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εξοπλισμοί μαζικής εστίασης
εστιατορίων, ξενοδοχείων,
catering, cafe, bar
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Η

Θωμαΐδης Efficient Equipment είναι μία εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο και την
εισαγωγή επαγγελματικών και οικιακών ειδών. Με περισσότερα από 70 χρόνια ιστορία, συνεχίζουμε με γνώμονα
μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Όπως υποδηλώνει και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας “efficient equipment”, βασικό κριτήριο στην κατάρτιση της γκάμας μας είναι η καλύτερη δυνατή σχέση τιμής και ποιότητας, καθώς και η ανεύρεση ξεχωριστών και πρωτότυπων λύσεων, ώστε
να καλύπτουμε κάθε ανάγκη σας. Στον κατάλογο που έχετε στα χέρια σας, σας
παρουσιάζουμε την συλλογή μας για τον χώρο της μαζικής εστίασης, μία συλλογή που κατά την διάρκεια της σεζόν, είτε εμπλουτίζεται με νέα είδη, είτε
συνδυάζεται με το οικιακό τμήμα της εταιρείας μας, δίνοντάς σας συνεχώς
νέες λύσεις. Στην έδρα της εταιρείας λειτουργεί σύγχρονο cash&carry που
σας δίνει καθημερινά την δυνατότητα να έρθετε σε επαφή με τα είδη μας και
να κάνετε απευθείας της αγορές σας, άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

www.thomaidis-sa.gr
Παράλληλα, λειτουργεί το b2b site της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thomaidis-sa.gr, όπου πατώντας στο banner «e-shop b2b»,
σας δίνει την δυνατότητα να γνωρίζετε καθημερινά της ισχύουσες τιμές
των προϊόντων μας και να στέλνετε ηλεκτρονικά τις παραγγελίες σας.
• Χωρίς να χρειάζεται εγγραφή, μπορείτε να δημιουργήσετε παραγγελίες
και να τις αποστείλετε στο τμήμα πωλήσεων
• Εφόσον είστε επαγγελματίας του χώρου εστίασης, είτε είστε νέος πελάτης ή συνεργάζεστε ήδη με την εταιρεία μας, καταχωρείστε τα στοιχεία
σας, ώστε να επωφεληθείτε ειδικών τιμών και εκπτώσεων που ισχύουν
για επαγγελματίες του χώρου (η έγγριση του λογαριασμού σας πιθανών
να διαρκέσει λίγο χρόνο).
• Εφόσον είστε συνδεδεμένοι με το εταιρικό σας προφίλ, οι τιμές που βλέπετε είναι καθαρές, μετά τις εκπτώσεις, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς το
κόστος των προϊόντων.
• Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστα με τους κωδικούς των προϊόντων
που δουλεύετε στην επιχείρησή σας ώστε να κάνετε άμεσα και εύκολα τις
παραγγελίες σας, χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε τον κωδικό του είδους.
• Επιπλέον, μέσω του site, έρχεστε σε επαφή με τα εργοστάσια που παράγουν τα προϊόντα και σας δίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, όπως το υλικό κατασκευής, την
συσκευασία και ό,τι άλλο μπορεί να είναι χρήσιμο να γνωρίζετε.

2

Οι παραγγελίες που δημιουργείτε από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας, φιλτράρονται από το τμήμα πωλήσεων το οποίο άμεσα σας ενημερώνει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων, το τελικό κόστος καθώς
και τον ακριβή χρόνο παράδοσης (συνήθως την επόμενη εργάσιμη).
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Vinoteque

4

Η εταιρία Luigi Bormioli, με εμπειρία 60 ετών στην παραγωγή
γυαλιού, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές
ποτηριών στον κόσμο. Χάρη στη χρήση ενός νέου υλικού κρυστάλλου (SON.byx High-Tech Crystal Glass) οι σειρές
«Vinoteque» και «Palace» είναι δύο από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα υψηλής αισθητικής, διαύγειας, καθαρότητας και προπάντων αντοχής. Ιδανικά για καθημερινή χρήση,
ανθεκτικά σε χτυπήματα και στην φθορά από τις πλύσεις σε
πλυντήρια ποτηριών.
20455024
Riserva, 76 cl

20455025
Ricco, 59 cl

20455026
Fragrante, 38 cl

9,9 cm | 24,8 cm

9,1 cm | 23,8 cm

8 cm | 22,3 cm

20455027
Maturo, 49 cl

20455028
Smart tester, 40 cl

20455029
Fresco, 38 cl

20455030
Super 800, 80 cl

20405821
Robusto, 66 cl

8,8 cm | 24,2 cm

8 cm | 22 cm

8,1 cm | 22,8 cm

12 cm | 23,5 cm

10,6 cm | 22,6 cm

20455031
Armonico, 55 cl

20455034
Perlage, 17,5 cl

10,2 cm | 20,5 cm

5,5 cm | 25 cm

20455035
Spirits snifter, 17 cl

20405822
grappa, 10,5 cl

6,6 cm | 16,5 cm

4,6 cm | 20,2 cm

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας να μελετήσουμε νέους κωδικούς που θα σας προσφέρουν αντίστοιχη ποιότητα και κυρίως
την διαφορετικότητα που επιθυμείτε για την επιχείρησή σας.
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Atelier

20455441
Chardonnay, 70 cl

20455442
Pinot noir / Rioja, 61 cl

20455443
20455444
Cambernet/Merlot, 70 cl Chianti, 55 cl

20455295
Riesling / Tocai, 44 cl

11,5 cm | 24,2 cm

11,5 cm | 21,7 cm

10,5 cm | 22 cm

10,1 cm | 24,4 cm

9,1 cm | 23,2 cm

8,5 cm | 22 cm

20455445
Sauvignon, 35 cl

20455446
Champagne, 27 cl

20455447
Gourmet, 55 cl

20455450
Red wine, 45 cl

20455449
White wine, 35 cl

20455451
Sparkling wine, 20 cl

7,9 cm | 20,3 cm

6,88 cm | 25,4 cm

9,8 cm | 23,6 cm

9,2 cm | 22,1 cm

8,5 cm | 20,5 cm

6,4 cm | 22,2 cm

20455452
champagne, 16 cl

20405820
coctail, 30 cl

20455453
martini, 26 cl

20455454
grappa, 8 cl

6,6 cm | 23,5 cm

11,5 cm | 16,4 cm

11,1 cm | 18,5 cm

5 cm | 16 cm

20455455
Cambernet, 67 cl

20455456
Pinot noir, 59 cl

20455457
Riesling, 40 cl

20455458
beverage, 51 cl

10,1 cm | 12 cm

10,5 cm | 10,3 cm

8,47 cm | 10,5 cm

8,5 cm | 15,5 cm

20455459
juice, 41 cl

20455460
d.o.f., 44 cl

20455461
water, 34 cl

20405819
liqueur, 7,5 cl

7,9 cm | 14,2 cm

9,3 cm | 11,4 cm

8,6 cm | 10,6 cm

5,3 cm | 6,6 cm

PROFESSIONAL
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20455440
Barolo / Shiraz, 80 cl

ΠΟΤΗΡΙΑ
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Palace

20455036
Grandi Vini, 57 cl

20405816
Goblet, 48 cl

20455037
κόκκινου κρασιού, 36,5 cl

9,1 cm | 22,5 cm

8,6 cm | 21,2 cm

8 cm | 19,4 cm

20455038
20455039
λευκού κρασιού, 32,5 cl Multipurpose, 42 cl

20405818
σαμπάνιας flute, 23,5 cl

7,7 cm | 18,3 cm

8,3 cm | 16,3 cm

5,9 cm | 23,8 cm

20455040
sparkling water, 32 cl

20405817
tonic water, 44,5 cl

20405831
natural water, 40 cl

7,6 cm | 15 cm

8,1 cm | 12,5 cm

8,8 cm | 9,9 cm

20455402
XL, 65 cl

20455403
Large, 55 cl

20455405
Medium, 43 cl

20455418
Small, 30,5 cl

20455462
d.o.f., 45 cl

9,8 cm | 24,3 cm

9,2 cm | 23,5 cm

8,5 cm | 22 cm

7,7 cm | 20,4 cm

9,2 cm | 10,3 cm

6

Tre Sensi
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Supremo

20455463
Burgundy, 65 cl

20455464
Bordeux, 55 cl

20455465
Chianti, 45 cl

11 cm | 24,5 cm

9,5 cm | 24,3 cm

8,8 cm | 23,3 cm

20455466
Chardonnay, 35 cl

20455467
Champagne, 24 cl

20455263
Tumbler, 45 cl

8,1 cm | 22,1 cm

6,4 cm | 25 cm

10 cm | 9,8 cm

Cabernet

11005001
tulip, 47 cl

11005003
tulip, 35 cl

11005004
ballon, 58 cl

11005002
ballon, 47 cl

9 cm | 22 cm

8,1 cm | 20,2 cm

10,6 cm | 20,9 cm

10 cm | 19,6 cm

20455064
Vino rosso, 52 cl

20455066
Burgunder, 43 cl

20455065
Vino bianco, 35 cl

20455067
σαμπάνιας flute, 23 cl

20455068
νερού, 36 cl

9,3 cm | 22,5 cm

9 cm | 21,3 cm

8,3 cm | 20,3 cm

6,8 cm | 23,5 cm

8,3 cm | 9,5 cm

PROFESSIONAL
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Aurum

ΠΟΤΗΡΙΑ
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Arte

20455391
XL, 65,5 cl

20455392
Large, 57 cl

20455393
Medium, 46,5 cl

10,7 cm | 24,3 cm

10,3 cm | 23,5 cm

9,3 cm | 22 cm

20455394
Small, 38,5 cl

20455395
Flute, 32 cl

20455306
d.o.f., 48,7 cl

8,8 cm | 21 cm

5,5 cm | 24 cm

9,5 cm | 10,5 cm

Tentazioni

20455560
Burgundy , 67 cl

20455561
wine tester, 65 cl

20455562
Red wines, 57 cl

20455563
Chardonnay, 47 cl

20455564
Champagne, 42 cl

11,3 cm | 24,5 cm

11,4 cm | 23,3 cm

10,6 cm | 23,3 cm

10 cm | 22,1 cm

9 cm | 25 cm

8

New Kalix

20405071
Burgundy, 43,5 cl

20405070
Goblet, 35 cl

20405444
νερού, 27 cl

20405443
κρασιού, 22 cl

20405072
σαμπάνιας flute, 17 cl

9,4 cm | 20 cm

8,4 cm | 18,9 cm

7,7 cm | 18 cm

7,8 cm | 16,9 cm

5,8 cm | 19,6 cm
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Premium

20455056 (No 6)
Chardonay, 60 cl,

20455057 (No 2)
Chianti classico, 38 cl,

20455021 (No 10)
Merlot, 47 cl,

20455058 (No 11)
Sauvignon, 33 cl,

σετ 6 τμχ.
9,5 cm | 23,8 cm

σετ 6 τμχ.
8,1 cm | 22,6 cm

σετ 6 τμχ.
8,6 cm | 23,3 cm

σετ 6 τμχ.
7,8 cm | 22 cm

20455059 (XL)
Riserva, 83 cl,

20455060 (Νο 4)
Barolo, 67,5 cl,

20455020 (F)
κονιάκ, 64,5 cl,

20455061 (Νο 3)
σαμπάνιας, 26 cl,

20405459
20405458
Degustazione, 20 cl (R) Grappa, 8,1 cl

20405592
sparkling water, 43 cl

σετ 6 τμχ.
10,8 cm | 25,5 cm

σετ 6 τμχ.
10,8 cm | 22,5 cm

σετ 6 τμχ.
10,8 cm | 16,2 cm

σετ 6 τμχ.
7,8 cm | 24,5 cm

4,7 cm | 15,5 cm

σετ 6 τμχ.
8,5 cm | 10,5 cm

5,6 cm | 16,3 cm

Ypsilon

20405408
flute, 16 cl

20405470
fluttino, 11 cl

20405372
cocktail, 24,5 cl

20405371
μαργαρίτας, 33 cl

7 cm | 23,5 cm

5,8 cm | 19,5 cm

11,4 cm | 18,2 cm

11,7 cm | 17,4 cm

20405460
Goblet, 32 cl

20405464
νερού, 24 cl

20405461
flute, 17 cl

20405466
snaps, 5,5 cl

20455062
νερού, 30 cl

8,5 cm | 19,7 cm

7,5 cm | 18 cm

6,6 cm | 19,3 cm

5,6 cm | 14,5 cm

7,4 cm | 9,8 cm

PROFESSIONAL
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Fiore

ΠΟΤΗΡΙΑ
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10

Vina

Ducale

20455106
κρασιού, 54 cl

20455107
κρασιού, 36 cl

20405574
κρασιού, 54,7 cl

20405603
κρασιού, 47,3 cl

20405409
ballon, 47 cl

20405426
tulip, 47 cl

20405073
κρασιού, 38 cl

8,3 cm | 22,9 cm

7,3 cm | 20,7 cm

9,3 cm | 23,2 cm

8,9 cm | 22,9 cm

7,8 cm | 21,5 cm

7,4 cm | 21,5 cm

6,8 cm | 20,5 cm

20455108
20455109
κρασιού ballon, 54 cl κρασιού, 35,5 cl

20405997
κρασιού, 37 cl

20405602
balloon, 54 cl

20405074
κρασιού, 31 cl

20405427
κρασιού, 27 cl

20405428
κρασιού, 21 cl

10,2 cm | 21,6 cm

8,6 cm | 21 cm

10,2 cm | 21 cm

6,4 cm | 19,5 cm

6,2 cm | 18,5 cm

5,2 cm | 16,5 cm

20405575
20455110
trumpet flute, 19,2 cl μαρτίνι, 35,5 cl

20455111
σαμπάνιας, 23 cl

20455153
«Catavinos», 15 cl

8,3 cm | 24,8 cm

8,3 cm | 23,5 cm

4 cm | 15 cm

20405366
flute, 17 cl

20405075
flute, 17 cl

20405356
νερού, 38 cl

4,7 cm | 22 cm

4,7 cm | 19,8 cm

6,8 cm | 16 cm

20405357
νερού, 31 cl

20405358
νερού, 27 cl

20405573
«Ducale», 36 cl

6,4 cm | 15,4 cm

6,2 cm | 14,8 cm

5,8 cm | 13 cm

20405433
stemless, 52 cl

20455432
stemless, 38 cl

20405434
stemless, 49 cl

7,9 cm | 10 cm

6,4 cm | 10,5 cm

7 cm | 11,5 cm

8,3 cm | 22 cm

12,4 cm | 18,8 cm
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Divino

Perception

20455378
Red wine, 52,5 cl

20455377
White wine, 42,5 cl

20455171
tall goblet, 41,4 cl

20455172
κρασιού, 32,5 cl

20455173
κρασιού, 23,7 cl

20455174
cordial, 12,2 cl

9,8 cm | 21,5 cm

8,8 cm | 21,5 cm

8,6 cm | 20,8 cm

7,9 cm | 19,8 cm

7,5 cm | 18,3 cm

6 cm | 15 cm

20455175
grande, 59,2 cl

20455176
balloon, 40 cl

20455177
flute, 17,8 cl

20455178
μπύρας, 35 cl

9,9 cm | 22,6 cm

9,2 cm | 19,7 cm

7 cm | 19,6 cm

7,3 cm | 20,6 cm

Contea

20405900
κρασιού, 38 cl

6,9 cm | 22,5 cm

8,7 cm | 20,5 cm

20405899
κρασιού, 32 cl

20405898
κρασιού, 27 cl

8,2 cm | 20,2 cm

7,7 cm | 19 cm

Embassy THE ORIGINAL

20455179
κρασιού, 31,1 cl

20455180
κρασιού, 25,1 cl

20455181
κρασιού, 19,2 cl

20455182
σαμπάνιας, 17,8 cl

8,6 cm | 15,2 cm

7,9 cm | 14,3 cm

7,3 cm | 13,7 cm

7 cm | 20,6 cm

20455183
μπύρας, 29,6 cl

20455185
ουίσκι, 16,3 cl

7 cm | 17,1 cm

7,9 cm | 10,5 cm

20405897
κρασιού, 21 cl

20455338
flute, 19 cl

7,2 cm | 17,8 cm

4,5 cm | 22 cm

20405942
stemless, 49 cl

20455468
stemless, 38 cl

20455186
hi-ball, 24 cl

20455187
hi-ball, 30 cl

20455188
σαμπάνιας, 16 cl

6,7 cm | 10,8 cm

8,5 cm | 10,2 cm

7 cm | 13,7 cm

7,3 cm | 15,2 cm

8,6 cm | 11,4 cm

PROFESSIONAL

ΠΟΤΗΡΙΑ
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20455302
wine, 49 cl
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Kouros

20105260 [91502] 20105261 [93502] 20105281 [94502]
νερού, 27,5 cl
κρασιού, 21 cl
κρασιού, 16,5 cl
8,2 cm | 16 cm

Dream

7,6 cm | 14,7 cm

20105216 [92502] 20105277 [96502] 20105278 [96503]
κρασιού, 38,5 cl
σαμπάνιας, 22 cl σαμπάνιας, 15,5 cl
8,6 cm | 16 cm

10 cm | 13,1 cm

8,9 cm | 11,1 cm

20105315 [91508 ]
νερού, 38 cl

20105314 [94508]
κρασιού, 28 cl

20105313 [93508]
κρασιού, 22,5 cl

20105312 [96508]
σαμπάνιας, 19,5 cl

20105280 [96504] 20105279 [97502] 20105121 [95502]
σαμπάνιας, 18,5 cl κονιάκ, 24 cl
λικέρ, 6 cl

8,6 cm | 21 cm

7,7 cm | 19,5 cm

7,1 cm | 18,5 cm

5,6 cm | 21 cm

5,8 cm | 18,8 cm

Alexander Superior

8,2 cm | 11,6 cm

5 cm | 11,2 cm

Onyx

20105950 [91517]
κρασιού, 42 cl

20105307 [91507]
νερού, 32,5 cl

20105306 [93507]
κρασιού, 24,5 cl

20105305 [94507]
κρασιού, 18 cl

20105308 [96507]
σαμπάνιας, 18,5 cl

20405247
νερού, 26 cl

20405248
κρασιού, 20 cl

7,5 cm | 20,5 cm

8,3 cm | 19,6 cm

7,5 cm | 18,5 cm

7 cm | 17,4 cm

5,8 cm | 20,5 cm

7,3 cm | 15,9 cm

6,8 cm | 15,1 cm

Alexander

12

7 cm | 13,3 cm

King

20105131 [91503]
κρασιού, 32,5 cl

20105262 [93503]
κρασιού, 25 cl

20105132 [94503]
κρασιού, 18 cl

20105945 [91152]
κρασιού, 38 cl

20105946 [93152]
κρασιού, 31 cl

20105947 [94152]
κρασιού, 28 cl

20105949 [96152]
σαμπάνιας, 22 cl

8,3 cm | 18 cm

7,5 cm | 16,9 cm

7 cm | 16 cm

8,7 cm | 21,6 cm

8,1 cm | 20,5 cm

7,9 cm | 19 cm

6,5 cm | 21,6 cm
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Bistro

King

20105963 [91012]
νερού, 41 cl
20205241 [44411]
νερού, 26 cl

20205242 [44412]
κρασιού, 21 cl

20205155 [44415]
κρασιού, 16 cl

20205614 [44419]
σαμπάνιας, 19 cl

20205240 [44136]
σαμπάνιας, 26 cl

20205156 [44410]
μαρτίνι, 19 cl

6,8 cm | 16 cm

6,5 cm | 14,7 cm

6 cm | 13,2 cm

5 cm | 19,3 cm

9,5 cm | 13,2 cm

10,7 cm | 13,6 cm

Diamond

8,8 cm | 10,5 cm

Gibraltar
20105401 [93012]
κρασιού, 35 cl
8,4 cm | 10 cm

20205959
κρασιού, 30 cl

20205958
κρασιού , 24,5 cl

20205957
σαμπάνιας, 17 cl

20205956
cocktail, 24 cl

20455169
κρασιού, 34 cl

20455170
κρασιού, 25,2 cl

8,6 cm | 18,5 cm

8 cm | 17,7 cm

5,1 cm | 17,9 cm

12 cm | 15 cm

9,2 cm | 17,5 cm

7,9 cm | 15,9 cm

Queen

Catalina
20105969 [91002]
νερού, 46,5 cl
8,5 cm | 10,9 cm

20405611
fredo, 31,1 cl

20455112
fredo, 25,1 cl

20405793
fredo, 35,5 cl

20405709
dessert, 30 cl

8,6 cm | 15,9 cm

7,9 cm | 14,6 cm

7,6 cm | 22,9 cm

10,8 cm | 9,8 cm

Mykonos

20105970 [93002]
νερού, 35 cl
8,2 cm | 10 cm

Ciao

20105293 [92400]
μπύρας, 31 cl

20105292 [92301]
νερού, 28 cl

20105291 [93301]
χυμού, 24 cl

20105294 [94500 ]
κρασιού, 13,5 cl

20405318
long drink, 35 cl

20405319
νερού, 25 cl

20405320
κρασιού, 19 cl

6,6 cm | 16,5 cm

7,3 cm | 13 cm

6,9 cm | 12 cm

6,1 cm | 10 cm

7,3 cm | 15,6 cm

7,5 cm | 12,3 cm

6,9 cm | 11,3 cm

London

Executive

20405167
νερού, 24,5 cl

20405168
κρασιού, 17,5 cl

20405161
νερού, 25 cl

20405160
κρασιού, 19 cl

20405436
νερού, 28 cl

20405437
κρασιού, 20,7 cl

20405435
σαμπάνιας, 23 cl

7,6 cm | 12 cm

7 cm | 11 cm

8 cm | 11,9 cm

7,4 cm | 11 cm

7,6 cm | 13,2 cm

6,8 cm | 12 cm

9,5 cm | 9,5 cm

PROFESSIONAL
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Mughetto
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Veronese (οβάλ βάση)

20455041
beverage, 43 cl

20455042
hi-ball, 31 cl

20455043
d.o.f., 34,5 cl

20455044
ουίσκι, 26 cl

20455045
λικέρ, 7,5 cl

7,9 cm | 15,5 cm

6,9 cm | 15 cm

9,1 cm | 9,8 cm

8,3 cm | 9,1 cm

4,6 cm | 9,6 cm

Palladio quadro imp

Palladio

20405130
hi-ball, 42 cl

20405131
d.o.f., 35 cl

20405352
hi-ball, 42 cl

20405353
hi-ball, 32 cl

20405354
d.o.f., 35 cl

20405355
old fashioned, 28 cl

8,7 cm | 15,4 cm

9,4 cm | 9,8 cm

7, 5x7,5 cm | 15,4 cm

7x7cm | 14 cm

8,6x8,6 cm | 9,8 cm

8x8 cm | 9,3 cm

Palladio quadro

20405205
hi-ball, 42 cl

20405206
hi-ball, 32 cl

20405207
d.o.f., 35 cl

20405208
old fashioned, 28 cl

20405209
shot,6 cl

7,7x7,7 cm | 15,4 cm

7x7cm | 14 cm

8, 6x8,6 cm | 9,8 cm

8x8 cm | 9,3 cm

5x5 cm | 6 cm

20455427
tumbler, 41 cl

20455428
tumbler, 32 cl

20455429
d.o.f., 29,5 cl

20455430
shot, 5,5 cl

7,5 cm | 15 cm

7,1 cm | 14 cm

8,6 cm | 9 cm

5,5 cm | 6 cm

Plaza

14

Alpi

Viv

20405933 [HB 355]
hi-ball, 35,5 cl

20405932 [DOF 355]
d.o.f., 35,5 cl

20405931 [290]
νερού, 29 cl

20405930 [200]
κρασιού, 20 cl

20105258 [91550]
νερού, 48,5 cl

20105290 [93550]
ουίσκι, 38 cl

7,9 cm | 13,8 cm

8,8 cm | 11 cm

8,2 cm | 10,5 cm

7,5 cm | 9 cm

8,45 cm | 15,3 cm

9 cm | 10,3 cm
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Ypsilon

20405471
cooler, 45,5 cl

20405132
long drink, 32 cl

20405473
d.o.f., 33,5 cl

8,6 cm | 17,5 cm

7,7 cm | 16 cm

10,1 cm | 11,7 cm

20405474
pre dinner, 25 cl

20405475
after dinner, 15 cl

20405476
shot, 7 cl

20405142
dessert, 37,5 cl

9,2 cm | 10,7 cm

7,7 cm | 9,5 cm

5 cm | 10,7 cm

13 cm | 9 cm

«V»

20405478
hi-ball, 35 cl

20405544
hi-ball, 32 cl

20405479
d.o.f., 35 cl

20405480
old fashioned, 25 cl

20405482
μαρτίνι, 22,5 cl

20405484
shot, 5,5 cl

8,2 cm | 16,2 cm

7,7 cm | 16,2 cm

10 cm | 11,7 cm

9 cm | 10,6 cm

10,4 cm | 9 cm

6 cm | 7 cm

Endessa

20405519
beverage, 41 cl

20405520
cooler, 35 cl

20405521
hi-ball, 29 cl

20405522
d.o.f., 37 cl

20405523
ουίσκι, 28 cl

7 cm | 16,8 cm

6,7 cm | 16,2 cm

6,4 cm | 14,7 cm

8,3 cm | 10,6 cm

7,8 cm | 9,6 cm

PROFESSIONAL

20405510
cooler, 44,5 cl

20405511
beverage, 34 cl

20405512
d.o.f., 34 cl

20405513
ουίσκι, 26 cl

8,2 cm | 14,5 cm

7,6 cm | 13,7 cm

8,7 cm | 10,8 cm

8 cm | 9,7 cm

ΠΟΤΗΡΙΑ
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Luna
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Picardie

20905067
σωλήνα, 50 cl

20905059
σωλήνα, 36 cl

20905053
νερού, 31 cl

20905052
νερού, 25 cl

20905060
κρασιού, 22 cl

9,4 cm | 14,5 cm

8,8 cm | 12,4 cm

9 cm | 9,4 cm

8,7 cm | 9 cm

8,1 cm | 8,4 cm

20905058
κρασιού, 16 cl

20905063
σωλήνα, 13 cl

20905062
κρασιού, 9 cl

20905068
νερού, 31 cl

20905069
κρασιού, 22 cl

7,5 cm | 7,8 cm

6,9 cm | 7,2 cm

6,5 cm | 6,7 cm

9 cm | 9,4 cm

8,1 cm | 8,4 cm

Marocco

20105078 [53177]
νερού XL, 42 cl

20105085 [51031]
νερού, 35 cl

20105070 [53047]
νερού, 32,5 cl

20105056 [51037]
νερού, 28 cl

20105067 [53037]
ουίσκι, 23 cl

20105086 [54047]
κρασιού, 14 cl

8,8 cm | 13 cm

8,4 cm | 12 cm

7,7 cm | 14,2 cm

7 cm | 14,1 cm

8,3 cm | 8,6 cm

7,1 cm | 7,5 cm

11005024
σωλήνας, 32 cl

11005025
σωλήνας, 27 cl

11005023
σωλήνας, 25 cl

11005026
ουίσκι, 20 cl

11005022
χυμού, 16 cl

7,4 cm | 12,5 cm

7,2 cm | 11,4 cm

7,7 cm | 9,4 cm

7,2 cm | 8,8 cm

6,5 cm | 8,2 cm

Provence

Norvege

20905070
νερού, 25 cl
9,8 cm | 7,9 cm

Olympus

Next

20905071
κρασιού, 22 cl
9,1 cm | 7,3 cm

20205091
σωλήνας, 28 cl

20205090
ουίσκι, 20 cl

20105175 [53258]
νερού, 26,5 cl

20105094 [54158]
κρασιού, 15 cl

7,3 cm | 12 cm

7,1 cm | 8,6 cm

7,2 cm | 11,2 cm

6,2 cm | 8,9 cm

Vakhos

Baroque

20905072
κρασιού, 13 cl

16

7,9 cm | 6,4 cm

20105071 [53154]
νερού, 27 cl

20105093 [54110]
κρασιού, 12,5 cl

20205274 [52684]
μπύρας, 36 cl

20205269 [52045]
κρασιού, 10 cl

20905073
κρασιού, 9 cl

8,3 cm | 9,7 cm

6,4 cm | 7,9 cm

8 cm | 13,8 cm

6,5 cm | 7 cm

7,3 cm | 5,9 cm
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Gibraltar

20455119
beverage, 41 cl
9,5 cm | 13,4 cm

Gibraltar Twist

Footed
20405604
pilsener, 33,5 cl

20405619
pilsener, 41,4 cl

20455125
beverage, 41,4 cl

20455126
cooler, 35,5 cl

20455469
beverage, 35 cl

7,6 cm | 18,4 cm

8,3 cm | 20,3 cm

9 cm | 13 cm

7,9 cm | 14,9 cm

8,3 cm | 12,4 cm

20455127
beverage, 31,1 cl

20455472
d.o.f., 35 cl

20455473
rocks tall, 27 cl

20455422
rocks, 23 cl

7,5 cm | 14,1 cm

9,1 cm | 10 cm

8,8 cm | 9,6 cm

8,6 cm | 9 cm

Granity

20405980
beverage, 29 cl
8,8 cm | 12,9 cm

20455120
beverage, 35 cl

20205220
σωλήνας, 46 cl

20205221
σωλήνας, 42 cl

20205222
σωλήνας, 35 cl

20205223
σωλήνας, 31 cl

20205158
ουίσκι, 27 cl

20205225
κρασιού, 16 cl

8,7 cm | 16 cm

8,9 cm | 13 cm

8,5 cm | 12,2 cm

7,5 cm | 14 cm

8,5 cm | 9,8 cm

7,3 cm | 7,3 cm

8,3 cm | 12 cm

Rock bar
20455121
d.o.f., 35 cl
10,2 cm | 10,1 cm

20455069
super cooler, 65 cl

20405752
cooler, 47,8 cl

20405751
long drink, 37 cl

20405750
Slim, 36,5 cl

20455070
Slim, 28,5 cl

9,5 cm | 16,3 cm

9 cm | 13 cm

8,3 cm | 12 cm

7,9 cm | 14,1 cm

7,2 cm | 13,5 cm

20405982
ουίσκι, 26 cl

20455122
ουίσκι, 20,7 cl

20405600
«Ice», 37 cl

20405746
«Mint», 37 cl

20405747
«Peach», 37 cl

20455071
d.o.f., 39 cl

20405749
ουίσκι, 27 cl

20405748
juice, 20 cl

8,3 cm | 8,6 cm

8,3 cm | 12 cm

8,3 cm | 12 cm

8,3 cm | 12 cm

9,1 cm | 10 cm

8,4 cm | 9, 25 cm

7,6 cm | 8,4 cm

PROFESSIONAL
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9,2 cm | 9,2 cm
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Diamond

