ                           29x20 cm

     52.01762    πιατέλα οβάλ                           34x24 cm

     52.01763     πιατέλα οβάλ                           39x27 cm

   *52.01767     αλατιέρα                                          7 cm

   *52.01768     πιπεριέρα                                        7 cm

     52.01774     αυγοθήκη

     52.01772     θήκη οδοντογλιφίδων

     52.01787    φλιτζάνι καφέ στοιβαζόμενο            9 cl
με πιατάκι                                   12,5 cm

     52.01788    φλιτζάνι τσαγιού στοιβαζόμενο      23 cl
με πιατάκι                                      15 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

      52.10100   πιάτο ρηχό                                    17 cm

      52.10101   πιάτο ρηχό                                    20 cm

      52.10102   πιάτο ρηχό                                    25 cm

      52.10107   πιάτο ρηχό gourmet PURE            28 cm

      52.10108   πιάτο ρηχό gourmet PURE            32 cm

      52.10106   πιάτο ρηχό gourmet με rim          31 cm

      52.10103   πιάτο βαθύ                                    23 cm

      52.10104   μπολ gourmet                               26 cm

      52.10105   πιάτο βαθύ gourmet με rim          27 cm

      52.10109   πιατέλα οβάλ                           30x18 cm

ATHENS
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X-TANBUL

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

SATURN

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     52.01670     πιάτο ρηχό                                    17 cm

     52.01671     πιάτο ρηχό                                    19 cm

     52.01672     πιάτο ρηχό                                    21 cm

     52.01673     πιάτο ρηχό                                    23 cm

     52.01674     πιάτο ρηχό                                    25 cm

     52.01675     πιάτο ρηχό                                    27 cm

     52.01676     πιάτο ρηχό                                    30 cm

     52.01677     πιάτο ρηχό                                    32 cm

     52.01679     πιάτο βαθύ                                    22 cm

     52.01680     πιάτο pasta                                   30 cm

     52.01717     μπολ κονσομέ                                 38 cl

     52.01718     πιατάκι                                           19 cm

     52.01690     μπολ                                              15 cm

     52.01691     μπολ                                              19 cm

     52.01692     μπολ                                              25 cm

     52.01713     μπολ joker                              6 cm | 4 cl

     52.01714     μπολ joker                              8 cm | 9 cl

     52.01715     μπολ joker                          10 cm | 18 cl

     52.01716     μπολ joker                          12 cm | 38 cl

     52.01683     πιατέλα οβάλ                           20x16 cm

     52.01684     πιατέλα οβάλ                           24x19 cm

     52.01685     πιατέλα οβάλ                           29x23 cm

     52.01686     πιατέλα οβάλ                           34x27 cm

     52.01687     πιατέλα οβάλ                           39x31 cm

     52.01704     σαλτσιέρα                                       40 cl

     52.01705     πιατάκι                                           20 cm

     52.01695     αλατιέρα                                          7 cm

     52.01696     πιπεριέρα                                        7 cm

   *52.01703     τσαγιέρα                                         80 cl

     52.01701     καφετιέρα                                       40 cl

     52.01702     καφετιέρα                                       60 cl

     52.01697     γαλατιέρα                                        15 cl

     52.01698     ζαχαριέρα                                       40 cl

     52.01711     φλιτζάνι καφέ στοιβ.                        9 cl
με πιατάκι                                     12 cm

     52.01712     φλιτζάνι τσαγιού στοιβ.                 23 cl 
με πιατάκι                                  11,5 cm

     52.84060     αλατιέρα

     52.84061     πιπεριέρα

    *52.71120     τσαγιέρα                                         45 cl

     52.27110     γαλατιέρα                                        15 cl

     52.84600     φλιτζάνι καφέ                                   9 cl
με πιατάκι                                      12 cm

     52.84610     φλιτζάνι τσαγιού                             23 cl
με πιατάκι                                      15 cm

     52.52498     πιάτο ρηχό                                    16 cm

     52.52500     πιάτο ρηχό                                    18 cm

     52.52502     πιάτο ρηχό                                    20 cm

     52.52504     πιάτο ρηχό                                    22 cm

     52.52506     πιάτο ρηχό                                    24 cm

     52.52508     πιάτο ρηχό                                    26 cm

     52.52510     πιάτο ρηχό                                    28 cm

     52.52512     πιάτο ρηχό                                    30 cm

     52.52514     πιάτο ρηχό                                    32 cm

     52.52521     πιάτο βαθύ                                    23 cm

     52.52524     πιάτο βαθύ pasta                          30 cm

     52.44300     μπολ                                              15 cm

     52.44305     μπολ σαλάτας                               19 cm

     52.44310     μπολ σαλάτας                               25 cm

     52.56300     πιατέλα οβάλ                          21x14 cm

     52.56303     πιατέλα οβάλ                          24x17 cm

     52.56307     πιατέλα οβάλ                          29x20 cm

     52.56308     πιατέλα οβάλ                          34x24 cm

     52.56309     πιατέλα οβάλ                          39x27 cm



κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

        52.10120   πιάτο τετράγωνο ρηχό            24x24 cm

        52.10121   πιάτο τετράγωνο ρηχό            27x27 cm

        52.10122   πιατέλα ορθογώνια                 27x20 cm

        52.10123   πιατέλα ορθογώνια                 30x22 cm
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

    60-121518     πιάτο τετράγωνο                          18 cm

    60-121522     πιάτο τετράγωνο                          21 cm

    60-121524     πιάτο τετράγωνο                          24 cm

    60-121527     πιάτο τετράγωνο                          27 cm

    60-121530     πιάτο τετράγωνο                          30 cm

    60-921518     πιάτο τετράγωνο                          18 cm

    60-921522     πιάτο τετράγωνο                          21 cm

    60-921527     πιάτο τετράγωνο                          27 cm

    60-121126     πιατέλα ορθογώνια              25,5x13 cm

    60-121128     πιατέλα ορθογώνια             28χ14,5 cm

    60-921133     πιατέλα ορθογώνια             32,5x17 cm

    60-921126     πιατέλα ορθογώνια             25,5x13 cm

    60-921133     πιατέλα ορθογώνια             32,5x17 cm

    60-971115     πιατέλα                                  14,5x9 cm

    60-971118     πιατέλα                             16,5x10,5 cm

    60-971120     πιατέλα                                   19x12 cm

    60-141024     πιατάκι ορθογώνιο                  24x10 cm

    60-141027     πιατάκι ορθογώνιο                  27χ11 cm

    60-141030     πιατάκι ορθογώνιο                  30χ12 cm

    60-123408     μπολ τετράγωνο                          8,2 cm

    60-123308     μπολ με πόδι                               7,5 cm

    60-123609     μπολ τετράγωνο                          9,3 cm

    60-123611     μπολ τετράγωνο                           11 cm

    60-123613     μπολ τετράγωνο                           13 cm

    60-123615     μπολ τετράγωνο                        14,5 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

   63033 ΜΑΥ     πιάτο παρουσίασης
μαύρη ρίγα                                 32,5 cm

699/27 ΜΑΥ     πιάτο σπαγγέτι μαύρη ρίγα           27 cm

699/30 ΜΑΥ     πιάτο σπαγγέτι μαύρη ρίγα           30 cm

    63033 ΚΟΚ     πιάτο παρουσίασης 
κόκκκινη ρίγα                             32,5 cm

 699/27 ΚΟΚ    πιάτο σπαγγέτι κόκκκινη ρίγα       27 cm

 699/30 ΚΟΚ    πιάτο σπαγγέτι κόκκκινη ρίγα       30 cm

Δωρικό

Napoli

πιάτα χρωματιστά

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

  1284/20 ΠΟΡΤ    πιάτο ρηχό, πορτοκαλί              20 cm

  1284/26 ΠΟΡΤ    πιάτο ρηχό, πορτοκαλί              26 cm

    1284/20 ΓΚΡΙ    πιάτο ρηχό, γκρι                       20 cm

    1284/26 ΓΚΡΙ    πιάτο ρηχό, γκρι                       26 cm

  1284/20 ΒΕΡΑ    πιάτο ρηχό, βεραμάν                20 cm

  1284/26 ΒΕΡΑ    πιάτο ρηχό, βεραμάν               26 cm

1281/ΒΑΘ ΠΟΡΤ    πιάτο βαθύ, πορτοκαλί         20,5 cm

 1281/ΒΑΘ ΓΚΡΙ    πιάτο βαθύ, γκρι                   20,5 cm

1281/ΒΑΘ ΒΕΡΑ    πιάτο βαθύ, βεραμάν             20,5 cm

πιάτα χρωματιστά
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

      52.84001   πιάτο ρηχό                                    15 cm

      52.84002   πιάτο ρηχό                                    17 cm

      52.84003   πιάτο ρηχό                                    19 cm

      52.84004   πιάτο ρηχό                                    21 cm

      52.84005   πιάτο ρηχό                                    23 cm

      52.84006   πιάτο ρηχό                                    25 cm

      52.84007   πιάτο ρηχό                                    28 cm

      52.84008   πιάτο ρηχό                                    30 cm

      52.84009   πιάτο βαθύ                                    20 cm

      52.52123   πιάτο steak                              29x28 cm

      52.56150   πιατέλα οβάλ                             15x9 cm

      52.56151   πιατέλα οβάλ                           19x11 cm

      52.56152   πιατέλα οβάλ                           24x14 cm

      52.56153   πιατέλα οβάλ                           26x15 cm

      52.56154   πιατέλα οβάλ                           29x17 cm

      52.56155   πιατέλα οβάλ                           34x20 cm

      52.56156   πιατέλα οβάλ                           39x24 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

πιάτα ρηχά με ανάγλυφο σχέδιο 

   52.84816   πιάτο ρηχό                                    21 cm

   52.84817   πιάτο ρηχό                                    25 cm

   52.84818   πιάτο ρηχό                                    30 cm

πιάτα ρηχό οβάλ με ανάγλυφο σχέδιο 

   52.84819   πιάτο ρηχό οβάλ                     20x16 cm

   52.84820   πιάτο ρηχό οβάλ                     29x23 cm

   52.84821   πιάτο ρηχό οβάλ                     34x27 cm

   52.84815   πιατέλα 
με ανάγλυφο σχέδιο           50x20,5 cm

   52.84822   σαλατιέρα 
με ανάγλυφο σχέδιο                    25 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

 *040140142     καπάκι πιάτου 
cloche, inox                            12x22 cm

 *040140143     καπάκι πιάτου 
cloche, inox                            13x24 cm

 *040140144     καπάκι πιάτου 
cloche, inox                            14x26 cm

 *040140145     καπάκι πιάτου 
cloche, inox                            15x28 cm

 *040140140     καπάκι πιάτου 
με χερούλι, inox                           25 cm

 *040140141     καπάκι πιάτου 
με χερούλι, inox                           30 cm

    34-01-190     καπάκι πιάτου με τρύπα, 
inox                                               28 cm

    34-01-203     καπάκι πιάτου με τρύπα, 
inox                                               29 cm

    34-01-322     καπάκι πιάτου με τρύπα, 
inox                                            32,5 cm

                 C26     καπάκι πιάτου, plexiglass                26 cm

                 C29     καπάκι πιάτου, plexiglass                29 cm

                 C30     καπάκι πιάτου, plexiglass                30 cm

                 C32     καπάκι πιάτου, plexiglass                32 cm
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PLATO stoneware

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

      30.80163     πιάτο ρηχό                                21,5 cm

      30.80119     πιάτο ρηχό                                27,5 cm

       9580557     πιάτο ρηχό                           19,5x16 cm

      30.80181     πιάτο ρηχό                              27x23 cm

      30.80201     πιάτο ρηχό                        32,5x28,5 cm

      30.80258     μπολ                                   14 cm | 8 cm

      30.80257     μπολ                             20,5 cm | 6,5 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

      30.80153     πιάτο ρηχό μαύρο                       22 cm

      30.80165     πιάτο ρηχό μαύρο                       28 cm

       1350012     μπολ βαθύ μαύρο            12 cm | 5 cm

      30.80176     σαλατιέρα μαύρη          20 cm | 6,5 cm

      30.80226     σαλατιέρα μαύρη           24 cm | 13 cm

       1350033     σαλατιέρα μαύρη           33 cm | 10 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

      30.80199     πιάτο ρηχό λευκό                        22 cm

      30.80200     πιάτο ρηχό λευκό                        28 cm

      30.80175     μπολ λευκό                      12 cm | 5 cm

      30.80240     σαλατιέρα λευκή          20 cm | 6,5 cm

      30.80214     σαλατιέρα λευκή           24 cm | 13 cm

       1350133     σαλατιέρα λευκή           33 cm | 10 cm
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CHIC MIX

         783003     πιάτο ρηχό                                   16 cm

      30.71018     πιάτο ρηχό                                   21 cm

      30.71019     πιάτο ρηχό                                   26 cm

      30.71020     πιάτο ρηχό                                   29 cm

         783000     πιατέλα                                         33 cm

      30.71074     πιατέλα                                         40 cm

      30.71050     πιατέλα βαθιά                 40,5 cm | 6 cm

         781066     πιάτο pasta/σαλάτας         24 cm | 6 cm

         781060     πιάτο ρηχό, μαύρο                      16 cm

      30.71021     πιάτο ρηχό, μαύρο                      21 cm

      30.71022     πιάτο ρηχό, μαύρο                      26 cm

      30.71048     πιάτο ρηχό, μαύρο                      29 cm

      30.71047     πιάτο pasta, μαύρο           20 cm | 9 cm

      30.71023     πιάτο pasta, μαύρο     28,5 cm | 2,5 cm

         781067     πιάτο pasta/σαλάτας, 
μαύρο                              24 cm | 6 cm

         257600     πιάτο ρηχό μπλε                      26,5 cm

         257601     πιάτο ρηχό, πράσινο                21,5 cm

         257602     μπολ 
ασημί/πορτοκαλί          14 cm | 8,5 cm

         257603     πιάτο βαθύ 
ασημί/κόκκινο                17 cm | 4,5 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις κωδικός περιγραφή διαστάσεις

         257551     πιάτο οβάλ graphite           37,5x21 cm 

         257552     πιάτο οβάλ graphite            39x22,5 cm

         257550     πιατέλα οβάλ graphite           27x20 cm

         257510     πιάτο ρηχό silver                       21,5 cm

         257509     πιάτο ρηχό silver                       26,5 cm

         257511     πιάτο pasta silver              17 cm | 5 cm

         257557     πιάτο pasta graphite       22 cm | 5,5 cm

         257556     μπολ οβάλ                 16x14,5 cm | 5 cm

         257615     μπολ graphite                   7,5 cm | 4 cm

         257553     μπολ, graphite               11 cm | 4,5 cm

         257554     μπολ, graphite               15 cm | 6,5 cm

         781300     μπολ πορσελάνης                9 cm | 5 cm

         257604     μπολ πράσινο                 11 cm | 4,8 cm

         257605     μπολ κίτρινο                   11 cm | 4,8 cm

         257606     μπολ κόκκινο                  11 cm | 4,8 cm
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις

       5285265     πιάτο ρηχό                                  14 cm

       5285262     πιάτο ρηχό                                  22 cm

       5285264     πιάτο ρηχό                               27,5 cm

       5285947     πιάτο ρηχό οβάλ                19,5x16 cm

       5285948     πιάτο ρηχό οβάλ                   27x23 cm

       5285946     πιάτο ρηχό οβάλ            32,5x28,5 cm

       5285261     μπολ οβάλ              19x17 cm | 5,5 cm

       5285949     μπολ οβάλ              20x16,5 cm | 6 cm

       5285266     μπολ οβάλ                10,5χ9 cm | 4 cm

       5285267     μπολ                             14 cm | 8,5 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

       3671022     πιάτο ρηχό                                  22 cm

       3671028     πιάτο ρηχό                                  28 cm

       3671030     πιάτο ρηχό                                  30 cm

       3671021     πιάτο τετράγωνο            21,5x21,5 cm

       3671027     πιάτο τετράγωνο            27,5x27,5 cm

       3671042     πιατέλα                                 42χ29 cm

       3671115     μπολ τετράγωνο        15x15 cm | 8 cm

       3671019     πιάτο βαθύ                               19,5 cm

       3671034     σαλατιέρα                     34 cm | 7,5 cm

       3671024     μπολ βαθύ                     24 cm | 11 cm



stoneware LAGUNA
σ ε ρ β ί τ σ ι α

69

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

       4290730     πιάτο ρηχό                               21,5 cm

       8634529     πιάτο ρηχό                                  27 cm

       4291398     πιάτο ρηχό                                  31 cm

       3260114     μπολ οβάλ                10,5χ9 cm | 4 cm

       4680522     μπολ                             14 cm | 8,5 cm

       0470270     μπολ οβάλ              19x17,5 cm | 6 cm

       2143336     μπολ οβάλ              21x20 cm | 6,5 cm

       0146647     κούπα, 23 cl                   8,5 cm | 6 cm

       8185594     πιατάκι                                         15 cm

LAGUNA VIOLA

LAGUNA VERDE

LAGUNA AZZURO
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ESCURA
κωδικός περιγραφή διαστάσεις

      30.71024     πιάτο ρηχό                       20 cm | 2 cm

      30.71025     πιάτο ρηχό,                  26 cm | 2,5 cm

      30.71026     πιάτο ρηχό                28,5 cm | 2,5 cm

      30.71027     πιατέλα                      30,5 cm | 4,5 cm

      30.71069     πιατέλα οβάλ         31χ20,5 cm | 4 cm

      30.71063     πιατέλα οβάλ      33χ22,5 cm | 3,5 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

         604000     πιάτο ρηχό                    13,5 cm | 2 cm

      30.71068     πιάτο βαθύ                   22 cm | 4,5 cm

      30.71028     πιάτο βαθύ                   20,5 cm | 6 cm

      30.71029     μπολ                          15,5 cm | 4,5 cm

         604008     μπολ                          17,5 cm | 3,5 cm

      30.71030     μπολ                          22,5 cm | 4,5 cm

      30.71031     μπολ                             11,5 cm | 5 cm

      30.71032     μπολ                             12,5 cm | 4 cm

      30.71033     μπολ                             19,5 cm | 8 cm

      30.71062     φιάλες λαδιού/ξιδιού                   16 cl

         604014     φλιτζάνι espresso 9 cl 
με πιάτο 12,5x11,5 cm

         604013     φλιτζάνι τσαγιού 19 cl
με πιάτο 15,5x14 cm
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stoneware BLACK YORU

stoneware SHOSHU 

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

       9633419     πιάτο ρηχό                                  14 cm

       9633319     μπολ                               9,5 cm | 3 cm

       9633329     μπολ                             16 cm | 4,5 cm

       9633349     μπολ οβάλ                 19x15 cm | 5 cm

       9633359     μπολ οβάλ              24χ21 cm | 5,5 cm

       9633339     μπολ οβάλ                 32χ24 cm | 6 cm

       9633609     μπολ οβάλ,                  10χ5 cm | 3 cm

       9633619     μπολ οβάλ                   16χ8 cm | 5 cm

       9633009     sake cup                         8,5 cm | 8 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

       2189221     πιατέλα                   23χ17 cm | 2,5 cm

       2189220     πιατέλα                      28χ21 cm | 3 cm

       2189219     πιατέλα                      34χ25 cm | 4 cm

       2189019     μπολ οβάλ              19χ15 cm | 4,5 cm

       2189020     μπολ οβάλ          24χ18,5 cm | 5,5 cm

       2189021     μπολ οβάλ          32χ24,5 cm | 6,5 cm

       2189598     μπολ                               9χ7 cm | 4 cm

stoneware FUNDIDO 
κωδικός περιγραφή διαστάσεις

       3754010     μπολ                            9,5 cm | 3,5 cm

       3754015     μπολ                                 15 cm | 4 cm

       3754016     μπολ                             16 cm | 5,5 cm

       3754020     μπολ                                 20 cm | 7 cm

       3754009     κατσαρολάκι                   9 cm | 5,5 cm

       3754014     κατσαρολάκι              13,5 cm | 8,2 cm



                         κωδικός      περιγραφή                                           διαστάσεις

 1221 91 021090     πιάτο ρηχό μαύρο                 21 cm
 1227 91 021090     πιάτο ρηχό μαύρο                 27 cm

 1221 91 016151     πιάτο ρηχό γκρι                     21 cm
 1227 91 016151     πιάτο ρηχό γκρι                     27 cm

 1221 91 016152     πιάτο ρηχό λαδί                     21 cm
 1227 91 016152     πιάτο ρηχό λαδί                     27 cm

 1221 91 016150     πιάτο ρηχό καφέ                   21 cm
 1227 91 016150     πιάτο ρηχό καφέ                   27 cm
 3508 91 021090     μπολ μαύρο, 12 cl                   8 cm
 3112 91 021090     μπολ μαύρο, 33 cl                12 cm
 3116 91 021090     μπολ μαύρο, 71 cl                16 cm
 3121 91 021090     μπολ μαύρο, 1,46 lt            21 cm
 3508 91 016151     μπολ γκρι, 12 cl                      8 cm
 3112 91 016151     μπολ γκρι, 33 cl                    12 cm
 3116 91 016151     μπολ γκρι, 71 cl                    16 cm
 3121 91 016151     μπολ γκρι, 1,46 lt                21 cm
 3508 91 016152     μπολ λαδί, 12 cl                      8 cm
 3112 91 016152     μπολ λαδί, 33 cl                   12 cm
 3116 91 016152     μπολ λαδί, 71 cl                   16 cm
 3121 91 016152     μπολ λαδί, 1,46 lt                21 cm
 3508 91 016150     μπολ καφέ, 12 cl                    8 cm
 3112 91 016150     μπολ καφέ, 33 cl                  12 cm
 3116 91 016150     μπολ καφέ, 71 cl                  16 cm
 3121 91 016150     μπολ καφέ, 1,46 lt              21 cm

 3209 91 021090     μπολ τεράγωνο
μαύρο ρηχό             9x9 cm | 2,3 cm

 3210 91 021090     μπολ τεράγωνο
μαύρο βαθύ             9x9 cm | 4,3 cm

 3209 91 016151     μπολ τεράγωνο
γκρι ρηχό                9x9 cm | 2,3 cm

 3210 91 016151     μπολ τεράγωνο
γκρι βαθύ                9x9 cm | 4,3 cm

 3209 91 016152     μπολ τεράγωνο
λαδί ρηχό                9x9 cm | 2,3 cm

 3210 91 016152     μπολ τεράγωνο
λαδί βαθύ                9x9 cm | 4,3 cm

 3209 91 016150     μπολ τεράγωνο
μαύρο ρηχό             9x9 cm | 2,3 cm

 3210 91 016150     μπολ τεράγωνο
μαύρο βαθύ             9x9 cm | 4,3 cm

Nara
                         κωδικός      περιγραφή                                           διαστάσεις

 3218 91 021090     μπολ παραλληλόγραμμο 
μαύρο ρηχό           18x9 cm | 2,3 cm

 3218 91 016151     μπολ παραλληλόγραμμο 
γκρι ρηχό               18x9 cm | 2,3 cm

 3218 91 016152     μπολ παραλληλόγραμμο 
λαδί ρηχό              18x9 cm | 2,3 cm

 3218 91 016150     μπολ παραλληλόγραμμο 
καφέ ρηχό             18x9 cm | 2,3 cm

 3219 91 021090     μπολ παραλληλόγραμμο 
μαύρο βαθύ        18x9 cm | 4,3 cm

 3219 91 016151     μπολ παραλληλόγραμμο 
γκρι βαθύ           18x9 cm | 4,3 cm

 3219 91 016152     μπολ παραλληλόγραμμο 
λαδί βαθύ           18x9 cm | 4,3 cm

 3219 91 016150     μπολ παραλληλόγραμμο 
καφέ βαθύ         18x9 cm | 4,3 cm

 2180 91 021090    πιατέλα παραλληλόγραμμη
ανάγλυφη, μαύρη            30x18 cm

 2180 91 016151    πιατέλα παραλληλόγραμμη
ανάγλυφη, γκρι               30x18 cm

 2180 91 016152    πιατέλα παραλληλόγραμμη
ανάγλυφη, λαδί               30x18 cm

 2180 91 016150    πιατέλα παραλληλόγραμμη
ανάγλυφη, καφέ              30x18 cm

 5400 91 021090    κούπα μαύρη, 30 cl                 8 cm 

 5400 91 016151    κούπα γκρι, 30 cl                    8 cm 

 5400 91 016152    κούπα λαδί, 30 cl                    8 cm 

 5400 91 016150    κούπα καφέ, 30 cl                   8 cm 
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Τα πιάτα και τα μπολ της σειράς Nara διατίθενται και relief εξωτερικά.



                         κωδικός      περιγραφή                                           διαστάσεις

 1215 91 000593     πιάτο ρηχό coupe                  15 cm

 1220 91 000593     πιάτο ρηχό coupe                  20 cm

 1228 91 000593     πιάτο ρηχό coupe                  28 cm

 1313 91 000593     πιάτο βαθύ coupe                 13 cm

 1322 91 000593     πιάτο βαθύ coupe                 22 cm

 1326 91 000593     πιάτο βαθύ coupe                 26 cm

 3115 91 000593     μπολ                                      15 cm

 3120 91 000593     μπολ                                      20 cm

 3509 91 000593     μπολάκι                                   9 cm

 2118 91 000593     πιατέλα παρ/μη              18x12 cm

 2124 91 000593     πιατέλα παρ/μη              24x17 cm

Lava

PLAYGROUND 
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                         κωδικός      περιγραφή                                           διαστάσεις

 1215 91 000351     πιάτο ρηχό coupe                  15 cm

 1223 91 000351     πιάτο ρηχό coupe                  23 cm

11228 91 000351    πιάτο ρηχό coupe                  28 cm

 3115 91 000351    πιάτο βαθύ coupe                 15 cm

 3124 91 000351    πιάτο βαθύ coupe                 24 cm

 3509 91 000351    μπολάκι                                   9 cm

 2122 91 000351    πιατέλα παρ/μη              22x10 cm

 2127 91 000351     πιατέλα παρ/μη              27x12 cm

 2136 91 000351    πιατέλα παρ/μη              36x16 cm

Sea

                         κωδικός      περιγραφή                                           διαστάσεις

 3319 91 000565     μπολ οβάλ                      19χ15 cm

 3323 91 000565     μπολ οβάλ                      23χ18 cm

 3509 91 000565     μπολάκι                                   9 cm

 2128 91 000565     πιατέλα παρ/μη              28x16 cm

 2136 91 000565     πιατέλα παρ/μη              36x16 cm

Terra
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις

         604500     πιάτο ρηχό                                  21 cm

         604501     πιάτο ρηχό                                  27 cm

         604502     πιάτο βαθύ                   24,5 cm | 4 cm

         604503     πιάτο τετράγωνο                         10 cm

         604504     πιάτο τετράγωνο                         26 cm

         604505     πιάτο ορθογώνιο                 22χ10 cm

         604506     πιάτο ορθογώνιο                  28χ20 cm

         604512     σαλατιέρα                        18 cm | 6 cm

         604511     μπολ                             14 cm | 7,5 cm

         604510     μπολ                                 10 cm | 6 cm

         604508     μπολ                               6,5 cm | 5 cm

         604507     μπολ                               4,5 cm | 4 cm

         604514     φιάλη σάκε                                20,5 cl

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

         604550     πιάτο ρηχό                                  21 cm

         604551     πιάτο ρηχό                                  27 cm

         604552     πιάτο βαθύ                   24,5 cm | 4 cm

         604553     πιάτο τετράγωνο                         10 cm

         604554     πιάτο τετράγωνο                         26 cm

         604555     πιάτο ορθογώνιο                  22χ10 cm

         604556     πιάτο ορθογώνιο                  28χ20 cm

         604562     σαλατιέρα                        18 cm | 6 cm

         604561     μπολ                             14 cm | 7,5 cm

         604560     μπολ                                 10 cm | 6 cm

         604558     μπολ                               6,5 cm | 5 cm

         604557     μπολ                               4,5 cm | 4 cm

         604564     φιάλη σάκε                                20,5 cl
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις

      00.44148     πιάτο φαγητού                         26,8 cm

      00.44146     πιάτο βαθύ                                  23 cm

      00.44147     πιάτο φρούτου                            21 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

      00.44145     πιάτο φαγητού                         26,8 cm

      00.44143     πιάτο βαθύ                                  23 cm

      00.44144     πιάτο φρούτου                            21 cm

οπαλίνα EBRO
κωδικός περιγραφή διαστάσεις

      00.52333     πιάτο φρούτου                            20 cm
      00.52337     πιάτο ρηχό                                  26 cm
      00.52339     πιατέλα στρογγυλή                      32 cm

      00.52334     πιάτο βαθύ                                  24 cm
      00.52338     πιατέλα στρογγυλή βαθιά           32 cm

      00.52335     πιατέλα οβάλ                               22 cm
      00.52336     πιατέλα οβάλ                               36 cm
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

           K 103     πιάτο ρηχό                                    21 cm

           K 107     πιάτο ρηχό                                    25 cm

           K 102     πιάτο ρηχό                                 27,5 cm

           K 101     πιάτο ρηχό                                 30,5 cm

           K 104     πιάτο βαθύ                                 23,5 cm

           K 105     μπολ                                              18 cm

           K 106     σαλατιέρα                                     24 cm

           K 616     πιάτο ρηχό                               16x16 cm

           K 602     πιάτο ρηχό                               18x18 cm

           K 609     πιάτο ρηχό                               21x21 cm

           K 608     πιάτο ρηχό                               24x24 cm

           K 601     πιάτο ρηχό                               26x26 cm

           K 613     μπολ βαθύ                               13x13 cm

           K 605     πιάτο βαθύ                        17,5x17,5 cm

           K 606     σαλατιέρα βαθιά                     22x22 cm

           K 620     πιατέλα                                    20x13 cm

           K 603     πιατέλα                                    25x15 cm

           K 610     πιατέλα                                    30x15 cm

           K 607     πιατέλα                                    30x20 cm

           K 604     πιατέλα                                    34x23 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

           B 103     πιάτο ρηχό                                    21 cm

           B 107     πιάτο ρηχό                                    25 cm

           B 102     πιάτο ρηχό                                 27,5 cm

           B 101     πιάτο ρηχό                                 30,5 cm

           B 104     πιάτο βαθύ                                 23,5 cm

           B 105     μπολ                                              18 cm

           B 106     σαλατιέρα                                     24 cm

           B 616     πιάτο ρηχό                               16x16 cm

           B 602     πιάτο ρηχό                               18x18 cm

           B 609     πιάτο ρηχό                               21x21 cm

           B 608     πιάτο ρηχό                               24x24 cm

           B 601     πιάτο ρηχό                               26x26 cm

           B 613     μπολ βαθύ                               13x13 cm

           B 605     πιάτο βαθύ                        17,5x17,5 cm

           B 606     σαλατιέρα βαθιά                     22x22 cm

           B 620     πιατέλα                                    20x13 cm

           B 603     πιατέλα                                    25x15 cm

           B 610     πιατέλα                                    30x15 cm

           B 607     πιατέλα                                    30x20 cm

           B 604     πιατέλα                                    34x23 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

           G 103     πιάτο ρηχό                                    21 cm

           G 107     πιάτο ρηχό                                    25 cm

           G 102     πιάτο ρηχό                                 27,5 cm

           G 101     πιάτο ρηχό                                 30,5 cm

           G 104     πιάτο βαθύ                                 23,5 cm

           G 105     μπολ                                              18 cm

           G 106     σαλατιέρα                                     24 cm

           G 616     πιάτο ρηχό                               16x16 cm

           G 602     πιάτο ρηχό                               18x18 cm

           G 609     πιάτο ρηχό                               21x21 cm

           G 608     πιάτο ρηχό                               24x24 cm

           G 601     πιάτο ρηχό                               26x26 cm

           G 613     μπολ βαθύ                               13x13 cm

           G 605     πιάτο βαθύ                        17,5x17,5 cm

           G 606     σαλατιέρα βαθιά                     22x22 cm

           G 620     πιατέλα                                    20x13 cm

           G 603     πιατέλα                                    25x15 cm

           G 610     πιατέλα                                    30x15 cm

           G 607     πιατέλα                                    30x20 cm

           G 604     πιατέλα                                    34x23 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις

           N 103     πιάτο ρηχό                                    21 cm

           N 107     πιάτο ρηχό                                    25 cm

           N 102     πιάτο ρηχό                                 27,5 cm

           N 101     πιάτο ρηχό                                 30,5 cm

           N 104     πιάτο βαθύ                                 23,5 cm

           N 105     μπολ                                              18 cm

           N 106     σαλατιέρα                                     24 cm

           N 616     πιάτο ρηχό                               16x16 cm

           N 602     πιάτο ρηχό                               18x18 cm

           N 609     πιάτο ρηχό                               21x21 cm

           N 608     πιάτο ρηχό                               24x24 cm

           N 601     πιάτο ρηχό                               26x26 cm

           N 613     μπολ βαθύ                               13x13 cm

           N 605     πιάτο βαθύ                        17,5x17,5 cm

           N 606     σαλατιέρα βαθιά                     22x22 cm

           N 620     πιατέλα                                    20x13 cm

           N 603     πιατέλα                                    25x15 cm

           N 610     πιατέλα                                    30x15 cm

           N 607     πιατέλα                                    30x20 cm

           N 604     πιατέλα                                    34x23 cm

ELITE stoneware

μαύρο ματγκρι ματ

μπεζ ματκαφέ ματ
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stoneware 

    42706120     πιατέλα μαύρη                       25x15 cm

    42706121     πιατέλα μαύρη                       30x20 cm

    42706122     πιατέλα μαύρη                       30x15 cm

    42706123     πιατέλα λευκή                        25x15 cm

    42706124     πιατέλα λευκή                        30x20 cm

    42706125     πιατέλα λευκή                        30x15 cm

    42706126     πιατέλα καφέ                         25x15 cm

    42706127     πιατέλα καφέ                         30x20 cm

    42706128     πιατέλα καφέ                         30x15 cm

    42706129     πιατέλα γκρι                           25x15 cm

    42706130     πιατέλα γκρι                           30x20 cm

    42706131     πιατέλα γκρι                           30x15 cm

    42706132     πιατέλα μπεζ                          25x15 cm

    42706133     πιατέλα μπεζ                          30x20 cm

    42706134     πιατέλα μπεζ                          30x15 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις
ELITE relief

     51.10003     πιάτο ρηχό, πράσινο                    21 cm 

     51.10001     πιάτο ρηχό, πράσινο                    27 cm 

     51.10002     πιάτο βαθύ, πράσινο                   22 cm 

     51.10023     μπολ, πράσινο                             20 cm 

     51.10004     πιάτο ρηχό, καφέ                         27 cm 

     51.10006     πιάτο ρηχό, καφέ                         21 cm 

     51.10005     πιάτο βαθύ, καφέ                        22 cm 

     51.10024     μπολ, καφέ                                  20 cm 

     51.10007     πιάτο ρηχό, ανοιχτό γκρι             27 cm

     51.10009     πιάτο ρηχό, ανοιχτό γκρι             21 cm

     51.10008     πιάτο βαθύ, ανοιχτό γκρι             22 cm

     51.10025     μπολ, ανοιχτό γκρι                       20 cm

     51.10010     πιάτο ρηχό, μπεζ                          27 cm 

     51.10012     πιάτο ρηχό, μπεζ                          21 cm 

     51.10011     πιάτο βαθύ, μπεζ                         22 cm 

     51.10026     μπολ, μπεζ                                   20 cm 

κωδικός περιγραφή διαστάσεις
ALFA

     51.10015     πιάτο ρηχό, ροζ                           21 cm 

     51.10013     πιάτο ρηχό, ροζ                           28 cm 

     51.10014     πιάτο βαθύ, ροζ                           23 cm 

     51.10018     πιάτο ρηχό, ανοιχτό καφέ           21 cm

     51.10016     πιάτο ρηχό, ανοιχτό καφέ           28 cm

     51.10017     πιάτο βαθύ, ανοιχτό καφέ           23 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις
JULIET
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

           040310102     μπολ στρογγυλό 
«Halley»                     363618     18,5 cm

           040310496     μπολ «Square»          364415         15 cm
           040310067     μπολ «Square»          364416         16 cm
           040310068     μπολ «Square»          364417         18 cm
           040310069     μπολ «Square»          364420         21 cm
           040310103     μπολ «Square»          364423         23 cm

           040310008     μπολ «Aegean»
45 cl                             360218         18 cm

           010310496     μπολ σαλάτας 
«Lotus»                      362540  37x10 cm

           010310494     μπολ τρίγωνο 
«Lotus»                    362516  16x11 cm

           010310499     μπολ τρίγωνο 
«Lotus»                    362520  20x13 cm

             040310096     μπολ στρογγυλό
«Halley»                    363616         16 cm

           040310066     σαλατιέρα βαθιά       366522        22 cm

      60-123725     σαλατιέρα                                    25 cm

      60-123730     σαλατιέρα                                    30 cm

      60-153720     σαλατιέρα κυματοειδής               20 cm

      ΕΣΤΜΠΩΛ9     μπολ στοιβαζόμενο                       9 cm

    ΕΣΤΜΠΩΛ11     μπολ στοιβαζόμενο                     11 cm

    ΕΣΤΜΠΩΛ14     μπολ στοιβαζόμενο                     14 cm

    ΕΣΤΜΠΩΛ17     μπολ στοιβαζόμενο                     17 cm

    ΕΣΤΜΠΩΛ21     μπολ στοιβαζόμενο                     21 cm

  040390032     μπολ «Pearl»
            A2982     οβάλ                                      21x19 cm

  040390296     μπολ «Pearl»
            Α1954     οβάλ                                25χ16χ7,5 cm

  040390289     μπολ «Pearl»
            Α4299     «βάρκα»                        19x16x7,5 cm

 040390004     μπολ «Pearl»
            A4310     ελλειπτικό                                 25,5 cm

  040390345     σαλατιέρα
          A16546     με ριμ                                       16,5 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

   040311357     πιάτο pizza red         162920          20 cm
   040311358     πιάτο pizza red        162928          28 cm
   040311359     πιάτο pizza red        162932          32 cm

   040311456     πιάτο pizza orange  162920          20 cm
   040311457     πιάτο pizza orange  162928          28 cm
   040311458     πιάτο pizza orange  162932          32 cm

   040311569     pizza dark gray        162920          20 cm
   040311570     pizza dark gray        162928          28 cm
   040311571     pizza dark gray        162932          32 cm

   040311406     pizza turquoise        162920          20 cm
   040311407     pizza turquoise        162928          28 cm
   040311408     pizza turquoise        162932          32 cm

   040311206     πιάτο pizza beige     162920          20 cm
   040311207     πιάτο pizza beige     162928          28 cm
   040311208     πιάτο pizza beige     162932          32 cm

   040311256     πιάτο pizza black      162920          20 cm
   040311257     πιάτο pizza black     162928          28 cm
   040311258     πιάτο pizza black     162932          32 cm

   040311306     πιάτο pizza gray       162920          20 cm
   040311307     πιάτο pizza gray      162928          28 cm
   040311308     πιάτο pizza gray      162932          32 cm

   040311506     πιάτο pizza yellow    162920          20 cm
   040311507     πιάτο pizza yellow   162928          28 cm
   040311508     πιάτο pizza yellow   162932          32 cm

   040310039     πιάτο pizza white     162928          28 cm
   010310040     πιάτο pizza white     162932          32 cm

   010310278     πιάτο pizza               448132          32 cm

πιάτα pizza σαλατιέρες
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

   040311345     πιάτο pasta gray        177820         20 cm

   040311343     πιάτο pasta gray       173925         25 cm 

   040311344     πιάτο pasta gray        173931         31 cm

   040311545     πιάτο pasta yellow    177820         20 cm

   0403115      43     πιάτο pasta yellow   173925         25 cm 

   040311544     πιάτο pasta yellow    173931         31 cm

   040311245     πιάτο pasta beige      177820         20 cm

   040311243     πιάτο pasta beige     173925         25 cm 

   040311244     πιάτο pasta beige      173931         31 cm

   040311295     πιάτο pasta black       177820         20 cm

   040311293     πιάτο pasta black      173925         25 cm 

   040311294     πιάτο pasta black       173931         31 cm

   040311574     πιάτο dark gray           177820         20 cm

   040311572     πιάτο dark gray         173925         25 cm 

   040311573     πιάτο dark gray           173931         31 cm

   040311445     πιάτο turquoise           177820         20 cm

   040311443     πιάτο turquoise        173925         25 cm 

   040311444     πιάτο turquoise         173931         31 cm

   040311396     πιάτο pasta red           177820         20 cm

   040311394     πιάτο pasta red         173925         25 cm 

   040311395     πιάτο pasta red           173931         31 cm

   040311495     πιάτο orange               177820         20 cm

   040311493     πιάτο orange             173925         25 cm 

   040311494     πιάτο orange               173931         31 cm

   040311313     πιάτο βαθύ 
gray                         197626          26 cm

   040311513     πιάτο βαθύ 
yellow                      197626          26 cm

   040311213     πιάτο βαθύ 
beige                        197626          26 cm

   040311263     πιάτο βαθύ 
black                        197626          26 cm

   040311580     πιάτο βαθύ dark
grey                          197626          26 cm

   040311413     πιάτο βαθύ 
turquoise                 197626          26 cm

   040311364     πιάτο βαθύ 
red                            197626          26 cm

   040311463     πιάτο βαθύ 
orange                     197626          26 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

   010310756     πιάτο σπαγγέτι          173924        25 cm
   010310758     πιάτο σπαγγέτι          173925        26 cm
   010310757     πιάτο σπαγγέτι          173930        31 cm
   010310759     πιάτο σπαγγέτι          173931        32 cm

    60-101726     πιάτο σπαγγέτι                             26 cm

    60-101728     πιάτο σπαγγέτι                             28 cm

    60-101731     πιάτο σπαγγέτι                             31 cm

    60-451727     πιάτο ριζότο (εσωτ. 14 cm)     27,5 cm

  65-0110-29     πιάτο ριζότο (εσωτ. 12 cm)         29 cm

  65-1137-28     πιάτο σπαγγέτι                             28 cm

  60-1017-30     πιάτο σπαγγέτι                             31 cm

          699/23     πιάτο ριζότο/σαλάτας                   23 cm

          699/27     πιάτο σπαγγέτι                             27 cm

            591/3     πιάτο σπαγγέτι «σομπρέρο»         31 cm

   ΤΡΙΓΣΠΑΓ32     πιάτο σπαγγέτι τρίγωνο                32 cm

       1301/30     πιάτο σπαγγέτι επικλινές              30 cm

     ΕΚΚΣΑΛ16     σαλατιέρα έκκεντρη            16,5χ5,5 cm

     ΕΚΚΣΑΛ20     σαλατιέρα έκκεντρη               20x6,5 cm

     ΕΚΚΣΑΛ24     σαλατιέρα έκκεντρη               24x7,5 cm

       1301/16     μπολ επικλινές                              16 cm
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

   040311351     πιατέλα red               112118          18 cm
   040311352     πιατέλα red              112124          24 cm
   040311353     πιατέλα red              112131          31 cm
   040311391     πιατέλα red              112136          36 cm

   040311450     πιατέλα orange         112118          18 cm
   040311451     πιατέλα orange        112124          24 cm
   040311452     πιατέλα orange        112131          31 cm
   040311490     πιατέλα orange        112136          36 cm

   040311560     πιατέλα dark gray     112118          18 cm
   040311561     πιατέλα dark gray     112124          24 cm
   040311562     πιατέλα dark gray     112131          31 cm
   040311563     πιατέλα dark gray     112136          36 cm

   040311400     πιατέλα turquoise    112118          18 cm
   040311401     πιατέλα turquoise    112124          24 cm
   040311402     πιατέλα turquoise    112131          31 cm
   040311440     πιατέλα turquoise    112136          36 cm

   040311200     πιατέλα beige          112118          18 cm
   040311201     πιατέλα beige          112124          24 cm
   040311202     πιατέλα beige          112131          31 cm
   040311240     πιατέλα beige          112136          36 cm

   040311250     πιατέλα black           112118          18 cm
   040311251     πιατέλα black           112124          24 cm
   040311252     πιατέλα black           112131          31 cm
   040311290     πιατέλα black           112136          36 cm

   040311300     πιατέλα gray             112118          18 cm
   040311301     πιατέλα gray            112124          24 cm
   040311302     πιατέλα gray            112131          31 cm
   040311340     πιατέλα gray            112136          36 cm

   040311500     πιατέλα yellow         112118          18 cm
   040311501     πιατέλα yellow         112124          24 cm
   040311502     πιατέλα yellow         112131          31 cm
   040311540     πιατέλα yellow         112136          36 cm

      ΤΕΤΡΑΠ14     πιατέλα παραλ/μη                 14,5χ9 cm

      ΤΕΤΡΑΠ16     πιατέλα παραλ/μη                16,5χ10 cm

ΤΕΤΡΑΠ14ΜΑΥ     πιατέλα παραλ/μη μαύρη      14,5χ9 cm

ΤΕΤΡΑΠ14ΚΟΚ     πιατέλα παραλ/μη κόκκινη   14,5χ9 cm

ΤΕΤΡΑΠ14ΠΟΡ     πιατέλα παραλ/μη πορτοκαλί14,5χ9 cm

ΤΕΤΡΑΠ14ΚΑΦ     πιατέλα παραλ/μη καφέ        14,5χ9 cm

 ΤΕΤΡΑΠ14ΒΕΡ     πιατέλα παραλ/μη βεραμάν  14,5χ9 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

     44.71.106   πιατέλα οργογώνια
«Craft blue»                            27x16,7 cm

     44.71.134   πιατέλα οργογώνια
«Craft terracotta»                     33x19 cm

     44.71.115   πιατέλα οργογώνια
«Craft green»                         37x16,5 cm

     44.71.084   πιατέλα οβάλ
«Naturals paprika»                         28 cm

     44.71.025   πιατέλα οβάλ
«Terramesa mocha»             25,5x13 cm

           010310353   πιατέλα «Halley»    113625         24,5 cm
           010310344   πιατέλα «Halley»    113637         36,5 cm

  60-011125     πιατέλα Soley                       25x17,5 cm

  60-011130     πιατέλα Soley                          30x22 cm

  60-011133     πιατέλα Soley                          33x25 cm

  60-011139     πιατέλα Soley                          39x30 cm

           010310028   πιατέλα «Soley»     112118             18 cm
           010310029   πιατέλα «Soley»     112121             21 cm
           010310030   πιατέλα «Soley»     112124             24 cm
           010310031   πιατέλα «Soley»     112126             26 cm
           010310032   πιατέλα «Soley»     112128             28 cm
           010310033   πιατέλα «Soley»     112131             31 cm
           010310034   πιατέλα «Soley»     112136             36 cm
           010310035   πιατέλα «Soley»     112140             40 cm

    60-421126     πιατέλα οβάλ                                26 cm

    60-421130     πιατέλα οβάλ                                30 cm

    60-421134     πιατέλα οβάλ                                34 cm

        673Π21     πιατέλα ταβέρνα                           21 cm
        673Π25     πιατέλα ταβέρνα                        25,5 cm
        673Π28     πιατέλα ταβέρνα                        28,5 cm
        673Π31     πιατέλα ταβέρνα                           31 cm
        673Π35     πιατέλα ταβέρνα                        35,5 cm
        673Π40     πιατέλα ταβέρνα                        40,3 cm

               120     πιατέλα παρουσίασης
οβάλ                                        33χ24 cm

       905/39     πιατέλα                                   39χ26 cm

       906/44     πιατέλα                                   44χ29 cm

     42.05.013   πιατέλα «Victoria»                          24 cm
     44.05.042   πιατέλα «Victoria»                          28 cm
     44.05.043   πιατέλα «Victoria»                          32 cm
     44.05.044   πιατέλα «Victoria»                          38 cm
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κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

   010310039   πιατέλα βαθιά         117522      22x12 cm
   010310040   πιατέλα βαθιά         117524      25x14 cm
   010310041   πιατέλα βαθιά         117529      29x17 cm
   010310042   πιατέλα βαθιά         117532      33x19 cm
   010310043   πιατέλα βαθιά         117540      42x23 cm

   65-0031-16     πιατέλα                                 16x11,5 cm
   65-0031-22     πιατέλα                              21,5x15,5 cm
   65-0031-26     πιατέλα                                 26,5x19 cm
   65-0031-31     πιατέλα                                 31,5x22 cm

       716/37     πιατέλα ίσια                         36,5χ23 cm

        717/45     πιατέλα ίσια                      44,5χ23,5 cm

           010310161   πιατέλα ρηχή          114419      19x11 cm
           010310162   πιατέλα ρηχή          114423      23x14 cm
           010310166   πιατέλα ρηχή          114427      27x16 cm
           010310167   πιατέλα ρηχή           114433      33x19 cm
           010310163   πιατέλα ρηχή          114437      37x22 cm
           010310164   πιατέλα ρηχή           114441      41x24 cm

     9322616     πιατέλα ρηχή «slim»                   16x9 cm

     9322632     πιατέλα ρηχή «slim»                32x18 cm

     9322214     πιατέλα ρηχή οβάλ                      14x6 cm

     9322229     πιατέλα ρηχή οβάλ                    29x13 cm

ΠΙΑΤΣΕΡΒ610    πιατέλα σερβιρίσματος           33x24 cm

   60-021117     πιατέλα κουπ                                 17 cm
   60-021119     πιατέλα κουπ                                 19 cm
   60-021122     πιατέλα κουπ                                 22 cm
   60-021125     πιατέλα κουπ                                 25 cm
   60-021128     πιατέλα κουπ                                 28 cm
   60-021132     πιατέλα κουπ                                 32 cm
   60-021135     πιατέλα κουπ                                 35 cm
   60-021140     πιατέλα κουπ                                 40 cm

             010310171     πιατέλα οβάλ «Focus»115223     24 cm
                                 *      πιατέλα οβάλ «Focus»115226     27 cm
             010310172     πιατέλα οβάλ «Focus»115230     30 cm
             010310173     πιατέλα οβάλ «Focus»115234     34 cm

     9382233     πιατέλα οβάλ                              33x14 cm

     9382238     πιατέλα οβάλ                           38x16 cm

           010310010   πιατέλα οβάλ           110217             17 cm
           010310011   πιατέλα οβάλ           110222             22 cm
           010310012   πιατέλα οβάλ           110225             25 cm
           010310013   πιατέλα οβάλ           110228             28 cm
           010310014   πιατέλα οβάλ           110231             31 cm
           010310015   πιατέλα οβάλ           110234             34 cm
           010310016   πιατέλα οβάλ           110240             40 cm

κωδικός περιγραφή διαστάσεις/χωρητ.

           010310506   δίσκος ρηχός         116122   22x11,5 cm

           010310507   δίσκος ρηχός         116132      30x16 cm

           010310508   δίσκος ρηχός         116146   47x15,5 cm

           010310509   δίσκος ρηχός         116161   63x15,7 cm

   ΤΕΤΡΑ Π14     πιατέλα παραλ/μη                  14,5χ9 cm

   ΤΕΤΡΑ Π16     πιατέλα παραλ/μη                16,5x10 cm

   ΤΕΤΡΑ Π25     πιατέλα παραλ/μη                   25x16 cm

   ΤΕΤΡΑ Π28     πιατέλα παραλ/μη                   28x18 cm

   ΤΕΤΡΑ Π32     πιατέλα παραλ/μη                   32x21 cm

   ΤΕΤΡΑ Π35     πιατέλα παραλ/μη                   35x23 cm

     1299Π32     πιατέλα παραλ/μη
«Bali»                                      32x23 cm

  60-071111     πιατέλα ορθογώνια                   11x8 cm

  60-071113     πιατέλα ορθογώνια                13x8,8 cm

  60-071115     πιατέλα ορθογώνια                14,5x9 cm

  60-071118     πιατέλα ορθογώνια           16,5x10,5 cm

  60-071120     πιατέλα ορθογώνια                 19x12 cm

  60-071123     πιατέλα ορθογώνια              21x13,5 cm

  60-071225     πιατέλα ορθογώνια           23,5x15,5 cm

  60-071228     πιατέλα ορθογώνια              25,5x18 cm

  60-071232     πιατέλα ορθογώνια           28,5x20,7 cm

   857ΠΑΡΑΛ     πιατέλα παραλ/μη                   26χ13 cm

  60-155330     πιατέλα ασύμμετρη                 30x10 cm

   60-155335     πιατέλα ασύμμετρη                 35x12 cm

   60-155340     πιατέλα ασύμμετρη                 40x14 cm

           010310504   πιατέλα                                  ( 37 cm)
ρηχή                       186137      31x24 cm

           010310505   πιατέλα                                  ( 40 cm)
ρηχή                      186140      34x25 cm

           010310493   πιατέλα 
τρίγωνη                  112523             24 cm

    850ΠΙΑΤΡΙ     πιατέλα τρίγωνη                            31 cm

   60-171228     πιατέλα «Κύμα»                    28x18,5 cm

   60-171233     πιατέλα «Κύμα»                        34x22 cm

   60-171240     πιατέλα «Κύμα»                        39x26 cm

      52.84810     πιατέλα ψαριού                       24χ15 cm

      52.84811     πιατέλα ψαριού                       30x19 cm

      52.84812     πιατέλα ψαριού                       39χ26 cm
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις                κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

      30.80065   πλατώ σερβίσματος 
μαρμάρινο 
με χέρι           38χ13,5χ1 cm

      30.80066   πλατώ σερβίσματος 
μαρμάρινο με ξύλο
με χέρι              35χ15χ1 cm

      30.80067   πλατώ σερβίσματος 
μαρμάρινο με ξύλο
με χέρι              45χ15χ1 cm

      30.80072   πλατώ σερβίσματος 
μαρμάρινο με ξύλο             
με χέρι                 30χ15 cm

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

                                                                381-85-0107   βάση πορσελάνης 
2 θέσεων οβάλ 
με ξύλινο πλατώ
                       36,5χ22,5 cm

                                                          381-85-0106   δίσκος ξύλινος 
με πλατό πορσελάνης
                             37χ25 cm

                                                          381-85-0108   δίσκος ξύλινος με χέρι 
με πλατό πορσελάνης
                             44χ17 cm

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

       96.10005  γιουβετσάκι ρουστίκ,
καφέ                           14 cm

       96.10008  γιουβετσάκι ρουστίκ
καφέ                           16 cm

       96.10006  γιουβετσάκι με χέρια, 
ρουστίκ, καφέ             14 cm

       96.10007  γιουβετσάκι βαρελάκι
ρουστίκ, καφέ             16 cm

       96.10012  γιουβετσάκι με χέρια, ρου-
στίκ, καφέ                   16 cm

       96.10013  καπάκι για γιουβετσάκι 
ρουστίκ, καφέ             16 cm

       96.10009  σαγανάκι ρουστίκ
καφέ                           17 cm

       96.10010  σαγανάκι ρουστίκ οβάλ
καφέ                      22χ14 cm

       96.10011  σαγανάκι ρουστίκ οβάλ
καφέ                      24χ15 cm

       96.10015  μπολ joker, καφέ          6 cm

       96.10014  μπολ joker, λευκό        6 cm

       96.10028  μπολ joker, μαύρο        6 cm

       96.10016  ραμκέν, καφέ                9 cm

       96.10017  ραμκέν, λευκό              9 cm

       96.10026  ραμκέν, μαύρο              9 cm

σκεύη πορσελάνης σκεύη μαρμάρου

πυρίμαχα σκεύη 

         05-0201   πιατέλα πορσελάνης 
με εσοχές
για καλαμάκια, 
9 θέσεων                32,4 cm

        05-0202   πιατέλα πορσελάνης 
με εσοχές
για καλαμάκια, 
5 θέσεων                   32 cm

        05-0203   πιατέλα πορσελάνης 
με εσοχές
για καλαμάκια, 
4 θέσεων                31,7 cm

                                                                  05-0204   πιατέλα πορσελάνης 
με εσοχές
για καλαμάκια, 
6 θέσεων                31,7 cm

 381-05-0103   πιατέλα πορσελάνης 
                         με χέρι                 17χ9,5 cm

 381-05-0102   πιατέλα πορσελάνης 
με χέρι                  24χ14 cm

                                                          381-55-3626   σταντ για σουβλάκια
inox                            46 cm

381-55-3627   σταντ για σουβλάκια
bronze                        46 cm
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

                                                                381-85-1361   ξύλινος δίσκος με αυλάκι
και λαβή               42χ20 cm

                                                          381-85-1362   ξύλινος δίσκος με αυλάκι
και λαβή               49χ23 cm

                                                          381-85-1363   ξύλινος δίσκος με αυλάκι
και λαβή               53χ30 cm

         000191   πλατώ ξύλινο
«τσατήρα»                 50 cm

         000190   πλατώ ξύλινο
«τσατήρα»                 60 cm

      30.71100   ξύλινο πλατό 
bamboo                36x26 cm

      30.71096   ξύλινο πλατό 
bamboo          40,5x14,5 cm

      35.02214   πλατό σερβίσματος
από ξύλο 
ακακίας               41x30 cm

      30.71098   ξύλινο πλατό σερβίσματος
ακακίας             45χ18,5 cm

      30.71097   ξύλινο πλατό σερβίσματος 
ακακίας                29x22 cm

      30.80245   πλατό σερβίσματος
από ξύλο 
ακακίας                35x20 cm

      30.80246   πλατό σερβίσματος
από ξύλο 
ακακίας                38x19 cm

      30.80104   ξύλινο πλατό 
ξύλο ακακίας    52x19,5 cm

      30.80105   ξύλινο πλατό 
ξύλο ακακίας        53x16 cm

βάση παρουσίασης  από ξύλο ακακίας

      35.02213   μεσαία            37x12x13 cm

      35.02212   μεγάλη            52x15x17 cm

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

                                                          381-85-1364   ξύλινος δίσκος 
με αυλάκι              26χ38 cm

                                                          381-85-1365   ξύλινος δίσκος 
με αυλάκι              30χ43 cm

       30.80035   δίσκος bamboo
με 3 θέσεις για 
μπολάκια       29x19x1,8 cm

       30.80046   δίσκος 
bamboo         29x18x1,6 cm

       30.80047   δίσκος 
bamboo         26x26x1,6 cm

      30.71093   ξύλινο πλατό bamboo
               27x20 cm | 1,8 cm

      30.71094   ξύλινο πλατό bamboo
            32,5χ23 cm | 1,8 cm

      30.71095   ξύλινο πλατό bamboo
               35χ25 cm | 1,8 cm

      30.80102   ξύλινος δίσκος bamboo
με αυλάκι             29χ19 cm

      30.80039   ξύλινος δίσκος bamboo
με αυλάκι             34χ30 cm

      30.80101   ξύλινος δίσκος bamboo
με αυλάκι             42χ32 cm

      30.80103   ξύλινος δίσκος bamboo
με αυλάκι             51χ36 cm

      30.80115   ξύλινος δίσκος bamboo
με γείσο        28 cm | 1,8 cm

     *35.02324   πλατό σερβίσματος
από ξύλο ακακίας, 
με μαυροπίνακα,
2 όψων          16,5x33,5 cm

ξύλινα σκεύη 
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

      *27.00968   δίσκος φυσικής πέτρας
στρογγυλός                22 cm

       27.00969   δίσκος φυσικής πέτρας
στρογγυλός                28 cm

       27.00998   δίσκος φυσικής πέτρας
στρογγυλός                33 cm

       27.00999   δίσκος φυσικής πέτρας
στρογγυλός                38 cm

       30.41245   σετ 2 δίσκοι φυσικής
πέτρας                  15χ10 cm

       30.41246   σετ 2 δίσκοι φυσικής
πέτρας                  20χ10 cm

       30.41247   σετ 2 δίσκοι φυσικής
πέτρας                  30χ10 cm

     *27.00935   σετ 2 δίσκοι πέτρας, 
πάχους 4-7 mm
          23 cm (+ 8 cm η λαβή)

      *27.00936   σετ 2 δίσκοι πέτρας, 
πάχους 4-7 mm
    26x20 cm (+ 8 cm η λαβή)

     *27.00938   δίσκος πέτρας, 
πάχους 4-7 mm
                             30χ10 cm

       30.40335   σετ 2 δίσκοι πέτρας
παραλ/μοι              20χ10 cm

       30.40336   σετ 2 δίσκοι πέτρας
παραλ/μοι            30χ15 cm

         30.80063   πλάκα πέτρας 
ορθογώνια
με χέρι              35χ15x1 cm

       35.01666   δίσκος πέτρας 
καρδιά                        25 cm

       30.80052   δίσκος πέτρας 
με λαβές              50x30 cm

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

      27.00991   δίσκος πέτρας, 
GN 1/2             32,5χ26,5 cm

       27.00992   δίσκος πέτρας, 
GN 1/3             32,5χ17,5 cm

       27.00993   δίσκος πέτρας, 
GN 1/4             26,5x16,2 cm

     *27.00973   δίσκος πέτρας 
GN 2/4                 53x16,2 cm

       27.00996   δίσκος πέτρας 
παραλ/μος            45x30 cm

       27.00994   δίσκος πέτρας 
τετράγωνος           25χ25 cm

       27.00995   δίσκος πέτρας 
τετράγωνος           30χ30 cm

      30.80099   ξύλινος δίσκος bamboo
με πέτρινη 
πλάκα                   25x32 cm

        30.80098   ξύλινος δίσκος bamboo
με πέτρινη 
πλάκα                   30x40 cm

      30.80100   ξύλινος δίσκος ακακίας
με πέτρινη 
πλάκα            35χ25χ2,5 cm

      30.80070   πλάκα πέτρας σε ξύλινο
πλαίσιο με χέρι
«Shushi»            23χ9x1 cm

      30.80071   πλάκα πέτρας σε ξύλινο
πλαίσιο με χέρι
«Cheese»     27,5χ9,5x1 cm

      35.02346   σταντ ξύλινο 
με 2 δίσκους 
φυσικής πέτρας:
(36x14 cm & 36x24 cm)
                40χ30 cm | 25 cm

σκεύη φυσικής πέτρας
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

     98-01-064     πλάκα από μαντέμι 
2 όψεων             22x30 cm

98-01-064LAV     ξύλινη βάση       40x25 cm

     98-01-045     πλάκα από μαντέμι 
2 όψεων             26x47 cm

   98-01-045B     ξύλινη βάση       52x29 cm

     98-01-046     τηγάνι grill
μαντεμένιο          24x24 cm

   98-01-046B     ξύλινη βάση       30χ28 cm

     98-01-048     μαντεμένιο ταψί
26χ26χ3,5 cm

   98-01-048B     ξύλινη βάση       36χ28 cm

     98-01-049     μαντεμένιο ταψί
26χ32χ3,5 cm

   98-01-049B     ξύλινη βάση       42χ28 cm

     98-01-098     κατσαρόλα από μαντέμι 
πορτοκαλί                 14 cm

     98-01-032     κατσαρόλα από μαντέμι 
paprica                     12 cm

     98-01-034     κατσαρόλα από μαντέμι 
paprica                     18 cm

     98-01-036     κατσαρόλα από μαντέμι 
paprica                     21 cm

     98-01-074     κατσαρόλα από μαντέμι 
κόκκινη                     10 cm

     98-01-075     κατσαρόλα από μαντέμι 
πορτοκαλί                 10 cm

     98-01-076     κατσαρόλα από μαντέμι 
κόκκινη οβάλ    12χ9χ6 cm

σκεύη από μαντέμι

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

       30.80078     μαντεμένιο τηγανάκι
σε ξύλινη βάση     10,5 cm

       35.02418     μαντεμένιο τηγάνι 
με ξύλινη βάση
                        13,4x20 cm

       35.00041     μαντεμένια πλάκα 
με ξύλινη βάση
                    35χ14χ2,4 cm

       30.80075     μαντεμένιο σαγάνι 
σε ξύλινη βάση        12 cm

       30.80079     μαντεμένιο σαγάνι
σε ξύλινη βάση     15,5 cm

       30.80076     μαντεμένιο οβάλ
σαγάνι σε ξύλινη 
βάση                15,5χ10 cm
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

σκεύη inox

σκεύη γαλβανιζέ

       30.41031  ταψάκι, inox
             18,5χ9,5 cm | 4,5 cm

       34.60027  καλάθι, 
inox             46x20 cm | 7 cm

       30.80073  τηγανάκι, 
inox                   10 cm |3 cm

       34.60016  κατσαρολάκι, inox
17 cl               7,2 cm | 4,7 cm

       30.80029  μπολάκι με λαβές,
inox               13 cm | 4,5 cm

       30.80030  μπολάκι με λαβές,
inox               15 cm | 4,5 cm

       30.80037  μπολάκι με λαβές,
inox                  17 cm | 5 cm

       30.41032  κουβαδάκι με πόδι, 
inox                              7 cm

       30.41033  κουβαδάκι με πόδι, 
inox                               9 cm

       30.41034  κουβαδάκι με πόδι, 
inox                             12 cm

       30.41037  καρδαρίτσα, 
inox                 4,5 cm | 5 cm

       30.41038  καρδαρίτσα, 
inox                  7 cm | 10 cm

 381-51-0601  σουρωτήρι                 10 cm

 381-51-0602  σουρωτήρι                 14 cm

 381-51-0603  σουρωτήρι                 20 cm

       30.41035  σουρωτηράκι, inox    10 cm

       30.41036  σουρωτηράκι, inox    13 cm 

       34.60028  ραμκέν inox                 4,3 cl

       34.60029  μπολάκι inox               7,1 cl

       34.60030  μπολάκι inox                 17 cl

       34.60050  μπολάκι inox             22,7 cl

       34.60007  μπολάκι inox                 34 cl

       34.60035  μπολάκι γαλβανιζέ
                         15 cm | 8 cm

       34.60099  μπολάκι γαλβανιζέ 
οβάλ     15,5χ11 cm | 8,5 cm

      34.60038  μπολ γαλβανιζέ 
οβάλ           24x15 cm | 5 cm

       34.60036  μπολ γαλβανιζέ 
οβάλ           23x15 cm | 7 cm

       34.60037  μπολ στρογγυλό
γαλβανιζέ         22 cm | 5 cm

       34.60039  κουβαδάκι διπλό 
γαλβανιζέ                   12 cm

       34.60132  κουβαδάκι γαλβανιζέ 
με 2 λαβές
                  8,5 cm | 11,2 cm

       34.60131  κουβαδάκι γαλβανιζέ
με χερούλι
                       12 cm | 11 cm

       34.60069  δοχείο γαλβανιζέ 
       24,5x15,5 cm | 12,5 cm
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις                κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις
σκεύη συρμάτινα σκεύη antique

        30.41041  καλαθάκι συρμάτινο 
στρογγυλό
inox                    9 cm | 9 cm

       30.41039  καλαθάκι συρμάτινο 
inox            10x8 cm | 6,5 cm

       30.41040  καλαθάκι συρμάτινο 
inox        10,5x9 cm | 6,5 cm

       30.41042  καλαθάκι συρμάτινο 
inox      27,5x13 cm | 4,5 cm

       34.60103  καλαθάκι συρμάτινο 
inox, black metall
9,3 cm | 9 cm

       34.60102  καλαθάκι συρμάτινο 
inox, black metall
12,5x10 cm | 8,5 cm

       30.80038  συρμάτινη βάση κώνος,
inox                       12x22 cm

       30.80263  καλαθάκι συρμάτινο 
inox, black metall
10,5 cm | 8,3 cm

 381-55-3624  καλάθι για τσιπς, 
χρωμίου               9χ9χ6 cm

 381-55-3625  καλάθι για τσιπς, 
bronze                 9χ9χ6 cm

 381-55-3622  καλάθι για τσιπς, 
χρωμίου          12χ11χ8 cm

 381-55-3635  καλάθι για τσιπς, 
χρωμίου          19x13x5 cm

 381-55-3634  καλάθι για τσιπς, 
bronze             19x13x5 cm

 381-55-3632  καλάθι για τσιπς, 
χρωμίου          22x14x7 cm

 381-55-3633  καλάθι για τσιπς, 
bronze             22x14x7 cm

 381-55-3630  καλάθι για τσιπς, 
χρωμίου          14x14x6 cm

 381-55-3631  καλάθι για τσιπς, 
bronze             14x14x6 cm

      30.80116  mini κατσαρολάκι
copper             8 cm | 4,5 cm

       30.80117  mini κατσαρολάκι
copper                9 cm | 6 cm

       30.80118  mini wok, 
copper           14 cm | 5,5 cm

mini σκεύη copper
με τριπλή επίστρωση 2,5 mm
χαλκός/αλoυμίνιο/stainless steel

       30.41228  κατσαρολάκι 
copper                5 cm | 3 cm

       30.41248  κατσαρολάκι 
copper            7,5 cm | 4 cm

       30.41227  κατσαρολάκι 
copper            8,5 cm | 5 cm

       30.41226  τηγανάκι 
copper             12 cm | 3 cm

      34.60094  κουβαδάκι, 
copper              10 cm | 9 cm

      34.60096  κουβαδάκι antique, 
silver                10 cm | 9 cm

       34.60097  κουβαδάκι antique, 
copper              10 cm | 9 cm

       34.60002  μπολ σφυρίλατο
copper        11,6 cm | 9,5 cm

       34.60001  μπολ σφυρίλατο
inox            11,6 cm | 9,5 cm

       27.40618  mug σφυρίλατο, copper
8,5 cm | 8,5 cm

       27.40607  mug σφυρίλατο, inox
8,5 cm | 8,5 cm

       34.60090  μπολ σφυρίλατο, κόκκινο
8,5 cm | 8,5 cm

       34.60091  μπολ σφυρίλατο, μαύρο
8,5 cm | 8,5 cm
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

       30.41253     πιάτο ρηχό 
εμαγιέ                       20 cm

         30.41254     πιάτο ρηχό 
εμαγιέ                       24 cm

         30.41255     πιάτο βαθύ               18 cm

         30.41256     πιάτο βαθύ               20 cm

         30.41257     πιάτο βαθύ               22 cm

         30.41258     πιάτο βαθύ               24 cm

       30.41259     μπολ στρογγυλό 
εμαγιέ                       16 cm

       30.41251     μπολ ορθογώνιο 
εμαγιέ              17,5χ13 cm

       30.41252     μπολ ορθογώνιο 
εμαγιέ              21,5χ16 cm

       30.41262     φλιτζάνι εμαγιέ, 
12 cl                   7 cm | 5 cm

       30.41260     κούπα εμαγιέ, 
36 cl                   9 cm | 8 cm

       30.41261     κούπα εμαγιέ, 
52 cl                 10 cm | 9 cm

       30.41264     ποτήρι εμαγιέ, 
30 cl                   9 cm | 9 cm

       30.41263     ποτήρι εμαγιέ, 
40 cl                 9 cm | 12 cm

            78350     πιάτο ρηχό κόκκινο
εμαγιέ                       20 cm

            78351     πιάτο ρηχό 
εμαγιέ                       22 cm

            78355     πιάτο βαθύ εμαγιέ    16 cm

            78356     πιάτο βαθύ εμαγιέ    18 cm

            78357     πιάτο βαθύ εμαγιέ    20 cm

            78358     πιάτο βαθύ εμαγιέ    22 cm

            78359     πιάτο βαθύ εμαγιέ    24 cm

            78352     πιάτο βαθύ εμαγιέ    26 cm

          912214     σαγανάκι εμαγιέ       14 cm

          912218     σαγανάκι εμαγιέ       18 cm

             78401     κατσαρόλα εμαγιέ    16 cm

             78402     κατσαρόλα εμαγιέ    18 cm

             78403     κατσαρόλα εμαγιέ    20 cm

             78366     κατσαρολάκι             14 cm

             78367     κατσαρολάκι             16 cm

             78368     κατσαρολάκι             18 cm

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

κατσαρόλα για μύδια εμαγιέ

       27.00623     για 0,5 Kgr μύδια
                   13,5 cm | 9 cm

       30.41043     για 1 Kgr μύδια
                    19 cm | 12 cm

       30.41044     για 1,5 Kgr μύδια
                    21 cm | 13 cm

       27.00627     για 2 Kgr μύδια
               24 cm | 13,5 cm

       30.80045     κατσαρόλα για μύδια
λευκή                       12 cm

       30.80044     κατσαρόλα για μύδια
λευκή                       18 cm

       30.80031     κατσαρόλα για μύδια
μπλε, 2,8 lt                 18 cm

       30.40195     mini χύτρα, μαύρη
12 cm | 9 cm

       30.40194     mini χύτρα, 
μπλε               10 cm | 6 cm

mini ταψάκια παέγιας

       30.40196     ταψάκι         12 cm | 2,5 cm

       30.40197     ταψάκι         15 cm | 2,7 cm

       30.40198     ταψάκι         20 cm | 3,6 cm

       30.40199     ταψάκι            24 cm | 4 cm

       30.41310     mini μπολ εμαγιέ     14 cm

       30.41311     mini μπολ εμαγιέ     16 cm

       30.41312     mini μπολ εμαγιέ     18 cm

       30.41313     mini μπολ εμαγιέ     20 cm

       30.40200     mini μπολ εμαγιέ     24 cm

σκεύη εμαγιέ

για σκεύη μελαμίνης ανατρέξτε 
σελ.: 176-180



σκεύη γυάλινα

«Lys», στοιβαζ.
538450 6 cm - 3,5 cl
538451 7,5 cm - 7,5 cl
532054 cm - 15 cl
532051  10,5 cm - 24 cl
532021 12 cm - 38 cl

«Pompei», στοιβαζ.
00.44350 6 cm
00.44351 8 cm
00.44352 10,5 cm
00.44353 12 cm
00.44354 14 cm

«Mr. Chef», στοιβαζ.
00.44180 9 cm - 5 cl
00.44181 11 cm - 10 cl
00.44182 14 cm - 25 cl

μπολ «Viva»
00.44160 12 cm
00.44161 14 cm

μπολ «Modi»
τετράγωνο
01.44056 8x8 cm
01.44017 10,5x10,5 cm
01.44053 14x14 cm

«Practica», οβάλ
01.44102 10 cm
01.44103 12 cm
01.44104 14 cm
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σκεύη πορσελάνης

σκεύη polycarbonate

μπολ βουτύρου
στοιβαζόμενο
60-023406 6 cm

60-023407 7 cm

60-023506
μπολ βουτύρου 
6 cm

61-2109
μπολ κωνικό
8χ5 cm

040390011 A3564   
μπολ «Pearl»
κωνικό, 13 cm

040390160 A6680  
μπολ «Pearl»
στρογ., 8,5x13 cm

61-2108                  
μπολ «καμπάνα»       
7,5χ5,5 cm

040390303 Α0107  
μπολ «Pearl»
11,5 cm

61-2015                   
μπολ «βαρκάκι»       
9 cm

61-92015                 
μπολ «βαρκάκι»        
9 cm

040390340 A12337
μπολάκι
6,5 cm

60-923406
μπολ βουτύρου
στοιβαζόμενο, 6 cm

040390311  Α8268
μπολ «Pearl»
στρογγυλό, 7x3 cm

040390190  A7001 
ραμκέν «Pearl»
7,5x3,8 cm 

040390191 A7002  
ραμκέν «Pearl»
9x6,5 cm

040390155 A6560  
κουτάλι
18,4 cm

60-0802                     
κουτάλι ρυζιού 

μπολ «Pearl»
πολυγωνικό
040390181 5,5x2 cm

040390182  7x3 cm

μπολ «Pearl»            
040390006  9 cm

040390007 10,6 cm
040390005 15,5 cm

61-2209                     
μπολ με γείσο           
9,5 cm

«Pearl» τρίγωνο, 
040390165  9,6 cm

040390166  13 cm

σουφλέ «Pearl»
040390035 7,6 cm

040390031 10 cm

63-1201                           
μπολ ντιπ διπλό               
14x7 cm

63-1202                           
μπολ ντιπ ορθογώνιο
διπλό, 15x8 cm

040390343  A20632      
μπολ για σος
2 θέσεων, 15,2 cm

040390030  A3922        
μπολ «Pearl»
2 θέσεων, 17,8 cm

040390170   A6836       
μπολ «Pearl»
2 θέσεων, 20x9 cm

040390344  A17601      
μπολ, 3 θέσεων              
28x13 cm

60-123308                 
μπολ με πόδι            
7,5 cm

60-923308                 
μπολ με πόδι            
7,5 cm

61-123205                 
μπολ βουτύρου 
στοιβαζ., 5 cm

040390140  A6180 
μπολ «Pearl»
τετράγ., 6,5x3,3 cm

60-123408              
μπολ τετράγωνο       
8,2 cm

60-923408               
μπολ τετράγωνο       
8,2 cm

μπολ τετράγωνο
60-123609 9,3 cm
60-123611 11 cm
60-123613 13 cm
60-123615 14,5 cm

V: OlivineA: Amber

Z: SapphyreQ: Quartz

58912
μπολ στρογγυλό 
διάφανο, 12 cm

και σε διάφορα χρώματα
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1254AYGO                       
αυγοθήκη πορσελάνης

53-731                            
αυγοθήκη                        
4,8 cm

30.40262                        
σετ 6 αυγοθήκες, inox
8,5 cm | 1,5 cm

040610061                     
αυγοθήκη τετράγωνη
μελαμίνης, 11,5 cm 

1259ΟΔΟΝΤ                     
θήκη οδοντογλυφίδων

45-56112                        
θήκη οδοντογλυφίδων

30.41009
δισκάκι λογαριασμού,
inox, 15,2 cm | 11 cm

040050031                       
δισκάκι λογαριαμού
«Thank you»

04-01-076                      
δισκάκι λογαρισμών 
με κλιπ, 32x32x27 cm

10-00-001                      
θήκη λογαριασμού 
ακρυλική

09-00-006                      
θήκη λογαριασμού 
ακρυλική

SECS-001                         
θήκη λογαριασμού 
inox

23-17-440                      
σταντ αριθμών
με μανταλάκι                   
12 cm

stand αριθμών σπιράλ,
inox
27.71470 12 cm
27.71471 22 cm

23-17-651                      
σταντ τραπεζιού 
για κάρτες, 
inox                                 
6χ4,7 cm

23-17-522                      
σταντ τραπεζιού 
για κάρτες,
inox                                 
7x3,5 cm

23-17-180                              
σταντ αριθμών, inox

σετ αριθμοί διάτρητοι
23-13-067 «1-50»
23-13-068 «51-100»

σετ αριθμοί «Λ», inox
23-17-527  «1-50»
23-17-528 «51-100»

09-00-011                              
σετ αριθμοί «1-25»
ακρυλικοί

000 068                                  
σετ αριθμοί «1-20»
ξύλινοι

27.04015
ανθοδοχείο inox
16,5 cm

27.04017
ανθοδοχείο inox
18 cm

22-3425                          
σταντ μενού
inox

27.00031
επιτραπέζιο δοχείο
απορριμμάτων, SAN
12 cm | 18 cm

60.34551
επιτραπέζιο δοχείο
απορριμμάτων, inox
10 cm | 13 cm

060370076 5170AF/BI   
δοχείο απορριμμάτων 
πλαστικό
12,5 cm / 12 cm

02-166                            
σταντ Reserve 
«Λάμπα»                         
7,2χ9,2 cm

040450063                    
σταντ Reserve
16x6 cm

30.40259
σετ 4 τμχ. ταμπελάκια
reserved, inox
5,2 cm | 4 cm

30.40306                         
ταμπελάκι inox,
«no smoking»
5,2 cm | 4 cm

040050025 DCH-6
σταντ αριθμών, 15 cm

040050026  DCH-8       
σταντ αριθμών, 20 cm

040050027  DCH-12     
σταντ αριθμών, 30 cm

040050029  DCH-18
σταντ αριθμών, 45 cm
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35.00381
μπουκάλι λαδιού 
κωνικό, 
200 ml 

35.00382
μπουκάλι λαδιού 
στρογγυλό, 
450 ml

35.00383
μπουκάλι λαδιού 
φαρδύ, 
400 ml

08.00389
φιάλη λαδιού 
«Optima Olive Oil»
25 cl

08.00396
φιάλη ξυδιού 
«Optima Vinegar»
25 cl

00.70067
φιάλη λαδιού, 25 cl
«Gotica», 16,5 cm

00.70068
φιάλη λαδιού, 50 cl
«Gotica», 21 cm

00.35040
φιάλη λαδιού
«Helios», 24 cl
7,8 cm | 15,2 cm

00.70120                  
φιάλη λαδιού 
«Olivia», 22 cl
8,5 cm | 11,5 cm

90.00101
φιάλη λαδιού
«Cruet», 22 cl
16,5 cm | 21,5 cm

01.85131
φιάλη λαδιού
«Indro»
3,7 cm | 8 cm

00.70052
φιάλη λαδιού 
«Fiori», 50 cl
26,1 cm

00.70041
φιάλη λαδιού 
«Eticat», 55 cl
26 cm

00.70000                  
φιάλη λαδιού 
«Assisi», 72 cl
8,1 cm | 28,5 cm

27.11765                          
χαρτοπετσετοθήκη
μεταλλική, 
για 150 χαρτοπετσέτες
19χ19χ19 cm

23-17-672                        
χαρτοπετσετοθήκη
inox, με έλασμα
20χ20 cm

χαρτοπετσετοθήκη 
PG, μαύρη
IAX02-25-BK                   
24χ24 - 13x13x15 cm

IAX02-33-BK                   
33χ33 - 17χ17χ15 cm

χαρτοπετσετοθήκη 
PG, αμμοβολή
IAX02-25-FR                    
24χ24 - 13x13x15 cm

IAX02-33-FR                    
33χ33 - 17χ17χ15 cm

05-438                            
χαρτοπετσετοθήκη
inox                                     
12x12x18 cm 

χαρτοπετσετοθήκη
μαύρη
05-243 12χ12χ18 cm 

                                        
05-245 17χ17χ18 cm 

040140150                     
τυριέρα, inox
6,8 cm / 11,6 cm

21-3041                          
τυριέρα, inox

*12.3480.0000
τυριέρα, inox
ύψος: 8,3 cm

*12.3418.0000 /
*50.8868.0000
βουτυριέρα inox/πορσελ.