20405085
cooler, 47 cl

Pulsar

20455074
cooler
«ocean blue», 47 cl

20455080
cooler
«rock purple», 47 cl

20455089
cooler,
47 cl

20455077
cooler
«ocean blue», 47 cl

20455083
cooler
«rock purple», 47 cl

8,6 cm | 14,4 cm

8,6 cm | 14,4 cm

8,6 cm | 14,4 cm

8,6 cm | 14,4 cm

8,6 cm | 14,4 cm

20405089
d.o.f.,
39 cl

20455073
d.o.f.
«ocean blue», 39 cl

20455079
d.o.f.
«rock purple», 39 cl

20455088
d.o.f.,
39 cl

20455076
d.o.f.
«ocean blue», 39 cl

20455082
d.o.f.
«rock purple», 39 cl

9,1 cm | 10,3 cm

9,1 cm | 10,3 cm

9,1 cm | 10,3 cm

9,1 cm | 10,3 cm

9,1 cm | 10,3 cm

9,1 cm | 10,3 cm

20405084
νερού,
30 cl

20455072
νερού
«ocean blue», 30 cl

20455078
νερού
«rock purple», 30 cl

20455087
νερού,
30 cl

20455075
νερού
«ocean blue», 30 cl

20455081
νερού
«rock purple», 30 cl

8,4 cm | 9,3 cm

8,4 cm | 9,3 cm

8,4 cm | 9,3 cm

8,4 cm | 9,3 cm

8,4 cm | 9,3 cm

8,4 cm | 9,3 cm

8,6 cm | 14,4 cm

Optiva

20405947
beverage, 41,4 cl

20405946
beverage, 35,5 cl

20455256
hi-ball, 29,6 cl

20405945
d.o.f., 35,5 cl

20405944
ουίσκι, 30 cl

20405943
ουίσκι, 21 cl

8,6 cm | 15,3 cm

8 cm | 14,7 cm

7,7 cm | 13,7 cm

9,3 cm | 10,2 cm

8,6 cm | 9,6 cm

8 cm | 8,3 cm

18

Cosmos

San Marco

20405281
cooler, 53 cl

20405276
hi-ball, 35 cl

20405277
juice, 25 cl

20405311
hi-ball, 40 cl

20405312
hi-ball, 30 cl

20405314
ουίσκι, 27 cl

9,2 cm | 16,2 cm

8,8 cm | 11,7 cm

8,1 cm | 10,1 cm

8,8 cm | 13 cm

8,1 cm | 12 cm

8,5 cm | 9,2 cm
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Everest

20405607
cooler, 41,4 cl

20405872
beverage, 35,5 cl

8,6 cm | 12,1 cm

7,9 cm | 11,7 cm

20405873
long drink, 35,5 cl

20405874
long drink, 29,6 cl

20405875
ουίσκι, 35,5 cl

20405876
ουίσκι, 26,6 cl

20405871
ουίσκι, 23,7 cl

7,4 cm | 15,9 cm

7 cm | 15,3 cm

9,5 cm | 9,2 cm

8,4 cm | 8,6 cm

8 cm | 8 cm

Gibraltar stack

20455567
cooler, 47,3 cl

20455568
beverage, 35,5 cl

8,3 cm | 16,8 cm

7,9 cm | 12,7 cm

20455569
rocks, 26,6 cl
8,6 cm | 8,3 cm

Brooklyn

Hill

20105930 [51700]
ουίσκι, 34 cl
8,2cm | 11,3 cm

20455130
beverage, 41,4 cl

20455131
beverage, 35,5 cl

20455132
beverage, 29,6 cl

20455133
d.o.f., 35,5 cl

20455134
ουίσκι, 26,6 cl

8,8 cm | 14,6 cm

8,4 cm | 14 cm

7,9 cm | 13,4 cm

9,6 cm | 11 cm

8,8 cm | 10,1 cm

Paneled
20105931 [53700]
ουίσκι, 26,6 cl

20105934 [54700]
ουίσκι, 20,5 cl

20455135
iced tea, 59,2 cl

20455136
cooler, 47,3 cl

20455137
σωλήνας, 35,5 cl

20455138
juice, 25,1 cl

20455139
juice, 20,7 cl

7,7cm | 8,1 cm

9 cm | 16,9 cm

8,4 cm | 15,4 cm

7,9 cm | 13,7 cm

7,6 cm | 10,3 cm

7 cm | 9,9 cm

PROFESSIONAL
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8,3 cm | 8,4 cm
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Brek

20405986
σωλήνας, 35 cl

20405987
σωλήνας, 27 cl

20405988
ουίσκι, 36 cl

6,9 cm | 16 cm

6,6 cm | 14 cm

10,1 cm | 8,5 cm

20405864
κρασιού, 52 cl

20405865
κρασιού, 41 cl

20405866
κρασιού, 30 cl

10,5 cm | 14,5 cm

9,5 cm | 13,7 cm

9 cm | 13 cm

Alternato

Tango

Stark

20455474
beverage, 41 cl

20455252
beverage, 35 cl

20455253
d.o.f., 35 cl

20405188
cooler, 42,5 cl

20405189
hi-ball, 31,5 cl

20405191
ουίσκι, 22,5 cl

6,4 cm | 17,6 cm

6,1 cm | 16,1 cm

7,5 cm | 9,3 cm

7,2 cm | 16,5 cm

6,7 cm | 14,5 cm

8,1 cm | 8,5 cm

Shine

Gotico

20405415
hi-ball, 42 cl

20405416
hi-ball, 33 cl

20105124 [91706]
νερού, 36 cl

20105271 [93706]
ουίσκι, 26 cl

20105272 [94706]
κρασιού, 17 cl

20105297 [92505]
«Frozito», 36 cl

7,5 cm | 16,5 cm

7 cm | 15,5 cm

6,9 cm | 14,7 cm

7,4 cm | 9 cm

6,4 cm | 8,2 cm

7,4 cm | 14,6 cm

Sorgente

Shorty

20

Frozito

20455254
rocks, 15 cl

20455255
margatita, 35 cl

20405379
d.o.f., 42 cl

20405367
cooler, 45 cl

7,3 cm | 9,4 cm

8,8 cm | 14 cm

8,3 cm | 10,5 cm

7,2 cm | 15,2 cm
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Diva

20455047
hi-ball, 41 cl

20455048
d.o.f., 37 cl

20455049
old fashion, 30 cl

20455046
hi-ball οβάλ, 42 cl

20405989
d.o.f. οβάλ, 39 cl

20405983
old fashion οβάλ, 26 cl

8,5 cm | 13,8 cm

9,5 cm | 9,6 cm

8, 7cm | 8,8 cm

9x7,5 cm | 14,5 cm

9, 5x8 cm | 11 cm

9x7,5 cm | 10 cm

Campiello

Concerto

20455050
hi-ball, 40 cl

20455051
d.o.f., 33 cl

20455052
old fashion, 26 cl

20455053
hi-ball, 48 cl

20455054
d.o.f., 34 cl

8 cm | 14 cm

9 cm | 9,5 cm

7 cm | 9 cm

9,5 cm | 13,5 cm

9,5 cm | 9,5 cm

20455475
old fashion, 23 cl
8,4 cm | 8,5 cm

Norway

20405786
νερού, 46 cl

20405785
νερού, 32 cl

20455160
d.o.f., 33 cl

20405784
ουίσκι, 27 cl

8,2 cm | 17 cm

7,7 cm | 14,3 cm

9,3 cm | 10 cm

8,9 cm | 9 cm

20405935
σωλήνας, 35 cl

20405936
hi-ball, 27 cl

20405937
hi-ball, 23 cl

6,6 cm | 15,3 cm

6,2 cm | 13,3 cm

5,4 cm | 15,7 cm

20405938
juice, 20 cl

20405939
ουίσκι, 23 cl

20405940
shot,5 cl

6,2 cm | 10 cm

7,6 cm | 8,4 cm

4,5 cm | 6,7 cm

PROFESSIONAL
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Billy Becer

Oxford

20105074 [51071]
νερού, 33 cl

20105073 [51070]
νερού, 29 cl

20105077 [53070]
ουίσκι, 25,5 cl

20105161 [92150]
«Billy Becer», 37 cl

20105951 [92151]
«Billy Becer», 31,5 cl

20105927 [92152]
«Billy Becer», 23 cl

7,4 cm | 15,8 cm

7 cm | 15,8 cm

8,8 cm | 9,8 cm

7 cm | 15,1 cm

6,5 cm | 13 cm

5,7 cm | 10 cm

11005007 [49357]
«Nonic», 57 cl

11005006 [43740]
«Nonic», 34 cl

11005005 [43716]
«Nonic», 28 cl

20405598
«Nonix», 58,5 cl

20405599
«Nonix», 29 cl

20105239 [53203]
«Sahara», 34,5 cl

8,7 cm | 15,2 cm

7,7 cm | 12,7 cm

7,3 cm | 11,5 cm

9 cm | 15,2 cm

7,4 cm | 11,5 cm

7,45 cm | 15 cm

Campus

Habana

20205135
νερού, 29 cl

20205204
κρασιού, 22 cl

20205136
κρασιού, 18 cl

20405539
νερού, 29 cl

20405538
κρασιού, 22 cl

20405069
κρασιού mini, 17 cl

6,5 cm | 12,6 cm

6,4 cm | 9,7 cm

6,5 cm | 8,8 cm

8,5 cm | 9 cm

7,7 cm | 8,2 cm

7 cm | 7,5 cm

Farmhouse

20405961
cooler, 47,3 cl

20405962
hi-ball, 35,5 cl

20405963
juice, 26,6 cl

20405964
d.o.f., 35,5 cl

8,9 cm | 15 cm

8,6 cm | 12,7 cm

8,3 cm | 10,5 cm

9,5 cm | 9,5 cm

20105177 [91805]
«Twist», 36,5 cl

20105195 [91900]
«Surf», 38,5 cl

20405605
«No-Nik», 35,5 cl

20405606
«No-Nik», 29,6 cl

7,1 cm | 15 cm

6,4 cm | 13,5 cm

7 cm | 13 cm

7,3 cm | 9,8 cm

22

Kappa
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Endeavor

20405555
ουίσκι, 26,6 cl

20405556
d.o.f., 35,5 cl

20405620
hi-ball, 29,6 cl

8,9 cm | 9,8 cm

9,8 cm | 10,5 cm

7 cm | 15,9 cm

20405557
beverage, 35,5 cl

20405558
beverage, 41,4 cl

20405753
cooler, 47,3 cl

7,5 cm | 16 cm

7,9 cm | 16,8 cm

8,1 cm | 17,8 cm

Conic

Cavana

Perception

20455096
bibita, 33 cl

20455097
νερού, 27 cl

20405052
cooler, 48 cl

20455156
σωλήνας, 32 cl

20455157
d.o.f., 38 cl

20455116
beverage, 41,4 cl

8 cm | 13,2 cm

8,5 cm | 8,8 cm

8,9 cm | 14,7 cm

7,7 cm | 12,8 cm

9,5 cm | 9 cm

7,6 cm | 15,6 cm

Sestriere

Conic impilabile

20405229 [0,3]
μπύρας, 39 cl

20405377
hi-ball, 42 cl

20405618
hi-ball, 35,5 cl

20405572
d.o.f., 35 cl

20405756
old fashion, 24 cl

20405744
Amaro, 13,5 cl

7,8 cm | 14,3 cm

8,5 cm | 15,4 cm

8 cm | 14,3 cm

9,4 cm | 9,8 cm

8,5 cm | 8,8 cm

7,3 cm | 7,3 cm

Oslo

Norvege

20405790
beverage «Stiba», 36 cl

20105081 [53300]
ουίσκι, 24 cl

20105139 [53303]
νερού, 31,5 cl

11005024
hi-ball, 32 cl

11005023
ουίσκι, 25 cl

11005022
χυμού, 16 cl

8,5 cm | 10,3 cm

8,9 cm | 8,8 cm

8,2 cm | 13,7 cm

7,4 cm | 12,5 cm

7,7 cm | 9,4 cm

6,5 cm | 8,2 cm

PROFESSIONAL
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Stiba
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Bodega

20405218
maxi, 51 cl

20405217
medium, 36,6 cl

20405216
mini, 21,5 cl

8,8 cm | 12 cm

8,5 cm | 9,1 cm

8,2 cm | 5,8 cm

Mix & Co

20455476
hi-ball, 42 cl

20455477
d.o.f., 35 cl

7,6 cm | 14 cm

8,7 cm | 9,8 cm

Rome
Barrel

Grande

20105919 [92600]
νερού, 51 cl

20105918 [93600]
νερού, 35 cl

20105942 [55600]
dessert, 20,5 cl

20105402 [92610]
νερού, 51 cl

9 cm | 12,1 cm

8,5 cm | 8,9 cm

8,2 cm | 5,8 cm

9 cm | 12,1 cm

GrandBar

Traditional

20105189 [53313]
νερού, 31,5 cl

8,9 cm | 8,8 cm

8,2 cm | 13,7 cm

Cube - Kaleido

20105072 [53156]
νερού, 22 cl

20105098 [55026]
κρασιού, 11,5 cl

20105059 [51041]
ούζου, 18 cl

20105183 [53187]
ουίσκι, 20 cl

20455404
«Cube» longdrink,
σετ 6 τμχ., 37 cl

20455389
«Kaleido» longdrink,
σετ 6 τμχ., 37 cl

6,3 cm | 12,4 cm

6,2 cm | 7,1 cm

5,6 cm | 14,1 cm

7,9 cm | 8 cm

7,8 cm | 14,3 cm

7,8 cm | 14,3 cm

Esquire

24

20105190 [53309]
ουίσκι, 24 cl

Aura

Temple

20455115
side table, 14,8 cl

20455114
hi-ball, 27,4 cl

20405971
νερού, 32 cl,

20405972
κρασιού, 24 cl,

20205199
ουίσκι, 27 cl

20205198
ουίσκι, 21 cl

5,7 cm | 8,9 cm

6,7 cm | 10,4 cm

8,3 cm | 10,1 cm

7,4 cm | 9,3 cm

9,1 cm | 9,2 cm

8,5 cm | 8,8 cm
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Disco

20455161
beverage, 50 cl

20455162
σωλήνας, 34 cl

20455163
hi-ball, 30 cl

7,5 cm | 15,9 cm

6,8 cm | 14 cm

5,8 cm | 17,3 cm

20455164
hi-ball, 27 cl

20405853
hi-ball, 23 cl

20405854
ουίσκι, 29 cl

20405855
ουίσκι, 20 cl

20455165
shot, 9 cl

20405856
shot, 5 cl

5,8 cm | 15,9 cm

5,4 cm | 15,7 cm

7,6 cm | 9,3 cm

7 cm | 8,5 cm

4,6 cm | 9,2 cm

4,5 cm | 6,7 cm

Cortina

20455202
cooler, 40 cl,

20455203
long drink, 30,5 cl,

20455204
νερού, 28 cl,

20455205
ουίσκι, 21,5 cl,

20455206
ουίσκι, 25 cl,

20455207
κρασιού, 19 cl,

6,6 cm | 16, 52 cm

6 cm | 16,6 cm

6,2 cm | 14,1 cm

5,5 cm | 14,3 cm

7,3 cm | 8,8 cm

6,9 cm | 7,9 cm

20105116 [91210]
νερού, 32,5 cl

20105105 [91100]
νερού, 27,5 cl

20105108 [91203]
νερού, 24 cl

20105018 [91200]
νερού, 26,5 cl

20105141 [94100]
κρασιού, 16 cl

20105182 [93100]
ουίσκι, 22,5, cl

6,2 cm | 16,1 cm

5,8 cm | 16,1 cm

5,7 cm | 15,2 cm

6 cm | 14,3 cm

6,7 cm | 8 cm

7,3 cm | 8,8 cm

20105296 [93102]
ουίσκι, 28 cl

20105181 [91400]
ούζου, 19,5 cl

20105146 [95100]
ούζου, 14 cl

20105052 [91402]
ούζου, 21 cl

20105264 [95101]
ούζου, 16,5 cl

20105911 [94002]
ουίσκι, 24,5 cl

9,3 cm | 7,9 cm

5,5 cm | 14,3 cm

5,4 cm | 10 cm

5,3 cm | 15,2 cm

5,3 cm | 12,5 cm

7,3 cm | 8,1 cm

PROFESSIONAL

ΠΟΤΗΡΙΑ
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Classico
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Opera

20205206
νερού, 23 cl

20205207
κρασιού, 16 cl

20205208
σαμπάνιας, 13 cl

20205224
σαμπάνιας, 24 cl

20455478
«Heritage», 26 cl

20905074
«Marine», 34 cl

7,6 cm | 19,3 cm

7 cm | 17,6 cm

7 cm | 21 cm

10 cm | 14 cm

11 cm | 13,2 cm

8,7 cm | 17 cm

12705001
νερού, 27 cl

12705002
κρασιού, 21 cl

12705003
σαμπάνιας, 16 cl

20205205
λικέρ, 6 cl

20905075
«Marine» γκρι, 34 cl

20905076
«Marine» μοβ, 34 cl

8,7 cm | 17 cm

8,7 cm | 17 cm

8,7 cm | 20 cm

8 cm | 19 cm

7 cm | 22,2 cm

5,2 cm | 14,1 cm

Melodia

tumblers
Mixology

20455479
d.o.f. «Charme», 38 cl

20455480
20455481
hi-ball «Charme», 48 cl d.o.f. «Textures», 38 cl

20455482
«Textures» hiball, 48 cl

20455483
d.o.f .«Elixir», 38 cl

20455484
hi-ball «Elixir», 48 cl

9,6 cm | 8,5 cm

7,4 cm | 15,7 cm

7,4 cm | 15,7 cm

9,6 cm | 8,5 cm

7,4 cm | 15,7 cm

9,6 cm | 8,5 cm

26

Melodia

Opera

20205030
σωλήνας, 36 cl

20205130
ουίσκι, 31 cl

20205675
ουίσκι, 23 cl

20205210
σωλήνας, 35 cl

20205211
ουίσκι, 30 cl

20205212
λικέρ, 6 cl

7 cm | 15 cm

8,2 cm | 9,4 cm

7,4 cm | 8,5 cm

7 cm | 15 cm

8,2 cm | 9,4 cm

4,8 cm | 6,3 cm

20105935 [53500]
20105940 [51500]
ουίσκι, «Royal», 30,5 cl cooler «Royal», 33,5 cl

20455485
20455486
d.o.f. «Excalibur», 30 cl hi-ball «Excalibur», 33cl

8,2 cm | 9,2 cm

8,3 cm | 9,2 cm

7 cm | 14,8 cm

7,3cm | 13,9 cm
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1924

20455487
κρασιού, 26,4 cl

20455565
cocktail, 14 cl

20455488
coupe, 24,5 cl

20455566
coupe, 14 cl

20455489
gin & tonik, 62 cl

9 cm | 19,8 cm

9,5 cm | 18,3 cm

11,3 cm | 16,1 cm

7,5 cm | 15,2 cm

10,7 cm | 20,7 cm

Speak easy

20455140
gin & tonic, 58,5 cl

20455141
20455540
cocktail / κρασιού, 24 cl champagne, 17,4 cl

10,3 cm | 20,3 cm

7,8 cm | 19,4 cm

6,3 cm | 21 cm

20455142
20455143
σαμπάνιας coupe, 20 cl μαρτίνι, 19 cl

20405794
«Vintage», 19,2 cl

9,2 cm | 15,2 cm

10,1 cm | 15,3 cm

9,9 cm | 16,4 cm

PROFESSIONAL

20455490
cocktail, 22,5 cl

20455491
martini, 21,5 cl

9,5 cm | 14 cm

10,4 cm | 17,2 cm

20455492
Gin&Tonic, 80 cl

20455493
Spritz, 57 cl

11,9 cm | 20,5 cm

9,1 cm | 22,5 cm

ΠΟΤΗΡΙΑ

27

Mixology
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Winchester

20455494
beverage, 47,3 cl

20455145
beverage, 36 cl

20455146
χυμού, 20 cl

20455147
ουίσκι, 29,6 cl

8,3 cm | 14,9 cm

7,7 cm | 13,6 cm

6,4 cm | 11 cm

8,4 cm | 9 cm

20455495
ουίσκι, 23,7 cl

20405965
goblet, 31,1 cl

20455144
κρασιού, 25,1 cl

20455496
κρασιού, 19,2 cl

8 cm | 8,6 cm

8,3 cm | 15 cm

7,6 cm | 14,1 cm

6,7 cm | 13,3 cm

Astor

20455501
tumbler, 34 cl

20455502
tumbler, 38 cl

8,3 cm | 10 cm

8 cm | 12,8 cm

Este

Lounge

Cora

20455503
d.o.f., 38 cl

20455504
tumbler, 44 cl

9 cm | 10 cm

7,5 cm | 12 cm

20455497
d.o.f., 40 cl

20455498
long drink, 29 cl

20455499
cooler, 49 cl

20455500
d.o.f., 40 cl

8,9 cm | 10,7 cm

7,2 cm | 14 cm

8,4 cm | 15,8 cm

8,9cm | 10,7 cm

Valentino

20455505
d.o.f., 30 cl

20455506
tumbler, 34 cl

8,5 cm | 9,8 cm

8 cm | 12,5 cm

28

Annapolis

Manchester

20405726
ουίσκι, 36 cl

20455397
tumbler, 47 cl

20455398
d.o.f., 32 cl

9,5 cm | 10 cm

7,6 cm | 15,5 cm

8,2 cm | 8,9 cm
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Hob Star

Gem

20405803
σωλήνας, 34 cl

20405810
ουίσκι, 33 cl

7,8 cm | 14 cm

9,3 cm | 8,5 cm

20405561
cooler, 47 cl

20405560
ουίσκι, 35 cl

20455368
coupe, 25 cl

20455281
wine, 30 cl

20405815
shot, 6 cl

8,4 cm | 15,8 cm

8,9 cm | 10,7 cm

10,3 cm | 12,2 cm

8,9 cm | 18 cm

5 cm | 6,1 cm

Funky

20105948 [51510]
cooler, 45 cl

20105944 [53510]
ουίσκι, 34 cl

8,3 cm | 15,6 cm

8,8 cm | 10,6 cm

20455507
cooler copper, 47 cl

20455508
cooler silver, 47 cl

20455509
cooler white, 47 cl

20455510
cooler black, 47 cl

8,4 cm | 15,8 cm

8,4 cm | 15,8 cm

8,4 cm | 15,8 cm

8,4 cm | 15,8 cm

Radiant

20405889
cooler, 47,3 cl

20405890
ουίσκι, 35,5 cl

20455420
ουίσκι copper, 35 cl

20455511
ουίσκι silver, 35 cl

20455512
ουίσκι black, 35 cl

20455421
shot copper, 6 cl

8,4 cm | 15,8 cm

8,9 cm | 10,7 cm

8,9 cm | 10,7 cm

8,9 cm | 10,7 cm

8,9 cm | 10,7 cm

5 cm | 6,1 cm

Quartz

Carats

20405813
beverage, 41,4 cl

20405801
d.o.f., 35 cl

7,8 cm | 15,4 cm

8,9 cm | 10,7 cm

20405867
longdrink, 47 cl

20405868
longdrink, 30 cl

20405869
ουίσκι, 33 cl

20405870
ουίσκι, 25 cl

20455159
shot, 7 cl

8,4 cm | 16 cm

6,7 cm | 15,6 cm

9,3 cm | 10,3 cm

8,5 cm | 9,5 cm

5,6 cm | 6,5 cm

PROFESSIONAL

20905054
σωλήνας, 30,5 cl

20905047
rocks, 31 cl

20905077
rocks, 22 cl

7 cm | 13,7 cm

8,4 cm | 8,5 cm

7,3 cm | 8,5 cm

29

Manhattan

ΠΟΤΗΡΙΑ
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30

cocktail

20405596
20455192
μαρτίνι «Salud Grande» μαρτίνι «Z-Stem»,
29,6 cl
27,4 cl

20405615
μαρτίνι «Bravura»,
20 cl

20405804
μαρτίνι «Embassy»,
27,4 cl

20455189
μαρτίνι «Embassy»,
22,2 cl

20405708
μαρτίνι «Glam»,
25 cl

12,1 cm | 17, 6 cm

11,1 cm | 16,2 cm

12,4 cm | 16,2 cm

11,1 cm | 16,5 cm

10,8 cm | 16,2 cm

11,4 cm | 16,9 cm

20405975
cocktail «Diamante»,
17 cl

20405489
μαρτίνι «Ducale»,
25 cl

20455098
μαρτίνι «Ducale»,
15 cl

20455099
μαρτίνι «Ducale»,
10 cl

20405591
μαρτίνι «Stemless»,
39,9 cl

20405806
μαρτίνι «Chiller»,
17 cl

9,6 cm | 15,1 cm

11,8 cm | 16,8 cm

9,5 cm | 13,8 cm

8,5 cm | 13 cm

11,4 cm | 8,9 cm

11,1 cm | 8,9 cm

20405791
μαργαρίτας gourmet,
43,6 cl

20405792
μαργαρίτας «Yucatan»,
39,9 cl

20405715
μαργαρίτας «Splash»,
35,5 cl

20405371
μαργρίτα,
33 cl

20405383
μαργαρίτας «Ducale»,
27 cl

20455196
«Perception coupe»
25,2 cl

12,6 cm | 17,8 cm

12,1 cm | 16,9 cm

11,1 cm | 17,5 cm

11,7 cm | 17,4 cm

11,2 cm | 14,8 cm

10,5 cm | 15,3 cm

20405705
«Royal», 16 cl

20455055
«Diamante», 19 cl

20405903
«Happy hour», 24 cl

20405706
λικέρ «Royal», 6 cl

20205231
Grappa, 9,5 cl

20105299 [95504]
«Ariadne», 5,5 cl

7,1 cm | 20,1 cm

6,5 cm | 20,5 cm

9 cm | 15 cm

6 cm | 13,1 cm

4,2 cm | 18 cm

4,8 cm | 11,2 cm

20405703
«Cancun», 24 cl

20405704
«Cancun», 15 cl

20455167
ουίσκι «Isao», 35 cl

20455166
«Sambaya», 40 cl

11 cm | 11,8 cm

9,5 cm | 10,3 cm

10,1 cm | 9,2 cm

9,4 cm | 13,2 cm
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cocktail

20455513
20405699
«Super Thistle», 59,1 cl «Vino Grande», 57 cl

20405814
gin&tonic, 60 cl

20405616
20405696
20455195
«Magna Grande», 80,6 cl «Bolla Grande», 51,8 cl «Fiesta Grande», 46,6 cl

9,9 cm | 21,9 cm

8,9 cm | 19,5 cm

12,7 cm | 18,7 cm

11 cm | 17,5 cm

12,8 cm | 15,6 cm

20405597
20455193
«Poco Z-Stem», 39,9 cl «Poco Grande», 31 cl

20405805
«Poco Grande», 39 cl

20405578 (420)
«St. Tropez», 42 cl

20405579 (340)
«St. Tropez», 34 cl

20105285 [92506]
«Ariadne», 36,5 cl

8,5 cm | 19,4 cm

7,9 cm | 17,8 cm

9,2 cm | 17,8 cm

8,2 cm | 19 cm

8 cm | 16 cm

7,7 cm | 19 cm

20455191
«Hurricane», 41,4 cl

20405652
20405559
«Cuba Hurricane», 45 cl «Squall», 44 cl

20405158
«Smoothie», 47,3 cl

20405375
«Jazz», 33 cl

20455514
«Milord», 35 cl

8 cm | 17,5 cm

7,3 cm | 18,8 cm

7,9 cm | 20,9 cm

8,7 cm | 18,1 cm

7,1 cm | 20 cm

9,3 cm | 12,6 cm

20455190
«Embassy», 14,8 cl

20455023
«Gusto», 66 cl

20455022
«Gusto», 43 cl

20455194
Hoffman House, 29,6 cl

9,6 cm | 13,2 cm

11,5 cm | 16,8 cm

9,8 cm | 14,4 cm

10,2 cm | 15,6 cm

9,9 cm | 21,6 cm

20405695
20405595
«Napoli Grande», 45,8 cl «Bamboo», 47,3 cl

20405759
«Bravura», 49,5 cl

20405700
cocktail «Hanoi», 40 cl

20455168
«Bavaria», 45,5 cl

20405957
«Hard Cider», 47,3 cl

7,8 cm | 21,6 cm

8,6 cm | 15,9 cm

7,4 cm | 16,7 cm

8,5 cm | 13,1 cm

9,2 cm | 14,6 cm

7,8 cm | 21,6 cm

PROFESSIONAL

ΠΟΤΗΡΙΑ
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για
μηλίτη
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Chemistry with lab