σαλτσιέρα inx
040260023  15 cl

040260024  24 cl

040390324  Α0532        
σαλτσιέρα πορσελάνης
12,7 cm

040310350                     
xαρτοπετσετοθήκη 
πορσελάνης

M120001                          
χαρτοπετσετοθήκη
inox, 12x3x7,5 cm

M120002                          
χαρτοπετσετοθήκη
inox σε διάφορα 
χρώματα, 12x3x7,5 cm

30.40252                         
θήκη για χαρτοπετσέτες
inox
17x3 cm | 7 cm cm

27.00058
ψιχουλοσυλλέκτης
inox, 22χ6,5 cm

35.02606
ψιχουλοσυλλέκτης
βούρτσα με φαράσι
16 cm
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19.24001
λαδόξυδο
20,5 cm

19.24002                        
λαδόξυδο, αλατοπίπερο
& θήκη οδοντογλυφί-
δων, 20,5 cm

040401046
λαδόξυδο και 
αλατοπίπερο
4 θέσεων

21-3037
λαδόξυδο 
δύο θέσεων

21-3036
λαδόξυδο και 
αλατοπίπερο
4 θέσεων

13-01-301
σετ λαδόξυδο, αλατοπί-
περο θήκη οδοντογλυφί-
δων, πετσετοθήκη

M070001
λαδόξυδο

M070000
λαδόξυδο
σε λευκό, μπλε, πράσινο

23-17-447
λαδόξυδο 
με κεραστήρι

07-012                            
σετ λαδόξυδο & 
αλατοπίπερο, 25 cm

07-010                            
σετ λαδόξυδο                  
25 cm

05-611                            
σετ λαδόξυδο & 
αλατοπίπερο                    

13-01-030
λαδόξυδο και 
αλατοπίπερο
4 θέσεων

21-3409Α
σετ 4 θέσεων, inox
αλατοπίπερο, θήκη οδο-
ντογλυφίδων, πετσετοθήκη

M060000
σετ 4 θέσεων, inox
αλατοπίπερο, θήκη οδο-
ντογλυφίδων, πετσετοθήκη

M040004
σετ 4 θέσεων, inox
αλατοπίπερο, θήκη οδο-
ντογλυφίδων, πετσετοθήκη

54-01-077
σετ 3 θέσεων, inox
αλατοπίπερο, 
πετσετοθήκη

05-619
δίσκος με λαδόξυδο,
αλατοπίπερο
18 cm | 30 cm

21-3033
αλατιέρα γυάλινη
με inox καπάκι

040090003
αλατιέρα mini
τετράγωνη, 5,5 cm

040090004
αλατιέρα Αϊφελ
11,4 cm

45-8039
αλατιέρα 
τετράγωνη

βάση συρμάτινη 
για menage
63-01-184 17x26 cm
63-01-189 20x26 cm

04-01-083
γεμιστικό αλατιέρας
04-01-082
γεμιστικό πιπεριέρας

330.40352
σετ 3 θέσεων 
πορσελάνης
12,5χ5,4χ9 cm

61-3027S
αλατιέρα
61-3027P
πιπεριέρα

61-3026S
αλατιέρα
61-3026P
πιπεριέρα

61-3051S
αλατιέρα
61-3051P
πιπεριέρα

61-3040S
αλατιέρα
61-3040P
πιπεριέρα

27.40507                       
σετ 2 τμχ. αλλατοπίπερο
γυάλινο με inox καπάκι
6 cm | 10 cm

27310
ξύλινη βάση λευκή
από ξυλο ακακίας, 29χ18,5χ22 cm

27210
ξύλινη βάση λευκή
από ξυλο ακακίας, 29χ18,5χ22 cm

27202
ξύλινη βάση λευκή
από ξυλο ακακίας,  17,4χ10,4χ5 cm

27202
ξύλινη βάση 
από ξυλο ακακίας,  17,4χ10,4χ5 cm
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35.01742
σετ μύλοι ακρυλικοί 
πιπεριού και αλατιού
με κεραμικό μηχανισμό
10 cm

35.01714
σετ μύλοι ακρυλικοί 
πιπεριού και αλατιού
με κεραμικό μηχανισμό
13 cm

60.58110
μύλος πιπεριού, 
ακρυλικός 
με κεραμικό μηχανισμό, 
10 cm

35.01735
μύλος πιπεριού/αλατιού
με κεραμικό μηχανισμό
γυαλιστερό λευκό, 31 cm

35.01736
μύλος πιπεριού/αλατιού
με κεραμικό μηχανισμό
γυαλιστερό κόκκινο, 31 cm

35.01734
μύλος πιπεριού/αλατιού
με κεραμικό μηχανισμό
γυαλιστερό μαύρο, 31 cm

05.80002
μύλος πιπεριού/αλατιού
«Mahogany», 50 cm

05.80004
μύλος πιπεριού/αλατιού
«Mahogany», 36 cm

05.80011
μύλος πιπεριού/αλατιού
«Mahogany», 28 cm

     60.58095   μύλος πιπεριού ξύλο, φυσικό
με κεραμικό μηχανισμό, 10 cm

     60.58096   μύλος πιπεριού ξύλο, φυσικό
με inox μηχανισμό, 15 cm

     60.58097   μύλος πιπεριού ξύλο, φυσικό
με inox μηχανισμό , 20 cm

     60.58098   μύλος πιπεριού ξύλο, φυσικό
με inox μηχανισμό, 25 cm

     60.58099   μύλος πιπεριού ξύλο, φυσικό
με inox μηχανισμό, 30 cm

     60.58102   μύλος πιπεριού ξύλο, καφέ
με κεραμικό μηχανισμό, 10 cm

     60.58103   μύλος πιπεριού ξύλο καφέ
με inox μηχανισμό, 15 cm

     60.58104   μύλος πιπεριού ξύλο καφέ
με inox μηχανισμό , 20 cm

     60.58105   μύλος πιπεριού ξύλο καφέ
με inox μηχανισμό , 25 cm

     60.58106   μύλος πιπεριού ξύλο καφέ
με inox μηχανισμό , 30 cm

62816
μύλος πιπεριού/αλατιού
με κεραμικό μηχανισμό-
διπλός, 18 cm

35.02117                        
μύλος πιπεριού
ακρυλικός με μεταλλικό
μηχανισμό, 17 cm

35.02119                        
μύλος πιπεριού
ακρυλικός, με μεταλλικό
μηχανισμό, 22 cm 

60.58112
μύλος πιπεριού, 
ακρυλικός με κερα-
μικό μηχανισμό, 
13 cm

60.58111
μύλος πιπεριού, 
ακρυλικός με μεταλ-
λικό μηχανισμό, 
15 cm

60.58113
μύλος πιπεριού, 
ακρυλικός με μεταλ-
λικό μηχανισμό, 
20 cm

45-84181
μύλος γυάλινος 
λευκό καπάκι, 12 cl

45-84182
μύλος γυάλινος 
μαύρο καπάκι, 12 cl

45-87011
μύλος γυάλινος
λευκός, 17 cm

45-87012
μύλος γυάλινος
μαύρος, 17 cm



ΚΑΝΑΤΕΣ - ΚΑΡΑΦΕΣ
σ ε ρ β ί ρ ι σ μ α

94

08.00019
καράφα «Conica» 
0,25 lt

08.00020
καράφα «Conica» 
0,5 lt

08.00021
καράφα «Conica» 
1 lt

00.70200
καράφα «Ypsilon»
0,25 lt

00.70201
καράφα «Ypsilon»
0,5 lt

00.70202
καράφα «Ypsilon»
1 lt

01.35104
κανάτα «Colonna»
1 lt

01.35105
κανάτα «Colonna»
1,3 lt

01.35106
κανάτα «Colonna»
με καπάκι, 1,3 lt

00.35010
κανάτα «Bistrot»
0,3 lt

00.35011
κανάτα «Bistrot»
0,6 lt

00.35012
κανάτα «Bistrot»
1,1 lt

08.00537
καράφα «Supremo»
antidrip, 0,75 lt

08.00536
καράφα «Supremo»
1,5 lt

08.00124
καράφα «Classico»
0,75 lt / 2 lt

00.701340
καράφα «Premium»
2 lt

00.70040
καράφα «Loto»
1,3 lt

00.70135
καράφα «Gamma»
1,6 lt

08.00385
καράφα «Optima»
0,25 lt

08.00386
καράφα «Optima»
0,5 lt

08.00387
καράφα «Optima»
0,75 lt

08.00392
καράφα «Optima»
1 lt

08.00512
φιάλη, 1 lt
«Hydrosommelier»

08.00394
φιάλη χυμού «Optima»
1 lt

08.00897
κανάτα «Sublime»
1 lt

93.05263
κανάτα «Gibraltar»
1 lt

01.35051
κανάτα «Piacenza»
με καπάκι, 1,6 lt

45-676122
κανάτα borosilicate, 1 lt
με ανοξείδωτο καπάκι

45-676121                      
κανάτα borosilicate, 1,3 lt
με ανοξείδωτο καπάκι

00.35050
κανάτα «Kurfa» με δοχείο
πάγου, 2,1 lt cl
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703057
κανάτα άθραυστη 
με στοπ πάγου, polycarbonate
0,95 lt

703069
κανάτα άθραυστη 
με στοπ πάγου, polycarbonate
1,4 lt

703060
κανάτα άθραυστη 
με στοπ πάγου, polycarbonate
1,8 lt

703061
κανάτα άθραυστη 
με στοπ πάγου, polycarbonate
2,1 lt

040050023  CWP-60CL
κανάτα polycarbonate
με τρία στόμια και στοπ πάγου
1,78 lt

69011
καράφα «Nectar»
0,19 lt

69012
καράφα «Nectar»
0,25 lt

69013
καράφα «Nectar»
0,50 lt

00.70100
καράφα «Misura»
0,25 lt

00.70101
καράφα «Misura»
0,50 lt

00.70102
καράφα «Misura»
100 cl

22-3734
κανάτα inox, 
με παγοστάτη, 1 lt

22-3735
κανάτα inox, 
με παγοστάτη, 1,5 lt

53-440
κανάτα inox 
με παγοστάτη, 1,8 lt

*040140013 509571
κανάτα «Magna»,
inox, 1 lt

509576
κανάτα «Professionale»
inox, 1,5 - 2 lt

557670
κανάτα «Bella»,
inox, 1 lt

30.40267
κανάτα πλαστική
με εσωτερικό δοχείο
πάγου και καπάκι, 3 lt

30.41299
κανάτα πλαστική
με εσωτερικό δοχείο
πάγου και καπάκι, 2,2 lt

30.40279
κανάτα πλαστική
με καπάκι, 2 lt

27.10772
κανάτα πλαστική, 
μπλε καπάκι
1,6 lt

27.10773
κανάτα πλαστική, 
πορτοκαλί καπάκι
1,6 lt

30.40268
καράφα πλαστική
1 lt

08.00398
φιάλη «Optima»
ορθογώνια, 1 lt

08.00388
καράφα «Optima»
0,75 lt

01.70050
φιάλη «Indro», 
1 lt

01.70051
φιάλη «Indro», 
0,35 lt

00.84016
φιάλη «Swing», 
1 lt

00.70151
φιάλη «Swing», 
0,25 lt
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ΨΩΜΙΕΡΕΣ
               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

              S0108  ψωμιέρα bamboo
                            15x10x7 cm

              S0204  ψωμιέρα ξύλινη
                            15x10x7 cm

             27206  ψωμιέρα ξύλινη, 
καφέ          28,7χ18χ10 cm

             27306  ψωμιέρα ξύλινη, 
λευκή         28,7χ18χ10 cm

             27076  ψωμιέρα ξύλινη, 
καφέ                17x17x9 cm

             27077  ψωμιέρα ξύλινη, 
καφέ             21x21x10 cm

             27078  ψωμιέρα ξύλινη, 
καφέ             25x25x11 cm

           01-169  ψωμιέρα κόσκινο,     20 cm

       55-21200  ψωμιέρα υφασμάτινη
μπεζ          12x12 cm | 15 cm

       55-21201  ψωμιέρα υφασμάτινη 
καφέ         12x12 cm | 15 cm

       55-21202  ψωμιέρα υφασμάτινη
μαύρη       12x12 cm | 15 cm

       27.30340  ψωμιέρα βαμβακερή 
στρογγυλή
μπεζ                  17 cm | 8 cm

       27.30350  ψωμιέρα βαμβακερή 
στρογγυλή
μπεζ                  20 cm | 9 cm

       27.30351  ψωμιέρα βαμβακερή 
στρογγυλή
μαύρη               20 cm | 9 cm

       27.30360  ψωμιέρα βαμβακερή 
οβάλ, μπεζ        20χ15x7 cm

       27.30361  ψωμιέρα βαμβακερή 
οβάλ, μαύρη      20χ15x7 cm

       27.30370  ψωμιέρα βαμβακερή 
οβάλ, μπεζ        25χ18x9 cm

 381-85-2340   ψωμιέρα «καρέκλα»
cherry               16x16x35 cm

 381-85-2341   ψωμιέρα «καρέκλα»
fumo                 16x16x35 cm

 381-85-2342   ψωμιέρα «καρότσι»
cherry               30χ14χ14 cm

 381-85-2343   ψωμιέρα «καρότσι»
fumo                 30χ14χ14 cm

 381-85-2344   ψωμιέρα «καρότσι»
cherry               38χ18χ13 cm

 381-85-2345   ψωμιέρα «καρότσι»
fumo                 38χ18χ13 cm

 381-85-2346   ψωμιέρα «καρότσι»
cherry               46χ22χ16 cm

 381-85-2347   ψωμιέρα «καρότσι»
fumo                 46χ22χ16 cm

 381-85-2348   ψωμιέρα «τελάρο»
cherry               21χ12χ10 cm

 381-85-2349   ψωμιέρα «τελάρο»
fumo                 21χ12χ10 cm

 381-85-2354   ψωμιέρα «σκάφη»
cherry               27χ14χ11 cm

 381-85-2355   ψωμιέρα «σκάφη»
fumo                 27χ14χ11 cm

      60-01-057   ψωμιέρα ξύλινη
παραλ/μη, σκούρο καφέ
                                18x30 cm

      60-01-019   ψωμιέρα ξύλινη 
παραλ/μη, ανοιχτό καφέ
                                18x30 cm

      60-01-056   ψωμιέρα ξύλινη
παραλ/μη, σκούρο καφέ
                             14x30 cm

      60-01-011   ψωμιέρα ξύλινη παραλ/μη,
ανοιχτό καφέ
                             14x30 cm

      60-01-075   ψωμιέρα ξύλινη
τετράγωνη, σκούρο καφέ
                                19x19 cm

      60-01-044   ψωμιέρα ξύλινη 
τετράγωνη, ανοιχτό καφέ
                                19x19 cm

60-01-0121.P  ψωμιέρα ξύλινη 
ραβδωτή, μαύρη
                           26χ16 cm
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ΨΩΜΙΕΡΕΣ
               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις                κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

  *040140034  ψωμιέρα στρογγυλή, 
inox                            25x7 cm

  *040140033  ψωμιέρα στρογγυλή, 
inox                         25x10 cm

                      *  θήκη για sticks, 
inox                        9,5x16 cm

           *84325  ψωμιέρα στρογγυλή, 
inox                                25 cm

           *84331  ψωμιέρα στρογγυλή, 
inox                                31 cm

       27.30276       ψωμιέρα, inox         16 cm

     *27.30277       ψωμιέρα, inox         20 cm

     61-01-054  ψωμιέρα συρμάτινη
τετράγωνη           17x21 cm 

      63-01-194  ψωμιέρα συρμάτινη
τετράγωνη, μαύρη
                           20x20 cm 

      63-01-192  ψωμιέρα συρμάτινη
οβάλ, μαύρη        25x18 cm 

      63-01-193  ψωμιέρα συρμάτινη
οβάλ, μαύρη        28x20 cm 

      63-01-190  ψωμιέρα συρμάτινη
στρογγυλή, μαύρη     17 cm 

      63-01-191  ψωμιέρα συρμάτινη
στρογγυλή, μαύρη     21 cm 

      08-01-019  ψωμιέρα συρμάτινη
στρογγυλή                 21 cm 

      08-01-184       ψωμιέρα συρμάτινη
στρογγυλή             25 cm 

ψωμιέρες μεταλλικές τετράγωνες

 381-55-0101       μαύρο ύφασμα         20 cm

 381-55-0102       λευκό ύφασμα         20 cm

 381-55-0103       γκρι ύφασμα            20 cm

ψωμιέρες μεταλλικές ορθογώνιες

 381-55-0104       μαύρο ύφασμα         24 cm

 381-55-0105       λευκό ύφασμα         24 cm

 381-55-0110       γκρι ύφασμα            24 cm

40-01-044ΜΙΚ  ψωμιέρα πλεχτή 
στρογγυλή                 16 cm

40-01-044ΜΕΣ  ψωμιέρα πλεχτή 
στρογγυλή                 20 cm

40-01-044ΜΕΓ  ψωμιέρα πλεχτή 
στρογγυλή                 25 cm

     40-01-042  ψωμιέρα πλεχτή 
στρογγυλή           21χ21 cm

         76-1011  ψωμιέρα στρογγυλή, 
μπεζ                20 cm | 8 cm

         76-1021  ψωμιέρα στρογγυλή, 
μπεζ                22 cm | 8 cm

         76-1012  ψωμιέρα στρογγυλή, 
καφέ               20 cm | 8 cm

         76-1022  ψωμιέρα στρογγυλή, 
καφέ               22 cm | 8 cm

         76-1013  ψωμιέρα στρογγυλή, 
μαύρη             20 cm | 8 cm

         76-1023  ψωμιέρα στρογγυλή 
μαύρη             22 cm | 8 cm

         76-2011  ψωμιέρα οβάλ, 
μπεζ         23x17 cm | 8 cm 

         76-2021  ψωμιέρα οβάλ, 
μπεζ         25x20 cm | 8 cm

         76-2012  ψωμιέρα οβάλ, 
καφέ        23x17 cm | 8 cm 

         76-2022  ψωμιέρα οβάλ, 
καφέ         25x20 cm | 8 cm

         76-2013  ψωμιέρα οβάλ, 
μαύρη       23x17 cm | 8 cm 

         76-2023  ψωμιέρα οβάλ, 
μαύρη       25x20 cm | 8 cm

         76-3011  ψωμιέρα στενόμακρη, 
μπεζ            23x9 cm | 8 cm 

         76-3012  ψωμιέρα στενόμακρη, 
καφέ           23x9 cm | 8 cm

      99-01-322  ψωμιέρα πλαστική οβάλ,
καφέ / μαύρη / bronze
                          24χ16,5 cm

      99-01-323  ψωμιέρα πλαστική οβάλ,
καφέ / μαύρη / bronze
                             28χ20 cm

      99-01-324  ψωμιέρα πλαστική οβάλ,
καφέ / μαύρη / bronze
                                19,5 cm

      99-01-325  ψωμιέρα πλαστική οβάλ,
καφέ / μαύρη / bronze
                                23,5 cm

           550000  ψωμιέρα αλουμινίου 
“σουρωτήρι”               13 cm
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Ανάλυση περιγραφής 
μαχαιροπίρουνων

κουτάλι φαγητού

κουτάλι σούπας

πιρούνι φαγητού

μαχαίρι φαγητού solid 
(solid handle: η λαβή του μαχαιριού είναι 

ενιαίο κομμάτι μετάλλου με τη λάμα του)

μαχαίρι φαγητού h/h
(hollow handle: η λαβή του μαχαιριού είναι από

αυτόνομο κούφιο κομμάτι μετάλλου)

κουτάλι πρώτου/επιδορπίου

πιρούνι πρώτου/επιδορπίου

μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid 
(solid handle: η λαβή του μαχαιριού είναι ενιαίο

κομμάτι μετάλλου με τη λάμα του)

μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου h/h
(hollow handle: η λαβή του μαχαιριού είναι από

αυτόνομο κούφιο κομμάτι μετάλλου)

πιρούνι ψαριού

μαχαίρι ψαριού

μαχαίρι βουτύρου

μαχαίρι κρέατος

κουταλάκι τσαγιού/γλυκού

πιρουνάκι γλυκού

μαχαίρι γλυκού

κουταλάκι espresso

κουτάλι παγωτού/soda



μαχαιροπίρουνα
Η συλλογή μας, περιλαμβάνοντας πλέον των σαράντα διαφορετικών
σειρών ανοξείδωτων μαχαιροπίρουνων, σας παρέχει την δυνατότη-
τα να συνοδεύσετε άψογα τα σερβίτσια φαγητού και καφέ, σε κλασι-
κό ή μοντέρνο σχέδιο, πάντα με κριτήρια την ποιότητα και την πλη-
ρότητα των σειρών.
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μ α χ α ι ρ ο π ί ρ ο υ ν α

           κωδικός      περιγραφή                                                                                μήκος

 10231101     κουτάλι φαγητού                                           20,9 cm

 10231102     πιρούνι φαγητού                                       20,9 cm

 10231103     μαχαίρι φαγητού solid                              23,5 cm

 10231104     κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                       18 cm

 10231105     πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                       18 cm

 10231106     μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid            20,4 cm

 10231137     μαχαίρι βουτύρου                                     16,9 cm

 10231136     μαχαίρι κρέατος                                        22,4 cm

 10231107     κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                       13,6 cm

 10231115     πιρουνάκι γλυκού                                     15,5 cm

 10231108     κουταλάκι espresso                                  11,4 cm

           κωδικός      περιγραφή                                                                                μήκος

 10201101     κουτάλι φαγητού                                       20,9 cm

 10201102     πιρούνι φαγητού                                       20,9 cm

 10201103     μαχαίρι φαγητού solid                              23,5 cm

 10201104     κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                       18 cm

 10201105     πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                       18 cm

 10201106     μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid            20,4 cm

 10201137     μαχαίρι βουτύρου                                        17 cm

 10201136     μαχαίρι κρέατος                                        22,4 cm

 10201107     κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                       13,6 cm

 10201115     πιρουνάκι γλυκού                                     15,5 cm

 10201108     κουταλάκι espresso                                  11,4 cm

           κωδικός      περιγραφή                                                                                μήκος

 10361101     κουτάλι φαγητού                                       20,3 cm

 10361102     πιρούνι φαγητού                                          20 cm

 10361103     μαχαίρι φαγητού solid                                  22 cm

 10361104     κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                    17,8 cm

 10361105     πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                    18,5 cm

 10361106     μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid            19,5 cm

 10361107     κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                       13,5 cm

 10361115     πιρουνάκι γλυκού                                         15 cm

 10361108     κουταλάκι espresso                                  11,3 cm

 10361125     κουτάλι παγωτού/soda                             20,1 cm

           κωδικός      περιγραφή                                                                                μήκος

 10641101     κουτάλι φαγητού                                       20,6 cm

 10641102     πιρούνι φαγητού                                       20,6 cm

 10641103     μαχαίρι φαγητού                                          24 cm

 10641104     κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                   17,8 cm

 10641105     πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                    17,8 cm

 10641106     μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου                    21,4 cm

 10641107     κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                      13,3 cm

 10641115     πιρούνι γλυκού                                         15,5 cm

 10641108     κουταλάκι espresso                                  11,3 cm

Boheme Michelangelo

Energia Dolce Vita

18/10 • 3 mm 18/10 • 3 mm

18/10 • 4 mm 18/10 • 4 mm

συσκευασία 12 τεμ. συσκευασία 12 τεμ.

συσκευασία 12 τεμ. συσκευασία 12 τεμ.
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           κωδικός      περιγραφή                                                                                μήκος

 10631101     κουτάλι φαγητού                                       20,8 cm

 10631102     πιρούνι φαγητού                                       20,8 cm

 10631103     μαχαίρι φαγητού solid                              23,4 cm

 10631104     κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                    18,5 cm

 10631105     πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                       18,3 cm

 10631106     μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid            20,8 cm

 10631121     πιρούνι ψαριού                                         17,5 cm

 10631120     μαχαίρι ψαριού                                          18,2 cm

 10631107     κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                       13,8 cm

 10631115     πιρουνάκι γλυκού                                     15,7 cm

 10631108     κουταλάκι espresso                                  10,9 cm

           κωδικός      περιγραφή                                                                                μήκος

 10671101     κουτάλι φαγητού                                       20,8 cm

 10671102     πιρούνι φαγητού                                       20,8 cm

 10671103     μαχαίρι φαγητού solid                              23,4 cm

 10671104     κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                    18,5 cm

 10671105     πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                       18,3 cm

 10671106     μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid            20,8 cm

 10671121     πιρούνι ψαριού                                         17,5 cm

 10671120     μαχαίρι ψαριού                                          18,2 cm

 10671107     κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                       13,8 cm

 10671115     πιρουνάκι γλυκού                                     15,7 cm

 10671108     κουταλάκι espresso                                  10,9 cm

Unika 18/10 • 3 mm

Sparta 18/10 • 4 mm

συσκευασία 12 τεμ.

συσκευασία 12 τεμ.
18/10 • 4 mm
συσκευασία 12 τεμ.

           κωδικός      περιγραφή                                                                                μήκος

 10621101     κουτάλι φαγητού                                          21 cm

 10621102     πιρούνι φαγητού                                       20,8 cm

 10621103     μαχαίρι φαγητού solid                              23,5 cm

 10621104     κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                       19 cm

 10621105     πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                    18,8 cm

 10621106     μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid            21,2 cm

 10621107     κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                       13,8 cm

 10621115     πιρουνάκι γλυκού                                     15,7 cm

 10621108     κουταλάκι espresso                                  10,9 cm

Atena
συσκευασία 12 τεμ.
18/10 • 4 mm

           κωδικός      περιγραφή                                                                                μήκος

 10481101     κουτάλι φαγητού                                          20 cm

 10481102     πιρούνι φαγητού                                       20,3 cm

 10481103     μαχαίρι φαγητού solid                              23,5 cm

 10481104     κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                    17,8 cm

 10481105     πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                       18 cm

 10481106     μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid            20,5 cm

 10481107     κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                       13,5 cm

 10481115     πιρουνάκι γλυκού                                         15 cm

 10481108     κουταλάκι espresso                                  11,5 cm

Linea
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Stoccolma

Carinzia

Michelangelo Peltro

Dolce Vita Peltro

           κωδικός      περιγραφή                                                                                μήκος

 10711101     κουτάλι φαγητού                                          20 cm

 10711102     πιρούνι φαγητού                                       20,3 cm

 10711103     μαχαίρι φαγητού solid                              23,5 cm

 10711104     κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                    17,8 cm

 10711105     πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                       18 cm

 10711106     μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid            20,5 cm

 10711107     κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                       13,5 cm

 10711115     πιρουνάκι γλυκού                                         15 cm

 10711108     κουταλάκι espresso                                  11,5 cm

           κωδικός      περιγραφή                                                                                μήκος

 10701101     κουτάλι φαγητού                                          21 cm

 10701102     πιρούνι φαγητού                                       20,8 cm

 10701103     μαχαίρι φαγητού solid                              23,5 cm

 10701104     κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                       19 cm

 10701105     πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                    18,8 cm

 10701106     μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid            21,2 cm

 10701107     κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                       13,8 cm

 10701115     πιρουνάκι γλυκού                                     15,7 cm

 10701108     κουταλάκι espresso                                  10,9 cm

συσκευασία 12 τεμ.
18/10 • 3 mm

συσκευασία 12 τεμ.
18/10 • 3 mm φινιρίσματα μαχαιροπίρουνων
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Contour Baguette
συσκευασία 12 τεμ. συσκευασία 12 τεμ.
18/10 • 3 mm 18/10 • 3 mm

    01.0036.1010   κουτάλι φαγητού                                   20,2 cm

    01.0036.1630   κουτάλι σούπας                                     17,2 cm

    01.0036.1020   πιρούνι φαγητού                                   20,5 cm

    01.0036.1830   μαχαίρι φαγητού solid                         22,6 cm

    01.0036.1030   μαχαίρι φαγητού h/h                           22,6 cm

    01.0036.1050   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου              17,7 cm

    01.0036.1060   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου              17,8 cm

    01.0036.1850   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid     20,6 cm

    01.0036.1070   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου h/h      20,6 cm

    01.0036.1100   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                 13,8 cm

    01.0036.1130   πιρουνάκι γλυκού                                 15,3 cm

    01.0036.1860   μαχαίρι γλυκού                                      16,5 cm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος                        κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

    01.0032.1010   κουτάλι φαγητού                                   20,5 cm

    01.0032.1630   κουτάλι σούπας                                        18 cm

    01.0032.1020   πιρούνι φαγητού                                   20,6 cm

    01.0032.1800   μαχαίρι φαγητού solid                             24 cm

    01.0032.1030   μαχαίρι φαγητού h/h                           24,5 cm

    01.0032.1050   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                 18 cm

    01.0032.1060   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου              18,2 cm

    01.0032.1810   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid     21,2 cm

    01.0032.1070   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου h/h      21,1 cm

    01.0032.1100   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                 13,5 cm

    01.0032.1120   πιρουνάκι γλυκού                                 15,5 cm

    01.0032.1860   μαχαίρι γλυκού                                      16,5 cm

Chippendale Kreuzband
συσκευασία 12 τεμ. συσκευασία 12 τεμ.

18/10 • 3,5 mm 18/10 • 3,5 mm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

    01.0043.1010   κουτάλι φαγητού                                   20,5 cm

    01.0043.1630   κουτάλι σούπας                                     17,7 cm

    01.0043.1020   πιρούνι φαγητού                                   20,8 cm

    01.0043.1800   μαχαίρι φαγητού solid                         23,7 cm

    01.0043.1030   μαχαίρι φαγητού h/h                           23,7 cm

    01.0043.1050   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου              18,2 cm

    01.0043.1060   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου              18,4 cm

    01.0043.1810   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid     21,1 cm

    01.0043.1070   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου h/h      21,1 cm

    01.0043.1550   μαχαίρι κρέατος                                    23,1 cm

    01.0043.1100   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                    14 cm

    01.0043.1130   πιρουνάκι γλυκού                                 15,5 cm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

    01.0013.1010   κουτάλι φαγητού                                   20,9 cm

    01.0013.1630   κουτάλι σούπας                                        18 cm

    01.0013.1020   πιρούνι φαγητού                                   20,9 cm

    01.0013.1800   μαχαίρι φαγητού solid                         24,8 cm

    01.0013.1600   μαχαίρι φαγητού h/h                           24,8 cm

    01.0013.1050   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου              17,8 cm

    01.0013.1060   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                  18 cm

    01.0013.1810   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid     21,3 cm

    01.0013.1610   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου h/h      21,3 cm

    01.0013.1550   μαχαίρι κρέατος                                    23,4 cm

    01.0013.1090   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                 14,2 cm

    01.0013.1120   πιρουνάκι γλυκού                                 15,9 cm
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Accent
συσκευασία 12 τεμ.

18/10 • 5,5 mm
συσκευασία 12 τεμ.

συσκευασία 12 τεμ.

Royal

Profile

18/10 • 5 mm

18/10 • 5 mm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

    01.0053.1010   κουτάλι φαγητού                                   20,3 cm

    01.0053.1630   κουτάλι σούπας                                     17,6 cm

    01.0053.1020   πιρούνι φαγητού                                   20,2 cm

    01.0053.1800   μαχαίρι φαγητού solid                             23 cm

    01.0053.1050   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                   18 cm

    01.0053.1060   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                17,9 cm

    01.0053.1810   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid           22 cm

    01.0053.1950   μαχαίρι κρέατος                                        23 cm

    01.0053.1100   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                 13,2 cm

    01.0053.1750   πιρουνάκι γλυκού                                 15,1 cm

    01.0053.1110   κουταλάκι espresso                                 11 cm

    01.0053.1210   κουτάλι παγωτού/soda                       18,5 cm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

    01.0049.1010   κουτάλι φαγητού                                   20,7 cm

    01.0049.1630   κουτάλι σούπας                                     17,8 cm

    01.0049.1020   πιρούνι φαγητού                                   20,8 cm

    01.0049.1800   μαχαίρι φαγητού solid                         23,7 cm

    01.0049.1050   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου              18,2 cm

    01.0049.1060   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                  18 cm

    01.0049.1810   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid     20,6 cm

    01.0049.1950   μαχαίρι κρέατος                                    23,4 cm

    01.0049.1090   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                 14,8 cm

    01.0049.1750   πιρουνάκι γλυκού                                 15,3 cm

    01.0049.1110   κουταλάκι espresso                              11,5 cm

    01.0049.1210   κουτάλι παγωτού/soda                       19,2 cm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

    01.0048.1010   κουτάλι φαγητού                                   20,6 cm

    01.0048.1630   κουτάλι σούπας                                     18,2 cm

    01.0048.1020   πιρούνι φαγητού                                   20,8 cm

    01.0048.1800   μαχαίρι φαγητού solid                             23 cm

    01.0048.1050   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου              18,3 cm

    01.0048.1060   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου              18,5 cm

    01.0048.1810   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid     20,2 cm

    01.0048.1950   μαχαίρι κρέατος                                    23,4 cm

    01.0048.1100   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                    14 cm

    01.0048.1750   πιρουνάκι γλυκού                                 15,5 cm

    01.0048.1110   κουταλάκι espresso                                 11 cm

    01.0048.1210   κουτάλι παγωτού/soda                       19,3 cm

συσκευασία 12 τεμ.
Talia 18/10 • 4 mm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

    56.0601.6040   κουτάλι φαγητού                                  23 cm

    56.0602.6040   πιρούνι φαγητού                              22,8 cm

    56.0603.6049   μαχαίρι φαγητού                              24,6 cm

    56.0604.6040   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου           20,6 cm

    56.0605.6040   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου           20,4 cm

    56.0606.6049   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου               22 cm

    56.0675.6040   πιρούνι πρώτου/επιδορπ. (κοντό)   17,2 cm

    56.0666.6049   μαχαίρι βουτύρου                             18,5 cm

    56.0678.6049   μαχαίρι κρέατος                               24,9 cm

    56.0607.6040   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού              15,7 cm

    56.0609.6040   κουταλάκι espresso                             11 cm

    56.0672.6040   κουτάλι παγωτού/soda                       22 cm
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                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

            60.09.330   μαχαίρι φαγητού                                  23,1 cm

            60.09.331   πιρούνι φαγητού                                  20,7 cm

            60.09.332   κουτάλι φαγητού                                   20,7 cm

            60.09.342   μαχαίρι steak                                         23,6 cm

            60.09.333   μαχαίρι φρούτου                                  20,8 cm

            60.09.334   πιρούνι φρούτου                                  18,3 cm

            60.09.335   κουτάλι φρούτου                                  18,4 cm

            60.09.336   κουτάλι γλυκού                                     11,4 cm

            60.09.337   πιρούνι γλυκού                                     14,5 cm

            60.09.338   κουταλάκι μόκας                                   11,5 cm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

            60.09.255   μαχαίρι φαγητού                                      24 cm

            60.09.256   πιρούνι φαγητού                                  20,8 cm

            60.09.257   κουτάλι φαγητού                                   20,8 cm

            60.09.266   μαχαίρι steak                                         24,5 cm

            60.09.258   μαχαίρι φρούτου                                  21,8 cm

            60.09.259   πιρούνι φρούτου                                  19,3 cm

            60.09.260   κουτάλι φρούτου                                  19,1 cm

            60.09.261   κουτάλι γλυκού                                     14,3 cm

            60.09.262   πιρούνι γλυκού                                     14,9 cm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

            60.09.579   μαχαίρι φαγητού                                  24,4 cm

            60.09.567   πιρούνι φαγητού                                      22 cm

            60.09.572   κουτάλι φαγητού                                      22 cm

            60.09.578   μαχαίρι steak                                         24,4 cm

            60.09.580   μαχαίρι φρούτου                                  21,9 cm

            60.09.568   πιρούνι φρούτου                                  19,3 cm

            60.09.569   κουτάλι φρούτου                                  19,3 cm

            60.09.574   κουτάλι γλυκού                                     14,4 cm

            60.09.576   πιρούνι γλυκού                                     14,1 cm

συσκευασία 12 τεμ.
Alinea 18/10  • 4 mm

συσκευασία 12 τεμ.
X-Lo

συσκευασία 12 τεμ.
Ascot 18/10  • 3 mm18/10 • 3,5 mm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

            60.09.549   μαχαίρι φαγητού                                  21,1 cm

            60.09.547   πιρούνι φαγητού                                  19,3 cm

            60.09.548   κουτάλι φαγητού                                   19,3 cm

            60.09.583   μαχαίρι steak                                         20,9 cm

            60.09.584   πιρούνι steak                                         19,2 cm

            60.09.581   κουτάλι γλυκού                                     15,2 cm

            60.09.585   πιρούνι γλυκού                                     15,2 cm

            60.09.582   κουταλάκι μόκας                                   12,5 cm

            60.09.588   κουτάλι σάλτσας                                   18,4 cm

συσκευασία 12 τεμ.
Doria 18/0 
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Time
συσκευασία 12 τεμ.
18/10 • 3 mm

συσκευασία 12 τεμ.

συσκευασία 12 τεμ.

250

VIP

18/10 • 5 mm

18/10 • 4 mm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

      42-837-0014   μαχαίρι φαγητού                                  23 cm

      42-837-0015   πηρούνι φαγητού                             19,5 cm

      42-837-0016   κουτάλι φαγητού                              19,5 cm

      42-837-0019   μαχαίρι φρούτου                                  21 cm

      42-837-0020   πηρούνι φρούτου                             17,5 cm

      42-837-0021   κουτάλι φρούτου                              17,5 cm

      42-837-0017   μαχαίρι ψαριού                                 22,3 cm

      42-837-0018   πηρούνι ψαριού                                20,4 cm

      42-837-0023   κουτάλι γλυκού                                    14 cm

      42-837-0022   πηρούνι γλυκού                               14,9 cm

      42-837-0024   κουτάλι μόκας                                     11 cm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

      42-837-0000   μαχαίρι φαγητού                                  23 cm

      42-837-0001   πηρούνι φαγητού                             20,4 cm

      42-837-0002   κουτάλι φαγητού                              20,4 cm

      42-837-0005   μαχαίρι φρούτου                                  21 cm

      42-837-0007   κουτάλι φρούτου                              18,6 cm

      42-837-0006   πηρούνι φρούτου                             18,6 cm

      42-837-0003   μαχαίρι ψαριού                                 22,3 cm

      42-837-0004   πηρούνι ψαριού                                20,4 cm

      42-837-0009   κουτάλι γλυκού                                15,5 cm

      42-837-0008   πηρούνι γλυκού                               15,5 cm

      42-837-0010   κουτάλι μόκας                                  10,5 cm

συσκευασία 12 τεμ.
Forever 18/10 • 4 mm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

      42-837-0025   μαχαίρι φαγητού                              23,3 cm

      42-837-0026   πηρούνι φαγητού                             20,6 cm

      42-837-0027   κουτάλι φαγητού                              20,6 cm

      42-837-0028   μαχαίρι ψαριού                                    21 cm

      42-837-0029   πηρούνι ψαριού                                   20 cm

      42-837-0030   μαχαίρι φρούτου                                  21 cm

      42-837-0031   πηρούνι φρούτου                             18,5 cm

      42-837-0032   κουτάλι φρούτου                              18,5 cm

      42-837-0033   πηρούνι γλυκού                               14,6 cm

      42-837-0034   κουτάλι γλυκού                                13,3 cm

      42-837-0035   κουτάλι μόκας                                  10,3 cm

      42-837-0036   κουτάλι παγωτού                                 12 cm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

      42-837-0037   μαχαίρι φαγητού                              23,4 cm

      42-837-0038   πηρούνι φαγητού                                 21 cm

      42-837-0039   κουτάλι φαγητού                                  21 cm

      42-837-0042   μαχαίρι φρούτου                                  21 cm

      42-837-0043   πηρούνι φρούτου                             17,7 cm

      42-837-0044   κουτάλι φρούτου                              17,7 cm

      42-837-0040   μαχαίρι ψαριού                                 21,5 cm

      42-837-0041   πηρούνι ψαριού                                   21 cm

      42-837-0045   πηρούνι γλυκού                               16,3 cm

      42-837-0046   κουτάλι γλυκού                                15,2 cm

      42-837-0047   κουτάλι μόκας                                  11,9 cm
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φινιρίσματα μαχαιροπίρουνων

PVD Rame - copper

PVD Nero - blackPVD Oro - gold
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Atlantis

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

            60.09.178   μαχαίρι φαγητού                                  23,4 cm

            60.09.179   πιρούνι φαγητού                                  21,2 cm

            60.09.180   κουτάλι φαγητού                                   21,1 cm

            60.09.189   μαχαίρι steak                                         23,4 cm

            60.09.181   μαχαίρι φρούτου                                  21,1 cm

            60.09.182   πιρούνι φρούτου                                  18,7 cm

            60.09.183   κουτάλι φρούτου                                  18,5 cm

            60.09.184   κουτάλι γλυκού                                     14,5 cm

            60.09.185   πιρούνι γλυκού                                     14,5 cm

            60.09.186   κουταλάκι μόκας                                   11,4 cm

συσκευασία 12 τεμ.
18/10  • 4 mm

Contour
συσκευασία 12 τεμ.
18/0 • 3 mm Alina

συσκευασία 12 τεμ.
18/0 • 3,5 mm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

               41-9301   κουτάλι φαγητού                              20,3 cm

             41-9302   πιρούνι φαγητού                              20,3 cm

             41-9303   μαχαίρι φαγητού                              22,1 cm

             41-9304   κουτάλι φρούτου                              19,3 cm

             41-9305   πιρούνι φρούτου                              18,8 cm

             41-9306   μαχαίρι φρούτου                                  21 cm

             41-9307   κουταλάκι γλυκού                            13,1 cm

             41-9308   πιρουνάκι γλυκού                                14 cm

             41-9309   κουταλάκι espresso                         11,2 cm

Δήμητρα
συσκευασία 12 τεμ.
18/0 • 5 mm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

               41-4401   κουτάλι φαγητού                              20,6 cm

               41-4402   πιρούνι φαγητού                              21,2 cm

               41-4403   μαχαίρι φαγητού                              23,2 cm

               41-4404   κουτάλι φρούτου                              18,3 cm

               41-4405   πιρούνι φρούτου                              18,8 cm

               41-4406   μαχαίρι φρούτου                              20,3 cm

               41-4407    κουταλάκι γλυκού                                14 cm

               41-4408    πιρουνάκι γλυκού                             15,6 cm

               41-4409   κουταλάκι espresso                             11 cm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

               41-6501   κουτάλι φαγητού                             20,4 cm

             41-6502   πιρούνι φαγητού                              20,5 cm

             41-6503   μαχαίρι φαγητού                              22,7 cm

             41-6504   κουτάλι φρούτου                             18,1 cm

             41-6505   πιρούνι φρούτου                             18,3 cm

             41-6506   μαχαίρι φρούτου                             20,1 cm

             41-6507   κουταλάκι γλυκού                            14,1 cm

             41-6508   πιρουνάκι γλυκού                            14,5 cm

             41-6509   κουταλάκι espresso                         11,7 cm

             41-6510   κουταλάκι cappuccino                      13,3 cm
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συσκευασία 12 τεμ.
Prince 18/0 • 2 mm

συσκευασία 12 τεμ.
Rio 18/0 • 2 mm

Banquet
συσκευασία 12 τεμ.

18/0 • 2,5 mm

Toledo
συσκευασία 12 τεμ.

18/0 • 2,2 mm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

               42-3301   κουτάλι φαγητού                              19,7 cm

             42-3302   πιρούνι φαγητού                                  20 cm

             42-3303   μαχαίρι φαγητού                              22,3 cm

             42-3307   κουταλάκι γλυκού                            13,5 cm

             42-3305   πιρουνάκι γλυκού                             16,2 cm

                       κωδικός    περιγραφή                                                                     μήκος

               42-7301   κουτάλι φαγητού                             19,5 cm

             42-7302   πιρούνι φαγητού                                 19 cm

             42-7303   μαχαίρι φαγητού                              21,3 cm

             42-7313   μαχαίρι steak                                   21,5 cm

             42-7304   κουτάλι φρούτου                             17,2 cm

             42-7305   πιρούνι φρούτου                             16,8 cm

             42-7306   μαχαίρι φρούτου                             18,8 cm

             42-7307   κουταλάκι γλυκού                                13 cm

             42-7310   κουταλάκι espresso                            10 cm

                 κωδικός    περιγραφή                                                                            μήκος

    030010160   κουτάλι φαγητού                                       20 cm

   030010161   πιρούνι φαγητού                                       20 cm

   030010162   μαχαίρι φαγητού                                       23 cm

   030010163   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                    18 cm

   030010164   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                    18 cm

   030010165   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου                     21 cm

   030010166   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                       13 cm

   030010167   κουταλάκι espresso                                  11 cm

                 κωδικός    περιγραφή                                                                            μήκος

    030010170   κουτάλι φαγητού                                   20,1 cm

    030010171   πιρούνι φαγητού                                    20,4 cm

    030010172   μαχαίρι φαγητού                                       23 cm

    030010173   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                    16 cm

    030010174   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                    16 cm

    030010175   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου                 19,5 cm

    030010176   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                    13,8 cm

    030010177   κουταλάκι espresso                                  11 cm
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συσκευασία 12 τεμ.
Lisa 18/0 • 2 mm

συσκευασία 12 τεμ.
Bettina 18/0 • 2,5 mm

Target
συσκευασία 12 τεμ.
18/0 • 3 mm Roma

συσκευασία 12 τεμ.
18/0 • 4 mm

                 κωδικός    περιγραφή                                                                            μήκος

    030010115   κουτάλι φαγητού                                    20,4 cm

    030010116   πιρούνι φαγητού                                    20,6 cm

    030010117   μαχαίρι φαγητού solid                           23,3 cm

    030010118   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                 17,1 cm

    030010119   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                 17,1 cm

    030010120   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid         19,8 cm

    030010121   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                    13,3 cm

    030010122   πιρουνάκι γλυκού                                  15,5 cm

    030010123   κουταλάκι espresso                               11,1 cm

                 κωδικός    περιγραφή                                                                            μήκος

    030010130   κουτάλι φαγητού                                    18,8 cm

    030010131   πιρούνι φαγητού                                       19 cm

    030010132   μαχαίρι φαγητού solid                           21,6 cm

    030010133   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                    13,5 cm

    030010134   πιρουνάκι γλυκού                                  14,1 cm

    030010135   μαχαίρι γλυκού                                      15,6 cm

    030010136   κουταλάκι espresso                               12,2 cm

    030010137   κουτάλι παγωτού/soda                          18,2 cm

                 κωδικός    περιγραφή                                                                            μήκος

    030010100   κουτάλι φαγητού                                    19,2 cm

    030010101   πιρούνι φαγητού                                    19,2 cm

    030010102   μαχαίρι φαγητού solid                           21,5 cm

    030010103   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                 17,7 cm

    030010104   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                 17,7 cm

    030010105   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid         20,1 cm

    030010106   μαχαίρι κρέατος                                     21,7 cm

    030010107   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                    13,4 cm

    030010108   πιρουνάκι γλυκού                                  15,2 cm

    030010109   κουταλάκι espresso                               11,5 cm

                 κωδικός    περιγραφή                                                                            μήκος

    030010140   κουτάλι φαγητού                                    19,4 cm

    030010141   πιρούνι φαγητού                                    19,6 cm

    030010142   μαχαίρι φαγητού solid                           20,9 cm

    030010143   κουτάλι πρώτου/επιδορπίου                 18,2 cm

    030010144   πιρούνι πρώτου/επιδορπίου                 18,2 cm

    030010145   μαχαίρι πρώτου/επιδορπίου solid         20,1 cm

    030010146   κουταλάκι τσαγιού/γλυκού                    14,2 cm

    030010147   πιρουνάκι γλυκού                                  15,5 cm

    030010148   μαχαίρι γλυκού                                         14 cm

    030010149   κουταλάκι espresso                               11,2 cm

    030010150   κουτάλι παγωτού/soda                          18,7 cm
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Vittoriale stonewashed Baquette stonewashed

                       κωδικός    περιγραφή                                    μήκος

                              *   μαχαίρι φαγητού          24 cm

                              *   πιρούνι φαγητού       20,9 cm

                              *   κουτάλι φαγητού       20,9 cm

                         *   μαχαίρι φρούτου       21,5 cm

                         *    πιρούνι φρούτου       18,6 cm

                              *   κουτάλι φρούτου      18,8 cm

                              *   κουτάλι τσαγιού        14,5 cm

                       κωδικός    περιγραφή                                    μήκος

                              *   μαχαίρι φαγητού          24 cm

                              *   πιρούνι φαγητού       20,9 cm

                              *   κουτάλι φαγητού       20,9 cm

                         *   μαχαίρι φρούτου       21,5 cm

                         *    πιρούνι φρούτου         8,6 cm

                              *   κουτάλι φρούτου      18,8 cm

                              *   κουτάλι τσαγιού        14,5 cm

                       κωδικός    περιγραφή                                    μήκος

                              *   μαχαίρι φαγητού          24 cm

                              *   πιρούνι φαγητού       20,9 cm

                              *   κουτάλι φαγητού       20,9 cm

                         *   μαχαίρι φρούτου       21,5 cm

                         *    πιρούνι φρούτου         8,6 cm

                              *   κουτάλι φρούτου      18,8 cm

                              *   κουτάλι τσαγιού        14,5 cm

Settecento stonewashed

Settecento GoldSettecento Bronze

Settecento Titanium Settecento stonewashed

συσκευασία 12 τεμ.
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      45-283200 [21100]        μαχαίρι steak                      21,2 cm (11,3 cm)

      45-280000 [21101]        μαχαίρι steak                      20,3 cm (10,5 cm)

      45-283300 [21109]        μαχαίρι steak                      21,8 cm (10,8 cm)

      45-280100 [21102]        πιρούνι φαγητού                                  19,6 cm

      45-280200 [21103]        κουτάλι φαγητού                                  19,4 cm

      45-280400 [21105]        πιρούνι φρούτου                                  17,2 cm

      45-280700 [21107]        κουτάλι γλυκού                                    15,2 cm

                  381-86-5680        μαχαίρι steak με ξύλινη λαβή

                  381-86-5681        πηρούνι steak με ξύλινη λαβή

Polywood

Atlanta bronze 18/0 • 2,5 mm

Devine bronze 18/0 • 5 mm

                 κωδικός    περιγραφή                                                                            μήκος

 381-86-2201   μαχαίρι φαγητού                                    21,3 cm

 381-86-2202   πηρούνι φαγητού                                   20,3 cm

 381-86-2203   κουτάλι φαγητού                                       20 cm

 381-86-2204   μαχαίρι φρούτου                                    17,5 cm

 381-86-2205   πηρούνι φρούτου                                   17,7 cm

 381-86-2206   κουτάλι φρούτου                                    17,4 cm

 381-86-2207   κουτάλι γλυκού                                      13,8 cm

 381-86-2208   πηρούνι γλυκού                                        15 cm

                 κωδικός    περιγραφή                                                                            μήκος

 381-86-2101   μαχαίρι φαγητού                                    23,2 cm

 381-86-2102   πιρούνι φαγητού                                    21,2 cm

 381-86-2103   κουτάλι φαγητού                                    20,6 cm

 381-86-2104   μαχαίρι φρούτου                                    20,3 cm

 381-86-2105   πιρούνι φρούτου                                    18,8 cm

 381-86-2106   κουτάλι φρούτου                                    18,3 cm

 381-86-2107   κουτάλι γλυκού                                         14 cm

 381-86-2108   πιρούνι γλυκού                                      15,6 cm



            10001136   μαχαίρι κρέατος                                                   22,5 cm

         030010106   μαχαίρι κρέατος                                                   21,7 cm

             19.24190   μαχαίρι steak «Esclusivi»                      10 cm / 21,1 cm

          *07500067   μαχαίρι κρέατος                                                            23 cm

             60.39312   μαχαίρι steak «Elegant»                     10,5 cm / 22,3 cm

          19-372400   μαχαίρι steak «Latina»                             11 cm / 23 cm

            10001144   μαχαίρι steak «American size»                              25 cm

             30.40251   σετ 6 μαχαίρια steak                                           21,5 cm

             30.40250   σετ 6 πιρούνια steak                                              20 cm

             30.40358   σετ 6 μαχαίρια steak                                              25 cm

             47.32295   μαχαίρι ίσιο/πριονωτό, μαύρο                            10,5 cm

             13.45071   μαχαίρι steak                                                       11,5 cm

            10231136   μαχαίρι steak «Boheme»                                    22,4 cm

          *22700067   μαχαίρι κρέατος                                                        23,6 cm

             19.39011   μαχαίρι steak «Professionale»
ίσια λάμα                                                13 cm / 26,5 cm

             34.60117   μαχαίρι steak «Premium»
οδοντωτό                                             11,5 cm / 22,5 cm

             34.60116   μαχαίρι steak extra large 
με ξύλινη λαβή                                    12,5 cm / 25,2 cm

             47.30401   μαχαίρι steak «Antiqua»                     10,2 cm / 24,2 cm

             47.30405   μαχαίρι steak με ξύλινη λαβή, 
οδοντωτό                                                   11 cm / 23 cm

             47.30406   μαχαίρι steak με ξύλινη λαβή, 
ίσια λάμα                                                11 cm / 23,3 cm

             47.30404   μαχαίρι steak με ξύλινη λαβή, οδοντωτό, 
Vintage λάμα                                          12 cm / 23,2 cm

             47.30400   μαχαίρι steak «Premium» με ξύλινη λαβή,
                                                               13 cm / 25,5 cm

                 505410   μαχαίρι κρέατος                                                            23 cm

                 505411   μαχαίρι κρέατος                                                      23 cm

μ α χ α ι ρ ο π ί ρ ο υ ν α

            10201136   μαχαίρι steak «Michelangelo»                            22,4 cm

steak knives 
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Διαθέτοντας τη μεγαλύτερη ποικιλία επαγγελματικών ποτηριών,
και πληθώρα ποιοτήτων, από κρυσταλλίνη, απλό ή ενισχυμένο
γυαλί μέχρι και πλαστικά ποτήρια εξωτερικών χώρων, η συλλογή
ποτηριών μας από τους καλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως,
καλύπτει άνετα τις ανάγκες κάθε μονάδας μαζικής εστίασης.
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

*08.00096
Barolo | Shiraz
80 cl
24,2 cm | 11,5 cm

*08.00197
Chardonnay
70 cl
21,7 cm | 11,5 cm

08.00327
Pinot noir | Rioja
61 cl
22 cm | 10,5 cm

08.00094
Cambernet | Merlot
70 cl
24,4 cm | 10,1 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00378
Chianti
55 cl
23,2 cm | 9,1 cm

08.00092
Riesling | Tocai
44 cl
22 cm | 8,5 cm

*08.00379
Sauvignon
35 cl
20,3 cm | 7,9 cm

*08.00351
Gourmet
55 cl
23,6 cm | 9,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00350
red wine
45 cl
22,1 cm | 9,2 cm

*08.00349
white wine
35 cl
20,5 cm | 8,5 cm

*08.00348
Srarkling wine
20 cl
22,2 cm | 6,4 cm

08.00128
Cambernet | Merlot
67 cl
12 cm | 10,1 cm

08.00345
Pinot noir | Rioja
59 cl
10,3 cm | 10,5 cm

08.00145
Riesling | Tocai
40 cl
10,5 cm | 8,47 cm

08.00346
juice
41 cl
14,2 cm | 7,9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00202
Grandi Vini
57 cl
22,5 cm | 9,1 cm

08.00257
Goblet
48 cl
21,2 cm | 8,6 cm

08.00201
red wine
36,5 cl
19,4 cm | 8 cm

08.00199
white wine
32,5 cl
18,3 cm | 7,7 cm

08.00256
Multipurpose
42 cl
16,3 cm | 8,3 cm

08.00370
tonic water
44,5 cl
12,5 cm | 8,1 cm

08.00258
natural water
40 cl
9,9 cm | 8,8 cm

Atelier κρυσταλλίνη

Palace κρυσταλλίνη
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κρυσταλλίνη Magnifico

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

*08.00153
XXL
85 cl
27,5 cm | 10,9 cm

08.00152
XL
70 cl
26 cm | 10,3 cm

08.00151
Large
59 cl
25,3 cm | 9,6 cm

08.00150
Medium
46 cl
24 cm | 8,9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00149
Small
35 cl
23 cm | 8,2 cm

08.00148
flute
32 cl
26 cm | 7,3 cm

08.00255
XS liqueur
7 cl
17 cm | 4,6 cm

08.00279
Magnifico 450
45 cl
26 cm | 8,6 cm

08.00280
Magnifico 650
65 cl
26 cm | 10,9 cm

08.00214
d.o.f.
50 cl
10,4 cm | 9,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

0802794
κόκκινου κρασιού
65 cl
22,2 cm | 10,6 cm

0802785
κόκκινου κρασιού
58 cl
23,5 cm | 9,5 cm

0802793
κόκκινου κρασιού
57 cl
20,6 cm | 10,3 cm

0802788
κόκκινου κρασιού
45 cl
22,2 cm | 8,5 cm

0802792
λευκού κρασιού
35 cl
22,2 cm | 8 cm

0802786
flute
22 cl
24,1 cm | 6,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

0802790
tasting
21 cl
16,1 cm | 6,5 cm

0802791
martini
28 cl
17,8 cm | 13 cm

κρυσταλλίνη Gastro
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00891
red wine
40 cl      
22 cm | 7,6 cm

08.00892
white wine
28 cl
20,6 cm | 6,8 cm

08.00893
champagne
21 cl
23,5 cm | 5,2 cm

08.00894
beverage
59 cl
14,6 cm | 7,8 cm

08.00895
d.o.f.
45 cl
10 cm | 8,4 cm

Sublime κρυσταλλίνη

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00462
red wine
40 cl      
22 cm | 7,7 cm

08.00461
white wine
28 cl
20,6 cm | 7 cm

08.00460
champagne
21 cl
23,5 cm | 5,3 cm

08.00463
beverage
48 cl
16 cm | 7,2 cm

08.00464
beverage
36 cl
15,5 cm | 6,4 cm

08.00465
d.o.f.
33,5 cl
9,7 cm | 8,3 cm

08.00466
whiski
25,5 cl
9 cm | 7,5 cm

Bach

κρυσταλλίνη

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00534
Burgundy
65 cl
24,5 cm | 11 cm

08.00533
Bordeux
55 cl
24,3 cm | 9,5 cm

08.00532
Chianti/Pinot Grigio
45 cl
23,3 cm | 8,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00531
Chardonnay
35 cl
22,1 cm | 8,1 cm

08.00530
Champagne
24 cl
25 cm | 6,4 cm

08.00535
Tumbler
45 cl
9,8 cm | 10 cm

Supremo κρυσταλλίνη
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.41.173
βουργουνδίας
69,5 cl      
23 cm | 10,5 cm

10.41.079
bordeaux
64,5 cl
23,8 cm | 9,5 cm

10.41.074
νερού
45 cl
22,5 cm | 8,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.41.075
κρασιού
35 cl      
21,4 cm | 8 cm

10.41.076
κρασιού
27,5 cl      
20,8 cm | 7,4 cm

10.41.078
σαμπάνιας
19 cl
22,4 cm | 6,3 cm

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.41.136
κρασιού
54,5 cl      
22 cm | 10,7 cm

10.41.137
κρασιού
49 cl
22,5 cm | 9 cm

10.41.138
κρασιού
36,5 cl
22 | 8,2 cm

10.41.139
σαμπάνιας
20 cl
22,5 cm | 7,5 cm

κρυσταλλίνη Experience

Revolution
κρυσταλλίνη

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

*
κόκκινου κρασιού
45 cl
21,8 cm | 9,4 cm

*
κόκκινου κρασιού
36 cl
20,6 cm | 9,4 cm

*
λευκού κρασιού
35 cl
19,1 cm | 9,6 cm

*
flute
16 cl
23,8 cm | 6,8 cm

*
liquer
6 cl
16,5 cm | 6,8 cm

κρυσταλλίνη Naomi
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.13179
XL
65 cl
9,8 cm | 24,3 cm

00.13176
Large
55 cl
9,2 cm | 23,5 cm

00.13177
Medium
43 cl
8,5 cm | 22 cm

00.13178
Small
30,5 cl
7,7 cm | 20,4 cm

00.13180
d.o.f.
45 cl
9,2 cm | 10,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

0802835
κόκκινου κρασιού
77 cl
24,6 cm | 11 cm

0802834
κόκκινου κρασιού
61 cl
23,6 cm | 10,2 cm

0802833
λευκού κρασιού
44 cl
23,5 cm | 8,6 cm

Allizée κρυσταλλίνη

Tre Sensi

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

0802836
flute
29 cl
25,2 cm | 7 cm

0802837
tumbler
55 cl
15,4 cm | 8,1 cm

0802838
tumbler
40 cl
9,2 cm | 9,2 cm

Milano

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.41.010
κρασιού
40 cl      
19,6 cm | 9,3 cm