20455275
κωνική φιάλη, 100 cl
4,5/13 cm | 22 cm

Tiki γυάλινα

20455272
ογκομετρικός
κύλινδρος, 25 cl

20455271
ογκομετρικός
κύλινδρος, 50 cl

4,8/9 cm | 30 cm

5,7/10 cm | 35 cm

20455268
πιπέτα, 2 ml
33,5 cm

20455362
κυλινδρικό
δοχείο/μεζούρα, 60 cl

20455363
κυλινδρικό
δοχείο/μεζούρα, 25 cl

20455269
κυλινδρικό
δοχείο/μεζούρα, 25 cl

20455270
κυλινδρικό
δοχείο/μεζούρα, 10 cl

8 cm | 15 cm

6 cm | 12 cm

7,7 cm | 9,7 cm

5,7 cm | 7,5 cm

20455515
μπουκάλι με πώμα
50 cl

20455516
μπουκάλι με πώμα
25 cl

20455517
μπουκάλι με πώμα
12,5 cl

20455518
κωνική φιάλη
50 cl

8,5 cm | 17,2 cm

7 cm | 13,5 cm

5,7 cm | 11 cm

3,4/10,5 cm | 17,5 cm

20455267
rocks, 47,3 cl

20455266
cooler, 59,1 cl

7 cm | 11,7 cm

7,6 cm | 16,5 cm

20455366
Tiki Pineapple, 48 cl

20455520
Tiki Gods, 49 cl

8 cm | 14 cm

7,4 cm | 15,3 cm

20455521
Tiki Pineapple, 53 cl

32

8 cm | 14 cm

20455519
κωνική φιάλη, 25 cl

20455285
κωνική φιάλη, 10 cl

20455274
σφαιρική φιάλη, 50 cl

81305030
φιάλη με εσοχή, 35,5 cl

3,8/8,2 cm | 14 cm

2,7/6,4 cm | 10,7 cm

3,7/10,5 cm | 17 cm

10 cm | 13 cm

20405783
Tiki cup, 41,4 cl

20405787
«Skull» large, 150 cl

10x8,5 cm | 12 cm

16,5x14,7 cm | 15 cm

20405788
«Skull» medium, 70 cl

20405789
«Skull» small, 9 cl

13,7x11,5 cm | 11,5 cm

7,3x6,3 cm | 6,8 cm

1. potiria_thom_18.qxp_Layout 1 26/1/19 10:41 πμ Page 33

Julep mugs - Mules

20404259
Julep Mug, 38,5 cl
8,4 cm | 10,5 cm

20444459
mug rust effect
38,5 cl

20444155
mug copper, 35 cl
9,5 cm | 11,5 cm

20444156
σφυρήλατο copper
9,5 cm | 11,6 cm

20444157
σφυρήλατο, inox
9,5 cm | 11,6 cm

20444158
mug copper, 30 cl

20444159
σφυρήλατο, copper

20444160
σφυρήλατο, inox

8,5 cm | 8,5 cm

8,5 cm | 8,5 cm

8,5 cm | 8,5 cm

20404887
Julep Mug, 37,5 cl

20404797
Mug copper, 37,5 cl

20444161
«Pineapple», 44 cl

20444162
«Pineapple», 44 cl

8,8 cm | 11,5 cm

8,8 cm | 11,5 cm

8,7 cm | 9 cm

8,7 cm | 9 cm

20444408
κούπα χάλκινη antique
45 cl

20444174
κούπα χάλκινη
σφυρίλατη, 50 cl

20444171
κούπα χάλκινη
σφυρίλατη, 60 cl

20444172
κούπα σφυρίλατη,
40 cl

20444173
κούπα gun metal black
σφυρίλατη, 55 cl

20444466
κούπα χάλκινη antique
pineapple, 50 cl

8,5 cm | 10 cm

9,5 cm | 9,5 cm

11 cm | 12,5 cm

8,5 cm | 9 cm

8,5 cm | 9,8 cm

9,5 cm | 10 cm

20444163
20404494
κούπα σφυρίλατη, 55 cl κούπα χάλκινη, 45 cl

20444409
κούπα γαλβανιζέ, 45 cl

9 cm | 9,5 cm

8,5 cm | 11,8 cm

20444410
beer mug copper
antique, 47,3 cl

20444411
beer mug sainless
antique, 47,3 cl

20444170
κούπα χάλκινη διπλού
τοιχώματος, 37 cl

8,5 cm | 13 cm

8,5 cm | 13 cm

11,7 cm | 9 cm

20444412
mug χάλκινο
σφυρίλατο, 35,5 cl

20444413
mug χάλκινο
σφυρίλατο, 65,1 cl

8,4 cm | 11,3 cm

9,9 cm | 15,1 cm

9 cm | 9 cm

20444165
κούπα εμαγιέ, 36 cl

20444166
κούπα εμαγιέ, 12 cl

20444167
ποτήρι εμαγιέ, 30 cl

20444168
ποτήρι εμαγιέ, 40 cl

8 cm | 9 cm

7 cm | 5 cm

9 cm | 9 cm

9 cm | 12 cm

PROFESSIONAL

ΠΟΤΗΡΙΑ
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8,4 cm | 10,5 cm
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Tiki mugs

81305013
ποτήρι «Bullet», 30 cl
8 cm | 9,5 cm

81305015
γυάλινη σφαίρα
cocktail, 30 cl

20406989
«Elephant», 35 cl
9,5 cm | 10 cm

10 cm | 11 cm

20406992
20406991
«Shrink Head», 50,5 cl «Monkey», 55 cl

20406990
«Monkey», 55 cl

12,5x10,7 cm | 10 cm

12,5/12 cm | 11 cm

12,5/12 cm | 11 cm

20466151
«Reptil», 43 cl

20466152
«Pineapple», 40 cl

20466153
«Pineapple», 40 cl

20406602
«Maitai», 43 cl

20406604
«Coconut», 56,5 cl

20406647
«Indian», 55 cl

9,7 cm | 9,7 cm

9,3 cm | 10 cm

9,3 cm | 10 cm

9,7 cm | 10 cm

11,3 cm | 10 cm

11 cm | 16 cm

Vintage collection

20455321
«I. J. Collins», 53,2 cl

20455320
«Sigma», 53,2 cl

20455319
«Diamonds», 53,2 cl

20405996
«Officina» νερού, 30 cl

20455522
«Officina» d.o.f., 33 cl

20455323
«Romantic», 32,5 cl

9,5 cm | 13,8 cm

9,5 cm | 13,8 cm

9,5 cm | 13,8 cm

7,9 cm | 12,3 cm

8,7 cm | 8,3 cm

7,9 | 12,3 cm

34

drinking jars

20455407
drinking jar,
48 cl

20405826
drinking jar,
48,8 cl

20405800
drinking jar,
48,8 cl

20455129
Heritage bottle,
22,2 cl

6,7 cm | 14,3 cm

10,4 cm | 13,3 cm

10,4 cm | 13,3 cm

5,8 cm | 13,7 cm
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20406610
«Hua Kai», 42 cl

20466145
«Dragonfly», 45 cl

20466146
«Dragon», 50 cl

20466147
«Bamboo», 50 cl

7,5 cm | 17 cm

8,1 cm | 15 cm

8 cm | 17 cm

7,7 cm | 16,8 cm

20406675
20406676
tumbler κόκκινο, 59,1 cl tumbler καφέ, 59,1 cl

20406677
20406649
tumbler πράσινο, 59,1 cl mug κόκκινο, 47,3 cl

20406648
mug καφέ, 47,3 cl

20406650
mug πράσινο, 47,3 cl

7,6 cm | 15,2 cm

7,6 cm | 15,2 cm

7,6 cm | 15,2 cm

12,7 cm | 10,2 cm

12,7 cm | 10,2 cm

12,7 cm | 10,2 cm

20406607
«Kuna Loa», 33 cl

20406601
«Holua Loa», 35 cl

20406603
«Fu Manchu», 36 cl

20406609
«Aku Aku», 30 cl

20406606
«Bam Boo», 40 cl

20406993
σετ 3 Tiki Mugs, 25 cl

7 cm | 17 cm

7,2 cm | 16,5 cm

8 cm | 17,6 cm

7,6x7,3 cm | 16,5 cm

8 cm | 15 cm

6,7 cm | 14,2cm

20406671
tiki σιέλ, 40 cl

20406670
tiki μοβ, 40 cl

20406995
tiki πράσινο, 40 cl

20406994
tiki καφέ, 40 cl

20406986
cast Iron effect, 40 cl

7,5 cm | 16,5 cm

7,5 cm | 16,5 cm

7,5 cm | 16,5 cm

7,5 cm | 16,5 cm

7,5 cm | 16,5 cm

20466095
tiki skull mug, 80 cl

20466148
tiki skull mug, 40 cl

20406988
«o aku», μαύρη, 40 cl

20406987
«o aku», λεύκή, 40 cl

20406611
shot «makai», 3,5 cl

20406612
shot «makai», 3,5 cl

11x13,5 cm | 12 cm

9,5 cm | 11,3 cm

8,5 cm | 16 cm

8,5 cm | 16 cm

4,8x5,5 cm

4,8x5,5 cm

PROFESSIONAL
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Tiki mugs
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μπύρας

20455091 [0,4]
«Baviera», 50,5 cl

20455092 [0,3]
«Baviera», 37,9 cl

20455093 [0,5]
«Malles», 66 cl

20455094 [0,4]
«Malles», 50,5 cl

20455095 [0,25]
«Malles», 31 cl

9 cm | 19,7 cm

8,4 cm | 18,3 cm

7,6 cm | 16,8 cm

9 cm | 15,7 cm

8,3 cm | 14,3 cm

7,1 cm | 12,6 cm

20405730 [0,4]
«Reno», 49,5 cl

20405729
«Reno», 37,5 cl

20455104 (1 PINTA)
«Icon», 58 cl

20455105 (1/2 PINTA)
«Icon», 29,5 cl

20455103
«Brekos», 40 cl

20455102
«Brekos», 25 cl

7,3 cm | 17,5 cm

6,7 cm | 16,2 cm

8,3 cm | 16 cm

6,7 cm | 13 cm

8,1 cm | 14,5 cm

7,1 cm | 12,3 cm

20105251 [50802]
«Nikol», 50 cl

20105252 [50803]
«Nikol», 40 cl

20105230 [50804]
«Nikol», 25 cl

20105937 [50832]
«Prince», 50 cl

20105938 [50833]
«Prince», 40 cl

20105936 [50831]
«Prince», 30 cl

8,9 cm | 15,9 cm

8,1 cm | 14,7 cm

7,2 cm | 12,4 cm

8,5 cm | 15,5 cm

8 cm | 14,4 cm

7,3 cm | 13,2 cm

Arome

20455090 [0,5]
«Baviera», 66,8 cl

20455523
beer tasting, 25 cl
8 cm | 14,1 cm

20405254 [0,2]
«Palladio», 28 cl

20405256 [0,3]
«Palladio», 38 cl

20405257 [0,4]
«Palladio», 54,5 cl

20105924 [92520]
«Hermes», 47,5 cl

20105925 [92521]
«Hermes», 37,5 cl

6,6 cm | 20,8 cm

7,2 cm | 23,8 cm

7,8 cm | 27,8 cm

8,5 cm | 16,5 cm

8 cm | 15,2 cm

20455524
arome brandy, 29 cl

36

9,2 cm | 8,8 cm

20405973 [0,3]
«Monaco», 38,5 cl

20405727 [0,25]
«Monaco», 32 cl

20405292 [0,2]
«Monaco», 27 cl

20105186 [91211]
μπύρας, 31 cl

20105161 [92150]
«Billy becer», 37 cl

20455525
arome tasting, 18 cl

6,8 cm | 21,2 cm

6,5 cm | 19 cm

6,3 cm | 17,4 cm

7 cm | 14 cm

7 cm | 15,1 cm

7,3 cm | 10,5 cm
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μπύρας

20455324
«Ale», 42,5 cl

20455380
«Snifter», 53 cl

20455214
μπύρας, 40 cl

20455531
beer tester, 42 cl

20455533
cider, 50 cl

8,7 cm | 19,4 cm

8,7 cm | 17,4 cm

9,5 cm | 15 cm

8,5 cm | 18 cm

8,9 cm | 20 cm

9,5 cm | 14,6 cm

20405093 [0,4]
«Executive», 52,9 cl

20405092 [0,3]
«Executive», 39,1 cl

20405091 [0,2]
«Executive», 26,1 cl

20105285 [92506]
«Ariadne», 36,5 cl

8,8 cm | 20,5 cm

8 cm | 18,6 cm

7 cm | 16,7 cm

7,7 cm | 19 cm

20455534
Ipa / white Ipa, 54 cl

20455535
stout / porter, 60 cl

8,8 cm | 18,4 cm

9,5 cm | 17,8 cm

20455536
wheat / weiss, 78 cl

20455537
seasonal, 75 cl

10,2 cm | 18,8 cm

10,5 cm | 18,4 cm

20405486 [0,4]
«Harmonia», 58 cl

20405487 [0,3]
«Harmonia», 38 cl

20405488 [0,2]
«Harmonia», 27 cl

20405171 [0,3]
«Universal», 39 cl

8,4 cm | 21,3 cm

7,3 cm | 20,1 cm

6,4 cm | 18,6 cm

7,5 cm | 20 cm

20405381 [0,4]
«Voltera», 51,5 cl

20405382 [0,3]
«Voltera», 39 cl

20405525 [0,25]
«Voltera», 33 cl

20455257
«Craft», 47,3 cl

7,2 cm | 20,3 cm

6,8 cm | 18,3 cm

6,4 cm | 17,3 cm

6,4 cm | 19,2 cm

20455526
«Weiss», 66 cl

20455527
«Weiss», 40,7 cl

20105256 [92200]
«Pilsner», 29,5 cl

20105156 [92300]
«μπύρας dud», 33 cl

8,7 cm | 20,6 cm

7,3 cm | 17,7 cm

7,9 cm | 17,8 cm

7 cm | 15,3 cm

PROFESSIONAL
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20455325
«Ale», 53 cl
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ποτήρια καφέ

20405552
thermic tumbler, 47 cl
σετ 2 τμχ.

20405553
thermic tumbler, 35 cl
σετ 2 τμχ.

20405902
latte macchiato, 34 cl
σετ 2 τμχ.

20405798
«Barista» (tempered),
34 cl

20405797
«Barista» (tempered),
22 cl

9 cm | 15 cm

9 cm | 11,5 cm

9 cm | 15 cm

7,9 cm | 16 cm

6,8 cm | 13,7 cm

20405503
«Bill», 24 cl

20405634
«Mini Bill», 12 cl

20105069 [50822]
«Hollywood», 25,5 cl

20105325 [50820]
«Los Angeles», 26 cl

20105068 [50821]
«Miami», 30 cl

20105326 [50823]
«Aroma», 38,5 cl

7,7 cm | 14,6 cm

8,3 cm | 11 cm

8,4 cm | 9,7 cm

7,9 cm | 11,4 cm

8,9 cm | 10 cm

9,65 cm | 11,7 cm

20205089
«Colombian», 27 cl

20105140 [92504]
freddo, 18,5 cl

20105128 [92503]
freddo, 26,5 cl

20105050 [91600]
frape, 29 cl

20105129 [92507]
freddo, 33 cl

20105130 [92508]
freddo, 24 cl

9,2 cm | 14,8 cm

6,3 cm | 15,3 cm

6,3 cm | 17,8 cm

6,4 cm | 15,7 cm

7,3 cm | 17 cm

7,8 cm | 13 cm

20405537
«Fortuna», 32 cl

20405200
«Soda», 38 cl

20405638
«Soda», 36 cl

20455409
«Rock Bar», 38 cl

12,5 cm | 18 cm

7,8 cm | 16 cm

7,9 cm | 19 cm

8,5 cm | 18,2 cm

20405112
«London», 40 cl

20205133
«Arctic», 29,4 cl

20105031
«Marocco», 34 cl

20405406
«Chabela», 63 cl

8 cm | 18 cm

8,2 cm | 18,8 cm

8,2 cm | 17,4 cm

11,5 cm | 18,5 cm
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παγωτού

20405090
«Diamond», 22 cl

20455211
20405249
«Diamond» purple, 22 cl «Acapulco», 30 cl

20405507
20405453
«Acapulco junior», 17,5 cl «Alaska», 26 cl

20455571
«mini triffle», 23 cl

10,2 cm | 8,6 cm

10,2 cm | 8,6 cm

11,6 cm | 12,5 cm

9,4 cm | 10,5 cm

10,4 cm | 9,4 cm

10,8 cm | 9,5 cm

20405922
«Palm», 35 cl

20405923
«Beach», 55 cl

20405924
«Florida», 75 cl

20205213
«Iceville», 35 cl

20455528
«Delight»

20455529
«Delight»

9,2 cm | 12 cm

10,5 cm | 15,4 cm

11,1 cm | 16,9 cm

12,7 cm | 11,4 cm

6,8 cm | 8,9 cm

9,8 cm | 14,8 cm

20205226
«Arctic», 28 cl

20105034
«Chicago», 22,5 cl

20405236
«Primavera», 24 cl

20205219
«Arctic», 31,5 cl

20405994
«Capri», 25 cl

20455530
«Banana split»,

10,2 cm | 14,2 cm

9,8 cm | 13 cm

13,5 cm | 13,7 cm

11,4 cm | 10,7 cm

12,2 cm | 14,2 cm

24x10,9 cm

20205186
«Iceville», 17 cl

20405719
«Supreme», 53 cl

20405142
«Ypsilon», 37,5 cl

10,1 cm | 8,1 cm

13 cm | 11,5 cm

13 cm | 9 cm

20405725
«Vicenza», 23 cl

20405593
«Vicenza», 15 cl

20405724
«Vicenza»,10 cl

11,8 cm | 8,5 cm

9,5 cm | 7,4 cm

8,5 cm | 6,6 cm

PROFESSIONAL

20405718
«Elipse», 11 cl

20405717
«Atol», 11 cl

20405856
«Disco», 5 cl

20455532
«Michelangelo, 14 cl

6,5 cm | 6,5 cm

7,2 cm | 5,7 cm

4,5 cm | 6,7 cm

5,6 cm | 6 cm
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σφηνάκια

20105971 [91404]
ούζου «Yamas», 18 cl

20405742
«Rocky», 15 cl

20105138 [95200]
ούζου «Canon», 8 cl

20455113
«Endeavor», 6,1 cl

5,5 cm | 14,8 cm

5,8 cm | 14,4 cm

4,9 cm | 10,7 cm

4,5 cm | 10 cm

20405676
«Indro», 6 cl

20455154
tequila, 6 cl

20405802
«Tequila», 3 cl

20455100
«Indro» baby, 4,2 cl

20455155
shot, 4,4 cl

20405859
shot, 6 cl

3,8 cm | 10,5 cm

3,4 cm | 10,5 cm

3,7 cm | 7,6 cm

4,2 cm | 7cm

5,7 cm | 7,3 cm

5,7 cm | 7,3 cm

20105104 [56089]
«Cheerio», 2,1 cl

20105241 [56088]
«Cheerio», 3,4 cl

20105097 [56088]
«Cheerio color», 3,4 cl

20105399 [55100]
vodka, 10,5 cl

20105103 [56109]
λικέρ «Gina», 3 cl

20105102 [56108]
λικέρ «Mini», 4 cl

4,5 cm | 7,1 cm

4,5 cm | 7,1 cm

4,5 cm | 7,1 cm

6,35 cm | 6,4 cm

4,3 cm | 5,1 cm

4,4 cm | 5,2 cm

20405815
«Hob Star», 6 cl

20105099 [56032]
λικέρ «Viva», 5,5 cl

20405621
«Iates», 4 cl

20905055
«Dama», 3,5 cl

20105939 [56116]
«Niki», 6,6 cl

20105100 [56037]
λικέρ, 3 cl

5 cm | 6,1 cm

5 cm | 6,3 cm

3,7 cm | 6,5 cm

4,4 cm | 10 cm

4,2 cm | 10,5 cm

4,9 cm | 5,5 cm

20205230
«Charante», 68 cl

20455020 (F)
κονιάκ, 64,5 cl,

20205159
«Charante», 55 cl

7 cm | 14,9 cm

σετ 6 τμχ.
10,8 cm | 16,2 cm

6,5 cm | 14,3 cm

20405573
«Ducale», 36 cl

20405716
«Embassy», 60 cl

20455152
«Embassy», 34 cl

5,8 cm | 13 cm

11,1 cm | 15,2 cm

9,2 cm | 12,7 cm
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20403043
ποτήρι PC, 33 cl

20403039
ποτήρι PC, 25 cl

20403040
ποτήρι PC, 40 cl

20403041
ποτήρι PC, 56 cl

20403239
ποτήρι PC, 25 cl

20403240
ποτήρι PC, 40 cl

8,1 cm | 14,2 cm

7,1 cm | 9,8 cm

8,2 cm | 11,4 cm

9,2 cm | 12,7 cm

6,2 cm | 8,2 cm

8,5 cm | 9 cm

20403241
ποτήρι PC, 56 cl

20403242
ποτήρι PC, 30 cl

20403243
ποτήρι PC, 28 cl

20403244
κρασιού PC, 33 cl

20403245
σαμπάνιας PC, 28 cl

20403246
balloon PC, 78 cl

8,9 cm | 11,9 cm

6 cm | 15,5 cm

7,9 cm | 18,9 cm

8,4 cm | 21,2 cm

6,7 cm | 22,2 cm

11,7 cm | 21 cm

21503402
νερού PC, 52,5 cl

21503401
νερού PC, 47 cl

21503403
ουίσκι PC, 37, 5 cl

21503417
σωλήνα PC, 40 cl

21503418
σωλήνα PC, 36 cl

21503416
ουίσκι PC, 25 cl

9 cm |13,2 cm

8 cm |14,8 cm

9 cm | 10 cm

8,5 cm | 13,5 cm

7,5 cm | 14,8 cm

8,5 cm | 9 cm

21503404
freddo PC, 28,4 cl

21503405
freddo PC, 39,7 cl

21503414
μπύρας PC, 56,8 cl

21503406
σωλήνα PC, 32 cl

21503413
μπύρας PC, 56,8 cl

21503410
μπύρας PC, 47 cl

7,2 cm | 11,8 cm

8 cm | 13,8 cm

8,8 cm | 16 cm

6,3 cm | 15,5 cm

8,1 cm | 17 cm

7,7 cm | 12,5 cm

21503407
κρασιού PC, 25 cl

21503412
κρασιού PC, 32 cl

21503408
σαμπάνιας PC, 18 cl

21503400
martini PC, 28 cl

21503411
μαργαρίτα PC, 35 cl

21503415
σφηνάκι PC, 5 cl

7,6 cm | 15,6 cm

7,4 cm | 16,8 cm

5 cm | 18 cm

11,5 cm | 16,6 cm

11,8 cm | 17,5 cm

4,9 cm | 5 cm
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Lucia 18/10 - 3,5 mm

Χρησιμοποιόντας τη μέθοδο stonewashed, το κάθε τεμάχιο έχει δεχθεί
ένα ανομοιόμορφο γυάλισμα για να αποκτήσει ένα μοναδικά διαφορετικό
φινίρισμα vintage, μια ποιοτική πρόταση για να δημιουργήσετε
μια retro ατμόσφαιρα στο τραπέζι σας.
Η συλλογή Alchemy αφορά σε μαχαιροπίρουνα PVD (βαφή Τιτανίου) που
έχουν δεχθεί επεξεργασία stonewashed. Έτσι έχουμε εξαιρετικές
μεταλλικές αποχρώσεις gold, bronze και titanium με vintage φινίρισμα.

20404275
20404274
20404273
20404277
20404278
20404276

μαχαίρι φαγητού, 24,3 cm
πιρούνι φαγητού, 20,4 cm
κουτάλι φαγητού, 20,4 cm
κουτάλι καφέ/τσαγιού, 14,3 cm
κουτάλι espresso, 11,2 cm
μαχαίρι steak, 22,1 cm

Settecento

Settecento titanium

Settecento bronze

Settecento gold

Aida 18/0 - 4 mm
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Yuki 18/0 - 4,5 mm
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18/10 - 2,5 mm
20404606
20404607
20404608
20404609
20404610
20404611
20404612
20404613
20404614

18/10 - 2 mm
20404638
20404639
20404640
20404641
20404642
20404643
20404644
20404645
20404646

μαχαίρι φαγητού, 21,5 cm
πιρούνι φαγητού, 19,5 cm
κουτάλι φαγητού, 19,5 cm
μαχαίρι φρούτου, 18,9 cm
πιρούνι φρούτου, 17,1 cm
κουτάλι φρούτου, 17,8 cm
πιρούνι γλυκού, 15,9 cm
κουτάλι γλυκού, 13,3 cm
κουτάλι μόκας, 11,6 cm

18/10 - 2 mm

Cambridge

μαχαίρι φαγητού, 22 cm
πιρούνι φαγητού, 19,6 cm
κουτάλι φαγητού, 19,6 cm
μαχαίρι φαγητού forged, 22,4 cm
μαχαίρι φρούτου, 19,4 cm
πιρούνι φρούτου, 17,7 cm
κουτάλι φρούτου, 17,8 cm
πιρούνι γλυκού, 15,1 cm
κουτάλι γλυκού, 14,1 cm
κουτάλι μόκας, 11,5 cm

Superga

μαχαίρι φαγητού, 22 cm
πιρούνι φαγητού, 19,6 cm
κουτάλι φαγητού, 19,6 cm
μαχαίρι φρούτου, 19,4 cm
πιρούνι φρούτου, 17,7 cm
κουτάλι φρούτου, 17,8 cm
πιρούνι γλυκού, 15,1 cm
κουτάλι γλυκού, 14,1 cm
κουτάλι μόκας, 11,5 cm

18/10 - 2,5 mm
20444081
20444082
20444083
20444084
20444085
20444086
20444087
20444088
20444089
20444090
20444091
20444092

Sirio

μαχαίρι φαγητού forged, 23,5 cm
μαχαίρι φαγητού forged, 24,1 cm
μαχαίρι φαγητού forged, 22,4 cm
πιρούνι φαγητού, 20,6 cm
κουτάλι φαγητού, 20,6 cm
μαχαίρι φρούτου forged, 22 cm
μαχαίρι φρούτου forged, 21,4 cm
πιρούνι φρούτου, 18,5 cm
κουτάλι φρούτου, 18,5 cm
πιρούνι γλυκού, 17 cm
κουτάλι γλυκού, 14,6 cm
κουτάλι μόκας, 11,6 cm
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20404615
20404616
20404617
20444248
20404618
20404619
20404620
20404621
20404622
20404623

America
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Stresa 18/10 - 2 mm
20404624
20404625
20404626
20404627
20404628
20404629
20404630
20404631
20404632
20404633

μαχαίρι φαγητού, 22 cm
πιρούνι φαγητού, 19,6 cm
κουτάλι φαγητού, 19,6 cm
μαχαίρι φρούτου, 19,4 cm
πιρούνι φρούτου, 17,7 cm
κουτάλι φρούτου, 17,8 cm
πιρούνι γλυκού, 15,1 cm
κουτάλι γλυκού, 14,1 cm
κουτάλι μόκας, 11,5 cm
μαχαίρι steak, 22 cm

Tecna 18/10 - 3 mm

44

20404982
20404981
20404980
20404986
20404985
20444104
20404984
20404983
20404987
20444105
20444106
20404988
20404989

μαχαίρι φαγητού, 24 cm
πιρούνι φαγητού, 23 cm
κουτάλι φαγητού, 23 cm
μαχαίρι φρούτου, 21 cm
πιρούνι φρούτου, 19,9 cm
κουτάλι φρούτου, 20 cm
πιρούνι γλυκού, 17 cm
κουτάλι γλυκού, 17 cm
κουτάλι μόκας, 10,9 cm
μαχαίρι ψαριού, 21,8 cm
πιρούνι ψαριού, 19,9 cm
πιρούνι σερβιρίσματος, 26 cm
κουτάλι σερβιρίσματος, 26 cm

Swing 18/10 - 3 mm
20444093
20444094
20444095
20444096
20444097
20444098
20444099
20444100
20444101
20444102
20444103

μαχαίρι φαγητού, 22,5 cm
πιρούνι φαγητού, 20,9 cm
κουτάλι φαγητού, 20,8 cm
μαχαίρι φρούτου, 20,5 cm
πιρούνι φρούτου, 18,7 cm
κουτάλι φρούτου, 18,7 cm
πιρούνι γλυκού, 15,4 cm
κουτάλι γλυκού, 14,6 cm
κουτάλι μόκας, 11,8 cm
μαχαίρι ψαριού, 18,1 cm
πιρούνι ψαριού, 19,8 cm

Olivia 18/10 - 3 mm
20444107
20444108
20444109
20444110
20444111
20444112
20444113
20444114
20444115
20444117
20444116

μαχαίρι φαγητού, 24,5 cm
πιρούνι φαγητού, 23 cm
κουτάλι φαγητού, 23 cm
μαχαίρι φρούτου, 21,4 cm
πιρούνι φρούτου, 19,7 cm
κουτάλι φρούτου, 19,8 cm
πιρούνι γλυκού, 17 cm
κουτάλι γλυκού, 16,5 cm
κουτάλι μόκας, 11 cm
μαχαίρι ψαριού, 21,8 cm
πιρούνι ψαριού, 19,7 cm
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18/10 - 3,5 mm

Yamamoto
41904434 [2503]
41904433 [2502]
41904432 [2501]
41904435 [2513]
41904438 [2506]
41904437 [2505]
41904436 [2504]
41904440 [2508]
41904439 [2507]
41904476 [2509]

ΥΑΜΑΜΟΤΟ 18/10
20204103
20204102
20204101
20204106
20204105
20204104
20204108
20204107
20204117

18/0 - 3 mm

μαχαίρι φαγητού, 21,5 cm
πιρούνι φαγητού, 19,1 cm
κουτάλι φαγητού, 19 cm
μαχαίρι φρούτου, 20,2 cm
πιρούνι φρούτου, 17,3 cm
κουτάλι φρούτου, 17,8 cm
πιρούνι γλυκού, 14,9 cm
κουτάλι τσαγιού, 13,3 cm
κουτάλι μόκας, 11 cm

Baroque

μαχαίρι φαγητού, 24 cm
πιρούνι φαγητού, 20,9 cm
κουτάλι φαγητού, 20,5 cm
μαχαίρι steak, 24,3 cm
μαχαίρι φρούτου, 21 cm
πιρούνι φρούτου, 17,6 cm
κουτάλι φρούτου, 17,3 cm
πιρούνι γλυκού, 15,1 cm
κουτάλι γλυκού, 13,9 cm
κουταλάκι espresso,11 cm

ΥΑΜΑΜΟΤΟ 18/0
20204122
20204121
20204120
20204125
20204124
20204123
20204127
20204126
20204109

μαχαίρι φαγητού, 23,2 cm
πιρούνι φαγητού, 20 cm
κουτάλι φαγητού, 20,2 cm
μαχαίρι φρούτου, 20,2 cm
πιρούνι φρούτου, 17,3 cm
κουτάλι φρούτου, 17,8 cm
πιρούνι γλυκού, 14,5 cm
κουτάλι τσαγιού, 14,2 cm
κουτάλι μόκας, 10,2 cm

18/0 - 4 mm
μαχαίρι φαγητού, 23,4 cm
πιρούνι φαγητού, 20,7 cm
κουτάλι φαγητού, 20,6 cm
μαχαίρι steak, 22,5 cm
μαχαίρι φρούτου, 20,2 cm
πιρούνι φρούτου, 17,8 cm
κουτάλι φρούτου, 17,3 cm
μαχαίρι γλυκού, 17,1 cm
πιρούνι γλυκού, 15,5 cm
κουτάλι γλυκού, 14 cm
κουτάλι γρανίτας, 22,1 cm
κουτάλι espresso, 10,4 cm

18/0 - 4 mm
41904132 [5505]
41904131 [5502]
41904130 [5501]
41904135 [5508]
41904134 [5507]
41904133 [5506]
41904137 [5504]
41904136 [5503]
41904138 [5510]

Θάλεια

μαχαίρι φαγητού, 22,8 cm
πιρούνι φαγητού, 20,5 cm
κουτάλι φαγητού, 20,6 cm
μαχαίρι φρούτου, 19,8 cm
πιρούνι φρούτου, 17 cm
κουτάλι φρούτου, 17 cm
πιρούνι γλυκού, 14,5 cm
κουτάλι γλυκού, 14,2 cm
κουτάλι espresso, 11 cm
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41904045 [8103]
41904046 [8102]
41904047 [8101]
41904048 [8113]
41904068 [8106]
41904109 [8105]
41904108 [8104]
41904049 [8112]
41904050 [8108]
41904051 [8107]
41904099 [8114]
41904110 [8109]

Banquet

PROFESSIONAL
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Δήμητρα 18/0 - 5 mm
41904092 [4403]
41904091 [4402]
41904090 [4401]
41904449 [4413]
41904095 [4406]
41904094 [4405]
41904093 [4404]
41904097 [4408]
41904096 [4407]
41904098 [4409]

μαχαίρι φαγητού, 23,2 cm
πιρούνι φαγητού, 21,2 cm
κουτάλι φαγητού, 20,6 cm
μαχαίρι steak, 23,2 cm
μαχαίρι φρούτου, 20,3 cm
πιρούνι φρούτου, 18,8 cm
κουτάλι φρούτου, 18,3 cm
πιρούνι γλυκού, 15,6 cm
κουτάλι γλυκού, 14 cm
κουτάλι espresso, 11 cm

Paris 18/0 - 2,5 mm
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41904468 [6503]
41904467 [6502]
41904466 [3601]
41904469 [6513]
41904472 [6506]
41904471 [6505]
41904470 [6504]
41904474 [6508]
41904473 [6507]
41904475 [6509]

μαχαίρι φαγητού, 24 cm
πιρούνι φαγητού, 21 cm
κουτάλι φαγητού, 20,6 cm
μαχαίρι steak, 24 cm
μαχαίρι φρούτου, 22 cm
πιρούνι φρούτου, 19 cm
κουτάλι φρούτου, 18 cm
πιρούνι γλυκού, 14,8 cm
κουτάλι γλυκού, 14,1 cm
κουτάλι espresso, 10,8 cm

Κ-Δ 18/0 - 2,5 mm
20444118
20444119
20444120
20444121
20444122
20444123

μαχαίρι φαγητού, 22,7 cm
πιρούνι φαγητού, 19,3 cm
κουτάλι φαγητού, 20,3 cm
πιρούνι γλυκού, 11,4 cm
κουτάλι γλυκού, 13,6 cm
κουτάλι μόκας, 10,7 cm

Alina 18/0 - 3,5 mm
41904087 [6503]
41904086 [6502]
41904085 [6501]
41904175 [6506]
41904174 [6505]
41904173 [6504]
41904089 [6508]
41904088 [6507]
41904165 [6510]
41904170 [6509]

μαχαίρι φαγητού, 22,7 cm
πιρούνι φαγητού, 20,5 cm
κουτάλι φαγητού, 20,4 cm
μαχαίρι φρούτου, 20,1 cm
πιρούνι φρούτου, 18,1 cm
κουτάλι φρούτου, 18,2 cm
πιρούνι γλυκού, 14,5 cm
κουτάλι γλυκού, 14,1 cm
κουτάλι cappuccino 13,3 cm
κουτάλι espresso, 11,7 cm
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18/0 - 3 mm
41904102 [9403]
41904101 [9402]
41904100 [9401]
41904103 [9413]
41904106 [9408]
41904105 [9407]
41904107 [9409]

Locanda

μαχαίρι φαγητού, 21,3 cm
πιρούνι φαγητού, 19 cm
κουτάλι φαγητού, 19,5 cm
μαχαίρι steak, 21,5 cm
μαχαίρι φρούτου, 18,8 cm
πιρούνι φρούτου, 16,8 cm
κουτάλι φρούτου, 17,2 cm
πιρούνι γλυκού, 13,6 cm
κουτάλι γλυκού, 13 cm
κουτάλι espresso, 10 cm

Rio

μαχαίρι φαγητού, 22,1 cm
πιρούνι φαγητού, 20,3 cm
κουτάλι φαγητού, 20,3 cm
μαχαίρι φρούτου, 21 cm
πιρούνι φρούτου, 18,8 cm
κουτάλι φρούτου, 19,3 cm
πιρούνι γλυκού, 14 cm
κουτάλι γλυκού, 13,1 cm
κουτάλι espresso, 12,2 cm

18/0 - 4 mm
41904003 [6705]
41904002 [6702]
41904001 [6701]
41904052 [6713]
41904017 [6708]
41904016 [6707]
41904015 [6706]
41904006 [6712]
41904005 [6704]
41904004 [6703]
41904018 [6710]
41904487 [6711]
41904053 [6709]

Contour

Άρτεμις

μαχαίρι φαγητού, 22,2 cm
πιρούνι φαγητού, 20,6 cm
κουτάλι φαγητού, 20,2 cm
μαχαίρι steak, 22,2 cm
μαχαίρι φρούτου, 19,8 cm
πιρούνι φρούτου, 17 cm
κουτάλι φρούτου, 17 cm
μαχαίρι γλυκού, 17,1 cm
πιρούνι γλυκού, 14,5 cm
κουτάλι γλυκού, 14,2 cm
κουτάλι γρανίτας, 21,2 cm
κουτάλι cappuccino, 12 cm
κουτάλι espresso, 10,8 cm
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41904282 [7303]
41904281 [7302]
41904280 [7301]
41904283 [7313]
41904286 [7306]
41904285 [7305]
41904284 [7304]
41904410 [7308]
41904287 [7307]
41904288 [7310]

41904156 [9303]
41904155 [9302]
41904154 [9301]
41904162 [9306]
41904161 [9305]
41904160 [9304]
41904158 [9308]
41904157 [9307]
41904163 [9309]

μαχαίρι φαγητού, 21,4 cm
πιρούνι φαγητού, 19,2 cm
κουτάλι φαγητού, 18,9 cm
μαχαίρι steak, 21,7 cm
πιρούνι γλυκού, 14,7 cm
κουτάλι γλυκού, 13,3 cm
κουτάλι espresso, 10 cm

18/0 - 2 mm

18/0 - 3 mm

PROFESSIONAL
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Easy 18/0 - 2 mm
20404775
20404774
20404773
20404770
20404772
20404771

μαχαίρι φαγητού, 21,9 cm
πιρούνι φαγητού, 18,7 cm
κουτάλι φαγητού, 18,8 cm
κουτάλι γλυκού/τσαγιού, 14 cm
πιρούνι γλυκού, 14,9 cm
κουτάλι μόκας, 11,1 cm

Nova 18/0 - 1,5 mm
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41904124 [8005]
41904123 [8002]
41904122 [8001]
41904126 [8004]
41904125 [8003]
41904128 [8007]
41904129 [8008]
41904127 [8006]

μαχαίρι φαγητού, 21,6 cm
πιρούνι φαγητού, 18,9 cm
κουτάλι φαγητού, 18,5 cm
πιρούνι γλυκού, 14 cm
κουτάλι γλυκού, 13,3 cm
κουτάλι γρανίτας, 20,3 cm
κουτάλι cappuccino, 12 cm
κουτάλι espresso, 10,1 cm

PKS

Κ-Ψ 18/0 - 2 mm
20404450
20404451
20404452
20404453
20404454
20404455

μαχαίρι φαγητού, 22,2 cm
πιρούνι φαγητού, 19,6 cm
κουτάλι φαγητού, 19,7 cm
πιρούνι γλυκού, 14,5 cm
κουτάλι γλυκού, 14,2 cm
κουτάλι μόκας, 10,1 cm

Όλγα 13/0 - 1,2 mm
41904008 [7207]
41904146 [7205]
41904147 [7201]
41904009 [7209]
41904149 [7208]
41904148 [7204]
41904007 [7210]

μαχαίρι φαγητού, 20,7 cm
πιρούνι φαγητού, 18,9 cm
κουτάλι φαγητού, 18,9 cm
μαχαίρι γλυκού, 17,5 cm
πιρούνι γλυκού, 14,1 cm
κουτάλι γλυκού, 14 cm
κουτάλι espresso, 10,1 cm

PKS
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με ξύλινη λαβή

41604118
41604115
41604114
41604116
41604113
41604117

Porto

μαχαίρι φαγητού οδοντωτό/ίσιο, 20,3 cm
μαχαίρι steak οδοντωτό, 21,2 cm
πιρούνι φαγητού, 19,6 cm
κουτάλι φαγητού, 19,4 cm
πιρούνι γλυκού, 17,2 cm
κουτάλι γλυκού, 15,2 cm

μαχαίρια

steak

20444031

σετ 6 μαχαίρια steak, 21,5 cm

20444030

σετ 6 πιρούνια steak, 20 cm

20404767

σετ 6 μαχαίρια steak, 25 cm

20444212

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

20404726

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

20444211

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

20444210

μαχαίρι ψητού, 25 cm

20404529

πιρούνα ψητού, 20 cm «Technik»

για ξύλινα
σκεύη
σερβιρίσματος

ΣΕΛΙΔΑ

49

80-81
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Chefs’ collection

20406738 «Floral»
29,7 cm (12,7 cm)

20406739 «Luna»
29,7 cm (12,7 cm)

20406740 «Precision Noir»
29,7 cm (12,7 cm)

20406741 «Precision White»
29,7 cm (12,7 cm)

20406299 «Style» ρηχό, 22 cm
20406300 «Style» ρηχό, 27 cm

20406303 «Style» ρηχό, 29 cm

20406301 «Style» βαθύ, 24 cm
20406302 «Style» βαθύ, 29,4 cm

20406304 «Style» βαθύ gourmet,
25,4 cm
20406305 «Style» βαθύ gourmet,
31,1 cm

20406742 «Atlantis Plate»
31,7χ25 cm

20406743 «Deltha Plate»
29 cm | 3,9 cm

20406744 «Step Plate»
32,7χ23,4 cm

20406745 «Seventy Lake»
26 cm

20406746

20406747

20466113

20466114

«Infinita»
28 cm | 3,7 cm

«Infinita»
22 cm | 7,2 cm

«Scales» ρηχό
33,1 cm

«Crocodile» ρηχό
33,1 cm
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Chefs’ collection

20406730 «Natura Plate Glaze»
33 cm

20406731 «Naiz»,
30 cm

20406732 «Rotondo Plate»
30,4 cm

20406733 «Espiral Gourmand
Plate», 31,7 cm

20406734

20406735

20406736

20406737

«Mineral»
ορθογώνιο
23,7 cm | 3,1 cm

«Temptation»
ασύμμετρο
29 cm | 4,8 cm

«Temptation»
ασύμμετρο
29 cm | 4,8 cm

51

«Mineral»
στρογγυλό
23,7 cm | 3,1 cm

PROFESSIONAL
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Harvest

μπολ chef, 24,1 cm
20406766 natural
20406767 brown
20406768 green
20406769 linen

μπολ βαθύ, 19,9χ16,8 cm
20406770 natural
20406771 brown
20406772 green
20406773 linen

δίσκος, 28,4x19,2 cm
20406750 natural
20406751 brown
20406752 green
20406753 linen

δίσκος, 33,6x23 cm
20406754 natural
20406755 brown
20406756 green
20406757 linen

πιάτο βαθύ, 26,7 cm
20406758 natural
20406759 brown
20406760 green
20406761 linen

μπολ ρηχό, 28,9x27 cm
20406762 natural
20406763 brown
20406764 green
20406765 linen

μπολ, 15 cm
20406774
20406775
20406776
20406777

μπολ, 15 cm
20406778 bleu
20406779 coral
20406780 mustard

natural
brown
green
linen

μπολ, 12,4 cm
20406781 natural
20406782 brown
20406783 green
20406784 linen
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μπολάκι, 7,6 cm / 9,5 cl
20406788 natural
20406789 brown
20406790 green
20406791 linen

μπολ σάλτσας, 8,3 cm / 6,4 cl
20406795 natural
20406796 brown
20406797 green
20406798 linen

μπολ, 12,4 cm
20406785 bleu
20406786 coral
20406787 mustard

μπολάκι, 7,6 cm / 9,5 cl
20406792 bleu
20406793 coral
20406794 mustard

μπολάκι ψηλό, 10,6 cm / 39 cl
20406799 natural
20406800 brown
20406801 green
20406802 linen

3. porselanes_thom_18.qxp_Layout 1 26/1/19 11:38 πμ Page 53

Harvest

πιάτο ρηχό, 16,2 cm
20406807 natural
20406808 brown
20406809 green
20406810 linen

πιάτο ρηχό, 22,9 cm
20406811 natural
20406812 brown
20406813 green
20406814 linen

πιάτο ρηχό, 27 cm
20406815 natural
20406816 brown
20406817 green
20406818 linen

natural

brown

linen

PROFESSIONAL

πιάτο ρηχό, 20,4 cm
20406822 natural
20406821 brown
20406820 green
20406819 linen

πιάτο ρηχό, 25,4 cm
20406826 natural
20406825 brown
20406824 green
20406823 linen

πιάτο ρηχό, 31,8 cm
20406830 natural
20406829 brown
20406828 green
20406827 linen

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ
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green
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Black Dazzle

20406711
20406712
20406713
20406714
20406715

πιάτο coupe, 16,2 cm
πιάτο coupe, 20,5 cm
πιάτο coupe, 23 cm
πιάτο coupe, 27,3 cm
πιάτο coupe, 29,5 cm

20466065 πιάτο Vital coupe
elevated, 24 cm
20466066 πιάτο Vital coupe
elevated, 27 cm
20466067 πιάτο Vital coupe
elevated, 29 cm

20466068 πιάτο coupe rimless,
27 cm

20466069 πιάτο βαθύ,
Prime, 26 cm

20466070 πιάτο Vital rectangular 20406718 πιάτο βαθύ, 24,3 cm
20406719 πιάτο βαθύ, 29,2 cm
24χ13 cm
20466071 πιάτο Vital rectangular
29χ15,5 cm

20466072 πιάτο βαθύ gourmet,
Prime, 28 cm
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Evo Sand

20466073
20466074
20466075
20466076

πιάτο Island, 21 cm
πιάτο Island, 29 cm
πιάτο Island, 33 cm
πιάτο Island, 37 cm

20406716 πιάτο Chefs, 26 cm
20406717 πιάτο Chefs, 30,8 cm

20406720 πιάτο πίτσας, 25,4 cm
20406721 πιάτο πίτσας, 31,8 cm

20406722 πιάτο βαθύ οβάλ
26,7 cm | 110 cl
20406723 πιάτο βαθύ οβάλ
31,8 cm | 185 cl

20406724 δίσκος «Chef’s»
21,4x9,6 cm
20406725 δίσκος «Chef’s»
35,6x16,5 cm

20406726 μπολ ρυζιού
10,5 cm | 20 cl

20406727 μπολ ρυζιού
17,8 cm | 85 cl

20406728 μπολ σαλάτας
16,2 cm | 42 cl

20406729

μπολ βαθύ οβάλ
21,6 cm | 100 cl
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20406692
20406693
20406694
20406695
20406696

Evo Granite

20406697 πιάτο Chefs, 26 cm
20406698 πιάτο Chefs, 30,8 cm

20466020
20406504
20466021
20466022
20466023

20406699 πιάτο βαθύ, 24,3 cm
20406700 πιάτο βαθύ, 29,2 cm

20406701 πιάτο πίτσας, 25,4 cm
20406702 πιάτο πίτσας, 31,8 cm

20466026 πιάτο βαθύ, 24,3 cm
20406505 πιάτο βαθύ, 29,2 cm

20466027 πιάτο πίτσας, 25,4 cm
20466028 πιάτο πίτσας, 31,8 cm

20406703 πιάτο βαθύ οβάλ
26,7 cm | 110 cl
20406704 πιάτο βαθύ οβάλ
31,8 cm | 185 cl

20406705 δίσκος «Chef’s»
21,4x9,6 cm
20406706 δίσκος «Chef’s»
35,6x16,5 cm

20406502 πιάτο βαθύ οβάλ
26,7 cm | 110 cl
20466029 πιάτο βαθύ οβάλ
31,8 cm | 185 cl

20406503 δίσκος «Chef’s»
21,4x9,6 cm
20466030 δίσκος «Chef’s»
35,6x16,5 cm

20406707 μπολ ρυζιού
10,5 cm | 20 cl

20406708 μπολ ρυζιού
17,8 cm | 85 cl

20406500 μπολ ρυζιού
10,5 cm | 20 cl

20466031 μπολ ρυζιού
17,8 cm | 85 cl

20406709 μπολ σαλάτας
16,2 cm | 42 cl

20406710

20466032 μπολ σαλάτας
16,2 cm | 42 cl

20406501

πιάτο coupe, 16,2 cm
πιάτο coupe, 20,5 cm
πιάτο coupe, 23 cm
πιάτο coupe, 27,3 cm
πιάτο coupe, 29,5 cm

PROFESSIONAL

μπολ βαθύ οβάλ
21,6 cm | 100 cl

πιάτο coupe, 16,2 cm
πιάτο coupe, 20,5 cm
πιάτο coupe, 23 cm
πιάτο coupe, 27,3 cm
πιάτο coupe, 29,5 cm

20466024 πιάτο Chef’s, 26 cm
20466025 πιάτο Chef’s, 30,8 cm

μπολ βαθύ οβάλ
21,6 cm | 100 cl

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ
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Evo Jet
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Avanos
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20466115
20466116
20466117
20466140

πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 23 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm

20466119
20466120
20466121
20466141

πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 23 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm

20466123
20466124
20466125
20466142

πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 23 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm

20466127
20466128
20466129
20466143

πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 23 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm

20466109 πιάτο pasta, 26 cm

20466111 πιάτο pasta, 26 cm

20466112 πιάτο pasta, 26 cm

20466110 πιάτο pasta, 26 cm

20466118 πιάτο βαθύ, 20 cm

20466122 πιάτο βαθύ, 20 cm

20466126 πιάτο βαθύ, 20 cm

20466130 πιάτο βαθύ, 20 cm
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Side

20466107
20466131
20466132
20466144

πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 23 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm

20466133 πιάτο βαθύ, 20 cm

Pebble Collection

20466108 πιάτο pasta, 26 cm

20466134 πιατέλα, 24x14 cm
20466135 πιατέλα, 29x17 cm

Coast Collection

Artizan

20406974 πιάτο βαθύ, 29 cm

20406850 πιάτο ρηχό, 27 cm
20406851 πιάτο ρηχό, 30 cm

20406975 πιάτο βαθύ, 29 cm

20406834 πιάτο βαθύ
coupe, 25 cm

20406835 πιατέλα, 30x15 cm
20406836 πιατέλα, 36χ20 cm

20406852 πιάτο βαθύ
coupe, 25 cm

20406853 πιατέλα, 30x15 cm
20406854 πιατέλα, 36χ20 cm
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20406832 πιάτο ρηχό, 27 cm
20406833 πιάτο ρηχό, 30 cm

PROFESSIONAL
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Vital coupe warm white

20406336
20406337
20406338
20406339
20406617
20406618

πιάτο ρηχό, 15 cm
πιάτο ρηχό, 18 cm
πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 24 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 31 cm

20406651 πιάτο βαθύ, 21 cm

20406867
20406340
20406341
20406868
20406623

μπολ μη στοιβ., 12 cm
μπολ μη στοιβ., 14 cm
μπολ μη στοιβ., 16 cm
μπολ μη στοιβ., 18 cm
μπολ μη στοιβ., 21 cm

20406869
20406624
20406870
20406871

πιάτο οβάλ, 21 cm
πιατέλα οβάλ, 26 cm
πιατέλα οβάλ, 32 cm
πιατέλα οβάλ, 36 cm

20406352
20406353
20406620
20406621
20406354
20406888

μπολ μη στοιβ., 12 cm
μπολ μη στοιβ., 14 cm
μπολ μη στοιβ., 16 cm
μπολ μη στοιβ., 18 cm
μπολ μη στοιβ., 21 cm
μπολ μη στοιβ., 25 cm

Vital rectangle - square warm white
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20406342 πιάτο ρηχό στενό,
15x8,5 cm
20406622 πιάτο ρηχό στενό,
19,5x10,4 cm
20406343 πιάτο ρηχό στενό,
24x13 cm
20406344 πιάτο ρηχό στενό,
29x15,5 cm
20406345 πιάτο ρηχό στενό,
33x23 cm
20406872 πιάτο ρηχό στενό,
38x20,4 cm

20406873 μπολ μη στοιβ., 15 cm
20406874 μπολ μη στοιβ., 19 cm
20406875 μπολ μη στοιβ., 24 cm

20406889 πιάτο βαθύ, 21 cm

20406348
20406619
20406349
20406350
20406351

πιάτο ρηχό, 15 cm
πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 24 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm

3. porselanes_thom_18.qxp_Layout 1 26/1/19 11:44 πμ Page 59

warm white

20406319
20406320
20406322
20406323
20406324
20406325
20406326

20406330 πιάτο οβάλ, 22 cm
20406331 πιάτο οβάλ, 32 cm
20406332 πιάτο οβάλ, 38 cm

20406333 μπολ στοιβ., 12 cm

20406334 μπολ δημητριακών,
16 cm
20406335 μπολ σαλάτας, 18 cm

warm white

20406909 μπολ ρηχό coupe, 21 cm 20406911 πιάτο ρηχό
gourmet, 22 cm
20406910 μπολ ρηχό coupe, 25 cm
20406912 πιάτο ρηχό
gourmet, 28 cm

PROFESSIONAL

20406914 πιάτο βαθύ
gourmet, 22 cm
20406915 πιάτο βαθύ
gourmet, 28 cm
20406917 καπάκι για πιάτα
gourmet 28 cm

πιάτο ρηχό, 15 cm
πιάτο ρηχό, 17 cm
πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 24 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 29 cm
πιάτο ρηχό, 31 cm

Privilege

20406906 πιάτο ρηχό coupe, 22 cm
20406907 πιάτο ρηχό coupe, 25 cm
20406908 πιάτο ρηχό coupe, 28 cm

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ
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20406327 πιάτο βαθύ, 23 cm
20406328 πιάτο βαθύ, 30 cm

Prime
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X-Tanbul

20406001
20406002
20406003
20406004
20406005
20406006
20406007
20406008

πιάτο ρηχό, 17 cm
πιάτο ρηχό, 19 cm
πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 23 cm
πιάτο ρηχό, 25 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm
πιάτο ρηχό, 32 cm

20406009 πιάτο βαθύ, 22 cm
20406010 πιάτο pasta, 30 cm

20406023 μπολ κονσομέ, 38 cl
20406024 πιατάκι, 19 cm

20406011 μπολ σαλάτας, 15 cm
20406012 μπολ σαλάτας, 19 cm
20406013 μπολ σαλάτας, 25 cm

20406019
20406020
20406021
20406022

20406027 σουπιέρα, 320 cl

20406025 σαλτσιέρα, 40 cl
20406026 πιατάκι, 20 cm

20406038 αλατιέρα, 7 cm
20406039 πιπεριέρα, 7 cm

μπολ joker, 6 cm (4 cl)
μπολ joker, 8 cm (9 cl)
μπολ joker, 10 cm (18 cl)
μπολ joker, 12 cm (38 cl)

20406014
20406015
20406016
20406017
20406018

πιατέλα οβάλ, 20x16 cm
πιατέλα οβάλ, 24x19 cm
πιατέλα οβάλ, 29x23 cm
πιατέλα οβάλ, 34x27 cm
πιατέλα οβάλ, 39x31 cm

20406037 πετσετοθήκη, 11χ5 cm
20406040 θήκη οδοντογλυφίδων
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4,5 cm

20406035 ανθοδοχείο, 13 cm
20406036 σταχτοδοχείο
στοιβ., 9 cm

20406030 τσαγιέρα, 80 cl
20406032 καφετιέρα, 40 cl
20406031 καφετιέρα, 60 cl

20406028 γαλατιέρα, 15 cl
20406029 ζαχαριέρα, 40 cl

20406033 σετ φλιτζάνι καφέ
στοιβ., 9 cl & πιατάκι
20406034 φλιτζάνι τσαγιού
στοιβ. 23 cl & πιατάκι
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Flora

20406057 μπολ κονσομέ, 32 cl
20406058 πιατάκι, 17 cm

20406051 πιατέλα οβάλ,
18x11 cm
20406052 πιατέλα οβάλ,
23x15 cm
20406053 πιατέλα οβάλ,
28x18 cm
20406054 πιατέλα οβάλ,
33x23 cm
20406055 πιατέλα οβάλ,
36x25 cm

20406050 πιατέλα ορθογώνια,
34x24 cm

20406059 σουπιέρα, 320 cl

20406063 τσαγιέρα, 27,5 cl

20406062 καφετιέρα, 35 cl
20406061 καφετιέρα, 75 cl
20406060 καφετιέρα, 150 cl

πιάτο ρηχό, 16 cm
πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 25 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm

PROFESSIONAL

20406072 αλατιέρα, 5 cm
20406073 πιπεριέρα, 5 cm

20406066 γαλατιέρα, 10 cl
20406067 ζαχαριέρα, 25 cl

20406048 μπολ σαλάτας, 14 cm
20406049 μπολ σαλάτας,, 23 cm

20406056 μπολ, 10 cm (18 cl)

20406068 ανθοδοχείο, 14 cm

20406064 φλιτζάνι καφέ, 12 cl
& πιατάκι, 13 cm
20406065 φλιτζάνι τσαγιού, 22 cl
& πιατάκι, 16 cm

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ
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20406047 πιάτο βαθύ, 24 cm

20406041
20406042
20406043
20406044
20406045
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Lizbon

20406490
20406491
20406260
20406492
20406493
20406261
20406283
20406494

πιάτο ρηχό, 16 cm
πιάτο ρηχό, 18 cm
πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 22 cm
πιάτο ρηχό, 24 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm
πιάτο ρηχό, 32 cm

20406515
20406516
20406517
20406518
20406519

πιατέλα, 21χ14 cm
πιατέλα, 24χ17 cm
πιατέλα, 29χ20 cm
πιατέλα, 34χ24 cm
πιατέλα, 39χ27 cm

20406262 πιάτο βαθύ, 23 cm
20406495 πιάτο pasta, 30 cm

20406512 μπολ σαλάτας, 15 cm
20406513 μπολ σαλάτας, 19 cm
20406514 μπολ σαλάτας, 23 cm

20406510 μπολ, 6 cm (4 cl)
20406511 μπολ, 10 cm (11 cl)

20406496 αλατιέρα, 7 cm
20406497 πιπεριέρα, 7 cm

Fiesta
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20406498 αυγοθήκη
20406499 θήκη οδοντογλιφ.,

20406520 σετ φλιτζάνι καφέ
στοιβ., 9 cl
& πιατάκι, 12,5 cm

20406508 μπολ κονσομέ, 30 cl
20406509 πιατάκι, 18 cm

20406521 σετ φλιτζάνι τσαγιού
στοιβ., 23 cl
& πιατάκι, 15 cm

20206143
20206144
20206145
20206146
20206147

πιάτο ρηχό, 17 cm
πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 25 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm

20206148 πιάτο βαθύ, 23 cm

3. porselanes_thom_18.qxp_Layout 1 26/1/19 11:39 πμ Page 63

Perla

20406190
20406191
20406192
20406193
20406194
20406195

πιάτο ρηχό, 17 cm
πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 25 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm
πιάτο ρηχό, 32 cm

20406558 φλιτζάνι καφέ
στοιβ., 10 cl
20406561 πιατάκι καφέ, 12 cm
20406559 φλιτζάνι τσαγιού
στοιβ., 20 cl
20406560 φλιτζάνι breakfast
στοιβ., 27 cl
20406562 πιατάκι, 16 cm
τσαγιού/breakfast

20406554
20406555
20406556
20406557

μπολ δημητρ., 12 cm
μπολ σαλάτας, 23 cm
μπολ κονσομέ, 26,5 cl
πιατάκι, 16,2 cm

20406198 πιατέλα, 33x25 cm
20406199 πιατέλα, 37x28 cm

20406196 πιάτο βαθύ, 23,5 cm
20406197 πιάτο pasta, 24,5 cm

Karizma

20406457
20406458
20406459
20406461

πιάτο ρηχό, 16 cm
πιάτο ρηχό, 18 cm
πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 22 cm
πιάτο ρηχό, 24 cm
πιάτο ρηχό, 26 cm
πιάτο ρηχό, 28 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm
πιάτο ρηχό, 32 cm

μπολ, 6 cm (4 cl)
μπολ, 8 cm (9 cl)
μπολ, 10 cm (18 cl)
μπολ, 12 cm (38 cl)

20406232 μπολ σαλάτας, 15 cm
20406233 μπολ σαλάτας, 19 cm
20406234 μπολ σαλάτας, 25 cm

PROFESSIONAL

20406230 πιάτο βαθύ, 22 cm
20406231 πιάτο pasta, 30 cm

20406235
20406236
20406237
20406238
20406239

πιατέλα, 21x14 cm
πιατέλα, 24x17 cm
πιατέλα, 29x20 cm
πιατέλα, 34x23 cm
πιατέλα, 39x27 cm