10.41.011
κρασιού
35 cl
19 cm | 8,2 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.41.012
κρασιού
28 cl
18,6 | 8,2 cm

10.41.013
σαμπάνιας
19 cl
20,7 cm | 7 cm



κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.41.126
κρασιού
48 cl      
23,5 cm | 8,9 cm

10.41.127
κρασιού
35 cl
22,4 cm | 8 cm

10.41.128
σαμπάνιας
26,5 cl
24,3 cm | 7 cm

Exquisit Royal

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.41.191
Burgundy
70,8 cl      
24,5 cm | 11,6 cm

10.41.192
Bordeux
64,4 cl
25,5 cm | 10,2 cm

10.41.193
κρασιού
56,8 cl
25 cm | 9,6 cm

10.41.194
κρασιού
40 cl
24,5 cm | 8,3 cm

10.41.195
σαμπάνιας
29,2 cl
26 cm | 8,2 cm

Quatrophil

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V1041
κρασιού 
58 cl
23,2 cm | 9,7 cm

V1040
κρασιού 
44 cl
22,4 cm | 8,8 cm

V1030
κρασιού 
35 cl
21,2 cm | 8,1 cm

V1038
κρασιού 
28 cl
20,7 cm | 7,5 cm

V1036
σαμπάνιας 
21 cl
22,9 cm | 6,1 cm

Iridion

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0097
κρασιού 
42 cl
20,9 cm | 8,8 cm

V0098
κρασιού 
31 cl
19,6 cm | 8 cm

V0099
κρασιού 
23 cl
17,4 cm | 7,5 cm

V0100
κρασιού 
19 cl
16,8 cm | 6,9 cm

V0105
σαμπάνιας
15 cl
19,6 cm | 5,4 cm

Merlot
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0176
κρασιού
58 cl
23 cm | 9,3 cm

V0177
κρασιού 
47 cl
22 cm | 8,7 cm

V0178
κρασιού
35 cl
20,2 cm | 8 cm

V0179
κρασιού
25 cl
18,2 cm | 7,1 cm

V0201
σαμπάνιας
«Xarel», 17 cl
22,1 cm | 5,4 cm

Syrah

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.07520
wine
54 cl
22,9 cm | 8,3 cm

93.07519
wine
36 cl
20,7 cm | 7,3 cm

93.07504
tall wine
54,7 cl
23,2 cm | 9,3 cm

93.07510
tall wine
47,3 cl
22,9 cm | 8,9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.07515
ballon
54 cl
21,6 cm | 10,2 cm

93.07516
tall wine
35,5 cl
22 cm | 8,3 cm

93.07508
wine
37 cl
21 cm | 8,6 cm

93.07505
balloon
54 cl
21 cm | 10,2 cm

Vina

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.13050
Vino rosso
52 cl
22,5 cm | 9,3 cm

00.13046
Burgunder
43 cl
21,3 cm | 9 cm

00.13049
Vino bianco
35 cl
20,3 cm | 8,3 cm 

00.13047
flute
23 cl
23,5 cm | 6,8 cm

00.13051
water
36 cl
9,5 cm | 8,3 cm

Aurum
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.13145
Chardonay
60 cl
23,8 cm | 9,5 cm

00.13141
Chianti classico
38 cl
22,6 cm | 8,1 cm

00.13149
Merlot
47 cl
23,3 cm | 8,6 cm

00.13150
Sauvignon
33 cl
22 cm | 7,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.13151
Barolo Riserva
83 cl
25,5 cm | 10,8 cm

00.13143
Barolo
67,5 cl
22,5 cm | 10,8 cm 

00.10674
Degustazione
20 cl
15,5 cm | 4,7 cm

00.13153
νερού
43 cl
8,5 cm10,5 cm

Premium

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.13175
XL
65,5 cl
24,3 cm | 10,7 cm

00.13172
Large
57 cl
23,5 cm | 10,3 cm

00.13173
Medium
46,5 cl
22 cm | 9,3 cm

00.13174
Small
38,5 cl
21 cm | 8,8 cm

00.13171
Flute
32 cl
24 cm | 5,5 cm

00.13170
d.o.f.
48,7 cl
10,5 cm | 9,5 cm

Arte

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0265
κρασιού 
58 cl
23,5 cm | 9,1 cm

V0264
κρασιού
44 cl
23 cm | 8,6 cm

V0263
κρασιού 
31 cl
20,8 cm | 7,7 cm

V0262
κρασιού 
25 cl
19,2 cm | 7,2 cm

V0290
σαμπάνιας
17 cl
22,1 cm | 6 cm

Mencia
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0759
κρασιού
56 cl
21,7 cm | 9,7 cm

V0758
κρασιού
42 cl
20,5 cm | 8,8 cm

V0757
κρασιού
32 cl
19,7 cm | 8,1 cm

V0756
κρασιού
25 cl
18,7 cm | 7,5 cm

V0754
σαμπάνιας 
19 cl
21 cm | 6,1 cm

Vintage

New Kalix

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.11878
Burgundy
43,5 cl
20 cm | 9,4 cm

00.11877
Goblet
35 cl
18,9 cm | 8,4 cm

00.11881
water
27 cl
18 cm | 7,7 cm

00.11882
wine
22 cl
16,9 cm | 7,8 cm

00.11884
flute
17 cl
19,6 cm | 5,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

66.03911
goblet
35,5 cl
18,4 cm | 8,6 cm

66.03957
wine
31,8 cl
18,5 cm | 8,3 cm

66.03965
white wine
25,1 cl
18,1 cm | 7,6 cm

66.03966
white wine
19,2 cl
16 cm | 6,9 cm

66.03996
flute
17 cl
19,6 cm | 7 cm

66.03915
beer
43,6 cl
17,8 cm | 8,3 cm

Teardrop

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.11860
bourgundy
43 cl
20,8 cm | 6,9 cm

00.11862
water
36 cl
19,8 cm | 6,2 cm

00.11893
wine
25 cl
18,3 cm | 7,2 cm

00.11861
flute
17 cl
19,6 cm | 5,4 cm

new Sara
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

IZ LAL/ 592
νερού, 
40 cl
21,6 cm | 6,5 cm

IZ LAL/ 569
νερού, 
33 cl
20,5 cm | 6 cm

IZ LAL/ 558
κρασιού 
29,5 cl
19 cm | 6 cm

IZ LAL/ 545
σαμπάνιας flute
23 cl
22,5 cm | 5 cm

IZ LAL/561
κρασιού, 
34 cl
20,4 cm | 6,4 cm

IZ LAL/526
κρασιού 
27 cl
19,5 cm | 6 cm

IZ LAL/537
σαμπάνιας flute
21 cl
22,7 cm | 5,1 cm

Lal

Carmen

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.10882
wine
32 cl
22,3 cm | 9,4 cm

01.10881
wine
27 cl
18,6 cm | 8,6 cm

01.10880
flute
17 cl
23,3 cm | 6,7 cm

IZ CRM554Z
νερού, 
35 cl
20,2 cm | 6,4 cm

IZ CRM525Z
νερού, 
26 cl
19,5 cm | 5,8 cm

IZ CRM534Z
σαμπάνιας flute
22,5 cl
23,2 cm | 4,9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.10906
wine
49 cl
22,5 cm | 6,9 cm

01.10904
wine
38 cl
20,5 cm | 8,7 cm

01.10903
wine
32 cl
20,2 cm | 8,2 cm

01.10902
wine
27 cl
19 cm | 7,7 cm

01.10901
wine
21 cl
17,8 cm | 7,2 cm

01.10905
stemless
49 cl
10,8 cm | 6,7 cm

Contea

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

66.03011
tall goblet
41,4 cl
20,8 cm | 8,6 cm

66.03057
wine
32,5 cl
19,8 cm | 7,9 cm

66.03065
wine
23,7 cl
18,3 cm | 7,5 cm

66.03060
wine grande
59,2 cl
22,6 cm | 9,9 cm

66.03014
balloon
40 cl
19,7 cm | 9,2 cm

Perception
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Dream

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

91503
κρασιού
32,5 cl
18 cm | 8,3 cm

93503
κρασιού
25 cl
16,9 cm | 7,5 cm

94503
κρασιού
20 cl
16 cm | 7 cm

91507
νερού
32,5 cl
19,5 cm |  8,3 cm

94507
κρασιού
18 cl
17,4 cm | 7 cm

93507
κρασιού
24,5 cl
18,5 cm | 7,5 cm

96507
σαμπάνιας
18,5 cl
20,5 cm | 5,8 cm

Alexander SuperiorAlexander

Kouros

Misket

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

IZ MI/552Z
νερού, 
26 cl
16 cm | 6,8 cm

IZ MI/549Z
κρασιού  
21 cl
14,7 cm | 6,5 cm

IZ MI/521Z
κρασιού  
17 cl
13,2 cm | 6,2 cm

IZ MI/571Z
μπύρας
39 cl
16 cm | 6,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

91508
νερού
38 cl
21 cm | 8,6 cm

93508
κρασιού
28 cl
19,5 cm | 7,7 cm

94508
κρασιού
22,5 cl
18,5 cm | 7,1 cm

96508
σαμπάνιας
19,5 cl
21 cm | 5,6 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

91502
νερού
27,5 cl
16 cm | 8,2 cm

93502
κρασιού
21 cl
14,7 cm | 7,6 cm

94502
κρασιού
16,5 cl
13,3 cm | 7 cm

92502
κρασιού
38,5 cl
16 cm | 8,6 cm

Gibraltar

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.15246
wine
25,2 cl
15,9 cm | 7,9 cm

93.15247
wine
34 cl
17,5 cm | 9,2 cm
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Fiore

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.10693
wine ballon
47 cl
21,5 cm | 7,8 cm

01.10692
wine
47 cl
21,5 cm | 7,4 cm

01.10694
wine
38 cl
20,5 cm | 6,8 cm

01.10695
wine
31 cl
19,5 cm | 6,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.10696
wine
27 cl
18,5 cm | 6,2 cm

01.10697
wine
21 cl
16,5 cm | 5,2 cm

01.10706
water
38 cl
16 cm | 6,8 cm

01.10702
water
31 cl
15,4 cm | 6,4 cm

01.10708
water
27 cl
14,8 cm | 6,2 cm

01.10707
stemless
52 cl
10 cm | 7,9 cm

01.10704
stemless
49 cl
11,5 cm | 7 cm

Ducale

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

IZ EMP571Z
χυμού
59 cl
18,6 cm | 8,4 cm

IZ EMP568Z
κρασιού 
34 cl
18 cm | 7,1 cm

IZ EMP553Z
κρασιού
24,5 cl
16,9 cm | 6,3 cm

IZ EMP548Z
κρασιού
20,5 cl
16 cm | 6 cm

00.11014
Goblet
32 cl
19,7 cm | 8,5 cm

00.11028
water
24 cl
18 cm | 7,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

0802557
νερού
29,8 cl
20,9 cm | 8,9 cm

0802569
κρασιού
22,7 cl
20 cm | 8,1 cm

0802572
σαμπάνιας flute
21 cl
23,8 cm | 7 cm

0802567
σωλήνας
44,3 cl
15 cm cm | 7,6 cm

0802568
ουίσκι
36 cl
9,2 cm | 8,6 cm  

Empire

Timeless
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Ballon Mughetto London

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

1115802
νερού
25 cl
13,8 cm | 8,3 cm

1115804
κρασιού
19 cl
12,9 cm | 7,6 cm

01.12322
wine
17,5 cl
11 cm | 7 cm

01.12321
water
24,5 cl
12 cm | 7,6 cm

01.12234
wine
19 cl
11 cm | 7,4 cm

01.12235
water
25 cl
11,9 cm | 8 cm

Ciao

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0113
κρασιού 
23 cl
12,4 cm | 7,3 cm

V0261
κρασιού 
19 cl
11,8 cm | 6,9 cm

V0111
σαμπάνιας 
15 cl
15,2 cm | 5,4 cm

V0112
κρασιού 
20 cl
15 cm | 6,3 cm

00.10861
water
28 cl
13,2 cm | 7,6 cm

00.10862
wine
20,7 cl
12 cm | 6,8 cm

Valencia

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

66.03757
wine
31,1 cl
15,2 cm | 8,6 cm

66.03764
wine
25,1 cl
14,3 cm | 7,9 cm

66.03769
wine
19,2 cl
13,7 cm | 7,3 cm

00.10431
long drink
35 cl
15,6 cm | 7,3 cm

00.10432
water
25 cl
12,3 cm | 7,5 cm

00.10433
wine
19 cl
11,3 cm | 6,9 cm

Embassy THE ORIGINAL

Onyx

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0091
κρασιού 
25 cl
13,8 cm | 8,3 cm

V0090
κρασιού 
19 cl
12,9 cm | 7,6 cm

00.12791
water
26 cl
15,9 cm | 7,3 cm

00.12792
wine
20 cl
15,1 cm | 6,8 cm

V0783
κρασιού
23 cl
15,5 cm | 7,4 cm

V0791
κρασιού
16 cl
13,9 cm | 6,7 cm

Breval
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.41.109
σωλήνα
36 cl
14,2 cm | 6,8 cm

10.41.111
ουίσκι
32,5 cl
10,2 cm | 8 cm

10.41.110
ουίσκι
22,5 cl
9,2 cm | 7,6 cm

10.41.112
χυμού
15 cl
8 cm | 6,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.41.197
σωλήνα
39 cl
14,4 cm | 7 cm

10.41.198
ουίσκι
37 cl
10 cm | 8,5 cm

0802811
tumbler
47 cl
15,5 cm | 8 cm

0802812
tumbler
42 cl
10 cm | 9,5 cm

Experience

Quatrophil

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00254
beverage
59 cl
15 cm | 8,6 cm

08.00252
juice
35cl
12,8 cm | 7,3 cm

08.00253
whisky
46 cl
10,5 m | 9,4 cm

08.00251
water
32 cl
9,4 cm | 8,4 cm

Puro

Veronese (οβάλ βάση)

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00326
beverage
43 cl
15,5 cm | 7,9 cm

08.00366
hi-ball
31 cl
15 cm | 6,9 cm

08.00030
d.o.f.
34,5 cl
9,8 cm | 9,1 cm

08.00294
whisky
26 cl
9,1 cm | 8,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

0802781
tumbler
38 cl
13 cm | 7,4 cm

0802610
tumbler
25 cl
11,5 cm | 6,6 cm

0802716
tumbler
29 cl
8,7 cm | 8 cm

0802784
tumbler
23 cl
7,7 cm | 7,7 cm

Classic
κρυσταλλίνη

Ideal κρυσταλλίνη

Cecilia κρυσταλλίνη

0802979
tumbler
47 cl
16 cm | 7,1 cm

0802579
tumbler
35 cl
15 cm | 6,7 cm

0802980
tumbler
41 cl
9,5 cm | 9 cm

0802981
tumbler
15 cl
9,6 cm | 5,8 cm

0802580
tumbler
32 cl
9,9 cm | 7,9 cm
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.10175
cooler
47 cl
14,4 cm | 8,6 cm

00.10177
cooler «ocean blue»
47 cl
14,4 cm | 8,6 cm

00.10178
cooler «rock purple»
47 cl
14,4 cm | 8,6 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.10179
d.o.f.
39 cl
10,3 cm | 9,1 cm

00.10181
d.o.f. «ocean blue»
39 cl
10,3 cm | 9,1 cm

00.10182
d.o.f. «rock purple»
39 cl
10,3 cm | 9,1 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.10171
νερού
30 cl
9,3 cm | 8,4 cm

00.10173
νερού «ocean blue»
30 cl
9,3 cm | 8,4 cm

00.10174
νερού «rock purple»
30 cl
9,3 cm | 8,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.10159
cooler
47 cl
14,4 cm | 8,6 cm

00.10161
cooler «ocean blue»
47 cl
14,4 cm | 8,6 cm

00.10162
cooler «rock purple»
47 cl
14,4 cm | 8,6 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.10155
d.o.f.
39 cl
10,3 cm | 9,1 cm

00.10157
d.o.f. «ocean blue»
39 cl
10,3 cm | 9,1 cm

00.10158
d.o.f. «rock purple»
39 cl
10,3 cm | 9,1 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.10151
νερού
30 cl
9,3 cm | 8,4 cm

00.10154
νερού «ocean blue»
30 cl
9,3 cm | 8,4 cm

00.10152
νερού «rock purple»
30 cl
9,3 cm | 8,4 cm

Diamond Pulsar

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00865
beverage
59 cl
15,6 cm | 8,7 cm

08.00864
d.o.f.
50 cl
10,5 cm | 9,6 cm

08.00863
νερού
40 cl
9,2 cm | 9,2 cm

08.00869
beverage μπλε
59 cl
15,6 cm | 8,7 cm

08.00868
d.o.f. μπλε
50 cl
10,5 cm | 9,6 cm

08.00867
νερού μπλε
40 cl
9,2 cm | 9,2 cm

08.00880
d.o.f. καθρέπτης
50 cl
10,5 cm | 9,6 cm

Prezioso

Becher

ΚΑΘΙΣΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.41.140
νερού
47 cl
12 cm | 8,5 cm

10.41.123
rocks
33,5 cl
10,5 cm | 7,5 cm

10.41.122
χυμού
20,5 cl
10,5 cm | 6,1 cm

10.41.141
νερού, κόκκινο
47 cl
12 cm | 8,5 cm

10.41.142
νερού, πράσινο
47 cl
12 cm | 8,5 cm

10.41.143
νερού, πορτοκαλί
47 cl
12 cm | 8,5 cm

10.41.159
νερού, μπλε
47 cl
12 cm | 8,5 cm



κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

30.30118
beverage
50 cl
16 cm | 8,2 cm

30.30117
cooler
34 cl
14,3 cm | 7,3 cm

30.30115
hi-ball
27 cl
13,2 cm | 6,6 cm

30.30116
d.o.f.
31 cl
10 cm | 8,4 cm

30.30114
rocks
23 cl
9 cm | 7,6 cm
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.02395
«Perception»
41,4 cl
15,6  cm | 7,6 cm

30.30003
beer
35 cl
13 cm | 8 cm

30.30004
κρασιού
22 cl
11,1 cm | 7 cm

30.30005
χυμού
15 cl
10,1 cm | 6,1 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.12196
cooler
44,5 cl
14,5 cm | 8,2 cm

00.12190
long drink
34 cl
13,7 cm | 7,6 cm

00.12191
d.o.f.
34 cl
10,8 cm | 8,7 cm

00.12193
rocks
26 cl
9,7 cm | 8 cm

Luna

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.00008
hi-ball
35,5 cl
13,8 cm | 7,9 cm

01.00007
d.o.f.
35,5 cl
11 cm | 8,8 cm

01.00006
νερού
29 cl
10,5 cm | 8,2 cm

01.00011
κρασιού
20 cl
9 cm | 7,5 cm

Alpi

Syrah

Odeo

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

40.00033
beverage
41 cl
16,8 cm | 7 cm

40.00036
cooler
35 cl
16,2 cm | 6,7 cm

40.00037
hi-ball
29 cl
14,7 cm | 6,4 cm

40.00038
d.o.f.
37 cl
10,6 cm | 8,3 cm

40.00039
rocks
28 cl
9,6 cm | 7,8 cm

V0244
νερού
47 cl
10,9 cm | 8,7 cm

V0245
νερού
35 cl
9,9 cm | 8 cm

Endessa

Brussels



κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

30.30088
νερού
46 cl
17 cm | 8,2 cm

30.30089
νερού
32 cl
14,3 cm | 7,7 cm

30.30091
d.o.f.
33 cl
10 cm | 9,3 cm

30.30090
rocks
27 cl
9 cm | 8,9 cm

Norway

Helsinki

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

30.30085
long drink
45 cl
17 cm | 8,2 cm

30.30086
long drink
32 cl
14,3 cm | 7,7 cm

30.30087
d.o.f.
33 cl
10 cm | 9,3 cm

30.30084
rocks
27 cl
9 cm | 8,9 cm

π ο τ ή ρ ι α
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Optiva

Brooklyn

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.15965
beverage
41,4 cl
15,3 cm | 8,6 cm

93.15964
beverage
35,5 cl
14,7 cm | 8 cm

93.15960
hi-ball
29,6 cl
13,7 cm | 7,7 cm

93.15963
d.o.f.
35,5 cl
10,2 cm | 9,3 cm

93.15962
rocks
30 cl
9,6 cm | 8,6 cm

93.15961
rocks
21 cl
8,3 cm | 8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

66.15797
beverage
41,4 cl
14,6 cm | 8,8 cm

66.15794
beverage
35,5 cl
14 cm | 8,4 cm

66.15796
beverage
29,6 cl
13,4 cm | 7,9 cm

66.15795
d.o.f.
35,5 cl
11 cm | 9,6 cm

66.15793
rocks
26,6 cl
10,1 cm | 8,8 cm

ΚΑΘΙΣΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

Endeavor

93.15715
cooler
47,3 cl
17,8 cm | 8,1 cm

40.15714
beverage
41,4 cl
16,8 cm | 7,9 cm

40.15713
beverage
35,5 cl
16 cm | 7,5 cm

40.15711
hi–ball
29,6 cl
15,9 cm | 7 cm

40.15712
d.o.f.
35,5 cl
10,5 cm | 9,8 cm

40.15710
rocks
26,6 cl
9,8 cm | 8,9 cm



Aran
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

91.00016
χυμού
25 cl
10,1 cm | 8,1 cm

91.00005
hi-ball
35 cl
11,7 cm | 8,8 cm

91.00051
cooler
53 cl
16,2 cm | 9,2 cm

Cosmos

Cavana

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0071
«Cana Lisa»

20 cl
10,3 cm | 6,6 cm

91.00100
cooler
48 cl
14,7 cm | 8,9 cm

91.00131
tumbler
32 cl
12,8 cm | 7,7 cm

91.00128
d.o.f.
38 cl
9 cm | 9,5 cm

V0299
σωλήνας
35 cl
13,6 cm | 8,1 cm

V0298
d.o.f.
35 cl
9,8 cm | 9,5 cm

V0297
old fashion
25 cl
9,2 cm | 8,8 cm

Conil Belagua Isaba

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0221
beverage
22 cl
10,5 cm | 7,1 cm

V0222
beverage
28 cl
11,9 cm | 7,3 cm

V0223
beverage
33 cl
13,4 cm | 7,6 cm

V0386
beverage
33 cl
13,4 cm | 7,6 cm

V0398
beverage
47 cl
14,5 cm | 8,6 cm

V0384
beverage
56 cl
15 cm | 9,1 cm

V0385
beverage
42 cl
12,5 cm | 8,6 cm

SidraColombia

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0285
«Colombia»

18 cl
8,5 cm | 7,3 cm

V0292
«Colombia»

13 cl
7,7 cm | 6,7 cm

V0203
«Mini»

23 cl
5,9 cm | 8,2 cm

V0191
«Midi»

36 cl
8,9 cm | 8,5 cm

V0055
«Maxi»

50 cl
12,1 cm | 8,9 cm

EsquireCampus

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

059047
νερού
29 cl
12,6 cm | 6,5 cm

059048
κρασιού
22 cl
9,7 cm | 6,4 cm

059049
κρασιού
18 cl
8,8 cm | 6,5 cm

66.00249
side table
14,8 cl
8,9 cm | 5,7 cm

66.00225
hi-ball
27,4 cl
10,4 cm | 6,7 cm

93.01906
hi-ball
35,5 cl
13 cm | 7 cm

93.01910
νερού
29,6 cl
9,8 cm | 7,3 cm

No-Nik



κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.14088
cooler
45,5 cl
17,5 cm | 8,6 cm

00.14093
long drink
32 cl
16 cm | 7,7 cm

00.14086
long drink
24 cl
14 cm | 7,2 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.14091
d.o.f.
33,5 cl
11,7 cm | 10,1 cm

00.14104
pre dinner
25 cl
10,7 cm | 9,2 cm

00.14094
after dinner
15 cl
9,5 cm | 7,7 cm

ΚΑΘΙΣΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.14089
hi-ball
42 cl
17cm | 8,7cm

01.14091
hi-ball
35 cl
16,2 cm | 8,2 cm

01.14068
hi-ball
32 cl
16,2 cm | 7,7 cm

01.14071
d.o.f.
35 cl
11,7 cm | 10 cm

01.14073
old fashion
25 cl
10,6 cm | 9 cm

01.14081
martini
22,5 cl
9 cm | 10,4 cm

V

Ypsilon

Aura

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.11301
νερού
29 cl
9 cm | 8,5 cm

00.11302
κρασιού
22 cl
8,2 cm | 7,7 cm

00.11303
κρασιού mini
17 cl
7,5 cm | 7 cm

00.80000
long drink
37,5 cl
12,8 cm | 8 cm

00.80001
νερού
32 cl
10,1 cm | 8,3 cm 

00.80002
κρασιού
24 cl
9,3 cm | 7,4 cm

Habana

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.01.003
«Empilable» στοιβ. 
20 cl
8,6 cm | 7,1 cm

10.01.004
«Empilable» στοιβ. 
16 cl
7,9 cm | 6,6 cm

10.01.011
«Bistrot» στοιβ. 
21 cl
8,3 cm | 7,5 cm

10.01.033
«Lola» στοιβ. 
20 cl
7,6 cm | 7,4 cm

10.01.029
«Universal»
22 cl
9,3 cm | 7,7 cm

V0281
«Vaso» στοιβ. 
25 cl
8,6 cm | 8 cm

V0274
«Vaso» στοιβ. 
18 cl
8 cm | 7 cm

10.20.198
tumbler, 37 cl
14 cm | 8,5 cm

10.20.199
κρασιού, 27 cl
10 cm | 8,6 cm

10.20.200
κρασιού, 16 cl
8,5 cm | 7,4 cm

Tavola
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Zip Geo

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.20.015
hi-ball
28 cl
14,5 cm | 7,7 cm

10.20.201
rocks
22 cl
8 cm | 8,5 cm

70.10051
cooler
42,5 cl
16,5 cm | 7,2 cm

70.10050
hi-ball
31,5 cl
14,5 cm | 6,7 cm

70.10052
rocks
22,5 cl
8,5 cm / 8,1 cm

10.20.257
hi-ball
36 cl
14,7 cm | 7,7 cm

10.20.258
rocks
28 cl
10 cm | 8 cm

Tango

Stephanie Stephanie Optic

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.20.097
hi-ball
36 cl
14,6 cm | 7,5 cm

10.20.254
hi-ball
24 cl
12,5 cm | 6,7 cm

10.20.036
rocks
30 cl
9,4 cm | 8,4 cm

10.20.037
rocks
20 cl
8,6 cm | 7,6 cm

10.20.261
hi-ball
36 cl
14,7 cm | 7,5 cm

10.20.262
rocks
28,6 cl
9,4 cm | 8,4 cm

10.20.263
rocks
21,3 cl
8,5 cm | 7,6 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.13102
hi-ball
42 cl
15,4 cm | 7,7x7,7 cm

01.13097
hi-ball
32 cl
14 cm | 7x7cm 

01.13101
d.o.f.
35 cl
9,8 cm | 8,6x8,6 cm

01.13099
old fashioned
28 cl
9,3 cm | 8x8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.13093
hi-ball
42 cl
15,4 cm | 7,5x7,5 cm

01.13095
hi-ball
32 cl
14 cm | 7x7 cm

01.13094
d.o.f.
35 cl
9,8 cm | 8,6x8,6 cm

01.13096
old fashioned
28 cl
9,3 cm | 8x8 cm

Palladio quadro

Palladio quadro imp

San Marco

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.13511
hi-ball
40 cl
13 cm | 8,8 cm

01.13509
hi-ball
30 cl
12 cm | 8,1 cm

01.13508
rocks
27 cl
9,2 cm | 8,5 cm

V0233
hi-ball 
30 cl
12,1 cm | 7,6 cm

V0234
νερού 
28 cl
8,6 cm | 8,3 cm

00.13911
νερού
30 cl
8,4 cm | 9,5 cm

00.13910
νερού
25 cl
9 cm | 7,3 cm

Rocky stack Modulo
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.13347
super cooler
65 cl
16,3 cm | 9,5 cm

00.13093
cooler
47,8 cl
13 cm | 9 cm

00.13344
long drink
37 cl
12 cm | 8,3 cm

00.13335
Slim
36,5 cl
14,1 cm | 7,9 cm

00.13346
Slim Breakfast
28,5 cl
13,5 cm | 7,2 cm

Rock bar

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.13338
d.o.f.
39 cl
10 cm | 9,1 cm

00.13343
rocks
27 cl
9,25 cm | 8,4 cm

00.13094
χυμού
20 cl
8,4 cm | 7,6 cm

00.86019
long drink «Ice»
37 cl
12 cm | 8,3 cm

00.86020
long drink «Mint»
37 cl
12 cm | 8,3 cm

00.86021
long drink «Peach»
37 cl
12 cm | 8,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

40.15244
beverage
41,4 cl
13 cm | 9 cm

40.15235
cooler
35,5 cl
14,9 cm | 7,9 cm

40.15383
beverage
31,1 cl
14,1 cm | 7,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

40.15240
rocks
23 cl
9 cm | 8,6 cm

93.15680
footed pilsener
33,5 cl
18,4 cm | 7,6 cm

93.15429
footed pilsener
41,4 cl
20,3 cm | 8,3 cm

Gibraltar

Marocco

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

53177
νερού XL
42 cl
13 cm | 8,8 cm

53047
νερού
32,5 cl
14,2 cm | 7,7 cm

51037
νερού
28 cl
14,1 cm | 7 cm

51031
σωλήνας 
35 cl
12 cm | 8,4 cm

53037
rocks
23 cl
8,6 cm | 8,3 cm

54047
κρασιού
14 cl
7,5 cm | 7,1 cm

66.15757
rocks, 20,7 cl
8,6 cm | 8,3 cm

66.15748
rocks, 26 cl
9,2 cm | 9,2 cm

66.15746
d.o.f., 35 cl
10,1 cm | 10,2 cm

66.15747
beverage, 35 cl
12 cm | 8,3 cm

66.15755
beverage, 29 cl
12,9 cm | 8,8 cm

66.15754
beverage, 41 cl
13,4 cm | 9,5 cm

Tw
ist

Gibraltar

136
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

37.15765
long drink
35,5 cl
15,9 cm | 7,4 cm

37.15764
long drink
29,6 cl
15,3 cm | 7 cm

93.15437
cooler
41,4 cl
12,1 cm | 8,6 cm

93.15436
beverage
35,5 cl
11,7 cm | 7,9 cm

93.15435
rocks
35,5 cl
9,2 cm | 9,5 cm

37.15434
rocks
26,6 cl
8,6 cm | 8,4 cm

37.15433
rocks
23,7 cl
8 cm | 8 cm

Everest

Vakhos

Picardie

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.01.005
σωλήνα
50 cl
14,5 cm | 9,4 cm

10.01.008
σωλήνα
36 cl
12,4 cm | 8,8 cm

10.01.007
νερού
31 cl
9,4 cm | 9 cm

10.01.019
νερού
25 cl
9 cm | 8,7 cm

10.01.018
κρασιού
22 cl
8,4 cm | 8,1 cm

10.01.006
κρασιού
16 cl
7,8 cm | 7,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.01.017
κρασιού
13 cl
7,2 cm | 6,9 cm

10.01.016
κρασιού
9 cl
6,7 cm | 6,5 cm

10.01.043
«Marine» νερού
31 cl
9,4 cm | 9 cm

10.01.042
«Marine» κρασιού
22 cl
8,4 cm | 8,1 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.01.001
νερού
25 cl
9,8 cm | 7,9 cm

10.01.022
κρασιού
22 cl
9,1 cm | 7,3 cm

10.01.002
κρασιού
13 cl
7,9 cm | 6,4 cm

10.01.020
κρασιού
9 cl
7,3 cm | 5,9 cm

53154
νερού
27 cl
9,7 cm | 8,3 cm

54110
κρασιού
12,5 cl
7,9 cm | 6,4 cm

Provence

Kristalino Aztec

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

91.06715               
hi-ball
39 cl
14,1 cm | 8,3 cm

91.06716               
tumbler
34 cl
11,3 cm | 7,1 cm

91.06717               
d.o.f.
31 cl
9,3 cm | 8,1 cm

91.06770
tumbler
47 cl
15 cm | 8,5 cm

91.06771
d.o.f.
35 cl
10,5 cm | 9 cm



κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

30.30021
σωλήνα
35 cl
15,3 cm | 6,6 cm

30.30097
hi-ball
27 cl
13,3 cm | 6,2 cm

30.30022
hi-ball
23 cl
15,7 cm | 5,4 cm

30.30099
χυμού
20 cl
10 cm | 6,2 cm

30.30023
rocks
23 cl
8,4 cm | 7,6 cm

GrandBar
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Classico | Traditional

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

30.30095
beverage
50 cl
15,9 cm | 7,5 cm

30.30012
tumbler
34 cl
14 cm | 6,8 cm

30.30013
hi-ball
30 cl
17,3 cm | 5,8 cm

30.30014
hi-ball
27 cl
15,9 cm | 5,8 cm

30.30043
hi-ball
23 cl
15,7 cm | 5,4 cm

30.30015
rocks
29 cl
9,3 cm | 7,6 cm

30.30016
rocks
20 cl
8,5 cm | 7 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

94100
rocks
18 cl
8 cm | 6,7 cm

93100
rocks
24 cl
8,8 cm | 7,3 cm

95100
χυμού
14 cl
10 cm | 5,4 cm

91400
σωλήνας
21 cl
14,3 cm | 5,5 cm

91203
σωλήνας
26 cl
15,2 cm | 5,7 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

91100
σωλήνας
28 cl
16,1 cm | 5,8 cm

91200
σωλήνας
29 cl
14,3 cm | 6 cm

53187
rocks
18 cl
8 cm | 7,8 cm

51041
σωλήνας
19 cl
14,1 cm | 5,6 cm

51040
σωλήνας
20 cl
13,7 cm | 5,7 cm

Disco

Duke

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

91.00048
hi-ball
49 cl
15 cm | 7,6 cm

91.00002
beverage
37 cl
14 cm | 6,4 cm

91.00045
d.o.f.
35 cl
10,1 cm | 8,3 cm

91.00009
d.o.f.
24 cl
8,3 cm | 7,8 cm

53156
νερού
22 cl
12,4 cm | 6,3 cm

55026
κρασιού
11,5 cl
7,1 cm | 6,2 cm

Pedrada

10.04.010
σωλήνας, 31 cl
14 cm | 6,7 cm

10.04.009
ούζου, 24 cl
10,7 cm | 6,7 cm

10.04.011
rocks, 25 cl
8,5 cm | 8 cm

10.04.051
σωλήνας, 29 cl
16,4 cm | 6 cm

Am
as

sa
din

ho
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Cortina

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.10500
cooler
40 cl
16,5 cm | 6,6 cm

00.10502
long drink
30,5 cl
16,6 cm | 6 cm

00.10501
νερού
28 cl
14,1 cm | 6,2 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.10505
rocks
21,5 cl
14,3 cm | 5,5 cm

00.10504
rocks
25 cl
8,8 cm | 7,3 cm

00.10506
κρασιού
19 cl
7,9 cm | 6,9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00026
«Veronese» οβάλ
7,5 cl
9,6 cm | 4,6 cm

00.14087
«Ypsilon»
7 cl
10,7 cm | 5 cm

01.11605
«Indro» 
6 cl
10,5 cm | 3,8 cm

93.92301
«Aruba»
8,9 cl
11,1 cm | 4,2 cm

30.30098
«Disco»
9 cl
9,2 cm | 4,6 cm

30.30017
«Disco»
5 cl
6,7 cm | 4,5 cm

30.30068
«Bubble»
7 cl
8,7 cm | 4,6 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.13098
Palladio quadro
6 cl
5x5 cm | 6 cm

40.00004
«Iates»
4 cl
6,5 cm | 3,7 cm

10.41.171
«Μπότα»
4 cl
7,8 cm | 5,8 cm

37.20045
«Hob Star»
6 cl
6,1 cm | 5 cm

37.20052
«Hob Star»
copper, 6 cl
6,1 cm | 5 cm

96.10018
«Makai» λευκό
3,5 cl
5,5 cm | 4,8 cm

96.10019
«Makai» μαύρο
3,5 cl
5,5 cm | 4,8 cm

28.00022
«Skull» 
9 cl
6,8 cm | 7x6,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.10465
«Stelvio»
16 cl
10,4 cm | 5,9 cm

91402
ούζου
21 cl
15,2 cm | 5,3 cm

95201
ούζου
16,5 cl
12,5 cm | 5,3 cm

95101
ούζου
17 cl
14,9 cm | 6 cm

30.30119
«Bubble»
15 cl
16,3 cm | 4,9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

0802721
Ideal κρυσταλλίνη
6 cl
5,8 cm | 5,1 cm

30.30094
«Quartz»
7 cl
6,5 cm | 5,6 cm

30.30096
«Duke»
5 cl
6,7 cm | 4,5 cm

00.13487
«Sorgente»
7 cl
7,4 cm | 4,9 cm

66.05127
shot
4,4 cl
7,3 cm | 5,7 cm

66.05126
shot
6 cl
7,3 cm | 5,7 cm

30.30009
«Helsinki»
7 cl
8 cm | 5,6 cm 

01.14076
«V»
5,5 cl
7 cm | 6 cm
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

30.30050
tumbler
35 cl
16 cm | 6,9 cm

30.30049
tumbler
27 cl
14 cm | 6,6 cm

30.30048
rocks
36 cl
8,5 cm | 10,1 cm

30.30093
longdrink
47 cl
16 cm | 8,4 cm

30.30082
longdrink
30 cl
15,6 cm | 6,7 cm

30.30092
rocks
33 cl
10,3 cm | 9,3 cm

30.30083
rocks
25 cl
9,5 cm | 8,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

30.30074
rocks
37 cl
9,2 cm | 10,1 cm

30.30073
rocks
25 cl
8,5 cm | 9,1 cm

30.30064
tumbler
34 cl
14 cm | 7,8 cm

30.30065
rocks
33 cl
8,5 cm | 9,3 cm

40.00072
beverage
41 cl
17,6 cm | 6,4 cm

40.00070
beverage
35 cl
16,1 cm | 6,1 cm

40.00071
d.o.f.
35 cl
9,3 cm | 7,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.20.291
σωλήνας
36 cl
13,9 cm | 8 cm

10.20.292
rocks
30 cl
9,8 cm | 8,8 cm

10.20.294
σωλήνας
36 cl
13,9 cm | 8 cm

10.20.293
rocks
30 cl
9,8 cm | 8,8 cm

Brek

Lima

Friends karo

Gem

Quartz

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.13493
cooler
45 cl
15,2 cm | 7,2 cm

00.13494
d.o.f.
42 cl
10,5 cm | 8,3 cm

Sorgente

Friends Honeycomb

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.20.278
σωλήνας
42,5 cl
14,2 cm | 8,8 cm

10.20.279
rocks
29 cl
9,6 cm | 9 cm

Maxim
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Highland

Sculpture

Concerto

Excalibur

Diva Diva οβάλ

Moviestar

Diamond κρυσταλλίνη

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

28.80008
d.o.f. «Straight»
34,5 cl
10,2 cm | 8,3 cm

28.80006
d.o.f. «Diamond»
34,5 cl
10,2 cm | 8,3 cm

28.80005
d.o.f. «Cross»
34,5 cl
10,2 cm | 8,3 cm

28.80007
d.o.f. «Square»
34,5 cl
10,2 cm | 8,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.20.285
σωλήνας
48 cl
16 cm | 8,1 cm

10.20.284
rocks
35 cl
10,6 cm | 8,2 cm

01.10320
hi-ball «Excalibur»
33 cl
13,9 cm | 7,3 cm

01.10321
d.o.f. «Excalibur»
30 cl
9,2 cm | 8,3 cm

16.64675
hi-ball
48 cl
13,5 cm | 9,5 cm

16.64673
d.o.f.
34 cl
9,5 cm | 9,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

16.61608
hi-ball
40 cl
14 cm | 8 cm

16.61607
d.o.f.
33 cl
9,5 cm | 9 cm

16.61606
old fashion
26 cl
9 cm | 7 cm

16.63318
hi-ball
40 cl
14 cm | 8 cm

16.63316
d.o.f.
33 cl
9,5 cm | 9 cm

16.63317
old fashion
26 cl
9 cm | 7 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

16.65239
hi-ball
41 cl
13,8 cm | 8,5 cm

16.65237
d.o.f.
37 cl
9,6 cm | 9,5 cm

16.65238
old fashion
30 cl
8,8 cm | 8,7 cm

16.61905
hi-ball οβάλ
42 cl
14,5 cm | 9x7,5 cm

16.61903
d.o.f. οβάλ
39 cl
11 cm | 9,5x8 cm

16.61904
old fashion οβάλ
26 cl
10 cm | 9x7,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

28.80004
hi-ball
42 cl
15 cm | 7,5 cm

28.80003
d.o.f.
36,5 cl
10 cm | 8,5 cm

0802854
tumbler
26 cl
15 cm | 7,2 cm

0802855
rocks
23 cl
10 cm | 8,1 cm

Honey

Campiello
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

0802124
νερού
27 cl
20 cm | 8,7 cm

0802125
κρασιού
21 cl
19 cm | 8 cm

0802127
σαμπάνιας
16 cl
22,2 cm | 7 cm

238480
sherry
16 cl
16,7 cm | 7,4 cm

0802121
σωλήνας
36 cl
15 cm | 7 cm

0802122
rocks
31 cl
9,4 cm | 8,2 cm

0802123
rocks
23 cl
8,5 cm | 7,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

0802144
νερού
23 cl
19,3 cm | 7,6 cm

0802145
κρασιού
16 cl
17,6 cm | 7 cm

0802171
σαμπάνιας
13 cl
21 cm | 7 cm

0802078
σαμπάνιας
24 cl
14 cm | 10 cm

0802035
σωλήνας
35 cl
15 cm | 7 cm

0802024
rocks
30 cl
9,4 cm | 8,2 cm

0802082
rocks
21 cl
8,5 cm | 7,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

37.20044
«HobStar»
30 cl
17,9 cm | 8,8 cm

10.04.138
«Marine»
34 cl
17 cm | 8,7 cm

10.04.132
«Marine» γκρι
34 cl
17 cm | 8,7 cm

10.04.137
«Marine» μοβ
34 cl
17 cm | 8,7 cm

Opera

Melodia

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

37.20037
gin & tonic
58,5 cl
20,3 cm | 10,3 cm

37.20038
cocktail | κρασιού
32 cl
20,4 cm | 8,3 cm

37.20033
cocktail | κρασιού
24 cl
19,4 cm | 7,8 cm

93.08054
Cocktail Georgian
17,7 cl
14,6 cm | 7,3 cm

37.20054
Hobstar coupe
25 cl
12,2 cm | 10,3 cm

91.15465               
«Winchester»
31,1 cl
15 cm | 8,3 cm

37.15464               
«Winchester»
25,1 cl
14,1 cm | 7,6 cm

Speak easy
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RadiantManhattan Carats

Hobstar

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

37.20014
cooler
47 cl
15,8 cm | 8,4 cm

37.20049
cooler copper
47 cl
15,8 cm | 8,4 cm

37.20050
cooler silver
47 cl
15,8 cm | 8,4 cm

37.20051
cooler white
47 cl
15,8 cm | 8,4 cm

37.20055
cooler black
47 cl
15,8 cm | 8,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

37.20015
d.o.f.
35 cl
10,7 cm | 8,9 cm

37.20046
d.o.f. copper
35 cl
10,7 cm | 8,9 cm

37.20047
d.o.f. silver
35 cl
10,7 cm | 8,9 cm

37.20048
d.o.f. black
35 cl
10,7 cm | 8,9 cm

Winchester

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.01.050
σωλήνας
30,5 cl
13,7 cm | 7 cm

10.01.051
rocks
31 cl
8,5 cm | 8,4 cm

10.01.052
rocks
22 cl
8,5 cm | 7,3 cm

37.27535
coller
47,3 cl
15,8 cm | 8,4 cm

37.27542
d.o.f.
35,5 cl
10,7 cm | 8,9 cm

40.00063
beverage
41,4 cl
15,4 cm | 7,8 cm

40.00061
d.o.f.
35 cl
10,7 cm | 8,9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

37.15643
iced tea
59,2 cl
16,9 cm | 9 cm

37.15642
cooler
47,3 cl
15,4 cm | 8,4 cm

66.15641
tumbler
35,5 cl
13,7 cm | 7,9 cm

66.15640
χυμού
25,1 cl
10,3 cm | 7,6 cm

66.15624
χυμού
20,7 cl
9,9 cm | 7 cm

37.15451               
χυμού
20 cl
11 cm | 6,4 cm

37.15457               
rocks
29,6 cl
9 cm | 8,4 cm

Paneled



ΚΡΑΣΙΟΥ / BRANDY
π ο τ ή ρ ι α

144

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00580
all-purpose
51 cl
23 cm | 9,5 cm

08.00581
all-purpose
46 cl
10,5 cm | 9,8 cm

10.41.203
lining 150 ml
49 cl
22,5 cm | 9 cm

10.41.205
lining 150 ml
36,5 cl
22 cm | 8,2 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.04.023
lining 150 ml
38,5 cl
21 cm | 8,2 cm

93.97.013
lining 185 ml
38,5 cl
21 cm | 8,2 cm

0802790
tasting Gastro
21 cl
16,1 cm | 6,5 cm

00.10674
Degustazione
20 cl
15,5 cm | 4,7 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.03709
«Embassy» 
65 cl
15,2 cm | 11,1 cm

66.03705
«Embassy»
34 cl
12,7 cm | 9,2 cm

30.30071
«Isao»
35 cl
9,2 cm | 10,1 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

0802787
«Gastro»
69 cl
15,4 cm | 11,1 cm

10.41.014
«Milano»
58 cl
13,4 cm | 10,5 cm

00.13146
«Premium»
64,5 cl
16,2 cm | 10,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0746
«Cognac»

76 cl
15,1 cm | 11,1 cm

V0745
«Cognac»

41 cl
12,9 cm | 9,5 cm

01.00009
brandy
36 cl
13 cm | 5,8 cm

01.10710
brandy
25 cl
11,5 cm | 5,6 cm

IZ MI/568Z
«Misket» 
39 cl
12,4 cm | 6,2 cm

97502
Kouros
24 cl
11,6 cm | 8,2 cm 
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0767
«Edinburgh»
78 cl
22,7 cm | 10,7 cm

40.00066               
gin «Arôme»
67 cl
21,7 cm | 10,7 cm

V0447
Dry
62 cl
19,5 cm | 10,8 cm

66.03060
Perception Grande
59,2 cl
22,6 cm | 9,9 cm

30.30078
«Gusto»
66 cl
16,8 cm | 11,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

30.30077
«Gusto»
43 cl
14,4 cm | 9,8 cm

37.08418
«Bolla Grande»
51,8 cl
17,5 cm | 11 cm

40.00062
«Copacabana»
60 cl
19,5 cm | 8,9 cm

93.08427
«Magna Grande»
80,6 cl
18,7 cm | 12,7 cm

37.08422
«Fiesta Grande»
46,6 cl
15,6 cm | 12,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.92306    
«Aruba» cocktail
44 cl
17,8 cm | 15,3 cm

93.92305    
«Aruba» cocktail
29,6 cl
16,2 cm | 13 cm

93.92304
«Aruba» zombie
47,3 cl
18,5 cm | 7 cm

93.92301
«Aruba» shooter
8,9 cl
11,1 cm | 4,2 cm
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.03402
«Super Thistle»
44 cl
21,6 cm | 9,8 cm

93.03722
«Smoothie»
47,3 cl
18,1 cm | 8,7 cm

V1065
«Blue Hawaii»

47 cl
20,7 cm | 8,2 cm

66.03840               
«Hurricane»
41,4 cl
17,5 cm | 8 cm

37.03616
«Squall»
44 cl
20,9 cm | 7,9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

66.03715
«Poco Grande»
31 cl
17,8 cm | 7,9 cm

66.03717
«Poco Grande»
39 cl
17,8 cm | 9,2 cm

66.37179
«Z-Stem» 

39,9 cl
19,4 cm | 8,5 cm

01.10740               
«St. Tropez»
42 cl
19 cm | 8,2 cm

01.10741
«St. Tropez»
34 cl
16 cm | 8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0273
«Malta»
44 cl
15,7 cm | 8,7 cm

IZ FST593Z
«Fiesta»
46 cl
19,5 cm | 8,3 cm

10.04.084
«Windsor»
35 cl
19 cm | 7,7 cm

92506
Cocktail
36,5 cl
19 cm | 7,7 cm

70.10102
«Cuba Hurricane»
45 cl
18,8 cm | 7,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.01619
«Napoli grande»
45,8 cl
21,6 cm | 7,8 cm

93.32802
«Bamboo»
47,3 cl
21,6 cm | 7,8 cm

10.41.080
«Salsa
45 cl
22,3 cm | 8 cm

10.41.081
«Rumba»
42 cl
21,5 cm | 8,2 cm

30.30061
«Zenit»
41 cl
19,1 cm | 7,7 cm

30.30062
«Zenit»
35 cl
17,9 cm | 7,2 cm

30.30060
«Hanoi»
40 cl
16,7 cm | 7,4 cm
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

30.30031
«Cancun»
24 cl
11,8 cm | 11 cm

30.30080
«Cancun»
15 cl
10,3 cm | 9,5 cm

30.30113
«Cancun» coupe 
21 cl
9,1 cm | 11,5 cm

40.00075
«Shorty»
14 cl
14 cm | 8,8 cm

40.00076
«Shorty»
15 cl
9,4 cm | 7,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

37.02212
«Bravura»
49,5 cl
15,9 cm | 8,6 cm

70.10101
special
35,5 cl
16,9 cm | 7,6 cm

30.30032
«Sambaya»
40 cl
13,2 cm | 9,4 cm

10.20.259
«Dalia»
33 cl
16,2 cm | 8,3 cm

30.30102
«Etore»
26 cl
16,4 cm | 10,1 cm

30.30110
«Heritage»
26 cl
13,2 cm | 11 cm

37.01329
Nick & Nora, 
15 cl
16 cm | 7,9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

66.03747
Embassy
20,7 cl
11,1 cm | 8,3 cm

66.03746
Embassy
16,3 cl
10,5 cm | 7,9 cm

66.03736
Embassy
24 cl
13,7 cm | 7 cm

66.03737
Embassy
30 cl
15,2 cm | 7,3 cm

30.30000
«Alternato»
52 cl
14,5 cm | 10,5 cm

30.30001
«Alternato»
41 cl
13,7 cm | 9,5 cm

30.30002
«Alternato»
30 cl
13 cm | 9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00091
«Atelier»
30 cl
16,4 cm | 11,5 cm

00.14106
«Ypsilon»
24,5 cl
18,2 cm | 11,4 cm

00.14107
«Ypsilon»
12,5 cl
14,5 cm | 8,6 cm

28.70013
Nick & Nora, 
Vintage Dots, 16 cl
15 cm | 7,4 cm

28.70015
Nick & Nora, 
Vintage Lace, 16 cl
15 cm | 7,4 cm
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.00266
Glass Can
59,1 cl
16,2 cm | 6,7 cm

93.00209
Glass Can
47,3 cl
13,4 cm | 6,4 cm

93.70355                 
Heritage bottle
22,2 cl
13,7 cm | 5,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.92184                      
cooler «Farmhouse»
47,3 cl
15 cm | 8,9 cm

93.92183                      
hi-ball «Farmhouse»
35,5 cl
12,7 cm | 8,6 cm

93.92182                      
χυμού «Farmhouse»
26,6 cl
10,5 cm | 8,3 cm

93.92181                      
d.o.f. «Farmhouse»
35,5 cl
9,5 cm | 9,5 cm

00.13900
νερού «Officina 1825»
30 cl
12,3 cm | 7,9 cm

00.13904
d.o.f.  «Officina 1825»
33 cl
8,3 cm | 8,7 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.13903
νερού «Romantic»
32,5 cl
12,3 cm | 7,9 cm

90.11234
tumbler «I. J. Collins»
53,2 cl
13,8 cm | 9,5 cm

90.10997
tumbler «Sigma»
53,2 cl
13,8 cm | 9,5 cm

90.11236
tumbler «Diamonds»
53,2 cl
13,8 cm | 9,5 cm

90.83458
tumbler «Annapolis»
47 cl
16 cm | 7,5 cm

90.83457
rocks «Annapolis»
36 cl
10 cm | 9,5 cm

Farmhouse

Weck με καπάκι 

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

37.97085
drinking jar
48,8 cl
13,3 cm | 10,4 cm

37.97084
drinking jar
48,8 cl
13,3 cm | 10,4 cm

01.38049
drinking jar «Country»
48 cl
14,3 cm | 6,7 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.30118
drinking jar
75 cl
14,1 cm | 13,2 cm

00.30122
drinking jar
41,5 cl
13,6 cm | 7,8 cm

00.30121
drinking jar
γαλάζιο41,5 cl
13,6 cm | 7,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

28.00177                 
mini tulip
22 cl
8 cm | 6 cm

28.00179
overtume
29 cl
8,7 cm | 8 cm

28.00176                 
overtum
58 cl
10,7 cm | 10 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

28.00180                 
cylinder
34 cl
13 cm | 6 cm

28.00134                 
χυμού
53 cl
18,4 cm | 6 cm

28.00181
cylinder
60 cl
21 cm | 6 cm

drinking jars

με καπάκι
με καπάκιμε καπάκι

28.00182                       
σετ 10 λάστιχα10 cm

28.00183
σετ 10 λάστιχα8 cm

28.00184
σετ 10 λάστιχα6 cm

28.00185
σετ 12 κλιπς
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

34.60073
tiki σιέλ
40 cl
16,5 cm | 7,5 cm

34.60072
tiki μοβ
40 cl
16,5 cm | 7,5 cm

34.60161
tiki cast iron effect,
40 cl
16,5 cm | 7,5 cm

28.00021
«Fu Manchu»

36 cl
17,6 cm | 8 cm

28.00014
«Aku Aku»
30 cl
16,5 cm | 7,6x7,3 cm

28.00012
«Kuna Loa»
33 cl
17 cm | 7 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

37.00021
tumbler κόκκινο
59,1 cl
15,2 cm | 7,6 cm

37.00019
tumbler καφέ
59,1 cl
15,2 cm | 7,6 cm

37.00020
tumbler πράσινο
59,1 cl
15,2 cm | 7,6 cm

37.00018
mug κόκκινο
47,3 cl
10,2 cm | 12,7 cm

37.00016               
mug καφέ
47,3 cl
10,2 cm | 12,7 cm

37.00017
mug πράσινο
47,3 cl
10,2 cm | 12,7 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

96.10022
«o aku»
μαύρη, 40 cl
16 cm | 8,5 cm

96.10024
«o aku»
λεύκή, 40 cl
16 cm | 8,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

28.00015
«Hua Kai»
42 cl
17 cm | 7,5 cm

28.00016
«Holua Loa»
35 cl
16,5 cm | 7,2 cm

28.00144
σετ 3 Tiki Mugs
25 cl
14,2 cm | 6,7 cm

28.00011
«Bam Boo»
40 cl
15 cm | 8 cm

28.00158
«Shrink Head»

50,5 cl
10 cm | 12,5x10,7 cm

28.00024
«8 ball»

54 cl
10 cm | 11,7 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

28.00020                
«Maitai»
43 cl
10 cm | 9,7 cm

28.00223
«Indian»

55 cl
16 cm | 11 cm

28.00222
«Monkey»

55 cl
11 cm | 12,5/12 cm

28.00221
«Monkey»

55 cl
11 cm | 12,5/12 cm

28.00225                    
«Elephant»
35 cl
10 cm | 9,5 cm

28.00023             
«Coconut»
56,5 cl
10 cm | 11,3 cm



κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

28.00018
«Skull» large
150 cl
15 cm | 16x14,7 cm

28.00019
«Skull» medium

70 cl
11,5 cm | 14x11 cm
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

28.00025
Tiki cup
41,4 cl
12 cm | 10x8,5 cm

93.92142                   
rocks
47,3 cl
11,7 cm | 7 cm

93.92143                   
cooler
59,1 cl
16,5 cm | 7,6 cm

37.56880
Tiki Peanapple
48 cl
14 cm | 8 cm

37.99556
Tiki Gods
49 cl
15,3 cm | 7,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

35.02435                   
κούπα σφυρήλατη
55 cl
9,5 cm | 9 cm

28.00174                   
κούπα χάλκινη
45 cl
9 cm | 9 cm

34.60070
κούπα metal black
50 cl
9 cm | 9 cm

27.40632
κούπα εμαγιέ
35 cl
8 cm | 9 cm

30.41263          
κούπα εμαγιέ
40 cl
12 cm | 9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

28.00010
Julep Mug
38,5 cl
10,5 cm | 8,4 cm

28.00215
Julep Mug
37,5 cl
11,5 cm | 8,8 cm

28.00216
Mug copper
37,5 cl
11,5 cm | 8,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

27.40616
mug copper
35 cl
11,5 | 9,5 cm

34.60002
σφυρήλατο copper
11,6 cm | 9,5 cm

34.60001
σφυρήλατο
inox
11,6 cm | 9,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

27.40617
mug copper
30 cl
8,5 | 8,5 cm

27.40618
σφυρήλατο
copper
8,5 cm | 8,5 cm

27.40607
σφυρήλατο
inox
8,5 cm | 8,5 cm

28.00217                             
κούπα χάλκινη διπλού 
τοιχώματος, 40 cl
12 cm | 13 cm

28.00220                              
κούπα χάλκινη διπλού 
τοιχώματος, 40 cl
12 cm | 13 cm

35.02436
κούπα χάλκινη διπλού 
τοιχώματος, 37 cl
11,7 cm | 9 cm

28.00218                              
κούπα χάλκινη σφυρήλατη
60 cl
11 cm | 12,5 cm

28.00219                              
κούπα χάλκινη, 50 cl
12 cm | 1,52 cm

34.60071                              
κούπα σφυρήλατη
gun metal black, 55 cl
9,8 cm | 8,5 cm
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.07507
«Vina»
35,5 cl
18,8 cm | 12,4 cm

V0747
Martini
21,5 cl
18,1 cm | 11 cm

66.03779
«Embassy»
27,4 cl
16,5 cm | 11,1 cm

66.03733
«Embassy»
22,2 cl
16,2 cm | 10,8 cm

66.03771
«Embassy»
14,8 cl
13,2 cm | 9,6 cm

28.80011
«Havana»
27 cl
11,8 cm | 12,9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

66.37799
«Z-Stem»
27,4 cl
16,2 cm | 11,1 cm

37.07700
«Bravura»
20 cl
16,2 cm | 12,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.10634
«Diamante»
17 cl
15,1 cm | 9,6cm

IZ MI/586
«Misket»
17,5 cl
14,8 cm | 10,6 cm

01.14570
«Ducale»
25 cl
16,8 cm | 11,8 cm

01.14572
«Ducale»
15 cl
13,8 cm | 9,5 cm

01.14571
«Ducale»
10 cl
13 cm | 8,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

0802791
«Gastro»
28 cl
17,8 cm | 13 cm

28.70001
«Martini»
39 cl
19 cm | 12,4 cm

*08.00381
«Atelier»
26 cl
18,5 cm | 11,1 cm

37.20035
«Speak Easy» 
19 cl
16,4 cm | 9,9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

28.70014
«Vintage Dots»
25 cl
14,4 cm | 9,8 cm

28.70016
«Vintage Lace»
25 cl
14,4 cm | 9,8 cm

28.70012
«Diamond Cut»
25 cl
14,4 cm | 9,8 cm

37.08876
«Vintage»
19,2 cl
15,3 cm | 10,1 cm

93.00224
«Stemless»
39.9 cl
8,9 cm | 11.4 cm

93.70855
«Chiller»
17 cl
8,9 cm | 11,1 cm
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00090
«Atelier» κρυσταλλίνη

27 cl
25,4 cm | 6,88 cm

00.13142
«Premium»
26 cl
24,5 cm | 7,8 cm

93.07500
«Vina»
23 cl
23,5 cm | 8,3 cm

01.10705
«Ducale»
17 cl
22 cm | 4,7 cm

66.03795
«Embassy»
17,8 cl
20,6 cm | 7 cm

01.10907
«Contea»
19 cl
22 cm | 4,5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0317
«Subirats»
17 cl
19,5 cm | 6,3 cm

00.11030
«Fiore»
17 cl
19,3 cm | 6,6 cm

IZ EMP/541Z
«Empire»
22 cl
21 cm | 4,9 cm

IZ MI/535F
«Misket»
19 cl
19,3 cm | 5 cm

01.10699
«Ducale»
17 cl
19,8 cm | 4,7 cm

96504
«Kouros»
18,5 cl
18,8 cm | 5,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00382
«Elegante»
16 cl
23,5 cm | 6,6 cm

93.07552
«Vina»
19,2 cl
24,8 cm | 8,3 cm

00.14084
«Ypsilon»
16 cl
23,5 cm | 7 cm

00.14097
«Ypsilon»
11 cl
19,5 cm | 5,8 cm

30.30037
«Royal»
16 cl
20,1 cm | 7,1 cm

30.30101
«Etore»
14 cl
17 cm | 6,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

37.10104
«Happy hour»
24 cl
15 cm | 9 cm

37.20034
«Speak Easy» 
20 cl
15,2 cm | 9,2 cm

66.03773
«Embassy»
16 cl
11,4 cm | 8,6 cm

00.10845
«Executive»
23 cl
9,5 cm | 9,5 cm

96502
«Kouros»
22 cl
13,1 cm | 10 cm

96503
«Kouros»
15,5 cl
11,1 cm | 8,9 cm



ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ / ΛΙΚΕΡ
π ο τ ή ρ ι α
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

0802789
grappa «Gastro»
8,5 cl
18,2 cm | 5,8 cm

10.41.007
grappa
9 cl
17,2 cm | 5,6 cm

10.04.134
grappa «Alambic»
9 cl
17 cm | 6 cm

00.13326
grappa «Premium»
8,1 cl
16,3 cm | 5,6 cm

08.00380
grappa
8 cl
16 cm | 5 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.41.051
grappa Grandezza
10,9 cl
20,3 cm | 6,5 cm

08.00228
grappa Vinoteque
10,5 cl
20,2 cm | 4,6 cm

10.41.089
grappa Classic
10 cl
20 cm | 6,5 cm

10.41.196
grappa Quatrophil
6,5 cl
19,5 cm | 6,2 cm

0802832
liqueur Alizee
7 cl
17,4 cm | 5,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

30.30038
aperitif «Amaro»
12 cl
17,6 cm | 6,6 cm

30.30034
liqueur «Amaro»
7 cl
15,3 cm | 6,4 cm

30.30081
cocktail «Royal»
6 cl
13,1 cm | 6 cm

37.20039
cordial Speak Easy
7 cl
17,6 cm | 6,3 cm

00.11018
schnaps Fiore
5,5 cl
14,5 cm | 5,6 cm

37.08089
sherry «Georgian»
5,9 cl
12,4 cm | 6,2 cm

IZ MI/507
λικέρ Misket
7 cl
11,2 cm | 7,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.41.092
aperitif Classic
18 cl
17,7 cm | 6,5 cm

08.00229
Spirits snifter
17 cl
16,5 cm | 6,6 cm

10.41.204
porto
10,4 cl
16,9 cm | 5,6 cm

66.03088
cordial Perception
12,2 cl
15 cm | 6 cm

01.10703
liqueur «Ducale»
6 cl
13 cm | 4 cm

IZ LAL/ 506
λικέρ Lal
8 cl
14 cm | 4,5 cm

10.97.047
liqueur Misket
5,5 cl
11,2 cm | 4,6 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V1099
«Margarita»
27 cl
15,3 cm | 11,2 cm

01.14568
«Ducale»
27 cl
14,8 cm | 11,2 cm

93.05784
«Yucatan»
39,9 cl
16,9 cm | 12,1 cm

93.08430
«Gourmet»
43,6 cl
17,8 cm | 12,6 cm

00.14090
«Ypsilon»
33 cl
17,4 cm | 11,7 cm

30.30033
«Margarita Clear»
27 cl
14,4 cm | 11,6 cm



ΜΠΥΡΑΣ
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.10823 (0,4)
beer «Reno»
49,5 cl
17,5 cm | 7,3 cm

01.10822
beer «Reno»
37,5 cl
16,2 cm | 6,7 cm

01.10809 1 PINTA
beer «Icon»
58 cl
16 cm | 8,3 cm

01.10807 1/2 PINTA 
beer «Icon»
29,5 cl
13 cm | 6,7 cm

01.38047
«Basket»
50 cl
11,4 cm | 7,9 cm

01.38048
«Soccer»
50 cl
11,4 cm | 7,9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.10247
μπύρας «Baviera»
37,9 cl
16,8 cm | 7,6 cm

00.10248
μπύρας «Baviera»
50,5 cl
18,3 cm | 8,4 cm

00.10249
μπύρας «Baviera»
66,8 cl
19,7 cm | 9 cm

00.12366
μπύρας «Malles»
31 cl
12,6 cm | 7,1 cm

00.12368
μπύρας «Malles»
50,5 cl
14,3 cm | 8,3 cm

00.12369
μπύρας «Malles»
66 cl
15,7 cm | 9 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

50804
μπύρας «Nicol»
25 cl
12,4 cm | 7,2 cm

50803
μπύρας «Nicol»
40 cl
14,7 cm | 8,1 cm

50802
μπύρας «Nicol»
50 cl
15,9 cm | 8,9 cm

10.41.022
«μπότα»

100 cl
24,5 cm | 13,5 cm

10.41.023
«μπότα»

50 cl
19,3 cm | 12,2 cm

10.41.170
«μπότα»

25 cl
15,4 cm | 9,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0294
μπύρας «Toscana»
62 cl
16,7 cm | 10,9 cm

V0293
μπύρας «Toscana»
41 cl
14,8 cm | 9,6 cm

V1941
μπύρας «Abadia»
42 cl
16,9 cm | 8,7 cm

V1940
μπύρας «Abadia»
29 cl
15 cm | 7,8 cm

01.10824
beer «Sommelier»
40 cl
21,5 cm | 6,5 cm

01.10825
beer «Sommelier»
40 cl
18 cm | 8,5 cm



ΜΠΥΡΑΣ
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

*08.00595 (C469)
beer tester
42 cl
20 cm | 8,9 cm

*08.00590 (PM989)
cider
50 cl
14,6 cm | 9,5 cm

*08.00591 (PM985)
Ipa | white Ipa
54 cl
18,4 cm | 8,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

*08.00592 (PM986)
stout | porter
60 cl
17,8 cm | 9,5 cm

*08.00594 (PM987)
wheat | weiss
78 cl
18,8 cm | 10,2 cm

*08.00593 (PM988)
seasonal | saison
75 cl
18,4 cm | 10,5 cm

Birrateque

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.01647
μπύρας «Craft»
47,3 cl
19,4 cm | 6,4 cm

93.00545
για μηλίτη
47,3 cl
14,6 cm | 9,2 cm

V0278
μπύρας «Malta»
56 cl
17,3 cm | 9,3 cm

V0273
μπύρας «Malta»
44 cl
15,7 cm | 8,7 cm

V0277
μπύρας «Malta»
33 cl
14,7 cm | 8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.10859
μπύρας «Executive»
52,9 cl
20,5 cm | 8,8 cm

00.10853
μπύρας «Executive»
39,1 cl
18,6 cm | 8 cm

00.10847
μπύρας «Executive»
26,1 cl
16,7 cm | 7 cm

66.03727
beer «Embassy»
29,6 cl
17,1 cm | 7 cm

66.03728
beer «Embassy»
35 cl
20,6 cm | 7,3 cm



ΜΠΥΡΑΣ
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.13028             
«Palladio»
54,5 cl
27,8 cm | 7,2 cm

00.13027             
«Palladio»
38 cl
23,8 cm | 7,2 cm

00.13026             
«Palladio»
28 cl
20,8 cm | 6,6 cm

00.11408
«Harmonia» 
58 cl
21,3 cm | 8,4 cm

00.11407
«Harmonia» 
38 cl
20,1 cm | 7,3 cm

00.11406
«Harmonia» 
27 cl
18,6 cm | 6,4 cm

00.11800
«Jazz»
33 cl
20 cm | 7,1 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.20.229
«Polite»
50 cl
25 cm | 8,5 cm

10.20.230
«Polite»
30 cl
21 cm | 7 cm

10.20.241
«Polite»
25 cl
18,4 cm | 6,6 cm.