63

20406220
20406221
20406222
20406223
20406224
20406225
20406226
20406227
20406228

20406229 πιάτο steak, 29 cm

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ
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Saturn

20406240
20406241
20406242
20406243
20406244
20406245
20406246
20406247
20406248

20406249 πιάτο βαθύ, 23 cm
20406250 πιάτο pasta, 30 cm

20406251 μπολ, 15 cm
20406252 μπολ σαλάτας, 19 cm
20406253 μπολ σαλάτας, 25 cm
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Itea

20206100 πιάτο ρηχό, 20 cm
20206101 πιάτο ρηχό, 25 cm

20206102 πιάτο βαθύ, 22,5 cm

20206136 μπολ δημ/κών, 14 cm
20206103 μπολ σαλάτας 24 cm

20206105 ραβιέρα οβάλ, 25 cm
20206104 πιατέλα οβάλ, 30 cm
20206106 πιατέλα οβάλ, 35 cm

20406488 φλιτζάνι καφέ, 9 cl
& πιατάκι, 12 cm
20406489 φλιτζάνι καφέ, 23 cl
& πιατάκι, 15 cm

πιάτο ρηχό, 16 cm
πιάτο ρηχό, 18 cm
πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 22 cm
πιάτο ρηχό, 24 cm
πιάτο ρηχό, 26 cm
πιάτο ρηχό, 28 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm
πιάτο ρηχό, 32 cm

20406254 πιατέλα οβάλ,
21x14 cm
20406255 πιατέλα οβάλ,
24x17 cm
20406256 πιατέλα οβάλ,
29x20 cm
20406258 πιατέλα οβάλ,
34x24 cm
20406259 πιατέλα οβάλ,
39x27 cm
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Gourmet

20406101
20406102
20406103
20406104

πιάτο ρηχό, 16,5 cm
πιάτο ρηχό, 22,5 cm
πιάτο ρηχό, 28,5 cm
πιάτο ρηχό, 31,5 cm

20406100 πιάτο παρουσίασης,
30 cm

20406105 πιάτο βαθύ, 28 cm
20406106 πιάτο βαθύ, 31,5 cm

20406108 πιατέλα οβάλ ,
28,5x21 cm
20406109 πιατέλα οβάλ,
35x26 cm

20406116 μπολ κονσομέ, 30,7 cl
20406111 μπολ, 39 cl | 14 cm
20406117 πιατάκι, 20x15 cm
20406112 μπολ, 60 cl | 16 cm
20406113 μπολ, 150 cl | 25x20 cm

20406107 ραβιέρα, 20x10 cm
20406110 πιάτο βουτύρου, 11 cm

20406123 τσαγιέρα, 41 cl

20406114 ζαχαριέρα για
φακελάκια, 9x6,5 cm
20406115 ζαχαριέρα, 10 cm

20406118 φλιτζάνι καφέ, 9 cl
20406119 πιατάκι, 12,5x10 cm

20406120 φλιτζάνι καφέ, 13 cl
20406122 φλιτζάνι τσαγιού, 18 cl
20406121 πιατάκι, 16x13 cm

20406124 γαλατιέρα, 23 cl

Elips
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20406368 πιάτο ρηχό, 21x19 cm
20406367 πιάτο ρηχό, 26x24 cm
20406366 πιάτο ρηχό, 29x27 cm

20406392 πιάτο βαθύ, 22x20 cm

PROFESSIONAL

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ
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Mimoza

20406355
20406217
20406270
20406218
20406356
20406357

πιάτο ρηχό, 16x16 cm
πιάτο ρηχό, 18x18 cm
πιάτο ρηχό, 22x22 cm
πιάτο ρηχό, 23x23 cm
πιάτο ρηχό, 25x25 cm
πιάτο ρηχό, 28x28 cm

20406219 πιάτο βαθύ, 19x19 cm

20406358 μπολ σαλάτας,
14x14 cm
20406359 μπολ σαλάτας,
21x21 cm

20406378 μπολ, 19 cm
20406379 μπολ, 23 cm

20406160 πιάτο steak,
29x28 cm

20406360
20406361
20406362
20406363
20406364
20406365
20406095

EO
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20406950
20406948
20406678
20406679
20406949
20406680
20406681
20406672

πιάτο ρηχό, 15 cm
πιάτο ρηχό, 17 cm
πιάτο ρηχό, 19 cm
πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 23 cm
πιάτο ρηχό, 25 cm
πιάτο ρηχό, 28 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm

20406951 πιάτο βαθύ, 20 cm

πιατέλα, 15x9 cm
πιατέλα, 19x11 cm
πιατέλα, 24x14 cm
πιατέλα, 26x15 cm
πιατέλα, 29x17 cm
πιατέλα, 34x20 cm
πιατέλα, 39x24 cm

αξεσουάρ

20406952 θήκη χαρτοπετσετών

20406953 αυγοθήκη

20406954 θήκη οδοντογλιφίδων

20406404 σταχτοδοχείο, 9,5 cm

20406387 μπολ joker «Eo»,
6 cm | 3 cl
20406388 μπολ joker «Eo»,
8 cm | 6,5 cl
20406389 μπολ joker «Eo»,
10 cm | 15 cl
20406390 μπολ joker «Eo»,
12 cm | 25 cl
20406391 μπολ joker «Eo»,
14 cm | 66 cl

20406162 μπολ ECE, 18 cm

20406955 μπολ κονσομέ, 30 cl
20406956 πιατάκι, 16 cm

20406957 αλατιέρα
20406958 πιπεριέρα

20406959 μπολ κωνικό, 35 cl

20406378 μπολ, 19 cm
20406379 μπολ, 23 cm

20406960 μπολ Moscow, 16 cl

20406996 μπολ oatmeal, 16 cm

20406961 αυγοθήκη
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Delta

20406150
20406151
20406152
20406153
20406154
20406155
20406156
20406157
20406158
20406159

πιάτο ρηχό, 16 cm
πιάτο ρηχό, 17 cm
πιάτο ρηχό, 18 cm
πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 22 cm
πιάτο ρηχό, 24 cm
πιάτο ρηχό, 26 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 30 cm
πιάτο ρηχό, 32 cm

20406668 πιάτο βαθύ
με φαρδύ ριμ, 26 cm
20406669 πιάτο βαθύ
με φαρδύ ριμ, 30 cm

20406163 πιατέλα οβάλ,
24x17 cm
20406164 πιατέλα οβάλ,
29x20 cm
20406165 πιατέλα οβάλ,
34x24 cm
20406166 πιατέλα οβάλ,
39x27 cm

20406161 πιάτο βαθύ, 23 cm
20406403 πιάτο pasta, 30 cm

αξεσουάρ

20406417 φλιτζάνι τσαγιού
στοιβαζόμενο, 23 cl
20406046 πιατάκι τσαγιού

20406414 φλιτζάνι Bistro, 7 cl
& πιατάκι
20406415 φλιτζάνι Bistro, 15 cl
& πιατάκι

20406963 τσαγιέρα, 37,5 cl

20406413 φλιτζάνι Jumbo, 45 cl
& πιατάκι, 17 cm

20406407 τσαγιέρα, 50 cl

20406408 καφετιέρα, 35 cl
20406409 καφετιέρα, 57,5 cl
20406410 καφετιέρα, 90 cl

20406966 ζαχαριέρα, 12 cm

20406967 ζαχαριέρα, 12 cm

20406411 γαλατιέρα, 12,5 cl
20406412 γαλατιέρα, 10 cl

20406964 γαλατιέρα/σαλτσιέρα
9 cl

PROFESSIONAL

20406965 ζαχαριέρα με καπάκι,
18 cl | 10 cm

20406962 mug Elite, 30 cl

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ
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20406416 φλιτζάνι καφέ
στοιβαζόμενο, 9 cl
20406418 πιατάκι καφέ
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Soley

41906288 πιάτο ρηχό, 18 cm
41906289 πιάτο ρηχό, 20 cm
41906291 πιάτο ρηχό, 26 cm

Ταβέρνα

41906187
41906188
41906189
41906190

πιατέλα, 25x17,5 cm
πιατέλα, 30x22 cm
πιατέλα, 33x25 cm
πιατέλα, 39x30 cm

41906074
41906075
41906076
41906077
41906060
41906270
41906960

Κουπ

41906114
41906108
41906055
41906115
41906056
41906071
41906072
41906144
41906143

πιάτο ρηχό, 14 cm
πιάτο ρηχό, 16,5 cm
πιάτο ρηχό, 17,5 cm
πιάτο ρηχό, 18,5 cm
πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 22 cm
πιάτο ρηχό, 24 cm
πιάτο ρηχό, 26 cm
πιάτο ρηχό, 28 cm

41906070 πιάτο βαθύ, 21,5 cm

πιάτο ρηχό, 17 cm
πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 22 cm
πιάτο ρηχό, 24 cm
πιάτο ρηχό, 25 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm

41906958 πιάτο βαθύ, 23 cm
41906124 πιάτο βαθύ, 30 cm

41906025 ραβιέρα, 17x11,5 cm
41906089 ραβιέρα, 19x12 cm
41906026 ραβιέρα, 22x15 cm

Symposio

20206120
20206121
20206122
20206123
20206124
20206125

πιατέλες οβάλ
41906027 πιατέλα, 25x16,5 cm
41906028 πιατέλα, 28x19 cm
41906029 πιατέλα, 32x21,5 cm
41906030 πιατέλα, 35x24 cm
41906178 πιατέλα, 40x28 cm

πιάτο ρηχό, 17 cm
πιάτο ρηχό, 19 cm
πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 23 cm
πιάτο ρηχό, 25,5 cm
πιάτο ρηχό, 27 cm
πιάτο ρηχό, 31 cm

Αριάδνη

41906078 πιάτο βαθύ, 23 cm

20206126 πιάτο βαθύ, 21 cm

41906044
41906294
41906045
41906274
41906046
41906047

πιάτο ρηχό, 17 cm
πιάτο ρηχό, 19 cm
πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 24 cm
πιάτο ρηχό, 26 cm
πιάτο ρηχό, 28 cm

41906110 πιατέλα οβάλ,
26x16,5 cm
41906111 πιατέλα οβάλ,
30x22 cm
41906112 πιατέλα οβάλ,
34x24,5 cm

20206075 πιάτο βαθύ, 22 cm

20206076
20206077
20206078
20206079

πιατέλα, 21x14cm
πιατέλα, 28x19cm
πιατέλα, 31x22cm
πιατέλα, 38x26cm

20206080 πιατέλα «Gourmet», 26 cm
20206081 πιατέλα «Gourmet», 30 cm
20206082 πιατέλα «Gourmet», 34 cm
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Filoxenia

20206070
20206071
20206072
20206073
20206074

πιάτο ρηχό, 16 cm
πιάτο ρηχό, 19 cm
πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 23 cm
πιάτο ρηχό, 25 cm
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Tetra

41906008
41906009
41906010
41906011
41906080

πιάτο, 16x16 cm
πιάτο, 20x20 cm
πιάτο, 23,5x23,5 cm
πιάτο, 27x27 cm
πιάτο, 30,5x30,5 cm

41906275
41906276
41906277
41906254

πιατέλα, 16x12 cm
πιατέλα, 22x15,5 cm
πιατέλα, 26,5x19 cm
πιατέλα, 31,5x22 cm

41906985 πιατέλα, 30x20 cm
41906984 πιατέλα, 35x24 cm

πιάτο τετράγ., 18 cm
πιάτο τετράγ., 21 cm
πιάτο τετράγ., 24 cm
πιάτο τετράγ., 27 cm
πιάτο τετράγ., 30 cm

πιάτο ρηχό, 17χ17 cm
πιάτο ρηχό, 19χ19 cm
πιάτο ρηχό, 21χ21 cm
πιάτο ρηχό, 23χ23 cm
πιάτο ρηχό, 26χ26 cm

41906986 πιάτο βαθύ, 22χ22 cm

Δωρικό

41906084
41906085
41906086
41906087
41906119

41906991
41906990
41906989
41906988
41906987

41906280 πιάτο τετράγωνο
μαύρο, 18 cm
41906279 πιάτο τετράγωνο
μαύρο, 21 cm
41906278 πιάτο τετράγωνο
μαύρο, 27 cm

41906281 πιατέλα ορθογώνια
μαύρη, 25,5x13 cm
41906295 πιατέλα ορθογώνια
28x14,5 cm
41906282 πιατέλα ορθογώνια
μαύρη, 32,5x17 cm

πιατέλες ορθογώνιες
41906128 25,5x13 cm
41906129 28x14,5 cm
41906946 30x15 cm
41906130 32,5x17 cm
41906296 20,5χ12 cm
41906943 23,5χ12 cm
41906942 30,5χ12 cm

41906955
41906954
41906953
41906952
41906951

πιάτο τετράγ., 16 cm
πιάτο τετράγ., 19 cm
πιάτο τετράγ., 22 cm
πιάτο τετράγ., 27 cm
πιάτο τετράγ., 31 cm

41906293 πιατέλα slim,
29,5x12 cm
41906267 πιατέλα slim,
39,5x21,5 cm

PROFESSIONAL

πιατέλες ορθογώνιες
41906945 37χ23,5 cm
41906944 44χ30 cm

41906181 πιατέλακι ορθογώνιο,
24x10 cm
41906182 πιατέλακι ορθογώνιο,
27x11 cm
41906183 πιατέλακι ορθογώνιο,
30x12 cm

41906241
41906242
41906054
41906020
41906021
41906022
41906142
41906116
41906117

πιατέλα, 11x8 cm
πιατέλα, 13x8,8 cm
πιατέλα, 14,5x9 cm
πιατέλα, 16,5x10,5 cm
πιατέλα, 19x12 cm
πιατέλα, 21x13,5 cm
πιατέλα, 23,5x15,5 cm
πιατέλα, 25,5x18 cm
πιατέλα, 28,5x20,7 cm

41906248 πιατελάκι, 23,5x9 cm

41906283 πιατέλα ορθογώνια ,
μαύρη, 14,5x9 cm
41906284 πιατέλα ορθογώνια ,
μαύρη, 16,5x10,5 cm
41906285 πιατέλα ορθογώνια ,
μαύρη, 19x12 cm

41906104
41906105
41906106
41906107

μπολάκι τετρ., 9 cm
μπολάκι τετρ., 11 cm
μπολάκι τετρ., 13 cm
μπολάκι τετρ., 14,5 cm

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ
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Gourmet
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Elite stoneware

λευκό ματ

μαύρο ματ
42706176
42706177
42706178
42706179

πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 25 cm
πιάτο ρηχό, 27,5 cm
πιάτο ρηχό, 30,5 cm

42706169
42706170
42706171
42706172

πιάτο ρηχό, 21 cm
πιάτο ρηχό, 25 cm
πιάτο ρηχό, 27,5 cm
πιάτο ρηχό, 30,5 cm

καφέ ματ
42706162
42706163
42706164
42706165

πιάτο ρηχό 21 cm
πιάτο ρηχό 25 cm
πιάτο ρηχό 27,5 cm
πιάτο ρηχό 30,5 cm

μπεζ ματ
42706156
42706157
42706158
42706159

πιάτο ρηχό 21 cm
πιάτο ρηχό 25 cm
πιάτο ρηχό 27,5 cm
πιάτο ρηχό 30,5 cm

42706180 πιάτο βαθύ, 23,5 cm

42706173 πιάτο βαθύ, 23,5 cm

42706166 πιάτο βαθύ 23,5 cm

42706160 πιάτο βαθύ 23,5 cm

42706181 μπολ, 18 cm
42706182 σαλατιέρα, 24 cm

42706174 μπολ, 18 cm
42706175 σαλατιέρα, 24 cm

42706167 μπολ 18 cm
42706168 σαλατιέρα 24 cm

42706136 μπολ 18 cm
42706161 σαλατιέρα 24 cm

42706280
42706070
42706079
42706099
42706071

42706281
42706115
42706116
42706117
42706118

42706282
42706142
42706143
42706144
42706145

42706283
42706149
42706150
42706151
42706152

πιάτο ρηχό, 16x16 cm
πιάτο ρηχό, 18x18 cm
πιάτο ρηχό, 21x21 cm
πιάτο ρηχό, 24x24 cm
πιάτο ρηχό, 26x26 cm

πιάτο ρηχό, 16x16 cm
πιάτο ρηχό, 18x18 cm
πιάτο ρηχό, 21x21 cm
πιάτο ρηχό, 24x24 cm
πιάτο ρηχό, 26x26 cm

πιάτο ρηχό, 16x16 cm
πιάτο ρηχό, 18x18
πιάτο ρηχό, 21x21
πιάτο ρηχό, 24x24
πιάτο ρηχό, 26x26

πιάτο ρηχό, 16x16 cm
πιάτο ρηχό, 18x18 cm
πιάτο ρηχό, 21x21 cm
πιάτο ρηχό, 24x24 cm
πιάτο ρηχό, 26x26 cm
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42706300 πιάτο βαθύ, 13x13 cm
42706301 πιάτο βαθύ, 13x13 cm
42706303 πιάτο βαθύ, 13x13 cm
42706302 πιάτο βαθύ, 13x13 cm
42706072 πιάτο βαθύ, 17,5x17,5 cm 42706119 πιάτο βαθύ, 17,5x17,5 cm 42706141 πιάτο βαθύ, 17,5x17,5 cm 42706137 πιάτο βαθύ, 17,5x17,5 cm
42706305 πιάτο βαθύ, 22x22 cm
42706306 πιάτο βαθύ, 22x22 cm
42706308 πιάτο βαθύ, 22x22 cm
42706307 πιάτο βαθύ, 22x22 cm

42706297 πιατέλα ορθογώνια, μαύρη ματ, 30x8 cm
42706299 πιατέλα ορθογώνια, γκρι ματ, 30x8 cm
42706295 πιατέλα ορθογώνια, άσπρη ματ, 30x8 cm

42706296 πιατέλα ορθογώνια, καφέ ματ, 30x8 cm
42706298 πιατέλα ορθογώνια, μπεζ ματ, 30x8 cm
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stoneware Elite

γκρι ματ
42706074
42706075
42706076
42706077

πιάτο ρηχό 21 cm
πιάτο ρηχό 25 cm
πιάτο ρηχό 27,5 cm
πιάτο ρηχό 30,5 cm

relief
42706287
42706098
42706097
42706096
42706292

πιατέλα, 20x13 cm
πιατέλα, 25x15 cm
πιατέλα, 30x15 cm
πιατέλα, 30x20 cm
πιατέλα, 34x23 cm

42706120 πιατέλα μαύρη, 25x15 cm
42706121 πιατέλα μαύρη, 30x20 cm
42706122 πιατέλα μαύρη, 30x15

relief

42706135 πιάτο βαθύ 23,5 cm
42706285
42706138
42706139
42706140
42706290

πιατέλα, 20x13 cm
πιατέλα, 25x15 cm
πιατέλα, 30x15 cm
πιατέλα, 30x20 cm
πιατέλα, 34x23 cm

42706123 πιατέλα λευκή, 25x15 cm
42706124 πιατέλα λευκή, 30x20 cm
42706125 πιατέλα λευκή, 30x15 cm

42706073 μπολ 18 cm
42706078 σαλατιέρα 24 cm

relief

42706284
42706092
42706091
42706090
42706089

πιάτο ρηχό, 16x16 cm
πιάτο ρηχό, 18x18 cm
πιάτο ρηχό, 21x21 cm
πιάτο ρηχό, 24x24 cm
πιάτο ρηχό, 26x26 cm

42706304 πιάτο βαθύ, 13x13 cm
42706114 πιάτο βαθύ, 17,5x17,5 cm
42706309 πιάτο βαθύ, 22x22 cm

42706286
42706146
42706147
42706148
42706291

πιατέλα, 20x13 cm
πιατέλα, 25x15 cm
πιατέλα, 30x15 cm
πιατέλα, 30x20 cm
πιατέλα, 34x23 cm

42706126 πιατέλα καφέ, 25x15 cm
42706127 πιατέλα καφέ, 30x20 cm
42706128 πιατέλα καφέ, 30x15 cm

relief
42706289
42706093
42706094
42706095
42706294

πιατέλα, 20x13 cm
πιατέλα, 25x15 cm
πιατέλα, 30x15 cm
πιατέλα, 30x20 cm
πιατέλα, 34x23 cm

42706288
42706153
42706154
42706155
42706293

πιατέλα, 20x13 cm
πιατέλα, 25x15 cm
πιατέλα, 30x15 cm
πιατέλα, 30x20 cm
πιατέλα, 34x23 cm

42706129 πιατέλα γκρι, 25x15 cm
42706130 πιατέλα γκρι, 30x20 cm
42706131 πιατέλα γκρι, 30x15 cm

PROFESSIONAL

42706132 πιατέλα μπεζ, 25x15 cm
42706133 πιατέλα μπεζ, 30x20 cm
42706134 πιατέλα μπεζ, 30x15 cm

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ
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relief
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Elite stoneware
Monaco λευκό

42706417
42706413
42706421
42706425

πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 26 cm
πιάτο ρηχό, 32 cm
πιάτο βαθύ, 21 cm

42706429 μπολ, 16 cm
42706433 σαλατιέρα, 22 cm

Monaco μαύρο
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42706418
42706414
42706422
42706426

42706400
42706444
42706455
42706401
42706439

πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 26 cm
πιάτο ρηχό, 32 cm
πιάτο βαθύ, 21 cm

42706430 μπολ, 16 cm
42706434 σαλατιέρα, 22 cm

πιάτο pasta μαύρο ματ, 28 cm
πιάτο pasta μπεζ ματ, 28 cm
πιάτο pasta γκρι ματ, 28 cm
πιάτο pasta λευκό ματ, 28 cm
πιάτο pasta κόκκινο ματ, 28 cm

London λευκό

42706460 πιάτο τετράγωνο,
ρηχό, 21χ21 cm
42706403 πιάτο τετράγωνο,
ρηχό, 25χ25 cm

42706461 μπολ τετράγωνο,
βαθύ, 17χ17 cm

London μαύρο

42706463 πιάτο τετράγωνο,
ρηχό, 21χ21 cm
42706464 πιάτο τετράγωνο,
ρηχό, 25χ25 cm

42706462 μπολ τετράγωνο,
βαθύ, 17χ17 cm

42706314
42706316
42706315
42706437
42706438

πιάτο pasta μαύρο ματ, 29 cm
πιάτο pasta μπεζ ματ, 29 cm
πιάτο pasta γκρι ματ, 29 cm
πιάτο pasta λευκό ματ, 29 cm
πιάτο pasta κόκκινο ματ, 29 cm
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stoneware Elite

Monaco μπεζ

42706419
42706415
42706423
42706427

πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 26 cm
πιάτο ρηχό, 32 cm
πιάτο βαθύ, 21 cm

42706431 μπολ, 16 cm
42706435 σαλατιέρα, 22 cm

London μπεζ

42706466 πιάτο τετράγωνο,
ρηχό, 21χ21 cm
42706457 πιάτο τετράγωνο,
ρηχό, 25χ25 cm
42706447 πιάτο τετράγωνο,
βαθύ, 21χ21 cm

Monaco γκρι

42706420
42706416
42706424
42706428

πιάτο ρηχό, 20 cm
πιάτο ρηχό, 26 cm
πιάτο ρηχό, 32 cm
πιάτο βαθύ, 21 cm

42706432 μπολ, 16 cm
42706436 σαλατιέρα, 22 cm

42706465 μπολ τετράγωνο,
βαθύ, 17χ17 cm

London γκρι

42706468 πιάτο τετράγωνο,
ρηχό, 21χ21 cm
42706469 πιάτο τετράγωνο,
ρηχό, 25χ25 cm

42706467 μπολ τετράγωνο,
βαθύ, 17χ17 cm

Tokyo

πιατέλα pizza, μαύρη ματ, 30 cm
πιατέλα pizza, μπεζ ματ, 30 cm
πιατέλα pizza, γκρι ματ, 30 cm
πιατέλα pizza, λευκή ματ, 30 cm
πιατέλα pizza, κόκκινη ματ, 30 cm

42706450
42706452
42706453
42706451
42706354

πιατέλα pizza, μαύρη ματ, 33 cm
πιατέλα pizza, μπεζ ματ, 33 cm
πιατέλα pizza, γκρι ματ, 33 cm
πιατέλα pizza, λευκή ματ, 33 cm
πιατέλα pizza, κόκκινη ματ, 33 cm

PROFESSIONAL

42706412
42706404
42706456
42706402
42706440

πιάτο ριζότο μαύρο ματ, 25 cm
πιάτο pasta μπεζ ματ, 25 cm
πιάτο pasta γκρι ματ, 25 cm
πιάτο pasta λευκό ματ, 25 cm
πιάτο pasta κόκκινο ματ, 25 cm
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42706319
42706317
42706318
42706449
42706445

πιάτο τετράγωνο, βαθύ
42706447 μπεζ, 21χ21 cm
42706458 λευκό, 21χ21 cm
42706446 μαύρο, 21χ21 cm
42706459 γκρι, 21χ21 cm
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Maiolica γυάλινα

γυάλινα Arcadia

20466033 πιάτο ρηχό, 26,8 cm

20455424 πιάτο ρηχό, 26,8 cm

20466034 πιάτο βαθύ, 23 cm

20455425 πιάτο βαθύ, 23 cm

20466035 πιάτο φρούτου, 21 cm

20455423 πιάτο φρούτου, 21 cm

Chef μελαμίνης

τα σκεύη μελαμίνης διατίθονται επίσης σε κόκκινο και κίτρινο χρώμα
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50303019
50303025
50303026
50303018
50303024

50303023 πιάτο βαθύ, 22 cm
πιάτο ούζου, 13 cm
πιάτο φέτας, 16,5 cm
πιάτο φρούτου, 17,5 cm
πιάτο μερίδας, 20 cm
πιάτο ρηχό, 22 cm

50303077 ραβιέρα Ν20,
20,5x11,5 cm | 2 cm
50303035 σαλατιέρα Ν58, 20x6 cm
50303032 ραβιέρα Ν56,
50303034 σαλατιέρα Ν44, 23x8 cm
26,5x16,5 cm | 2,5 cm
50303033 σαλατιέρα Ν62, 25x8 cm 50303020 πιατέλα, Ν302
29x21 cm | 3,1 cm
50303021 πιατέλα Ν57,
34,5x24 cm | 3,5 cm
50303022 πιατέλα Ν68,
40x26 cm | 3 cm
50303014 μπολ παγωτού Ν51,
13 cm | 4 cm
50303015 μπολ παιδικό Ν47,
15 cm | 5 cm
50303016 μπολ Ν64,
50303017 μπολ σούπας Ν63,
14 cm | 6 cm
18 cm | 4 cm
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γυάλινα Coconut

20466138 πιάτο βαθύ, 20,1 cm

20466136 πιάτο ρηχό, 21,2 cm
20466137 πιάτο ρηχό, 27,5 cm

20466139 σαλατιέρα, 23,1 cm

οπαλίνα

20406181 πιάτο φρούτου, 20 cm
20406189 πιάτο ρηχό, 25 cm

Toledo

οπαλίνα Parma

20406130 πιάτο βαθύ, 24 cm
20406144 πιάτο ρηχό, 20χ20 cm
20406145 πιάτο ρηχό, 27χ27 cm
20406146 πιάτο ρηχό, 31χ31 cm

20406269 πιατέλα παραλ/μη,
34χ24 cm

20406148 μπολ, 14x14 cm
20406149 μπολ, 25x25 cm

20406147 πιάτο βαθύ, 23x23 cm

20406142 μπολ, 17 cm

20406169 πιατέλα, 22x14,2 cm
20406131 πιατέλα, 30x22,5 cm
20406167 πιατέλα, 36x27cm

20406168 μπολ, 11 cm
20406128 μπολ, 23 cm

20406978 πιάτο ρηχό, 20 cm
20406979 πιάτο ρηχό, 26 cm
20406980 πιάτο ρηχό, 32 cm

20406982 πιάτο βαθύ, 24 cm
20406983 πιατέλα βαθιά, 32 cm

20406981 μπολ, 13 cm
20406997 μπολ, 23 cm

20406984 πιατέλα οβάλ, 22 cm
20406985 πιατέλα οβάλ, 36 cm

PROFESSIONAL
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οπαλίνα Ebro
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σαλατιέρες/μπολ

41906148 σαλατιέρα κωνική
16 cm
41906037 σαλατιέρα κωνική
18 cm

41906073 σαλατιέρα κωνική
20 cm

41906149 σαλατιέρα
κυματοειδής, 20 cm

41906126
41906127
41906941
41906161

42706196 μπολ οβάλ
15x10x5,3
42706197 μπολ σαλάτας οβάλ
19x12,5x6,5 cm
42706198 μπολ σαλάτας οβάλ
28x18x8,5 cm

41906036 σαλατιέρα 2 ατόμων
18 cm

μπολ τετράγωνο
41906950 6x6 cm
41906297 8x8 cm
41906949 12x12 cm
41906948 15x15 cm
41906947 18x18 cm
41906034 19x19 cm

41906083 σαλατιέρα τετράγωνη
21 cm

41906147 μπολ, 12 cm

41906145 μπολάκι, 13 cm

μπολ με πόδι, 10 cm
μπολ με πόδι, 12,5 cm
μπολ με πόδι, 14 cm
μπολ με πόδι, 15 cm

Αμέρικα
41906994 μπολ, 13 cm
41906005 μπολ, 14 cm

με γείσο
σαλατιέρα τετράγωνη
41906983 14χ14 cm
41906978 19χ19 cm
41906977 21,5χ21,5 cm

Vanilla
20466047 σαλατιέρα, 22,5χ11 cm 20466050 σαλατιέρα, 14χ20,2 cm 20466054 σαλατιέρα κωνική
13,8x13,8 cm | 11,8 cm
20466048 σαλατιέρα, 29χ13,6 cm 20466051 σαλατιέρα, 18x12,5 cm
20466052 σαλατιέρα, 23,5χ16 cm 20466055 σαλατιέρα κωνική
17x16,3 cm | 13,4 cm
20466053 σαλατιέρα, 28χ19 cm

Practica
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σαλατιέρα γυάλινη
20405667 23 cm | 165 cl
20405666 25 cm | 250 cl

Mr Chef
σαλατιέρα γυάλινη
20205163 14 cm | 63 cl
20205164 17 cm | 110 cl
20205311 20 cm | 180 cl
20205315 23 cm | 230 cl

σαλατιέρα γυάλινη
20405493 14 cm | 36 cl
20405494 17 cm | 75 cl
20405495 22 cm | 160 cl
20405496 26 cm | 256 cl
20405497 30 cm | 396 cl

Modi
σαλατιέρα γυάλινη τετράγωνη
20405608 10,5x10,5 cm | 27 cl
20455236 14x14 cm | 80 cl
20455237 20x20 cm | 120 cl
20455238 25x25 cm | 185 cl
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πιάτα pasta / risotto

Precision
Gourmet
20406105 πιάτο pasta, 28 cm
20406106 πιάτο pasta, 31,5 cm

Bologna
41906122 πιάτο pasta, 26 cm
41906249 πιάτο pasta, 28 cm

Frame
20406968 πιάτο pasta, 23 cm
20406969 πιάτο pasta, 30 cm

20406665 πιάτο pasta, 29,7 cm
εσωτ. 15,2 cm

Planet
20406971 πιάτο pasta, 23 cm
20406972 πιάτο pasta, 26 cm
20406973 πιάτο pasta, 30 cm

41906256 πιάτο pasta, 28 cm
41906961 πιάτο pasta, 31 cm

20406970 πιάτο pasta, 29,7 cm
εσωτ. 15,2 cm

Reno
20406668 πιάτο pasta, 26 cm
20406669 πιάτο βαθύ, 30 cm

Delta
20406403 πιάτο pasta, 30 cm

Artisan
Pebble

Perla

Milano

Precision

Artisan
Coast

20406196 πιάτο pasta, 23,5 cm
20406197 πιάτο pasta, 24,5 cm

20406974 πιάτο pasta, 29 cm

20406975 πιάτο pasta, 29 cm

42706379 πιάτο pasta, 27 cm
42706021 πιάτο pasta, 30 cm

42706367 πιάτο pasta, 27 cm
42706369 πιάτο pasta, 30 cm

42706368 πιάτο pasta, 27 cm
42706370 πιάτο pasta, 30 cm

Napoli

Precision

PROFESSIONAL

Precision

20406977 πιάτο ριζότο, 29,7 cm
εσωτ. 12,7 cm

20406976 πιάτο ριζότο, 29,7 cm
εσωτ. 12,7 cm

risotto

risotto

41906370 πιάτο ριζότο, 27,5 cm
(εσωτ.: 14 cm)

41906255 πιάτο ριζότο, 29 cm
(εσωτ.: 12 cm)

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ
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41906956 πιάτο pasta, 23 cm
41906957 πιάτο pasta, 27 cm
41906981 πιάτο pasta, 31 cm
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πιατέλες πορσελάνης

20406673 πιατέλα με ανάγλυφο
σχέδιο, 50χ20,5 cm

41906236 πιατέλα ασύμμετρη
30x10 cm
41906237 πιατέλα ασύμμετρη
35x12 cm
41906238 πιατέλα ασύμμετρη
40x14 cm

41906184 πιατέλα, 28x18,5 cm
41906185 πιατέλα, 34x22 cm
41906186 πιατέλα 39x26 cm

41906959 πιατέλα στρογγυλή
30 cm
41906081 πιατέλα στρογγυλή
32 cm
41906082 πιατέλα στρογγυλή
36 cm

42706397 πιατέλα φύλλο
25χ10 cm
42706398 πιατέλα φύλλο
32χ15 cm
42706399 πιατέλα φύλλο
38χ20 cm

42706392 πιάτο οβάλ ασσύμετρο
27χ14,5 cm

42706391 μπολ οβάλ
27χ14,5 cm | 6 cm

41906128 πιατέλα ορθογώνια
25,5x13 cm
41906129 πιατέλα ορθογώνια
28x14,5 cm
41906130 πιατέλα ορθογώνια
32,5x17 cm

42706405 μπολ, 14χ10 cm
42706406 μπολ, 17x12,5 cm
42706321 μπολ, 20x15 cm

42706376 ραβιέρα βαθιά,
18,5χ10,5 cm
42706377 ραβιέρα βαθιά,
21χ12 cm
42706378 ραβιέρα βαθιά,
22x14,7 cm

41906293 πιατέλα slim,
29,5x12 cm
41906267 πιατέλα slim,
39,5x21,5 cm

41906022
41906142
41906116
41906117

20466036 πιατέλα κοχύλι, 24 cm
20466037 πιατέλα κοχύλι, 34 cm

20406132 μπολ κοχύλι, 27 cm
20406133 μπολ κοχύλι, 36 cm

20406135 πιατέλα κοχύλι, 41 cm

20406134 πιατέλα κοχύλι, 41 cm

πιατέλα, 21x13,5 cm
πιατέλα, 23,5x15,5 cm
πιατέλα, 25,5x18 cm
πιατέλα, 28,5x20,7 cm

Βάρκα
42706191
42706192
42706193
42706194
42706195

πιατέλα, 13 cm
πιατέλα, 16 cm
πιατέλα, 21 cm
πιατέλα, 24,5 cm
πιατέλα, 29 cm
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«Λέμβος»
20406288 μπολ, 25,5χ16 cm
20406289 μπολ, 33χ22 cm
20406290 μπολ, 43χ26,5 cm

20406143 πιατέλα ψαριού,
24x15 cm
20406136 πιατέλα ψαριού,
30x19 cm
20406137 πιατέλα ψαριού,
39x26 cm
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πορσελάνης

πιατέλες

δίσκος, 33,6x23 cm
20406754 natural
20406755 brown
20406756 green
20406757 linen

Organic

Multiforma
20406532 πιάτο ρηχό,
28x14 cm

20406526 πιατέλα τρίγωνη,
40,5x40,5 cm

Bark

20406527 πιατέλα οβάλ,
36,5x23 cm

Multiforma
20406533 πιατέλα,
38x28 cm

20466038 πιατέλα, 21,8x10,5 cm
20466039 πιατέλα, 35,2x14,6 cm

Organic

20406528 πιατέλα οβάλ,
48x29 cm

Multiforma

Multiforma

20406534 πιατέλα,
35x17 cm

20406535 πιατέλα,
42x20 cm

20406536
20406537
20406538
20406539

20406287 πιατέλα βαθιά, οβάλ,
48χ35 cm

Torro
20466042 πιατέλα, 26x24 cm

πιατέλα, 25x16 cm
πιατέλα, 29x18 cm
πιατέλα, 34x21 cm
πιατέλα, 39x24 cm

41906182 πιατέλακι ορθογώνιο,
27x11 cm
41906183 πιατέλακι ορθογώνιο,
30x12 cm

PROFESSIONAL

Organic

20406363
20406364
20406365
20406095

πιατέλα, 26x15 cm
πιατέλα, 29x17 cm
πιατέλα, 34x20 cm
πιατέλα, 39x24 cm

ΣΚΕΥΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
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20406525 πιατέλα τετράγωνη,
32x32 cm

Organic
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ξύλινα σκεύη σερβιρίσματος

ξύλινος δίσκος με χέρι
81302015 25 cm
81302016 30 cm

20402025 πλατώ παρουσίασης
από ξύλο Ακακίας,
στρογγυλό, 41x30 cm

ξύλινος δίσκος ακακίας με χέρι
20402103 36χ15 cm | 2 cm
20402104 39x18 cm | 2 cm

20402027 πλατώ παρουσίασης
από ξύλο Ελιάς,
33x16cm

ξύλινος δίσκος μπαμπού με χέρι
20402107 36χ26 cm

ξύλινος δίσκος μπαμπού με χέρι
20402288 40,5χ14,5 cm

ξύλινος δίσκος ακακίας με χέρι
20402105 29x22 cm

ξύλινος δίσκος ακακίας με χέρι
20402106 45x18,5 cm
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ΣΕΛΙΔΑ
πλατώ ακακίας με χέρι
20402008 35χ20 cm | 1,5 cm

πλατώ ακακίας με χέρι
20402108 38χ19 cm | 1,5 cm

ξύλινο μπολ βαθύ με χέρι
81302013 15 cm
81302014 18 cm

20402018 σετ 4 ξύλινοι δίσκοι
στρογγυλοί, 14 cm
20402019 σετ 4 δίσκοι
ορθογώνιοι, 19x11 cm

21302011 πιάτο ξύλινο στρογ.
με λούκι, 20 cm
21302012 πιάτο ξύλινο στρογ.
με λούκι, 25 cm
21302013 πιάτο ξύλινο στρογ.
με λούκι, 30 cm
21302048 πιάτο ξύλινο στρογ.
με λούκι, 35 cm
21302024 πιάτο ξύλινο οβάλ
με λούκι, 25 cm
21302025 πιάτο ξύλινο οβάλ
με λούκι, 30 cm

21502021 μπολ ξύλινο μπλε,
10 cm | 4 cm
21502022 μπολ ξύλινο μπλε,
12 cm | 5 cm
21502023 μπολ ξύλινο μπλε,
15 cm | 6,5 cm
21502024 μπολ ξύλινο μπλε,
17 cm | 7,5 cm
21502025 μπολ ξύλινο μπλε,
25 cm | 9 cm
21502026 μπολ ξύλινο μπλε,
30 cm | 11,5 cm
21502027 μπολ ξύλινο μπλε,
35 cm | 13 cm

για μαχαίρια steak ανατρέξτε

21502031 μπολ ξύλινο κόκκινο,
10 cm | 4 cm
21502032 μπολ ξύλινο κόκκινο,
12 cm | 5 cm
21502033 μπολ ξύλινο κόκκινο,
15 cm | 6,5 cm
21502034 μπολ ξύλινο κόκκινο,
17 cm | 7,5 cm
21502035 μπολ ξύλινο κόκκινο,
25 cm | 9 cm
21502036 μπολ ξύλινο κόκκινο,
30 cm | 11,5 cm
21502037 μπολ ξύλινο κόκκινο,
35 cm | 13 cm

49

21502041 μπολ ξύλινο μαύρο,
10 cm | 4 cm
21502042 μπολ ξύλινο μαύρο,
12 cm | 5 cm
21502043 μπολ ξύλινο μαύρο,
15 cm | 6,5 cm
21502044 μπολ ξύλινο μαύρο,
17 cm | 7,5 cm
21502045 μπολ ξύλινο μαύρο,
25 cm | 9 cm
21502046 μπολ ξύλινο μαύρο,
30 cm | 11,5 cm
21502047 μπολ ξύλινο μαύρο,
35 cm | 13 cm
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ξύλινα σκεύη σερβιρίσματος

Artesa
ξύλινες βάσεις παρουσίασης GN
20402109 GN 1/2 cm | 15 cm
20402110 GN 1/3 cm | 12 cm
20402111 GN 1/4 cm | 10 cm

ξύλινη βάση με πόδια
20402112 30χ12 cm | 2,5 cm
20402113 38x19 cm | 2,5 cm
20402114 46x23 cm | 2,5 cm

20402009 ξύλινη βάση
παρουσίασης,
52x15x17 cm
20402004 ξύλινη βάση
παρουσίασης,
37x12x13 cm

20402029 δίσκος από ξύλο
bamboo,
με 3 θέσεις για ντιπ,
29x19x1,8 cm

20402270 ξύλινο πλατό ορθογώνιο, «wood», 38x26 cm | 1,5 cm
20402271 ξύλινο πλατό τρίγωνο, «wood», 35χ30 cm | 1,5 cm

20402278 «παλέτα» με ξύλινη
με χέρια από σχοινί
38χ28 cm

20402277 «παλέτα» με ξύλο
bamboo και slate
20x20 cm

βάση παρουσίασης με πόδια
από ξύλο μάνγκο
20402256 30χ18χ8,5 cm
20402257 35χ20χ8,5 cm

δίσκος κοπής με αυλάκι,
από ξύλο ακακίας
20402272 28χ20 cm | 2 cm
20402273 34x22 cm | 2 cm

81304022 καλάθι κρεμαστό 26 cm
με μεταλλική
βάση 46 cm

21302014 ξύλο κοπής με τρύπα
26,5x17 cm
21302015 ξύλο κοπής με τρύπα
35x22,5 cm

δίσκος κοπής με αυλάκι,
από ξύλο μπαμπού,
20402274 27χ20 cm | 1,8 cm
20402275 32,5χ23 cm | 1,8 cm
20402276 35χ25 cm | 1,8 cm

81302004 πλατώ ξύλινο
στρογγυλό,
28 cm | 45 cm

ξύλινο πλατώ sushi
81302011 21x12 cm
81302012 27x17 cm

ξύλινο «καράβι» sushi
81302001 50 cm
81302002 60 cm
81302003 100 cm

πλατώ ξύλινο
81302005 20χ20 cm | 32,5 cm
81302006 26,5x17,5 cm | 32,5 cm

PROFESSIONAL

ΣΚΕΥΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
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ξύλινο πλατώ sushi 7 επιπέδων
81302010 40χ15 cm | 10 cm
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σκεύη σερβιρίσματος μελαμίνης

81303057 «φτυάρι» μελαμίνης
40χ24 cm

81303068 πιατέλα μελαμίνης
37χ26 cm

81303069 σαλατιέρα μελαμίνης
25 cm

81303058 πιάτο μελαμίνης
30 cm

81303066 πλατώ μελαμίνης
με χέρι, 17χ13 cm

81303067 πλατώ μελαμίνης
τριγωνικό,
25,5χ20 cm

81303065 πιατέλα μελαμίνης
24χ10 cm

81303064 πιατέλα μελαμίνης
17χ10 cm

πλατώ μελαμίνης στρογγυλό με χέρι
20403818 30 cm

πλατώ μελαμίνης με χέρι
20403799 40χ20 cm

πλατώ μελαμίνης
20403644 20x10 cm
20403645 30x10 cm
20403646 30x15 cm

82

μπολ μελαμίνης
20403129 14 cm | 6 cm
20403647 19 cm | 8 cm
20403648 21 cm | 8,5 cm
20403649 24 cm | 9,5 cm

τηγανάκι μελαμίνης
20403705 16,2χ12,1 cm | 3 cm

σαγανάκι μελαμίνης
20403703 19χ14,7 cm | 3,7 cm

μπολ μελαμίνης
20403651 30,5 cm | 8,5 cm

πιατέλες μελαμίνης «φύλλο»
20403130 25,5x14 cm | 5,5 cm
20403650 36x19 cm | 8 cm

πιατέλες μελαμίνης
20403652 32,5x23,5 cm | 4,5 cm

σαγανάκι οβάλ μελαμίνης
20403738 15,5χ8 cm | 3,7 cm
20403704 26,3χ14 cm | 3,7 cm

γκριλιέρα μελαμίνης
20403702 32χ16,2 cm | 2 cm
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σκεύη σερβιρίσματος φυσικής πέτρας

20400026 σετ 2 δίσκοι πέτρας
παραληλόγραμμοι
20χ10 cm
20400027 σετ 2 δίσκοι πέτρας
παραληλόγραμμοι
30χ15 cm

20400015 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα, 22cm
20400016 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα, 28cm
20400012 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα, 33cm
20400017 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα, 38cm

20400004 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα, GN 1/2
32,5x26,5 cm
20400005 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα, GN 1/3
32,5x17,5 cm
20400006 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα, GN 1/4
26,5x16,2 cm

20400009 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα,
45x30 cm

20400007 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα,
25x25 cm
20400008 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα,
30x30 cm

20400010 δίσκος φυσικής πέτρας
περιστρεφόμενος,
32cm | 2,5 cm

20400020 μίνι δίσκος,
φυσική πέτρα,
14,2x11 cm

20400019 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα,
«καρδιά», 25 cm

20400014 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα, GN 2/4
53x16,2 cm

20400013 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα,
με χέρια,
50x30 cm

ξύλινος δίσκος
με πέτρινη πλάκα
20402279 bamboo, 25χ32 cm
20402280 bamboo, 30x40 cm
20400028 ακακία, 35χ25χ2,5 cm

πλάκα πέτρας σε ξύλινο πλαίσιο
με χέρι
20402250 «Cheese», 23χ9x1 cm

Artesa
20400018 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα,
με χέρια, 60x15 cm

σταντ ξύλινο με 2 δίσκους
φυσικής πέτρας
20402237 40χ30 cm | 25 cm

PROFESSIONAL

ΣΚΕΥΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
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20400011 δίσκος σερβιρίσματος,
φυσική πέτρα,
με ξύλινη βάση
38x22 cm
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mini σκεύη σερβιρίσματος

mini κατσαρολάκι copper
20444175 8 cm | 4,5 cm
20444176 9 cm | 6 cm

20444177 mini wok, copper
14 cm | 5,5 cm

mini σκεύη copper με τριπλή επίστρωση 2,5 mm (χαλκός/αλoυμίνιο/s.s.)
20444178 κατσαρολάκι copper, 5 cm | 3 cm
20444179 κατσαρολάκι copper, 7,5 cm | 4 cm
20444180 τηγανάκι copper, 12 cm | 3 cm

11004010 τηγανάκι αλουμινίου
με χρυσό χέρι, 14 cm

11004012 κατσαρολάκι
αλουμινίου
με χρυσό χέρι, 11 cm

11004016 κατσαρολάκι
αλουμινίου
με χρυσά χέρια, 11 cm

11004011 σαγανάκι αλουμινίου
με χρυσά χέρια, 14 cm

20444181 σκέυος σερβιρίσματος
αλουμινίου

20444205 κατσαρολάκι
inox, 17 cl
7,2 cm | 4,7 cm

μπολ inox με λαβές
20404694 13 cm
20404695 15 cm

21804040 σαγανάκι, inox,
16 cm | 3 cm
21804041 σαγανάκι, inox,
18 cm | 3 cm

20444182 ταψάκι, inox
18,5χ9,5 cm | 4,5 cm

22504085 καλάθι/ψωμιέρα
οβάλ με χέρια
24x15x7 cm

22504086 καλάθι/ψωμιέρα
οβάλ, σφυρίλατο
24x15x7 cm

43504083 ταψί αλουμινίου ανοιχτό
28χ12χ4 cm
43504082 ταψί αλουμινίου ανοιχτό
28χ21χ4 cm

20404900 μπολ οβάλ γαλβανιζέ
24x15 cm | 5 cm

20404898 δοχείο γαλβανιζέ
23x15 cm | 7 cm

41104001 «βαρκούλα», inox,
10x19 cm

10704533
10704534
10704535
10704536
10704537
10704538
10704539

πιατέλα οβάλ, 20 cm
πιατέλα οβάλ, 25 cm
πιατέλα οβάλ, 30 cm
πιατέλα οβάλ, 35 cm
πιατέλα οβάλ, 40 cm
πιατέλα οβάλ, 45 cm
πιατέλα οβάλ, 50 cm

κουβαδάκι με χέρι
20444462 7 cm | 6,5 cm
20444460 10 cm | 9 cm
20444461 12 cm | 15 cm

20444463 δοχείο γαλβανιζέ
με 6 χωρίσμτα
24,5χ16,7 cm | 13,2 cm
41104007
41104008
41104009
41104010
41104011
41104012
41104013

ραβιέρα, 13x23 cm
ραβιέρα, 14x25 cm
ραβιέρα, 16x28 cm
ραβιέρα, 17x32 cm
ραβιέρα, 19x35 cm
ραβιέρα, 22x40 cm
ραβιέρα, 27x46 cm

20404719 δοχείο γαλβανιζέ
24,5x15,5 cm | 12,5 cm

20404890 δοχείο γαλβανιζέ
11 cm | 14,5 cm
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mini σκεύη σερβιρίσματος

20444021 καλαθάκι συρμάτινο
inox, 9 cm | 9 cm

20444043 καλαθάκι συρμάτινο
inox, 10x8 cm | 6,5 cm
20404724 καλαθάκι συρμάτινο
inox, 10,5x9 cm | 6,5 cm

καλαθάκι συρμάτινο
20444020 καλαθάκι συρμάτινο
inox, 27,5x13 cm | 4,5 cm inox, black metall
20444186 10,5 cm | 8,3 cm
20444467 10,3 cm | 13 cm

22504087 φριτούρα στρογγυλή
9 cm | 9,5 cm

22504125 φριτούρα τετράγωνη
10x10 cm | 8,5 cm

22504088 φριτούρα ορθογώνια
21,5x10,5x6 cm

20444468 καλαθάκι συρμάτινο
inox, black metall
12x10 cm | 8,5 cm

22504161 καλάθι σερβιρίσματος
συρμάτινο οβάλ
με ντιπ 12 cl
34x18,5 cm | 6 cm

22504160 καλάθι σερβιρίσματος
συρμάτινο οβάλ
26χ18,5 cm | 6 cm

20444185 συρμάτινη βάση inox
κώνος, 12x22 cm

20444464 συρμάτινη βάση inox
κώνος μαύρος με
θέση για ντιπ,
21χ11 cm | 17,2 cm

20406690 δοχείο βασάλτη
11,2 cm | 9,7 cm
20444080 δοχείο inox, 34 cl

43504006 σέσουλα μερίδας
αλουμ., 18χ11χ6 cm

41204164 σκέυος σερβιρίσματος
αλουμινίου

41204163 σκέυος σερβιρίσματος
αλουμινίου

20401027 σετ 500 λαδόκολλες
«εφημερίδα»,
20x25 cm

20403762 σετ 6 καλάθια
hamburger, μαύρα
23x14 cm | 4 cm
20403791 σετ 6 καλάθια
hamburger, κόκκινα
23x14 cm | 4 cm

για λαδόκολλες
και φιάλες
ανατρέξτε

PROFESSIONAL

96-99
209
85

σετ 1.000 μικρές λαδόκολλες
25x20 cm
20401028 κόκκινες
20401029 μπλε
20401030 μαύρες

ΣΕΛΙΔΑ

ΣΚΕΥΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
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εμαγιέ σκεύη σερβιρίσματος

20404687 τηγάνι παέγιας
εμαγιέ, 12 cm
20404688 τηγάνι παέγιας
εμαγιέ, 15 cm
20404689 τηγάνι παέγιας
εμαγιέ, 20 cm
20404690 τηγάνι παέγιας
εμαγιέ, 24 cm

μπολ βαθύ παέγιας εμαγιέ
20444188 14 cm
20444189 16 cm
20444190 18 cm
20444191 20 cm
20404691 24 cm

20404997 κατσαρόλα για μύδια,
εμαγιέ, λευκή, 12 cm
20404996 κατσαρόλα για μύδια,
εμαγιέ, λευκή, 18 cm

πιάτο ρηχό εμαγιέ
20444196 πιάτο ρηχό, 20 cm
20444197 πιάτο ρηχό, 24 cm

20444198 μπολ στρογγυλό
εμαγιέ, 16 cm

μπολ ορθογώνιο εμαγιέ
20444199 μπολ, 17,5χ13 cm
20444200 μπολ, 21,5χ16 cm

20404995 κατσαρόλα για μύδια,
εμαγιέ, μπλε, 18 cm

20404128 κατσαρόλα για μύδια,
εμαγιέ 13,5 cm | 0,5 kg
20444062 κατσαρόλα για μύδια,
εμαγιέ 19 cm | 1,2 kg
20444224 κατσαρόλα για μύδια,
εμαγιέ 21 cm | 1,6 kg
20404686 κατσαρόλα για μύδια,
εμαγιέ 24 cm | 2 kg

ποτήρι εμαγιέ
20444167 30 cl - 9 cm | 9 cm
20444168 40 cl - 9 cm | 12 cm

πιάτο βαθύ εμαγιέ
20444201 πιάτο βαθύ, 18 cm
20444202 πιάτο βαθύ, 20 cm
20444203 πιάτο βαθύ, 22 cm
20444204 πιάτο βαθύ, 24 cm
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σκεύη σερβιρίσματος πυρίμαχα
20406428 σαγανάκι οβάλ
24,5x14 cm

41906069 σαγανάκι στρογγυλό
20,5 cm

σαγάνι στρογγυλό «Vienna»
42706186 19 cm
42706187 21,5 cm

41906068 σαγανάκι στρογγυλό
στοιβαζόμενο,
21 cm | 4 cm

20406081 σαγανάκι πυρίμαχο
οβάλ, 23x14 cm
20406591 σαγανάκι πυρίμαχο
οβάλ, 26x15 cm

20406082 σαγανάκι πυρίμαχο
στρογγυλό, 17 cm

20406080 γιουβετσάκι πυρίμαχο
κωνικό, 14 cm
20406093 γιουβετσάκι πυρίμαχο
«βαρελάκι», 16 cm

41906210 creme brulee
12 cm | 3,5 cm

20406182 γιουβετσάκι πυρίμαχο
16 cm
20406273 καπάκι για γιουβετσάκι,
16 cm

20406083 ραμκέν καφέ, 9 cm
20406084 ραμκέν λευκό, 9 cm

41906198
41906375
41906038
41906376
41906199

ραμκέν, 6,5 cm
ραμκέν, 7 cm
ραμκέν, 8 cm
ραμκέν, 9 cm
ραμκέν, 10 cm
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σκεύη σερβιρίσματος από μαντέμι

20444195 μαντεμένια
κατσαρόλα, 10 cm

22504188 μαντεμένια πλάκα
διπής όψης
45,5χ23 cm | 1,5 cm
22502008 ξύλινη βάση
47χ25 cm

21504320 πλάκα από μαντέμι
2 όψεων,
13 22x30 cm
21502052 ξύλινη βάση,
40x25 cm

21504300 πλάκα από μαντέμι
2 όψεων, 26x47 cm
21502020 ξύλινη βάση,
52x29 cm

20404876 μαντεμένιο σκεύος
22504191 μαντεμένιο σαγάνι
σε ξύλινη βάση, 11,8 cm
οβάλ και ξύλινη βάση
21,7χ15,4 cm | 4,5 cm

σαχάνι οβάλ με extra χέρι
και ξύλινη βάση 2 cm
20444193 σαχάνι 25χ16 cm
βάση 31χ18,5 cm
20444194 σαχάνι 28χ18 cm
βάση 33x21 cm

20444192 μαντεμένιο σκεύος
22 cm με έξτρα λαβή
και ξύλινη βάση

20404271 τηγάνι οβάλ
από μαντέμι
με ξύλινη βάση
35χ14χ2,4 cm

21504393 τηγάνι grill
μαντεμένιο, 24x24 cm
21502054 ξύλινη βάση
30χ28 cm

μαντεμένιο τηγάνι και ξύλινη βάση
22504192 15,5 cm | 4 cm
22504217 19,5 cm | 4,5 cm

22504193 μαντεμένιο σαγάνι
και ξύλινη βάση
15,5 cm | 4 cm

σουπιέρα μαντεμένια
με ξύλινο καπάκι
81304036 17,5 cm | 6 cm

(ξύλινο πλαίσιο με μαντεμένια βάση)

fuel για σουπιέρα
81302017 20,8x20,8 cm | 9,3 cm

81304035
fuel για σουπιέρα
(μεταλλική βάση)

20406274 φοντί σοκολάτας
κεραμικό
11 cm | 14,5 cm

PROFESSIONAL

φοντί από μαντέμι σμαλτομένο
20404386 κόκκινο, 17 cm | 21 cm
20404388 μαύρο, 17 cm | 21 cm

ΣΚΕΥΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

87

13 cm | 9 cm
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Tapas & Sushi

20406564
20406565
20406566
20406567

20406577 κουτάλι appetiser,
14x4 cm

20406579 μπολ sushi,
15x7,8 cm
20406580 μπολ sushi μαύρο,
15x7,8 cm

20406570 μπολ βουτύρου,
4,6 cl | 6 cm

20406582 μπολ, 14,8 cm

20406563 μπολ, 3,5 cl | 5 cm
20406571 μπολ μαύρο,
3,5 cl | 5 cm

20406578 china cube, 5x5 cm

20406583 μπολ τρίγωνο, 7x7 cm
20406584 μπολ τρίγωνο,
13,5χ13,5cm

μπολ τετράγωνο
42706199 λευκό, 5x5 cm
42706200 μαύρο, 5x5 cm
42706201 κόκκινο, 5x5 cm
42706202 πορτοκαλί, 5x5 cm
42706203 καφέ, 5x5 cm
42706204 βεραμάν, 5x5 cm

μπολ τετράγωνο
42706003 λευκό, 8,5x8,5 cm
42706004 μαύρο, 8,5x8,5 cm
42706005 καφέ, 8,5x8,5 cm
42706006 βεραμάν, 8,5x8,5 cm
42706007 κόκκινο, 8,5x8,5 cm
42706008 πορτοκαλί, 8,5x8,5 cm

πιατελάκι
42706009
42706010
42706011
42706012
42706013
42706014

41906154 dip διπλό, 14x7 cm

41906240 μπολ για dip διπλό,
ορθογώνιο, 15x8 cm

42706001 dip 3 θέσεων
19x6,5 cm

41906040 ορντεβιέρα 2 θέσεων
16,5x12 cm

dip μεγάλο
42706205
42706206
42706207
42706208
42706209
42706210

λευκό, 7x4 cm
μαύρο, 7x4 cm
κόκκινο, 7x4 cm
πορτοκαλί, 7x4 cm
καφέ, 7x4 cm
βεραμάν, 7x4 cm

42706015 πιατέλα, 14,5x9 cm
λευκή
42706016 πιατέλα, 14,5x9 cm
μαύρη
42706017 πιατέλα, 14,5x9 cm
καφέ

μπολ, 8,1 cl | 7 cm
μπολ, 19,5 cl | 10 cm
μπολ, 46,7 cl | 13 cm
μπολ, 92 cl | 16 cm

42706018 πιατέλα, 14,5x9 cm
βεραμάν
42706019 πιατέλα, 14,5x9 cm
κόκκινη
42706020 πιατέλα, 14,5x9 cm
πορτοκαλί

Practica
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20406568 μπολ τετράγωνο,
8,6x8,6 cm
20406569 μπολ τετράγωνο,
10,7x10,7 cm
20406576 μπολ τετράγωνο
μαύρο, 8,6x8,6 cm