70.10108
«Metropolitan»
36 cl
16 cm | 7,1 cm

70.10107
«Metropolitan»
21 cl
13,3 cm | 6,8 cm 

93.03810
Catalina
29,6 cl 
16,5 cm | 7,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

92200
«Pilsner»
30 cl
17,8 cm | 7,9 cm

92400
«Mykonos»
31 cl
16,5 cm | 6,3 cm

92500
«Elisa»
31 cl
15,9 cm | 6,6 cm

92150
«Billy Becer»
38 cl
15,1 cm | 7 cm

92509
«Stella»
33 cl
15,3 cm | 7 cm

92301
«Mykonos»
28 cl
13 cm | 7,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

V0221
«Conil»
22 cl
10,5 cm | 7,1 cm

V0222
«Conil»
28 cl
11,9 cm | 7,3 cm

V0223
«Conil»
33 cl
13,4 cm | 7,6 cm

V1020
«Beck stack»

36 cl
12,1 cm | 8,3 cm

00.86016
«Nonix»
29 cl
11,5 cm | 7,4 cm

00.86017
«Nonix»
58,5 cl
15,2 cm | 9 cm
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

91600
frappe
29 cl
15,7 cm | 6,4 cm

91900
σωλήνας
38,5 cl
13,5 cm | 6,4 cm

92503
freddo
26,5 cl
17,8 cm | 6,3 cm

92504
freddo
18,5 cl
15,3 cm | 6,3 cm

92505
freddo
36 cl
14,6 cm | 7,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

51027
σωλήνας
27 cl
13,9 cm | 7,5 cm

51072
σωλήνας Geo
35 cl
15,8 cm | 7,4 cm

92507                     
freddo
31,5 cl
17 cm | 7,3 cm

92508                     
freddo
24 cl
13 cm | 7,8 cm

37.15765
«Everest»
35,5 cl
15,9 cm | 7,4 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

93.03820
freddo Catalina
25,1 cl
14,6 cm | 7,9 cm

93.03821
freddo Catalina
31,1 cl
15,9 cm | 8,6 cm

93.03828
freddo Catalina
35,5 cl
22,9 cm | 7,6 cm

40.00223
freddo Principe
30 cl
19,4 cm | 6,7 cm

40.00224
freddo Principe
25 cl
17,2 cm | 6,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

10.20.013
Venezia
24 cl
14,8 cm | 7,6 cm

10.20.245
Dalia
27 cl
17,3 cm | 7,3 cm

30.30045               
freddo (tempered)
34 cl
16 cm | 7,9 cm

30.30044               
freddo (tempered)
22 cl
13,7 cm | 6,8 cm

40.00010
«Bill»
24 cl
14,6 cm | 7,7 cm

40.00009
«Mini Bill»
12 cl
11 cm | 8,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

40.00226
κούπα «Acapulco»
28 cl
15 cm | 7,8 cm

01.38042
κούπα «Elba»
28 cl
14,5 cm | 7,7 cm

53.20.005
κούπα «Mocca»
27 cl
11,8 cm | 7,4 cm

01.38046
κούπα «Conic»
31 cl
10,2 cm | 8,3 cm

53.20.002
κούπα «Liberty»
42 cl
11,5 cm | 9 cm

93.70855
Chiller
17 cl
8,9 cm | 11,1 cm
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

08.00115
thermic tumbler
47 cl
15 cm | 9 cm

08.00116
thermic tumbler
35 cl
11,5 cm | 9 cm 

08.00359
latte macchiato
34 cl
15 cm | 9 cm

08.00119
espresso
12 cl
8 cm | 7 cm

08.00118
καφέ
29,5 cl
11,3 cm | 8,6 cm

08.00117
multipurpose
38,5 cl
8 cm | 11,8 cm

Thermic glass Duos

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

08.00283
espresso 
με inox πιατάκι
6,5 cl

08.00284
cappuccino 
με inox πιατάκι
16,5 cl

08.00285
multipurpose
με inox πιατάκι 
30 cl

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

00.11189
espresso, 10 cl

00.11188
πιατάκι espresso

00.11190
cappuccino, 23 cl

00.11184
πιατάκι cappuccino

00.11191
τσαγιού, 32 cl 

00.11186
πιατάκι τσαγιού

Thermic glass

Conic Ischia Acapulco

Kaleido

Easy bar

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

01.38002
espresso, 8 cl

01.55032
πιατάκι, 11,8 cm

01.38003
cappuccino, 28 cl

01.55031
πιατάκι, 15 cm

01.55033
espresso, 8 cl 

01.55032
πιατάκι, 15 cm

01.55034
cappuccino, 18 cl 

01.55031
πιατάκι, 15 cm

37.02609
cappuccino
18 cl
8 cm | 7,5 cm

37.02783
espresso
8 cl
6,5 cm | 5,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

00.11187
espresso, 10 cl

00.11188
πιατάκι espresso

00.11183
cappuccino, 23 cl

00.11184
πιατάκι cappuccino

00.11185
τσαγιού, 32 cl

00.11186
πιατάκι τσαγιού



κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.10192
«Diamond»
36 cl
9,9 cm | 11,1 cm

00.10183
«Diamond»
22 cl
8,6 cm | 10,2 cm

00.10185
«Diamond ocean
blue», 22 cl
8,6 cm | 10,2 cm

00.10186
«Diamond rock
purple», 22 cl
8,6 cm | 10,2 cm

00.10191
«Diamond»
22,5 cl
6 cm | 11 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

70.10150
«Delight»
32 cl
8,9 cm | 9,8 cm

70.10151
«Delight»
30 cl
14,8 cm | 9,8 cm

01.44063
«Palm»
35 cl
12 cm | 9,2 cm

30.30100
παγωτού «Etore»
36 cl
11,2 cm | 11 cm

509504
gelato
25 cl
14 cm | 10 cm

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ
π ο τ ή ρ ι α
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.11824
«Jebra»
36 cl
14 cm | 11 cm

00.13104
«Primavera»
24 cl
13,7 cm | 13,5 cm

40.00065
Capri
25 cl
14,2 cm | 12,2 cm

00.10004
«Acapulco»
30 cl
12,5 cm| 11,6 cm

00.10006
«Acapulco junior»
17,5 cl
10,5 cm | 9,4 cm

00.10044
«Alaska»
26 cl
9,4 cm | 10,4 cm

93.05118
«Supreme»
53 cl
11,5 cm | 13 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

91.00028
«Chabela»
63 cl
18,5 cm | 11,5 cm

00.11064
«Fortuna»
32 cl
18 cm | 12,5 cm

01.12232
«London»
40 cl
18 cm | 8 cm

93.05110
«Soda»
36 cl
19 cm | 7,9 cm

01.12233
Vicenza Mangiabevi
33 cl
16,9 cm | 8,4 cm

91.00054
«Soda»
38 cl
16 cm | 7,8 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

01.44059
«Vicenza»
25 cl
8,5 cm | 11,8 cm

01.44058
«Vicenza»
15 cl
7,4 cm | 9,5 cm

01.44057
«Vicenza»
10 cl
6,6 cm | 8,5 cm

00.14121
«Ypsilon»
37,5 cl
9 cm | 13 cm

01.14081
«V»
22,5 cl
9 cm | 10,4 cm

70.10152
Banana split
24x10,9 cm
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b u f f e t
Με κριτήρια την αισθητική αλλά και την εργονομία, επιλέξαμε τα
καλύτερα είδη για το buffet, αναδεικνύοντας τις παρασκευές της
κουζίνας σας και δημιουργώντας την πλέον εντυπωσιακή εικόνα
για τους φιλοξενούμενούς σας. 
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                          κωδικός    περιγρ./(γυάλ. επιφ.)       διαστάσεις

                          κωδικός    περιγρ./(γυάλ. επιφ.)       διαστάσεις

ΕΣΤΙΕΣ INDUCTION
b u f f e t  -  s e r v i c e

                          κωδικός    περιγρ./(γυάλ. επιφ.)       διαστάσεις

ΕΣΤΙΕΣ BUILT-IN «HOLD-LINE»
Για ενσωμάτωση σε buffet, μονής λειτουργίας, 
μόνο για διατήρηση ζεστών παρασκευών

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΣΤΙΕΣ «BASE-LINE»
Διπλής λειτουργίας, για μαγείρεμα «front cooking» 
ή/και διατήρηση ζεστών παρασκευών

ΕΣΤΙΕΣ BUILT-IN «INSTALL-LINE»
Για ενσωμάτωση σε buffet, διπλής λειτουργίας, για μαγείρεμα
«front cooking» ή/και διατήρηση ζεστών παρασκευών
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 *BU/HO/IN 800   εστία induction GN 1/1
με ενσωματωμένη 
γεννήτρια 230 V / 800 W
(52x32 cm)      58,6x38,6 cm

 *BU/HO/IN 350   εστία induction μονή 
με ανεξάρτητη 
γεννήτρια 230 V / 350 W
(32x32 cm)      38,4x38,4 cm

 *BU/HO/IN 700   σετ 2 εστιών induction 
με κοινή ανεξάρτητη 
γεννήτρια 230 V / 700 W
(32x32 cm)      38,4x38,4 cm

*BU/HO/IN 1050   σετ 3 εστιών induction με
κοινή ανεξάρτητη 
γεννήτρια 230 V / 1.050 W
(32x32 cm)      38,4x38,4 cm

*BU/HO/IN 1400   σετ 4 εστιών induction
με κοινή ανεξάρτητη 
γεννήτρια 230 V / 1.400 W
(32x32 cm)      38,4x38,4 cm

       *BH/BA 2500   εστία induction μονή
240 V / 2.500 W
(26x26 cm)   32x38x10,5 cm

       *BH/BA 3000   εστία induction μονή
240 V / 3.000 W                    
(26x26 cm)   32x38x10,5 cm

       *BH/BA 3500   εστία induction μονή
240 V / 3.500 W
(26x26 cm)   32x38x10,5 cm

        *SH/BA 3500   εστία induction μονή
240 V / 3.500 W
(32x32 cm)   38x44x13,8 cm

        *SH/BA 5000   εστία induction μονή
440 V / 5.000 W
(32x32 cm)   38x44x13,8 cm

*SH/DU/BA 3500   εστία induction διπλή
440 V / 3.500 W
(32x58 cm)       38x70x16 cm

*SH/DU/BA 5000   εστία induction διπλή
440 V /5.000 W
(32x58 cm)       38x70x16 cm

       *SH/WO 3500   εστία induction wok
240 V /3.500 W
(30 cm)         38x44x19,8 cm

       *SH/WO 5000   εστία induction wok
440 V / 5.000 W
(30 cm)         38x44x19,8 cm

       *SH/WO 8000   εστία induction wok
400 V / 8.000 W
(30 cm)         38x44x19,8 cm

         *SH/IN 3500   εστία induction μονή 
με ενσωματωμένη 
γεννήτρια 240 V /3.500 W
(32x32 cm)      38,4x38,4 cm

         *SH/IN 5000   εστία induction μονή 
με ενσωματωμένη 
γεννήτρια 440 V /5.000 W
(32x32 cm)      38,4x38,4 cm

  *SH/DU/IN 3500   εστία induction διπλή 
με ενσωματωμένη 
γεννήτρια 440 V /3.500 W
(32x58 cm)      38,4x64,4 cm

  *SH/DU/IN 5000   εστία induction διπλή 
με ενσωματωμένη 
γεννήτρια 440 V /5.000 W
(32x58 cm)      38,4x64,4 cm

 *SH/WO/IN 3500   εστία induction wok 
με ενσωματωμένη 
γεννήτρια 440 V /3.500 W
(30 cm)            38,4x38,4 cm

 *SH/WO/IN 5000   εστία induction wok 
με ενσωματωμένη 
γεννήτρια 440 V /5.000 W
(30 cm)            38,4x38,4 cm
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 57.0003.6040   chafing dish, GN 1/1
inox                58x47x19 cm

 57.0016.6040   βάση chafing dish GN 1/1
                       58χ37χ17 cm

 57.0002.6040   chafing dish, GN 2/3
inox                37χ45χ19 cm

 57.0006.6040   βάση chafing dish GN 2/3
                       39χ39χ17 cm

 57.0001.6040   chafing dish στρογγυλό
inox               39 cm | 19 cm

 57.0005.6040   βάση για στρογγυλό 
chafing dish 
                      39 cm | 17 cm

                 κωδικός      περιγραφή                         διαστάσεις

                 κωδικός      περιγραφή                         διαστάσεις

σειρά chafing dishes, για εστίες
induction ή κεραμικές 

καθώς και για χρήση 
ηλεκτρικής αντίστασης 

ή καύσιμης ύλης. 
Διαθέτουν γυάλινο 

καπάκι με φρένο 
που παραμένει

ανοιχτό σε διάφορες 
γωνίες.

   040660028   chafing dish GN 1/1
        ΑΤ61593   induction

με γυάλινο καπάκι
και με ηλεκτρική αντίσταση
inox                 58x44x26 cm

   040660040   chafing dish GN 2/3
        AT61293   induction
                         με γυάλινο καπάκιι

και με ηλεκτρική αντίσταση
inox                40x44x26 cm

   040660041   chafing dish στρογγυλό
        AT51293   induction, 5 lt

με γυάλινο καπάκι
δέχεται ταψί 39/6,5 cm
με ηλεκτρική αντίσταση
inox                44χ48χ26 cm

   040660043   chafing dish GN 1/1
          S60593   induction

με roll top γυάλινο καπάκι 
που ανοίγει αυτόματα στις 30°
                         58x44x26 cm

   040660044   chafing dish GN 2/3
          S60293   induction

με roll top γυάλινο καπάκι 
που ανοίγει αυτόματα στις 30°
                         40χ44χ26 cm

                 κωδικός      περιγραφή                         διαστάσεις

          4011L  chafing dish GN 1/1
                       induction
                       με γυάλινο υδραυλικό

καπάκι, inox     58,5χ46,5 cm

          4032L  chafing dish GN 1/1
                      induction

με γυάλινο υδραυλικό
καπάκι, inox         47χ50,5 cm

          4060L  chafing dish στρογγυλό
                      induction, 6 lt

με γυάλινο υδραυλικό
καπάκι, inox     52,7χ44,7 cm

         40-11L  σουπιέρα, 11 lt
                      induction

με γυάλινο υδραυλικό
καπάκι, inox         46x43,2 cm

  SS4011F/2  βάση chafing dish GN 1/1

      SS4032F  βάση chafing dish GN 2/3

      SS4060F  βάση στρογγυλό chafing dish
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   040660006   chafing dish GN 1/1
     AT61363-1   με roll top καπάκι 

inox                66x49x46 cm

   040660022   chafing dish στρογγυλό
        ΑΤ51363   με roll top καπάκι 

δέχεται ταψί 39/6,5 cm, 4,5 lt
inox                51x54x48 cm

   040660007   chafing dish GN 1/1
   AT751L63-1   με καπάκι και βάση
                            (καύσιμη ύλη)
                         inox                58x35x30 cm

   040660038   chafing dish GN 1/1
   AT761L63-1   με καπάκι
                         inox                60x36x30 cm

   040660008   ηλεκτρική αντίσταση
          DB305T   220V - 350W 

   040660050   ταψί GN 1/1, διπλό
       S21020-2   βάθους 2 cm

   040660051   ταψί GN 1/1, διπλό
       S21060-2   βάθους 6 cm

   060660066   δίσκος GN 1/1
          R11010   inox                                         

   060660067   δίσκος GN 1/2
          R12010   inox                                         

                 κωδικός      περιγραφή/κωδ. εργ.       διαστάσεις

   040660042   σουπιέρα, 10 lt
        AT52288   induction

με γυάλινο καπάκι και βάση
inox                 48x46x44 cm

   040660045   σουπιέρα, 10 lt
          S50288   induction

με γυάλινο roll top καπάκι 
που ανοίγει αυτόματα στις 30°

   040660000   σουπιέρα ηλεκτρική, 10 lt
        ΑΤ51588   μαύρη                36x35,5 cm

   040660037   chafing dish 
        AT61383   για 2 σουπιέρες

με roll top καπάκι 
inox                66x49x46 cm

   040660017   μπεν μαρί ηλεκτρικό
              8700                          54x33x24 cm

   040660002   μπεν μαρί ηλεκτρικό
              8710   με βρυσάκι     59χ36χ24 cm

           MC200   καύσιμη ύλη
                         μεθανόλη                 235 gr

           MP004   καύσιμη ύλη
                         μεθανόλη                   4 Kgr

                 κωδικός      περιγραφή/κωδ. εργ.       διαστάσεις

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΟΥΠΛΑ / ΛΑΜΠΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
                          κωδικός    περιγραφή                          διαστάσεις                       κωδικός    περιγραφή                              διαστάσεις

θερμαινόμενο σουπλά, inox, 230 V
με λάμπες θέρμανσης & προστατευτικό plexiglass 

                     *   σουπλά, με 2 λάμπες
600+2x250 W
9560                 86x62x76 cm

                     *   σουπλά, με 3 λάμπες
750+3x250 W
9561              127x62x76 cm

πλαίσιο στήριξης με λαμπες θέρμανσης,
inox, με προστατευτικό plexiglass, 230 V

                     *   πλαίσιο με 2 λάμπες
2x250 W
9560 Τ              86x62x76 cm

θερμαινόμενο σουπλά, inox, 
ρύθμιση θερμ. από 30° έως 90° C, 230 V

           *9035   σουπλά, GN 1/1, 300 W
                        50x35x5,5 cm

           *9040   σουπλά, GN 2/1, 500 W
                        63x53x5,5 cm

           *9045   σουπλά, 600 W
                        90x45x5,5 cm

          *9050   σουπλά, 800 W
                      100x50x5,5 cm

          *9051   σουπλά, 800 W
                        92x52x5,5 cm

          *9053   σουπλά, 600 W
                        86x46x5,5 cm
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                           *   διανεμητής καφέ 8 L,
inox
50959524   23x40x61 cm

      *040140166   διανεμητής καφέ 8 L,
inox
με ηλεκτρική αντίσταση
220V/80W
50959527   23x40x61 cm

     27.11672   διανεμητής καφέ/τσαγιού,
10,5 L, με καμινέτο
δέχεται και ηλεκτρ. αντίσταση
inox
                    31χ33,5χ54,5 cm

 040660005   διανεμητής καφέ, 10 L
      AT80113   inox                  29χ29χ49 cm

     27.10830   διανεμητής γάλακτος, 3 L
inox, 1 παγοκύστη, 
βρυσάκι που δεν στάζει
                           31χ32χ39 cm

     27.10750   διανεμητής γάλακτος, 5 L
inox, 1 παγοκύστη, 
βρυσάκι που δεν στάζει
                           23χ35χ45 cm

 DND02-50-SS   διανεμητής γάλακτος, 5 lt
«Norma», 
inox και inox βάση

      DVD02-50   διανεμητής γάλακτος, 5 lt
«Norma», 
inox και βάση οξιάς

 *12.3477.0050   διανεμητής καφέ, 5 L      
inox, «Exclusive»
                           27x55 cm

 *12.3477.0100    διανεμητής καφέ, 10 L
inox, «Exclusive»
                           29x60 cm

 *12.3477.0150   διανεμητής καφέ, 15 L
inox, «Exclusive»
                       30,9x67 cm

 *12.2377.0050   διανεμητής καφέ, 5 L
inox, «Excellent» 
                     25,3x48 cm

 *12.2377.0100   διανεμητής καφέ, 10 L
inox, «Excellent» 
                           29x57 cm

 *12.2377.0150   διανεμητής καφέ, 15 L
inox, «Excellent» 
                       30,9x65 cm

 *12.4877.0050   διανεμητής καφέ, 5 L
inox, «Profile»
                    25,3χ45,5 cm

 *12.4877.0100   διανεμητής καφέ, 10 L
inox, «Profile»
                        29,8x52cm

 *12.4877.0150   διανεμητής καφέ, 15 L
inox, «Profile»
                       30,9x60 cm

οι διανεμητές καφέ της HEPP διατίθενται 
και επάργυροι κατόπιν ειδικής παραγγελίας και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε με καύσιμη
ύλη, είτε με ηλεκτρική αντίσταση.

ηλεκτρικές αντίστασεις σταθερής τάσης

 *60.8881.0110   για διανεμητές καφέ 5 L
240 V / 150 W     17,2 cm

   60.8881.0010   για διανεμητές καφέ 
10 & 15 L
240 V/ 150 W      21,3 cm

   040660033   διανεμητής καφέ, 12 lt
       AT80012   «Delux», inox

δέχεται καμινέτα ή 
ηλεκτρική αντίσταση
                       35x31x50 cm

   040660032   διανεμητής ζεστών ή
       AT90012   κρύων ροφημάτων, 12 lt

«Delux»
με θήκη πάγου,
δέχεται καμινέτα ή 
ηλεκτρική αντίσταση
                       35x31x50 cm

ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΚΑΦΕ / ΓΑΛΑΚΤΟΣ
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

 AMC01-2P-SS   διπλή συρταριέρα inox
«Atrax», με βάση & καπάκι
από μασίφ οξιά
                       24x30x42 cm

 AMC01-2P-BK   διπλή συρταριέρα μαύρη
«Atrax», με βάση & καπάκι
από μασίφ οξιά
                       24x30x42 cm

 AMC01-4P-SS   τετραπλή συρταριέρα inox
«Atrax», με βάση & καπάκι
από μασίφ οξιά
                       42x30x42 cm

 AMC01-4P-BK   διπλή συρταριέρα μαύρη
«Atrax», με βάση & καπάκι
από μασίφ οξιά
                       42x30x42 cm

 AMD01-50-SS   διανεμητής χυμού, 5 lt
inox/μασίφ οξιά
«Atrax»           25x25x50 cm

 AMD01-70-SS   διανεμητής χυμού, 7 lt
inox/μασίφ οξιά
«Atrax»           25x25x60 cm

AMD01-50-BK   διανεμητής χυμού, 5 lt
μαύρος/μασίφ οξιά
«Atrax»           25x25x50 cm

AMD01-70-BK   διανεμητής χυμού, 7 lt
μαύρος/μασίφ οξιά
«Atrax»           25x25x60 cm

 AMD02-50-SS   διανεμητής γάλακτος, 5 lt
inox/μασίφ οξιά
«Atrax»           25x25x48 cm

AMD02-50-BK   διανεμητής γάλακτος, 5 lt
μαύρος/μασίφ οξιά
«Atrax»           25x25x48 cm

      AMP01-BK   πύργος μαύρος «Atrax»
με βάση μασίφ οξιά
                          28χ28χ55 cm

      AMP01-SS   πύργος inox «Atrax»
με βάση μασίφ οξιά
                          28χ28χ55 cm
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               κωδικός     περιγραφή                                            

Σύστημα μπουφέ «Ασύμμετροι Κύβοι 20»
αποτελούμενο από 3 κύβους PG
19x19x8 cm - 20x20x16 cm - 21x21x24 cm
(αποθηκέυονται ο ένας μέσα στον άλλον)

ACB01-20-WH  high gloss λευκό
ACB01-20-BK   high gloss μαύρο 
ACB01-20-FR   ματ αμμοβολή
ACB01-20-TE   tartaruga πράσινο
ACB01-20-TU   tartaruga μπλε
ACB01-20-TW  tartaruga μελί

Σύστημα μπουφέ «Ασύμμετροι Κύβοι 25»
αποτελούμενο από 3 κύβους PG
23χ23χ12 cm - 24χ24χ24 cm - 25χ25χ36
cm
(αποθηκέυονται ο ένας μέσα στον άλλον)

ACB01-25-WH   high gloss λευκό
 ACB01-25-BK   high gloss μαύρο 
 ACB01-25-FR   ματ αμμοβολή

Σύστημα μπουφέ «Ασύμμετρα Steps 3»
αποτελούμενο από 3 steps
20x21x4 cm - 20x21x8 cm - 20x21x12 cm
(αποθηκέυονται το ένα μέσα στο άλλο)

ARA01-20-BK  μαύρο
ARA01-20-KK  διάφανο
ARA01-20-WG  wenge

Σύστημα μπουφέ «Ασύμμετρα Steps 2»
αποτελούμενο από 2 steps
40x21x4 cm - 40x21x8 cm
(αποθηκέυονται το ένα μέσα στο άλλο)

ARA02-40-BK  μαύρο
ARA02-40-KK  διάφανο
ARA02-40-WG  wenge

κρύσταλλα ασφαλείας

  AMG01-3535   σατινέ               35χ35x1 cm

  AMG02-2585   σατινέ                25x85x1 cm

  AMG02-2565   σατινέ               25x65x1 cm

  AMG02-4545   σατινέ               45x45x1 cm

  AMG02-3565   σατινέ               35x65x1 cm

  AMG02-3585   σατινέ               35x85x1 cm

διατίθενται και σε διάφανο, μαύρο 
καθώς και σε επενδεδυμένο MDF με καπλαμά
οξιά - λακαρισμένο
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                     *  σταντ δημητριακών 6 θέσεων
περιστρεφόμενο, inox
περιλαμβάνει 6 γυάλινα μπολ 
(3 μπολ διαμ. 26 cm & 
3 μπολ διαμ. 23 cm) 
με σπαστό polycarbonate καπάκι 
50951554                50x70 cm

     27.11795  σταντ δημητριακών 
με 3 γυάλινα μπολ διαμ. 23 cm
με καπάκια plexiglass
61x24x35 cm

     27.11794  σταντ δημητριακών 
με 1 γυάλινo μπολ διαμ. 23 cm
με καπάκι plexiglass
                                  24x17 cm

     27.11598  σταντ δημητριακών 4 θέσεων,
xρωμίου
περιλαμβάνει 4 γυάλινα μπολ
διαμ. 23 cm
με plexiglass καπάκια 
                            39x31x66 cm

*040140313  σταντ δημητριακών 3 θέσεων
επιτραπέζιο, inox
περιλαμβάνει 3 γυάλινα μπολ 
διαμ. 23 cm με σπαστό
polycarbonate καπάκι
50951P48          48χ46χ23 cm

     27.11892  σταντ δημητριακών 3 θέσεων,
xρωμίου
περιλαμβάνει 3 γυάλινα μπολ
διαμ. 23 cm
με plexiglass καπάκια 
                            50χ50χ18 cm

     27.11893  σταντ μαρμελάδας 3 θέσεων,
xρωμίου
περιλαμβάνει 3 γυάλινα μπολ
διαμ. 14 cm, με plexiglass καπάκια 
                            30x30x14 cm

      YΝY01-25   δοχείο γιαουρτιού
«Norma», ψυχόμενο
inox βάση                    2,5 lt 

      YVY01-25   δοχείο γιαουρτιού
«Norma», ψυχόμενο
ξύλινη βάση                 2,5 lt

SCN10-13-WH   δοχείο μπουφέ, 1,3 lt
λευκό με καπάκι

ΥCN10-25-WH   δοχείο μπουφέ, 2,5 lt
λευκό με καπάκι

SNS01-13-WH   δοχείο μπουφέ, 1,3 lt
λευκό με inox βάση
με καπάκι

SNS01-25-WH   δοχείο μπουφέ, 2,5 lt
λευκό με inox βάση
με καπάκι

 SCN10-13-TR   δοχείο μπουφέ, 1,3 lt
διάφανο PG  

 ΥCN10-25-TR   δοχείο μπουφέ, 2,5 lt
διάφανο PG  

   SES02-4213   σταντ μπουφέ PG, 2x1,3 lt
χαμηλή βάση 4 cm              

   SES02-8213   σταντ μπουφέ PG, 2x1,3 lt
ψηλή βάση 8 cm

   SES02-4225   σταντ μπουφέ PG, 2x2,5 lt
χαμηλή βάση 4 cm

   SES02-8225   σταντ μπουφέ PG, 2x2,5 lt
ψηλή βάση 8 cm

   SES02-4313   σταντ μπουφέ PG, 3x1,3 lt
χαμηλή βάση 4 cm

   SES02-8313   σταντ μπουφέ PG, 3x1,3 lt
ψηλή βάση 8 cm

   SES02-4325   σταντ μπουφέ PG, 3x2,5 lt
χαμηλή βάση 4 cm

   SES02-8325   σταντ μπουφέ PG, 3x2,5 lt
ψηλή βάση 8 cm

     27.11815   σετ μαρμελάδας, 1 L
inox/plexyglass, με παγοκύστη

     27.11845   σετ γιαουρτιού, 2,5 L
inox/plexyglass, με παγοκύστη

     27.11849    σετ φρουτοσαλάτας, 4 L 
inox/plexyglass, με παγοκύστη

     27.11868    καπάκι ακρυλικό 
με λαβή χρωμίου, 14,5 cm

     27.11878    καπάκι ακρυλικό 
με λαβή χρωμίου            23 cm
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προθήκη δημητριακών «Vario»
με μασίφ σκουρόχρωμη βάση οξιάς, 
υψηλής ποιότητας ακρυλικό σώμα, 
λειτουργία «first in - first out» και γυάλινα
μπολ στο καπάκι για σταφίδες κ.ά.

      CPL01-260   προθήκη διπλή 
2x6 lt             33x25x35  cm

      CPL01-360   προθήκη τριπλή
3x6 lt              45x25x35 cm

διανεμητές δημητριακών «Profit»
με βάση από μαύρο ματ ατσάλι και κάδος
από άθραυστο PC

CST01-140-BK   διανεμητής δημητριακών
«Single»                    1x4 lt

CST01-240-BK   διανεμητής δημητριακών
«Twin»                       2x4 lt

CST01-340-BK   διανεμητής δημητριακών
«Trio»                        3x4 lt

Διανεμητής δημητριακών «Vario»
Κάδος από άθραυστο PC, μηχανισμός
δοσομετρητή και επιλογή από δύο βάσεις,
inox ή ξύλο οξειάς. Διατίθενται και 6 lt.

     CVX03-140   διανεμητής μονός, 2x4 lt   
inox βάση    18χ25χ40 cm

     CVX03-240   διανεμητής διπλός, 2x4 lt  
inox βάση    36χ25χ40 cm

     CVX03-340   διανεμητής διπλός, 3x4 lt  
inox βάση    54χ25χ40 cm

Διανεμητής δημητριακών «Vario Trinity»
Περιστρρεφόμενος. Κάδος από άθραυστο
PC, μηχανισμός δοσομετρητή και επιλογή
από δύο βάσεις, inox ή ξύλο οξειάς.
Διατίθενται και 6 lt.

     CVX04-360   διανεμητής δημητριακών
περιστρεφόμενος
3x6 lt                                  
inox βάση          42x50 cm

 040470025   διανεμητής δημητριακών, 
μονός
inox/plexiglass
10301         34,8/25,8x66 cm

 040660035   διανεμητής δημητριακών,
   ΑΤ90133-2   διπλός, 2x7,5 lt
                        inox               48x38,5x63 cm

     27.11833   διανεμητής δημητριακών, 
μονός, 8 L
inox/polycarbonate
                           35x26x68 cm

     27.11807   διανεμητής δημητριακών, 
διπλός, 2x4,5 L
χρώμιο/polycarbonate
                           22x35x52 cm

σταντ πλαστικό με πλακέτα (3 τμχ.)
    HMV10-01   σταντ πλαστικό       7x10 cm

    HMV10-02   σταντ πλαστικό       8x12 cm

    HMV10-03   σταντ πλαστικό     10x15 cm

σταντ ξύλινο με κάρτα (3 τμχ.)
    HMX01-46   σταντ ξύλινο             4x6 cm

       HMX01-6   σταντ ξύλινο             6x9 cm

  HMX01-710   σταντ ξύλινο           7x10 cm

  HMX01-914   σταντ ξύλινο           9x14 cm

σταντ ξύλινο με θήκη κάρτας PG (3 τμχ.)

    HMX02-710                                  7x10 cm

      HMX02-A6                                10x15 cm

  HMX02-1021                                10x21 cm

      HMX02-A4                     A4 - 21x29,7 cm
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                        κωδικός    περιγραφή                            διαστάσεις

*040140154   βιτρίνα γλυκών, GN 1/1 
ουδέτερη, inox/polycarbonate
50950920
                    53x32,5x21,5 cm

*040140285   βιτρίνα αλλαντικών/τυριών
GN 1/1, ψυχόμενη 
με παγοκύστες,
inox/polycarbonate
50950950      53x32,5x24 cm

  YIT01-11-BK   δίσκος GN 1/1, ψυχόμενος
PG, μαύρος    53χ32,5χ8 cm

 YIT01-11-WH   δίσκος GN 1/1, ψυχόμενος
PG, λευκός     53χ32,5χ8 cm

     KLC07-100   καπάκι roll top GN 1/1, 
PG                        53χ32,5 cm

     27.11590   βιτρίνα αλλαντικών/τυριών
GN 1/1, inox, με 2 παγοκύστες
(χωρίς καπάκι)
                      56,5χ36χ8,5 cm

     27.11010   καπάκι βιτρίνας, GN 1/1
με χερούλι χρωμίου

*040140317   βιτρίνα brioche/croissant 
GN 1/1, θερμαινόμενη,
inox/polycarbonate, με ηλεκτρική
αντίσταση 220 V / 360 W
50950930      53x32,5x24 cm

*040140155   βιτρίνα ψωμιού, ουδέτερη,
inox/polycarbonate
50951348            47,5x34 cm

*040140169   βιτρίνα αλλαντικών/τυριών,
ψυχόμενη με παγοκύστες
50952548            47,5x29 cm

  YIT02-38-BK   δίσκος στρογ., ψυχόμενος
μαύρος                      38x8 cm

 YIT02-38-WH   δίσκος στρογ., ψυχόμενος
λευκός                      38x8 cm

       KLR07-38   καπάκι roll top στρογγυλό
PG                                  38 cm

*040140167   βάση γιαουρτιών,
19 θέσεων (5,5 cm), inox 
με χώρο για πάγο
50952947            47,5x10 cm

*040140168   βάση μερίδων βουτύρου, 
inox, με χώρο για πάγο
50933136              35χ6,5 cm

                                κωδικός     περιγραφή                   διαστάσεις

δίσκοι/πιατέλες μακρόστενες PG, 

TFN10-2132 WH   λευκός       21x32x2,5 cm

 TFN10-2132 BK   μαύρος      21x32x2,5 cm

 TFN10-2132 TR   διάφανος   21x32x2,5 cm

  TFN10-2132 GL   glass look  21x32x2,5 cm

TFN10-2147 WH   λευκός       21x47x2,5 cm

 TFN10-2147 BK   μαύρος      21x47x2,5 cm

 TFN10-2147 TR   διάφανος   21x47x2,5 cm

  TFN10-2147 GL   glass look  21x47x2,5 cm

TFN10-2158 WH   λευκός       21x58x2,5 cm

 TFN10-2158 BK   μαύρος      21x58x2,5 cm

 TFN10-2158 TR   διάφανος   21x58x2,5 cm

  TFN10-2158 GL   glass look  21x58x2,5 cm

      KLC12-2132   καπάκι PG         21x32 cm

      KLC12-2147   καπάκι PG         21x47 cm

      KLC12-2158   καπάκι PG         21x58 cm

     UFS01-3P-BK   σταντ inox χρωμιομένο
με 3 πιατέλες
21χ32 / 21χ47 / 21χ58 cm
και 3 καπάκια

δίσκοι στρογγυλοί
 471008   δίσκος ρηχός                    30 cm

 471001   δίσκος ρηχός                   35 cm

 471002   δίσκος ρηχός                    40 cm

 471003   δίσκος ρηχός                    45 cm

 471101   δίσκος βαθύς/πάγου        35 cm

 471102   δίσκος βαθύς/πάγου        40 cm

 471103   δίσκος βαθύς/πάγου        45 cm

 471215   κάλυμμα κολωνάτο 
με χερούλι                           30 cm

 471211   κάλυμμα στρογγυλό          30 cm

 471212   κάλυμμα στρογγυλό          35 cm

 471201   κάλυμμα στρογγυλό          40 cm

 471202   κάλυμμα στρογγυλό          45 cm

 471404   δίσκος παραλλ/μος    30x40 cm

 471403   δίσκος παραλλ/μος    35x45 cm

 471402   δίσκος παραλλ/μος    40x60 cm

 471401   δίσκος παραλλ/μος    31x51 cm

 471304   κάλυμμα παραλ/μο     30x40 cm

 471301   κάλυμμα παραλ/μο     35x45 cm

 471303   κάλυμμα παραλ/μο     40x60 cm

 471302   κάλυμμα παραλ/μο     31x51 cm

κάλυμμα παραλ/μο σπαστό κατά μήκος      

 471219   κάλυμμα παραλ/μο     30x40 cm

 471218   κάλυμμα παραλ/μο     35x45 cm

 471217   κάλυμμα παραλ/μο     31χ51 cm

 471007   δίσκος στρογγυλός            30 cm

 471004   δίσκος στρογγυλός           35 cm

 471216   κάλυμμα περιστρεφόμενο 
2 τεμαχίων                          30 cm

 471208   κάλυμμα περιστρεφόμενο 
2 τεμαχίων                       35 cm
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                        κωδικός    περιγραφή                            διαστάσεις                         κωδικός    περιγραφή                            διαστάσεις

   040660004   διανεμητής χυμού,
        ΑΤ90212   μονός, 7,5 lt
                         inox                37x23x60 cm

   040660024   διανεμητής χυμού, 
     ΑΤ90212-2   διπλός, 2x7,5 lt
                         inox                37x45x60 cm

   120660000   ανταλλακτικό βρυσάκι 
                SP1   διανεμητή

   040660031   διανεμητής χυμού
      AT90211   μονός, χρυσός, 7,5 lt

                       37x23x60 cm

   040660025   διανεμητής χυμού,
        ΑΤ90512   μονός, 8 lt
                            inox                  35x26x58 cm

   040660036   διανεμητής χυμού,
     ΑΤ90512-2   διπλός, 2x8 lt
                            inox               35x54x58 cm

   040660026   διανεμητής χυμού,
     ΑΤ90512-3   τριπλός, 3x8 lt
                            inox               35x85x58  cm

   040660032   διανεμητής ζεστών ή
       AT90012   κρύων ροφημάτων, 12 lt

«Delux»
με θήκη πάγου,
δέχεται καμινέτα ή 
ηλεκτρική αντίσταση
                       35x31x50 cm

 DND01-50-SS   διανεμητής χυμού, 5 lt
«Norma», inox
                       35x25x50 cm

 DND01-70-SS   διανεμητής χυμού, 7 lt
«Norma», inox
                       35x25x60 cm

 DNL01-50-SS   διανεμητής χυμού, 5 lt
«Norma» inox,
με ηλεκτρική ανάδευση
                       35x25x50 cm

 DNL01-70-SS   διανεμητής χυμού 7 lt
«Norma» inox, 
με ηλεκτρική ανάδευση
                       35x25x60 cm

*040140200   διανεμητής χυμού, 3,5 L
ισοθερμικός, 
inox με polycarbonate δοχείο
50955416       19χ33,5x54cm

*040140201   διανεμητής χυμού, 8 L
ισοθερμικός, 
inox με polycarbonate δοχείο
50955420         23x40x62 cm

     27.10800   διανεμητής χυμού, 4 L,
ισοθερμικός, 
inox/polycarbonate
                           21x32x43 cm

     27.10700   διανεμητής χυμού, 6 L,
inox/polycarbonate
                           23x35x52 cm

     27.10720   διανεμητής χυμού, 2χ6 L,
inox/polycarbonate
                           42χ32x52 cm

      DVD01-70   διανεμητής χυμού, 7 lt
με βάση gloss λευκό 
και ξύλο οξιάς
                       25x25x60 cm

   *EHO 010E   διανεμητής μελιού, inox 
χωρητικότητα 1 kgr
                              23,2χ35 cm

   *EHO 010G   διανεμητής μελιού,
inox/χρυσό
χωρητικότητα 1 kgr
                              23,2x35 cm

      *EB 616E   σταντ για μπολάκια 
μελιού 6 cm, inox
(τα μπολ δεν συμπεριλαμβάνονται)
                                 16x21 cm

      *EB 616G   σταντ για μπολάκια 
μελιού 6 cm, inox/χρυσό 
(τα μπολ δεν συμπεριλαμβάνονται)
                                 16x21 cm

 100180640   συντριβάνι σοκολάτας, inox, 
σταθερής θερμοκρασίας
36-39°C
220 V / 170 W
CHOCOFONT              21x39 cm
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις                κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

     NBB04-12   καλάθι bamboo    29x35 cm
δέχεται ένθετο δίσκο PG
και καπάκι PG

     NBB04-24   καλάθι bamboo 22,5x51 cm
δέχεται ένθετο δίσκο PG

     NBB04-34   καλάθι bamboo    29x51 cm
δέχεται ένθετο δίσκο PG

ένθετοι ακρυλικοί δίσκοι

     TMB05-12   δίσκος                  29χ35 cm

     TMB05-24   δίσκος               22,5χ51 cm

     TMB05-34   δίσκος                  29χ51 cm

δίσκοι/καλάθια ακρυλικοί κρεμ

TEL01-1832-IV   δίσκος            18χ32χ4 cm

TEL01-2525-IV   δίσκος            25χ25χ4 cm

TEL01-2532-IV   δίσκος            25χ32χ4 cm

TEL01-3042-IV   δίσκος            30χ42χ4 cm

σταντ πτυσσόμενα για καλάθια/δίσκους

     UTG01-2P   σταντ πτυσσόμενο, 
με 2 ράφια
inox, μαύρο    40χ26χ40 cm

     UTG01-3P   σταντ πτυσσόμενο, 
με 2 ράφια
inox, μαύρο    40χ26χ60 cm

        992544   βάση τούρτας
ιnox                           30χ7 cm

        997878   βάση τούρτας
ιnox                         30χ11 cm

        992545   βάση τούρτας
ιnox                         30χ15 cm

     27.00444   βάση τούρτας, 
περιστρεφόμενη,
ιnox/γυαλί               30χ7 cm

     27.00464   βάση γλυκών,
ιnox/γυαλί             30χ11 cm

 040260109   καλάθι παραλληλόγραμμο
WBSS-23725N     37x25x6 cm

 040260110   καλάθι παραλληλόγραμμο
WBSS-24029N     40x29x6 cm

 040260111   καλάθι παραλληλόγραμμο
WBSS-24634N       46x34x7cm

 040260096   καλάθι παραλ/μο
WBC-2049BN     49x33x11 cm

 040260075   καλάθι παραλληλόγραμμο
WBSS-25332BN    53x32x15 cm

 040260076   καλάθι παραλληλόγραμμο
WBSS-25332N      53x32x15 cm

 040260074   καλάθι τετράγωνο 
με χερούλια
WBSS-22418N     30x30x13 cm

 040260084   καλάθι παραλληλόγραμμο 
με χερούλια
WBSS-22434N     44x34x13 cm

27.50110   καλάθι προυσίασης
polyrattan
                              46x18,5 cm

76-1825     καλάθι στρογγυλό με χέρια,
μελί                           40x10 cm

 040260095   καλάθι στρογγυλό, 
WBC-1036BN              36x5 cm

         76-1940   καλάθι ορθογώνιο,
μελί                 45x30x10 cm

76-1941     καλάθι ορθογώνιο επικλινές,
μελί                 45x30x6/12 cm 
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                 κωδικός    περιγραφή                                   διαστάσεις

27.40149   καλάθι ψωμιού στρογγυλό
χωρίς καπάκι, ιnox/rattan            
40x10 cm

27.18388   καπάκι plexiglass 
με χερούλι χρωμίου           38 cm

27.30292   καλάθι ψωμιού GN 1/1
χωρίς καπάκι, ιnox/rattan
                             53x32,5x8 cm

27.11010   καπάκι plexiglass GN 1/1
με χερούλι χρωμίου

76-1824     καλάθι στρογγυλό
μελί                           40χ10 cm

71-0286     βιτρίνα στρογγυλή roll-top
PC                          53x32,5 cm

76-1934     καλάθι, GN 1/1,
μελί                        53x32,5 cm

71-0285     βιτρίνα roll-top, GN 1/1,
PC                          53x32,5 cm

       NTC10-43   καλάθι ψωμιού 
                       40x43x25 cm

       KLC10-45   καπάκι καλαθιού
                             40x43 cm

27.30294   καλάθι ψωμιού στρογγυλό
ιnox/rattan                                   
48χ10,5 cm

27.50300   καλάθι προυσίασης
polyrattan
               30x40 cm | 16/27 cm

27.50305   καλάθι προυσίασης
polyrattan
               45x40 cm | 16/27 cm

27.50310   καλάθι προυσίασης
polyrattan
               60x40 cm | 16/27 cm

27.50315   διαχωριστικό για καλάθι
προυσίασης, polyrattan
                                       38 cm

       NTC06-35   καλάθι μπαγκέτας 
wenge                         35 cm

 NTC06-35-NR   καλάθι μπαγκέτας 
φυσικό χρώμα            35 cm

                       κωδικός    περιγραφή                             διαστάσεις

   S0102      ξύλο κοπής ψωμιού
bamboo                   40x24x4 cm

   S0103      δίσκος/σχάρα κοπής ψωμιού
bamboo, GN 1/1        53χ32 cm

   S0100      καλάθι/βάση δίσκου 
bamboo GN 1/1         53χ32 cm

27.00950   δίσκος κοπής ψωμιού
ιnox/ξύλο                48χ32χ2 cm

     27.30299   καλάθι παρουσίασης αυγών
rattan                      26χ17 cm
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

   040390038   ταψί πορσελάνης
            A3895   GN 1/1        53,2x32,5x2 cm

   040390036   ταψί πορσελάνης
            A3894   GN 1/1     53,2x32,5x6,5 cm

   040390051   ταψί πορσελάνης
            A3899   GN 2/3       35,5x32x 6,5 cm  

   040390037   ταψί πορσελάνης
            A3896   GN 1/2           33x26x6,5 cm 

   040390050   ταψί πορσελάνης
            A3898   GN 1/3     32,5x17,5x6,5 cm    

   040390105   πιάτο «Pearl»
            A6525   «κύμα»                 20x14 cm

   040390106   πιάτο «Pearl»
            A6526   «κύμα»              30,5x22 cm

   040390121   πιάτο «Pearl»
            A7408   «φύλλο»                    38 cm

   040390122   πιάτο «Pearl»
            A7409   «φύλλο»                 43,2 cm

   040390102   πιάτο «Pearl»
            A6275   «φύλλο»                   38 cm

   040390285   πιατέλα «Pearl»
            Α2986   οβάλ           41x13,5x2,5 cm

   040390046   μπολ «Pearl»
            A3317   «φύλλο»                   30 cm

   040390345   σαλατιέρα
          A16546   με ριμ                      16,5 cm

   040390331   ταψί 2 θέσεων
          A20535   στρογγυλό          33x6,5 cm

   040390332   ταψί 2 θέσεων
          A20536   στρογγυλό        38,7x6,3 cm

   040390333   ταψί βαθύ
          A20537                                  32,4 cm

   040390334   ταψί βαθύ
          A20538                                     38 cm 

   040390155   κουτάλι
            A6560                                  18,4 cm

                      κωδικός     περιγραφή                   διαστάσεις

  10-3420-1925   μπολ με χερούλι, 60 cl

  10-3420-3230   μπολ με χερούλι, 180 cl

  10-3452-6050   γέφυρα
                             ρηχή            57x26,5 cm

  10-3452-6051   γέφυρα
                             ρηχή                35x14 cm

  10-3452-6052   γέφυρα
                             βαθιά           26x11,5 cm

  10-3452-6065   γέφυρα
                             pasta               35x18 cm

  10-3452-2916   πιατέλα           42x24 cm

  10-3452-2906   πιατέλα           50x26 cm

  10-2525-2697   πιάτο παραληλόγραμμο
ρηχό               37x25 cm

  10-2525-2596   ραβιέρα παραληλόγραμμη
ρηχή                42x15 cm

  10-2525-2640   πιάτο στρογγυλό 
gourmet                25 cm

  10-2525-2590   πιάτο στρογγυλό 
gourmet                30 cm

  10-2525-3170   μπολ ψηλό                 3 lt

  10-2525-3160   μπολ χαμηλό          4,5 lt
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Μιά φρέσκια ματιά στο κλασικό μέγεθος Gastronorm. Ολοκληρωμένη και ταυτό-
χρονα ευέλικτη, η νέα σειρά «Scenario GN», προσφέρει τη δυνατότητα δημιουρ-
γίας άπειρων συνδυασμών εμφάνισης και χωρητικότητας, ανάλογα με το τύπο
της εκδήλωσης ή την ποικιλία των εδεσμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας
εργονομικός buffet με σύγρονη “gourmet” όψη!

                        κωδικός    περιγραφή                            διαστάσεις

                                                             *9377910  ξύλινο πλαίσιο στήριξης GN,
ανοιχτόχρωμο
                          53x32,5 8 cm

                                                             *9377911  ξύλινο πλαίσιο στήριξης GN,
σκούρο
                          53x32,5 8 cm

                                                             *9377940  συνδετικό πλαίσιων
στήριξης GN, ξύλινο
                      50,5x30x7,2 cm

                                                             *9377920  ξύλινη θήκη μαχ/νων, 
4 θέσεων, ανοιχτόχρωμη
                 50,3x29,8x5,7 cm

                                                             *9377921  ξύλινη θήκη μαχ/νων, 
4 θέσεων, σκούρα
                 50,3x29,8x5,7 cm

                                                             *9377930  ξύλινη επιφάνεια GN,
ανοιχτόχρωμη
                        50,3x29,8 cm

                                                             *9377931  ξύλινη επιφάνεια GN,
σκούρα
                        50,3x29,8 cm

                                                             *9377950  πλαστικός δίσκος 
για πλάκες ψύξης
                 49,8x29,8x2,3 cm

                                                             *9377900  καλάθι πλαστικό μπεζ 
(περίπου GN 1/4)
                   25,2x15,4x8,7 cm

                                                             *9377905  καλάθι πλαστικό μπεζ
(περίπου GN 1/2)
                           31x27x12 cm

                                                             *9377901  καλάθι πλαστικό καφέ
(περίπου GN 1/4)
                   25,2x15,4x8,7 cm

                                                             *9377906  καλάθι πλαστικό καφέ
(περίπου GN 1/2)
                           31x27x12 cm

                        κωδικός    περιγραφή                            διαστάσεις

     *9375800  δίσκος GN 1/1
                          53x32,5x2 cm

                                                             *9375802  δοχείο GN 1/1, 5 lt
                      53x32,5x6,5 cm

                                                             *9375810  δίσκος GN 1/2
                      32,5x26,5x2 cm

                                                             *9375812  δοχείο GN 1/2, 1,7 lt
                   32,5x26,5x6,5 cm

                                                             *9375813  δοχείο GN 1/2, 2,8 lt
                    32,5x26,5x10 cm

                                                             *9375822  δοχείο GN 1/3, 0,86 lt
                   32,5x17,6x6,5 cm

                                                             *9375823  δοχείο GN 1/3, 1,4 lt
                    32,5x17,6x10 cm
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               κωδικός        περιγραφή                       διαστάσεις

 040610360   δίσκος στρογγυλός
  406117AB8   υφή ξύλου ελιάς
                        «Olivia»         42x30x1,5 cm

 040610361  δίσκος ορογώνιος
  406221AB8  υφή ξύλου ελιάς
                       «Olivia»           53χ20χ1,5 cm

 040610191   δίσκος στρογγυλός
             MEDT   «Gourmet»
   -406117ER   υφή ξύλου      42x30x1,5 cm 

 040610192   δίσκος ορθογώνιος
             MEDT   «Gourmet»
   -406221ER   υφή ξύλου      53χ20χ1,5 cm

 040610158   δίσκος ορθογώνιος
             MEDT   με υφή ξύλου
 -407412ER5   «Woddy»         30x15x1,8 cm

 040610159   δίσκος ορθογώνιος
             MEDT   με υφή ξύλου
 -407512ER5   «Woddy»     30x20,5x1,8 cm

 040610160   δίσκος ορθογώνιος 
             MEDT   με υφή ξύλου
 -407716ER5   «Woddy»        40χ30χ1,5 cm

040610229   δίσκος «Wood» 
            MEGN   αντιολισθητικός
   -1110WER5   GN 1/1              53x32,5x1 cm 

     21.71.043   μπολ μελαμίνης βαθύ         
                         «Hot cha cha»       33x9 cm

     44.71.163   πιατέλα μελαμίνης οβάλ     
                         «Hot cha cha»     32χ22 cm

     44.71.164   πιατέλα μελαμίνης οβάλ     
                         «Hot cha cha»     38χ29 cm

     21.71.165   πιατέλα μελαμίνης              
                         «Hot cha cha»        47,5 cm

               κωδικός        περιγραφή                       διαστάσεις

 040610370      mini τηγανάκι τετράγωνο
    520105BK      «Little Chef», 27 cl

μαύρο          16x12,5x3 cm

 040610371      mini τηγανάκι στρογγυλό, 
    520204BK      «Little Chef», 20 cl

μαύρο        16,2x12,1x3 cm

 040610372      mini σχάρα-τηγάνι, 
   520310BK     «Little Chef»
                          μαύρο           32x16,2x2 cm

 040610373      mini τηγανάκι στρογγυλό
    520404BK      «Little Chef», 20  cl

μαύρο       15x11,5x3,7 cm

 040610374      mini τηγανάκι στρογγυλό
    520406BK      «Little Chef», 36 cl             

μαύρο    18,9x14,7x3,7 cm

 040610375      mini τηγανάκι οβάλ
    520605BK      «Little Chef», 15,5 cl         

μαύρο         15,5x8x3,7 cm

 040610376      mini τηγανάκι οβάλ, 
    520685BK      «Little Chef», 51 cl            

μαύρο        26,3x14x3,7 cm

 040610395      μπολ στρογγυλό, τερακότα
      520503TI      9,3 cl                    8x8x3 cm

 040610396      μπολ στρογγυλό, τερακότα
      520505TI      23,2 cl               12x12x3 cm
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               κωδικός        περιγραφή                       διαστάσεις

 040610405   πιατέλα παρουσίασης
      5332FIV9   υφή μαρμάρου
                        GN 1/1            53x32,5x2 cm

 040610406   πιατέλα παρουσίασης
      3226FIV9   υφή μαρμάρου
                          GN 1/2          32,5x26,5x2 cm

 040610407   πιατέλα παρουσίασης
      3217FIV9   υφή μαρμάρου                      
                          GN 1/3          32,5x17,6x2 cm

 040610408   πιατέλα στρογγυλή
   416813IV9   υφή μαρμάρου       33x20 cm

                                                                                              κωδικός     περιγραφή                          διαστάσεις

   040610002   πιατέλα ορθογώνια
MEDP-100120   λευκή                 50x27x5 cm

   040610003   πιατέλα ορθογώνια
MEDP-100122   λευκή                 56x32x5 cm

   040610088   πιατέλα τετράγωνη
MEDP-101612   λευκή         30,5x30,5x4 cm

   040610075   πιατέλα ορθογώνια
MEDP-119018   λευκή         44,5χ30,5χ3 cm 

   040610005   πιατέλα τετράγωνη
MEDP-100414   λευκή         35,5χ35,5χ4 cm

   040610078   πιατέλα ορθογώνια 
MEDP-103314   λευκή               35x17x2 cm

   040610079   πιατέλα ορθογώνια 
MEDP-104414   λευκή               35x24x2 cm

   040610185   πιατέλα ορθογώνια
MEDT-402912   «Lullaby»
                         λευκή              30x20x18 cm 

   040610186   πιατέλα ορθογώνια
MEDT-402914    «Lullaby»
                         λευκή      34,8χ23,8χ2,1 cm 

   040610110   πιατέλα ορθογώνια
MEDP-106821   λευκή            52,8χ32χ3 cm 

 040610080   πιατέλα
MEDT-404015   λευκή          39,5χ28,5 2 cm 

   040610238   δίσκος GN 1/1
   MEDP-5332F   λευκός           53x32,5x3 cm

δέχεται τη βάση 040610240 

   040610285   πιατέλα ορθογώνια
MEDT-402715   λευκή      38,6x15,2x1,5 cm

   040610286   πιατέλα ορθογώνια
MEDT-402720   λευκή            50χ18χ1,7 cm 

   040610417   πιατέλα τετράγωνη              
       132412IV   εκρού
                         «Pacific»       30x30x5,2 cm

   040610415   πιατέλα ορθογώνια 
      132318RG   rustic gray
                         «Pacific»        45x16x55 cm

   040610416   πιατέλα οβάλ                      
      132512RG   rustic gray
                         «Pacific» 32,5x26,5x5,2 cm

   040610418   πιατέλα οβάλ 
      132511RG   rustic gray
                         «Pacific»    53x32,5x5,2 cm

               κωδικός        περιγραφή                       διαστάσεις

   040610011   πιατέλα οβάλ
MEDP-101024   λευκή                 61x23x4 cm

   040610012   πιατέλα οβάλ
MEDP-101028   λευκή                 71x28x4 cm

   040610254   πιατέλα ψαριού
MEDP-105522   λευκή             57χ21,8χ4 cm

   040610032   πιατέλα οβάλ
MEDP-107020   λευκή             50,5χ36χ7 cm

   040610239   πιατέλα στρογγυλή
MEDT-416813   λευκή                     33χ2 cm

δέχεται τη βάση 040610240 

  040610280   πιατέλα στρογγυλή
MEDT-405712   «Cherry», λευκή   30,5 cm

  040610265   πιατέλα στρογγυλή
MEDP-109716   «Mancha», λευκή      40 cm 

  040610266   πιατέλα στρογγυλή
MEDP-109718   «Mancha», λευκή      46 cm 



ΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ
b u f f e t  -  s e r v i c e

178

               κωδικός        περιγραφή                       διαστάσεις

   040610252   πιατέλα sushi
MEDP-118708   λευκή            20,5χ14χ3 cm 

   040610253   πιατέλα sushi
MEDP-118616   λευκή            39,5χ27χ2 cm 

   040610173   πιατέλα κυρτή «Luna»
MEDP-100312   λευκή                31χ31χ4 cm

   040610174   πιατέλα κυρτή «Luna»
MEDP-100314   λευκή                35χ35χ4 cm

   040610175   πιατέλα κυρτή «Luna»
MEDP-100316   λευκή                42χ42χ5 cm

   040610007   πιατέλα τρίγωνη βαθιά
MEDP-100617   λευκή                  44,5x7 cm

   040610177   πιατέλα «Mehndi»
MEDP-124310   λευκή             25χ12χ2,5 cm

   040610178   πιατέλα «Mehndi»
MEDP-124414   λευκή             35χ35χ4,4 cm

   040610179   μπολ «Mehndi»
MEDB-224310   λευκό            25χ12χ7,5 cm

   040610180   μπολ «Mehndi»
MEDB-224414   λευκό    36,5χ36,5χ12,5 cm

   040610181   μπολ «Mehndi»
MEDB-224521   λευκό          53χ27χ10,7 cm

   040610117   μπολ κυματιστό
MEDB-200812   λευκό                  31,5x8 cm 

   040610108   πιατέλα φύλλο βαθιά
MEDP-118517   λευκή         42x19,5x6,4 cm

   040610008   πιατέλα φύλλο βαθιά
MEDP-118520   λευκή            50χ24χ7,5 cm

   040610023   μπολ ελλειπτικό «Ellips»
MEDB-200515   λευκό              38χ31χ13 cm

   040610028   μπολ οβάλ 
MEDB-200912   λευκό          29x16,5x15 cm

   040610116   μπολ κωνικό
MEDB-200608   λευκό      20,5χ20,5χ9,5 cm 

               κωδικός        περιγραφή                       διαστάσεις

   040610385   μπολ σαλάτας εκρού 
       219709IV   «Mountain», 2 lt
                                       23,3x23,3x10,1 cm

   040610386   μπολ σαλάτας εκρού 
       219710IV   «Mountain», 2,5 lt

             24,8x24,8x10,8 cm

   040610031   μπολ στρογγυλό
MEDB-201112   λευκό                30,5χ13 cm 

   040610118   μπολ στοιβαζόμενο
MEDB-201508   λευκό                   19χ10 cm 

   040610188   μπολ στοιβαζόμενο
MEDB-205405   λευκό                  12χ4,5 cm 

   040610119   μπολ στοιβαζόμενο
MEDB-201510    λευκό                25,8χ14 cm 

   040610030   μπολ στρογγυλό
MEDB-201011   λευκό                28x12,5 cm 

   040610037   μπολ στρογγυλό
MEDB-207515   λευκό                    38x9 cm

   040610124   μπολ τετράγωνο
MEDB-206908   λευκό             19χ19χ10 cm 

   040610126   μπολ τετράγωνο
MEDB-206911   λευκό          27χ27χ10,5 cm 

   040610184   μπολ τετράγωνο «Canon»
MEDB-206507   λευκό            18χ18χ8,5 cm

   040610035   μπολ τετράγωνο «Canon»
MEDB-206510   λευκό             24χ24χ10 cm

   040610036   μπολ τετράγωνο «Canon»
MEDB-206512   λευκό          30χ30χ11,5 cm 

   040610104   πιατέλα ορθογώνια βαθιά
MEDP-117510   λευκή               25x15x7 cm

   040610033   πιατέλα ορθογώνια βαθιά
MEDP-117514   λευκή               35χ25χ7 cm 

   040610034   πιατέλα ορθογώνια βαθιά
MEDP-117518   λευκή               45χ30χ7 cm 

   040610205   βάση μεταλλική
WIDS-R0606BK   «3D dance»
                         μαύρη       21,5χ21χ5χ15 cm

   040610206   βάση μεταλλική
WIDS-R0608BK   «3D dance»
                         μαύρη      21,5χ21χ5χ20 cm

   040610240   βάση λευκή        15χ9,5 cm 
MEDA-516806   για πιατέλες

040610238 & 040610239   
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               κωδικός        περιγραφή                       διαστάσεις

   040610156   μπολ για noodles
MEDB-205709   «Zen»
                         μαύρο                  22,5x8 cm

   040610330   μπολ τριγωνικό «Zen»
MEDA-515104   μαύρο                  10x3,8 cm

   040610331   μπολ «Zen»
MEDB-206705   λευκό         12,3χ10,3χ4 cm

   040610340   μπολ «Κοχύλι»
MEDA-503804   λευκό             12x11,5x3 cm

   040610341   μπολ «Κοχύλι»
MEDA-503906   λευκό                     14x3 cm

   040610342   μπολ «Κοχύλι»
MEDA-511505   λευκό          14,5x13x4,5 cm

   040610345   μπολ στρογγυλό
MEDB-209404   λευκό               11,3χ5,4 cm

   040610194   μπολ «Petit drop» ρηχό
MEDA-515904  λευκό              10x7χ2,5 cm 

   040610195   μπολ «Petit drop» βαθύ
MEDA-516404   λευκό           10χ7,5χ4,8 cm 

   040610197   μπολ «Petit Galaxy» 
MEDA-516603  λευκό                 8x8x3,3 cm 

   040610199   μπολ «Petit Royal Ascot» 
MEDA-516304   λευκό        10,1x7,8x4,6 cm 

   040610200   μπολ «Petit Venus» 
MEDA-516104   λευκό              8,9x6,8x2 cm 

   040610270   μπολ «Petit boat» 
MEDA-517504   λευκό          9,1x6,3x3,2 cm 

   040610271   μπολ «Petit hearts» 
MEDA-517604   λευκό              9,1x7x1,7 cm 

   040610202   μπολ «Petit Do» 
MEDA-517904   λευκό          9,6x6,8x4,8 cm

   040610272   μπολ «Petit Re» 
MEDA-518004   λευκό               11x4x3,6 cm 

   040610203   μπολ «Petit Mi» 
MEDA-518104   λευκό        10,4x4,8x2,5 cm 

               κωδικός        περιγραφή                       διαστάσεις

   040610260   μπολ κωνικό «Geometry»
MEDA-515508   λευκό              13x13x15 cm 

   040610189   μπολ κωνικό «Geometry»
MEDA-515510   λευκό              14x14x20 cm 

   040610261   βάση για μπολ Geometry
     WIDS-9001   μαύρη             16χ16χ12 cm 

   040610190   βάση για μπολ Geometry
     WIDS-9002   μαύρη             19x19x13 cm 

   040610171   μπολ «Petit drop»
MEDA-519404   λευκό                         10 cm

   040610250   μπολ «Velocity»
MEDB-207304    λευκό                     10x8 cm 

   040610251    μπολ τετράγωνο «Canon»
MEDB-206503    λευκό                7x7x4,2 cm

   040610129    δοχείο για σος, 1 lt
         MEDP-C1    λευκό               13x10,5 cm 

   040610130    δοχείο για σος, 2 lt
         MEDP-C2    λευκό               13x17,5 cm 

   040610219    δοχείο για σος, 3 lt
         MEDP-C3    λευκό               17x17,5 cm 

   040610228    βάση inox για δοχεία σος
    WIDS-G13SS                      19χ53χ32,5 cm 

   040610242   σετ βάση και 3 μπολ           
MEBO-601001                            33x15x2 cm

   040610241   σετ βάση και 3 μπολ
MEBO-600901                            46x21x2 cm 

   040610321   σετ βάση και 3 μπολ
MEBO-601101                         29x22x3,5 cm

                    *   ανταλακτικό 
MEBO-207204   μπολ                   8,5χ5,5 cm

 040610320   σετ βάση και
MEBO-600801   3 μπολ              40x13x6 cm

   040610127   ανταλακτικό 
MEBO-207205   μπολ                    13χ8,5 cm

   040610322   σετ βάση και 
MEBO-601201   3 μπολ        49,5x16x8,5 cm 

   040610128   ανταλακτικό 
MEBO-207206   μπολ                  16χ10,8 cm
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               κωδικός        περιγραφή                       διαστάσεις

   040610038   δοχείο GN 1/1
   MEDP-1120E   λευκό            53x32,5χ2 cm 

   040610042   δοχείο GN 1/1
   MEDP-1140E   λευκό            53χ32,5χ4 cm 

   040610039   δοχείο GN 1/1
   MEDP-1165E   λευκό          53χ32,5χ6,5 cm 

   040610043   δοχείο GN 1/2
   MEDP-1220E   λευκό          32,5χ26,5χ2 cm

   040610040   δοχείο GN 1/2
   MEDP-1265E   λευκό       32,5χ26,5χ6,5 cm

   040610136   δοχείο GN 1/2
MEDP-12100E   λευκό        32,5χ26,5χ10 cm 

   040610041   δοχείο GN 1/3
   MEDP-1365E   λευκό       32,5χ17,6χ6,5 cm 

   040610139   δοχείο GN 1/6
   MEDP-1665E   λευκό       17,6χ16,2χ6,5 cm 

   040610050   δοχείο GN 1/6
MEDP-16100E   λευκό        17,6χ16,2χ10 cm

  040610225   βάση inox για 2 GN 1/1
    WIDS-G09SS                   56,5x53x32,5 cm 

  040610226   βάση inox για 2 GN 1/2
    WIDS-G10SS                      36x53x32,5 cm 

   040610143   δοχείο GN 1/2 κυρτό
 MEDP-PI1265   λευκό         33χ26,5χ6,5 cm

   040610310   σταντ inox για κυρτά GN
    WIDS-G15SS                    58x52,5x32,5 cm

               κωδικός        περιγραφή                       διαστάσεις

   040610213   δοχείο GN 1/1 slim
  MEGN-1120S   λευκό            53x32,5χ2 cm 

   040610214   δοχείο GN 1/1 slim
  MEGN-1165S   λευκό         53x32,5χ6,5 cm 

   040610215   δοχείο GN 1/2 slim
  MEGN-1265S   λευκό       32,5χ26,5χ6,5 cm

   040610300   δοχείο GN 1/3 slim
  MEGN-1320S   λευκό        32,5χ17,6χ20 cm 

   040610301   δοχείο GN 1/4 slim
  MEGN-1420S   λευκό          26,5x16,3x2 cm

   040610216   δοχείο GN 2/4 slim
  MEGN-2420S   λευκό             53x16,3x2 cm 

   040610217   δοχείο GN 2/4 slim
  MEGN-2465S   λευκό         53x16,3x6,5 cm 

Silicon Pan
Για ευκολότερη εργασία με λιγότερο
βάρος. Σκληρή δομή και αντοχή, 
κατάλληλα για ψήσιμο και για την 
κατάψυξη καθώς και για φούρμο 
μικροκυμάτων. Με αντιολισθητική βάση. 
Δεν χαράζονται.

                                                            040610222   δοχείο σιλικόνης GN 1/1
                                                          SCDP-1165BK   μαύρο            53χ26χ6,5 cm 

   040610224   δοχείο σιλικόνης GN 1/2
  SCDP-1265IV   εκρού           32,526χ6,5 cm 

   040610220   κουτάλα
MEDA-502411   λευκή                         17 cm

   040610243   δοχείο GN 1/1 bamboo
  MEBO-11100                      53x32,5x10 cm 

   040610247   δίσκος bamboo GN 1/1 
      MEBO-C11   «Nanto»     53x32,5x1,5 cm 

   040610248   δίσκος bamboo GN 1/2 
      MEBO-C12   «Nanto»    32,526,5x1,5 cm

  040610166   σταντ PVC «Marbella»
WIDS-R0804SS   μαύρο          25χ21,2χ10 cm

   040610167   σταντ PVC «Marbella»
WIDS-R0808SS   μαύρο          25χ21,2χ20 cm

   040610168   σταντ PVC «Marbella»
WIDS-R0812SS   μαύρο          25x21,2x30 cm

Δοχεία GN Slim
Με κυρτή λαβή για ευκολότερο
κράτημα - χειρισμό, 
στοιβαζόμενο, με μεγάλες 
αντοχές λόγω της ειδικής 
επεξεργασίας του 
«Slim Combi Structure»
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                        κωδικός    περιγραφή                            διαστάσεις

    *538450   μπολ στοιβ., 3,5 cl            6 cm

      538451   μπολ στοιβ., 7,5 cl         7,5 cm

      532054   μπολ στοιβ., 15 cl              9 cm

      532051   μπολ στοιβ., 24 cl        10,5 cm

      532021   μπολ στοιβ., 38 cl           12 cm

      532022   μπολ στοιβ., 62 cl           14 cm

      532031   μπολ στοιβ., 100 cl        17 cm

      532052   μπολ στοιβ., 180 cl         20 cm

      532033   μπολ στοιβ., 290 cl         23 cm

      532053   μπολ στοιβ., 430 cl         26 cm

      538460   μπολ στοιβ., 600 cl         31 cm

μπολ στοιβαζόμενο «Mr. Chef» 

  00.44180   μπολ, 5 cl                    9x3,7 cm

  00.44181   μπολ, 10 cl                11x4,8 cm

  00.44182   μπολ, 25 cl                14x6,1 cm

  00.44183   μπολ, 50 cl                17x7,5 cm

  00.44184   μπολ, 100 cl             22x9,7 cm

  00.44185   μπολ, 200 cl           26x11,2 cm

  00.44186   μπολ, 300 cl           30x12,7 cm

μπολ στοιβαζόμενο «Pompei» 

  00.44350   μπολ στοιβαζόμενο           6 cm

  00.44351   μπολ στοιβαζόμενο           8 cm

  00.44352   μπολ στοιβαζόμενο     10,5 cm

  00.44353   μπολ στοιβαζόμενο        12 cm

  00.44354   μπολ στοιβαζόμενο        14 cm

  00.44355   μπολ στοιβαζόμενο        17 cm

  00.44356   μπολ στοιβαζόμενο        20 cm

  00.44357   μπολ στοιβαζόμενο        23 cm

  00.44358   μπολ στοιβαζόμενο        26 cm

                        κωδικός    περιγραφή                            διαστάσεις

πιάτα ρηχά γυάλινα «Atlas» 

381-20-1394    πιάτο ρηχό, μαύρο     13 cm
381-20-1395    πιάτο ρηχό, λευκό     13 cm
381-20-1393    πιάτο ρηχό, γαλάζιο  13 cm
381-20-1396    πιάτο ρηχό, ροζ         13 cm

381-20-1366    πιάτο ρηχό, μαύρο     16 cm
381-20-1376    πιάτο ρηχό, λευκό     16 cm
381-20-1386    πιάτο ρηχό, γαλάζιο  16 cm

381-20-1311    πιάτο ρηχό, μαύρο     21 cm
381-20-1312    πιάτο ρηχό, λευκό     21 cm
381-20-1313    πιάτο ρηχό, γαλάζιο  21 cm
381-20-1387    πιάτο ρηχό, ροζ         21 cm

381-20-1316    πιάτο ρηχό, μαύρο     27 cm
381-20-1317    πιάτο ρηχό, λευκό     27 cm
381-20-1318    πιάτο ρηχό, γαλάζιο  27 cm
  381-20-388    πιάτο ρηχό, ροζ         27 cm

381-20-1320    πιάτο ρηχό, μαύρο     32 cm
381-20-1321    πιάτο ρηχό, λευκό     32 cm
381-20-1322    πιάτο ρηχό, γαλάζιο  32 cm
381-20-1323    πιάτο ρηχό, ροζ         32 cm
381-20-1324    πιάτο ρηχό, κίτρινο   32 cm

381-20-1325    πιάτο ρηχό, μαύρο     37 cm
381-20-1326    πιάτο ρηχό, λευκό     37 cm
381-20-1327    πιάτο ρηχό, γαλάζιο  37 cm
381-20-1328    πιάτο ρηχό, ροζ         37 cm

                        κωδικός    περιγραφή                            διαστάσεις

πιάτα ρηχά γυάλινα «Ramos» 

381-20-1118    πιάτο ρηχό, διάφανο 21 cm

381-20-1119    πιάτο ρηχό, μελί         21 cm

381-20-1120    πιάτο ρηχό, μαύρο     21 cm

381-20-1266    πιάτο ρηχό, λευκό      21 cm

381-20-1121    πιάτο ρηχό, διάφανο 27 cm

381-20-1123    πιάτο ρηχό, μελί         27 cm

381-20-1124    πιάτο ρηχό, μαύρο     27 cm

381-20-1125    πιάτο ρηχό, λευκό      27 cm

381-20-1126    πιάτο ρηχό, διάφανο 32 cm

381-20-1127    πιάτο ρηχό, μελί         32 cm

381-20-1128    πιάτο ρηχό, μαύρο     32 cm

381-20-1130    πιάτο ρηχό, λευκό      32 cm

πιάτα ρηχά «Ramos» με ριμ

381-20-1131    πιάτο, διάφανο        33,5 cm

381-20-1132    πιάτο, μελί                33,5 cm

381-20-1133    πιάτο, μαύρο            33,5 cm

381-20-1135    πιάτο, λευκό            33,5 cm

                        κωδικός    περιγραφή                            διαστάσεις

δίσκοι ανάγλυφοι plexiglass «Onda»
διατίθενται σε:
• μαύρο (BK) 
• λευκό (WH)
• glass look (GL) 
• διάφανο (TR)

      TFN02-1525  δίσκος               15x25 cm

      TFN02-2020  δίσκος                20x20 cm

      TFN02-1830  δίσκος                18x30 cm

      TFN02-2533  δίσκος                25x33 cm

      TFN02-3333  δίσκος                33x33 cm

      TFN02-2040  δίσκος                20x40 cm

      TFN02-3040  μαύρος               30x40 cm

      TFN02-3353  δίσκος                    GN 1/1
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κωδικός

περιγραφή

μήκος

996201
λαβίδα σπαγγέτι 
20,5 cm

996204
λαβίδα σπαγγέτι 
23,5 cm

996222
λαβίδα σπαγγέτι 
30 cm

996203
λαβίδα σαλάτας 
21 cm

996298
λαβίδα λαχανικών 
19,5 cm

κωδικός

περιγραφή

μήκος

996208
λαβίδα σερβιρίσματος 
23 cm

996202
λαβίδα σερβιρίσματος 
21 cm

996104
λαβίδα ψωμιού 
23 cm

996207
λαβίδα ψωμιού 
26 cm

996214
λαβίδα τοστ 
30 cm

κωδικός

περιγραφή

μήκος

996221
λαβίδα μπουφέ 
30 cm

996220
λαβίδα μπουφέ 
30 cm

996206
λαβίδα γλυκών 
20 cm

996296
λαβίδα γλυκών 
20 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος

040140188
λαβίδα κρεάτος
50919701
26 cm

040140189
λαβίδα σπαγγέτι
50919601
26 cm

040140190
λαβίδα σαλάτας
50919901
26 cm

040140192
λαβίδα σαλάτας
50919001
26 cm

040140191
λαβίδα ψωμιού
50919501
26 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος

040402031
λαβίδα σερβιρίσματος
(πιρούνι/κουτάλι)
J20201
24 cm

040402032
λαβίδα σερβιρίσματος
(πιρούνι/πιρούνι)
J20202
24 cm

040402033
λαβίδα σερβιρίσματος
(πιρούνι/κουτάλι)
J20301
24 cm

040402034
λαβίδα σερβιρίσματος
(πιρούνι/πιρούνι)
J20302
24 cm

κωδικός

περιγραφή

μήκος

MOLARCN                      
λαβίδα σερβιρίσματος
μαύρη, 220°C 
27 cm

MOLINCN
λαβίδα σαλάτας,
μαύρη, 220°C 
27 cm

MOLSPCN
λαβίδα σπαγγέτι,
μαύρη, 220°C 
27,5 cm

MOLINHO
λαβίδα σαλάτας, 
inox, 
26,5 cm

MOLPAHO
λαβίδα σπαγγέτι, 
inox, 
26,5 cm

ΜΟLSEHO
λαβίδα σερβιρίσματος, 
inox, 
26,5 cm
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κωδικός

περιγραφή

διάμετρος

992513
κουτάλα βαθιά
9 cm

992518
κουτάλα σάλτσας
9 cm

992517
κουτάλα ραγού
9 cm

992516
πιρούνα σερβιρ.
9 cm

992519
κουτάλα σίτα
11 cm

992514
κουτάλα τρυπητή
11 cm

992515
σπάτουλα τρυπητή
11 cm

κωδικός

περιγραφή

μήκος

98803                    
κουτάλα βαθιά, 
30 cm

98804
κουτάλα τρυπητή,
31,5 cm

98806
σπάτουλα τρυπητή,
31,5 cm

98807
κουτάλα
30,5 cm

98808
κουτάλα τρυπητή,
30,5 cm

98810
κουτάλα σάλτσας,
40 cm

98811
κουτάλα μακαρο-
νιών, 29 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος

040140195
πιρούνα buffet
07600088
24 cm

040140315
κουτάλα buffet
07600014
28 cm

040140335
πιρούνα buffet
07600288
30 cm

040140193
κουτάλα buffet
07600059
30 cm

040140336
κουτάλα σαλάτας buffet
07600015
28 cm

*
πιρούνα σαλάτας buffet
076000CF
24 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος

040140194
κουτάλα τρυπητή
07600259
30 cm

040140197
κουτάλα τρυπητή
07600287
24 cm

040140025
κουτάλα σπαγγέτι
074000AS
29,5 cm

040402020
stand κουτάλας inox    
D13501                           
27 cm

040390225
stand πορσελάνης        
A4046                             
22,8 cm

040390226                
σταντ / κουτάλι
A17085
10x4,8x3 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος

040140018
μαχαίρι 
σκληρών τυριών
074000AA
21,8 cm

040140311
μαχαίρι 
μαλακών τυριών
074000AL
21,5 cm

040140019
μαχαίρι 
παρμεζάνας
074000AB
18,2 cm

030140041
μαχαίρι 
ψωμιού
074000AC
31,8 cm

3375.030
πιρούνα carving
30 cm

3351.025
μαχαίρι carving
μήκος λάμας: 25 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος

*
σπάτουλα σερβιρίσματος
074000AE
28 cm

040140312
σπάτουλα σερβιρ. γλυκών
074000AP
27,8 cm

*
σπάτουλα σερβιρ. pizza
074000AI
28 cm

991071
σπάτουλα 
πριονωτή
30 cm

992542
σπάτουλα 
σερβιρίσματος
25 cm

210°C 
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κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

*08.00544
χύτρα
27 cl
5,4 cm | 10,4 cm

*08.00541
χύτρα
12 cl
5,4 cm | 7,1 cm

*08.00540
χύτρα με καπάκι
25 cl
9,3 cm | 9,5 cm

*08.00543
κατσαρολάκι
25 cl
4,5 cm | 11,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

*08.00521
κύβος
14 cl
6 cm | 5,6 cm

*08.00522
κύλινδρος
15 cl
6 cm | 6,2 cm

*08.00523
τρίγωνο
15 cl
6 cm | 6 cm

*08.00520
οβάλ
15 cl
6 cm | 5,2χ7,2 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

30.30098
Disco
9 cl
9,2 cm | 4,6 cm

30.30017
Disco
5 cl
6,7 cm | 4,5 cm

30.30068
Bubble
7 cl
8,7 cm | 4,6 cm

30.30079
Helsinki
25 cl
7,3 cm | 11,2 cm

00.10193
Diamond
8 cl
5,9 cm | 7,1 cm

01.10816
Indro
4,2 cl
4,2 cm | 7 cm

κωδικός

περιγραφή

ύψος/διάμετρος

298278
μπολάκι τετράγωνο 
9x9 cm

298279
μπολάκι παραλ/μο 
10x6 cm

298287
μπολάκι τρίγωνο 
11x7 cm

298288
μπολάκι τρίγωνο βαθύ
11x7 cm

298519
μπολάκι οβάλ
7 cm

685950
κουτάλι πορσελάνης

κωδικός

περιγραφή

ύψος/διάμετρος

040390185
μπολάκι κωνικό
10,2χ6,5 cm

040390190
μπολάκι κωνικό
7,5χ3,8cm

040390150
μπολάκι τετράγωνο
10χ4,3 cm

040390165
μπολάκι τρίγωνο
10χ3,6 cm

040390166
μπολάκι τρίγωνο
12,5χ3,8 cm

040390140
μπολάκι τετράγ. κωνικό
6,5χ3,3 cm

κωδικός

περιγραφή

χωρητικότητα

ύψος/διάμετρος

00.13487
Sorgente
7 cl
7,4 cm | 4,9 cm

30.30036
Ellipse
11 cl
6,5 cm | 6,5 cm

30.30035
Atoll
11 cl
5,7 cm | 7,2 cm

30.30009
sherry Helsinki
7 cl
8 cm | 5,6 cm
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                        κωδικός    περιγραφή/πάχος                διαστάσεις

 040140045   δίσκος παραλ/μος, 1 mm
50931225                25x20 cm

 040140046   δίσκος παραλ/μος, 1 mm
50931232                32x25 cm

 040140047   δίσκος παραλ/μος, 1 mm
50931236                36x26 cm

 040140048   δίσκος παραλ/μος, 1 mm
50931240               40x33 cm

 040140049   δίσκος παραλ/μος, 1 mm
50931245                45x35 cm

 040140050   δίσκος παραλ/μος, 1 mm
50931248               48x37 cm

 040140051   δίσκος παραλ/μος, 1 mm
50931260               60x47 cm

 040140052   δίσκος παραλληλόγραμμος 
με χερούλια, 1 mm
50931348                48x37 cm

 040140053   δίσκος παραλληλόγραμμος 
με χερούλια, 1 mm
50931360                60x47 cm

 040140184   δίσκος παραλληλόγραμμος 
με χερούλια, GN 1/1,
στοιβαζόμενος                        
50933456           53x32x7 cm

 040140124   δίσκος στρογγυλός, 0,7 mm
50932934                      34 cm

 040140125   δίσκος στρογγυλός, 0,7 mm
50932938                      38 cm

 040140126   δίσκος στρογγυλός, 0,8 mm
50932942                      42 cm

 040140127   δίσκος στρογγυλός, 0,8 mm
50932946                      46 cm

 040140128   δίσκος στρογγυλός, 0,8 mm
50932953                      53 cm

 040140323   δίσκος στρογγυλός, 0,8 mm
50930641                      41 cm

 040140129   δίσκος στρογγυλός 
με χερούλια, 0,8 mm
50932742                      42 cm

 040140130   δίσκος στρογγυλός 
με χερούλια, 0,8 mm
50932746                      46 cm

 040140131   δίσκος στρογγυλός 
με χερούλια, 0,8 mm
50932753                      53 cm

     27.11470   δίσκος παρουσίασης
στρογγυλός
3 επιπέδων
                                48χ4,4 cm

     27.11475   δίσκος παρουσίασης
παραλληλόγραμμος
2 επιπέδων
                      53χ32,5χ3,6 cm

                    *   σταντ-πυραμίδα
για κουτάλι ορεκτικών
«zakouski», 144 θέσεων,
ανοξείδωτο. Περιλαμβάνονται
4 ραφια για τοποθέτηση 
ορεκτικών σε σφηνάκια 
ή μπολάκια
51133899       44χ44χ54 cm

 *040140350   σταντ διπλής όψης
για κουτάλι ορεκτικών
«zakouski»
60 θέσεων, ανοξείδωτο
51013860
                  21,5x21,5x34 cm

                    *   σταντ διπλής όψης, 
για κουτάλι ορεκτικών
«zakouski»
12 θέσεων, ανοξείδωτο
51133812       12x12x34 cm

 *040140351   κουτάλι ορεκτικών
«zakouski», ανοξείδωτο     
299000ΑΤ                     10 cm

 *040140352   σταντ μεταλλικό,
συγκέντρωσης άδειων
κουταλιών «zakouski»
51013861                8x16 cm

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

         56422/G  δίσκος ψυχόμενος 
τετράγωνος, με διάτρητο
δίσκο, inox            22x22 cm

              562/G  δίσκος ψυχόμενος 
ορθογώνιος, με διάτρητο
δίσκο, inox            38χ25 cm
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

*100180858  εταζέρα 4 ορόφων, 
πορτοκαλί βάση / 
σατινέ παραλληλόγραμμα ράφια
(47x34 cm / 37x25 cm / 
27x17 cm / 23x13 cm) 
300                   54x47χ63 cm

                      *  εταζέρα 4 ορόφων, 
κίτρινη βάση / 
σατινέ οβάλ ράφια
(70x40 cm / 63x35 cm /
52x26 cm / 42x21 cm)

                          301                    70x40x62 cm

                      *  εταζέρα 4 ορόφων, 
πορτοκαλί βάση / 
σατινέ στρογγυλά ράφια 
(39 cm / 31 cm / 25 cm / 19 cm)
302                          39x62 cm

*100180709  εταζέρα 4 ορόφων
κόκκινη βάση /
σατινέ οβάλ ράφια
(60x43 cm / 49x35 cm / 
27x37 cm / 25x18 cm)
303                     60x50x60 cm

*100180710  εταζέρα 4 ορόφων
πράσινη βάση / 
σατινέ ράφια «δαχτυλίδι»
(56 cm/ 46 cm/ 33 cm/ 22 cm)
304                           56x62 cm

*100180711  εταζέρα 3 ορόφων
πορτοκαλί βάση / 
σατινέ τετράγωνα ράφια
(40 cm / 30 cm / 22 cm)
308                     40x40x53 cm

                    *   εταζέρα 4 ορόφων
μεταλλική βάση, 
σατινέ τρίγωνα ράφια
(65x57 cm / 42x48 cm /
34x39 cm / 25x29 cm)
312                    65x57x72cm

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

                      *   εταζέρα σταθερή
2 ορόφων, inox
50951040       40/30x50 cm

 *040140163   εταζέρα περιστρεφόμενη, 
2 ορόφων, inox                  
50951542       43/34x50 cm

 *040140332   εταζέρα σταθερή
3 ορόφων, inox
50951050
                  50/40/30x70 cm

 *040140162   εταζέρα περιστρεφόμενη, 
3 ορόφων, inox
50951550
                  52/42/34x70 cm

 *040140306   εταζέρα σταθερή 
3 ορόφων με καλάθι, inox
50951051
             50/40/30/25x73 cm

 *040140161   εταζέρα περιστρεφόμενη,
3 ορόφων με καλάθι, inox
50951549
             52/42/34/25x73 cm

       27.09927   εταζέρα 2 ορόφων,
ιnox/γυαλί      21/25χ28 cm
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                    *   σετ τεσσάρων κύβων
παρουσίασης 
από σατινέ πλαστικό
(25x25x4 cm / 25x25x11 cm /
25x25x18 cm / 25x25x25 cm)
309

                    *   σετ τριών ραφιών 
παρουσίασης 
από λευκό πλαστικό
(40x16x4 cm / 40x18x8 cm /
40x20x12 cm)
310                                      

                    *   σετ τριών τρίγωνων 
σταντ παρουσίασης 
από σατινέ πλαστικό 
και μεταλλικά στηρίγματα
(37x32x7 cm / 37x32x14 cm /
37x32x22 cm)
313                                      

                    *   σετ τεσσάρων τρίγωνων
σταντ παρουσίασης από
δίχρωμο σατινέ πλαστικό
και μεταλλικά στηρίγματα
(47x24x6 cm / 47x24x14 cm /
47x24x22 cm / 47x24x30 cm)
314

                    *   σετ τεσσάρων σταντ 
παρουσίασης σχέδιο κόμμα,
από σατινέ πλαστικό και
μεταλλικά στηρίγματα
(40x27x5 cm / 40x27x13 cm /
40x27x21 cm / 40x27x29 cm)
307

                    *   σετ τεσσάρων σταντ
παρουσίασης, 
κύκλος και μισοφέγγαρα, 
από σατινέ πλαστικό 
και μεταλλικά στηρίγματα
(38x30x5 cm / 38x30x13 cm /
38x30x21 cm / 28x29 cm)
305

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

*100180712  βάση με 3 τρίγωνα μπολ, λευκά
μελαμίνης (18x18x10 cm)
403.01                     50x21 cm

                      *  βάση με 3 τρίγωνα μπολ, μαύρα
μελαμίνης (18x18x10 cm)
403.02                     50x21 cm

                      *  βάση με 4 οβάλ μπολ, λευκά 
μελαμίνης (33x12x7,5 cm)
404.01             100x40x20 cm

                      *  βάση με 4 οβάλ μπολ, μαύρα 
μελαμίνης (33x12x7,5 cm)
404.02             100x40x20 cm

                      *  βάση με 2 οβάλ μπολ, λευκά
μελαμίνης (33x12x7,5 cm)
και πιάτο τρίγωνο, λευκό, 
μελαμίνης (30x30x5 cm)
405.01                   70x43x14

                      *  βάση με 2 οβάλ μπολ, μαύρα
μελαμίνης (33x12x7,5 cm)
και πιάτο τρίγωνο, μαύρο, 
μελαμίνης (30x30x5 cm)
405.02                   70x43x14

*100180713  βάση με 3 τρίγωνα μπολ, λευκά
μελαμίνης (21x21x5,5 cm)
400.01                     56x57 cm

                      *  βάση με 3 τρίγωνα μπολ, μαύρα
μελαμίνης (21x21x5,5 cm)
400.02                     56x57 cm

*100180714  βάση με 3 στρογγυλούς
δίσκους, λευκούς, 
μελαμίνης (26 cm)
402.01                     56x57 cm

                      *  βάση με 3 τρίγωνα πιάτα, λευκά
μελαμίνης (30x30x5 cm)
401.01                     56x57 cm

                      *  βάση με 3 τρίγωνα πιάτα, μαύρα
μελαμίνης (30x30x5 cm)
401.02                     56x57 cm

187
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

καθρέπτης ακρυλικός στρογγυλός
  040450000  18-303                           40 cm

  040450001  18-304                           50 cm

  040450002  18-305                           60 cm

  040450018  18-306                           80 cm

καθρέπτης ακρυλικός οβάλ
  040450003  18-311                     50x30 cm

  040450004  18-312                     58x35 cm

  040450005  18-313                     67x40 cm

  040450006  18-314                     76x45 cm

καθρέπτης ακρυλικός παραλληλόγραμμος
  040450007  18-321                     50x30 cm

  040450008  18-322                     58x35 cm

  040450009   18-323                     67x40 cm

  040450010  18-324                     76x45 cm

καθρέπτης ακρυλικός εξάγωνος
  040450011  18-331                           40 cm

  040450012  18-332                           50 cm

  040450013  18-333                           60 cm

καθρέπτης ακρυλικός οκτάγωνος
  040450014  18-340                           30 cm

  040450015  18-341                           40 cm

  040450016  18-342                           50 cm

  040450017  18-343                           60 cm

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

ποτηράκι τρίγωνο χαμηλό, πλαστικό
                          (100 τμχ.)             4x8,5 cm/7 cl

*100180721  PMO08.00 - διαφανές
*100180722  PMO08.01 - λευκό
*100180723  PMO08.02 - μαύρο                

*100180720  ποτηράκι τρίγωνο ψηλό,
πλαστικό, διαφανές
(20 τμχ.)
BDM02           6x16 cm / 24 cl

πιατάκι τρίγωνο ρηχό πλαστικό
                      (: 100 τμχ.)           6,5x6,5x1,5 cm
                    *   PMO13.00 - διαφανές
                    *   PMO13.01 - λευκό
                    *   PMO13.02 - μαύρο

πιατάκι δύο θέσεων ρηχό πλαστικό
                        (100 τμχ.)               11x6,5x2 cm
                    *   PMO14.00 - διαφανές
                    *   PMO14.01 - λευκό
                    *   PMO14.02 - μαύρο

πιατάκι τριών θέσεων ρηχό πλαστικό
                        (100 τμχ.)                                       
                                       11,5x10,5x1,5 cm
                    *   PMO15.00 - διαφανές
                    *   PMO15.01 - λευκό
                    *   PMO15.02 - μαύρο

πιατάκι τρίγωνο ρηχό πλαστικό
                        (100 τμχ.)                 9x9x1,5 cm
                    *   PMO09.00 - διαφανές
                    *   PMO09.01 - λευκό
                    *   PMO09.02 - μαύρο

πιατάκι τρίγωνο βαθύ πλαστικό
                        (100 τμχ.)              8,5x8,5x3 cm

                      *   PMO10.00 - διαφανές
                      *   PMO10.01 - λευκό
                      *   PMO10.02 - μαύρο

μπολάκι τρίγωνο πλαστικό
                          (100 τμχ.)              7,5x7,5x3 cm
*100180724  PMO11.00 - διαφανές             
*100180725   PMO11.01 - λευκό
*100180726   PMO11.02 - μαύρο

πιατάκι/κουτάλι, πλαστικό
                          (100 τμχ.)               10,5x5x3 cm
                      *   PMO12.00 - διαφανές
*100180807   PMO12.01 - λευκό
                      *   PMO12.02 - μαύρο

πιρουνάκι πλαστικό
                          (500 τμχ.)                          8,5 cm
*100180729   FWO01.00 - διαφανές
*100180730   FWO01.01 - λευκό
*100180731   FWO01.02 - μαύρο

κουταλάκι πλαστικό
                          (500 τμχ.)                          8,5 cm
*100180732   FWO02.00 - διαφανές
*100180733   FWO02.01 - λευκό
*100180734   FWO02.02 - μαύρο

σταντ πιρουνάκι πλαστικό
                          (250 τμχ.)                          7,5 cm
                      *   FWO05.00 - διαφανές
                      *   FWO05.01 - λευκό
                      *   FWO05.02 - μαύρο

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

            S0047  κώνος μικρός    4,5χ12,5 cm

            S0046  κώνος μεγάλος  5,5χ15,5 cm

            S0048  κώνος maxi           7x19,5 cm

         S0075.Z  stand για 
                        6 κώνους              33χ6χ8 cm

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

            S0041  βαρκάκι          9,5χ5χ1,5 cm

            S0042  βαρκάκι               12χ7χ2 cm

            S0043  βαρκάκι        17,5χ8,5χ2 cm

            S0049  βαρκάκι        22,5χ8,5χ2 cm
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

                        ποτηράκι κώνος 
πλαστικό, (20 τμχ.)
                       6x17 cm / 12 cl

*100180755   BDM01.00 - διαφανές
                   *  BDM01.01 - λευκό
                   *  BDM01.02 - μαύρο

*100180753  σταντ για ποτηράκια κώνους
δύο θέσεων, 
σατινέ πλαστικό, 
με μεταλλική βάση
(6 τμχ.)
PBO01P2       20x8,5x24,5 cm

*100180754  σταντ για ποτηράκια κώνους
τριών θέσεων
σατινέ πλαστικό, 
με μεταλλική βάση
(6 τμχ.)
PBO01P3        15x15x24,5 cm

*100180860  σταντ για ποτηράκια κώνους
διώροφο, ένδεκα θέσεων,
σατινέ πλαστικό
με μεταλλική βάση
PBO01P11         41x20x44 cm

                   *  σταντ για ποτηράκια κώνους
διώροφο, δώδεκα θέσεων, 
σατινέ πλαστικό
με μεταλλική βάση
PBO01P12      31x31x36,5 cm

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

                        μπολάκι τρίγωνο πλαστικό,
(100 τμχ.)
                  8,5x6,5 cm / 12 cl

*100180715  PMO07.00 - διαφανές

*100180716  PMO07.01 - λευκό

*100180717  PMO07.02 - μαύρο

                   *  σταντ για μπολάκια
δύο θέσεων,
σατινέ πλαστικό
με μεταλλική βάση
(6 τμχ.)
PBO07P2          20x8x24,5 cm

                   *  σταντ για μπολάκια
τριών θέσεων
σατινέ πλαστικό
με μεταλλική βάση
(6 τμχ.)
PBO07P3        19x19x24,5 cm

*100180718  σταντ για μπολάκια
τεσσάρων θέσεων
σατινέ πλαστικό
με μεταλλική βάση
(6 τμχ.)
PBO07P4     19,5x19,5x24,5 cm

*100180719  σταντ για μπολάκια
διόροφο, 9 θέσεων
σατινέ πλαστικό
με μεταλλική βάση
PBO07P9        34x34x36,5 cm
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Στους παραπάνω τύπους buffet παρέχεται η δυνα τό τη τα κατασκευής ειδικών διαστάσεων (από 3 έως και 6 GN 1/1) κατόπιν παραγγελίας.

           110490002      buffet θερμαινόμενο, τροχήλατο 
θερμοκρασία: από +30° έως +90° C,
χωρητικότητα: 4 GN 1/1
240 V / 2x2.000 W
SB-H GN 155                                                  155x90x135 cm

           110490001      buffet θερμαινόμενο, τροχήλατο 
θερμοκρασία: από +30° έως +90° C, 
χωρητικότητα: 6 GN 1/1
240 V / 2x2.500W
SB-H GN 220                                                  220x90x135 cm

           110490003       buffet ουδέτερο, τροχήλατο
χωρητικότητα: 4 GN 1/1
SB-N 155                                                        155x90x135 cm

           110490005       buffet με ψυχόμενο δοχείο, τροχήλατο 
θερμοκρασία: από 0° έως +10° C, 
χωρητικότητα: 4 GN 1/1
240 V / 500 W
                          SB-C GN 155                       155x90x135 cm

           110490004       buffet με ψυχόμενο δοχείο, τροχήλατο 
θερμοκρασία: από 0° έως +10° C, 
χωρητικότητα: 6 GN 1/1                                                           
240 V /800 W
SB-C GN 220                                                  220x90x135 cm

           110490006       buffet με ψυχόμενη επιφάνεια, τροχήλατο 
θερμοκρασία: από 0° έως +10° C, 
χωρητικότητα: 4 GN 1/1
240 V /500 W   
SB-CP 155                                                      155x90x135 cm

                             κωδικός       περιγραφή / κωδ. εργ.                                                                   διαστάσεις

Στους παραπάνω τύπους buffet παρέχεται η δυνα τό τη τα κατασκευής ειδικών διαστάσεων (από 3 έως και 6 GN 1/1) κατόπιν παραγγελίας.
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Επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά καλούπια
πάγου. Κάθε καλούπι αποτελείται από 2 μισά
τμήματα, κατασκευασμένα από ειδικό
πλαστικό μεγάλης αντοχής στις χαμηλές

θερμοκρασίες. Το υλικό αυτό σε συνδυασμό με την ειδική μόνιμη
ταινία σιλικόνης που βρίσκεται τοποθετημένη περιμετρικά  του
σημείου επαφής των δύο τμημάτων, καθώς και του σετ βιδών-
σφικτήρων με ελατήριο που συνοδεύει κάθε καλούπι, εγγυώνται
την απόλυτη εφαρμογή των δύο τμημάτων χωρίς διαρροές νερού.
Για καλύτερα και πιο διαυγή αγάλματα πάγου, συνιστάται η χρήση
της ειδικής αντλίας ανάδευσης του νερού.

Το κάθε καλούπι, αφού συναρμολογηθεί με τη χρήση των
σφικτήρων γεμίζεται με νερό και παγάκια. Η αντλία ανάδευσης, που
πρέπει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ψύξης του καλουπιού,
εξασφαλίζει ομοιόμορφη και γρήγορη κατανομή της ψύξης, με
αποτέλεσμα τα αγάλματα να είναι διαυγέστερα και οι λεπτομέρειές
τους ορατές, δίνοντας καλύτερη εικόνα στο buffet σας.

Οι δίσκοι/βάσεις στήριξης των αγαλμάτων με τη ειδική βαλβίδα
παροχέτευσης του νερού που λειώνει και τον δίσκο που δεν
επιτρέπει στα παγάκια να έρθουν σε επαφή με τα φρούτα και τα
τρόφιμα, ολοκληρώνουν την άψογη παρουσιαση των αγαλμάτων
αλλά και των παρασκευών σας.

                                                                                        κωδικός    περιγραφή                                διαστάσεις

   100180391   καλούπι πάγου «κύκνος»
MIR01                         42x26x53 cm

   100180390   καλούπι πάγου «άγκυρα»
MIR02                         47x26x56 cm

   100180387   καλούπι πάγου «δελφίνι»
MIR03                         37x25x58 cm

   100180389   καλούπι πάγου «κοχύλι»
MIR04                         48x56x15 cm

   100180392   καλούπι πάγου «πάνθηρας»
MIR06                         41x25x64 cm

   100180393   καλούπι πάγου «νεόνυμφοι»
MIR07                         41x41x83 cm

   100180394   καλούπι πάγου «ψάρι»
MIR08                         58x25x56 cm

   100180758   καλούπι πάγου «γοργόνα»
MIR10                         46x33x86 cm

                                                                                        κωδικός    περιγραφή                                διαστάσεις

   100180825   καλούπι πάγου «ιππόκαμπος»
MIR11                         35x25x71 cm

                      *   καλούπι πάγου «όστρακο»
MIR12                         48x56x19 cm

   100180587   δίσκος/βάση παραλληλόγραμμος 
με βαλβίδα παροχέτευσης νερού
MIVA01                         76x52x8 cm

                      *   δίσκος/βάση τετράγωνος 
με βαλβίδα παροχέτευσης νερού
MIVA02                         57x57x8 cm

   100180756   αντλία ανάδευσης νερού
MIP

   100180757   άξονας στήριξης αντλίας
MIS
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b a r - c a f é
Διαθέτουμε μια πλήρη συλλογή εργαλείων που εξυπηρετούν κάθε
απαίτηση του επαγγελματία barman και barista και καλύπτοντας
όχι μόνο την ανάγκες τους αλλά και την σύγχρονη αισθητική τους!
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     34.60160    shaker Boston
70 cl

    28.00237    shaker Tin to Tin
82 cl

    34.60062    jigger κωνικό black
2,5 / 5 cl
διαβάθμηση: 1,5 / 3,5 cl

    34.60063    barspoon black, 
35 cm

    34.60061    σουρωτήρι
black, 18 cm

    34.60060    σουρωτήρι julep 
black, 18 cm

    34.60142    shaker Boston
3 τμημάτων
50 cl

     34.60143    jigger κωνικό
2,5 / 5 cl
διαβάθμηση: 1,5 / 3,5 cl

     34.60141    barspoon,  35 cm

    34.60139    σουρωτήρι julep, 18 cm

    34.60140    σουρωτήρι, 18 cm

ΕΡΓΑΛΕΙΑ BAR
b a r - c a f é
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σειρά «Vintage»

σειρά «Gun Metal»
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    28.00026     shaker Parisiene
2 τμημάτων, copper
60 cl | 22 cm€

     28.00236     Tin Tin shaker copper
2 τμημάτων, inox
70 cl | 28 cm

     28.00027     jigger κωνικό
copper, 3 / 5 cl
διαβάθμηση: 30, 20, 15,
10, 5, 0,25

    28.00196     jigger, copper
εσωτερ. διαβαθμίσεις
3 / 6 c

    28.00028     σουρωτήρι
copper

    28.00029     barspoon copper, 
27 cm

    28.00199     barspoon copper, 
50 cm

σειρά «copper»

22-3198
σέικερ «Manhattan»

96.30000                           
Tin Tin shaker 
2 τμημάτων, inox, 70 cl

23-9136
σέικερ boston 
55 cl

28.00001                           
shaker Boston
inox/vinyl, 83 cl

73.20015                           
shaker fredo
inox βαρύ, 70 cl

66.05139
mixing glass
47,3 cl (14,9 cm)

27.93212
shaker Boston
3 τμημάτων, copper
70 cl | 23 cm

30.71116
shaker 3 τμημάτων, 
inox, σφυρήλατο, 
μαύρο ματ, 60 cl

σέικερ inox
53-530 30 cl
53-550 50 cl
53-570 70 cl

28.00009
shaker Parisiene
2 τμημάτων, inox
80 cl | 23,5 cm

28.00233
shaker Boston
μονό, copper
82 cl

σέικερ boston, 84 cl
TIN04MC χάλκινο χρώμα
TIN04MG χρυσό χρώμα
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               κωδικός     περιγραφή                                            

                  J010   μεζούρα inox, 15/30 ml

                  J011   μεζούρα inox 
15 - 22,5 – 30 ml 
& 37,5 - 45 ml

                  J012   μεζούρα inox
15 - 22,5 – 30 ml 
& 37,5 - 45 - 60 ml

          28.00043   jigger κωνικό
inox, 2 / 4 cl

          28.00227   jigger κωνικό
copper, 2,5 / 5 cl

          30.71117   jigger, inox σφυρήλατο
μαύρο ματ, 3 / 6 cl

          28.00195   jigger, inox
εσωτερικές 
διαβαθμίσεις 3 / 6 cl

          28.00044   jigger κυλινδρικό
inox, 3,5 / 5 cl

          28.00040   jigger, πλαστικό, 6 cl
διαβάθμηση ανά 1 ml

                  J006   μεζούρα ακρυλική
20/40 ml

                  J007   μεζούρα ακρυλική
25/50 ml

               κωδικός     περιγραφή                                            

          28.00076    σουρωτήρι julep, inox

          28.00201    σουρωτήρι, inox
                 8 cm | 17 cm

          28.00202    σουρωτήρι, inox
                         9x11 cm

          28.00073    σουρωτήρι Italian           
inox

          B006MMC    κουτάλι/σουρωτήρι
χάλκινο χρώμα

          B006MMG    κουτάλι/σουρωτήρι
χρυσό χρώμα

           B006MMS    κουτάλι/σουρωτήρι
ασημί χρώμα

          B006MWD    κουτάλι/σουρωτήρι
wood χρώμα

             B006MC   σουρωτήρι μπαρ
με 4 στηρίγματα
πλαστικό χάλκινο χρώμα

             B006MG   σουρωτήρι μπαρ
με 4 στηρίγματα
πλαστικό χρυσό χρώμα

             B006WD   σουρωτήρι μπαρ
με 4 στηρίγματα
πλαστικό wood χρώμα

           B006JMC   σουρωτήρι μπαρ
πλαστικό χάλκινο

           B006JMG   σουρωτήρι μπαρ
πλαστικό χρυσό

           B006JWD   σουρωτήρι μπαρ
πλαστικό wood

          60.61060    σουρωτήρι κωνικό 
με διπλή σίτα, 
inox                         8 cm

           28.00074    σουρωτήρι με διπλή
σίτα, inox             7,6 cm

           60.61021    σουρωτήρι σφαιρικό,
inox                         7 cm

           60.61022    σουρωτήρι σφαιρικό,
inox                         8 cm

σουρωτήρια barμεζούρες - jiggers

               κωδικός     περιγραφή                                            

          28.00224   absinth spoon
3,7 cm | 16,3 cm

          28.00153   Caipirinia sugar spoon
brused steel
2,5 cm | 18 cm

εργαλεία ζάχαρης
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

                  B002   muddler mohito
μαύρο                     23 cm

             B002MC   muddler mohito
χάλκινο                   23 cm

             B002WD   muddler mohito
woood                    23 cm

              B002XL   muddler mohito
μαύρο                     29 cm

         B002XLWD   muddler mohito
wood                      29 cm

           27.93183    muddler, πλαστικό 
με inox κεφαλή
                  4,5 cm | 25 cm

           28.00066    muddler, inox
                                 με πλαστική κεφαλή

                                 21 cm

           28.00065    muddler, ξύλινο
λείο                           21 cm

muddlers

mixing glass «Yarai», 
BIC05 50 cl
BIC05L 75 cl

mixing glass «Sokata»
BIC07 50 cl
BIC07L 75 cl

16.67908                         
stirring glass με λοξό
χείλος, 55 cl

28.70008
stirring glass 
κρυσταλλίνης, 60 cl

BIC06                                
κανάτα mixing glass
«Napoleon», 70 cl

37.42354
stirring glass
«Flashback», 75 cl

28.00197
barspoon extra long inox, 
50 cm
28.00198     
barspoon long inox, 
40 cm

28.00080
barspoon οβάλ βαρύ
inox, 30,5 cm

27.93134
αναδευτήρας, inox
27 cm

28.00154
barspoon με ουρά muddler,
Urban, inox, 27,5 cm

28.00078
barspoon με κόκκινη άκρη,
inox, 26,5 cm
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               κωδικός     περιγραφή                                            

             B007MS   καπάκι για ποτήρια
cocktail
ασημί χρώμα

             B007MC   καπάκι για ποτήρια
cocktail
χάλκινο χρώμα

καπάκια mixing glass
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               κωδικός     περιγραφή                                            

    28.00050    δοσομετρητής/pourer
μπλε, 25 ml

    28.00048    δοσομετρητής/pourer
κίτρινο, 40 ml

    28.00049    δοσομετρητής/pourer
διάφανος, 50 ml

    28.00055    πώμα ροής/free pourer
διάφανος

    28.00056    πώμα ροής/free pourer
κίτρινο

    28.00052    πώμα ροής/free pourer
πράσινο

    28.00053    πώμα ροής/free pourer
κόκκινο

    28.00051    πώμα ροής μαλακό
regular pourer
χρώμιο/μαύρο
25 ml

    28.00230    πώμα ροής
copper

    28.00229    πώμα ροής
gold

    28.00059    πώμα ροής
μεταλλικό

    28.00058    πώμα ροής
μεταλλικό με φίλτρο

    27.93320    σετ 6 πώματα ροής
μεταλλικό με καπάκι

    28.00062    πώμα ροής μεταλλικό
κόκκινο

    28.00061    πώμα ροής μεταλλικό
πράσινο

    28.00063    πώμα ροής μεταλλικό
κίτρινο

μεζούρες - jiggers
               κωδικός     περιγραφή                                            

   30.40979    σιφόν σόδας 

«Soda Splash»
Με το «Soda Splash» beverage carbonating
system μπορείτε να προσθέσετε ανθρακικό
σε νερό, σιρόπια, cocktails, κρασί, κ.λπ.
Χρησιμοποιείται μόνο με αραιά υγρά και όχι
κρεμώδη και παχύρευστα. Περιλαμβάνει
χωνί και 2 πώματα, 
ένα για διατήρηση του περιεχομένου και ένα 
με υποδοχή για τον συγκρατητή της
αμπούλας

   30.41231    σιφόν σόδας, 1 lt
inox, 
10 cm | 32 cm

     26-3100    σιφόν σόδας 1 lt ασημί

         26-02    αμπούλα σόδας liss

σιφόν σόδας

dash bottles

08.00600
dash bottle «Elixir»
με pourer, 10 cl
5,7 cm | 13,5 cm

08.00602
dash bottle «Elixir»       
με pourer, 10 cl
3,7x7,7 cm | 15,2 cm

28.00156
dash bottle ανάγλυφο,
20 cl (χωρίς pourer)
9 cm | 10,7 cm

28.00037
dash bottle, 20 cl
(χωρίς pourer)
7 cm | 11,2 cm

28.00232
bitter bottle, 10 cl
(χωρίς pourer)
5,6 cm | 13 cm

28.00157
dash bottle με σπρέι, 
8 cl, «Martini Mister»
5 cm | 16 cm
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

    30.41302    πρέσσα αλουμινίου 
πορτοκαλί για πορτοκάλια
                     23,2χ9,1χ6 cm

    30.41303    πρέσσα αλουμινίου 
κίτρινη  για λεμόνια
                  23,2χ7,5χ4,5 cm

    30.41232    πρέσσα αλουμινίου 
πράσινη για λάιμ
                         20,3χ6χ4 cm

    34.60065    πρέσσα λάιμ
                       «Mexican Elbow»

                   7,5 cm | 22 cm

    28.00070    πρέσσα λάιμ
                       αλουμινίου/μπλε πλαστικό

    28.00071    πρέσσα λάιμ διπλή
                       μεταλλική μαύρη/κόκκινη

    28.00068    πρέσσα λάιμ διπλή
                       μεταλλική κίτρινη/πράσινη

    34.00061    λεμονοστίφτης χειρός
ξύλινος                       15 cm

    27.71430    στίφτης φέτας λεμονιού,
inox                          8χ7 cm

    60.39500    λεμονοστίφτης, 
inox

                  B013   κοπτικό φρούτων

                B013L   ανταλλακτική λεπίδα

μεζούρες - jiggers

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

   28.00147    μαχαίρι κεραμικό pro bar
                       γενικής χρήσης       10,2 cm

   47.38820    μαχαίρι κουζίνας 
οδοντωτό, πράσινο    10 cm

   47.38822    μαχαίρι παπαγαλάκι,
πράσινο                        6 cm

   30.40966    μαχαίρι παπαγαλάκι,
μαύρο                           6 cm

   30.41049    μαχαίρι κουζίνας,
μαύρο                        8,7 cm

   28.00081    δίσκος κοπής μαύρος
                       αντιολισθητικός

                  35x23,6x1,2 cm

   34.60066    δίσκος κοπής μαύρος
                       αντιολισθητικός

               32,5x26,5x4,4 cm 

μαχαίρια bar

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

   30.41180    λαβίδα inox                16 cm

   30.41179    λαβίδα inox             21,5 cm

   30.41178    λαβίδα inox                23 cm

   30.40143    λαβίδα inox                30 cm

λαβίδες κυρτές, inox

   30.41183    λαβίδα, inox               16 cm

   30.41182    λαβίδα, inox               24 cm

   30.41181    λαβίδα, inox            30,5 cm

λαβίδες σπαστές, inox

   30.41185    λαβίδα, inox               16 cm

   30.41184    λαβίδα, inox               21 cm

   30.41188    λαβίδα με στρογγυλή άκρη,
inox, 15 cm

λαβίδες διακόσμησης
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               κωδικός     περιγραφή                                            

   28.00100    δοχείο store’n pour
                       μαύρο, 95 cl

   30.40088    δοχείο store’n pour
κόκκινο, 30 cm | 80 cl

   30.40089    δοχείο store’n pour
κίτρινο, 30 cm | 80 cl

   28.00098    δοχείο store’n pour
κόκκινο, 95 cl

   28.00099    δοχείο store’n pour
κόκκινο, 1,9 lt

δοχεία store’n pour               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

   93.92164    βάζο με βρύση
«Farmhouse Jar», 7 lt
             17,2 cm | 37,47 cm

   37.92163    βάση για βάζο 
«Farmhouse Jar», 7 lt
               29,8 cm | 17,8 cm

   90.93474    βάζο με βρύση
«Isaac J. Collins» 5,67 lt
            16,5/24 cm | 32 cm

 45-9201-2    βάζο με αεροστεγές καπάκι 
και βρύση, 2,5 lt
                      15 cm | 25 cm

 45-9201-1    βάζο με αεροστεγές καπάκι 
και βρύση, 4 lt
                      19 cm | 34 cm

     46-3305     βάζο με αεροστεγές καπάκι 
και βρύση, 5 lt

δοχεία store’n pour

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

   35.01574    γουδί από ξύλο ελιάς
organic                       13 cm

   35.01073    γουδί από γρανίτη
                           12x6,5 cm

   35.00789    γουδί πορσελάνης
                                  10 cm

γουδιά
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34.60068                         
ανοιχτήρι, copper

28.00114                            
ανοιχτήρι μαγνητικό,       
inox

28.00113                         
ανοιχτήρι inox/βινυλίου
μαύρο

10.40208                         
ανοιχτήρι «No 25»

ανοιχτήρι σερβιτόρου
23-8749 inox
23-8749 μαύρο

10.40203
ανοιχτήρι 
φελλού

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

          30.41305   σετ διακόσμησης
για αλάτι και ζάχαρη
          20x16 cm | 7,5 cm

            71-1216   bar organizer
      24x15 cm | 10,5 cm

            22-3127   bar organizer διπλό,
inox

            22-3128   bar organizer τριπλό
inox

              53-441   σετ μπαρ 4 θέσεων, inox

              53-442   σετ μπαρ 5 θέσεων, inox

              53-443   σετ μπαρ 6 θέσεων, inox

              53-444   ανταλλακτικό δοχείο
για σετ μπαρ

          28.00169   glass holder
                              41 cm

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

              B008MG   bar mat λαστιχένιο
χρυσό χρώμα   70χ10 cm

             B008MS   bar mat λαστιχένιο
ασημί χρώμα    70χ10 cm

           30.41307    bar mat, μαύρο
                 58x8 cm | 1 cm

           28.00109    bar mat, μαύρο
                   45x30x1,5 cm

           28.00110    drip mat, μαύρο
                                                  30,5x30,5 cm

speed racks

   28.00105     6 μπουκαλιών
                                         56x10,5x15,5 cm

   28.00106     8 μπουκαλιών
                                         81x10,5x15,5 cm

23-1241
ανοιχτήρι με πτερύγια 
χρωμίου

23-1223
ανοιχτήρι με πτερύγια 
μαύρο

10.40020
ανοιχτήρι 
πώματος & 
κονσέρβας

10.40000
ανοιχτήρι 
κονσέρβας

27.93124
ανοιχτήρι τοίχου, 7x8 cm
27.93172 κουτί 

πωμάτων

27.93299
ανοιχτήρι πάγκου
53 cm
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          599   σαμπανιέρα 
2 φιαλών
διάτρητη 
inox, 28 cm

    58928W   μπολ σαμπανιέρας, 
polycarbonate
διάφανο, 28 cm

          598   σαμπανιέρα «Uno» 
2 φιαλών
inox, γυαλιστερή
29 cm

    598 ICE   σαμπανιέρα «Uno» 
2 φιαλών
inox, σατινέ
29 cm

         666C   σταντ σαμπανιέρας 
«Uno» inox, 
γυαλιστερό, 65 cm

  666C ICE   σταντ σαμπανιέρας 
«Uno» inox, 
σατινέ, 65 cm

  *12.2233.2710   σαμπανιέρα 
οβάλ
2 φιαλών, 
inox
23,9χ21 cm

  *12.2234.0000   σταντ 
σαμπανιέρας 
οβάλ, inox
23,9χ67,1 cm

27.36052
σαμπανιέρα,
πλαστική (MS)
27x20 cm | 21 cm

27.36056
σαμπανιέρα,
πλαστική (MS)
30,5x21,5 cm | 26 cm

27.36054
σαμπανιέρα,
πλαστική (MS), 6,2 lt
35x27 cm | 25,5 cm

23058928A
σαμπανιέρα 2 φιαλών, 
PC, πορτοκαλί
28 cm

23058928Q
σαμπανιέρα 2 φιαλών, 
PC, ροζ
28 cm

23058928V
σαμπανιέρα 2 φιαλών, 
PC, πράσινη
28 cm

666
σταντ σαμπανιέρας
inox, 65 cm

666A
σταντ σαμπανιέρας
inox, 60 cm

55765600
βάση σαμπανιέρας
inox, 62 cm

53-327
βάση σαμπανιέρας
inox, 70 cm

53-326
βάση σαμπανιέρας
πτυσόμενη, inox, 72 cm

βάση σαμπανιέρας, inox
50/210          διαμ.: 17,5 cm
50/211             διαμ.: 20 cm

σαμπανιέρα PC, κοφτή,
19,5x23 cm
99-01-342        μαύρη
99-01-342Δ   διάφανη

σαμπανιέρα
ακρυλική, μαύρη
22,2x17x23,1 cm
4777-19F          μαύρη
4777-21F      διάφανη

σαμπανιέρα PC, 
20x20 cm
99-01-340                   μαύρη
99-01-340Δ             διάφανη
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                663   σαμπανιέρα 
1 φιάλης, 
inox            18 cm

                664   σαμπανιέρα 
2 φιαλών,
inox         22,5 cm

                680   σαμπανιέρα 
1 φιάλης,
inox            18 cm

                681   σαμπανιέρα 
2 φιαλών,
inox         22,5 cm

 *040140356   σαμπανιέρα 
1 φιάλης, inox, 
«Bella»       24 cm

 *040140355   σαμπανιέρα 
2 φιαλών, inox, 
«Bella»       26 cm

                 668   σαμπανιέρα 
2 φιαλών,
inox
24x22 cm

                 661   σαμπανιέρα 
1 φιάλης,
inox            18 cm

          689   σαμπανιέρα 
2 φιαλών
inox, 20 cm

                 912   σαμπανιέρα 
πολλών
φιαλών,inox
39χ36 cm

σαμπανιέρα bowl 
πολλών φιαλών, inox

   040140174   28 cm

   040140175   34 cm

   040140176   40 cm

δακτυλίδια ποτηριών
   040140177   8 ποτηριών

28 cm

   040140178   12 ποτηριών
34 cm

   040140179   18 ποτηριών
40 cm

381-55-2101
σαμπανιέρα                            
γαλβανιζέ
20χ33 cm

62338
σαμπανιέρα οβάλ
inox
30χ20 x20 cm

05-096
σαμπανιέρα
3 φιαλών
inox, 25x21 cm

30.80088
σαμπανιέρα bowl,
copper, 40 cm

30.80011
σαμπανιέρα bowl
inox, μαύρη
31 cm | 18 cm

30.40264
σαμπανιέρα bowl
inox, 9,5 lt
35 cm | 23 cm

30.80089
σαμπανιέρα,
gold
20 cm | 20 cm

30.80087
σαμπανιέρα,
copper
22 cm | 20 cm

30.80091
σαμπανιέρα,
«Tub», μαύρη
21 cm | 21 cm

30.71118
σαμπανιέρα, inox
σφυρήλατη, μαύρη ματ
21,5 cm | 21 cm

040400017
σαμπανιέρα 1 φιάλης,
inox, 18 cm

53-123
σαμπανιέρα 
με πόμολα                              
inox, 21 cm

125861
σαμπανιέρα 1 φιάλης,
inox
18 cm

53-203
σαμπανιέρα
με κρίκους, inox
21x21 cm

27.36026
σαμπανιέρα 2 φιαλών,
inox σφυρήλατη
21 cm
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677
παγοδοχείο 
ισοθερμικό, inox
22,5 cm

672
παγοδοχείο 
ισοθερμικό, inox
14 cm

040140264
παγοδοχείο
ισοθερμικό, inox
14 cm

60.30108
παγοδοχείο 
inox
15,5χ17,5 cm 

23-06-148
wine cooler
ακρυλικό, διάφανο
μαύρο, 13,5x22,5 cm

040090025
ισοθερμικό wine cooler
ακρυλικό
11,5 cm

27.36032
wine cooler
ισοθερμικό, ακρυλικό
12 cm | 23 cm

01791
θήκη μπουκαλιών
τετράπλευρη
10 cm | 25 cm

60.34000
ισοθερμικό wine cooler 
inox ματ, 12 cm

62356
wine cooler
inox, μαύρο, 12,5x20 cm

381-55-2139
κουβαδάκι πάγου
γαλβανιζέ                     12χ10 cm

381-55-2137
κουβαδάκι πάγου
γαλβανιζέ                     13χ13 cm

381-55-2135
κουβαδάκι πάγου
γαλβανιζέ                     16χ15 cm

99-01-341Δ
κουβαδάκι πάγου
PG, διάφανο             16,5x15 cm

99-01-341ΛΕΥ
κουβαδάκι πάγου
PG, λευκό                 16,5x15 cm

99-01-341
κουβαδάκι πάγου
PG, μαύρο                 16,5x15 cm

99-01-343Δ
κουβαδάκι πάγου
PC, διάφανο, 
κοφτό                       13x14,5 cm

99-01-343
κουβαδάκι πάγου
PC, μάυρο, 
κοφτό                       13x14,5 cm

30.71122
κουβαδάκι πάγου,
inox,  σφυρήλατο,
μαύρο, 14 cm

30.80084
κουβαδάκι πάγου
gold
14 cm | 14 cm

73.20025
κουβαδάκι πάγου
σφυρήλατο
12 cm | 12 cm

30.80083
κουβαδάκι πάγου
copper
14 cm | 13 cm

19.55019
κουβαδάκι πάγου,
inox
10 cm 

688
κουβαδάκι πάγου
«Due», inox
13 cm

665
κουβαδάκι πάγου,
inox
13 cm 

00.50080
κουβαδάκι πάγου,
γυάλινο
«Ypsilon», 14 cm

22-2560
wine cooler
ισοθερμικό, inox
12 cm | 19,5 cm

040400018
ισοθερμικό wine cooler
inox ματ, 13 cm

040400019
ισοθερμικό wine cooler
inox ματ, 13 cm

30.71121
wine cooler ισοθερμικό,
inox, σφυρήλατο, 
μαύρο ματ, 12 cm

34.60076
wine cooler ισοθερμικό,
copper, 12 cm

30.80093
wine cooler ισοθερμικό,
gold, 12 cm

WINE COOLERS
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79-104Α
παγοδιατηρητής 4 lt, 
ABS ασημί, στρογγυλός

79-104Μ                                    
παγοδιατηρητής 4 lt. 
ABS μαύρος, στρογγυλός

79-110Α                                    
παγοδιατηρητής 10 lt, 
ABS ασημί, στρογγυλός

79-110Μ
παγοδιατηρητής 10 lt, 
ABS μαύρος, στρογγυλός

79-210Μ                                    
παγοδιατηρητής 10 lt, 
ABS μαύρος, τετράγωνος

79-120
παγοδιατηρητής 10 lt, 
άσπρος, στρογγυλός

21.59907
ψυγείο, μπλε, 10 lt
42,8x26,5 cm | 23,3 cm

21.59567
ψυγείο, μπλε, 20 lt
42,8x26,5 cm | 39,6 cm

23-3025
παγοθραύστης 
χρωμιωμένος

23-3010
παγοθραύστης
με βεντούζα                               

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις                κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

28.00095   καλούπι πάγου, 
για κύβους 6,3 cm
             14,5x14,5x6,3 cm

28.00175   καλούπι πάγου Collins, 
για παγάκι 13,2x3x3 cm
                    14,5χ12χ3 cm

28.00091   καλούπι πάγου Collins, 
για στρογγυλά 
παγάκια 6 cm

28.00088   παγοθραύστης
με 6 βελόνες     23x5,5 cm

28.00234   παγοθραύστης mini

34.60074   λαβίδα πάγου, copper
17,8 cm

27.75805   λαβίδα πάγου, inox
17,5 cm

10.40344   λαβίδα πάγου, inox
18,5 cm

28.00094   λαβίδα πάγου, inox
                      30 cm

28.00083   σέσουλα πάγου,
διάτρητη, inox       19x5 cm

ανοξείδωτες σέσουλες
 24-1811    σέσουλα 17,6 cm - 49 ml
 24-1812    σέσουλα 19 cm - 68 ml
 24-1813    σέσουλα 21,5 cm - 142 ml
 24-1814    σέσουλα 23,5 cm - 242 ml
 24-1815    σέσουλα 25 cm - 301 ml
 24-1816    σέσουλα 29 cm - 364 ml    
 24-1817    σέσουλα 31 cm - 472 ml    

       B019C    σέσουλα πάγου 
διάφανη

πλαστικές σέσουλες
78-02531   σέσουλα 25 cm
78-02541   σέσουλα 30 cm
78-02551   σέσουλα 35 cm
78-02561   σέσουλα 40 cm

28.00085   σέσουλα πάγου PC,
μαύρη, 0,7 lt

28.00084   σέσουλα πάγου PC, 
κόκκινη, 0,35 lt

28.00087    σέσουλα πάγου
μαύρη 0,18 lt

σέσουλα πάγου τρυπητή
        B014CL     διάφανη                     10 oz
       B014MC     χάλκινο χρώμα          10 oz
       B014MG     χρυσό χρώμα             10 oz
       B014WD     wood χρώμα              10 oz
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               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

                  568   σταχτοδ. αντιανεμικό,
inox                            12 cm

                  569   σταχτοδ. αντιανεμικό, 
inox                            15 cm

      08-01-019   σταχτοδοχείο αντιανεμικό
inox 18/10           11χ11 cm

           125882   σταχτοδοχείο, inox      8 cm

           125880   σταχτοδοχείο, inox    10 cm

           125881   σταχτοδοχείο, inox    12 cm

    040400041   σταχτοδοχείο, inox
αντιανεμικό             10,5 cm

       60.60052   σταχτοδοχείο, inox
αντιανεμικό                11 cm

       60.60053   σταχτοδοχείο, inox
αντιανεμικό             14,5 cm

       30.40972   σταχτοδοχείο, inox
ασφαλείας                  14 cm

       30.40982   σταχτοδοχείο, inox
ασφαλείας                  16 cm

       30.40983   σταχτοδοχείο, χρωμίου
με έμβολο                    9 cm

      08-01-023   σταχτοδοχείο αντιανεμικό
«βαρέλι»               8χ7,5 cm

    040610101   σταχτοδ. μελαμίνης  
αντιανεμικό λευκό  14,5 cm

    040050012   σταχτοδοχείο μελαμίνης
μαύρο
AYM-4BK                       10 cm

    040050013   σταχτοδοχείο μελαμίνης
κόκκινο
AYM-4RD                       10 cm

    040050014   σταχτοδοχείο μελαμίνης
ασφαλείας, μαύρο
AYM-5BK                       14 cm

    040050015   σταχτοδοχείο μελαμίνης
ασφαλείας, κόκκινο
AYM-5RD                       14 cm

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

            60067   σταχτοδ. στοιβαζόμενο
διάφανο                        8 cm

             60055   σταχτοδ. στοιβαζόμενο
διάφανο                  10,5 cm

             60806   σταχτοδ. στοιβαζόμενο
διάφανο                  13,9 cm

  60055/FD00   σταχτοδ. στοιβαζόμενο
σατινέ                     10,5 cm

  60806/FD00   σταχτοδ. στοιβαζόμενο
σατινέ                     13,9 cm

    60055/D10   σταχτοδ. στοιβαζόμενο
μαύρο      3,5 cm / 10,5 cm

    60806/D10   σταχτοδ. στοιβαζόμενο
μαύρο      3,9 cm / 13,9 cm

    60055/D11   σταχτοδ. στοιβαζόμενο
φιμέ                        10,5 cm

    60806/D11   σταχτοδ. στοιβαζόμενο
φιμέ                        13,9 cm

       91.00024   σταχτοδοχείο ασφαλείας
                               11,5 cm

       91.00052   σταχτοδοχείο ασφαλείας
                               12,7 cm

       93.17836   σταχτοδοχείο πούρων
κρυστάλινο                 23 cm

    040310156   σταχτοδοχείο πούρων
πορσελάνης
                            16χ10 cm

         9307512   σταχτοδοχείο πορσελ.
αντιανεμικό με μεταλλικό
καπάκι                    11,5 cm

     60-044110  σταχτοδοχείο πορσελάνης
στρογγυλό                  10 cm

     60-044111  σταχτοδοχείο πορσελάνης
στρογγυλό                  11 cm

     60-044010  σταχτοδοχείο πορσελάνης
τετράγωνο                  10 cm

         61-2905  σταχτοδοχείο πορσελάνης
αντιανεμικό             12,5 cm

         61-2901   σταχτοδοχείο πορσελάνης
αντιανεμικό                  9 cm
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ΔΙΣΚΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

       60.00045   δίσκος στρογγυλός, 
μαύρος                    35,5 cm

       60.00046   δίσκος στρογγυλός, 
μαύρος                    40,5 cm

       60.00047   δίσκος στρογγυλός, 
μαύρος                        46 cm

       60.00083   δίσκος οβάλ, 
μαύρος               56x68,5 cm

       60.00084   δίσκος οβάλ, 
μαύρος               73,5x60 cm

       60.00048   δίσκος παραλ/μος, 
μαύρος                  27x35 cm

       60.00049   δίσκος παραλ/μος, 
μαύρος            30,5x41,5 cm

       60.00079   δίσκος παραλ/μος, 
μαύρος               35,5x46 cm

       60.00080   δίσκος παραλ/μος, 
μαύρος               38x51,5 cm

       60.00081   δίσκος παραλ/μος, 
μαύρος               40,5x56 cm

       60.00082   δίσκος παραλ/μος, 
μαύρος                  45x65 cm

       60.00044   δίσκος παραλ/μος, 
μαύρος                  48x75 cm

       60.00090   δίσκος αντιολισθητικός,
με inox στεφάνι, 
μαύρος                   35,5 cm

       60.00091   δίσκος αντιολισθητικός, με
inox στεφάνι, 
μαύρος                   40,6 cm

δίσκοι fast-food, PP, 26,5x34,5 cm
       30.41294   μαύρος, PP
       30.41290   γκρι, PP
       30.41291   κόκκινος, PP
       30.41292   μπλε, PP
       30.41293   καφέ, PP

δίσκοι fast-food, PP, 30,5χ41,5 cm
       30.40260   μαύρος, PP
       30.41017   γκρι, PP
       30.41018   κόκκινος, PP
       30.41019   μπλε, PP
       30.41020   καφέ, PP

δίσκοι fast-food, PP, 35χ45 cm
       30.40261   μαύρος, PP
       30.41021   γκρι, PP
       30.41022   κόκκινος, PP
       30.41023   μπλε, PP
      30.41.024   καφέ, PP

040520117    δίσκος παραλ/μος, 
ανοιχτό κάφε
040777            44x36x7 cm

040520118    δίσκος παραλ/μος, 
ανοιχτό κάφε
040760            53χ41χ7 cm

040520119    δίσκος παραλ/μος, 
σκούρο κάφε
042948            44x36x7 cm

040520120    δίσκος παραλ/μος, 
σκούρο κάφε
042924            53χ41χ7 cm

040520121    δίσκος παραλ/μος, 
μαύρος
042931            44x36x7 cm

040520122    δίσκος παραλ/μος, 
μαύρος
042917            53χ41χ7 cm

ξύλινοι δίσκοι αντιολισθητικοί με λάστιχο

Δίσκοι που πληρούν τις προδιαγραφές
του Ε.Φ.Ε.Τ. Το ειδικό λάστιχο δεν απορ-
ροφά οσμές και υγρά, δεν μουχλιάζει.
Είναι κατάλληλοι για χρήση σε επαγγελ-
ματικά πλυντήρια.

δίσκοι στρογγυλοί
           6-235    δίσκος μαύρος          35 cm

           6-243    δίσκος μαύρος          43 cm

δίσκοι παραλληλόγραμμοι
           6-238    δίσκος μαύρος   38χ27 cm

           6-242    δίσκος μαύρος   42χ32 cm

           6-246    δίσκος μαύρος   46χ36 cm

           6-253    δίσκος μαύρος   53χ37 cm

           6-260    δίσκος μαύρος   61χ41 cm

       30.41014   σταντ δίσκων
45,7 cm | 79 cm
δέχεται δίσκους 
με minimum πλάτος 45,7 cm

          000020   σταντ δίσκων ξύλινο

040260127    σταντ δίσκων, μεταλλικό 
       TS-1002     51x38χ79 cm

040260128    σταντ δίσκων, μεταλλικό 
       TS-1003     51x38χ91 cm
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        mpt 160    γαλατιέρα από ανοξείδωτο
ατσάλι, χωρίς λαβή
με μονωτικό περικάλυμμα
35 cl

         20-109    γαλατιέρα, μαύρη         35 cl
        20-110    γαλατιέρα, μαύρη         50 cl
        20-111    γαλατιέρα, μαύρη         75 cl

        20-114    γαλατιέρα, λευκή         35 cl
        20-112    γαλατιέρα, λευκή         50 cl
        20-113    γαλατιέρα, λευκή         75 cl

        20-116    γαλατιέρα, κόκκινη      35 cl
        20-117    γαλατιέρα, κόκκινη      50 cl
        20-118    γαλατιέρα, κόκκινη      75 cl

         20-098    γαλατιέρα Motta           25 cl
        20-099    γαλατιέρα Motta           35 cl
        20-100    γαλατιέρα Motta           50 cl
        20-101    γαλατιέρα Motta           75 cl
        20-102    γαλατιέρα Motta        100 cl
        20-103    γαλατιέρα Motta        150 cl

       110001    γαλατιέρα λευκή        0,35 lt 

       110005    γαλατιέρα κόκκινη     0,35 lt 

       110007    γαλατιέρα σιέλ           0,35 lt

       110002    γαλατιέρα λευκή        0,59 lt 

       110006    γαλατιέρα κόκκινη     0,59 lt 

       110008    γαλατιέρα σιέλ           0,59 lt 

        130001    γαλατιέρα κόκκινη     0,35 lt 

       130005    γαλατιέρα πράσινη     0,35 lt 

       130003    γαλατιέρα μοβ            0,35 lt 

       130002    γαλατιέρα κόκκινη     0,59 lt 

       130006    γαλατιέρα πράσινη     0,59 lt 

       130004    γαλατιέρα μοβ            0,59 lt 

      21-2601    γαλατιέρα 1 oz                3 cl

      21-2603    γαλατιέρα 3 oz                9 cl

      21-2605    γαλατιέρα 5 oz              14 cl

      21-2610    γαλατιέρα 10 oz           29 cl

cta 230
πατητήρι inox με επίπεδη 
βάση και κόκκινη λαβή 
από αλουμίνιο
ύψος: 8,7 cm
διαμ.: 53-54-55-57-58 mm

cta 240
δυναμομετρικό 
πατητήρι 
προ-ρυθμισμένης 
πίεσης 
στα 14 kg
επίπεδη nox βάση 
και μαύρη λαβή 
από αλουμίνιο
ύψος : 10 cm
διαμ.: 53-54-55-57-58 mm

son/ten
πατητήρι με επίπεδη βάση από
ανοξείδωτο ατσάλι και λαβή από
ξύλο καρυδιάς
διαμ.: 55 mm - ύψος : 10 cm

tpw 54 mm
Πατητήρι με επίπεδη βάση από ανο-
ξείδωτο ατσάλι και λαβή αλουμινίου
σε λευκό γυαλιστερό χρώμα
διαμ.: 54 mm - ύψος : 10 cm

sme/tms 
πατητήρι με επίπεδη βάση 
εξ ολοκλήρου 
από ανοξείδωτο ατσάλι
διαμ.: 58 mm - ύψος : 11,5 cm

ced
εργαλείο ισοκατανομής καφέ
με τρεις πλάγια πτερύγια που μετα-
φέρουν τον καφέ σε όλο το κλείστρο
διαμ.: 53-57-58 mm

cthl
πατητήρι χωρίς λαβή
ρυθμιζόμενο ανάλογα 
με την δόση του καφέ 
διαμ.: 53-57-58 mm

Joe frex tib
θέση πατητηριού από 
ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη 
σε μαύρο, κόκκινο 
και λευκό χρώμα. 
Ελαστικά ποδαράκια 
σταθεροποίησης.                                  
12x18x80 cm

ART csb
Βούρτσα καθαρισμού του γκρουπ με ατμ,ό Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο
ατσάλι και σιλικόνη. Συνδέεται στο ακροφύσιο ατμού της μηχανής και 
χρησιμοποιεί την δύναμη 
του ατμού και την λειτουργικότητα 
μιας βούρτσας για τον 
καθαρισμό της κεφαλής 
του γκρουπ

CAFELAT
Θέση πατητηριού από λάστιχο 

σε κόκκινο, πορτοκαλί, καφέ και μαύρο χρώμα
18x11,5 cm
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YAMA CD-8
συσκευή εκχύλισης 
καφέ φίλτρου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για pour over (ανοιχτή βαλβίδα) 
ή cold brew (κλειστή βαλβίδα)  
Από χειροποίητο, πυρίμαχο 
φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί, 
μέταλλο και ξύλο
κανάτα 55 cl
17x21x30 cmYAMA CD-5

συσκευή εκχύλισης καφέ από χειροποίητο, 
πυρίμαχο φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί 
και υφασμάτινο κωνικό φίλτρο
10 cm | 17,5 cm

YAMA TGD-4 GLASS CONE DRIPPER
Γυάλινος κώνος από βοριοπυριτικό 
γυαλί και μεταλλικό φίλτρο
δυνατότητα εκχύλισης έως και 4 φλιτζάνια

TH-FR
θερμόμετρο με ένδειξη 

προειδοποίησης
προσέγγισης 

κατάλληλης θερμοκρασίας 
για την παρασκευή 

αφρογάλατος.
Ένδειξη με πράσινο χρώμα, 
κατάλληλης θερμοκρασίας

Ένδειξη με κόκκινο χρώμα, διακύμανσης
θερμοκρασίας στην υπερθέρμανση γάλακτος

Ένδειξη θερμοκρασίας σε °C και °F.

tspu
μεταλλική Θέση πατητηριού από συμπαγές

ανοξείδωτο ατσάλι με ποδαράκια 
και σημείο 

υποδοχής κλείστρου 
από σιλικόνη

9x20x7 cm

Joe frex xsg
μεζούρα γυάλινη

για μονό, διπλό espresso 
και μονό, διπλό ristretto

ενδείξεις σε oz & ml
6,5 cm

oe frex xwa
ηλεκτρονική ζυγαριά 
ακριβείας 
κατά 0,1gr
φωτιζόμενη 
οθόνη ενδείξεων 

Joe frex xwa
ψηφιακή ζυγαριά
ακριβείας κατά 0,1gr
με χρονόμετρο 
0:00-59:50 min
LCD display
έως 3000gr

ART xset
συλλογή από 3 εργαλεία διπλής όψης Latte Art 
από ανοξείδωτο ατσάλι και με σημείο λαβής 
από σιλικόνη
Σπάτουλα-Λόγχη / 
Σπάθη-Ακίδα / 
Ακροσφαιρικό-Άγκιστρο

ART pcs classic
Βούρτσα καθαρισμού μύλου άλεσης καφέ 
από ξύλο οξιάς και φυσική τρίχα
17x1,6 cm

ART cbb
Βούρτσα καθαρισμού υπολειμμάτων 
καφέ από πλαστικό και νάιλον τρίχα 
σε μαύρο χρώμα, 17 cm

ART kbg
Δοχείο χτυπήματος κλείστρου 
σε γκρι, κόκκινο και μαύρο χρώμα
απο ABS και ανοξείδωτο ατσάλι. 
Σταθερή μπάρα για καθαρισμό του
κλείστρου από ανοξείδωτο ατσάλι
καλυμμένη με λάστιχο για
αποτελεσματικότερη μείωση του
θορύβου και αντοχή.  
13 cm

ART fpS/kmS
Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από
ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 1 mm 
Λωρίδες απο λάστιχο στη βάση του
δοχείου για την προστασία της
επιφάνειας εργασίας
Εσωτερικό πλαστικό δοχείο που
πλένεται στο πλυντήριο
Μπάρα από μασίφ ξύλο για τον
καθαρισμό του κλείστρου
12x12x14 cm

Aeropress
συσκευή Aeropress

κατάλληλο για την 
παρασκευή 

καφέ φίλτρου 
και espresso

barista 

tools
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02381
τσαγιέρα μαντεμένια «Lahore»
με φίλτρο, 45 cl

63.94.033
τσαγιέρα μαντεμένια
«Mountain»
γκρι, με φίλτρο, 45 cl

54-01-162
τσαγιέρα μαντεμένια, 60 cl
54-01-164
τσαγιέρα μαντεμένια, 80 cl

τσαγιέρα μαντεμένια, μαύρη
23-0915 35 cl
23-0923 60 cl
23-0967 βάση τσαγιέρας

01645
τσαγιέρα μαντεμένια
«Japanese»
με φίλτρο, 30 cl

01516
τσαγιέρα μαντεμένια
«Thailandia»
με φίλτρο, 80 cl

01517
τσαγιέρα μαντεμένια «Laos»
με φίλτρο, 40 cl

02204
τσαγιέρα μαντεμένια «Tokio»
με φίλτρο, 45 cl

τσαγιέρα εμαγιέ κόκκινη
01759 50 cl
02122 75 cl

01165
τσαγιέρα με φιλτρο, inox
1,5 lt

τσαγιέρα με φίλτρο
γυαλί/inox
22-2424 50 cl
22-2425 75 cl

23-7525
τσαγιέρα με φίλτρο
γυαλί/inox μαύρη                      
75 cl

01514
τσαγιέρα μαντεμένια «Ceylan»
με φίλτρο, 70 cl

620707
τσαγιέρα μαντεμένια
«Indonesia», με φίλτρο
75 cl

01515
τσαγιέρα μαντεμένια «India»
με φίλτρο, 80 cl

63.94.032
τσαγιέρα μαντεμένια
«Mountain»
μάυρη, με φίλτρο, 45 cl

10.40327
καφετιέρα αλουμινίου 
πορτοκαλί
3 φλιτζανιών

10.40328
καφετιέρα αλουμινίου 
μαύρη
3 φλιτζανιών

10.40329
καφετιέρα αλουμινίου
3 φλιτζανιών

10.40339
καφετιέρα αλουμινίου
3 φλιτζανιών



b a r - c a f é

211

ΤΣΑΓΙΕΡΕΣ - ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ

23-1007
καφετιέρα με έμβολο 
350 ml

23-1002
καφετιέρα με έμβολο 
35 cl

22-7130
καφετιέρα με έμβολο 
30 cl

22-7160
καφετιέρα με έμβολο 
60 cl

καφετιέρα PC
35.00289 35 cl
35.00290 1 lt

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

60.5330.0300   καφετιέρα/θερμός   30 cl

                              60.5330.0600   καφετιέρα/θερμός   60 cl

                              60.5330.1200   καφετιέρα/θερμός 120 cl

                              60.5329.0600   τσαγιέρα/θερμός
με σουρωτήρι           60 cl

                              60.5329.1200   τσαγιέρα/θερμός
με σουρωτήρι         120 cl

  040140001   καφετιέρα «Magna»    35 cl

  040140002   καφετιέρα «Magna»    50 cl

  040140003   καφετιέρα «Magna»      1 lt

     19.37012   καφετιέρα «Magna»   1,8 lt

     19.38100   τσαγιέρα «Magna»       25 cl

     19.38101   τσαγιέρα «Magna»       50 cl

     19.38102   τσαγιέρα «Magna»       75 cl

 040140008   τσαγιέρα «Magna»          1 lt

 040140009   γαλατιέρα «Magna»     15 cl

 040140010   γαλατιέρα «Magna»     25 cl

     19.37052   γαλατιέρα «Magna»     35 cl

 040140012   γαλατιέρα «Magna»     50 cl

     19.37054   γαλατιέρα «Magna»       1 lt

    20064304   γαλατιέρα Bombata   0,37 lt 

    20064306   γαλατιέρα Bombata   0,55 lt

               κωδικός     περιγραφή                           διαστάσεις

καφετιέρες πορσελάνης
       65-1048   καφετιέρα                  35 cl

       65-1049   καφετιέρα                  65 cl

τσαγιέρες πορσελάνης
       65-1046   τσαγιέρα,                  45 cl

       65-1047   τσαγιέρα,                  70 cl

καφετιέρες πορσελάνης
1254ΚΑΦΜΙΚ   καφετιέρα                 38 cl

1254ΚΑΦΜΕΣ  καφετιέρα                 57 cl

τσαγιέρες πορσελάνης
1254ΤΣΑΓΜΙΚ  τσαγιέρα                    45 cl

1254ΤΣΑΓΜΕΓ  τσαγιέρα                   69 cl

     30.40973   κανάτα θερμός, 
inox,                            1 lt

     30.40974   κανάτα θερμός, 
inox,                         1,5 lt

     30.40975   κανάτα θερμός, 
inox,                            2 lt

       21-8310   κανάτα Θερμός 
1,2 lt

       21-8315   κανάτα Θερμός 
1,5 lt

       21-8320   κανάτα Θερμός 
2,0 lt
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040311428 - 420729
κούπα turquise 
26 cl 

040311429 - 424736
κούπα turquise 
34 cl / 12 oz 

040311528 - 420729
κούπα yellow 
26 cl 

040311529 - 424736
κούπα yellow 
34 cl / 12 oz

040311426 - 378415
κρεμιέρα turquise 
30 cl / 10 oz 

040311526 - 378415
κρεμιέρα yellow 
30 cl / 10 oz 

040311604 - 420729
κούπα dark gray
26 cl 

040311605 - 424736
κούπα dark gray
34 cl / 12 oz

040311328 - 420729
κούπα gray,
26 cl 

040311329 - 424736
κούπα gray,
34 cl / 12 oz

040311602 - 378415
κρεμιέρα dark gray
30 cl / 10 oz 

040311326 - 378415
κρεμιέρα gray
30 cl / 10 oz 

040311478 - 420729
κούπα orange 
26 cl 

040311479 - 424736
κούπα orange 
34 cl / 12 oz 

040311379 - 420729
κούπα red,
26 cl 

040311380 - 424736
κούπα red,
34 cl / 12 oz 

040311476 - 378415
κρεμιέρα orange 
30 cl / 10 oz 

040311377 - 378415
κρεμιέρα red 
30 cl / 10 oz 

040311228 - 420729
κούπα beige 
26 cl 

040311229 - 424736
κούπα beige 
34 cl / 12 oz 

040311278 - 420729
κούπα black
26 cl 

040311279 - 424736
κούπα black
34 cl / 12 oz 

040311226 - 378415
κρεμιέρα  30 cl / 10 oz 
beige

040311276 - 378415
κρεμιέρα 30cl/11oz
black

040311489 - 938405
τσαγιέρα orange
50 cl / 18 oz

040311390 - 938405
τσαγιέρα red
50 cl / 18 oz

040311439 - 938405
τσαγιέρα turquise
50 cl / 18 oz

040311539 - 938405
τσαγιέρα yellow
50 cl / 18 oz

040311239 - 938405
τσαγιέρα beige
50 cl / 18 oz

040311289 - 938405
τσαγιέρα black
50 cl / 18 oz

040311615 - 938405
τσαγιέρα dark gray
50 cl / 18 oz

040311339 - 938405
τσαγιέρα gray
50 cl / 18 oz
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ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ ΚΑΦΕ

040311585    312109
φλιτζάνι καφέ dark gray
8 cl 

040311567    122112
πιατάκι dark gray, 12 cm

040311586    322125
φλιτζάνι τσαγιού 
dark gray, 20,7 cl

040311568    132115
πιατάκι dark gray, 16 cm

040311587    322134
φλιτζάνι τσαγιού 
dark gray, 32 cl 

040311568    132115
πιατάκι dark gray, 16 cm

040311314    312109
φλιτζάνι καφέ gray,
8 cl 

040311304    122112
πιατάκι καφέ gray, 12 cm 

040311315    322125
φλιτζάνι τσαγιού gray,
20,7 cl

040311305    132115
πιατάκι gray, 16 cm 

040311316    322134
φλιτζάνι τσαγιού gray,
32 cl 

040311305    132115
πιατάκι gray, 16 cm 

040311464    312109
φλιτζάνι καφέ orange, 
8 cl 

040311454    122112
πιατάκι καφέ 12 cm 

040311465    322125
φλιτζάνι τσαγιού  orange,
20,7 cl

040311455    132115
πιατάκι 16 cm 

040311466    322134
φλιτζάνι τσαγιού orange
32 cl 

040311455    132115
πιατάκι 16 cm 

040311365    312109
φλιτζάνι καφέ red, 
8 cl 

040311355    122112
πιατάκι red, 12 cm 

040311366    322125
φλιτζάνι τσαγιού red,
20,7 cl

040311356    132115
πιατάκι red, 16 cm 

040311367    322134
φλιτζάνι τσαγιού red,
32 cl 

040311356    132115
πιατάκι red, 16 cm

040311414    312109
φλιτζάνι καφέ turquise 
8 cl

040311404    122112
πιατάκι turquise, 12 cm 

040311415    322125
φλιτζάνι τσαγιού
turquise 20,7 cl

040311405    132115
πιατάκι turquise, 16 cm 

040311416    322134
φλιτζάνι τσαγιού turquise
32 cl 

040311405    132115
πιατάκι turquise, 16 cm

040311514    312109
φλιτζάνι καφέ yellow
8 cl 

040311504    122112
πιατάκι yellow, 12 cm 

040311515    322125
φλιτζάνι τσαγιού yellow 
20,7 cl

040311505    132115
πιατάκι yellow, 16 cm 

040311516    322134
φλιτζάνι τσαγιού yellow
32 cl 

040311505    132115
πιατάκι yellow, 16 cm 

040311214    312109
φλιτζάνι καφέ beige
8 cl 

040311204    122112
πιατάκι beige, 12 cm

040311215    322125
φλιτζάνι τσαγιού beige
20,7 cl

040311205    132115
πιατάκι beige, 16 cm 

040311216    322134
φλιτζάνι τσαγιού beige
32 cl

040311205    132115
πιατάκι beige, 16 cm 

040311264    312109
φλιτζάνι καφέ black
8 cl 

040311254    122112
πιατάκι black, 12 cm

040311265    322125
φλιτζάνι τσαγιού black
20,7 cl

040311255    132115
πιατάκι black, 16 cm

040311266    322134
φλιτζάνι τσαγιού black
32 cl 

040311255    132115
πιατάκι black, 16 cm

alumilite SEASONS
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Παραθέτοντας μια πλήρη συλλογή προϊόντων για τη σύγχρονη
επαγ γελ ματική κουζίνα και το ζαχαροπλαστείο, σκοπός μας είναι
όχι μόνο η επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας και εργονομίας
αλλά και οι σύγχρονοι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής όπως αυτοί
καθορίζονται από τη διαδικασία HACCP.
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Οι νέες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο της κουζί-
νας επιβάλλουν όλο και ποιο έντονα τη χρησιμοποίηση νέων
μεθόδων μαγειρέματος.