20406581 πιάτο τετράγωνο,
15,9x15,9 cm

20405671
20405670
20405669
20405668

μπολ, 10 cm | 15 cl
μπολ, 12 cm | 25 cl
μπολ, 14 cm | 38 cl
μπολ, 18 cm | 87 cl

20406572
20406573
20406574
20406575

μπολ, 8,1 cl | 7 cm
μπολ, 19,5 cl | 10 cm
μπολ, 46,7 cl | 13 cm
μπολ, 92 cl | 16 cm

Modi
20205165
20205166
20205167
20205161
20205162

μπολ, 6 cm | 3,5 cl
μπολ, 7,5 cm | 8 cl
μπολ, 9 cm | 15 cl
μπολ, 10,5 cm | 24 cl
μπολ, 12 cm | 39 cl

20455235 μπολ, 8 cm | 17 cl
20405608 μπολ, 10,5 cm | 27 cl
20455236 μπολ, 14 cm | 80 cl

λευκό, 9x9cm
μαύρο, 9x9cm
καφέ, 9x9cm
βεραμάν, 9x9cm
κόκκινο, 9x9cm
πορτοκαλί, 9x9cm

Mr Chef
20405491 μπολ, 9 cm
20405492 μπολ, 11 cm
20405493 μπολ, 14 cm
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41906153 μπολ βουτύρου
6 cm

41906371 μπολ καμπάνα
7,5 cm | 5,5 cm

41906372 μπολ κωνικό
8 cm | 5 cm

41906999 κουτάλι ρυζιού
πορσελάνης

41906039 μπολ βουτύρου
στοιβαζόμενο, 6 cm
41906152 μπολ βουτύρου
στοιβαζόμενο, 7 cm

41906156 μπολάκι στοιβ., 6 cm
41906157 μπολάκι στοιβ., 7 cm
41906158 μπολάκι στοιβ., 9 cm

41906155 μπολ «Βαρκάκι», 9 cm
41906373 μπολ «Βαρκάκι»
μαύρο, 9 cm

42706183 dip στρογγυλό

41906374 μπολ βουτύρου
στοιβαζόμενο μαύρο
6 cm

42706184 dip τετράγωνο
7,5x 3 cm

41906102 μπολάκι βουτύρου
7,5 cm
41906103 μπολάκι για σος
8,2 cm

41906286 μπολάκι για σος
τετράγωνο μαύρο
8,2 cm
41906287 μπολάκι τετράγωνο
μαύρο, 7,5 cm

20403126 μπολάκι, 8,5x2,5 cm

20403127 μπολάκι μελαμίνης,
11,5x3 cm

20403128 μπολάκι μελαμίνης,
11,5x5,5 cm

41906247 μπολάκι, 7 cm

μπολ μελαμίνης (σετ 3 τμχ.)
20403685 τερακότα, 8x3 cm
20403686 μαύρο, 8x3 cm

μπολ μελαμίνης μαύρο/χρυσό ριμ
81303070 9 cm

μπολ μελαμίνης μαύρο/χρυσό ριμ
81303071 8 cm

μπολ μελαμίνης μαύρο/χρυσό ριμ
81303072 7 cm

21803061 μπολ PC μαύρο
5,5x3,5 cm, 30 ml
21803077 μπολ PC λευκό
5,5x3,5 cm, 30 ml
21803076 μπολ PC κόκκινο
5,5x3,5 cm, 30 ml

21803078 μπολ PC μαύρο
7x3,5 cm, 60 ml
21803080 μπολ PC λευκό
7x3,5 cm, 60 ml
21803079 μπολ PC κόκκινο
7x3,5 cm, 60 ml

ράμεκιν PE
20403719
20403692
20403694
20403693

ράμεκιν λευκό (σετ 4 τμχ.)
20403653 5,8χ27 cm
20403654 7χ3,7 cm
20403655 7,8χ4 cm
20403656 8,5χ4,5 cm

21503110 μπολ μελαμίνης
έκκεντρο, μαύρο
7,5x4 cm

42706002 βάση για dip
3 θέσεων

41906246 πιατάκι τετράγωνο
9 cm

μπολ μελαμίνης λευκό, λοξό
20403682 7χ6 cm
20403681 9,7x8 cm
20403680 11x10 cm

μπολ τετράγωνο, στοιβαζόμενο
41906982 5χ5 cm

41906245 μπολάκι τετράγωνο
8,5 cm

PROFESSIONAL

μαύρο, 6χ3,5 cm
λευκό, 6χ3,5 cm
διάφανο, 6χ3,5 cm
τερακότα, 6χ3,5 cm

ΣΚΕΥΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
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ψωμιέρες
ψωμιέρες rattan

ψωμιέρες βαμβακερές

ψωμιέρες στρογγυλές, μπεζ
20408017 15 cm | 15 cm
20408018 20 cm | 20 cm
20408019 25 cm | 16 cm
20408020 40 cm | 30 cm

ψωμιέρες τετράγωνες, μπεζ
20408021 15x15 cm | 15 cm
20408022 20x20 cm | 20 cm
20408023 25x25 cm | 16 cm

ψωμιέρες στρογγυλές,
μπλε σκούρες
20408024 15 cm | 15 cm
20408025 20 cm | 20 cm
20408026 25 cm | 16 cm
20408027 40 cm | 30 cm

ψωμιέρες τετράγωνες,
μπλε σκούρες
20408028 15x15 cm | 15 cm
20408029 20x20 cm | 20 cm
20408030 25x25 cm | 16 cm

ψωμιέρες στρογγυλές κωνικές
41903078 μπεζ
20 cm | 8 cm
41903079 καφέ
20 cm | 8 cm
41903080 μαύρη
20 cm | 8 cm
41903281 μελί
20 cm | 8 cm
41903081
41903082
41903083
41903282

μπεζ
καφέ
μαύρη
μελί

22 cm | 8 cm
22 cm | 8 cm
22 cm | 8 cm
22 cm | 8 cm

41903283
41903284
41903285
41903286

μπεζ
καφέ
μαύρη
μελί

24 cm | 7 cm
24 cm | 7cm
24 cm | 7 cm
24cm | 7 cm

ψωμιέρες στρογγυλές «μπολ»
41903193 μπεζ
24 cm | 8 cm
41903194 καφέ
24 cm | 8 cm

ψωμιέρες χάρτινες πλενόμενες

ψωμιέρες οβάλ
41903084 μπεζ
41903085 καφέ
41903086 μαύρη
41903189 μελί

23x17 cm | 8 cm
23x17 cm | 8 cm
23x17 cm | 8 cm
23x17 cm | 8 cm

41903087
41903088
41903089
41903190

μπεζ
καφέ
μαύρη
μελί

25x20 cm | 8 cm
25x20 cm | 8 cm
25x20 cm | 8 cm
25x20 cm | 8 cm

41903228
41903227
41903226
41903274

μπεζ
καφέ
μαύρη
μελί

27x20 cm | 8 cm
27x20 cm | 8 cm
27x20 cm | 8 cm
27x20 cm | 8 cm

ψωμιέρες ορθογώνιες
41903195 μπεζ
24χ18 cm | 8 cm
41903196 καφέ 24χ18 cm | 8 cm
41903197 μαύρη 24χ18 cm | 8 cm
41903287 μελί
24χ18 cm | 8 cm
20408031 ψωμιέρα χάρτινη
πλενόμενη, μαύρη
17χ17 cm | 15 cm

20408032 ψωμιέρα χάρτινη
πλενόμενη, μπεζ
17χ17 cm | 15 cm

ψωμιέρες στενόμακρες
41903064 μπεζ
23x9 cm | 8 cm
41903065 καφέ
23x9 cm | 8 cm
41903024 ψωμιέρα στρογγυλή
μπεζ, 23 cm | 7 cm
41903025 ψωμιέρα οβάλ
μπεζ, 23x15 cm | 6,5 cm

ψωμιέρα «σκαφάκι»
ξύλινη
90102037 20x17 cm
90102036 28x18 cm
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21504209
ψωμιέρα inox, οβάλ,
23x15 cm | 5 cm

21503060
ψωμιέρα οβάλ, 24 cm
21503061
ψωμιέρα οβάλ, 28 cm

22504054
ψωμιέρα inox,
20 cm | 8,5 cm

20204073
ψωμιέρα οβάλ, inox
27 cm

ψωμιέρες ξύλινες «τελάρο»
φυσικό χρώμα
23902001 18,5χ10,5 cm | 4,5 cm
23902017 23χ12,5 cm | 4,5 cm
23902015 28,5χ14,5 cm | 5 cm

σκούρο καφέ
23902002 18,5χ10,5 cm | 4,5 cm
23902016 23χ12,5 cm | 4,5 cm
23902018 28,5χ14,5 cm | 5 cm
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μύλοι

20202069
μύλος πιπεριού
σοκολατί, 13 cm

20202068
μύλος πιπεριού
σοκολατί, 19 cm

20202067
μύλος πιπεριού
σοκολατί, 25 cm

20202066
μύλος πιπεριού
σοκολατί, 33 cm

20202070
μύλος αλατιού
σοκολατί, 19 cm

20202071
μύλος αλατιού
σοκολατί, 25 cm

«Brown»

20403101
μύλος αλατιού/
πιπεριού
κόκκινος, 31 cm

με κεραμικό μηχανισμό

με κεραμικό μηχανισμό

PKS

20403102
μύλος αλατιού/
πιπεριού
λευκός, 31 cm

20402086
μύλος πιπεριού
10 cm

20402087
μύλος πιπεριού
15 cm

20402089
μύλος πιπεριού
20 cm

20402090
μύλος πιπεριού
25 cm

20402091
μύλος πιπεριού
30 cm

«Natural»
με κεραμικό μηχανισμό

PKS

20403169
μύλος πιπεριού
17 cm

20403167
μύλος πιπεριού
22 cm

20402081
μύλος πιπεριού
10 cm

20402088
μύλος πιπεριού
15 cm

20402082
μύλος πιπεριού
20 cm

20402083
μύλος πιπεριού
25 cm

20402080
μύλος πιπεριού
30 cm

20403833
μύλος
πιπεριού,
13 cm

20403922
μύλος
πιπεριού,
15 cm

20403832
μύλος
πιπεριού,
20 cm

41905023
μύλος γυάλινος
με λευκό
καπάκι, 16 cm

41905024
μύλος γυάλινος
με μαύρο
καπάκι, 16 cm

41905047
μύλος γυάλινος
με μαύρο
καπάκι, 19 cm

41905048
μύλος γυάλινος
με λευκό
καπάκι, 19 cm

20403923
μύλος
πιπεριού,
10 cm

PROFESSIONAL

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ
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με κεραμικό μηχανισμό

με κεραμικό μηχανισμό

20403113
σετ 2 μύλοι,
πιπεριού/
αλατιού, 10 cm
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αλατιέρες/λαδόξυδα

41906066
αλατιέρα πορσελάνης
κυλινδρική
41906067
πιπεριέρα πορσελάνης
κυλινδρική

41906214
αλατιέρα πορσελάνης
κλασική
41906215
πιπεριέρα πορσελάνης
κλασική

41906216
αλατιέρα πορσελάνης
τετράγωνη
41906217
πιπεριέρα πορσελάνης
τετράγωνη

41906218
αλατιέρα πορσελάνης
κωνική
41906219
πιπεριέρα πορσελάνης
κωνική

41905033
αλατιέρα γυάλινη
τετράγωνη

41905018
αλατιέρα ραβδωτή

21505004
αλατιέρα mini, «USA»

21505008
αλατιέρα τετράγωνη
«Classic»

41905030
αλατιέρα mini
τετράγωνη

41905031
αλατιέρα mini
στρογγυλή

40204003
σετ αλατοπίπερο, inox

41904039
σετ 2 θέσεων, inox
αλατοπίπερο

40204001
σετ 4 θέσεων, inox
«Cortina»
αλατοπίπερο, θήκη
οδοντογλυφίδων,
πετσετοθήκη

40204002
σετ 4 θέσεων, inox
αλατοπίπερο, θήκη
οδοντογλυφίδων,
πετσετοθήκη

41904034
σετ 2 θέσεων, inox,
αλατοπίπερο

41904029
σετ 3 θέσεων, inox,
αλατοπίπερο θήκη
χαρτοπετσέτας

41904030
σετ 4 θέσεων, inox
αλατοπίπερο, θήκη
οδοντογλυφίδων
πετσετοθήκη

41904037
σετ 3 θέσεων, inox
αλατοπίπερο,
πετσετοθήκη

41904038
σετ 4 θέσεων, inox
αλατοπίπερο,
πετσετοθήκη
μουσταρδιέρα

41904031
σετ 2 θέσεων, inox,
λαδόξυδο

41904032
σετ 4 θέσεων, inox,
λαδόξυδο,
αλατοπίπερο

41904177
σετ 5 θέσεων, inox,
λαδόξυδο,
αλατοπίπερο,
πετσετοθήκη.

41904033
σετ 6 θέσεων, inox
λαδόξυδο, αλατοπίπερο, πετσετοθήκη,
θήκη οδοντογλυφίδων

41905002
αντ/κό αλατιέρας
41905001
αντ/κό λαδόξυδου
41905039
ανταλλακτικό
οδοντογλυφιδιέρας

41904036
σετ 4 θέσεων, inox
λαδόξυδο αλατοπίπερο

41904035
σετ 2 θέσεων, inox
λαδόξυδο

40204007
σετ 2 θέσεων, inox
λαδόξυδο

21505005
σπρέι λαδιού γυάλινο
21503053
σπρέι λαδιού
συνεχόμενης ροής

41906079
θήκη οδοντογλυφίδων
πορσελάνης
4 cm | 5,3 cm

41905036
θήκη οδοντογλυφίδων
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φιάλες λαδιού

20405448
φιάλη λαδιού
με ροοστάτη
32,5 cl

20405644
φιάλη λαδιού
«Helios», 25 cl

20405879
φιάλη με φελλό
«Olivia» 22 cl

20455233
φιάλη λαδιού,
κωνική, 20 cl

20405927
φιάλη λαδιού
στρογγυλή, 45 cl

20455234
φιάλη λαδιού φαρδιά
στρογγυλή ,40 cl

20455413
mini φιάλη με φελλό
«Elixir No 1», 10 cl

20455414
mini φιάλη με φελλό
«Elixir No 2», 10 cl

20455415
mini φιάλη με φελλό
«Elixir No 3», 10 cl

20405058
φιάλη λαδιού
«Cruet», 22 cl

20405720
φιάλη λαδιού
«Optima», 25 cl

20455360
φιάλη ξυδιού
«Optima», 25 cl

«δίσκοι καφενείου» - θήκες για
αλατοπίπερα, αλουμινίου
σε διαστάσεις 16 και 18 cm
ψηλοί ή κοντοί. Διατίθενται βαμμένοι ή σε φυσικό χρώμα.
43504115

20405882
φιάλη με φελλό
«Gotica», 25 cl, 16,5 cm

20405881
φιάλη με φελλό
«Gotica», 55 cl, 21 cm

20405878
φιάλη με φελλό
«Fiori», 50 cl, 26,1 cm

41905028
λαδόξυδο 2 θέσεων,
με κεραστήρι, 175 ml
41905026
φιάλη λαδόξυδου

41905027
λαδόξυδο 2 θέσεων
με κεραστήρι, 270ml
41905025
φιάλη λαδόξυδου

PROFESSIONAL

20405660
φιάλη με φελλό
«Assisi», 72 cl
28,5 cm

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ
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θήκες για αλατοπίπερα, αλουμινίου
ορθογώνιες σε διάφορες διαστάσεις,
με ή χωρίς θέση για χαρτοπετσέτες
Διατίθενται βαμμένες ή σε φυσικό
χρώμα.
43504004
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επιτραπέζια είδη
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15303005
επιτραπέζιος διανεμητής
χαρτοπετσέτας
23,4x14,7x14,8 cm
41906042
χαρτοπετσετοθήκη
12,5 cm | 7,5 cm

41904041
χαρτοπετσετοθήκη
14 cm | 6,5 cm

41904042
χαρτοπετσετοθήκη
16,5 cm | 8 cm

22504090
χαρτοπετσετοθήκη
inox, 15x7 cm

21504036
χαρτοπετσετοθήκη
ελατήριο

22504287
χαρτοπετσετοθήκη
inox, 10x13 cm

22504126
χαρτοπετσετοθήκη
inox, 15χ15χ18 cm

22503038
χαρτοπετσετοθήκη
PG, 13x13 cm

22503039
χαρτοπετσετοθήκη
PG, 14x14x19 cm

41904067
κύπελο, inox
κωνικό, 11,4 cm

42706189
μουσταρδιέρα
με καπάκι
42706190
καπάκι

41904323
τυριέρα με
κουτάλι
41905049
ανταλλακτικό μπολ

20404958
σαλτσιέρα
inox, 15 cl

20406529
σαλτσιέρα
«Synergy», 20 cl

41906231
σαλτσιέρα,
15 cl

42706036
ζαχαριέρα «Vienna»
με καπάκι
42706188
καπάκι

41906221
θήκη για φακελάκια
ζάχαρης, 11x6 cm

41906012
θήκη για φακελάκια
ζάχαρης
8 cm | 4,5 cm

41904084
θήκη για sticks
ζάχαρης, inox,
5 cm | 8 cm

21504025
θήκη inox τριπλή
για sticks

21504024
θήκη inox,
για φακελάκια
ζάχαρης 12x5,5 cm

θήκες πλαστικές,
για φακελάκια ζάχ.
8,5χ6,5 cm
41903288 μαύρη
41903289 λευκή

41906266
ανθοδοχείο
8 cm | 17 cm

42706035
ανθοδοχείο
«Vienna»

20406035
ανθοδοχείο
«X-Tanbul», 13 cm

20406068
ανθοδοχείο «Flora»,
14 cm

20405985
μελιέρα γυάλινη,
8 cm | 11,5 cm

41905029
μελιέρα γυάλινη, 22 cl

41909303
23805039
σετ 12 κεράκια λευκά (20-22 h)
κηροπήγιο για ρεσώ, 14 cm
με βάση
φόρτισης και φορτιστή
(διατίθενται ανταλλακτικά κεράκια)

70203180
ρεσώ λευκό,
4 ωρών
50 τμχ.

20203014
ρεσώ λευκό,
8 ωρών
50 τμχ.

11503050
αναπτήρας μακρύς
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επιτραπέζια είδη

σετ αριθμοί - 5,2 cm | 4 cm
20444214 σετ αριθμοί «1-12»
20444215 σετ αριθμοί «12-24»
20444216 σετ αριθμοί «25-36»
20444217 σετ αριθμοί «37-48»
20444218 σετ αριθμοί «49-60»
20444219 σετ αριθμοί «61-72»

21802004
21802008
21802005
21802007
21802006

σετ νούμερα ξύλινα, «1-20»
σετ νούμερα ξύλινα, «1-30»
σετ νούμερα ξύλινα, «1-40»
σετ νούμερα ξύλινα, «1-50»
σετ νούμερα ξύλινα, «1-100»

20204054
ταμπελάκι inox,
«No Smoking»,
7,5x6 cm

21804013
ταμπελάκι inox
«No Smoking»
6 cm

21504073
ταμπελάκι
«No Smoking»

21803014
ταμπελάκι μαύρο
«No Smoking»
7,5x7,5 cm

HOUSEHOLD

21802009
πινακίδα «Reserve»
ξύλινη
16 cm | 6,5 cm

10703980
ταμπελάκι «Reserve»

20204020
ταμπελάκι inox,
«Reserve», 12,5x6 cm

21504419
ταμπελάκι «Reserve»
μεταλλικό χρυσό

20404844
επιτραπέζιο δοχείο
απορριμμάτων, inox
10 cm | 13 cm

22503138
επιτραπέζιο δοχείο
απορριμμάτων, PP
11 cm | 17 cm

40304027
inox κλιπ
τραπεζομάντηλου

40304018
inox κλιπ με έλασμα
τραπεζομάντηλου

21803017
θήκη διπλής όψης
ακρυλική, 8x6 cm

21504321
σταντ μενού,
12,5x8,5x6 cm

21803016
σταντ αριθμών πλακέ
διάφανη 4x6 cm

21803031
σετ αριθμοί, λευκοί,
«1-50»

10703996 σετ αριθμοί, μαύροι, «1-20»
10703995 σετ αριθμοί, μαύροι, «21-30»
10703994 σετ αριθμοί, μαύροι, «31-40»

20444220
stand αριθμών,
10 cm

20444221
stand αριθμών,
20 cm

20204077
σταντ μενού με κλιπ
6 cm

22504095
σταντ μενού
με κλιπ, 6,4 cm

21804031
βάση στρογγυλή
μεταλλική

20444414
εύκαμπτο σταντ
σπιράλ, 12 cm

21803048
βάση λογαριασμού
διάφανη

41904083
θήκη λογαριασμού,
inox, 3,8 cm | 4,6 cm

41906079
θήκη λογαριασμού
πορσ., 4 cm | 5,3 cm

21503100
δισκάκι λογαριασμών

21803001
δισκάκι για ρέστα

20444415
δισκάκι λογαριασμού
σετ 3 τμχ.
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κανάτες

20405827
καράφα «Gamma»,
1,6 lt

20405672
κανάτα «Colonna»,
1 lt

20405673
κανάτα «Colonna»,
1,3 lt

20405674
κανάτα «Colonna»
με καπάκι, 1,3 lt

20205067
κανάτα «80100»,
0,25 lt

20205068
κανάτα «80101»,
0,5 lt

20205069
κανάτα «80102»,
1 lt

20405295
κανάτα «Bistrot»,
0,25 lt

20405054
κανάτα «Bistrot»,
0,5 lt

20405055
κανάτα «Bistrot»,
1 lt

20405056
κανάτα «Kurfa»,
2,15 lt
με κόκκινο καπάκι

20405915
κανάτα «Kurfa»,
2,15 lt
με λευκό καπάκι

20405916
κανάτα «Kurfa»,
2,15 lt
με πορτοκαλί καπάκι

20405917
κανάτα «Kurfa»,
2,15 lt
με πράσινο καπάκι

41905004
κανάτα,
inox καπάκι, 1 lt

41905003
κανάτα,
inox καπάκι, 1,3 lt

10704531
κανάνα inox
με παγοστάτη, 1,8 lt

41904024
κανάνα inox
με παγοστάτη, 1 lt

41904025
κανάνα inox
με παγοστάτη, 1,5 lt

21505001
κανάτα «Valira»,
1,3 lt

21505002
κανάτα «Sino»,
1,4 lt

20205024
κανάτα ψυγείου
«Quadro», 1 lt

20205073
κανάτα ψυγείου
«Quadro», 1,7 lt

20205074
κανάτα ψυγείου
«Quadro», 2 lt

20405420
κανάτα με πώμα
«Piacenza», 1,6 lt

41903162
κανάτα PC,
0,9 lt

41903163
κανάτα PC,
1,4 lt

41903164
κανάτα PC,
1,8 lt
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20405722
καράφα «Divinis»,
0,25 lt

20405723
καράφα «Divinis»,
0,5 lt

20405808
καράφα «Divinis»,
0,75 lt

20405057
καράφα
«Loto», 1,3 lt

20205285
καράφα με πώμα
«Opera», 0,75 lt

20205147
καράφα με πώμα
«Opera», 0,9 lt

20405921
καράφα
«Premium», 2 lt

20455258
καράφα «Misura»,
0,25 lt

20205183
καράφα «Village»,
0,25 lt

20205181
καράφα «Village»,
0,5 lt

20205182
καράφα «Village»,
1 lt

20405830
καράφα «Conica»,
0,25 lt

20405829
καράφα «Conica»,
0,5 lt

20405828
καράφα «Conica»,
1 lt

20455259
καράφα «Misura»,
0,5 lt

20405370
φιάλη «Ypsilon»,
0,25 lt

20405369
φιάλη «Ypsilon»,
0,5 lt

20405368
φιάλη «Ypsilon»,
1 lt

20405775
καράφα «Indro»,
0,25 lt

20405776
καράφα «Indro»,
0,5 lt

20405777
καράφα «Indro»,
1 lt

20455260
καράφα «Misura»,
1 lt

20205281
καράφα «Carre»,
0,25 lt

20205076
καράφα «Carre»,
0,5 lt

20205077
καράφα «Carre»,
1 lt

41905061
καράφα, 0,25 lt

41905062
καράφα, 0,5 lt

41905064
καράφα, 1 lt
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φιάλες
20405737
καπάκι φιαλών
«Optima»

20405734
φιάλη κρασιού
«Optima», 0,5 lt

20405735
φιάλη κρασιού
«Optima», 0,75 lt

20405736
φιάλη κρασιού
«Optima», 1 lt

20405721
φιάλη νερού
«Optima», 0,75 lt

20405843
φιάλη γάλακτος
«Optima», 0,5 lt

20405842
φιάλη χυμού
«Optima», 1 lt

20455242
φιάλη, 1lt
«Hydrosommelier»

20105248
φιάλη, 1 lt
«Costolata»,

20455231
φιάλη «Moresca»,
1 lt

20405174
φιάλη «Indro»
με πώμα, 1 lt

20405920
φιάλη «Swing»,
0,5 lt

20105398
φιάλη, 1 lt
«Olio Martina»,

20105304
φιάλη με πώμα,
διάφανη, 1 lt
20105191
φιάλη με πώμα,
χρωματιστή, 1t

23805004
φιάλη «Marasca»,
50 cl

23805005
φιάλη «Marasca»,
75 cl

23805006
φιάλη «Marasca»,
1 lt

20105301
φιάλη «Dorica»
0,75 lt

20105302
φιάλη «Dorica»
0,75 lt χρωματιστό
καπάκι

23805009
φιάλη «Dorica»,
(χωρίς πώμα),
50 cl

23805030
«Latte», 25 cl
23805031
«Latte», 50 cl

41204053
αλουμινίου, 25 cl
41204054
αλουμινίου, 50 cl

41204051
αλουμινίου, 1 lt

23805016
φιάλη «Martell»,
50 cl

23805018
φιάλη «Martell», 1lt
23805017
φιάλη «Martell», 70 cl

23805019
φιάλη «Martell», 1,5lt
23805020
φιάλη «Martell», 2lt

98

δυνατότητα λογοτύπησης
της φιάλης

20405733
φιάλη κρασιού
«Optima», 0,25 lt

23805043
νταμιντζάνα
«Dama Sole»
με πώμα, 5 lt
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φιάλες
όλες οι φιάλες πωλούνται χωρίς το πώμα

23805021
φιάλη «Nocturne»,
5 cl

23805022
φιάλη «Nocturne»,
10 cl

23805023
φιάλη «Nocturne»,
25 cl

23805024
φιάλη «Nocturne»,
50 cl

23805026
φιάλη «Nocturne»,
1 lt

23805108
φιάλη «Chiara»,
1 lt

23805042
φιάλη 10 cl
«Esmeralda»

23805040
φιάλη 20 cl
«Esmeralda»

23805041
φιάλη 50 cl
«Esmeralda»

23805014
φιάλη «Sertiko»,
20 cl

23805013
φιάλη «Martell»,
5 cl

23805015
φιάλη «Coke»,
25 cl

23805047
«Opera»,
10 cl

23805010
παγουράκι φλασκί,
4 cl

23805011
παγουράκι φλασκί,
10 cl

23805012
παγουράκι φλασκί,
20 cl

23805001
φιάλη «Marasca»,
6 cl

23805002
φιάλη «Marasca»,
10 cl

23805003
φιάλη «Marasca»,
25 cl

21505010
καραφάκι
«Βερολίνο», 10 cl
21502013
πώμα για καραφάκι

21505011
καραφάκι
«Βερολίνο», 20 cl
21502013
πώμα για καραφάκι

φιάλη «Onda»,
23805032 4 cl
23805033 20 cl
23805034 50 cl

23805007
φιάλη «Dorica»,
10 cl

23805008
φιάλη «Dorica»,
25 cl

70205001
φιάλη «Diamond»,
25 cl

70205002
φιάλη «Diamond»,
50 cl

23805027
φιάλη «Pamela»
τετράγ., 10 cl

23805028
φιάλη «Pamela»,
τετράγ., 25 cl

23805029
φιάλη «Pamela»,
τετράγ., 50 cl

23805044
φιάλη «Ramona»,
πλακέ, 25 cl

23805037
φιάλη «Ramona»,
πλακέ, 50 cl

23805035
φιάλη, 25 cl
«Mimi Diamantata»

23805036
φιάλη, 50 cl
«Mimi Diamantata»

23801001
φελός φυσικός
23803002
φελός σιλικόνης
23803001
πώμα πλαστικό
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πώμα μεταλλικό
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φλιτζάνια/κούπες καφέ

41906273 φλιτζάνι καφέ στοιβ., 7 cl
41906180 πιατάκι καφέ, 11 cm

41906261 φλιτζάνι espresso κωνικό, 7 cl
41906263 πιατάκι espresso, 11 cm

41906175 φλιτζάνι espresso στοιβ., 12 cl
41906177 πιατάκι espresso, 12 cm

41906262 φλιτζάνι cappuccino κωνικό, 17 cl
41906264 πιατάκι cappuccino, 14 cm

41906272 φλιτζάνι καφενείου, 6 cl
20206412 φλιτζάνι καφενείου, 9 cl
41906180 πιατάκι, 11cm

41906174 φλιτζάνι τσαγιού στοιβ., 22 cl
41906176 πιατάκι τσαγιού, 14 cm

20206023 φλιτζάνι καφέ «Hiilton», 8 cl
20206626 πιατάκι καφέ

41906292 φλιτζάνι espresso «Roma», 7 cl
41906180 πιατάκι espresso «Roma», 11 cm

20206414 φλιτζάνι καφέ «Barel», 7 cl
20206187 πιατάκι καφέ «Barel», 12 cm

20206131 φλιτζάνι τσαγιού «Hiilton», 17 cl
20206130 πιατάκι τσαγιού

41906265 φλιτζάνι cappuccino «Roma» 17 cl
41906995 πιατάκι cappuccino «Roma», 14 cm

20206413 φλιτζάνι τσαγιού «Barel», 18 cl
20206190 πιατάκι τσαγιού «Barel», 14 cm

έκκεντρο «499»
42706064
42706068
42706065
42706066
42706069
42706067

φλιτζάνι espresso, 7 cl
πιατάκι espresso έκκεντρο
φλιτζάνι cappuccino, 18 cl
φλιτζάνι τσαγιού, 24 cl
πιατάκι τσαγιού/cappuccino έκκεντρο
φλιτζάνι σοκολάτας, 30 cl