Οι επαγωγικές εστίες induction έρχονται να καλύψουν αυτές
τις ανάγκες, προσφέροντας πολύτιμα πλεονεκτήματα σε σχέση
με τους κλασικούς τρόπους μαγειρικής (εστίες γκαζιού, ηλε-
κτρικού, κ.λπ.):
• καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια από το γκάζι και το η-

λεκτρικό,
• προσφέρουν άμεσα την επιθυμητή θερμοκρασία με μεγάλη α-

κρίβεια, μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο παρασκευής
έως και 70%,

• παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής της ισχύος που χρειάζεστε,
μέσα από μία συλλογή εστιών, από 1.500 έως και 10.000
Watt,

• λόγω του τρόπου λειτουργίας τους, θερμαίνεται μόνο το
σκεύος (κατσαρόλα ή τηγάνι) χωρίς να θερμαίνεται η ίδια η
εστία. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα τη μέγι-
στη ασφάλεια για τον
χρήστη καθώς και την
αποφυγή της ζέστης
στο χώρο της κουζί-
νας,

• όλες οι συσκευές λειτουργούν με το σύστημα RTCS (Real-time
Temperature Control System), αποκλειστικότητα που παρέχει
μόνο η INDUCS. Το σύ-
στημα αυτό επιτρέπει
τον ακριβή έλεγχο της
θερμοκρασίας σε δια-
φορετικά σημεία επα-
φής του σκεύους με
την εστία και όχι μόνο στο κέντρο της επιφάνειάς του. Με τη
μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διαχείριση
της ενέργειας και άρα μεγαλύτερη οικονομία. Παράλληλα,
προστατεύονται τα σκεύη που χρησιμοποιείτε από την παρα-
μόρφωση λόγω υπερθέρμανσης.

• οι υαλοκεραμικές επιφάνειές τους καθαρίζονται εύκολα με τη
χρησιμοποίηση υγρού χαρτιού κουζίνας,

• λόγω της εύκολης μεταφοράς τους, μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν και για «front cooking» (μαγείρεμα μπροστά στο πελά-
τη).

Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα καθιστούν τη επιλογή των ε-
παγωγικών εστιών induction σαν την ασφαλέστερη, οικονο μι -
κό τε ρη και πιο ευέλικτα αποτελεσματική μέθοδο μαγειρικής στη
σύγχρονη επαγγελματική κουζίνα.

Καλύπτονται από εγγύηση 2 ετών.

       *BH/BA 2500   εστία induction μονή
240 V / 2.500 W
(26x26 cm)   32x38x10,5 cm

       *BH/BA 3000   εστία induction μονή
240 V / 3.000 W                    
(26x26 cm)   32x38x10,5 cm

       *BH/BA 3500   εστία induction μονή
240 V / 3.500 W
(26x26 cm)   32x38x10,5 cm

        *SH/BA 3500   εστία induction μονή
240 V / 3.500 W
(32x32 cm)   38x44x13,8 cm

        *SH/BA 5000   εστία induction μονή
440 V / 5.000 W
(32x32 cm)   38x44x13,8 cm

*SH/DU/BA 3500   εστία induction διπλή
440 V / 3.500 W
(32x58 cm)       38x70x16 cm

*SH/DU/BA 5000   εστία induction διπλή
440 V /5.000 W
(32x58 cm)       38x70x16 cm

       *SH/WO 3500   εστία induction wok
240 V /3.500 W
(30 cm)         38x44x19,8 cm

       *SH/WO 5000   εστία induction wok
440 V / 5.000 W
(30 cm)         38x44x19,8 cm

       *SH/WO 8000   εστία induction wok
400 V / 8.000 W
(30 cm)         38x44x19,8 cm

                          κωδικός    περιγρ./(γυάλ. επιφ.)       διαστάσεις

εστίες induction «BASE-LINE»
Διπλής λειτουργίας, για μαγείρεμα «front cooking» ή/και 
διατήρηση ζεστών παρασκευών

ΕΣΤΙΕΣ INDUCTION
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Εστίες induction βαριάς χρήσης. 
Λειτουργούν με τρεις τρόπους:

• επιλέγοντας την ένταση της θερμοκρασίας 
(διαβάθμιση μπουτόν 1-12) 

• επιλέγοντας την ακριβή επιθυμητή θερμο-
κρασία (από 0-250° C)

• διατήρηση σταθερής επιθυμητής θερμοκρασίας
με το πάτημα ενός πλήκτρου.

*SH/MU 3500   εστία induction
240 V / 3.500 W
32x32 cm          38x44x13,8 cm

*SH/MU 5500   εστία induction
440 V / 5.500 W
32x32 cm          38x44x13,8 cm

Αξεσουάρ:

προσαρμογέας κοίλου τηγανιού wok

επιφάνεια ψησίματος με προστατευτικό 
πλαίσιο τριών πλευρών και δοχείο 
συγκεντρωσης λαδιών

                     κωδικός    περιγρ./(γυάλ. επιφ.)            διαστάσεις

εστίες induction «MULTI-LINE»
Διπλής λειτουργίας, για μαγείρεμα ή/και 
διατήρηση ζεστών παρασκευών

Πλατώ induction βαριάς χρήσης.
Διατίθενται σε δύο εκδόσεις: με 1 ή 2 ζώνες
ελέγχου θερμοκρασίας.        
Η επιφάνεια ψησίματος ζεταίνεται 
ομοιόμορφα σε χρόνο 3,5 λεπτών.
Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας 
από 20-230° C.

     SH/GR 3500  πλατώ με μία ζώνη 
ελέγχου θερμοκρασίας
230 V / 3.500 W
48,6x34,5 cm
                  52,6x44,3χ19,8 cm

     SH/GR 5000  πλατώ με μία ζώνη 
ελέγχου θερμοκρασίας
400 V / 5.000 W
48,6x34,5 cm
                  52,6x44,3x19,8 cm

SH/DU/GR 7000πλατώ με δύο ζώνες 
ελέγχου θερμοκρασίας          
400 V / 7.000 W
61x57 cm
                  64,6x66,5x19,8 cm

SH/DU/GR 10000  πλατώ με δύο ζώνες 
ελέγχου θερμοκρασίας          
400 V / 10.000 W
61x57 cm
                  64,6x66,5x19,8 cm

                                                 Περιλαμαβάνουν ενσωματωμένο δοχείο 
συγκέντρωσης λαδιών.

Αξεσουάρ:

προστατευτικό πλαίσιο τριών πλευρών 
για πλατώ μίας ζώνης

προστατευτικό πλαίσιο τριών πλευρών 
για πλατώ δύο ζωνών

                     κωδικός    περιγρ./(γυάλ. επιφ.)            διαστάσεις

πλατώ induction «GRIDDLE-LINE»
Μονής λειτουργίας, για μαγείρεμα



κατσαρόλες βαθιές
 53.20036   2,2 lt - 16 cm | 11 cm

 53.20037   3 lt - 18 cm | 12 cm

 53.20038   4 lt - 20 cm | 13 cm

 53.20039   6,5 lt - 24 cm | 15 cm

κατσαρόλες κωνικές
  53.20052    0,9 lt - 16 cm | 6 cm

  53.20053    1,3 lt - 18 cm | 6,5 cm

  53.20054    1,8 lt - 20 cm | 7 cm

  53.20055    2,8 lt - 24 cm | 7,5 cm

τηγάνια
 53.20045   1,4 lt - 20 cm | 5 cm

 53.20046   2,3 lt - 24 cm | 5,5 cm

 53.20047   3,2 lt - 28 cm | 5,5 cm

  53.20048   5 lt - 32 cm | 6,5 cm

τηγάνια με λαβή
 53.20049   6,1 lt - 36 cm | 6,5 cm

 53.20050   8,1 lt - 40 cm | 7 cm

  53.20051   10 lt - 44 cm | 7 cm

 53.20056   καπάκι, 16 cm

 53.20057   καπάκι, 18 cm

 53.20058   καπάκι, 20 cm

 53.20059   καπάκι, 24 cm

 53.20060   καπάκι, 28 cm

 53.20061   καπάκι, 32 cm

 53.20062   καπάκι, 36 cm

 53.20063   καπάκι, 40 cm

 53.20064   καπάκι, 44 cm

 53.20065   καπάκι, 48 cm

 53.20066   καπάκι, 50 cm
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χύτρες ρηχές
 53.20022   2 lt - 18 cm | 8 cm

 53.20023   2,5 lt - 20 cm | 9 cm

 53.20024   4,5 lt - 24 cm | 10,5 cm

 53.20025   7 lt - 28 cm | 12

 53.20026   10 lt - 32 cm | 13 cm

 53.20027   14 lt - 36 cm | 14 cm

 53.20028   20 lt - 40 cm | 16 cm

 53.20029   30 lt - 44 cm | 20 cm

  53.20030   41,5 lt - 48 cm | 23 cm

χύτρες βαθιές
 53.20013   3 lt - 18 cm | 12 cm

 53.20014   4 lt - 20 cm | 13 cm

 53.20015   6,5 lt - 24 cm | 15 cm

 53.20016   10 lt - 28 cm | 17 cm

 53.20017   14 lt - 32 cm | 18 cm

 53.20018   23 lt - 36 cm | 23 cm

 53.20019   31 lt - 40 cm | 25 cm

 53.20020   42,5 lt - 44 cm | 28 cm

  53.20021   56 lt - 48 cm | 31 cm

μαρμίτες
  53.20001    10,7 lt - 24 cm | 24 cm

  53.20003    17 lt - 28 cm | 28 cm

  53.20005    24,5 lt - 32 cm | 31 cm

  53.20007    35,5 lt - 36 cm | 35 cm

  53.20009    50 lt - 40 cm | 40 cm

  53.20010    65 lt - 44 cm | 43 cm

  53.20011    77,5 lt - 48 cm | 43 cm

  53.20012    100 lt - 50 cm | 50 cm

μαρμίτες κοντές
  53.20002    14 lt - 28 cm | 23 cm

  53.20004    20,5 lt - 32 cm | 26 cm

  53.20006    29,5 lt - 36 cm | 29 cm

  53.20008    40 lt - 40 cm | 32 cm

χύτρες σωτέ
 53.20031   4 lt - 28 cm | 7 cm

 53.20032   6 lt - 32 cm | 7,5 cm

 53.20033   8 lt - 36 cm | 8 cm

 53.20034   10 lt - 40 cm | 8 cm

 53.20035   22 lt - 48 cm | 12,5 cm

κατσαρόλες ρηχές
 53.20040   1,4 lt - 16 cm | 7 cm

 53.20041   2 lt - 18 cm | 8 cm

 53.20042   2,5 lt - 20 cm | 9 cm

 53.20043   4,5 lt - 24 cm | 10,5 cm

 53.20044   με λαβή (skillet), 7 lt
28 cm | 12 cm

Μια έξυπνη, βολική λειτουργική ιδέα για
ταυτόχρονη παρασκευή 2, 4 ή 6 διαφο-
ρετικών ειδών πάστα. Η χύτρα, 30 lt,
από inox 18/10, είναι ιδανική για όλες
τις εστίες και για εστίες induction.

 19.20084   «Cuocipasta 6», 
κατσαρόλα 38x35x23,5 cm
με καπάκι και 6 θήκες 2,5 lt

 19.20083   «Cuocipasta 4»
κατσαρόλα 38x35x23,5 cm
με καπάκι και 3 θήκες 2,5 lt
και 1 θήκη 7 lt

 19.20086   «Cuocipasta 4»
κατσαρόλα 38x35x23,5 cm
με καπάκι και 2 θήκες 7 lt

ΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΑΣΤΑ «Cuocipasta»

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις



               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις                κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

κατσαρέλες, inox λαβή
060620060  κατσαρόλα, 1,5 lt    14x7,5 cm
060620061  κατσαρόλα, 1,7 lt       16x8 cm
060620062  κατσαρόλα, 2,6 lt     18x10 cm
060620063  κατσαρόλα, 3,3 lt     20x11 cm
060620064  κατσαρόλα, 5,6 lt    24 x14 cm
060620065  κατσαρόλα, 9 lt       28 x16 cm
060620066  κατσαρόλα, 11,3 lt   30x16 cm
060620067  κατσαρόλα, 12,5 lt   32x18 cm
060620068  κατσαρόλα, 16,3 lt   34x18 cm

060620114  χύτρα ζυμαρικών, inox λαβές
(με 3 σουρωτήρια 1/3),      15 lt
155/34                      34x18 cm

060620115  χύτρα ζυμαρικών, inox λαβές
(με 3 σουρωτήρια 1/3),     22 lt
155/38                      38x21 cm

060620120  χύτρα ζυμαρικών, inox λαβές
(με 4 σουρωτήρια 1/4),    18 lt
153/36                      36x20 cm

060620121  χύτρα ζυμαρικών, inox λαβές
(με 4 σουρωτήρια 1/4),     26 lt
153/40                      40x22 cm

καπάκια με inox λαβή
060620080  καπάκι                           24 cm
060620081  καπάκι                           26 cm
060620082  καπάκι                           28 cm
060620083  καπάκι                           30 cm
060620084  καπάκι                           32 cm
060620085  καπάκι                           34 cm
060620086  καπάκι                           36 cm
060620087  καπάκι                           38 cm
060620088  καπάκι                           40 cm
060620089  καπάκι                           42 cm
060620090  καπάκι                           45 cm
060620091  καπάκι                           50 cm
060620092  καπάκι                           55 cm
060620093  καπάκι                           60 cm
060620110  επιτοίχια βάση 

για καπάκια                 110 cm

χύτρες ρηχές, inox λαβές
060620001  χύτρα, 5,3 lt              26x10 cm
060620002  χύτρα, 6,4 lt           28x10,5 cm
060620003  χύτρα, 7,4 lt           30x10,5 cm
060620004  χύτρα, 8,4 lt           32x10,5 cm
060620005  χύτρα, 10 lt               34x11 cm
060620006  χύτρα, 11,5 lt         36x11,5 cm
060620007  χύτρα, 15 lt            38x13,5 cm
060620008  χύτρα, 17,6 lt            40x14 cm
060620009  χύτρα, 26,3 lt            45x16 cm
060620010  χύτρα, 32 lt               50x17 cm
060620011  χύτρα, 60 lt            60x21,5 cm

χύτρες βαθιές, inox λαβές
060620020  χύτρα, 5,6 lt               24x14 cm
060620021  χύτρα, 8 lt                 26x15 cm
060620022  χύτρα, 9 lt                 28x16 cm
060620023  χύτρα, 11,3 lt             30x16 cm
060620024  χύτρα, 12,5 lt             32x18 cm
060620025  χύτρα, 16,3 lt             34x18 cm
060620026  χύτρα, 18 lt                36x20 cm
060620027  χύτρα, 23,8 lt             38x21 cm
060620028  χύτρα, 26 lt                40x22 cm
060620029  χύτρα, 32,5 lt          42x23,5 cm
060620030  χύτρα, 35 lt               45x25 cm
060620031  χύτρα, 50 lt                50x28 cm
060620032  χύτρα, 65 lt               55x31 cm
060620033  χύτρα, 90 lt               60x35 cm
μαρμίτες, inox λαβές
060620040  μαρμίτα, 10 lt           24x22 cm
060620041  μαρμίτα, 12,7 lt        26x24 cm
060620042  μαρμίτα, 16 lt           28x26 cm
060620043  μαρμίτα, 21,2 lt        30x30 cm
060620044  μαρμίτα, 24 lt           32x30 cm
060620045  μαρμίτα, 29 lt           34x32 cm
060620046  μαρμίτα, 33,6 lt        36x33 cm
060620047  μαρμίτα, 40,8 lt        38x36 cm
060620048  μαρμίτα, 46,5 lt        40x37 cm
060620049  μαρμίτα, 63 lt           45x40 cm

ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

χύτρα ρηχή με καπάκι
 060140314   χύτρα, 2,3 lt          24x6,2 cm

 060140315   χύτρα, 3,1 lt          28x6,5 cm

 060140316   χύτρα, 4,1 lt          30x7,2 cm

 060140283   χύτραι, 5 lt            32x7,8 cm

 060140317   χύτρα, 7,1 lt           36x8,5 cm

 060140340   χύτραι, 8 lt                 40x9 cm

χύτρα βαθιά με καπάκι

 060140310   χύτρα, 4 lt           24x10,6 cm

 060140311   χύτρα, 5,7 lt         28x10,1 cm

 060140312   χύτρα, 8,3 lt         32x12,1 cm

 060140339   χύτρα, 11,2 lt       36x12,7 cm

τηγάνι τετράγωνο με χερούλι βακελίτη

 060140299   τηγάνι τετράγωνο  22x22 cm

 060140300   τηγάνι τετράγωνο  28x28 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

τηγάνι τετράγωνο grill, 
με χερούλι βακελίτη

060140285   τηγάνι τετράγωνο 
grill                        22x22 cm

060140322   τηγάνι τετράγωνο 
grill                        28x28 cm

τηγάνι με χερούλι βακελίτη

060140287   τηγάνι                          20 cm

060140288   τηγάνι                          22 cm

060140289   τηγάνι                          24 cm

060140323   τηγάνι                          26 cm

060140324   τηγάνι                          28 cm

060140346   τηγάνι                          30 cm

wok με καπάκι & σχάρα
060140284   wok, 3 lt               24x10,3 cm

060140320   wok, 4,2 lt              28x10,6 cm

060140321   wok, 5,5 lt              32x10,9 cm

Σκεύη με αυξημένο πάχος και ενίσχυση στα κρίσιμα σημεία, για μηδαμινή παραμόρφωση από χτυπήματα και θερμικά σοκ. Εσωτερικά και εξωτερικά καλυμμένα
με αντικολλητική επίστρωση τριών στρωμάτων Primer, Midcoat και Τeflon Platinum, καπάκια κατασκευασμένα από άθραυστο γυαλί με λαβές βακελίτη και βάση
τύπου sandwich με ένα φύλλο σιδήρου ανάμεσα σε δύο φύλλα αλουμινίου καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση και σε επαγωγικές εστίες induction.
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 25.00010   τηγάνι              20 cm | 3 cm
 25.00012   τηγάνι          24 cm | 3,5 cm
 25.00013   τηγάνι          26 cm | 3,7 cm
 25.00014   τηγάνι              28 cm | 4 cm
 25.00015   τηγάνι          30 cm | 4,2 cm
 25.00016   τηγάνι          32 cm | 4,5 cm
 25.00017   τηγάνι          36 cm | 4,8 cm
 25.00018   τηγάνι          40 cm | 5,4 cm
τηγάνι σωτέ
 25.00037   τηγάνι          20 cm | 6,5 cm
 25.00038   τηγάνι              24 cm | 7 cm
 25.00039   τηγάνι              28 cm | 7 cm
 25.00040   τηγάνι              32 cm | 8 cm

τηγάνι κρέπας
 25.00019   τηγάνι          22 cm | 1,5 cm
 25.00020   τηγάνι          26 cm | 1,5 cm
 25.00021   τηγάνι          30 cm | 1,5 cm

τηγάνι ορθογώνιο
 25.00366   τηγάνι    38χ26 cm | 4,2 cm

ορθογώνιο                            

  25.00367   wok, 3,5 lt      32 cm | 9 cm

 25.00375   τηγάνι παέγια
                                         36 cm | 4,7 cm
 25.00368   τηγάνι παέγια
                                         40 cm | 5,2 cm

τηγάνι με κίτρινο χέρι
 25.00358   τηγάνι             28 cm | 4 cm
 25.00359   τηγάνι          32 cm | 4,5 cm

τηγάνι με κόκκινο χέρι
 25.00360   τηγάνι              28 cm | 4 cm
 25.00361   τηγάνι          32 cm | 4,5 cm

τηγάνι με πράσινο χέρι
 25.00362   τηγάνι              28 cm | 4 cm
 25.00363   τηγάνι          32 cm | 4,5 cm

τηγάνι με μπλε χέρι
 25.00364   τηγάνι              28 cm | 4 cm
 25.00365   τηγάνι          32 cm | 4,5 cm

 060403010   τηγάνι αλουμ. αντικολλητικό
F132201                     16x5 cm

 060403011   τηγάνι αλουμ. αντικολλητικό
F132202                     18x5 cm

 060403012   τηγάνι αλουμ. αντικολλητικό
F132203                     20x6 cm

 060403013   τηγάνι αλουμ. αντικολλητικό
F132204                     22x6 cm

 060403014   τηγάνι αλουμ. αντικολλητικό
F132205                     24x6 cm

 060403015   τηγάνι αλουμ. αντικολλητικό
F132206                     26x6 cm

 060403016   τηγάνι αλουμ. αντικολλητικό
F132207                     28x6 cm

 060403017   τηγάνι αλουμ. αντικολλητικό
F132208                     30x6 cm

 060403018   τηγάνι αλουμ. αντικολλητικό
F132209                     32x6 cm

 060403019   τηγάνι αλουμ. αντικολλητικό
F132210                     35x6 cm

 060620180   τηγάνι ρηχό
111BISP/20           20x4,7 cm

 060620181   τηγάνι ρηχό
111BISP/22           22x4,7 cm

 060620182   τηγάνι ρηχό
111BISP/24               24x5 cm

 060620183   τηγάνι ρηχό
111BISP/26           26x5,1 cm

 060620184   τηγάνι ρηχό
111BISP/28           28x5,2 cm

 060620185   τηγάνι ρηχό
111BISP/30           30x5,3 cm

 060620186   τηγάνι ρηχό
111BISP/32           32x5,6 cm

τηγάνι αλουμινίου διπλό, πάχους 3 mm, 
αντικολλητικό με λαβές από βακελίτη      
                  

 060620190   τηγάνι ρηχό διπλό
432/24                   24x9,8 cm

 060620191   τηγάνι ρηχό διπλό
432/26                 26x10,5 cm

 060620192   τηγάνι ρηχό διπλό
432/28                    28x11 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

    «CHOC 5» αντικολλητικά σκεύη 
Κατασκευή από παχύ αλουμίνιο, αντικολλητικά και με 5 στρώσεις «PTFE» 
και εγγυημένα χωρίς PFOA.
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       3743.32   τηγάνι wok, κοίλο
με 2 χέρια και πάτο 10 cm
                     32 cm | 12 cm

    30.20014   τηγάνι wok, κοίλο, inox
5-ply (2 inox - 3 αλουμινίου)
επίπεδη βάση, 4 lt
                    35 cm | 9,5 cm

    30.40107   τηγάνι wok, inox
επίπεδη βάση
3-ply (2 inox - 1 αλουμινίου)
                       36 cm | 9 cm

τηγάνια αλουμινίου αντικολλητικά

    30.41335   τηγάνι wok (πάτος 21 cm) 
28 cm | 7,5 cm

    30.41336   τηγάνι wok (πάτος 21 cm)
32 cm | 10 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

τηγάνια «Choc Resto» induction

wok induction

«Choc Resto»: η συνέχεια της φημισμένης σειράς «Choc 5» τώρα σε έκδοση
για όλες τις εστίες και για induction. Με συμπαγή πάτο induction, ενισχυμένες
αντικολλητικές ιδιότητες, υψηλότερη αντίσταση στα γδαρσίματα, ατσάλινη
λαβή και βελτιωμένες θερμικές επιδόσεις.

τηγάνια induction «Vulcano»

αντικολλητικά τηγάνια με επίστρωση “cut resist”

     25.00233   τηγάνι (5 mm)            20 cm
    25.00234   τηγάνι (5 mm)            24 cm
    25.00235   τηγάνι (5 mm)            28 cm
    25.00236   τηγάνι (5 mm)            32 cm

    25.00237   τηγάνι κρέπας,
(5 mm)                       26 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

 8494.60.24   τηγάνι 
αντικολλητικό             24 cm

    30.20053   τηγάνι 
αντικολλητικό             28 cm

 8494.60.32   τηγάνι 
αντικολλητικό             32 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

αντικολλητική σειρά induction αλουμινίου

Με σιδερένια λαβή, βαφή epoxy και αντικολλητική επιφάνεια marble 260°C

     30.41069   τηγάνι αντικολλητικό
                    20 cm | 4,5 cm

    30.40588   τηγάνι αντικολλητικό            
                    24 cm | 4,5 cm

    30.40589   τηγάνι αντικολλητικό
                       28 cm | 5 cm

    30.40590   τηγάνι αντικολλητικό
                       32 cm | 5 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις τηγάνια induction
Σώμα από σκληρό χυτό αλουμίνιο με επίστρωση τιτανίου. Λαβή 18/10 που
δεν θερμαίνεται. Εξοικονόμηση ενέργειας. Κατάλληλα για όλες τις εστίες.
Κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων.

     30.40288   τηγάνι              24 cm | 5 cm

    30.40289   τηγάνι          28 cm | 5,5 cm

    30.40290   τηγάνι              32 cm | 6 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις



060140065   ταψί, inox
50900340           40x30x8 cm

060140066   ταψί, inox
50900350           50x35x9 cm

060140067   ταψί, inox 
50900360         60x40x10 cm

060140068   ταψί, inox, 2 mm
βαριάς χρήσης
50900445           45x30x9 cm

060140069   ταψί, inox, 2 mm
βαριάς χρήσης
50900450           50x40x9 cm

060140070   ταψί, inox, 2 mm
βαριάς χρήσης
50900460           60x44x9 cm

060140071   ταψί, inox, 2 mm
βαριάς χρήσης
50900470           70x45x9 cm

060620200   δίσκος GN 1/1 αλουμινίου
182C/2,0         53x32,5x2 cm

060620205   δίσκος GN 1/1 αλουμινίου,
ασημένια αντικολλητική 
επίστρωση
182CS/2,0       53x32,5x2 cm

060620206   ταψί GN 1/1 αλουμινίου,
ασημένια αντικολλητική 
επίστρωση
182CS/6,5    53x32,5x6,5 cm

060620207   ταψί GN 1/1 αλουμινίου,
ασημένια αντικολλητική 
επίστρωση
182CS/10,0   53x32,5x10 cm

060620111   μπρεζέρα αλουμινίου 
με καπάκι, inox λαβές
177BIS/60         60x40x20 cm

060620112   μπρεζέρα αλουμινίου 
με καπάκι, inox λαβές
177BIS/70         70x45x20 cm

060620113   μπρεζέρα αλουμινίου 
με καπάκι, inox λαβές          
177BIS/80         80x50x20 cm

ταψί inox με λαβές

   30.40136   ταψί                30x22x13 cm

   30.40137   ταψί                35x25x16 cm

   30.40138   ταψί                40x28x22 cm

   34.60052   ταψί               37χ26,5x7 cm
   34.60053   ταψί               47χ35,5x7 cm
   34.60054   ταψί                  52x42x7 cm

ταψιά με λαβές
   34.60055   ταψί              42χ30,5χ7 cm
   34.60056   ταψί                  52x42x7 cm
   34.60057   ταψί            47χ35,5χ10 cm
   34.60058   ταψί                52x42x10 cm

ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
κ ο υ ζ ί ν α
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

       24-2220   τρόλεϊ μεταφοράς G/N 2/1
15 θέσεων 
ανοξείδωτου χάλυβα
                    59x68x170 cm

      24-2115   τρόλεϊ μεταφοράς G/N 1/1 
15 θέσεων
ανοξείδωτου χάλυβα
                    56x38x170 cm

      24-3015   τρόλεϊ μεταφοράς 
δίσκων 60x40 cm
ανοξείδωτου χάλυβα
15 θέσεων                           

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις



               κωδικός    περιγραφή               πάχος/διαστάσεις

δοχεία inox, GN 2/1

 060660023   (21020)               65x53x2 cm

 060660024   (21040)               65x53x4 cm 

 060660018   (21065)            65x53x6,5 cm

 060660019   (21100)             65x53x10 cm 

 060660020   (21150)             65x53x15 cm

 060660025   (21200)             65x53x20 cm

 060660080   καπάκι inox GN 2/1
(21000)                   65x53 cm

δοχεία inox, GN 1/1

 060660000   (11020)            53x32,5x2 cm

 060660001   (11040)            53x32,5x4 cm

 060660002   (11065)        53x32,5x6,5 cm

 060660003   (11100)         53x32,5x10 cm

 060660004   (11150)         53x32,5x15 cm 

 060660005   (11200)         53x32,5x20 cm 

 060660006   καπάκι inox GN 1/1
(11000)                53x32,5 cm

δοχεία inox, GN 2/3

 060660112   (23020)        35,5x32,5x2 cm  

 060660113   (23040)        35,5x32,5x4 cm  

 060660026   (23065)    35,5x32,5x6,5 cm   

 060660021   (23100)      35,5x32,5x10 cm  

 060660114   (23150)      35,5x32,5x15 cm   

 060660115   (23200)      35,5x32,5x20 cm   

 060660040   καπάκι inox, GN 2/3
(23000)            35,5x32,5 cm

δοχεία inox, GN 1/2

 060660007   (12020)        32,5x26,5x2 cm  

 060660008   (12040)        32,5x26,5x4 cm  

 060660009   (12065)    32,5x26,5x6,5 cm   

 060660010   (12100)      32,5x26,5x10 cm  

 060660011   (12150)      32,5x26,5x15 cm   

 060660012   (12200)      32,5x26,5x20 cm  

 060660013   καπάκι inox, GN 1/2 
(12000)            32,5x26,5 cm

δοχεία inox, GN 1/3

 060660044   (13020)        32,5x17,6x2 cm   

 060660027   (13040)        32,5x17,6x4 cm   

 060660028   (13065)    32,5x17,6x6,5 cm   

 060660029   (13100)      32,5x17,6x10 cm   

 060660030   (13150)      32,5x17,6x15 cm

 060660031   (13200)      32,5x17,6x20 cm

 060660014   καπάκι inox, GN 1/3
(13000)            32,5x17,6 cm

δοχεία inox, GN 1/4

 060660045   (14020)        26,5x16,2x2 cm

 060660046   (14040)        26,5x16,2x4 cm

 060660032   (14065)     26,5x16,2x6,5 cm

 060660016   (14100)      26,5x16,2x10 cm

 060660017   (14150)      26,5x16,2x15 cm

 060660047   (14200)      26,5x16,2x20 cm

 060660015   καπάκι inox, GN 1/4
(14000)            26,5x16,2 cm

               κωδικός    περιγραφή               πάχος/διαστάσεις

δοχεία inox, GN 1/6

 060660033   (16065)     17,6x16,2x6,5 cm

 060660034   (16100)      17,6x16,2x10 cm

 060660035   (16150)      17,6x16,2x15 cm

 060660036   (16200)      17,6x16,2x20 cm

 060660041   καπάκι inox, GN 1/6
(16000)            17,6x16,2 cm

δοχεία inox, GN 1/9

 060660037   (19065)     17,6x10,8x6,5 cm

 060660038   (19100)      17,6x10,8x10 cm

060660079     (19150)      17,6x10,8x15 cm

 060660042   καπάκι inox, GN 1/9
(19000)            17,6x10,8 cm

δοχεία inox, GN 2/4

 060660048   (24040)            53x16,2x4 cm

 060660022   (24065)        53x16,2x6,5 cm

 060660039   (24100)         53x16,2x10 cm

 060660049   (24150)         53x16,2x15 cm

 060660043   καπάκι inox, GN 2/4
(24000)                53x16,2 cm

 060660110   (1001)             σχάρα GN 1/1  

 060660111    (1002)             σχάρα GN 1/2

 060660100   διάτρητη βάση
(1101)                          GN 1/1

 060660102   διάτρητη βάση
(1102)                          GN 1/2

 060660060   (1021)             μπάρα GN 1/1 

 060660061   (1022)             μπάρα GN 1/2

               κωδικός    περιγραφή               πάχος/διαστάσεις

δοχεία inox διάτρητα

                                                                 060660055    (Ρ21040)         GN 2/1 - 4 cm

                                                       060660062    (Ρ21065)      GN 2/1 - 6,5 cm

                                                       060660059    (Ρ21100)       GN 2/1 - 10 cm

                                                       060660075    (Ρ21150)       GN 2/1 - 15 cm

                                                       060660063    (Ρ21200)       GN 2/1 - 20 cm

                                                       060660050    (Ρ11065)      GN 1/1 - 6,5 cm

                                                       060660051    (Ρ11100)       GN 1/1 - 10 cm

                                                       060660052    (Ρ11150)     GN 1/1 - 15 cm

                                                       060660053    (Ρ11200)       GN 1/1 - 20 cm

                                                       060660056    (Ρ12065)      GN 1/2 - 6,5 cm

                                                       060660076    (Ρ12100)       GN 1/2 - 10 cm

ΔΟΧΕΙΑ GASTRONORM INOX
κ ο υ ζ ί ν α
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δοχεία gastronorm διάτρητα



      3250.16   μπολ κωνικό, 1 lt
0,8 mm                  16x9 cm

      3250.20   μπολ κωνικό, 2 lt
0,8 mm                20x10 cm

      3250.24   μπολ κωνικό, 3,5 lt
1 mm                24x11,5 cm

    25.00182   μπολ κωνικό, 8 lt
1 mm                   32x14 cm

    25.00416   μπολ κωνικό, 16 lt
1,2 mm             40x17,5 cm

      3250.44   μπολ κωνικό, 20,5 lt 
1,2 mm                44χ19 cm

    30.40001   μπολ, 
0,8 lt           16 cm | 6,5 cm

    30.40002   μπολ, 
1,6 lt           22,5 cm | 8 cm

    30.40003   μπολ, 
3,1 lt         27,8 cm | 10 cm

    30.40004   μπολ, 
5 lt             35,5 cm | 11 cm

    30.40005   μπολ, 
6 lt                35 cm | 12 cm

    73.20001   μπολ PP                      17 cm

    73.20002   μπολ PP                  21,5 cm

    73.20003   μπολ PP                  29,5 cm

      6581.32   μπασίνα ασπραδιών
χάλκινη, 7 lt
30 cm | 15 cm

6580.26Ν.20   μπασίνα ασπραδιών
χάλκινη, 16,7 lt
40 cm | 20 cm

    30.40614   σέσουλα, αλουμινίου
18 cm | 12,5 cl

    30.40615   σέσουλα, αλουμινίου
21 cm | 20 cl

    30.40616   σέσουλα, αλουμινίου
25 cm | 30 cl

    30.40617   σέσουλα, αλουμινίου
26,5 cm | 50 cl

    30.40618   σέσουλα, αλουμινίου
31 cm | 65 cl

    30.40619   σέσουλα, αλουμινίου
40 cm | 2 lt

    30.40611   σέσουλα, PP
18,7 cm | 12,5 cl

    30.40612   σέσουλα, PP
25 cm | 25 cl

    30.40613   σέσουλα, PP
33 cm | 65 cl

ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
κ ο υ ζ ί ν α

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

*060140084   μπολ ανάμιξης, 3 lt 
ημισφαιρικό, με χερούλια, inox
50903922                22χ12 cm

*060140085   μπολ ανάμιξης, 6 lt 
ημισφαιρικό, με χερούλια, inox
50903928                28χ15 cm

*060140086   μπολ ανάμιξης, 12 lt 
ημισφαιρικό, με χερούλια, inox
50903934                34χ20 cm

*060140087   μπολ ανάμιξης, 17 lt 
ημισφαιρικό, με χερούλια, inox
50903940                40χ22 cm

*060140088   βάση μπολ ανάμιξης, inox
για μπολ 22 & 28 cm
50904022

*060140089   βάση μπολ ανάμιξης, inox
για μπολ 34 & 40 cm
50904034

    25.00208   μπολ 
ημισφαιρικό, 7 lt        30 cm

    25.00424   μπολ 
ημισφαιρικό, 11,2 lt  35 cm

    25.00421   μπολ 
ημισφαιρικό, 6,8 lt,   40 cm

      3379.01   βάση για ημισφαιρικά μπολ
30-40 cm

    30.40006   μπολ ανάμιξης
0,7 lt        15,8 cm | 5,5 cm

    30.40007   μπολ ανάμιξης
1,4 lt        19,7 cm | 6,8 cm

    30.40008   μπολ ανάμιξης
2,3 lt           24 cm | 8,8 cm

    30.40009   μπολ ανάμιξης
3,3 lt        25,9 cm | 9,2 cm

    30.40010   μπολ ανάμιξης
4,9 lt         30 cm | 11,8 cm

    73.20005   μπολ, 20 cm

    73.20006   μπολ, 24 cm

    73.20007   μπολ, 28 cm

        53-816   μπολ βαθύ, inox, 16 cm

        53-818   μπολ βαθύ, inox, 18 cm

        53-820   μπολ βαθύ, inox, 20 cm

        53-822   μπολ βαθύ, inox, 22 cm

        53-824   μπολ βαθύ, inox, 24 cm

        53-826   μπολ βαθύ, inox, 26 cm

        53-828   μπολ βαθύ, inox, 28 cm

        53-830   μπολ βαθύ, inox, 30 cm

        53-836   μπολ βαθύ, inox, 35 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

 060403093   σουρωτήρι, inox
G23202                    36x20 cm

 060403094   σουρωτήρι, inox
G23203                    40x22 cm

 060403095   σουρωτήρι, inox
G23204                    45x24 cm

 060403096   σουρωτήρι, inox
G23205                    50x26 cm

 060403097   σουρωτήρι, inox
G23206                    55x30 cm

 060400006   σουρωτήρι, αλουμινίου 
G21901                           36 cm

 060400007   σουρωτήρι, αλουμινίου
G21902                           45 cm

*060140092   σουρωτήρι 1/3, inox
για μαρίτα 34 cm
50901234            34x20,5 cm

*060140093   σουρωτήρι 1/4, inox
για μαρίτα 40 cm
50901240            40x26,5 cm

 060140098   σινουά με γάτζο, inox
50901118            18χ15,5 cm

 060140099   σινουά με γάτζο, inox
50901120                20χ20 cm

 060140097   σινουά με γάτζο, inox
50901122                22χ22 cm

 060140100   σινουά με γάτζο, inox
50901124                24χ24 cm

 060140101   σινουά με γάτζο, inox
50901126                26χ26 cm

 060403104   σινουά / σίτα, inox
J14401                           18 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

κ ο υ ζ ί ν α

ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
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*060140269  σουρωτήρι, inox
71000114               5,5x13 cm

*060140270  σουρωτήρι, inox
71000116            6,5x16,5 cm

*060140271  σουρωτήρι, inox
71000118               8x18,5 cm

 060260005  σουρωτήρι, inox
με πλαστική λαβή
ST-1007                          18 cm

 060260006  σουρωτήρι, inox
με πλαστική λαβή
ST-1008                          20 cm

 060260008  σουρωτήρι, inox
με πλαστική λαβή
ST-1009                           24 cm

 060260009  σουρωτήρι, inox
με πλαστική λαβή 
ST-1010                          26 cm

 060260013  σουρωτήρι διπλό, inox
με ξύλινη λαβή
ST-3008                          20 cm

 060260014  σουρωτήρι διπλό, inox
με ξύλινη λαβή
ST-3009                          24 cm

 060260015  σουρωτήρι διπλό, inox
με ξύλινη λαβή
ST-3010                          26 cm

 060260092  σουρωτήρι διπλό, inox
με ξύλινη λαβή
ST-3012                          30 cm

 060260010  σουρωτήρι διπλό, ενισχυμένο
inox, με μακριά ξύλινη λαβή 
ST-2010                          26 cm

 060260011  σουρωτήρι διπλό, ενισχυμένο
inox, με μακριά ξύλινη λαβή 
ST-2012                           30 cm

 060260012  σουρωτήρι διπλό, ενισχυμένο
inox, με μακριά ξύλινη λαβή  
ST-2013                          33 cm

ΚΟΣΚΙΝΑ

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις                κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

*060140108  κόσκινο, inox, (σίτα: 2x2 mm)
50905730                       30 cm

*060140109  κόσκινο, inox, (σίτα: 2x2 mm)
50905735                       35 cm

*060140110  κόσκινο, inox, (σίτα: 6x6 mm)
50905830                       30 cm

*060140111  κόσκινο, inox, (σίτα: 6x6 mm)
50905835                       35 cm

1,5x1 mm

2,5x1,4 mm

2x2 mm

6x6 mm

                     *  κόσκινο, inox, (σίτα: 1,5x1 mm)
50905621                       21 cm

*060140106  κόσκινο, inox, (σίτα: 1,5x1 mm)
50905630                       30 cm

*060140107  κόσκινο, inox, (σίτα: 1,5x1 mm)
50905635                       35 cm

                     *  κόσκινο, inox, (σίτα: 2,5x1,4 mm)
50905521                       21 cm

*060140104  κόσκινο, inox, (σίτα: 2,5x1,4 mm)
50905530                       30 cm

*060140105  κόσκινο, inox, (σίτα: 2,5x1,4 mm)
50905535                       35 cm



ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
κ ο υ ζ ί ν α

226

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

 060080001   κουτάλα βαθιά monoblock
EPL-7305                    35x5 cm

 060080002   κουτάλα βαθιά monoblock
EPL-7306                37x6,5 cm

 060080003   κουτάλα βαθιά monoblock
EPL-7307                    39x7 cm

 060080004   κουτάλα βαθιά monoblock
EPL-7308                    41x8 cm

 060080005   κουτάλα βαθιά monoblock
EPL-7309                    46x9 cm

 060080006   κουτάλα βαθιά monoblock
EPL-7310                 48x10 cm

 060080008   κουτάλα βαθιά monoblock
EPL-7312                 52x12 cm

 060080009   κουτάλα βαθιά monoblock
EPL-7314                 54x14 cm

 060080010   κουτάλα βαθιά monoblock
EPL-7316                 56x16 cm

 060080026   κουτάλα σάλτσας monoblock
EPL-7280                    24x8 cm

 060080025   πιρούνα monoblock
EPF-7280                        24 cm

 060080012   κουτάλα τρυπητή monoblock
EPR-7310                 34x10 cm

 060080013   κουτάλα τρυπητή monoblock
EPR-7312                 40x12 cm

 060080014   κουτάλα τρυπητή monoblock
EPR-7314                 45x14 cm

 060080015   κουτάλα τρυπητή monoblock
EPR-7316                 58x16 cm

 060080016   κουτάλα τρυπητή monoblock
EPR-7318                 61x18 cm

 060080017   κουτάλα ραγού monoblock
EPSS-7336                     36 cm

 060080018   κουτάλα ραγού monoblock
EPSS-7338                     38 cm

 060080020   κουτάλα ραγού τρυπητή
monoblock
EPSP-7338                     38 cm

 060080021   σπάτουλα monoblock
EPTS-7336               36x10 cm

 060080022   σπάτουλα monoblock           
EPTS-7338               38x12 cm

 060080023   σπάτουλα τρυπητή monoblock
EPTP-7336               36x10 cm

 060080024   σπάτουλα τρυπητή monoblock
EPTP-7338               38x12 cm

 060090022   κουτάλα αράχνη νικελίου
RWR-26                     49x15 cm

 060090023   κουτάλα αράχνη νικελίου
RWR-27                     51x18 cm

 060090024   κουτάλα αράχνη νικελίου
RWR-28                     53x20 cm

εργαλεία με λαβή PP

     30.40152   κουτάλα βαθιά, 12 cl
inox              9 cm | 33,5 cm

    30.40153   κουτάλα, 
inox                             35 cm

    30.40154   κουτάλα τρυπητή, 
inox                         34,5 cm

    30.40155   πιρούνα, 
inox                         34,5 cm

    30.40156   σπάτουλα τρυπητή, 
inox                         35,5 cm

    30.40639   κουτάλα τρυπητή, 
inox                             37 cm

    30.40640   κουτάλα μακαρονιών, 
inox                             31 cm

    30.40638   σπάτουλα γλυκών, 
inox                             31 cm

σειρά θερμικής αντοχής - PPA - +270°C

    30.40646   κουτάλα       4,8 cm | 30 cm

    30.40645   κουτάλα με τρύπα, 
                    4,8 cm | 30 cm

    30.40647   σπάτουλα τρυπητή, 
                       7 cm | 31 cm

    30.40648   σπάτουλα τρυπητή, 
                       7 cm | 31 cm

    30.40649   σπάτουλα, 
                       7 cm | 31 cm

    30.40650   κουτάλα σούπας, 
                     10 cm | 25 cm

    30.40651   κουτάλα τρυπητή, 
                     12 cm | 32 cm

    30.40652   κουτάλα μακαρονιών, 
            7,3χ4 cm | 30,5 cm

εργαλεία, inox, monoblock



σπάτουλες ζύμης ABS - +110°C

     30.40227   σπάτουλα             7x8x25 cm

    30.40228   σπάτουλα        7x11,5x35 cm

    30.40229   σπάτουλα        7x11,5x45 cm

σπάτουλες ζύμης SIL/ABS 
-60°C / +260°C

    30.40230   σπάτουλα     7x11,5x25,4 cm

    30.40231   σπάτουλα        7x11,5x35 cm

    30.40232   σπάτουλα        7x11,5x45 cm

 060260045   σπάτουλα hamburger, inox,
με πλαστικό χερούλι
FT-1111        28x11,4x7,6 cm

 060260046   σπάτουλα ταψιού, inox, 
με πλαστικό χερούλι
FT-1081        20x11,4x7,6 cm

 060260051   σπάτουλα γλυκών, inox,
με πλαστικό χερούλι
FT-1101        25x11,4x7,6 cm

 060260048   σπάτουλα παραλ/μη, inox, 
με πλαστικό χερούλι             
FT-1124                      10x5 cm

 060260049   σπάτουλα παραλ/μη μακριά,
inox, με πλαστικό χερούλι
FT-1141            37x20x7,6 cm

 060260050   σπάτουλα παραλ/μη διάτρητη,
μακριά, inox, με πλαστ. χερ.
FT-1142            37x20χ7,6 cm

 060400017   σέσουλα τηγανητών, 
με δύο χερούλια, inox
J15103

        547340   σέσουλα τηγανητών, 
με δύο χερούλια, πλαστική

    30.40595   δοχείο στραγγίσματος
τηγανητών με αποσπώμενο 
σουρωτήρι
                       40 cm | 17 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

     47.35447   σπάτουλα βουτύρου, 
μαύρη                          11 cm

    47.37231   σπάτουλα βουτύρου, 
λευκή                           11 cm

    30.40302   σπάτουλα βουτύρου 
οδοντώτή, μαύρη        11 cm

    47.35722   παλέτα φαρδιά, 
μαύρη                          18 cm 

    47.34734   παλέτα φαρδιά, 
λευκή                           18 cm

    47.32614   παλέτα ζαχαροπλαστικής,
μαύρη                          25 cm

    47.32612   παλέτα ζαχαροπλαστικής,
μαύρη                          30 cm

    47.34761   παλέτα ζαχαροπλαστικής,
μαύρη                          36 cm

    47.32617   παλέτα offset,
μαύρη                          20 cm

    47.34721   σπάτουλα ψήστη,
μαύρη                          10 cm

    47.35419   σπάτουλα ψήστη,
μαύρη                          16 cm

    47.32618   σπάτουλα ψήστη, 
μαύρη                          11 cm

    47.38877   σπάτουλα ψήστη, 
μαύρη                          16 cm

    47.34265   σπάτουλα hamburger
μαύρη                          12 cm

    30.40389   παλέτα flexible
μαύρη                       20,3 cm

    30.40390   παλέτα flexible
μαύρη                          25 cm

    25.00372   παλέτα οδοντωτή micro
μαύρη                          35 cm

    30.40641   παλέτα offset μίνι 
flexible, μαύρη            11 cm

    30.40391   παλέτα offset 
flexible μαύρη             20 cm

    27.88944   σπάτουλα γυρίσματος,
«Blue», 
inox          17χ8,5 cm | 30 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

κ ο υ ζ ί ν α
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

λαβίδα inox με κόκκινη λαβή

        53-611   λαβίδα κόκκινη           23 cm

       53-612   λαβίδα κόκκινη           31 cm

       53-613   λαβίδα κόκκινη           40 cm

λαβίδα inox με πράσινη λαβή

       53-621   λαβίδα πράσινη          23 cm

       53-622   λαβίδα πράσινη          31 cm

       53-623   λαβίδα πράσινη          40 cm

λαβίδα inox με μαύρη λαβή PVC

   30.40040   λαβίδα μαύρη λαβή    25 cm

   30.40041   λαβίδα μαύρη λαβή    30 cm

       53-631   λαβίδα κουκουνάρα 
ελατήριο                      25 cm

       53-632   λαβίδα κουκουνάρα 
ελατήριο                      30 cm

       53-633   λαβίδα κουκουνάρα 
ελατήριο                      40 cm

   30.40042   λαβίδα inox
με κλείσιμο                  25 cm

   30.40043   λαβίδα inox
με κλείσιμο                  30 cm

   30.40884   λαβίδα inox
με κλείσιμο                  40 cm

   30.40620   λαβίδα 
inox/σιλικόνη             24 cm

   30.40621   λαβίδα 
inox/σιλικόνη             30 cm

λαβίδες γενικής χρήσης, inox,
κατάλληλες και για τηγανητά 

   30.41180   λαβίδα inox                 16 cm

   30.41179   λαβίδα inox              21,5 cm

   30.41178   λαβίδα inox                 23 cm

   30.40143   λαβίδα inox                 30 cm

λαβίδες κυρτές, inox
   30.41183   λαβίδα, inox                16 cm

   30.41182   λαβίδα, inox                24 cm

   30.41181   λαβίδα, inox             30,5 cm

λαβίδες σπαστές, inox
   30.41185   λαβίδα, inox                16 cm

   30.41184   λαβίδα, inox                21 cm

   30.41188   λαβίδα με στρογγυλή άκρη,
inox                             15 cm

   30.41186   λαβίδα για αγκάθια ψαριών,
inox                             12 cm

   30.41187   λαβίδα για αγκάθια ψαριών,
inox                             13 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

αυγοδάρτες βαριάς χρήσης
• αντιβακτηριαδιακοί - απόλυτη υγιεινή -

αποστειρώνονται
• αντιολισθητική λαβή για να μην επιτρέπει

το πέσιμο στο μπολ
• 2 τρόποι χρήσης

     25.00114   αυγοδάρτης                  25 cm

     25.00032   αυγοδάρτης                  30 cm

     25.00033   αυγοδάρτης                  35 cm

     25.00034   αυγοδάρτης                  40 cm

     25.00035   αυγοδάρτης                  45 cm

     25.00373   αυγοδάρτης σφαιρικός
επαγγελματικός
ιδανικός για αυγά         35 cm

 060260054   αυγοδάρτης, inox                  
WW-1010                        25 cm

 060260055   αυγοδάρτης, inox                  
WW-1012                        30 cm

 060260056   αυγοδάρτης, inox
WW-1014                        36 cm

 060260057   αυγοδάρτης, inox
WW-1016                        40 cm

 060260058   αυγοδάρτης, inox                  
WW-1018                        46 cm

 060260059   αυγοδάρτης, inox
WW-1020                        51 cm

 060260060   αυγοδάρτης, inox
WW-1022                        56 cm

αυγοδάρτες inox με λαβή PP
    30.41190   αυγοδάρτης                 20 cm

    30.41191   αυγοδάρτης                 25 cm

    30.41192   αυγοδάρτης                 35 cm

    30.41193   αυγοδάρτης                 40 cm

    30.41194   αυγοδάρτης                 45 cm

αυγοδάρτες με 12 εύκαμπτα σύρματα
    30.41072   αυγοδάρτης 

μαλακός                      20 cm
    30.40034   αυγοδάρτης 

μαλακός                      25 cm
    30.40035   αυγοδάρτης 

μαλακός                      35 cm
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

     30.40013   μεζούρα, PP
0,5 lt               9 cm | 14 cm

    30.40139   μεζούρα, PP
1 lt                11 cm | 17 cm

    30.40014   μεζούρα, PP
2 lt             14 cm | 21,5 cm

    30.40015   μεζούρα, PP
3 lt                16 cm | 24 cm

    30.40016   μεζούρα, PP
5 lt                19 cm | 27 cm

    30.40017   μεζούρα, inox, 
1 lt             12 cm | 13,5 cm

    30.40018   μεζούρα, inox, 
2 lt             14 cm | 17,5 cm

    30.41176   μεζούρα, inox, 
7 lt             23 cm | 24,5 cm

    30.40012   μεζούρα, inox, 
12 lt          29 cm | 30,5 cm

    90.55175   μεζούρα πυρίμαχη
0,25 lt - 8 oz              1 cup

    90.55177   μεζούρα πυρίμαχη
0,5 lt - 16 oz             2 cups

    90.55178   μεζούρα πυρίμαχη
1 lt - 32 oz                4 cups

    25.00139   σετ 4 μεζούρες κούπες
1/4 κούπας - 1/3 κούπας, 
1/2 κούπας - 1 κούπα

    35.02887   σετ 4 μεζούρες copper
1 tbsp / 1 tsp / 
1/2 tsp /  1/4 tsp

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

δίσκος pizza, blue steel
 060620230   43BLU/10               10x1,8 cm

 060620231   43BLU/14               14x2,2 cm

 060620232   43BLU/16               16x2,3 cm

 060620233   43BLU/18               18x2,5 cm

 060620234   43BLU/20               20x2,5 cm

 060620235   43BLU/22               22x2,5 cm

 060620236   43BLU/24               24x2,5 cm

 060620237   43BLU/26               26x2,5 cm

 060620238   43BLU/28               28x2,5 cm

 060620239   43BLU/30          30x2,5 cm
 060620240   43BLU/32               32x2,5 cm

 060620241   43BLU/36               36x2,5 cm

 060620242   43BLU/40               40x2,5 cm

                        ρόδα κοπής pizza, inox, 
με πλαστικό χερούλι

 060260070   PC-1007              17,7x6,3 cm

 060260071   PC-1009            23,5x10,1 cm

 060620250   φτυάρι pizza τετράγωνο,
από ανοδιομένο αλουμίνιο,
με χερούλι 150 cm
208/ΟΧ34                32x34 cm

                        φτυάρι pizza στρογγυλό
ανοξείδωτο, με χερούλι 150 cm

 060620251   208/ΙΧ/19                   19 cm

 060620252   208/ΙΧ/25                   25 cm

 060620253   208/ΙΧ/36                   36 cm

 060090018   φτυάρι pizza αλουμινίου 
με ξύλινο χέρι 30 cm
RA-1226     65x30,5x35,5 cm

 060050058   φτυάρι pizza ξύλινο              
WP-1242   107x30,5x35,5 cm

    30.40114   βούρτσα/ξύστρα φούρνου
ορειχάλκινες τρίχες
με ξύλινο κοντάρι
                          25χ103 cm

ΕΡΓΑΛΕΙΑ PIZZA / ΦΟΥΡΝΟΥ

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

ράβδοι παραγγελιών αλουμινίου

        91-051   ράβδος παραγγελιών, 
                                   45 cm

        91-052   ράβδος παραγγελιών, 
                                   60 cm

        91-053   ράβδος παραγγελιών, 
                                   90 cm

        91-055   ράβδος παραγγελιών, 
                                120 cm

ΡΑΒΔΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

 060260038   τρίφτης 4 πλευρών, 
inox, ενισχυμένος

       220015   τρίφτης μοσχοκάρυδου, 
inox

     30.40715   τρίφτης λεπτός
inox,
                 3,5x22 cm | 39 cm

    30.40240   τρίφτης χοντρός
inox,
                 3,5x22 cm | 39 cm

    30.40241   τρίφτης ξύσμα κορδέλλα
inox,
                 3,5x22 cm | 39 cm

    30.40242   τρίφτης χοντρός
inox,
           6,5x13,5 cm | 31,5 cm

    30.40243   τρίφτης για ξύσμα
inox,
          6,5x13,5 cm | 31,5 cm

    30.40244   τρίφτης λεπτές φέτες
inox,
          6,5x13,5 cm | 31,5 cm

    30.41217   τσέρκι στρογγυλό, 
inox                  6 cm | 4,5 cm

    30.40538   τσέρκι στρογγυλό, 
inox                  7 cm | 4,5 cm

    30.40539   τσέρκι στρογγυλό, 
inox                     9 cm | 5 cm

    30.41209   τσέρκι στρογγυλό, 
inox                  8 cm | 4,5 cm

    30.41211   καπάκι/πιεστής, 
inox                               8 cm

    30.41210   τσέρκι στρογγυλό, 
inox               10 cm | 4,5 cm

    30.41212   καπάκι/πιεστής, 
inox                             10 cm

    30.41213   τσέρκι τετράγωνο, 
inox        6,5x6,5 cm | 4,5 cm

    30.41215   καπάκι/πιεστής, 
inox                            6,5 cm

    30.41214   τσέρκι τετράγωνο 
inox              8x8 cm | 4,5 cm

    30.41216   καπάκι/πιεστής, 
inox                               8 cm

    35.02885   κουτάλι διακόσμησης
με ένα κωνικό χείλος
εκροής για ακρίβεια
25 cm



               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

    30.40022   πατατοκόπτης
χυτού αλουμινίου
με ανοξείδωτες λεπίδες 
κύβων 6, 9, 13 mm καθώς
και για 
τεμαχισμό 8 κομματιών 
43χ17χ29 cm

ανταλλακτικές ατσάλινες λεπίδες

    30.40216   κύβων 6 mm

    30.40214   κύβων 9 mm

    30.40215   κύβων 13 mm

    30.40213   8 τεμαχίων

        250501   πατατοκόπτης επιδαπέδιος,
inox με ένα δίσκο 8 mm
(επιπλέον διατίθενται δίσκοι
6, 10, 13 mm)

    30.40711   τεμαχιστής ντομάτας
εξ’ ολοκλήρου inox, 
10 φέτες πάχους 5 mm, 
δεν χάνονται υγρά από τον 
τεμαχισμό, 2 λαβές και 
προσττευτική ασπίδα από τις 
λεπίδες. Πλένεται εύκολα. 
43,2x20,2 cm | 21 cm

    30.40712   τεμαχιστής ντομάτας
με κυματιστές λεπίδες
για ντομάτες και άλλα
μαλακά 
λαχανικά και φρούτα.
Τεμαχίζει σε 6 κομμάτια.
Με αντιολισθητικά πόδια.
36χ30 cm | 38 cm

        220087   καθαριστής μήλων
επιτραπέζιος

    25.00384   μαντολίνο «Swing», 
μαύρο, πλήρες (πιεστής,
δοχείο, η νέα οριζόντια διπλή
micro-serrated οδοντωτή λάμα
και μία julliene 4 & 10 mm) 
με σύστημα μετρήματος πάχους
40x20 cm

     25.00138    μαντολίνο «Viper», 
Ιδανικό για φρούτα
και λαχανικά.
πλήρες (πιεστής, δοχείο, 
μία οριζόντια λάμα και 
δύο julliene 4 & 10 mm)
41x21x19 cm

     30.40710    μαντολίνο μαύρο, PP και ABS
πιεστής από ABS με 
5 λεπίδες από υψηλής
ποιότητας ατσάλι 
(2 juliene), πάχος 1-9 mm,
αναδιπλούμενo, πόδια από
καουτσούκ
33,5χ13x7,5 cm

     30.40709    μαντολίνο inox και μαύρο ABS
με 2 λεπίδες: 
μία τεμαχισμού V και μία
κυμματιστή, αναδιπλούμενo,
πόδια με λάστιχο, με 2
επιπλέον λάμες juliene.
53χ16,5 cm | 20,3 cm

     30.40245    χορτομηχανή 
με 2 δίσκους                   20 cm

     30.40246    χορτομηχανή                  20 cm

        220041    κόπτης λαχανικών chateau
inxox
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κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

060440162
λαβίδα κουζίνας
1150.023
23 cm

060440163
λαβίδα κουζίνας
1150.030
30 cm

060440164
λαβίδα κουζίνας
1150.040
40 cm

060440165
ξεκοκκάλισμα prosciuto
5009.000
21 cm

*220062
ανοιχτήρι 
κονσέρβας

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

060440066
ψαλίδι, επικάλυψη τιτανίου
1506.000
23 cm

060440141
ψαλίδι γενικής χρήσης
1501.000
19 cm

060440142
ψαλίδι ψαριών οδοντωτό
1510.000
20 cm

060440143
ψαλίδι πουλερικών
1013.000
25 cm

060670002
ανοιχτήρι κονσέρβας 
επιτραπέζιο, inox

κωδικός

περιγραφή

διάσταση

6610
πένσα αστακού αλουμινίου, 
με inox λαβίδα

060440160
λαβίδα-κόπτης αχινών
1058.000
25 cm

060440034
λαβίδα ψαροκόκκαλων
1160.000
13,5 cm

060440161
απολεπιστής ψαριών
5499.000
25 cm

6500
εργαλείο απολέπισης
ψαριών αλουμινίου, 
με inox λεπίδα

κωδικός

περιγραφή

5120
εργαλείο διακόσμησης/κοπής 
αλουμινίου, 
για ραπανάκια

5170
εργαλέιο τεμαχ. αλουμινίου,
7 inox λεπίδων, 
για μανιτάρια, φράουλες, kiwi

3030
εργαλείο πολτοποίησης 
σκόρδου, 
αλουμινίου

4040
εργαλείο εκπυρήνωσης 
για ελιές, 
αλουμινίου

4000
εργαλείο εκπυρήνωσης 
για κεράσια, 
αλουμινίου

κωδικός

περιγραφή

35.00045
μαρμάρινο γουδί 
με γουδοχέρι, μαύρο
20 cm | 12 cm

35.01073
γουδί από γρανίτη
12x6,5 cm

35.00492
σύριγγα αρωματισμού με δύο
βελόνες 9 cm
15 cm

35.01082                                 
εκχυτήρας
inox-σιλικόνης
25 cm

35.01338                                 
εκχυτήρας
με μέτρηση

κωδικός

περιγραφή

1000
αυγοκόπτης αλουμινίου 
με inox χορδές, για οβάλ 
& στρογγυλές φέτες

1042
αυγοκόπτης αλουμινίου 
με inox χορδές, για οβάλ 
& στρογγυλές φέτες

1060
αυγοκόπτης 6 τμημάτων,
αλουμινίου,
με inox χορδές

1075
αυγοκόπτης πλαστικός με inox
χορδές διπλής κοπής σε οβαλ
ή στρ. φέτες και 6 τμήματα

5130
εργαλείο κοπής συνεχούς
ροδέλλας, inox, για ρέβες,
αγγούρια, καρότα, πατάτες, κ.ά
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κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060360024
ξύστρα διακόσμησης
φρούτου
1009104
4 cm

030360196
ξύστρα «κανάλι» 
διακόσμησης φρούτου
1009504
4 cm

030360198
ξύστρα διακόσμησης, 
δεξί κανάλι
1009704
4 cm

030360195
αποφλοιωτής 
πορτοκαλιού
1002506
6 cm

060360092
εκπυρηνωτής 
μήλου
1000516
16 cm

060360009
εκπυρηνωτής 
μήλου
1000620
20 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060360013
φόρμα στρογγυλή μονή
1001515
1,5 cm

060360014
φόρμα στρογγυλή μονή
1001518
1,8 cm

060360018
φόρμα στρογγυλή διπλή
1002025
2,2 cm / 2,5 cm

060360019
φόρμα στρογγυλή διπλή
1002030
2,2 cm / 3 cm

030360199
μαχ. επάλ. βουτύρου
1017810
10 cm

060360026
ξύστρα βουτύρου
1011008
8 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

030360201
μαχαίρι τομάτας 
πριονωτό
1018409
9 cm

060360010
εργαλείο καθαρισμού
για κολοκυθάκια
1000812
12 cm

060360025
εργαλείο κοπής 
λαχανικων «juliene»
1009312
12 cm

060360036
εργαλείο τεμαχισμού 
λαχανικών σε φέτες
1014115
15 cm

060360020
αποφλοιωτής 
με λεπίδα διπλής όψης
1004006
6 cm

060360052
αποφλοιωτής φρούτων 
νικελίου 
5005200
5 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060360053
αποφλοιωτής φρούτων 
πλαστικός 
5005400
5 cm

060360060
ανοιχτήρι 
κονσέρβας
5046000

060360023
ρόδα
κοπής
1007007
7 cm

060360034
τρίφτης ginger/λεμο-
νιού
1013615
15 cm

060360027
ξύστρα
τυριού
1011809
9 cm

060360029
σπάτουλα γλυκών 
πριονωτή 
1012315
15 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060360056
νήμα κοπής τυριού
5011724
24 cm

060360037
απολεπιστής ψαριού
1048112
12 cm

060360068
μαχαίρι οστράκων
5420106
6 cm

060360065
σούβλα «αγριογούρουνο»
5130228
28 cm

060360066
σούβλα «σπαθί»
5131327
27 cm

060360067
σούβλα «λάβαρο»
5131430
30 cm



κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

030440052
ψωμιού ίσιο με μύτη
5365.021
21 cm

060440101
ψωμιού, κυρτή λάμα
5362.026
26 cm

030440046
ψωμιού, στρογγυλή μύτη
5363.028
28 cm

030440006
ψωμιού, στρογγυλή μύτη
5363.032
32 cm

060440148
ψωμιού, πλατιά λάμα
5369.032
32 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060440091
ξεφλουδίσματος
5691.050
7 cm

060440103
ξεφλουδίσματος
5591.007
7 cm

060440048
τεμαχισμού
5682.050
11 cm

060440129
τεμαχισμού οδοντωτό
5683.050
9 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060440053
τομάτας με δοντάκια
5698.050
11 cm

060440152
τομάτας με δοντάκια
5475.000
11 cm

030440091
σολωμού
5356.028
28 cm

060440154
σολωμού
5356.032
32 cm

234

Η Ιταλική εταιρεία Sanelli Ambrogio,
χρησιμοποιώντας την πολύχρονη εμπει-
ρία της αλλά και την πλέον εξελιγμένη
τεχνογνωσία στη παραγωγή προϊόντων
για επαγγελματίες προσφέρει μια πλήρη
συλλογή μαχαιριών που ικανοποιεί τις
ανάγκες κάθε σύγχρονης κουζίνας.

Οι λάμες των μαχαιριών κατασκευάζο-
νται από ειδικό κράμα ανοξείδωτου α-
τσαλιού «Bonpertuis»® εξειδικευμέ-
νου μόνο για μαχαίρια, προδίδοντάς
τους αυξημένη σκληρότητα, αντοχή στο
χρόνο και σατινέ όψη.

Το τελικό φινίρισμα και τρόχισμα τού
κάθε μαχαιριού γίνεται παραδοσιακά
στο χέρι για μεγαλύτερη διάρκεια.

Οι λαβές είναι κατασκευασμένες από
πολυπροπυλένιο υψηλής πυκνότητας
μη τοξικό και κατάλληλο για επαφή με
τρόφιμα, έχει δε υποστεί επεξεργασία
έτσι ώστε να μην γλιστράει.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη σύνδεση
της λαβής με τη λάμα, έτσι ώστε να μην υ-
πάρχει κενό ανάμεσά τους, πράγμα που
θα μπορούσε να οδηγήσει στη συγκέ-
ντρωση υπολειμμάτων τροφών και την
πιθανή δημιουργία εστίας μικροβίων, κα-
λύπτοντας έτσι τις προδιαγραφές HACCP.

Η απόδοση στα μαχαίρια Sanelli του σή-
ματος NSF (από τη πλέον αυστηρή υπη-
ρεσία δημόσιας υγείας και υγιεινής των
τροφίμων των ΗΠΑ) αποδεικνύει την
καταλληλότητά τους για τη σύγχρονη ε-
παγγελματική κουζίνα.

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060440157
παρμεζάνας
5204.012
12 cm

030440103
τυριών πλατιά λάμα
5217.014
14 cm

030440049
τυριών με δύο λαβές
5244.036
36 cm

060440111
τυριών με δύο λαβές
5244.040
40 cm

«SUPRA»

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060440155
αλλαντικών
5358.024
24 cm

060440156
αλλαντικών
5358.028
28 cm

030440063
αλλαντικών
5358.032
32 cm

030440070
τυριών 
5245.022
22 cm

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 
κ ο υ ζ ί ν α
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κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060440110
κρεάτων 
5304.026
26 cm

060440116
κρεάτων 
5310.030
30 cm

060440114
κρεάτων 
5309.030
30 cm

060440115
κρεάτων 
5309.034
34 cm

060440117
κρεάτων οδοντωτό
5310.136
36 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

030440067
chef
5349.020
20 cm

060440120
chef
5349.022
22 cm

060440121
chef
5349.026
26 cm

030440090
chef
5349.030
30 cm

060440122
chef
5349.033
33 cm

060440123
chef
5349.036
36 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060440096
chef οδοντωτό
5349.120
20 cm

060440097
chef οδοντωτό
5349.124
24 cm

060440098
chef οδοντωτό
5349.130
30 cm

060440094
chef πλατιά λάμα
5348.021
21 cm

060440095
chef πλατιά λάμα
5348.025
25 cm

060440099
«santoku»
5350.018
18 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060440158
πολτοποίησης
5361.025
25 cm

030440030
πολτοποίησης
5361.030
30 cm

030440016
κοπής carving
5370.023
23 cm

030440017
κοπής carving
5370.033
33 cm

060440153
κοπής carving
5370.040
40 cm

060440102
πιρούνα carving
5374.030
30 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

030440057
ξεκοκαλίσματος
5307.014
14 cm

030440058
ξεκοκαλίσματος
5307.016
16 cm

060440159
ξεκοκαλίσματος με
κυρτή ευέλικτη λάμα
5302.013
13 cm

060440093
ξεκοκαλίσματος με
κυρτή ευέλικτη λάμα
5302.015
15 cm

060440108
κρεάτων 
5304.020
20 cm

060440109
κρεάτων 
5304.022
22 cm

235

ΜΑΧΑΙΡΙΑ



κωδικός

περιγραφή

μήκος λάμας

T315.018A
γενικής χρήσης
18 cm

T307.014A
ξεκοκαλίσματος
14 cm

T307.016A
ξεκοκαλίσματος
16 cm

T312.016A
ξεκοκαλίσματος
16 cm

T312.018A
ξεκοκαλίσματος
18 cm

κωδικός

περιγραφή

μήκος λάμας

T309.018A
κρέατος
18 cm

T309.022A
κρέατος
22 cm

T309.024A
κρέατος
24 cm

T309.028A
κρέατος
28 cm

T309.030A
κρέατος
30 cm

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 
κ ο υ ζ ί ν α

236

κωδικός

περιγραφή

μήκος λάμας

T591.007A
παπαγαλάκι
7 cm

T582.011A
γενικής χρήσης
11 cm

T572.011A
γενικής χρήσης οδοντωτό
11 cm

T590.014A
γενικής χρήσης οδοντωτό
14 cm

T315.016A
γενικής χρήσης
16 cm

κωδικός

περιγραφή

μήκος λάμας

T358.026A
αλλαντικών
26 cm

T358.032A
αλλαντικών
32 cm

T365.021A
ψωμιού
31 cm

T363.028A
ζαχαροπλαστικής
28 cm

T363.032A
ζαχαροπλαστικής 
32 cm

κωδικός

περιγραφή

μήκος λάμας

T310.020A
slicing
20 cm

T310.026A
slicing
26 cm

T310.030A
slicing
30 cm

T303.028A
κρέατος
28 cm

T305.028A
κρέατος
28 cm

«TECNA»
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κωδικός

περιγραφή

μήκος λάμας

T349.016A
chef
16 cm

T349.020A
chef
20 cm

T349.022A
chef
22 cm

T349.024A
chef
24 cm

κωδικός

περιγραφή

μήκος λάμας

T349.028A
chef
28 cm

T349.030A
chef
30 cm

T350.018A
Santoku
18 cm

T342.018A
chinese chef
18 cm

κωδικός

περιγραφή

μήκος λάμας

T351.018A
φιλεταρίσματος ψαριού 
18 cm

T351.025A
φιλεταρίσματος ψαριού
25 cm

T356.032A
σολομού
32 cm

T357.026A
αλλαντικών
26 cm

T357.028A
αλλαντικών 
28 cm

κωδικός

περιγραφή

μήκος λάμας

T337.018A
μπαλτάς 
18 cm

T344.042A
τυριού
42 cm

T352.025A
ζύμης
25 cm

T772.028A
σπάτουλα
28 cm

T018.030A
μασάτι
30 cm

κωδικός

περιγραφή

μήκος λάμας

T339.018A
μπαλτάς chniese style 
18 cm

T344.026A
τυριού
26 cm

T344.032A
τυριού
32 cm

T370.023A
carving
23 cm

T375.034A
πιρούνα
34 cm
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    CPT.1.BS13   μαχαίρι κρέατος, 13 cm

    CPT.1.BL12   μαχαίρι κρέατος φαρδύ, 12 cm

    CPT.1.CU12   μαχαίρι chef, 12 cm

    CPT.1.CU16   μαχαίρι chef, 16 cm

    CPT.1.CU20   μαχαίρι chef, 20 cm

    CPT.1.CU24   μαχαίρι chef, 24 cm

     CPT.1.FI18   μαχαίρι φιλεταρισματος flex, 18 cm

    CPT.1.AR23   μαχαίρι carving, 23 cm

    CPT.1.ST18   μαχαίρι santoku, 18 cm

    CPT.1.PA23   μαχαίρι ψωμιού, 23 cm

    CPT.1.SA24   μαχαίρι αλλαντικών, 24 cm

   CPT.1.MA18   μπαλτάς, 18 cm (500gr)

Το PaperStone® παράγεται από 100% ανακυκλωμένο χαρτί
και τη χρήση πατενταρισμένης ρητίνης PetroFree™. Η φυσική
ομορφιά, η λειτουργικότητα και η αξιοπιστία του είναι η εναλ-
λακτική λύση στις παραδοσιακά συνθετικά υλικά. Η χρήση φυ-
σικών χρωστικών εξασφαλίζει μεγαλύτερη αντοχή στο φως
και σταθερό χρώμα. Είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρό-
τυπα της Forest Stewardship Council που έχουν τεθεί από το S-
martwood Program της Rainforest Alliance.

Οι φαινολικές ρητίνες και τα σύνθετα υλικά με βάση το χαρτί εί-
ναι εδώ και καιρό γνωστά για την ανώτερη αντοχή τους στις τά-
σεις, στην συμπίεση, κρούση και κάμψη. Είναι ανθεκτικά και
ουσιαστικά αδιάβροχα, και τα καθιστούν τα πιο ενδεικνυόμενα
προϊόντα για εφαρμογές που απαιτούν υψηλό βαθμό αντοχής
στη φωτιά.
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  302434     μαχαίρι chef οδοντωτό, μαύρο, 19 cm

  302433     μαχαίρι chef οδοντωτό, μαύρο, 22 cm

  302432     μαχαίρι chef οδοντωτό, μαύρο, 25 cm

  302435     μαχαίρι chef φαρδύ, μαύρο, 20 cm

  302116     μαχαίρι κρέατος, μαύρο, 16 cm

  302118     μαχαίρι κρέατος, μαύρο, 18 cm

  302120     μαχαίρι κρέατος, μαύρο, 20 cm

  302123     μαχαίρι κρέατος, μαύρο, 23 cm

  302126     μαχαίρι κρέατος, μαύρο, 26 cm

  302128     μαχαίρι κρέατος, μαύρο, 28 cm

  302131     μαχαίρι κρέατος, μαύρο, 31 cm

  302136     μαχαίρι κρέατος, μαύρο, 36 cm

  302141     μαχαίρι κρέατος, μαύρο, 12 cm

  302144     μαχαίρι κρέατος, μαύρο, 16 cm

  302143     μαχαίρι κρέατος, μαύρο, 20 cm

  302312     ξεκοκαλίσματος, μαύρο, 12 cm

  302315     ξεκοκαλίσματος, μαύρο, 15 cm

  302218     ξεκοκαλίσματος, μαύρο, 12 cm

  302219     ξεκοκαλίσματος, μαύρο, 15 cm

  302212     ξεκοκαλίσματος, μαύρο, 12 cm

  302215     ξεκοκαλίσματος, μαύρο, 15 cm

  302412     μαχαίρι chef, μαύρο, 12 cm

  302415     μαχαίρι chef, μαύρο, 15 cm

  302419     μαχαίρι chef, μαύρο, 19 cm

  302422     μαχαίρι chef, μαύρο, 22 cm

  302425     μαχαίρι chef, μαύρο, 25 cm

  302428     μαχαίρι chef, μαύρο, 28 cm

  302431     μαχαίρι chef, μαύρο, 31 cm

  302223     ξεκοκαλίσματος, μαύρο, 15 cm

  302222     μαχαίρι γδαρσίματος, μαύρο, 15 cm   302520     μαχαίρι σολομού flexible,
μαύρο, 30 cm

  302436     μαχαίρι ζαμπόν, μαύρο, 25 cm

  302437     μαχαίρι ζαχαροπλαστικής,
μαύρο, 25 cm

  302439     μαχαίρι φιλεταρίσματος flexible,
μαύρο, 18 cm

  302645     μαχαίρι santoku, μαύρο, 17 cm

  302646     μαχαίρι santoku αέρος, μαύρο, 17 cm

  302438     μαχαίρι φιλεταρίσματος,
μαύρο, 18 cm

  302440     μαχαίρι φιλεταρίσματος,
μαύρο, 20 cm

  302540     μαχαίρι γύρου, μαύρο, 30 cm

  302541     μαχαίρι γύρου, μαύρο, 36 cm

  302625     μαχαίρι ψωμιού, μαύρο, 25 cm

  302630     μαχαίρι ψωμιού, μαύρο, 30 cm

  302636     μαχαίρι ψωμιού, μαύρο, 36 cm

  302637     μαχαίρι ψωμιού, 18 cm

  302643     μαχαίρι ψωμιού, 21 cm

  302644     μαχαίρι ζαχαροπλαστικής,
μαύρο, 26 cm
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κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060440092
ξεκοκαλίσμ. με ευέλικτη λάμα
4302.013
13 cm

030440003
μαχαίρι ξεκοκαλίσματος
4307.014
14 cm

030440005
μαχαίρι ξεκοκαλίσματος
4312.016
16 cm

030440004
μαχαίρι κρεάτων
4309.018
18 cm

030440033
μαχαίρι κρεάτων
4309.020
20 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

030440034
μαχαίρι κρεάτων
4309.022
22 cm

030440035
μαχαίρι κρεάτων
4309.024
24 cm

030440031
μαχαίρι κρεάτων
4309.026
26 cm

060440107
μαχαίρι κρεάτων
4309.030
30 cm

030440032
μαχαίρι κρεάτων βαριάς χρήσης
4305.028
28 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

030440080
μαχαίρι ξεκοκαλίσματος
6307.011
11 cm

030440007
μαχαίρι ξεκοκαλίσματος
6307.014
14 cm

030440036
μαχαίρι ξεκοκαλίσματος
6315.016
16 cm

030440081
μαχαίρι ξεκοκαλίσματος
6312.016
16 cm

030440037
μαχαίρι φιλεταρίσματος
6345.027
27 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

030440039
μαχαίρι κρεάτων 
6309.018
18 cm

030440038
μαχαίρι κρεάτων 
6309.026
26 cm

030440082
μαχαίρι κρεάτων.
6309.036
36 cm

030440084
μαχαίρι αλλαντικών
6358.032
32 cm

030440085
κρεάτων βαριάς χρήσης
6303.028
28 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

030440011
μαχαίρι ξεφλουδίσματος
8391.007
7 cm

030440010
μαχαίρι τεμαχισμού
8382.011
11 cm

030440009
μαχ. chef/λαχανικών
8349.020
20 cm

030440078
μαχ. chef/λαχανικών
8349.024
24 cm

030440079
μαχ. chef/λαχανικών
8349.026
26 cm

030440022
μαχ.chef/λαχανικών
8349.030
30 cm

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ (ΩΜΑ ΚΡΕΑΤΑ)

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΑΒΗ (ΩΜΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ)

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΑ)
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κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

060440104
7307.014
μαχαίρι ξεκοκαλίσματος
14 cm

030440008
μαχαίρι ξεκοκαλίσματος
7312.016
16 cm

030440019
μαχαίρι φιλεταρίσματος
7366.022
22 cm

060440100
μαχαίρι «santoku»
7350.018
18 cm

030440020
φιλεταρίσματος βαριάς χρήσης
7310.030
30 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

μήκος λάμας

030440024
μαχ. ξεφλουδίσμ.
9391.007
7 cm

030440025
μαχ. τεμαχισμού
9382.011
11 cm

060440105
μαχαίρι chef
9349.020
20 cm

030440027
μαχαίρι chef
9349.024
24 cm

030440001
μαχαίρι ψωμιού
1363.028
28 cm

030440000
μαχ. αλλαντικών
1358.028
28 cm

060440166           
μαχ. βαριάς χρήσης
1344.030                 
30 cm

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΜΠΛΕ ΛΑΒΗ (ΩΜΑ ΨΑΡΙΑ)

ΜΕ ΚΑΦΕ ΛΑΒΗ (ΜΑΓΕΙΡ. ΚΡΕΑΤΙΚΑ) / ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΛΑΒΗ (ΖΑΧΑΡ/ΚΗ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΤΥΡΙΑ)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

  030360169   μασάτι στρογγυλό
378.590.23                   23 cm

  030360045   μασάτι στρογγυλό
373.590.25                   25 cm

  030360046   μασάτι στρογγυλό
373.590.32                   32 cm

  030360049   μασάτι στρογγυλό
375.590.32                   32 cm

  030360047   μασάτι οβάλ
374.590.32                   32 cm

  030360081   μασάτι στρογγυλό
με επίστρωση διαμαντιού
376.990.23                   23 cm

  030360052   μασάτι οβάλ
με επίστρωση διαμαντιού
376.990.32                   32 cm

  030360115   ακονιστήρι μαχαιριών
369.990.14

  030360148   ακονιστήρι μαχαιριών
369.990.16

  060440070   πριόνι κρεάτων
1303.040                      40 cm

  060440071   πριόνι κρεάτων
1303.045                      45 cm

                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

  030360058   μπαλτάς
301.111.14                   14 cm

  030440059   μπαλτάς
5337.016                      16 cm

  030360059   μπαλτάς
302.111.18                   18 cm

  060440058   μπάτης 1 Kgr
1320.010                                 

  060440085   μπάτης 1,5 Kgr
1320.015                                 

  060440059   μπάτης 2 Kgr
1320.020                                 

  060440060   μπάτης 2,5 Kgr
1320.025                                 

  060440063   τσιγγέλι τύπου «S», σταθερό
1329.120                12x0,5 cm

  060440064   τσιγγέλι τύπου «S», σταθερό
1329.140                14x0,5 cm

  060440065   τσιγγέλι τύπου «S», σταθερό
1329.160                16x0,5 cm

  060440061   τσιγγέλι τύπου «S», περιστρεφ.
1328.220               21x0,9 cm

  060440062   τσιγγέλι τύπου «S», περιστρεφ.
1328.280               27x1,2 cm

  060090002   μαγνήτης μαχαιρ. πλαστικός
RT-35P                           33 cm

  060090001   μαγνήτης μαχαιρ. πλαστικός
PMB-18                          46 cm
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περιγραφή/διαστάσεις

πάγκοι κοπής πολυαιθυλένιου, 
με βάση πολυαιθυλένιου 
και ρυθμιζόμενα σε ύψος ποδια. 
Διατίθενται σε δύο χρώματα: λευκό ή κόκκινο
και σε 3 διαφορετικά πάχη πλάκας κοπής: 
5, 7 και 10 cm, όλα με ύψος 90 cm

50x50/70 cm

60x60/90 cm

70x70/100 cm

80x80 cm

πάγκοι κοπής πολυαιθυλένιου, 
με βάση inox και ρυθμιζόμενα σε ύψος ποδια. 
Διατίθενται σε δύο χρώματα: λευκό ή κόκκινο
και σε 6 διαφορετικά πάχη πλάκας κοπής: 
2, 3, 4, 5, 6 και 8 cm, όλα με ύψος 90 cm

40x40 cm

50x50 cm

60x60 cm

70x50 cm

70x70 cm

100x50 cm                                                 

καπάκια κοπής πολυεθυλαίνιου.
Διατίθενται σε δύο χρώματα, λευκό και 
κόκκινο και σε τέσσερα διαφορετικά πάχη: 
3, 5, 7 και 10 cm

40x40 cm                                                         

50x50 cm                                                         

60x60 cm                                                         

70x70 cm                                                         

80x80 cm                                                         

Οι χρωματιστοί δίσκοι κοπής, σε συνδυα-
σμό με τη χρήση των χρωματιστών μαχαι-
ριών με την αντίστοιχου χρώματος λαβή,
αποτελούν απαραίτητο εργαλείο κάθε κου-
ζίνας για την τήρηση των κανονισμών
HACCP.

Το μη διαπερατό υλικό τους, από ειδικό
πολυαιθυλένιο κατάλληλο για επεξεργα-
σία τροφίμων, δεν επιτρέπει στο δίσκο να
γίνει εστία μικροβίων όπως συμβαίνει με
τους ήδη απαγορευμένους ξύλινους δί-
σκους κοπής.

Η συστηματική χρήση τους μόνο για συ-
γκεκριμένες κοπές (όπως αυτές περιγρά-
φονται για κάθε χρώμα), διασφαλίζει την
αποφυγή διασταυρούμενων επιμολύνσε-
ων των τροφίμων, εξασφαλίζοντας σε σας
και τους πελάτες σας ένα ασφαλές γεύμα.

Παρέχεται η δυνατότητα ειδικών κατασκευών για κάλυψη οποιασδήποτε επιφάνειας με πλάκα κοπής πολυεθυλαίνιου. Διατίθενται σε ποικιλία, χρωμάτων και πάχους.

ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

ΩΜΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜ
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                 κωδικός      περιγραφή                                                                                                     διαστάσεις

      00Π 167W     δίσκος κοπής, λευκός, 1 cm                                            20x15 cm

      00Π 170W     δίσκος κοπής, λευκός, 1 cm                                            30x15 cm

      000 0Π1W     δίσκος κοπής, λευκός, 1 cm                                            33x18 cm

      000 0Π4W     δίσκος κοπής, λευκός, 1 cm                                            40x24 cm

      00Π 174W     δίσκος κοπής, λευκός, 1,5 cm                                        40x30 cm

       00Π 174G     δίσκος κοπής, πράσινος, 1,5 cm                                     40x30 cm

       00Π 174B     δίσκος κοπής, μπλε, 1,5 cm                                            40x30 cm

       00Π 174C     δίσκος κοπής, καφέ, 1,5 cm                                            40x30 cm

       00Π 174R     δίσκος κοπής, κόκκινος, 1,5 cm                                     40x30 cm

       00Π 174Y     δίσκος κοπής, κίτρινος, 1,5 cm                                       40x30 cm

      000 0Π8W     δίσκος κοπής, λευκός, 1,5 cm                                        50x30 cm

       000 0Π8G     δίσκος κοπής, πράσινος, 1,5 cm                                    50x30 cm

       000 0Π8B     δίσκος κοπής, μπλε, 1,5 cm                                            50x30 cm

       000 0Π8C     δίσκος κοπής, καφέ, 1,5 cm                                            50x30 cm

       000 0Π8R     δίσκος κοπής, κόκκινος, 1,5 cm                                     50x30 cm

       000 0Π8Y     δίσκος κοπής, κίτρινος, 1,5 cm                                       50x30 cm

      000 0Π9W     δίσκος κοπής, λευκός, 2 cm                                            50x30 cm

       000 0Π9G     δίσκος κοπής, πράσινος, 2 cm                                        50x30 cm

       000 0Π9B     δίσκος κοπής, μπλε, 2 cm                                                50x30 cm

       000 0Π9C     δίσκος κοπής, καφέ, 2 cm                                               50x30 cm

       000 0Π9R     δίσκος κοπής, κόκκινος, 2 cm                                         50x30 cm

       000 0Π9Y     δίσκος κοπής, κίτρινος, 2 cm                                          50x30 cm

           κωδικός    περιγραφή

 060400041   βάση 6 θέσεων, 
για δίσκους κοπής, inox 
K18201

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ
               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

        545165   διανεμητής με ψυκτικό υγρό
μαύρος, 2 lt

        545123   διανεμητής με ψυκτικό υγρό
λευκός, 2 lt

        545010   καπάκι polycarbonate απλό

                     *   καπάκι polycarbonate 
με εγκοπή για κουτάλι

        545128   καπάκι polycarbonate 
με εγκοπή για αντλία

        545121   αντλία «Economy», (σετ. 2 τεμ.)

        545124   αντλία «Mega», (σετ. 2 τεμ.)

        545127   αντλία «Ultra», (σετ. 2 τεμ.)

        545046   διανεμητής διπλός, inox

        545029   διανεμητής τριπλός, inox

 060403100   κουτί κουζίνας 3 θέσεων, 
inox
H11001          13,5x25x18 cm

 050400014   διανεμητής 6 θέσεων, inox
H10304

        545034   διανεμητής κουζίνας 
3 θέσεων, με παγοκύστες

        545130   ταχυψύκτης, πλαστικός, 3,8 lt
(γεμίζεται με νερό 
και καταψύχεται)
Βοηθά να βγάζετε έγκαιρα το
φαγητό από την ζώνη θερμο -
κρα  σιών κινδύνου (+5° έως
+60° C). Βάση κανονισμών 
η θερμοκρασία του φαγητού
πρέπει να κατέβει στους 21°C
σε 2 ώρες και από τους 
21° στους 5° C σε 4 ώρες.
Ο ταχυψύκτης διευκολύνει την
τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
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               κωδικός    περιγραφή                              χωρητικ.

                 κωδικός    περιγραφή                                                                κωδ. εργ.                          χωρητικ.

   040050001   φιάλη dispencer διάφανη                   SDP-08CL                       24 cl

   040050004   φιάλη dispencer διάφανη                  SDP-12CL                       36 cl

   040050007   φιάλη dispencer διάφανη                  SDP-24CL                       71 cl

   040050005   φιάλη dispencer κόκκινη                   SDP-12RD                       36 cl

   040050008   φιάλη dispencer κόκκινη                 SDP-24RD                       71 cl

   040050006   φιάλη dispencer κίτρινη                     SDP-12YL                       36 cl

   040050009   φιάλη dispencer κίτρινη                     SDP-24YL                       71 cl

   040050033   φιάλη dispencer διάφανη 
με φαρδύ στόμιο                               SDPW-24CL                       71 cl

   040050036   φιάλη dispencer διάφανη                 SDM-24CL                       71 cl

   040050037   φιάλη dispencer διάφανη 
με κόκκινο στόμιο                            SDM-24RDC                       71 cl

   040050038   φιάλη dispencer διάφανη 
με κίτρινο στόμιο                              SDM-24YLC                       71 cl

         53-431   αλατοπιπεριέρα, 
τρύπα 2 mm
7 cm | 10 cm 

        53-432   τυριέρα, τρύπα 4 mm
7 cm | 10 cm 

        53-433   αχνηρίχτης 
με πλαστικό καπάκι
7 cm | 9,5 cm 

               κωδικός    περιγραφή                              χωρητικ.

φιάλες σάλτσας με βαλβίδα non-drip
(Polyethylene - LD)

     46.05554   φιάλη σάλτσας
κίτρινη, 35 cl

    46.02554   φιάλη σάλτσας
κόκκινη, 35 cl

    46.00554   φιάλη σάλτσας
λευκή, 35 cl

    46.05555   φιάλη σάλτσας
κίτρινη, 50 cl

    46.02555   φιάλη σάλτσας
κόκκινη, 50 cl

    46.00555   φιάλη σάλτσας
λευκή, 50 cl

    46.05556   φιάλη σάλτσας
κίτρινη, 75 cl

    46.02556   φιάλη σάλτσας
κόκκινη, 75 cl

    46.00556   φιάλη σάλτσας
λευκή, 75 cl

    46.05557   φιάλη σάλτσας
κίτρινη, 100 cl

    46.02557   φιάλη σάλτσας
κόκκινη, 100 cl

    46.00557   φιάλη σάλτσας
λευκή, 100 cl

               κωδικός    περιγραφή

φιάλες σερβιρίσματος «Κλεψύδρα» 
με καπάκι

72-1002-1   μπουκάλι διάφανο 12 oz
72-1002-2   μπουκάλι κέτσαπ 12 oz
72-1002-3   μπουκάλι μουστάρδας 12 oz

72-1004-1   μπουκάλι διάφανο 24 oz
72-1004-2   μπουκάλι κέτσαπ 24oz
72-1004-3   μπουκάλι μουστάρδας 24 oz
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       κωδικός        περιγραφή        κωδικός        περιγραφή

ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

επιτραπέζια ζυγαριά με τάσι αλουμινίου, 
ωρολογιακό μηχανισμό με μονό καντράν
(εμπρός), ρύθμιση μηδενός και απόβαρου

      PS-1           1 Kgr          5 gr             20 cm

      PS-2          2 Kgr        10 gr             20 cm

      PS-3          3 Kgr        10 gr             20 cm

      PS-4          4 Kgr        20 gr             20 cm

      PS-5          5 Kgr        20 gr             20 cm

    30.40357   ζυγαριά κουζίνας
inox
2 kgr / (10 gr)
                  21x14 cm | 26 cm

επιτραπέζια ηλεκτρονική ζυγαριά 
με αδιάβροχο πληκτρολόγιο αφής, 
δυνατότητα ζύγισης σε γραμμάρια, ουγγιές
ή λίβρες, ψηφιακή οθόνη      

       SW-I          2 Kgr          1 gr       19x23 cm

       SW-I          5 Kgr          2 gr       19x23 cm

       SW-I          5 Kgr          1 gr       19x23 cm

       SW-I        10 Kgr          5 gr       19x23 cm

       SW-I        20 Kgr        10 gr       19x23 cm

       SW-I         30 Kgr        20 gr       19x23 cm

επιτραπέζια ηλεκτρονική ζυγαριά 
μπαταρίας/ρεύματος, ζύγιση σε γραμμάρια,
με οθόνη υγρών κρυστάλλων,
προαιρετικά διατίθεται μετασχηματιστής 
ρεύματος 9 V          

*220357         5 Kgr       0,5 gr                        

*220112       10 Kgr          1 gr                     

    30.40109   ηλεκτρονική ζυγαριά 
κουζίνας
με στήριγμα τοίχου
100 kgr / (50 gr)
                       29x28x3,4 cm

    30.40714   ηλεκτρονική ζυγαριά 
κουζίνας, 5 kgr
με απόκλιση 1 gr
ελάχιστη ζύγιση 20 gr
ενδείξεις σε gr, Kgr ή lb
με 2 μπαταρίες λιθίου
                    20x15,1x1,1 cm

    30.40054   ηλεκτρονική ζυγαριά 
κουζίνας
5 kgr / (1 gr)
                    25,3x20x5,3 cm

    30.40108   θερμόμετρο infrared
-32°C / +300°C
απόκλιση 1,5°C
διαβάθμιση 0,1°C
λειτoυργεί με μπαταρία 9V
                         3,7x7x15 cm

    30.40111   θερμόμετρο ακίδας
-50°C / +300°C
απόκλιση 1°C
διαβάθμιση 0,1°C
με inox ακίδα 21,3 cm
αδιάβροχο, 
με θήκη & stand
                   8,5x4,5x19,5 cm

    30.40181   θερμόμετρο/χρονόμετρο
ψηφιακό
με ακίδα 21 cm
0°C / +250°C
                               6,5x7 cm

    30.40720   θερμόμετρο ακίδας
fast response 
-50°C / +350°C
απόκλιση 0,8°C
διαβάθμιση 0,1°C
με inox ακίδα 13 cm
αδιάβροχο
                2x4,2 cm | 20,4 cm

    30.40110   σετ 4 θερμόμετρα 
mini steak, inox
με ενδείξεις “rare - medium
- well done”
                               2,5x5 cm

    30.40716   θερμόμετρο φούρνου
inox, 50°C / +300°C
διαβάθμιση 10°C
                                  6χ7 cm

    30.40717   θερμόμετρο ψυγείου
inox, -50°–+25°C
διαβάθμιση 2,5°C
                                  6x7 cm

    30.41218   θερμόμετρο γάλακτος
με κλιπ και πράσινη 
ένδειξη ιδανικής 
θερμοκρασίας γάλακτος
inox, -10°C / +110°C

    25.00423   γραδόμετρο, 14 cm
                        διαβαθμίσεις

1100-1400 g/ml –
15-40° Baumé 



κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180061
στρογγυλή
SFT118/Y
18χ4 cm

100180062
στρογγυλή
SFT120/Y
20χ4 cm

100180063
στρογγυλή
SFT122/Y
22χ4,2 cm

100180064
στρογγυλή
SFT124/Y
24χ4,2 cm

100180065
στρογγυλή
SFT126/Y
26χ4,5 cm

100180066
στρογγυλή
SFT128/Y
28χ4,7 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180069
«έλατο»
SFT203/Y
28x20χ4 cm

100180070
«αρκούδος»
SFT204/Y
29x20χ6 cm

100180073
«savarin»
SFT224/Y
24χ6 cm

100180074
pizza
SFT228/Y
28χ2 cm

100180077
τάρτας
SFT424/Y
24χ3 cm

100180078
τάρτας
SFT426/Y
26χ3 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180079
τάρτας
SFT428/Y
28χ3 cm

100180083
«κρίνος» βαθιά
SFT722/Y
22χ10 cm

100180084
«κρίνος» ρηχή
SFT726/Y
26χ8 cm

100180607
«τριαντάφυλλο»
SFT251/Y
22χ10 cm

*
«ηλιοτρόπιο»
SFT252/Y
26χ7 cm

100180072
«μαργαρίτα»
SFT220/Y
22χ4,5 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180075
«gugelhopf»
SFT250/Y
22χ11 cm

100180082
«meteora»
SFT600/Y
24χ10 cm

100180604
«brioche»
SFT522/Y
22χ8 cm

100180867
«try me»
SFT514/Y
14χ5 cm

100180071
«καρδιά»
SFT210/Y
22x21,8χ3 cm

100180067
«αστέρι» μικρό
SFT201/Y
26χ4 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180068
«αστέρι» μεγάλο
SFT202/Y
26χ5 cm

100180080
«plum»
SFT326/Y
24x10,5χ6,5 cm

100180081
«plum»
SFT330/Y
26x10χ7 cm

100180085
«plum κρίνος»
SFT730/Y
30x14,5χ8 cm

100180076
ορθογώνια
SFT300/Y
28x22χ4 cm

κωδικός

περιγραφή

διάσταση

30.41195
semi-sphere, 
6 θεσεων
7 cm | 3,2 cm

30.41196
tartalette, 
15 θεσεων
5 cm | 1,7 cm

30.41197
madeleines, 
9 θεσεων
7x4,7 cm | 1,7 cm

30.41198
briochette, 
6 θεσεων - 
8 cm | 4 cm

30.41199
mini muffins, 
11 θεσεων - 
5,3 cm | 3 cm

30.41200
mini cake, 
9 θεσεων
8x3 cm | 3,3 cm

κωδικός

περιγραφή

διάσταση

30.41201
muffins, 
6 θεσεων
6,9 cm | 4 cm

30.41202
mini madeleines, 
20 θεσεων
4,2x2,9 cm | 1,1 cm

30.41203
cannele bordelais, 
8 θεσεων
5,4 cm | 4,8 cm

ζ α χ α ρ ο π λ α σ τ ε ί ο
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ΦΟΡΜΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ «UNIFLEX»
Κάθε φόρμα συνοδεύεται από ενισχυτικό δαχτυλίδι συγκράτησης του χείλους

32,5 cm 17,6 cm

53
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32
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 c
m

60
 c

m

40 cm

ΦΟΡΜΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ GN 1/3



ΦΟΡΜΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ «SILICONFLEX»
ζ α χ α ρ ο π λ α σ τ ε ί ο

Οι φόρμες σιλικόνης 
«Siliconflex» είναι διαστάσεων
17,5χ30 cm που επιτρέπει την
τοποθέτησή τους είτε σε δίσκο
60χ40 cm (4 τεμ.) είτε σε δίσκο
GN 1/1 (3 τεμ.). Διατίθενται σε
συσκευασία 4 τεμαχίων.

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180001
ημισφαιρική (5 θέσ.)
SF001/4
8χ4 cm

100180002
ημισφαιρική (6 θέσ.)
SF002/4
7χ3,5 cm

100180003
ημισφαιρική (6 θέσ.)
SF003/4
6χ3 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180004
ημισφαιρική (8 θέσ.)
SF004/4
5χ2,5 cm

100180005
ημισφαιρική (15 θέσ.)
SF005/4
4χ2 cm

100180006
ημισφαιρική (24 θέσ.)
SF006/4
3χ1,5 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180007
πυραμίδα (6 θέσ.)
SF007/4
7,1x7,1χ4 cm

100180008
πυραμίδα (15 θέσ.)
SF008/4
3,6x3,6χ2,2 cm

100180009
«pomponette» (24 θέσ.)
SF009/4
3,4χ1,6 cm

100180010
«savarin mini» (18 θέσ.)
SF010/4
4,1χ1,2 cm

100180011
«savarin» (8 θέσ.)
SF011/4
6,5χ2,1 cm

100180012
«savarin» (6 θέσ.)
SF012/4
7,2χ2,3 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180013
«tartalet mini» (15 θέσ.)
SF013/4
5χ1 cm

100180014
«tartalet» (15 θέσ.)
SF014/4
5χ1,5 cm

100180015
«tartalet» (8 θέσ.)
SF015/4
6χ1,7 cm

100180016
«tartalet» (6 θέσ.)
SF016/4
7χ2 cm

100180017
οβάλ (16 θέσ.)
SF017/4
5,5x3,3χ2 cm

100180018
οβάλ (9 θέσ.)
SF018/4
7x5χ2 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180055
οβάλ (8 θέσ.)
SF055/4
7,5x5,5χ3,5 cm

100180019
κύλινδρος (15 θέσ.)
SF019/4
3,5χ3,8 cm

100180020
κύλινδρος (11 θέσ.)
SF020/4
4,5χ4,8 cm

100180021
κύλινδρος (8 θέσ.)
SF021/4
5,5χ6 cm

100180022
«muffin mini» (11 θέσ.)
SF022/4
5,1χ2,8 cm

100180023
«muffin medium» (6 θέσ.)
SF023/4
6,χ3,5 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180024
«muffin large» (5 θέσ.)
SF024/4
8,1χ3,2 cm

100180052
«muffin» (6 θέσ.)
SF052/4
7,5χ6 cm

100180025
ορθογώνια (20 θέσ.)
SF025/4
4,9x2,6χ3,8 cm

100180054
ορθογώνια (7 θέσ.)
SF054/4
9,5x4,5χ1,2 cm

100180026
ατομικό κέικ (12 θέσ.)
SF026/4
7,9x2,9χ3 cm

100180027
«petit-four» (15 θέσ.)
SF027/4
4χ2 cm

53 cm

32,5 cm

Gastronorm

40
cm

60 cm

Pastry
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κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180050
«bordelais» (8 θέσ.)
SF050/4
5,5χ4,5 cm

100180059
«bordelais» (18 θέσ.)
SF059/4
4,5χ4,5 cm

100180034
«brioche» (6 θέσ.)
SF034/4
7,9χ3,7 cm

100180035
«brioche» (6 θέσ.)
SF035/4
7,9χ3 cm

100180036
«καρδιά» (6 θέσ.)
SF036/4
6,5χ4 cm

100180040
«καρδιά» (8 θέσ.)
SF040/4
6χ3,5 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180038
«βάρκα» (12 θέσ.)
SF038/4
7,2x3χ1,5 cm

100180039
«βάρκα» (9 θέσ.)
SF039/4
10x4,4χ1,5 cm

100180041
«αυγό» μισό (5 θέσ.)
SF041/4
10,2x7,3χ3,6 cm

100180042
βάση μπισκότου (3 θ.)
SF042/4
10,3χ2 cm

100180043
τάρτας (15 θέσ.)
SF043/4
4χ1,3 cm

100180044
τάρτας (15 θέσ.)
SF044/4
5χ1,4 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180045
τάρτας (8 θέσ.)
SF045/4
6χ1,7 cm

100180046
τάρτας (6 θέσ.)
SF046/4
7χ1,7 cm

100180047
τάρτας (6 θέσ.)
SF047/4
8χ1,8 cm

100180048
«διαμάντι» (18 θέσ.)
SF048/4
3,5χ2,3 cm

100180049
«διαμάντι» (6 θέσ.)
SF049/4
6,8χ4,5 cm

100180051
«bavarese» (8 θέσ.)
SF051/4
5,7χ5,7 cm

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180053
«krapfen» (6 θέσ.)
SF053/4
6χ2 cm

100180056
«μαργαρίτα» (6 θέσ.)
SF056/4
7χ2,8 cm

100180057
«gugelhopf» (8 θέσ.)
SF057/4
5,5 cm

100180058
«gugelhopf» (6 θέσ.)
SF058/4
7x3,6 cm

100180060
«nougat» (20 θέσ.)
SF060/4
5x2,5x2 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

100180556  επιφάνεια σιλικόνης κόκκινη
SILICOPAT1/R     39,5x59,5 cm

επιφάνεια σιλικόνης με ίνες, λευκή

100180165  SILICOPAT1/B     39,5x59,5 cm

100180166   SILICOPAT2/B            31x51 cm

100180501  SILICOPAT3/B            62x42 cm

100180502  SILICOPAT4/B            79x59 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

100180545  κουπάτ πλαστικό για SF047
CUTTER80

100180546  κουπάτ πλαστικό για SF014
CUTTER50

κωδικός

περιγραφή

κωδ. εργ.

διάσταση

100180028
κύλινδρος (8 θέσ.)
SF028/4
6χ3,5 cm

100180029
«fiorentine» (8 θέσ.)
SF029/4
6χ1,2 cm

100180030
«fiorentine mini» (24 θ.)
SF030/4
3,5χ0,5 cm

100180031
«madeleine mini» (15 θ.)
SF031/4
4,4x3,4χ1 cm

100180032
«madeleine» (9 θέσ.)
SF032/4
6,8x4,5χ1,7 cm

100180033
«bordelais mini» (18 θ.)
SF033/4
3,5χ3,5 cm
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                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

   100180638   δοσομετρητής πλαστικός,
100 cl
FLACONE               7x7χ27 cm

   100180336   βάση για 3 δοσομετρητές
PORTAFLACONE                       
                            25x11x8 cm

   100180335   δοσομετρητής
COLINO                            90 cl

   100180341   κανάτα μεζούρα
CFTRA1                            50 cl

   100180342   κανάτα μεζούρα
CFTRA2                          100 cl

   100180343   κανάτα μεζούρα
CFTRA3                          200 cl

   100180344   κανάτα μεζούρα
CFTRA4                          400 cl

   100180337   σέσουλα πλαστική
SES250                            25 cl

   100180338   σέσουλα πλαστική
SES500                        51,2 cl

   100180339   σέσουλα πλαστική
SES800                        85,7 cl

   100180340   σέσουλα πλαστική
SES1500                       152 cl

   100180249   σπάτουλα λαστιχένια, 
πλαστικό χερούλι, 110°C
MEL250                         25 cm

   100180250   σπάτουλα λαστιχένια, 
πλαστικό χερούλι, 110°C
MEL350                         35 cm

   100180251   σπάτουλα λαστιχένια, 
πλαστικό χερούλι, 110°C
MEL450                         45 cm

   100180252   σπάτουλα τρίγωνη 
λαστιχένια με πλαστ. χερ.
MTR250       25 cm (10x8 cm)

                      *   σπάτουλα «exoglass», 220°C
MEX250                         25 cm

   100180665   σπάτουλα «exoglass», 220°C
MEX300                         30 cm

   100180666   σπάτουλα «exoglass», 220°C
MEX400                         40 cm

   100180667   σπάτουλα «exoglass», 220°C
MEX500                         50 cm

   100180253   σπάτουλα πλαστική, 
σπαστή, 130°C
SPANG29                       29 cm

   100180254   σπάτουλα πλαστική, 
σπαστή, 130°C
SPANG39                       39 cm

   100180323   χούφτα πλαστική με δόντια
RTD1                   14,5x9,5 cm

   100180327   χούφτα πλαστική οβαλ
RTF1                        15x11 cm

   100180325   χούφτα πλαστική οβαλ
RTL1                   14,5x9,5 cm

   100180326   χούφτα πλαστική οβαλ
RTP1                          12x9 cm

   100180324   χούφτα πλαστική οβαλ
RTA1                      12,5x9 cm

   100180329   χούφτα πλαστική ίσια
RTT1                    21,5x13 cm

   100180328   χούφτα πλαστική ίσια με
αντιολισθητική επιφάνεια
RTS1                    19,5x15 cm

 *100180236   πλάστης ξύλινος - inox άξονας
RLS40                        40x9 cm

 *100180238   πλάστης ξύλινος - inox άξονας
RLS50                        50x9 cm

 *100180239   πλάστης ξύλινος - inox άξονας
RLS60                        60x9 cm

   060400052   πλάστης inox
P13202              25,4x6,3 cm

   100180240   πλάστης polyethylene
RLS50PE                    50x7 cm

   100180241   πλάστης polyethylene
RLS60PE                    60x7 cm

   100180242   πλάστης polyethylene
RLS70PE                    70x7 cm

   100180673   πλάστης/κοπτικό 0,5 cm,
polyethylene
RLT5                              33 cm

   100180674   πλάστης/κοπτικό 1 cm
polyethylene
RLT10                            33 cm

   100180675   πλάστης/κοπτικό 1,5 cm
polyethylene
RLT15                            33 cm

   100180782   πινέλο με φυσική τρίχα
PEM20                             2 cm

   100180569   πινέλο με φυσική τρίχα
PEM30                             3 cm

   100180570   πινέλο με φυσική τρίχα
PEM40                             4 cm

   100180571   πινέλο με φυσική τρίχα
PEM50                             5 cm

   100180572   πινέλο με φυσική τρίχα
PEM60                             6 cm

   100180573   πινέλο με φυσική τρίχα
PEM70                             7 cm

                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

Ζητήστε μας τον εξειδικευμένο κατάλογο ζαχαροπλαστικής και παγωτού
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                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

   100180661   κόπτης ζύμης, inox
RD105              10,5x10,5 cm

   100180662   κόπτης ζύμης, inox
RD125              12,5x10,5 cm

   100180663   κόπτης ζύμης, inox
RD150                 15x10,5 cm

   100180664   κόπτης ζύμης, inox
RD175              17,5x10,5 cm

   100180330   κόπτης ζύμης ίσιος
RAS1                       13x10 cm

   100180331   κόπτης ζύμης ίσιος
RAS2                    17,5x10 cm

   100180332   κόπτης ζύμης τριγωνικός
RAS3                14,5x19,5 cm

   100180333   κόπτης ζύμης/σπάτουλα
RAS4                       15x17 cm

   100180589   κόπτης ζύμης/σπάτουλα
RAS5                              25 cm

   100180590   κόπτης ζύμης/σπάτουλα
RAS6                              30 cm

   100180591   κόπτης ζύμης/σπάτουλα
RAS7                              12 cm

   100180592   κόπτης ζύμης/σπάτουλα
RAS8                              20 cm

   100180503   κόπτης ζύμης
CUTTER4

   100180504   κόπτης ζύμης
CUTTER5

   100180677   κόπτης ζύμης
CUTTER7

   100180678   κόπτης ζύμης με δόντια
CUTTER8

   100180679   κόπτης ζύμης
CUTTER9

   100180680   κόπτης ζύμης με δόντια
CUTTER10

   100180682   κόπτης ζύμης με δόντια 
και από τις δύο πλευρές
CUTTER12

   100180681   κόπτης ζύμης, 
με 2 λεπίδες με δόντια 
και από τις δύο πλευρές 
CUTTER11

   100180684   κόπτης ζύμης
CUTTER14

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

250

                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

   100180576   κόπτης κρουασάν, inox
RSC110x150          11x15 cm

   100180577   κόπτης κρουασάν, inox
RSC180x140          18x14 cm

   100180578   κόπτης κρουασάν, inox
RSC180x200          18x20 cm

   100180579   κόπτης κρουασάν, inox
RSC97x210          9,7x21 cm

   100180580   κόπτης κρουασάν, inox
τριπλός
RTC180x200          18x20 cm

   100180575   κόπτης κρουασάν, inox
διπλός
RDC180x200         18x20 cm

   100180566   ρολό τρυπήματος ζύμης
πλαστικό
RFP6                                6 cm

   100180565   ρολό τρυπήματος ζύμης
πλαστικό
RFP12                            12 cm

   100180647   ρολλό τρυπήματος ζύμης
inox
RFP12INOX                    12 cm

   100180568   ρολό κοπής ζύμης, 
σχέδιο «Χ», πλαστικό
RPL6                                6 cm

   100180567   ρολό κοπής ζύμης, 
σχέδιο «Χ», πλαστικό
RPL12                            12 cm

   100180648   ρολλό κοπής ζύμης, 
σχέδιο «Χ», inox
RPL12INOX                    12 cm

   100180263   τροχός κοπής ζύμης,
«strudel», πλαστικός
RPS6                                6 cm

   100180688   σχάρα πλαστική décor
DECOR30                       30 cm

   100180649   διαχωριστής ζύμης, inox
5 ρόδες ίσιες
ROTARINOX5P                          

   100180651   διαχωριστής ζύμης, inox 
7 ρόδες ίσιες
ROTARINOX7P                          

   100180547   διαχωριστής ζύμης, inox 
5 ρόδες ίσιες + 5 κατσαρές
ROTARINOX5P/O                   

   100180653   διαχωριστής ζύμης, inox 
7 ρόδες ίσιες + 7 κατσαρές
ROTARINOX7P/O



ζ α χ α ρ ο π λ α σ τ ε ί ο
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                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

   100180274   διαχωριστής τούρτας, inox
PPT8X                      8 θέσεων

   100180275   διαχωριστής τούρτας, inox
PPT10X                  10 θέσεων

   100180276   διαχωριστής τούρτας, inox
PPT12X                  12 θέσεων

   100180668   διαχωριστής τούρτας, inox
PPT14X                  14 θέσεων

   100180669   διαχωριστής τούρτας, inox
PPT16X                  16 θέσεων

   100180564   κόπτης για παντεσπάνι 
με 3 ρυθμιζόμενες λάμες
από 1 έως 9 cm
CS3                                46 cm

   100180605   κουπάτ με χερούλι, inox,
κυματιστό
CUT1FM12                     12 cm

   100180606   κουπάτ με χερούλι, inox,
κυματιστό
CUT1FM14                     14 cm

   100180670   κουπάτ με χερούλι, inox,
ίσιο
CUT1LM12                     12 cm

   100180671   κουπάτ με χερούλι, inox,
ίσιο
CUT1LM14                     14 cm

   100180170   σετ κουπάτ, inox, στρ. ίσιο
CUT1L9         (9 τεμ.) 3-11 cm

   100180172   σετ κουπάτ, inox, στρ. ίσιο
CUT1L12   (12 τεμ.) 3-14 cm

   100180175   σετ κουπάτ, inox, οβαλ ίσιο
CUT2L9  (9 τεμ.) 3,4-11,7 cm

   100180776   σετ κουπάτ, inox, οβαλ ίσιο
CUT2L12    (12 τεμ.) 4-15 cm

   100180171   σετ κουπάτ, inox, 
στρογγυλό κυματιστό
CUT1F9         (9 τεμ.) 3-11 cm

   100180173   σετ κουπάτ, inox, 
στρογγυλό κυματιστό
CUT1F12    (12 τεμ.) 3-14 cm

   100180176   σετ κουπάτ, inox, 
οβαλ κυματιστό
CUT2F9  (9 τεμ.) 3,4-11,7 cm

                      *   σετ κουπάτ, inox, 
οβαλ κυματιστό
CUT2F12    (12 τεμ.) 4-15 cm

Δατίθενται και σε σχέδια «αστέρι» και «καρδιά»

   100180136   σετ κουπάτ, πλαστικά, 
διάφορα σχέδια
TPGSET            (9 τεμ.) 6,5 cm

   100180137   σετ κουπάτ, πλαστικά, 
διάφορα σχέδια
TPMSET               (9 τεμ.) 4 cm

                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

   100180243   σφραγίδα ψωμιού
STPTA1                    14x15 cm

   100180498   σφραγίδα ψωμιού
STPTA2                    14x15 cm

   100180244   σφραγίδα ψωμιού
STPTA3                       12,5 cm

   100180499   σφραγίδα ψωμιού
STPTA4               16,5x8,5 cm

   100180500   σφραγίδα ψωμιού
STPTA5                       12,5 cm

   100180245   σφραγίδα ψωμιού
STPTA6                            8 cm

   100180246   σφραγίδα ψωμιού
STPTA7                            8 cm

   100180247   σφραγίδα ψωμιού
STPTA8                            8 cm

   100180248   σφραγίδα ψωμιού
STPTA9                            8 cm

   100180685   σφραγίδα ψωμιού kaiser
STPK



ΤΣΕΡΚΙΑ ΙNOX
ζ α χ α ρ ο π λ α σ τ ε ί ο

                 κωδικός    περιγραφή / κωδ. εργ.                              ύψος

   100180809   τσέρκι στρογγυλό, 12 cm         5 cm

                      *   τσέρκι στρογγυλό, 14 cm         5 cm

                      *   τσέρκι στρογγυλό, 16 cm         5 cm

                      *   τσέρκι στρογγυλό, 18 cm         5 cm

   100180811   τσέρκι στρογγυλό, 20 cm         5 cm

                      *   τσέρκι στρογγυλό, 24 cm         5 cm

                      *   τσέρκι στρογγυλό, 26 cm         5 cm

                      *   τσέρκι στρογγυλό, 28 cm         5 cm

                 κωδικός    περιγραφή                                                  ύψος

   100180810   τσέρκι οβάλ, 10 cm                   5 cm

   100180138   τσέρκι οβάλ, 12 cm                   5 cm

                      *   τσέρκι οβάλ, 14 cm                   5 cm

   100180139   τσέρκι οβάλ, 16 cm                   5 cm

                      *   τσέρκι οβάλ, 18 cm                   5 cm

   100180140   τσέρκι οβάλ, 20 cm                   5 cm

   100180141   τσέρκι οβάλ, 24 cm                   5 cm

                      *   τσέρκι οβάλ, 26 cm                   5 cm

   100180142   τσέρκι οβάλ, 28 cm                   5 cm

                      *   τσέρκι οβάλ, 30 cm
2H5X30                                        5 cm

                 κωδικός    περιγραφή                                                  ύψος

τσέρκια εξάγωνα

                      *   τσέρκι, 5 cm/πλευρά                  5 cm

   100180143   τσέρκι, 6 cm/πλευρά                  5 cm

                      *   τσέρκι, 7 cm/πλευρά                  5 cm

   100180144   τσέρκι, 8 cm/πλευρά                  5 cm

                      *   τσέρκι, 9 cm/πλευρά                  5 cm

   100180145   τσέρκι, 10 cm/πλευρά                5 cm

                      *   τσέρκι, 11 cm/πλευρά                5 cm

   100180146   τσέρκι, 12 cm/πλευρά                5 cm

                      *   τσέρκι, 13 cm/πλευρά                5 cm

                      *   τσέρκι, 14 cm/πλευρά                5 cm

                 κωδικός    περιγραφή / κωδ. εργ.                              ύψος

   100180151   τσέρκι καρδιά, 12 cm                5 cm

   100180532   τσέρκι καρδιά, 14 cm                5 cm

   100180152   τσέρκι καρδιά, 16 cm                5 cm

   100180533   τσέρκι καρδιά, 18 cm                5 cm

   100180153   τσέρκι καρδιά, 20 cm                5 cm

   100180534   τσέρκι καρδιά, 22 cm                5 cm

   100180154   τσέρκι καρδιά, 24 cm                5 cm

   100180536   τσέρκι καρδιά, 26 cm                5 cm

                 κωδικός    περιγραφή                                                  ύψος

   100180506   τσέρκι «κόμμα», 10 cm            5 cm

   100180508   τσέρκι «κόμμα», 12 cm            5 cm

   100180510   τσέρκι «κόμμα», 14 cm            5 cm

   100180512   τσέρκι «κόμμα», 16 cm            5 cm

   100180514   τσέρκι «κόμμα», 18 cm            5 cm

   100180516   τσέρκι «κόμμα», 20 cm            5 cm

   100180518   τσέρκι «κόμμα», 22 cm            5 cm

   100180520   τσέρκι «κόμμα», 24 cm            5 cm

   100180522   τσέρκι «κόμμα», 26 cm            5 cm

   100180524   τσέρκι «κόμμα», 28 cm            5 cm

                 κωδικός    περιγραφή / κωδ. εργ.                              ύψος

   100180156   τσέρκι ορθογώνιο ρυθμιζόμενο
30x30 cm έως 57x56 cm           4 cm

   100180157   τσέρκι ορθογώνιο ρυθμιζόμενο
30x30 cm έως 57x56 cm           5 cm
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                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

   100620020   φόρμα κέικ αλουμινίου
«americano» χωρίς τρύπα
30/18                     18x10 cm

   100620021   φόρμα κέικ αλουμινίου
«americano» με τρύπα
35/18                     18x10 cm

   100620022   φόρμα κέικ αλουμινίου
«americano» με τρύπα
35/20                     20x11 cm

   100620023   φόρμα κέικ αλουμινίου
«americano» με τρύπα
35/22                     22x11 cm

   100620025   φόρμα κέικ αλουμινίου
«margherita» χωρίς τρύπα
33/20                    20x6,5 cm

   100620026   φόρμα κέικ αλουμινίου
στρογγυλή με τρύπα
37/22                    22x6,5 cm

   100620027   φόρμα κέικ αλουμινίου
στρογγυλή με τρύπα
37/24               24x7,5 cm

   100620028   φόρμα κέικ αλουμινίου
στρογγυλή με τρύπα
37/26               26x8,5 cm

   100620029   φόρμα κέικ αλουμινίου
στρογγυλή με τρύπα
37/30               30x8,5 cm

   100620035   φόρμα κέικ αλουμινίου
ορθογώνια
38/26           26x8x7,5 cm

   100620036   φόρμα κέικ αλουμινίου
ορθογώνια
38/30           30x8x7,5 cm

   100620040   φόρμα ψωμιού blue steel
με συρόμενο καπάκι 
38BC/30X10    30x10x10 cm

   100620041   φόρμα ψωμιού blue steel
με συρόμενο καπάκι
38BC/40X10    40x10x10 cm

                         φόρμα κρέμας αλουμινίου
ψηλή

                    *   219/5                     5χ6 cm
                    *   219/6                     6χ7 cm
                    *   219/6,5              6,5χ7 cm
                    *   219/7                     7χ8 cm
                    *   219/8                     8χ9 cm

                         φόρμα κρέμας αλουμινίου
χαμηλή

                    *   219/Β6,5        6,5χ4,5 cm
                    *   219/Β7                  7χ5 cm
                    *   219/Β8               8χ5,5 cm

                         φόρμα κρέμας αλουμινίου
αντικολλητική

                    *   219/Τ6                   6χ6 cm
                    *   219/Τ6,5            6,5χ5 cm
                    *   219/Τ6,5        6,5χ6,5 cm
                    *   219/Τ7                   7χ7 cm

                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

   060620340   ταψί σιδερένιο, blue steel
149BLU/60X40 60x40x3 cm

   060620341   ταψί σιδερένιο, blue steel
149BLU/65X45 65x45x3 cm

                     *   ταψί αλουμινίου alloy3003,
αντικολλητική επίστρωση
teflon, με μικρές τρύπες 2 mm
49/2MFS              60x40x2 cm

                     *   ταψί alloysteel
(αλουμινίου/σιδήρου)
με αντικολλητική επίστρωση
ειδική για ζύμες
149/AL2V            60x40x2 cm

   060620220   δίσκος αλουμινίου GN 1/1,
με μικρές τρύπες
182MF-1/1     53x32,5x2 cm

   060620221   δίσκος αλουμινίου GN 1/1,
με μικρές τρύπες και οδηγούς
στις μικρές πλευρές του
182MFB-1/1   53x32,5x2 cm

   100620001   δίσκος αλουμινίου
με αυλάκια μπαγκέτας
με μικρές τρύπες
49/Β 1/1        53x32,5x2 cm

   100620002   δίσκος αλουμινίου 
με αυλάκια μπαγκέτας 
με μικρές τρύπες
49Β 60Χ40         60x40x2 cm

   100620010   δίσκος αλουμινίου
για rolls 12,5 cm, 
GN 1/1 6 θέσεων
183-1/1      53x32,5x1,8 cm

   100620011   δίσκος αλουμινίου
για rolls 12,5 cm, 
GN 2/1 12 θέσεων
183-2/1          65x53x1,8 cm

 060620200   δίσκος GN 1/1 αλουμινίου
182C/2,0         53x32,5x2 cm

 060620205   δίσκος GN 1/1 αλουμινίου,
ασημένια αντικολλητική 
επίστρωση
182CS/2,0       53x32,5x2 cm

 060620206   ταψί GN 1/1 αλουμινίου,
ασημένια αντικολλητική 
επίστρωση
182CS/6,5    53x32,5x6,5 cm

 060620207   ταψί GN 1/1 αλουμινίου,
ασημένια αντικολλητική 
επίστρωση
182CS/10,0   53x32,5x10 cm

ΤΑΨΙΑ / ΦΟΡΜΕΣ
ζ α χ α ρ ο π λ α σ τ ε ί ο
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                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις                  κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

      30.40676     σετ 5 μύτες απλές, inox
για σακούλες ζαχαρ/κής, 
6, 8, 10, 12, 14 mm

     30.40675     σετ 5 μύτες κυματιστές,
inox
για σακούλες ζαχαρ/κής, 
6, 8, 10, 12, 14 mm

     30.40540     σετ 5 μύτες, inox
1 γεμίσματος, 1 μακαρόν,
1 ντεκόρ, 1 κυματισμού , 
1 γραψίματος

  100180830     σακούλα σιλικόνης
SPR034                         34 cm

  100180831     σακούλα σιλικόνης
SPR045                         45 cm

  100180832     σακούλα σιλικόνης
SPR050                         50 cm

σακούλες βαμβακερές
  100180282     σακούλα                    34 cm

  100180283     σακούλα                    40 cm

  100180284     σακούλα                    46 cm

  100180285     σακούλα                    50 cm

  100180286     σακούλα                    55 cm

  100180287     σακούλα                    60 cm

  100180288     σακούλα                    65 cm

  100180289     σακούλα                    70 cm

  100180290     σακούλα                    75 cm

  100180277     βάση πλαστική 
για σακούλες  
ζαχαροπλαστικής 
VASO

                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

  100180204     κομπρεσέρ αέρος 3 bar
DECOMP2

100180206    πέννα αερογράφου, 3 mm
DECOAIR2                       7 cm

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ DECOR
                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις

  100180622     χτένα décor, πλαστική
PD11/12                      70 cm

  100180623     χτένα décor, πλαστική
PD13/14                      70 cm

  100180637     χτένα décor «ξύλο»,
πλαστική 
TFL15                            15 cm

ΧΤΕΝΕΣ DECOR

   100180315   σετ κορνέ πλαστικά διάφορα
6 τεμ.
BPL6

   100180314   σετ κορνέ πλαστικά διάφορα
12 τεμ.
BOSPL2

   100180596   σετ κορνέ polycarbonate
διάφορα, 12 τεμ.
BBP1

   100180597   σετ κορνέ polycarbonate
διάφορα, 12 τεμ.
BBP2

   100180588   σετ κορνέ polycarbonate
διάφορα, 24 τεμ.
BBP3

  100180278     σακούλα μιας χρήσης, 
polyethylene, ρολό 100 τεμ.
ROLLH30                      30 cm

  100180279     σακούλα μιας χρήσης, 
polyethylene, ρολό 100 τεμ.
ROLLH40                      40 cm

  100180280     σακούλα μιας χρήσης, 
polyethylene, ρολό 100 τεμ.
ROLLH55                      55 cm

  100180281     σακούλα μιας χρήσης, 
polyethylene, ρολό 100 τεμ.
ROLLH65                      65 cm

  100180602     διανεμητής ρολού
σακούλας μιας χρήσης,
πλαστικός επιτοίχιος 
ROLLER
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   040040001   δαντέλα στρογγυλή                    34091              9 cm            8x250

   040040002   δαντέλα στρογγυλή                    34101           10 cm            8x250

   040040003   δαντέλα στρογγυλή                    34121           12 cm            8x250

   040040004   δαντέλα στρογγυλή                    34131           13 cm            8x250

   040040005   δαντέλα στρογγυλή                    34141           14 cm            8x250

   040040006   δαντέλα στρογγυλή                    34161           16 cm            8x250

   040040007   δαντέλα στρογγυλή                    34171           17 cm            8x250

   040040008   δαντέλα στρογγυλή                    34181           18 cm            8x250

   040040009   δαντέλα στρογγυλή                    34191           19 cm            8x250

   040040010   δαντέλα στρογγυλή                    34201           20 cm            8x250

   040040011   δαντέλα στρογγυλή                    34211           21 cm            8x250

   040040012   δαντέλα στρογγυλή                    34221           22 cm            8x250

   040040013   δαντέλα στρογγυλή                    34241           24 cm            8x250

   040040014   δαντέλα στρογγυλή                    34261           26 cm            8x250

   040040015   δαντέλα στρογγυλή                    34271           27 cm            8x250

   040040016   δαντέλα στρογγυλή                    34311           31 cm            4x250

   040040017   δαντέλα στρογγυλή                    34331           33 cm            4x250

                      *   δαντέλα στρογγυλή                    34341           34 cm            4x250

   040040018   δαντέλα στρογγυλή                    34371           37 cm            4x250

   040040019   δαντέλα στρογγυλή                    34421           42 cm            4x250

                      *   δαντέλα στρογγυλή                    34462           46 cm         10x100

                      *   δαντέλα στρογγυλή                    34492           49 cm         10x100

   040040020   δαντέλα οβάλ                              36161     16x23 cm            8x250

   040040021   δαντέλα οβάλ                              36191     19x27 cm            8x250

   040040022   δαντέλα οβάλ                              36221     22x30 cm            4x250

   040040023   δαντέλα οβάλ                              36271     27x36 cm            4x250

   040040024   δαντέλα παραλληλόγραμμη       36301     18x30 cm            8χ250

                      *   δαντέλα παραλληλόγραμμη       36351     20x40 cm            8χ250

   040040025   δαντέλα παραλληλόγραμμη       36371     26x37 cm            4χ250

   040040026   δαντέλα παραλληλόγραμμη       36401     30x40 cm            4χ250

   040040027   δαντέλα παραλληλόγραμμη       36451     36x45 cm            4χ250

                 κωδικός      περιγραφή                                               κωδ. εργ.           διάμετρος        συσκευασία

                 κωδικός    περιγραφή                         διαστάσεις ΔΑΝΤΕΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ, ΛΕΥΚΕΣ
 100180167     σετ 10 πιρούνια σοκολάτας,

inox
CHOCOFORΚ

 100180658     ξύστρα σοκολάτας, ίσια, 
inox
RC115                  12x11,5 cm

 100180659     ξύστρα σοκολάτας, πομπέ,
inox
RC110                     12x11 cm

 100180759     σχάρα στραγγίσματος,
τετράγωνη, ιnox
PR30X30                 30x30 cm

                     *     σχάρα στραγγίσματος,
τετράγωνη, ιnox
PR50X50                 50x50 cm

 100180655     σχάρα στραγγίσματος,
ορθογώνια, ιnox
PR40X60                 40x60 cm

 100180656     σχάρα στραγγίσματος,
στρογγυλή, ιnox
PR30                              30 cm

 100180657     σχάρα στραγγίσματος,
στρογγυλή, ιnox
PR40                              40 cm

 100180209     κατσαρόλι χάλκινο, 120 cl
MCS140                         14 cm

 100180210     κατσαρόλι χάλκινο, 180 cl
MCS160                         16 cm

 100180211     κατσαρόλι χάλκινο, 250 cl
MCS180                         18 cm

 100180212     κατσαρόλι χάλκινο, 350 cl
MCS200                         20 cm

 100180213     θερμόμετρο καραμέλας
ΜΤΕ                                30 cm

 100180214     βάση θερμόμετρου, inox
MRTE                          13,7 cm

 100180207     φλόγιστρο (λειτουργεί 
με αέριο αναπτήρων)
CANNELO PRO

 100180208     φλόγιστρο (λειτουργεί 
με αέριο αναπτήρων)             
CANNELO

 100180216     καραμελοποιητής
ηλεκτρικός
MCAR

 100180215     ψυκτικό σοκολάτας, 400 cl
EUROCHOCK                             



ΔΟΧΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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                κωδικός     περιγραφή                                                           κωδ. εργ.                            διαστάσεις

   060630100   δοχείο GN 2/1                             BP21200             53x65x20 cm

   060630101   καπάκι δοχείου GN 2/1               CP21000                                 
   060630102   δίσκος στραγγίσματος GN 2/1     FFP21000                                 
   060630103   δοχείο GN 1/1                             BP11065         53x32,5x6,5 cm

   060630104   δοχείο GN 1/1                             BP11100          53x32,5x10 cm

   060630105   δοχείο GN 1/1                             BP11150          53x32,5x15 cm

   060630106   δοχείο GN 1/1                             BP11200          53x32,5x20 cm

   060630107   καπάκι δοχείου GN 1/1               CP11000                                 
   060630108   δίσκος στραγγίσματος GN 1/1     FFP11000                                 
   060630109   δοχείο GN 1/2                             BP12065     32,5x26,5x6,5 cm

   060630110   δοχείο GN 1/2                             BP12100       32,5x26,5x10 cm

   060630111   δοχείο GN 1/2                                BP12150       32,5x26,5x15 cm

   060630112   δοχείο GN 1/2                             BP12200       32,5x26,5x20 cm

   060630113   καπάκι δοχείου GN 1/2               CP12000                                 
   060630114   δίσκος στραγγίσματος GN 1/2     FFP12000                                 
   060630115   δοχείο GN 1/3                                 BP13065     32,5x17,6x6,5 cm

   060630116   δοχείο GN 1/3                                BP13100       32,5x17,6x10 cm

   060630117   δοχείο GN 1/3                                BP13150       32,5x17,6x15 cm

   060630118   δοχείο GN 1/3                                BP13200       32,5x17,6x20 cm

   060630119   καπάκι δοχείου GN 1/3                 CP13000                                 

                κωδικός     περιγραφή                                                           κωδ. εργ.                            διαστάσεις

   060630120   δοχείο GN 1/4                                 BP14065     26,5x16,2x6,5 cm

   060630121   δοχείο GN 1/4                                BP14100       26,5x16,2x10 cm

   060630122   δοχείο GN 1/4                                BP14150       26,5x16,2x15 cm

   060630123   δοχείο GN 1/4                                BP14200       26,5x16,2x20 cm

   060630124   καπάκι δοχείου GN 1/4                 CP14000                                 
   060630125   δοχείο GN 1/6                                 BP16065     17,6x16,2x6,5 cm

   060630126   δοχείο GN 1/6                                BP16100       17,6x16,2x10 cm

   060630127   δοχείο GN 1/6                                BP16200       17,6x16,2x20 cm

   060630130   καπάκι δοχείου GN 1/6                 CP16000                                 
   060630131   δοχείο GN 1/9                                 BP19065     17,6x10,8x6,5 cm

   060630132   δοχείο GN 1/9                                BP19100       17,6x10,8x10 cm

   060630133   καπάκι δοχείου GN 1/9                 CP19000

                κωδικός     περιγραφή                                                           κωδ. εργ.                            διαστάσεις

   060630150   δοχείο GN 1/1                              BPP11065         53x32,5x6,5 cm

   060630151   δοχείο GN 1/1                              BPP11100          53x32,5x10 cm

   060630152   δοχείο GN 1/1                              BPP11150          53x32,5x15 cm

   060630153   δοχείο GN 1/1                              BPP11200          53x32,5x20 cm

   060630154   καπάκι δοχείου GN 1/1               CPP11000                                 
   060630155   δίσκος στραγγίσματος GN 1/1    FFPP11000                                 
   060630156   δοχείο GN 1/2                              BPP12065     32,5x26,5x6,5 cm

   060630157   δοχείο GN 1/2                              BPP12100       32,5x26,5x10 cm

   060630158   δοχείο GN 1/2                              BPP12150       32,5x26,5x15 cm

   060630159   δοχείο GN 1/2                              BPP12200       32,5x26,5x20 cm

   060630160   καπάκι δοχείου GN 1/2               CPP12000                                 
   060630161   δίσκος στραγγίσματος GN 1/2   FFPP12000                                 
   060630163   δοχείο GN 1/3                              BPP13100       32,5x17,6x10 cm

   060630164   δοχείο GN 1/3                              BPP13150       32,5x17,6x15 cm

   060630165   δοχείο GN 1/3                              BPP13200       32,5x17,6x20 cm

   060630166   καπάκι δοχείου GN 1/3               CPP13000                                 

                κωδικός     περιγραφή                                                           κωδ. εργ.                            διαστάσεις

   060630168   δοχείο GN 1/4                              BPP14100       26,5x16,2x10 cm

   060630169   δοχείο GN 1/4                              BPP14150       26,5x16,2x15 cm

   060630170   δοχείο GN 1/4                              BPP14200       26,5x16,2x20 cm

   060630171   καπάκι δοχείου GN 1/4               CPP14000                                 
   060630173   δοχείο GN 1/6                              BPP16100       17,6x16,2x10 cm

   060630174   δοχείο GN 1/6                              BPP16150       17,6x16,2x15 cm

   060630175   δοχείο GN 1/6                              BPP16200       17,6x16,2x20 cm

   060630176   καπάκι δοχείου GN 1/6               CPP16000                                 
   060630178   δοχείο GN 1/9                              BPP19100       17,6x10,8x10 cm

   060630179   καπάκι δοχείου GN 1/9               CPP19000                                 

Δοχεία Gastronorm POLYPROPYLENE
Δοχεία με αεροστεγές καπάκι. Αντέ χουν σε θερμοκρασίες από -40°C
έως +95°C, πλένονται σε επαγγελματικά πλυντήρια και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε φούρνο μικροκυμάτων (χωρίς τα καπάκια τους)
και μέχρι 95°C. 

Δοχεία Gastronorm POLYCARBONATE.
Κατάλληλα για χρήση με τρόφιμα σε θερμοκρασίες από -30°C έως
+90°C. Η χωνευτή λαβή στο καπάκι επιτρέπει την ασφαλή στοίβαξή
τους. Είναι κατάλληλα για επαγγελματικά πλυντήρια. Βοηθούν στην
ασφαλή διαχείριση των τροφίμων, προσφέροντας την καλύτερη
σχέση ποιότητας και τιμής.



               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

ΔΟΧΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
κ ο υ ζ ί ν α
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

Ιταλική εταιρεία κατασκευής δοχείων φύλαξης και μεταφοράς, με τε-
ράστια ποικιλία σχεδίων και μεγεθών που διευκολύνουν την εύρεση
του κατάλληλου είδους για την κάλυψη των αναγκών σας. Κατόπιν ει-
δικής παραγγελίας διατίθενται και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Όλα τα προϊόντα παράγονται από μη τοξικά υλικά, κατάλληλα για τρό-
φιμα: HD: Polyethylene, P: Polyethylene, M: Polypropylene (τα αρχι-
κά αναφέρονται στο κωδικό εργοστασίου).

 060370026   καλάθι φύλαξης διάτρητο,
στοιβαζόμενο, 20 lt
1880/HD1         60χ40χ10 cm

 060370027   καλάθι φύλαξης διάτρητο,
στοιβαζόμενο, 28 lt
1880/HD2         60χ40χ13 cm

 060370028   καλάθι φύλαξης διάτρητο,
στοιβαζόμενο, 45 lt
1880/HD5         60χ40χ19 cm

 060370075   καλάθι φύλαξης διάτρητο,
στοιβαζόμενο, 50 lt
1880/HD6         60χ40χ24 cm

 060370029   καλάθι φύλαξης διάτρητο,
στοιβαζόμενο, 60 lt
1880/HD4         60χ40χ32 cm

 060370042   καλάθι φύλαξης,
στοιβαζόμενο, 12 lt
1885/HD             60x40x7 cm

 060370043   καλάθι φύλαξης,
στοιβαζόμενο, 20 lt
1885/HD1         60x40x10 cm

 060370044   καλάθι φύλαξης, 
στοιβαζόμενο, 28 lt
1885/HD2         60x40x13 cm

 060370045   καλάθι φύλαξης, 
στοιβαζόμενο, 45 lt
1885/HD5         60x40x19 cm

 060370079   καλάθι φύλαξης, 
στοιβαζόμενο, 50 lt
1885/HD6         60x40x24 cm

 060370046   καλάθι φύλαξης, 
στοιβαζόμενο, 60 lt
1885/HD4         60x40x32 cm

 060370081   σχάρα καλαθιών 
1885P/G          55,5x36χ2 cm

 060370030   καπάκι καλαθιών 
9195/M                   60x40 cm

 060370023   καλάθι φύλαξης/μεταφοράς
στοιβαζόμενο, 42 lt
1875/M3/BI     60x40x20 cm

 060370024   καπάκι καλαθιού
9190/M/BI              60x40 cm

 060370080   βάση μεταφοράς με ρόδες,
καλαθιών και κιβωτίων
1870/ABS         60x40x16 cm

 070370045   δοχείο φύλαξης/μεταφοράς
40 lt
250/P40           50x34x30 cm

 070370101   καπάκι δοχείου
9200/M50               50x34 cm

 070370046   δοχείο φύλαξης/μεταφοράς
60 lt
250P/60           62x42x30 cm

 060370069   καπάκι δοχείου
9200/M62               62x42 cm

 070370076   δοχείο φύλαξης/μεταφοράς
βαριάς χρήσης (50 Kgr)
8325/HD1         50x40x30 cm

 070370079   καπάκι δοχείου
9175/MO                 50x40 cm

 070370077   δοχείο φύλαξης/μεταφοράς
βαριάς χρήσης (70 Kgr)
8325/HD           60x50x36 cm

 070370080   καπάκι δοχείου
9175/M                   60x50 cm

 070370078   δοχείο φύλαξης/μεταφοράς
βαριάς χρήσης (100 Kgr)
8325/HD2         75x50x42 cm

 070370081   καπάκι δοχείου
9175/M1                 75x50 cm

 070370049   κιβώτιο φύλαξης/μεταφοράς
στοιβαζόμενο, 40 lt,
2600/M1/BI     50x40x25 cm

 070370050   κιβώτιο φύλαξης/μεταφοράς
στοιβαζόμενο, 50 lt
2600/M4/BI     55x40x28 cm

 070370051   κιβώτιο φύλαξης/μεταφοράς
στοιβαζόμενο, 60 lt
2600/M2/BI     62x40x30 cm

 060370031   κιβώτιο φύλαξης/μεταφοράς
στοιβαζόμενο, 32 lt
1910/HD20      60x40x20 cm

 060370032   κιβώτιο φύλαξης/μεταφοράς
στοιβαζόμενο, διάτρητο, 32 lt
1920/HD20      60x40x20 cm

 060370038   κιβώτιο φύλαξης/μεταφοράς
με αεροστεγές καπάκι,
λευκό, 15 lt
1890/M10BI     40x30x20 cm

 060370039   κιβώτιο φύλαξης/μεταφοράς
με αεροστεγές καπάκι,
λευκό, 30 lt
1890/M20BI     50x40x25 cm

                     *   κιβώτιο φύλαξης/μεταφοράς
με αεροστεγές καπάκι, 
διάφανο, 15 lt
1890/M10TR    40x30x20 cm

 060370077   κιβώτιο φύλαξης/μεταφοράς
με αεροστεγές καπάκι, 
διάφανο, 30 lt
1890/M20TR    50x40x25 cm



 060340013   τρόλεϊ φύλαξης, 102 lt
polypropylene, λευκό, 
με ακρυλικό διαφανές
σπαστό καπάκι
USA-102WH
                     75,5χ42χ70,5 cm

ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ
κ ο υ ζ ί ν α
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

060030000  τρόλεϊ μεταφοράς καλαθιών
με χερούλι, γκρι
Y1420                54x54χ80 cm

060370059  δοχείο μαχαιροπίρουνων 
με 4 θήκες, γκρι
6320/M/GR  52χ28,5χ9,5 cm

060370061  καπάκι δοχείου 
μαχαιροπίρουνων, διαφανές
9170M/TR            52χ28,5 cm

060400012  κύλινδρος μαχαιροπίρουνων 
διάτρητος, inox
H11207               9,5χ13,5 cm

ΚΑΛΑΘΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ

               κωδικός    περιγραφή

060050017  σέσουλα αλουμινίου με γωνίες
SCFA-210                          21 cm

060050021  σέσουλα αλουμινίου με γωνίες
SCFA-350                          35 cm

040090005  σέσουλα αλουμινίου στρογγυλή
RA-505                                15 cl

040090006  σέσουλα αλουμινίου στρογγυλή
RA-512                                35 cl

040090007  σέσουλα αλουμινίου στρογγυλή
RA-524                                70 cl

040090008  σέσουλα αλουμινίου στρογγυλή
RA-538                              110 cl

040090009  σέσουλα αλουμινίου στρογγυλή
RA-558                              170 cl

040090010  σέσουλα αλουμινίου στρογγυλή
RA-585                              250 cl

060340000  καλάθι πιάτων και δίσκων,
πορτοκαλί
TB-50                 50x50χ10 cm

060340001  καλάθι μαχαιροπίρουνων
πορτοκαλί
CKB-50              50x50χ10 cm

060340009  καλάθι γενικής χρήσης
πορτοκαλί
DBB-50              50x50χ10 cm

060340022  προέκταση ανοιχτή
μπεζ
AY-50               50x50χ4,5 cm

060340002  καλάθι μαχαιροπίρουνων
8 θέσεων, μπεζ
8COMP.C.R.        50x25χ12 cm

060340011  καλάθι 16 θέσεων
γκρι
BB-16                50x50χ10 cm

060340012  προέκταση καλαθιού
16 θέσεων, γκρι
BY-16               50x50χ4,5 cm

060340003  καλάθι 25 θέσεων
μπλε
BB-25                50x50χ10 cm

060340004  προέκταση καλαθιού
25 θέσεων, μπλε
BY-25               50x50χ4,5 cm

060340005  καλάθι 36 θέσεων
πράσινο
BB-36                50x50χ10 cm

060340006  προέκταση καλαθιού
36 θέσεων, πράσινη
BY-36               50x50χ4,5 cm

060340007  καλάθι 49 θέσεων
κόκκινο
BB-49                50x50χ10 cm

060340008  προέκταση καλαθιού
49 θέσεων, κόκκινη
BY-49               50x50χ4,5 cm



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
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Το σύστημα ραφιών της MEATALCARRELLI, με την ευκολία συναρ-
μολόγησής του και τις διαφορετικές ποιοτικές επιλογές που παρέ-
χει, καλύπτει κάθε ανάγκη εξοπλισμού σε ράφια οποιουδήποτε
χώρου: αποθήκες κουζίνας, ψυκτικών θαλάμων, αποθηκών τρο-
φίμων/ποτών, λινών ιματισμού, αποθηκών γενικής χρήσης κ.λπ.
Διατίθενται σε τρεις ποιότητες και σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών.

                 κωδικός     περιγραφή                        διαστάσεις

060480001   παλέτα αποθήκης
polypropelene, γκρι
βάρος: 5,5 Kgr, 
βάρος φόρτωσης: 800 Kgr
1869.008 EOS
                   120χ80χ15,5 cm

                 κωδικός     περιγραφή                        διαστάσεις

080270066  τρόλεϊ αποθήκης
βαριάς χρήσης
90.2016          100x50χ90 cm

Σύστημα «Β» και «C»

Σύστημα «Α»

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ «Α»

• Επιχρωμιομένες ανοξείδωτες κολώνες στήριξης διαμέτρου 2,5 cm και ύψους
από 36 έως 215 cm, με ρυθμιζόμενα σε ύψος ποδαράκια.

• Ράφια/σχάρες χρωμίου στις εξής διαστάσεις:
- πλάτος 36 cm και μήκος 61, 91, 121 και 152 cm
- πλάτος 46 cm και μήκος 46, 61, 91, 121 και 152 cm
- πλάτος 61 cm και μήκος 61, και 91 cm

• Ράφι/σχάρα γωνιακό τρίγωνο με διάμετρο 46 cm

• Ράφι/σχάρα κεκλιμένο για φιάλες σε μήκος 91 cm και πλάτος 30, 36 και 46 cm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ «Β»

• Ανοξείδωτες 18/10 στρογγυλές κολώνες στήριξης διαμέτρου 3 cm από 75 έ-
ως 200 cm ύψος, με ρυθμιζόμενα σε ύψος ποδαράκια. Μπορούν να δεχθούν
και ρόδες απλές ή με φρένο διαμέτρου 16 cm για ευκολία στη μετακίνηση και το
καθαρισμό του χώρου.

• Ανοξείδωτα 18/10 ράφια, με επεξεργασμένες γωνίες γα να αποφεύγονται οι
τραυματισμοί, που διατίθενται σε 2 ποιότητές: απλό και ενισχυμένο.

• Τα απλά ράφια αντέχουν βάρος έως 100 Kgr ενώ τα ενισχυμένα έως και 150 Kgr.   

• Τα ανοξείδωτα ράφια διατίθενται επίσης σε 3 σχέδια: ενιαία επιφάνεια, επι-
φάνεια με στρογγυλές τρύπες και επιφάνεια με μακρόστενες τρύπες/σχάρα,
στις παρακάτω διαστάσεις:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ «C»

• Ανοξείδωτες κολώνες στήριξης σε σχήμα ορθής γωνίας (Γ) 3,5x3,5 cm

• Μπορούν να δεχθούν ρυθμιζόμενα σε ύψος ποδαράκια ή ρόδες. 

• Ανοξείδωτα βιδωτά ράφια με επεξεργασμένες γωνίες γα να αποφεύγονται οι
τραυματισμοί, που διατίθενται σε 2 ποιότητές: απλό και ενισχυμένο.

• Τα απλά ράφια αντέχουν βάρος έως 100 Kgr ενώ τα ενισχυμένα έως 150 Kgr.   

• Τα ανοξείδωτα ράφια διατίθενται επίσης σε 3 σχέδια: ενιαία επιφάνεια, επι-
φάνεια με στρογγυλές τρύπες και επιφάνεια με μακρόστενες τρύπες/σχάρα,
στις εξής διαστάσεις:

Απλά ράφια:
πλάτος 30 cm και μήκος 80, 90, 100, 110 και 120 cm,
πλάτος 40 cm και μήκος 80, 90, 100, 110 και 120 cm,
πλάτος 50 cm και μήκος 80, 90, 100, 110 και 120 cm,
πλάτος 60 cm και μήκος 80, 90, 100, 110 και 120 cm.

Ενισχυμένα ράφια:
πλάτος 30 cm και μήκος 100, 110, 120, 130 και 140 cm,
πλάτος 40 cm και μήκος 100, 110, 120, 130 και 140 cm,
πλάτος 50 cm και μήκος 100, 110, 120, 130 και 140 cm,
πλάτος 60 cm και μήκος 100, 110, 120, 130 και 140 cm.

Στείλτε μας την κάτοψη του χώρου σας 
ώστε να μελετήσουμε τις ανάγκες σας 

και σας στείλουμε προσφορά



               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

060340015  τρόλεϊ μεταφοράς/
αποθήκευσης πιάτων, μαύρο,
χωρητ. περίπου 200 τεμ.           
περιλαμβάνει 6 διαχωριστές και
προστατευτικό κάλλυμα βυνιλίου
TAA-6                110x70χ80 cm

ΤΡΟΛΕΪ / ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ
κ ο υ ζ ί ν α
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

060400051  τρόλεϊ 2 ραφιών βάθους 10 cm,
inox
N10703               95x50χ95 cm

040400038  τρόλεϊ 3 ραφιών, inox
N10103               85x53χ93 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

                 *   τρόλεϊ λαμαρινών 60x40 cm,
8 θέσεων, inox
2078                  66x52x86 cm

*060570003   τρόλεϊ λαμαρινών 60x40 cm,
14 θέσεων, inox
2076               66x52x160 cm

              κωδικός    περιγραφή                            διαστάσεις

070030010  τρόλεϊ γενικής χρήσης/
σερβιρίσματος, 3 ορόφων,
πλαστικό και αλουμίνιο, γκρι
Υ1500/GR        103x51x96 cm

070030120  τρόλεϊ γενικής χρήσης/
σερβιρίσματος, 3 ορόφων,
πλαστικό και αλουμίνιο, μαύρο
Y1500/BL         103x51χ96 cm

070030122  τρόλεϊ γενικής χρήσης/
σερβιρίσματος, 3 ορόφων,
πλαστικό και αλουμίνιο,
μπεζ
Y1500/BE           84x42x95 cm

070030114  δοχείο αποριμμάτων 
πλαστικό, μαύρο 
(για τρόλεϊ Υ1500)
Υ1204                 33x24χ56 cm

070030115  δοχείο μαχαιροπίρουνων
πλαστικό, μαύρο 
(για τρόλεϊ Υ1500)
Υ1203                 33x24χ17 cm

ΤΡΟΛΕΪ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ

                 κωδικός    περιγραφή                        διαστάσεις

                                                                  060340017   ισοθερμικό δοχείο 
μεταφοράς, πράσινο
χωρητ.: 5 δοχεία GN 1/1 
βάθους 10 cm
TCB-600 FG
                     47x69,5x64 cm

                                                                  060340018   ισοθερμικό δοχείο 
μεταφοράς, γκρι
χωρητ.: 5 δοχείων GN 1/1
βάθους 10 cm
TCB-600 GR
                     47x69,5x64 cm

ισοθερμικά δοχεία μεταφοράς 
τροφίμων, GN 1/1 με διπλό τοίχωμα από
LDPE πολυαιθυλένιο 
με μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
κατάλληλα για ζεστά και κρύα

      877845    δοχείο μεταφοράς 
για δοχεία GN 1/1 15 cm
63x44 cm | 26 cm

                                                                  877852    δοχείο μεταφοράς 
για δοχεία GN 1/1 20 cm
63x44 cm | 30,5 cm



ΤΡΟΛΕΪ ROOM SERVICE & ΠΙΑΤΩΝ
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

τρόλεϊ room service, ατσάλι επιχρωμιωμένο, 
επιφάνεια laminated καρυδιά, 
με στρογγυλεμένο τελείωμα, δύο πτυσόμενες
πλευρές για πέρασμα από πόρτες,
δυνατότητα κλίσης και κλειδώματος όλης 
της επιφάνειας για οικονομία χώρου 
στην αποθήκευση (5 κλειστά σε όρθια θέση 
τρόλεϊ χρειάζονται χώρο μήκους 1,32 m),
4 περιστρεφόμενες ρόδες 9,5 cm, 
οι 2 εκ των οποίων με φρένο

                                                                               1100    τετράγωνο    80x80x78 cm

                                                                         1100-80    στρογγυλο    80x78x80 cm

                                                                         1100-90    στρογγυλο    90x78x90 cm

                                                                             Α0003    ηλεκτρικός θερμοθάλαμος
inox, διπλού τοιχώματος, 
με τρία ράφια, δέχεται πιάτα
διαμέτρου μέχρι 32 cm, 
θερμοστάτης από 30 έως 90°C
230 V/400 W
  εξωτερικές: 46x45x52 cm
  εσωτερικές: 34x30x35 cm

               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

    *3010   τρόλεϊ έτοιμων πιάτων,
ανοξείδωτο με στηρίγματα πιάτων
επικαλυμένα με πλαστικό, 
χωρητ. 96 τεμ. 18-23 cm
                           60x60x180 cm

    *3011   τρόλεϊ έτοιμων πιάτων,
ανοξείδωτο με στηρίγματα πιάτων
επικαλυμένα με πλαστικό, 
χωρητ. 96 τεμ. 24-31 cm
                           68x68x180 cm

  *Α0250   κάλυμμα από PVC 
με φερμουάρ, 
για τρόλεϊ 3010 & 3011

    *3020   επιτραπέζια βάση 
έτοιμων πιάτων 
ανοξείδωτη με στηρίγματα πιάτων
επικαλυμένα με πλαστικό, 
χωρητ. 48 τεμ. 18-23 cm
                              60x60χ95 cm

    *3021   επιτραπέζια βάση 
έτοιμων πιάτων
ανοξείδωτη με στηρίγματα πιάτων
επικαλυμένα με πλαστικό, 
χωρητ. 48 τεμ. 24-31 cm
                              68x68χ95 cm

  *Α0252   κάλυμμα από PVC
με φερμουάρ,
για βάσεις 3020 & 3021

Κατασκευή από υψηλής αντοχής inox, με περι-
στρεφόμενες ρόδες διαμέτρου 12,5 cm, εκ των
οποίων οι δύο με φρένο. Το πρωτότυπο κλιπ
συγκράτησης τού ήδη σερ βι ρι σμένου πιάτου (α-
ποκλειστικότητα της BLANCO), σχεδιάστηκε με
πρότυπο τον αντίχειρα του αν θρώπινου χεριού.
Επιτρέπει την τοποθέτηση του πιάτου σε απόλυ-
τα οριζόντια θέση και τη διατήρησή του σε αυτή
με ασφάλεια. Οι κάθετοι άξονες στήριξης των
κλιπ, είναι ρυθμιζόμενοι στον οριζόντιο άξονα
του τρόλεϊ, για πιάτα διαμέτρου από 16 έως και
30 cm. Το προστατευτικό κάλυμμα των τρόλεϊ,
επιτρέπει την τοποθέτησή τους σε ψυκτικούς
θαλάμους, χωρίς αλλοίωση των παρασκευών.
Διατίθενται σε τρεις τύπους: εντοιχιζόμενα, επι-
τραπέζια και τρόλεϊ, σε διάφορα μεγέθη.

      *233444   τρόλεϊ 60 πιάτων
              76,1χ65,2χ145,7 cm

      *233447   τρόλεϊ 80 πιάτων
              76,1χ65,2χ185,7 cm

      *233445   κάλυμμα τρόλεϊ 80 πιάτων

        233448   τρόλεϊ 120 πιάτων
           103,1χ65,2χ185,7 cm

        233446   κάλυμμα τρόλεϊ 120 πιάτων

        233449   σταντ επιτοίχιο 10 πιάτων
                       35χ23χ83,5 cm

      *233439   σταντ επιτραπέζιο 20 πιάτων
                       35χ46χ83,5 cm
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

τρόλεϊ δίσκων-δοχείων ουδέτερο, ανοξείδωτο με σατινέ φινίρισμα, ένας θάλαμος με μία πόρτα που
ανοίγει μέχρι 270°, χερούλι με μαγνήτη, ζευγάρι ανοξείδωτων λαβών οδήγησης από τη μία πλευρά του
τρόλεϊ, προστατευτικό πλαστικό που δεν αφήνει ίχνη σε όλη τη περίμετρο του τρόλεϊ, 
4 περιστρεφόμενες ρόδες βαρειάς χρήσης διαμέτρου 12,5 cm, οι δύο εκ των οποίων με φρένο.

   *3342GN   για 10 δίσκους GN 1/1 (Gastronorm 53x32,5 cm)                                                                      
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 11 cm                                             49x64x142 cm

   *3342EN   για 10 δίσκους EN (Euronorm 53x37cm)                                                                                    
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 11 cm                                             54x64x142 cm

       *3343   για 15 δοχεία GN 1/1, (53x32,5 cm)
οδηγοί τύπου C, απόσταση μεταξύ οδηγών 7,5 cm                                                49x64x142 cm

       *3344   για 18 δίσκους ζαχαροπλαστικής (60x40 cm), 
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 6,5 cm                                                 56x76x145 cm

τρόλεϊ δίσκων-δοχείων ουδέτερο, ανοξείδωτο με σατινέ φινίρισμα, ενισχυμένο σώμα και πόρτα με
διπλά τοιχώματα και μόνωση, ένας θάλαμος με μία πόρτα που ανοίγει μέχρι 270°, χερούλι με κλείστρο
ασφαλείας, δύο ζευγάρια ανοξείδωτων λαβών οδήγησης και από τις δύο πλευρές του τρόλεϊ, προστα-
τευτικό πλαστικό που δεν αφήνει ίχνη σε όλη τη περίμετρο του τρόλεϊ, δύο περιστρεφόμενες ρόδες με
φρένο και δύο σταθερές, όλες βαρειάς χρήσης διαμέτρου 16 cm.                                                              

*3312Α-GN   για 12 δίσκους GN 1/1, (Gastronorm 53x32,5 cm), 
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 12 cm                                                 78x73x190 cm

*3312A-EN   για 12 δίσκους EN (Euronorm 53x37 cm), 
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 12 cm                                                 78x73x190 cm

      *3312B   για 18 δοχεία GN 1/1 (Gastronorm 53x32,5 cm), 
οδηγοί τύπου C, απόσταση μεταξύ οδηγών 8 cm                                                   78x73x190 cm

      *3312C   για 12 δίσκους διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, 
οδηγοί συρμάτινοι, μέγιστο μήκος δίσκου 53 cm και πλάτος από 30-37 cm,                          
απόσταση μεταξύ οδηγών 12 cm                                                                              78x73x190 cm

     *3316A   για 12 δίσκους ζαχαροπλαστικής (60x40 cm), 
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 12cm                                                  93x88x190 cm

     *3316B   για 18 δοχεία GN 2/1 (65x53 cm), ή 36 δοχεία GN 1/1 (53x32,5 cm), 
οδηγοί τύπου C, απόσταση μεταξύ οδηγών 8 cm                                                   93x88x190 cm

Κατασκευασμένα από ελαφριά αλλά ιδιαίτερα ανθεκτικά υλικά, επιτρέπουν με την έξυπνη σχεδίασή τους τον
καλύτερο έλεγχο των προϊόντων που μεταφέρουν με τις λιγότερες θερμικές απώλειες. Αποτελούνται από αυτό-
νομα αποσπώμενα panels, επιτρέποντας έτσι την εύκολη αντικατάστασή τους. Τα πλαϊνά πάνελς καθώς και αυτό
της κορυφής είναι τύπου “sandwich” φτιαγμένα από ανοξείδωτο φύλλο AISI-304 και φύλλο ABS που ανάμεσά
τους υπάρχει αφρός πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας για μέγιστη θερμομόνωση. Δεν διαθέτουν ενώσεις στις
εσωτερικές γωνίες, έτσι ώστε η καθαρή επιφάνεια που προσφέρει η κάθε γωνία να καθαρίζεται αποτελεσματι-
κότερα. Η κάτω πλευρά είναι φτιαγμένη από ένα ενιαίο φύλλο ABS, θερμικά επεξεργασμένο σε μορφή δοχεί-
ου, έτσι ώστε να συγκρατεί υγρά και σάλτσες και να καθαρίζεται ευκολότερα. Εσωτερικά, δε, υπάρχει σκελε-
τός και φύλλο ανοξείδωτου AISI-304. Στο άνω μέρος του τρόλεϊ είναι τοποθετημένος μηχανισμός ψύξης ή
θέρμανσης προστατευμένος από αποσπώμενα φύλλα ανοξείδωτου AISI-304. Στο μπροστινό μέρος βρίσκεται
ο διακόπτης λειτουργίας και ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με το θερμόμετρο και τον διακόπτη ρύθμισης
της επιθυμητής θερμοκρασίας. Οι διπλές πόρτες που υπάρχουν και στις δύο πλευρές του τρόλεϊ, είναι κατα-
σκευασμένες από δύσθραυστο γυαλί πάχους 6 mm με στρογγυλεμένες γωνίες. Οι μεντεσέδες επιτρέπουν το
άνοιγμα των πορτών μέχρι 180° ενώ όταν είναι κλειστές ειδικός μηχανισμός τις συγκρατεί με ασφάλεια στη
θέση τους. Διαθέτουν ανοξείδωτα χερούλια οδήγησης και από τις δύο πλευρές του τρόλεϊ.

Με ανοξείδωτες σχάρες 65x65 cm, καλυμμένες με μη τοξική πλαστική επικάλυψη “Rilsan”, υλικό κατάλληλο
για τρόφιμα. Κάθε τρόλεϊ περιλαμβάνει 15 σχάρες. Παρέχεται η δυνατότητα παραγγελίας επιπλέον σχαρών.
Τέσσερεις ανοξείδωτοι ράβδοι στήριξης σχαρών, με δόντια ανά 4 cm.

Το προστατευτικό μαξιλάρι τοποθετημένο εντός του πλαστικού πλαισίου της βάσης προστατεύει περιμετρικά
το τρόλεϊ από χτυπήματα.

Διατίθενται με 4 περιστρεφόμενες ρόδες 12,5 cm βαρειάς χρήσης, οι δύο εκ των οποίων με φρένο.

διαστάσεις 75x91x199 cm, βάρος 170 kgr, 230 V / 50 Hz

      *3350   ουδέτερο
      *3360   θερμαινόμενο, με επιλογή θερμοκρασίας από +35°C έως +70°C
      *3370   ψυχόμενο, με επιλογή θερμοκρασίας από +4°C έως +10°C



ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΡΟΛΕΪ GN-EN
κ ο υ ζ ί ν α

               κωδικός    περιγραφή                                                                                                                                                                    διαστάσεις

τρόλεϊ δίσκων -δοχείων ουδέτερο, ανοξείδωτο με σατινέ φινίρισμα, ενισχυμένο σώμα και πόρτες με
διπλά τοιχώματα και μόνωση, δύο θάλαμοι με δύο πόρτες που ανοίγουν μέχρι 270 ο, χερούλια με κλεί-
στρα ασφαλείας, δύο ζευγάρια ανοξείδωτων λαβών οδήγησης και από τις δύο πλευρές του τρόλει, προ-
στατευτικό πλαστικό που δεν αφήνει ίχνη σε όλη τη περίμετρο του τρόλει, δύο περιστρεφόμενες ρόδες
με φρένο και δύο σταθερές, όλες βαρειάς χρήσης διαμέτρου 16 cm

*3324A-GN   για 24 δίσκους GN 1/1, (Gastronorm 53x32,5 cm), 
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 12 cm                                           131x73x190 cm

*3324A-EN   για 24 δίσκους EN, (Euronorm 53x37 cm), 
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 12cm                                            131x73x190 cm

      *3324B   για 36 δοχεία GN 1/1, (Gastronorm 53x32,5 cm), 
οδηγοί τύπου C, απόσταση μεταξύ οδηγών 8 cm                                             131x73x190 cm

      *3324C   για 24 δίσκους διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, 
οδηγοί συρμάτινοι, μέγιστο μήκος δίσκου 53 cm και πλάτος από 30-37 cm, 
απόσταση μεταξύ οδηγών 12 cm.                                                                     131x73x190 cm

τρόλεϊ δίσκων-δοχείων θερμαινόμενο, ανοξείδωτο με σατινέ φινίρισμα, ηλεκτρονική ρύθμιση επιθυμη-
τής θερμοκρασίας με ψηφιακή ένδειξη, ψηφιακό θερμοστάτη και θερμόμετρο, θέρμανση με κυκλοφορία
θερμού αέρα, ενισχυμένο σώμα και πόρτα με διπλά τοιχώματα, μόνωση πολυουρεθάνης και φύλλων
αλουμινίων, ένας θάλαμος με μία πόρτα που ανοίγει μέχρι 270°, χερούλι με κλείστρο ασφαλείας, δύο
ζευγάρια ανοξείδωτων λαβών οδήγησης και από τις δύο πλευρές του τρόλεϊ, προστατευτικό πλαστικό
που δεν αφήνει ίχνη σε όλη τη περίμετρο του τρόλεϊ, δύο περιστρεφόμενες ρόδες με φρένο και δύο στα-
θερές, όλες βαρειάς χρήσης διαμέτρου 16 cm. 230V / 50 Hz                                                                   

*3312ΚΑ-GN   για 12 δίσκους GN 1/1, (Gastronorm 53x32,5 cm), 
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 12 cm
Watt 1600                                                                                                       78x73x190 cm

*3312KA-EN   για 12 δίσκους EN, (Euronorm 53x37cm), 
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 12 cm, 1.600 W                           78x73x190 cm

      *3312KB   για 18 δοχεία GN 1/1, (Gastronorm 53x32,5 cm), 
οδηγοί τύπου C, απόσταση μεταξύ οδηγών 8 cm, 1.600 W                             78x73x190 cm

      *3312KC    για 12 δίσκους διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, 
οδηγοί συρμάτινοι, μέγιστο μήκος δίσκου 53 cm και πλάτος από 30-37 cm, 
απόσταση μεταξύ οδηγών 12 cm, 1.600 W                                                      78x73x190 cm

      *3316KA   για 12 δίσκους ζαχαροπλαστικής (60x40 cm), 
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 12 cm, 2.050 W                           93x88x190 cm

      *3316KB   για 18 δοχεία GN 2/1 (65x53 cm), ή 36 δοχεία GN 1/1 (53x32,5 cm),
οδηγοί τύπου C, απόσταση μεταξύ οδηγών 8 cm, 2.050 W                             93x88x190 cm

τρόλεϊ δίσκων-δοχείων θερμαινόμενο, ανοξείδωτο με σατινέ φινίρισμα, ηλεκτρονική ρύθμιση επιθυμη-
τής θερμοκρασίας με ψηφιακή ένδειξη, ψηφιακό θερμοστάτη και θερμόμετρο, θέρμανση με κυκλοφορία
θερμού αέρα, ενισχυμένο σώμα και πόρτες με διπλά τοιχώματα, μόνωση πολυουρεθάνης και φύλλων
αλουμινίων, δύο θάλαμοι με δύο πόρτες που ανοίγουν μέχρι 270°, χερούλια με κλείστρα ασφαλείας,
δύο ζευγάρια ανοξείδωτων λαβών οδήγησης και από τις δύο πλευρές του τρόλεϊ, προστατευτικό πλαστι-
κό που δεν αφήνει ίχνη σε όλη τη περίμετρο του τρόλεϊ, δύο περιστρεφόμενες ρόδες με φρένο και δύο
σταθερές, όλες βαρειάς χρήσης διαμέτρου 16 cm. 230V / 50 Hz                                                             

*3324KA-GN   για 24 δίσκους GN 1/1, (Gastronorm 53x32,5 cm),
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 12 cm, 2x1.600 W                   131x73x190 cm

*3324KA-EN   για 24 δίσκους EN, (Euronorm 53x37 cm), 
οδηγοί τύπου L, απόσταση μεταξύ οδηγών 12 cm, 2x1.600 W                   131x73x190 cm

      *3324KB   για 36 δοχεία GN 1/1, (Gastronorm 53x32,5 cm), 
οδηγοί τύπου C, απόσταση μεταξύ οδηγών 8 cm, 2x1.600 W                    131x73x190 cm

      *3324KC   για 24 δίσκους διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, οδηγοί συρμάτινοι, 
μέγιστο μήκος δίσκου 53 cm και πλάτος από 30-37 cm,
απόσταση μεταξύ οδηγών 12 cm, 2x1.600 W                                             131x73x190 cm
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               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις               κωδικός    περιγραφή                           διαστάσεις

 060040002   γάντι από δίχτυ, inox,
με κρίκους 4 mm, κοντό
33806-M                      medium

 060040003   γάντι από δίχτυ, inox,
με κρίκους 4 mm, κοντό
33806-L                           large

 060040004   γάντι από δίχτυ, inox,
με κρίκους 4 mm, κοντό
33806-XL                      x-large

        545084   γάντι λαδιού «Fryguard»,
αντέχει έως 204°C    35,6 cm

      *545083   γάντι λαδιού «Fryguard»,
αντέχει έως 204°C   45,7 cm

        545103   γάντι προστασίας 
για κατεψυγμένα τρόφιμα, 
αντιολισθητικό και 
αντικολλητικό στον πάγο
                                   universal

        545085   γάντι ζεστών/κρύων,
«Heat/Freazer», 
από -18°C έως +93°C
                                38,1 cm

 060050033   γάντι φούρνου άκαυστο
OM-13                             33 cm

 060050034   γάντι φούρνου άκαυστο
OM-15                            38 cm

 060050035   γάντι φούρνου άκαυστο
OM-17                            43 cm

 060040001   γάντι αντιθερμικό
βαμβάκι/λινό,
πλένεται έως τους 40°C
3311-U                      universal

        545105   γάντι αντιθερμικό από
«Kevlar», αντέχει έως 537°C
                                   38 cm

        545106   γάντι αντιθερμικό από
«Kevlar», αντέχει έως 537°C
                                   46 cm

        545107   γάντι αντιθερμικό από
«Nomex», αντέχει έως 232°C
                                   38 cm

        545108   γάντι αντιθερμικό από
«Nomex», αντέχει έως 232°C
                                   46 cm

        545280   κόπτης ασφαλείας, 
με δύο λεπίδες

 070040019   γάντι μιας χρήσεως, 
polyethelene διαφανές, 100 τεμ.
2636                            medium

 070040005   γάντι μιας χρήσεως, 
polyethelene διαφανές, 100 τεμ.
2632                                 large

 070040007   γάντι μιας χρήσεως με πούδρα,
vinyl ημιδιαφανές, 100 τεμ.
2695                            medium

 070040008   γάντι μιας χρήσεως με πούδρα, 
vinyl ημιδιαφανές, 100 τεμ.
2691                                 large

γάντια μιας χρήσεως με πούδρα, 
από ltatex λευκό, συσκ.: 100 τεμ.

 070040028   γάντι μιας χρήσεως 
2656                           small

 070040012   γάντι μιας χρήσεως 
2655                            medium

 070040011   γάντι μιας χρήσεως 
2651                                 large

 070040020   γάντι μιας χρήσεως 
2650                              x-large

 070040006   ποδιά μιας χρήσεως, 
polyethelene λευκή, 100 τεμ.
2344     universal, 122x69 cm

 070040002   σκούφος μιας χρήσεως,
polypropelene λευκό, 100 τεμ.
1219                          universal

 070040030   σκούφος με γείσο 
μιας χρήσεως, 
polypropelene λευκό, 100 τεμ.
1288                          universal

 070040027   δίκοχο μιας χρήσεως 
απλό χαρτί, κόκκινη ρίγα, 100 τεμ.
10551                        universal

 070040026   δίκοχο μιας χρήσεως 
απλό χαρτί, μπλε ρίγα, 100 τεμ.
10561                        universal

 070040003   καπέλλο chef, 22 cm
κρεπ χαρτί, λευκό, 10 τεμ.
0980                          universal

 070040004   καπέλλο chef, 30 cm
απλό χαρτί, λευκό, 10 τεμ.
0097                          universal
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               κωδικός    περιγραφή

σακάκι chef μακρυμάνικο 
με τσέπη για στυλό στο αριστερό μανίκι
και γιακά τύπου μάο.
65% polyester / 35% βαμβάκι                      
μεγέθη: S, M, L, XL, XXL, 3XL

    25-00-001     λευκό 

    25-00-002     μαύρο 

    25-00-049     ριγέ 

σακάκι chef κοντομάνικο 
με τσέπη για στυλό στο αριστερό μανίκι
και γιακά τύπου μάο.
65% polyester / 35% βαμβάκι                      
μεγέθη: S, M, L, XL, XXL, 3XL

    25-00-050     λευκό 

    25-00-051     λευκό 

παντελόνι με λάστιχο στη μέση
και πλαϊνή τσέπη
65% polyester / 35% βαμβάκι                      
μεγέθη: S, M, L, XL, XXL, 3XL

    25-00-005     ριγέ

    25-00-003     λευκό

    25-00-004     μαύρο

               κωδικός    περιγραφή

σκούφος με λάστιχο στο πίσω μέρος για
σωστή εφαρμογή
65% polyester / 35% βαμβάκι                      

    25-00-052     ριγέ

    25-00-016     λευκός

    25-00-017     μαύρος

μπαντάνα   

    25-00-019     λευκή

    25-00-020     μαύρη

σαμπό ανατομικά                                          

    25-00-021     λευκά

    25-00-022     μαύρα

    25-00-023     μπλε

ποδιά κοντή με φαρδιά ζώνη και μεγάλη
κεντρική τσέπη με δύο χωρίσματα             

    25-00-010     μαύρη

    25-00-036     μπορντό

    25-00-037     μπεζ

    25-00-038     σοκολά

ποδιά μέσης γονάτου με φαρδιά ζώνη
και μεγάλη κεντρική τσέπη 
με δύο χωρίσματα                                         

    25-00-009     μαύρη

    25-00-033     μπορντό

    25-00-034     μπεζ

    25-00-035     σοκολά

ποδιά λαιμούμε τσέπη και 
ρυθμιτή στο κορδόνι                                     

    25-00-007     μαύρη

    25-00-024     σοκολά

    25-00-025     μπλε ρουά

    25-00-026     γκρι

    25-00-027     μπλε σκούρα

    25-00-028     μπεζ

    25-00-029     κόκκινη

    25-00-030     μπορντό

    25-00-031     κυπαρισσί

    25-00-032     ριγέ
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housekeeping
& καθαρισμός
Στις επόμενες σελίδες περιλάβαμε τη βασική συλλογή τρόλεϊ,
εργαλείων και αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία
του τμήματος οροφοκομίας και καθαριότητας ξενοδοχειακών ή
επισιτιστικών μονάδων. Για εξειδικευμένες λύσεις που αφορούν
σχολεία, νοσοκομεία, μεγάλους χώρους κ.λπ., απευθυνθείτε
στους συνεργάτες μας για πληρέστερη ενημέρωση.
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τρόλεϊ ορόφων 2 ραφιών (3 θέσεων),
μεταλλικό με γκρι εποξική βαφή, διαθέτει
προστατευτικό πλαστικό σε όλη την περιμε-
τρό του, πλαστική θήκη μικροαντικειμένων,
4 περιστρεφόμενες ρόδες 12,5 cm οι δύο
εκ των οποίων με φρένο
      1439    τρόλεϊ      144x64x125 cm

   Α0290    πλαίσιο στήριξης με λινή
σακούλα απλύτων

   Α0292    πλαίσιο στήριξης με καπάκι
για σάκους απορριμμάτων

   Α0294    πόρτες με κλειδαριά

τρόλεϊ ορόφων 3 ραφιών (4 θέσεων),
με σιδερένιο πλαίσιο και lamineted επιφά-
νειες, με δύο σάκκους απλύτων, αναδι-
πλούμενη βάση και πλαίσιο στήριξης, ωφέ-
λιμος χώρος ραφιών 72χ42χ90 cm διαθέ-
τει προστατευτικό πλαστικό σε όλη την περί-
μετρό του καθώς και προστατευτικές ροδέλ-
λες στις τέσσερις γωνίες, συνοδεύεται από
laminated πλαίσιο 4 χώρων για μικροαντι-
κείμενα, τα ράφια ρυθμίζονται στο απαιτού-
μενο ύψος, 4 περιστρεφόμενες ρόδες βαρέ-
ως τύπου 16 cm
080270001
99.9803                      145x46x120 cm

τρόλεϊ ορόφων, γκρι πλαστικό 
με δύο σάκκους απλύτων, 
2 περιστρεφόμενες και 
2 σταθερές ρόδες βαρέως τύπου 16 cm

070030008      3 ραφιών (4 θέσεων)
Y1502                          149x55x130 cm

070030009      2 ραφιών (3 θέσεων)
Y1503                         149x54x98,5 cm

τρόλεϊ ορόφων “υψίστης ασφαλείας“
διαθέτει ντουλαπάκι με κλειδαριά, 
και δύο πόρτες που κλειδώνουν, 
πολύ ανθεκτικός υφασμάτινος μαύρος
σάκος λινών/απορριμμάτων με φερμουάρ, 
χώρος αποθήκευσης 212 L
*704546          55,9x135,9x131,4 cm

τρόλεϊ ορόφων
για έξτρα εξοικονόμηση χώρου
δύο πόρτες που κλειδώνουν (και από τις
δύο πλευρές), 
κάδοι 9 L που αφαι ρούν ται εύκολα, 
πολύ ανθεκτικός, υφασμάτινος μαύρος
σάκος λινών/απορριμμάτων με φερμουάρ
χώρος αποθήκευσης 141 L
*                       55,88x111,8x97,15 cm

τρόλεϊ ορόφων
δύο πόρτες που κλειδώνουν (και από τις
δύο πλευρές), 
κάδοι 9 L που αφαιρούνται εύκολα, 
πολύ ανθεκτικός, υφασμάτινος μαύρος
σάκος λινών/απορριμμάτων με φερμουάρ
χώρος αποθήκευσης 141 L
(40,6x78,74x43,2 cm) 
 704749           55,9x111,8x131,4 cm

τρόλεϊ ορόφων 2 ραφιών (3 θέσεων),
μπεζ πλαστικό, με ένα σάκκο βινυλίου, 
4 ρόδες βαρέως τύπου 16 cm (οι 2 σταθερές)
προστατευτικές ροδέλλες και στις 4 γωνίες,
ρυθμιζόμενο ράφι, διατίθενται προαιρετικά
θήκες μικροαντικείμενων, ράφι για καλάθι
ποτηριών, πλαστικές πόρτες με κλειδαριά, 
συρταριέρα, extra σάκκοι βινυλίου

 704267    με ένα σάκκο βινυλίου
          124,5x55,9x127 cm

 704269    με ένα σάκκο και 
θέση για δεύτερο
         154,4x55,9x127 cm

*704245   σάκκος βινυλίου
*704243   ράφι αποθήκευσης
*704242   συρταριέρα
*704241   σετ πόρτες με κλειδαριά

τρόλεϊ minibar 4 ραφιών (5 θέσεων), 
με σιδερένιο σκελετό και laminated 
επιφάνειες σε λευκό χρώμα, 
διαθέτει προστατευτικό πλαστικό σε όλη 
την περίμετρό του και αποσπώμενη θήκη
μικροαντικειμένων από ανθεκτικό PVC,
τα 3 ράφια ρυθμίζονται στο απαιτούμενο
ύψος, πόρτες με κλειδαριά, 
4 περιστρεφόμενες ρόδες 14 cm, 
διατίθενται προεραιτικά ρόδες με φρένο
      2011                       90x60x125 cm

704460
τρόλεϊ απλύτων «X-Cart», χρωμίου,
με μαύρο σάκκο βινυλίου, 
4 περιστρεφόμενες ρόδες 12,5 cm, 
προστατευτικά και στις 4 γωνίες
340 lt                             88χ59χ106 cm

070030012                                       
τρόλεϊ απλύτων, με σιδερένιο 
πλαίσιο, με λινό σάκκο και 
4 περιστρεφόμενες ρόδες 12,5 cm
Y1506                       94x54,5x89,5 cm

τρόλεϊ απλύτων, με σιδερένιο πλαίσιο,
με λευκό πλαστικό κάδο, 
με 2 περιστρεφόμενες και 2 σταθερές
ρόδες βαρέως τύπου 16 cm

070030154
Y1511WH   λευκό          117x70x78 cm

070030125
Y1510OR    πορτολακί   140x76x81 cm

τρόλεϊ απλύτων πλαστικό, 
2 περιστρεφόμενες 
και 2 σταθερές ρόδες 12,5 cm

070030144
μπεζ, Y1513/BE             95x75x75 cm
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                                                    10101   πολυσφουγγαρίστρα κίτρινη 
21.01.008.0.002

                                                    10201   σφουγγαρίστρα νήμα, λευκή,
21.01.001.0.003                        290 gr

                                                    10202   σφουγγαρίστρα νήμα, πράσινη
21.01.003.0.012                        290 gr

                                                    10105   σφουγγαρίστρα καρώ super
21.01.006.0.003

                                                    10106   σφουγγαρίστρα καρώ γίγας
21.01.007.0.012

                                                    10280   σφουγγαρίστρα νήμα ραφτή,
για χρήση με κάλυκα, λευκή,
21.01.002.0.001                        350 gr

                                                    10281   σφουγγαρίστρα νήμα ραφτή,
για χρήση με κάλυκα, λευκή,
21.01.002.0.002                        400 gr

                                                    10282   σφουγγαρίστρα νήμα, ραφτή,
για χρήση με κάλυκα, πράσινη,
21.01.004.0.005                        400 gr

                                                    66701   κάλυκας επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας νήματος, κόκκινος
20.16.159.0.018

                                                    66204   κοντάρι ξύλινο
20.11.116.0.008                          1,2 m

                                                    60202   κοντάρι μεταλλικό ενισχυμένο
20.11.116.0.003                          1,3 m

                                                    66203   κοντάρι ανοδειωμένου αλουμινίου
20.11.116.0.020                       1,35 m

                                                    60401   κουβάς σφουγγαρίσματος,
διάφορα χρώματα
20.16.146.0.003                            13 lt

                                                    60410   στίφτης σφουγγαρίστρας για κουβά,
διάφορα χρώματα
20.16.147.0.003

                                                    60402   κουβάς σφουγγαρίσματος 
εργονομικός,
διάφορα χρώματα
20.16.146.0.008                            14 lt

                                                    60411   στίφτης σφουγγαρίστρας 
εργονομικός, διάφορα χρώματα
20.16.147.0.005

                                                         *704730   τρόλεϊ καθαρισμού μαύρο,
θέση αποθήκευσης 2 κάδων 
(προαιρετικά) για είδη και αξεσουάρ
καθαρισμού, θέση για 4 κουβάδες
διαχωρισμού 5 lt, για αποφυγή 
διασταυρούμενων μολύνσεων,
4 υποδοχές για σφουγγαρίστρες
εμπρός και μία στο χερούλι,
ενισχυμένο σάκκο βινυλίου 
με φερμουάρ (χωρ. 113 lt), 
αθόρυβες ρόδες που 
δεν αφήνουν ίχνη, 2 μικρές εμπρός
και 2 μεγάλες πίσω

                                                           704273   κουβαδάκι 5 lt, κόκκινο
                                                           704275   κουβαδάκι 5 lt, μπλε
                                                           704274   κουβαδάκι 5 lt, κίτρινο
                                                           704276   κουβαδάκι 5 lt, πράσινο

                                                    070030123   τρόλεϊ καθαρισμού, μπλε
με σακούλα βινυλίου
Y1501 BL             114x51x97 cm

                                                    070030124   σύστημα σφουγγαρίσματος 
με γκρι πλαστικό 
ενισχυμένο σκελετό και 
2 κουβάδες μπλε και κόκκινο
των 25 lt,
και πρέσσα σφουγγαρίστρας

                                                                           κουβάς σφουγγαρίσματος με
πρέσσα, «Bravo Combos», 
ενισχυμένη κατασκευή, 
χωρητικότητα 23 L,
σε 4 χρώματα για διαχωρισμό
χώρου χρήσεών τους

                                                           704421   κίτρινος
                                                           704424   κόκκινος
                                                           704423   πράσινος
                                                           704422   μπλε

                                                    070030055   κουβάς σφουγγαρίσματος 
με πρέσσα, 20 lt, κίτρινος
Y1009Y                  63x27x67 cm

                                                          070030013   πινακίδα wet floor
Υ8030                                 61 cm

                                                    070030165   πινακίδα «do not enter»
Υ8040                               112 cm

                                                    070030166   κρίκος αλυσίδας πλαστικός,
κίτρινος
Υ8040C
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                                                                  σφουγγαράκι κουζίνας 
αντιβακτηριακό, πράσινο

                                                    41101   21.09.107.0.001                     12x8 cm

                                                    41180   21.09.107.0.002                 11,5x7 cm

                                                    41181   21.09.107.0.003                     16x9 cm

                                                    40107   σφουγγάρι κουζίνας, 
σετ 5 τεμαχίων, No 1061
21.09.106.0.009          12,5χ7χ2,8 cm

                                                    40108   φίμπρα επαγγελματική, σετ 3 τμχ,   
21.09.108.0.004               15x12,5 cm

                                                    41102   φίμπρα πετσετάκι συρμάτινο, τεμάχιο
21.09.108.0.008              15x12,5 cm

                                                    40503   σπόγγος μεταλλικός, χύμα, 15 gr
24.07.091.0.001                                    

                                                    40504   σπόγγος μεταλλικός, χύμα, 25 gr
24.07.091.0.002                                    

                                                          40502   σπόγγος μεταλλικός, συσκευασμ., 15 gr
21.07.091.0.007                                    

                                                    30480   ρολλό κουζίνας, περφορέ, 
«normal», κίτρινο, 14 m
21.08.100.0.001                   30x40 cm

                                                    30481   ρολλό κουζίνας, περφορέ, 
«professional», κίτρινο, 14 m
21.08.100.0.002                   32x40 cm

                                                    30320   πετσέτα σφουγγάρι με μικροΐνες, 
διάφορα χρώματα, 
σετ 5 τεμαχίων
20.02.050.0.008                   18x20 cm

                                                    30102   σπογγοπετσέτα μαλακή,
διάφορα χρώματα, No 2
21.03.060.0.002                   20x25 cm

                                                    30103   σπογγοπετσέτα μαλακή,
διάφορα χρώματα, No 3
21.03.060.0.003                   20x30 cm

                                                    30104   σπογγοπετσέτα μαλακή,
διάφορα χρώματα, No 4
21.03.060.0.004                   30x30 cm

                                                    30112   σπογγοπετσέτα σκληρή,
διάφορα χρώματα, No 2
21.03.061.0.002                   20x25 cm

                                                    30113   σπογγοπετσέτα σκληρή,
διάφορα χρώματα, No 3
21.03.061.0.003                   20x30 cm

                                                    30114   σπογγοπετσέτα σκληρή,
διάφορα χρώματα, No 4
21.03.061.0.004                   30x30 cm

                                                    20302   πανάκι γενικού καθαρισμού
με μικροΐνες, σετ 2 τεμαχίων
χρησιμοποιείτε στεγνό ή βρεγμένο, για
γρήγορο και βαθύ καθαρισμό όλων των
επιφανειών                             33x31 cm
21.02.050.0.028

                                                    20301   πανάκι για τζάμια, με μικροΐνες,
πράσινο (χρησιμοποιείται βρεγμένο, 
από τη μια πλευρά καθαρίζει 
και από την άλλη στεγνώνει)
21.02.050.0.026                   40x40 cm

                                                    40308   σφουγγάρι γόμα, σετ 2 τεμαχίων
(χρησιμοποιείται βρεγμένο για αφαίρεση
λεκέδων από όλες τις επιφάνειες)
21.02.050.1.009

                                                    30321   πετσέτα/σφουγγάρι με μικροΐνες, 
κόκκινη, σετ 2 τεμαχίων
(χρησιμοποιείτε βρεγμένη για αφαίρεση
λίπους και βρωμιάς πολύ αποροφητική
χάρη στην ενσωματωμένη σπογγοπετσέ-
τα)                            20.02.050.0.013
24x25 cm

                                                    51107   γάντια latex, κίτρινα, «Νo 7»
20.12.120.0.004                         small

                                                    51108   γάντια latex, κίτρινα, «Νo 8»
20.12.120.0.005                     medium

                                                    51109   γάντια latex, κίτρινα, «no 9»,
20.12.120.0.006                        large

                                                    61601   μανταλάκια πλαστικά, διάφορα 
χρώματα, σετ 24 τεμαχίων
20.16.159.0.009

                                           070030016   μάκτρο καθαρισμού δαπέδων
με χερούλι αλουμινίου
Y7503                                           46 cm

                                           070030017   μάκτρο καθαρισμού δαπέδων
με χερούλι αλουμινίου
Υ7504                                           56 cm

                                           070030077   μάκτρο καθαρισμού τζαμιών
Y6050                                           26 cm

                                           070030071   μάκτρο καθαρισμού τζαμιών
Y6002                                           46 cm

                                                    66101   σκούπα μαγνητική,
διάφορα χρώματα
20.19.081.0.012

                                                  709381   φαράσι με κοντάρι

                                                  709380   φαράσι με κοντάρι και καπάκι
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                                            κάδοι «Step-Οn», 
με αποσπώμενο εσωτερικό δοχείο 
και πεντάλ

                                                  701321   λευκός, 45 lt                                      
                                                  704490   μπεζ, 45 lt                                          
                                                  701322   κόκκινος, 45 lt                                   

                                                  701331   λευκός, 68 lt                                      
                                                  704491   μπεζ, 68 lt                                          
                                                  701332   κόκκινος, 68 lt                                   

                                                  701341   λευκός, 87 lt                                      
                                                  704492   μπεζ, 87 lt                                          
                                                  701342   κόκκινος, 87 lt                                   

                                                070320015   κάδος απορριμμάτων, γκρι, 40 lt
ZTL-40A-1                 39,5x30,5x65 cm

                                                070320014   κάδος απορριμμάτων, γκρι, 60 lt
ZTL-60A-1                 46,5x33x75,5 cm

                                                070320041   κάδος απορριμμάτων push,
60 lt
ZTL-60A-3                        31x44x82 cm

                                                070320040   κάδος απορριμμάτων push 
με εγκοπή εντύπων, 60 lt
ZTL-60A-2                        31x44Χ82 cm

                                                070320042   κάδος απορριμμάτων push
με εγκοπή φιαλών, 60 lt
ZTL-60A-4                        31x44x82 cm

κάδοι απορριμμάτων, πλαστκοί polypropylene

                                                070370006   κάδος γκρι, 50 lt
5055/MF-GR                          41x75 cm

                                                070370007   καπάκι κάδου push, γκρι
9155/M-GR                                             

                                                070370009   κάδος μπλε, 50 lt
5055/MF-BL                           41x75 cm

                                                070370008   καπάκι κάδου push, μπλε
9155/M-BL                                             

                                                070370094   κάδος πράσινος, 50 lt
5055/M-V                              41x75 cm

                                                070370104   καπάκι κάδου push πράσινο
9155/M-V                                               

                                                070370095   κάδος λευκός, 50 lt
5055/M-BI                              41x75 cm

                                                070370102   καπάκι κάδου push, λευκό
9155/M-BI                                              

                                                070370096   κάδος κόκκινος, 50 lt
5055/M-RS                            41x75 cm

                                                070370103   καπάκι κάδου push, κόκκινο
9155/M-RS                                             

                                                070370004   κάδος απορριμμάτων πλαστκός, 
γκρι polyethylene, 60 lt
5050/P-GR                             44x80 cm

                                                070370005   καπάκι με παλινδρομικό πορτάκι, 
ασημί

                                                  704929   κάδος με ρόδες, μπεζ
(χωρίς καπάκι)
100 lt

                                                  704926   καπάκι γκρι

                                                  704925   καπάκι πράσινο                                  

                                                  704927   καπάκι μπλε                                       

                                                  704928   καπάκι κίτρινο                                    
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                                                070320011   κάδος απορριμμάτων 
με πενταλ και ρόδες, μπλε, 70 lt
ZTL-70A-1                        52χ50χ70 cm

                                                070320012   κάδος απορριμμάτων 
με πενταλ και ρόδες, πράσινος, 70 lt
ZTL-70A-1                        52χ50χ70 cm

                                                070320013   κάδος απορριμμάτων 
με πενταλ και ρόδες, γκρι, 70 lt
ZTL-70A-1                        52χ50χ70 cm

                                                070320008   κάδος απορριμμάτων 
με πενταλ και ρόδες, μπλε, 120 lt     
ZTL-120A-1P                    55x46x94 cm

                                                070320009   κάδος απορριμμάτων 
με πενταλ και ρόδες, γκρι, 120 lt
ZTL-120A-1P                    55x46x94 cm

                                                070320010   κάδος απορριμμάτων 
με πενταλ και ρόδες, πράσινος, 120 lt
ZTL-120A-1P                    55x46x94 cm

                                                070320002   κάδος απορριμμάτων 
με πενταλ και ρόδες, πράσινος,
120 lt
ZTL-120B-6                      56x43x90 cm

                                                070370023   κάδος απορριμμάτων με ρόδες, λαδί,
polyethylene υψηλής πυκνότητας,
80 lt
2800/HD1F-VO-80          46x42x74 cm

                                                070370027   καπάκι κάδου, λαδί
9015/M-VO                                             

                                                070370031   μηχανισμός πεντάλ
9360                                                        

                                                070370026   κάδος απορριμμάτων με ρόδες, λαδί
polyethylene υψηλής πυκνότητας,
100 lt
2800/HD2F-VO-100    46x42x85,5 cm

                                                070370027   καπάκι κάδου, λαδί
9015/M-VO                                             

                                                070370032   μηχανισμός πεντάλ
9360/1                                                   

                                                070370024   κάδος απορριμμάτων με ρόδες, λαδί
polyethylene υψηλής πυκνότητας,
120 lt
2800/HD5F-VO-120       48x49x89 cm

                                                070370029   καπάκι κάδου, λαδί
9020/M-VO                                             

                                                070370033   μηχανισμός πεντάλ
9360/2                                                   

                                                070320039   κάδος απορριμμάτων, push 
με ρόδες, μπλε, 120 lt
ZTL-120A-3                    55x46x106 cm

                                                070320037   κάδος απορριμμάτων, push 
με ρόδες, μπλε, 240 lt
ZTL-240A-9             59,5x73,8x115 cm

                                                070320038   κάδος απορριμμάτων, push 
με ρόδες, μπλε 240 lt
ZTL-240B-9                    73x56x124 cm

κάδοι απορριμμάτων 60 lt (49x38x70 cm)

                                              75-23300   με πράσινο καπάκι 
                                              75-73300   ανταλλακτικό καπάκι πράσινο 

                                              75-23301   με κίτρινο καπάκι 
                                              75-73301   ανταλλακτικό καπάκι κίτρινο 

                                              75-23307   με μαύρο καπάκι 
                                              75-73307   ανταλλακτικό καπάκι μαύρο 

                                              75-23308   με μπλε καπάκι 
                                              75-73308   ανταλλακτικό καπάκι μπλε 

                                              75-23309   με κόκκινο καπάκι 
                                              75-73309   ανταλλακτικό καπάκι κόκκινο 

κάδοι απορριμμάτων 80 lt (49x41,5x73,5 cm)

                                              75-23410   με πράσινο καπάκι
                                              75-73410   ανταλλακτικό καπάκι πράσινο

                                              75-23411   με κίτρινο καπάκι 
                                              75-73411   ανταλλακτικό καπάκι κίτρινο

                                              75-23417   με μαύρο καπάκι 
                                              75-73417   ανταλλακτικό καπάκι μαύρο

                                              75-23418   με μπλε καπάκι 
                                              75-73418   ανταλλακτικό καπάκι μπλε

                                              75-23419   με κόκκινο καπάκι 
                                              75-73419   ανταλλακτικό καπάκι κόκκινο

κάδοι απορριμμάτων 120 lt (51x42,5x87,5 cm)

                                              75-23400   με πράσινο καπάκι 
                                              75-73400   ανταλλακτικό καπάκι πράσινο 

                                              75-23401   με κίτρινο καπάκι 
                                              75-73401   ανταλλακτικό καπάκι κίτρινο 

                                              75-23407   με μαύρο καπάκι 
                                              75-73407   ανταλλακτικό καπάκι μαύρο 

                                              75-23408   με μπλε καπάκι 
                                              75-73408   ανταλλακτικό καπάκι μπλε 

                                              75-23409   με κόκκινο καπάκι 
                                              75-73409   ανταλλακτικό καπάκι κόκκινο 

                                              75-33307   τροχός για κάδο 60 lt

                                              75-33407   τροχός για κάδους 80 lt & 120 lt     

                                              75-33408   άξονας για τροχό 
κάδων 80 lt & 120 lt

                                              75-33304   πεντάλ για κάδο 60 lt

                                              75-33404   πεντάλ για κάδο 80 lt & 120 lt

                                              75-33419   σετ μηχανισμός πεντάλ 
για κάδους 60 & 80 lt

                                              75-33409   σετ μηχανισμός πεντάλ 
για κάδο 120 lt
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                                                              704357   κάδος βαριάς χρήσης «Cube»
μαύρος, 
(αντοχή έως 136 kgr)
200 lt                                     
                   96,5x66x71,4 cm

                                                            *704386   καπάκι κάδου «Cube», μαύρο
                  97,5x65,4x21,6 cm

                                                              704257   κάδος βαριάς χρήσης «Tilt»
μαύρος, 
(αντοχή έως 272 kgr)
600 lt                                     
                       164x77x97 cm

                                                              704256   κάδος βαριάς χρήσης «Tilt»
μαύρος, 
(αντοχή έως 453 kgr)
600 lt                                    
                       164x77x97 cm

                                                              704255   καπάκι κάδων «Tilt», μαύρο
                       155x80x22 cm

                                                            *704358   κάδος βαριάς χρήσης 
«Mega Brute», μαύρος, 
περιστρέφεται γύρω από τον
άξονά του για ευκολότερη
πρόσβαση σε στενούς 
διαδρόμους και 
ανελκυστήρες,
δύο μπροστινές πόρτες 
για εύκολη πρόσβαση 
στο περιεχόμενο του κάδου
450 lt                                     
                     133x70x108 cm

                                                            *704359   καπάκι κάδου «Mega Brute»,
μαύρο                                    

                                                                  κάδος πεντάλ ανοξείδωτος 
στρογγυλός, γυαλιστερός, 
με αποσπώμενο πλαστικό κάδο

                                                070330033   20 lt
EK9625N-20                    29,2x44,5 cm

                                                070330034   30 lt
EK9625N-30                       29,2x64 cm

                                                                  κάδος πεντάλ ανοξείδωτος, 
στρογγυλός, ματ φινίρισμα 
με αποσπώμενο πλαστικό κάδο

                                           070330037   12 lt
EK9625M-12                       24,8x40 cm

                                           070330038   20 lt
EK9625M-20                   29,2x44,5 cm

                                           070330039   30 lt
EK9625M-30                       29,2x64 cm

                                                                  κάδος πεντάλ ανοξείδωτος, 
οβαλ, ματ φινίρισμα, 
με αποσπώμενο πλαστικό κάδο

                                           070330045   12 lt
ΕΚ9625VM-12       28,7x21,2x39,5 cm

                                           070330046   20 lt
EK9625VM-20           34,2x25,4x44 cm

                                           070330047   30 lt
EL9625VM-30           34,2x25,4x64 cm

                                                070330013   κάδος απορριμμάτων με πεντάλ, 
ανοξείδωτος, γυαλιστερός, 
με αποσπώμενο εσωτερικό 
ανοξείδωτο δοχείο, 40 lt
ΕΚ9668-SS                             38x74 cm

                                                070330077   κάδος απορριμμάτων με πεντάλ, 
ανοξείδωτος, γκρι, 
με αποσπώμενο εσωτερικό 
ανοξείδωτο δοχείο, 52 lt
EK9688-MS                             38χ89 cm

                                                070330022   κάδος απορριμμάτων με πεντάλ,
ανοξείδωτος, ματ φινίρισμα 
με αποσπώμενο εσωτερικό
ανοξείδωτο δοχείο, 52 lt
EK9688-MT                             38χ89 cm

                                                070330021   κάδος απορριμμάτων με πεντάλ,
ανοξείδωτος, γυαλιστερός, 
με αποσπώμενο εσωτερικό 
ανοξείδωτο δοχείο, 52 lt
EK9688-SS                             38χ89 cm

                                                       102195   κάδος απορριμμάτων με πεντάλ,
ανοξείδωτος, 
αποσπώμενος από τη βάση του,
50 lt

                                                       102194   κάδος απορριμμάτων με πεντάλ,
ανοξείδωτος, 
αποσπώμενος από τη βάση του,
70 lt
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                                                070270002   σταχτοδοχείο δαπέδου,
ανοξείδωτο, ματ φινίρισμα
92.1095                                 25x61 cm

                                                070270004   σταχτοδοχείο δαπέδου,
ανοξείδωτο, μαύρο
99.1095B                               25x61 cm

                                                070330062   σταχτοδοχείο δαπέδου ανοξείδωτο,
ματ φινίρισμα
EK9412B-SS                        25x61,5 cm

                                                       102025   σταχτοδοχείο δαπέδου «χωνί»,
μπρούτζινο, γυαλιστερό φινίρισμα
                                                20χ60 cm

                                                       102028   σταχτοδοχείο δαπέδου «δίχτυ»,
μπρούτζινο, γυαλιστερό φινίρισμα
                                                20χ60 cm

                                                    27.00575   σταχτοδοχείο 
δαπέδου, inox, 
με κάδο                      30 cm | 60 cm

                                              27.00574   σταχτοδοχείο 
δαπέδου                     40 cm | 60 cm

                                                   AT-CYL   σταχτοδοχείο επιτοίχιο
inox                           7,5 cm | 46 cm

                                            AT-CYL-BLK   σταχτοδοχείο επιτοίχιο
inox, μαύρο              7,5 cm | 46 cm

                                                  704981   σταχτοδοχείο με επιτοίχια βάση,
ανοξείδωτο-μαύρο
2,3 lt                                       30χ46 cm

                                                  704640   σταχτοδοχείο με επιδαπέδια βάση,
ανοξείδωτο-μαύρο
5 lt                                        40χ100 cm

                                                  704982   σταχτοδοχείο δαπέδου,
μαύρο μεταλλικό
10 lt                                      40χ101 cm

                                                  704389   σταχτοδοχείο επιτοίχιο,
γαλβανιζέ μαύρο            32χ8χ25 cm

                                                σταχτοδοχείο ασφαλείας, 
ανοξείδωτο, με ειδικό σχεδιασμό που  
σβήνει τα τσιγάρα ελλείψει 
οξυγόνου

                  *   επιτοίχιο
SP-RVS-WM                                   53 cm

                                                                  επιδαπέδιο
                                                             *   κολωνάκι

SP-RVS-SM-F2                            100 cm

                                                                    *   βάση
SP-RVS-WM-F1                              26 cm
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