42706031
42706032
42706051
42706054
42706050
42706029

φλιτζάνι espresso, 9 cl
πιατάκι espresso
φλιτζάνι τσαγιού, 22 cl
πιατάκι τσαγιού
φλιτζάνι σοκολάτας, 41,5 cl
πιατάκι σοκολάτας

«447»

100

42706221
42706222
42706225
42706223
42706226
42706224
42706227

φλιτζάνι espresso, 7 cl | 6,2 cm
φλιτζάνι espresso 7,5 cl | 7,5 cm
πιατάκι espresso
φλιτζάνι cappuccino, 24 cl
πιατάκι cappuccino
φλιτζάνι σοκολάτας, 31 cl
πιατάκι σοκολάτας

20405909
φλιτζ. espresso,
2 τμχ., 12 cl

20405908
φλιτζ. καφέ,
2 τμχ., 29,5 cl

«457»

«Tronconic»

«Alca»
42706027
42706028
42706052
42706055
42706023
42706024

φλιτζάνι espresso, 9 cl
πιατάκι espresso τετράγωνο
φλιτζάνι τσαγιού, 25 cl
πιατάκι τσαγιού τετράγωνο
φλιτζάνι σοκολάτας, 42 cl
πιατάκι σοκολάτας τετράγωνο

20405894
φλιτζ. multipropose
2 τμχ., 38,5 cl

42706060
42706061
42706062
42706063
42706217
42706218
42706219

φλιτζάνι espresso, 7 cl λευκό
πιατάκι espresso λευκό
φλιτζάνι cappuccino, 17 cl λευκό
πιατάκι cappuccino λευκό
φλιτζάνι τσαγιού λευκό, 25 cl
φλιτζάνι σοκολάτας λευκό, 32 cl
πιατάκι σοκολάτας λευκό

42706056
42706057
42706058
42706059
42706038
42706039

φλιτζάνι espresso, 7 cl μαύρο
πιατάκι espresso μαύρο
φλιτζάνι cappuccino, 17 cl μαύρο
πιατάκι cappuccino μαύρο
φλιτζάνι σοκολάτας μαύρο, 32 cl
πιατάκι σοκολάτας μαύρο

«457» μαύρο

20405640
φλιτζ. espresso, 10 cl

20405642
φλιτζ. cappuccino, 10 cl

20405977
φλιτζ. τσαγιού, 32 cl

20405641
πιατάκι

20405643
πιατάκι

20405978
πιατάκι
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42706234
κούπα, βεραμάν,
37,5 cl

42706233
κούπα, καφέ,
37,5 cl

42706231
κούπα, κόκκινη,
37,5 cl

42706104
κούπα, λευκή,
37,5 cl

42706080
κούπα, μαύρη,
37,5 cl

42706232
κούπα, πορτοκαλί,
37,5 cl

42706033
κούπα «Tronconic»,
31 cl

42706022
κούπα «Alca»
34 cl

42706366
κούπα «Axa»,
30 cl

41906260
κούπα κυλινδρική,
10 cm | 33 cl

41906259
κούπα κωνικη,
10 cm | 33 cl

41906258
κούπα,
10 cm | 30 cl

20406683
κούπες πορσελάνης, τύπου εμαγιέ 32,5 cl
σε 4 χρώματα

20406682
κούπες πορσελάνης, «μπλε λουλούδια» 35,5 cl
σε 4 χρώματα

20466149
κούπες πορσελάνης, «Knit» 36 cl, σε 4 χρώματα

20466150
κούπες πορσελάνης, 36 cl, σε 4 χρώματα

20405689
φλιτζ. espresso, 8 cl

20405688
φλιτζ. cappuccino, 28 cl

20405690
πιατάκι, 11,8 cm

20405692
πιατάκι, 15 cm

PROFESSIONAL

20405503
ποτήρι καφέ
«Bill», 24 cl

20405634
ποτήρι καφέ
«Mini Bill», 12 cl

20105325 [50820]
κούπα καφέ
«Los Angeles», 26 cl

20105326 [50823]
κούπα καφέ
«Aroma», 38,5 cl

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CAFE
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φλιτζάνια/κούπες καφέ
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φλιτζάνια καφέ

42706254
42706253
42706251
42706100
42706081
42706252

φλιτζάνι καφέ, βεραμάν, 10 cl
φλιτζάνι καφέ, καφέ, 10 cl
φλιτζάνι καφέ, κόκκινο, 10 cl
φλιτζάνι καφέ, λευκό, 10 cl
φλιτζάνι καφέ, μαύρο, 10 cl
φλιτζάνι καφέ, πορτοκαλί, 10 cl

42706268
42706267
42706265
42706102
42706083
42706266

φλιτζάνι κακάο, βεραμάν, 31,5 cl
φλιτζάνι κακάο, καφέ, 31,5 cl
φλιτζάνι κακάο, κόκκινο, 31,5 cl
φλιτζάνι κακάο, λευκό, 31,5 cl
φλιτζάνι κακάο, μαύρο, 31,5 cl
φλιτζάνι κακάο, πορτοκαλί, 31,5 cl

42706238
42706237
42706235
42706105
42706085
42706236

πιατάκι καφέ, βεραμάν
πιατάκι καφέ, καφέ
πιατάκι καφέ, κόκκινο
πιατάκι καφέ, λευκό
πιατάκι καφέ, μαύρο
πιατάκι καφέ, πορτοκαλί

42706246
42706245
42706243
42706107
42706087
42706244

πιατάκι κακάο, βεραμάν
πιατάκι κακάο, καφέ
πιατάκι κακάο, κόκκινο
πιατάκι κακάο, λευκό
πιατάκι κακάο, μαύρο
πιατάκι κακάο, πορτοκαλί

42706261
42706260
42706258
42706101
42706082
42706259

φλιτζάνι τσαγιού βεραμάν, 21 cl
φλιτζάνι τσαγιού καφέ, 21 cl
φλιτζάνι τσαγιού κόκκινο, 21 cl
φλιτζάνι τσαγιού λευκό, 21 cl
φλιτζάνι τσαγιού μαύρο, 21 cl
φλιτζάνι τσαγιού πορτοκαλί, 21 cl

42706275
42706274
42706272
42706103
42706084
42706273

φλιτζάνι σοκολάτας, βεραμάν, 45 cl
φλιτζάνι σοκολάτας, καφέ, 45 cl
φλιτζάνι σοκολάτας, κόκκινο, 45 cl
φλιτζάνι σοκολάτας, λευκό, 45 cl
φλιτζάνι σοκολάτας, μαύρο, 45 cl
φλιτζάνι σοκολάτας, πορτοκαλί, 45 cl

42706242
42706241
42706239
42706106
42706086
42706240

πιατάκι τσαγιού, βεραμάν
πιατάκι τσαγιού, καφέ
πιατάκι τσαγιού, κόκκινο
πιατάκι τσαγιού, λευκό
πιατάκι τσαγιού, μαύρο
πιατάκι τσαγιού, πορτοκαλί

42706088
42706250
42706249
42706247
42706108
42706248

πιατάκι σοκολάτας, μαύρο
πιατάκι σοκολάτας, βεραμάν
πιατάκι σοκολάτας, καφέ
πιατάκι σοκολάτας, κόκκινο
πιατάκι σοκολάτας, λευκό
πιατάκι σοκολάτας, πορτοκαλί

20466056
φλιτζάνι espresso
με πιάτο, μαύρο, 8 cl

20466057
φλιτζάνι cappuccino
με πιάτο, μαύρο, 24 cl

20406687
φλιτζάνι σοκολάτας
με πιάτο, μαύρο, 39 cl

20466058
φλιτζάνι espresso
με πιάτο, κόκκινο, 8 cl

20466059
φλιτζάνι cappuccino
με πιάτο, κόκκινο, 24 cl

20406686
φλιτζάνι σοκολάτας
με πιάτο, κόκκινο, 39 cl

20466060
φλιτζάνι espresso
με πιάτο, μπλε, 8 cl

20466061
φλιτζάνι cappuccino
με πιάτο, μπλε, 24 cl

20406688
φλιτζάνι σοκολάτας
με πιάτο, μπλε, 39 cl

20466062
φλιτζάνι espresso
με πιάτο, γκρι, 8 cl

20466063
φλιτζάνι cappuccino
με πιάτο, γκρι, 24 cl

20406685
φλιτζάνι σοκολάτας
με πιάτο, γκρι, 39 cl
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σερβίρισμα τσαγιού

21504450 σετ τσαγιού,
inox, 2 τμχ.

42706388 σετ φλιτζάνι
και τσαγιέρα
40 cl

41906064 τσαγιέρα πορσ., 45 cl
41906228 τσαγιέρα πορσ., 70 cl

24204023 τσαγιέρα εμαγιέ
«Esmalta», 50 cl
24204008 τσαγιέρα εμαγιέ
«Esmalta», 75 cl

τσαγιέρα με φίλτρο,
41904355 50 cl
41905008 αντ/κό γυαλί, 50 cl

41905063 τσαγιέρα με φίλτρο,
75 cl

τσαγιέρα γυάλινη
με φίλτρο στο στόμιο
81305026 50 cl
81305027 70 cl

24204018 τσαγιέρα μαντεμένια
«Ceylan», 70 cl

τσαγιέρα μαντεμένια
41904409 35 cl
41904292 60 cl
41904293 βάση μαντεμένια

τσαγιέρα μαντεμένια «Negra»
24204027 30 cl
24204028 72 cl

24204019 τσαγιέρα μαντεμένια
«Malasia», 80 cl

φίλτρα inox για τσαγιέρες
24204025 5,5 cm
24204020 7 cm
24204026 7,5 cm

24204022 τσαγιέρα μαντεμένια
«Tokyo», 45 cl

24204017 τσαγιέρα μαντεμένια
«Indonesia», 75 cl

24204029 τσαγιέρα μαντεμένια
«Thailandia», 80 cl

20402292 ξύλινο κουτί για
φακελάκια 12 θέσεων
31x28 cm | 9 cm

20402002 ξύλινο κουτί για
φακελάκια 6 θέσεων
26x17 cm | 6 cm

20403657 ακρυλικό κουτί για
φακελάκια 3 θέσεων
26,5χ9 cm | 9 cm

41904350 φίλτρο τσαγιού inox

41904356 75 cl
41905009 αντ/κό γυαλί, 75 cl

τσαγιέρα μαντεμένια
με εμαγιέ εσωτερική επίστρωση
22504189 0,3 lt
22504313 ανταλ. φίλτρο 0,3 lt

PROFESSIONAL
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22504190 0,6 lt
22504208 ανταλ. φίλτρο 0,6 lt
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σερβίρισμα καφέ

41904361 καφετιέρα με έμβολο,
35 cl

41904481 καφετιέρα με έμβολο,
35 cl

41904530 καφετιέρα με έμβολο,
35 cl

41904334 καφετιέρα με έμβολο,
inox, 30 cl
41905005 αντ/κό γυαλί , 30 cl

20444208 καφετιέρα με έμβολο,
inox, 30 cl
20405976 αντ/κό γυαλί , 30 cl

41904531 καφετιέρα με έμβολο,
35 cl

κανάτες θερμός, inox
41904532 0,75 lt
41904533 1 lt
41904534 1,5 lt
41904535 2 lt

41904021
41904022
41904023
41903070

20444341 air pot, inox, 3 lt
διπλού τοιχώματος
περιστρέφεται στη
βάση του
20444342 βάση για air pot
station

41904335 καφετιέρα με έμβολο,
inox, 60 cl
41905006 αντ/κό γυαλί , 60 cl
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41906063 καφετιέρα πορσ., 35 cl
41906227 καφετιέρα πορσ., 65 cl

41905032
ζαχαριέρα γυάλινη,
μίας δόσης, 22 cl

20455571
ζαχαριέρα γυάλινη
20 cl

41905037
ζαχαριέρα γυάλινη
μίας δόσης, 12 cl

κανάτα θερμός, 1 lt
κανάτα θερμός, 1,5 lt
κανάτα θερμός, 2 lt
ανταλλακτικο καπάκι
20444416 air pot, inox
διπλού τοιχώματος

42706036
ζαχαριέρα μεγάλη
42706188
καπάκι

41906221
θήκη για sticks ζάχαρης πορσελάνης,
11x6 cm

41906012
θήκη για sticks
ζάχαρης, 8x4,5 cm
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σερβίρισμα καφέ

20455576 κανάτα απόσταξης
με φίλτρο, 18 cm

81305020 κανάτα απόσταξης
για 2 κούπες

81305021 κανάτα απόσταξης
για 4 κούπες

21802021 βάση «Driper» μονή,
μαύρη
21802022 βάση «Driper» μονή,
κόκκινη

21802019 βάση «Driper»
2 θέσεων, μαύρη
21802020 βάση «Driper»
2 θέσεων, κόκκινη

dripper
21803059
21803060
21803066
21803067

81303005 clever dripper
μαύρο

81303004 clever dripper
κόκκινο

81303003 clever dripper
διάφανο

μαύρο με 2 ροές
κόκκινο με 2 ροές
μαύρο με 4 ροές
κόκκινο με 4 ροές

81304007 βραστήρας νερού
1,2 lt

81302018
πύργος κρύας εκχύλισης
cold brew
1,2 lt

20400025 φίλτρα καφέ
(1.000 τμχ.)
25/11 cm | 7 cm

γαλατιέρα inox, 3 cl
γαλατιέρα inox, 9 cl
γαλατιέρα inox, 14 cl
γαλατιέρα inox, 29 cl

41905029 μελιέρα γυάλινη,
22 cl

41906222 γαλατιέρα πορσ., 5 cl
41906041 γαλατιέρα πορσ., 4 cl

PROFESSIONAL

42706220 γαλατιέρα πορσελ.
«Alca», 5,5 cl
42706034 γαλατιέρα πορσελ.
«Tronconic»

42706216
42706215
42706213
42706211
42706212
42706214

γαλατιέρα βεραμάν
γαλατιέρα καφέ
γαλατιέρα κόκκινη
γαλατιέρα λευκή
γαλατιέρα μαύρη
γαλατιέρα πορτοκαλί

41906224 γαλατιέρα πορσ., 8 cl
41906225 γαλατιέρα πορσ., 12 cl
41906226 γαλατιέρα πορσ., 20 cl

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CAFE
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41904346
41904347
41904348
41904349
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σκεύη ελληνικού καφέ

41104164
41104165
41104166
41104167
41104168

μπρίκι μπρούτζινο, Ν.1
μπρίκι μπρούτζινο Ν.2
μπρίκι μπρούτζινο Ν.3
μπρίκι μπρούτζινο Ν.4
μπρίκι μπρούτζινο Ν.5

21504001
21504002
21504003
21504004

μπρίκι χόβολης, Νο 0
μπρίκι χόβολης, Νο 1
μπρίκι χόβολης, Νο 2
μπρίκι χόβολης, Νο 3

21504034 καφεκούτι 3 θέσεων
με flex καπάκι, inox
33x25x17 cm
21504035 καφεκούτι 3 θέσεων
με flex καπάκι, inox
24x18x13 cm

41904340 σέικερ inox
με σουρωτήρι

41904477 ποτήρι inox με
σουρωτήρι, 9χ9 cm

21804014 σετ 2 συρμάτινοι
αναδευτήρες,
13/17 cm

21504237 κουτάλι/μετρητής
νες καφέ, 24,5 cm

21804012 αναδευτήρας
ορειχάλκινος, 19 cm
21804016 κουτάλι
ορειχάλκινο, 20 cm

21504082 σετ αναδευτήρας και
κουταλι ελληνικού
καφέ, 29 cm
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21504014 δίσκος μπρούτζινος,
25 cm

μπρίκι «Non Stick»
40604100 Νo 3
40604101 Νo 4
40604102 Νo 5
40604103 Νo 6

21504296 δίσκος χάλκινος,
22 cm
21504013 δίσκος χάλκινος,
25 cm

μπρίκι υγραερίου inox
40104027 Νo 1
40104028 Νo 2
40104029 Νo 3
40104030 Νo 4
40104153 Νo 5

21504032 καφεκούτι, 4 θέσεων
inox, 36χ25χ14 cm
21504250 καφεκούτι 3 θέσεων
inox, 33x25x17 cm
21504251 καφεκούτι 3 θέσεων
inox, 24x18x13 cm

21504033 καφεκούτι 4 θέσεων
με flex καπάκι, inox
36x25χ14 cm

21504293 μετρητής-κούπα,
inox, 25 cl
21504294 μετρητής-κούπα,
inox, 50 cl

41804102 στυλό για αφρόγαλο
41804103 στυλό για αφρόγαλο
κόκκινο
41804104 στυλό για αφρόγαλο
μπλε

21503105 καφεκούτι PG,
33x25x17 cm

40204008 καφεκούτι 2 θέσεων,
inox, 28,5x15,5x9 cm
40204009 καφεκούτι 3 θέσεων,
inox, 28,5x15,5x9 cm
40204016 καφεκούτι 2 θέσεων,
inox, 33x23x17 cm
40204015 καφεκούτι 3 θέσεων,
inox, 33x23x17 cm
40204017 καφεκούτι 4 θέσεων,
inox, 33x23x17 cm

21804017 μπρίκι με 2 ροές,
η μία με σίτα
inox, 60 cl
21804018 μπρίκι με 2 ροές,
η μία με σίτα
inox, κόκκινο, 60 cl
21804019 μπρίκι με 2 ροές,
η μία με σίτα
inox, μαύρο, 60 cl

21504228 μπρίκι με σίτα,
inox, 24 oz
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20444418 βάση tamper
11x17 cm - 6,5 cm

20444417 knock box, GN 1/4
inox/silicone
με ξύλινο πλαίσιο
27,5x17,5 cm | 12 cm

20444419 δυναμομετρικό
tamper
58 mm | 10,5 cm

41804063
41804091
41804092
41804097

γαλατιέρα inox, 35 cl
γαλατιέρα inox, 50 cl
γαλατιέρα inox, 75cl
γαλατιέρα inox, 1 lt

41803002 πινέλο καθαρισμού
44804004 δυναμομετρικό
tamper, 53-58 mm

20404034
θερμόμετρο γάλακτος, inox

41804095 γαλατιέρα κόκκινη,
50 cl
41804096 γαλατιέρα κόκκινη,
75 cl

20444420 knock box,
carbon steel
με συρτάρι
35x25 cm | 9 cm

20404716 tamper, 58 mm

41804124 σταντ πρέσας
με λαστιχένια βάση

20444465 knock box/σιλικόνης
15x18,5 cm | 16,5 cm

20444421 ρυθμιζόμενο tamper
58 mm

41804015 γαλατιέρα μαύρη,
50 cl
41804016 γαλατιέρα μαύρη,
75 cl

41804068 πρέσα καφέ, διπλή
58-53 mm

41804123 σταντ πρέσας
22504028 knock box μεταλλικό,
25,5x16x11 cm
22504113 knock box μεταλλικό,
14 cm | 15,5 cm

41804119 γαλατιέρα λευκή,
50 cl
41804120 γαλατιέρα λευκή,
75 cl
22504073 πατηρήρι αλουμινίου,
53 mm
22504074 πατηρήρι αλουμινίου,
57 mm

81303006 λάστιχο tamper
διπλό σιλικόνης
20,5x15 cm - 4,5 cm

20444422 λάστιχο tamper
σιλικόνης
15x10 cm - 4,5 cm

PROFESSIONAL

knock box inox, GN
81304010 GN 1/6 - 15 cm
81304011 GN 1/6 - 10 cm
20444423 GN 1/4 - 10 cm

πατηρήρι με ξύλινη λαβή
22504036 53 mm
22504037 57 mm
22504038 58 mm

γαλατιέρα, inox, 25 cl
γαλατιέρα, inox, 35 cl
γαλατιέρα, inox, 50 cl
γαλατιέρα, inox, 75 cl
γαλατιέρα, inox, 1 lt
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«Δίας»
41904168
41904169
41904057
41904058
41904059
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σιφόν
20404697
σιφόν σαντιγί,
inox, 1 lt
Ιδανικό για παρασκευή
σαντιγί, αφρόγαλα,
μους, σάλτσες.
Τέλειο για γαρνίρισμα
καφέ, shakes, παγωτών.
Διατηρεί το περιεχόμενο
έως 14 ημέρες
9,8 cm | 33 cm

για ηλεκτρικές
συσκευές
ανατρέξτε

ΣΕΛΙΔΑ

για μιας χρήσης
ανατρέξτε

ΣΕΛΙΔΑ

162-165

βάζα με inox καπάκι
41905058 1,6 lt
41905017 2,2 lt
41905059 4,5 lt

βάζα με inox καπάκι
41905042 2,2 lt

204-205
βάζα «Cookie»
20405840 1,9 lt
20405841 3,8 lt

20404699 σιφόν σαντιγί αλουμινίου
0,5 lt,με 3 στόμια PP
8 cm | 26 cm
20404698 σιφόν σαντιγί αλουμινίου
1 lt, με 3 στόμια PP
9,5 cm | 32 cm

41904172
σιφόν σαντιγί
αλουμινίου, 0,5 lt
41904171
σιφόν σαντιγί
αλουμινίου, 1 lt

108

41904400
41904401
41904402
41904403
41904404

βάζα «Fido»
20405028 1 lt
20405030 2 lt
20405032 4 lt

20404260 κουτάλι παγωτού αντικολλητικό
μαύρο, με αντιψυκτικό υγρό, 18 cm
21504221 σπάτουλα παγωτού υδραργύρου

21503104 organizer για καλαμάκια, PG διπλό,
25x20x25 cm
21504046 organizer για καλαμάκια, PG
25x16,5x25 cm
21504047 organizer για καλαμάκια, inox
με flex καπάκι, 27x16,5x25,5 cm

κουτάλι παγωτού, υδραργύρου
20204035 16 cm
20204042 20 cm
21504396 κουτάλι παγωτού, διάμ.: 6 cm

21503046 dispenser για κύπελα
21808004 ισοθερμική τσάντα για
καφέδες και σάντουιτς, 34x25x21 cm

σετ 3 κορνέ, PP
βάση κορνέ
βαλβίδα κεφαλής
λαβή αμπούλας
φλάτζα κεφαλής
41904176
αμπούλα σαντιγί, 10 τμχ.
43204001
αμπούλα σαντιγί
«Kayser» 10 τμχ.

20444209 δοχείο παγωτού, 5 lt
36x16,5 cm | 12 cm
διατίθενται επίσης δοχεία
36χ16,5 cm | 8 cm - 3,6 lt
36χ16,5 cm | 15 cm - 6,5 lt
36x25 cm | 8 cm -5 lt

βάση για ποτήρια και καπάκια
4 θέσων
81303001 μαύρη
81303002 κόκκινη
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εργαλεία πάγου

21504244
σουβλί πάγου

41903074
παγοδιατηρητής,
ασημί, 4 lt

41903077
παγοδιατηρητής,
ασημί, 10 lt

41804125
παγοδιατηρητής
inox 18/10, 10 lt

21503014
παγοδιατηρητής
μπλε, 10 lt

21503018
παγοθραύστης
«Vacuum»

41903073
παγοδιατηρητής,
μαύρος, 4 lt

41903076
παγοδιατηρητής,
μαύρος, 10 lt

21503013
παγοδιατηρητής
μαύρος, 10 lt

41903075
παγοδιατηρητής
μαύρος,
τετράγωνος, 10 lt

PROFESSIONAL

41904011
παγοθραύστης
inox

20403166
καλούπι πάγου για
παγάκι 13,2x3x3 cm

20403118
καλούπι πάγου,
για κύβους 6,3 cm

20403658
καλούπι πάγου
για κύβους 5 cm

20403844
καλούπι πάγου
για κύβους 4,5 cm

20403659
καλούπι πάγου
για κύβους 3 cm

20403117
καλούπι πάγου
Collins,
για παγάκια 6 cm

20403660
καλούπι πάγου σιλικόνης για
σφαίρες 4,5 cm

20403661
καλούπι πάγου σιλικόνης «διαμάντι»

20403662
καλούπι πάγου σιλικόνης για 6 σφηνάκια
πάγου

20404266
σέσουλα πάγου inox,
διάτρητη 19 cm

41904428
σέσουλα πάγου s/s
23,5 cm, 242 ml

41904429
σέσουλα πάγου s/s
25 cm, 301 ml

21503045
σέσουλα ορθογώνια
λευκή, 1.800 gr

20403178
σέσουλα πάγου PC
μαύρη, 0,7 lt, 24 oz

41803001
σέσουλα πάγου

21503016
παγοδιατηρητής
4 lt , μαύρος

41903022
παγοδιατηρητής,
λευκός, 10 lt

41903023
παγοδιατηρητής
διάφανος, 10 lt

21503015
παγοδιατηρητής
μαύρος,
τετράγωνος, 10 lt

20403318
ψυγείο
με χέρι, μπλε
10 lt

20403319
ψυγείο
με χέρι, μπλε
20 lt

20403320
ψυγείο
με χέρι, μπλε
32 lt

41903099
ψυγείο θερμός, 25 lt
41903130
ψυγείο θερμός, 32 lt

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CAFE
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21504243
τρίαινα πάγου
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shaker

20404174
cocktail shaker
2 τμημάτων, inox
63 cl

20404249
shaker Parisiene
2 τμημάτων, inox
80 cl

shaker «Tin to Tin»
20404879
84 cl / 18 cm
20404823
53 cl / 12 cm

20404416
shaker «Tin to Tin»
2 τμημάτων, inox
70 cl

20405995
mixing glass
άθραυστο
47,3 cl

20405052
mixing glass
Cavana,
48 cl

20404446
shaker Boston (χωρίς
ποτήρι) 80 cl

20404469
shaker Boston (χωρίς
ποτήρι) 82 cl

41904341
shaker
Manhattan
60 cl

41904423
shaker Boston, inox
55 cl

20404466
shaker Boston
μαύρο, 83 cl

20404439
shaker Boston κόκκινο, 83 cl

σειρά copper
20404382
shaker Parisiene
copper, 2 τμημάτων,
60 cl

σειρά Vintage

20404346
barspoon
copper,
27 cm

20444424
shaker, 50 cl
3 τμημάτων | 3 pcs

20444426
barspoon,
35 cm

20404383
jigger κωνικό
copper, 3 / 5 cl
διαβάθμιση:
30-20-15-10-5-0,25
20444425
jigger 2,5 / 5 cl
(διαβαθμίσεις
1,5 / 3,5 cl)

20404248
σουρωτήρι
copper
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20444427
julep strainer
18 cm

20444428
strainer, 18 cm
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41904358
cocktail shaker,
30 cl

41904359
cocktail shaker,
50 cl

41904258
αμπούλα σόδας,
10 τμχ.

20403737
σιφόν σόδας με
πλαστικό δοχείο και μεταλλικό πλέγμα, 1 lt

41904360
cocktail shaker,
70 cl

20444206
σιφόν σόδας, 1 lt

81305019
cocktail shaker,
«Medicine»
90 cl

81305017
cocktail shaker,
«Leopar»
90 cl

41904159
σιφόν σόδας ασημί, 1 lt

81305018
cocktail shaker,
«Caution»
90 cl

20444207
σιφόν σόδας
«Soda Splash»
carbonating system
inox, 1 lt

σειρά Gun Metal
20404761
julep strainer
18 cm

20404762
strainer, 18 cm
20444284
jigger
2,5 / 5 cl
(διαβαθμίσεις
1,5 / 3,5 cl
20444429
Tin Tin shaker
82 cl

PROFESSIONAL
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20404763
barspoon
35 cm

20444285
shaker Boston
70 cl
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20403975
δοσομετρητής μπλε,
2,5 cl

20403210
πώμα ροής
πράσινο

20403123
πώμα ροής
κόκκινο

20403207
πώμα ροής
διάφανο

20403211
πώμα ροής
κίτρινο

81304015
πώμα ροής
μεταλλικό
copper

20404950
πώμα ροής
μεταλλικό
κόκκινο

20404949
πώμα ροής
μεταλλικό
πράσινο

20404948
πώμα ροής
μεταλλικό
κίτρινο

20404574
πώμα ροής μεταλλικό
Spill-stop

20404992
πώμα ροής μεταλλικό
με φίλτρο

21504385
επιτοίχια βάση δοσολήπτη, 4πλή

21504386
δοσολήπτης (σκέτος), 5 cl
21503080
λάστιχο δοσολήπτη
21504387
adaptor δοσολήπτη
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20403180
δοσομετρητής διάφανος, 5 cl

20403974
δοσομετρητής
κίτρινος, 4 cl

20404717
barspoon
extra-long
50 cm

20404907
barspoon
/πιρούνι,
50 cm

20444430
barspoon
40 cm

20404245
barspoon
οβάλ,
30,5 cm

41904450
barspoon,
30 cm

20404246
barspoon/
πιρούνι,
29,5 cm

41904266
barspoon,
28 cm

20444431
barspoon,
27 cm

21504030
barspoon,
27,5 cm

21504297
κουτάλι
τρυπητό
23 cm

20403186
πώμα ροής
25 ml

21504399
βάση δοσολήπτη
μονή

22504061
Jigger,
2 / 4 cl

22504062
Jigger,
2,5 / 5 cl

22504063
Jigger,
3 / 6 cl

20404243
Jigger,
2,5 / 5 cl

21504059
Jigger,
7/8oz –
1-3/4oz

21504225
Jigger,
7/8 oz –
1-1/4oz

20404123
Jigger,
(2,5oz) 7,5 cl

20403124
Jigger
πλαστικό,
1-6 cl

21803084
δοσομετρητής
μπύρας
3 lt
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20405780
stirring glass
Japanese, 65 cl

20455415
dash bottle
με pourer
«Elixir», 10 cl

20405895
stirring glass
«Carats», 75 cl

20455414
dash bottle
με pourer
«Elixir», 10 cl

20455572
stirring glass
«Flashback», 75 cl

20455413
dash bottle
με pourer
«Elixir», 10 cl

20455408
stirring glass
«Astor», 50 cl

20405981
dash bottle
χωρίς pourer
20 cl

20405782
dash bottle
χωρίς pourer
12 cl

20455411
dash bottle
με pourer
12 cl

20404428
φελλός / pourer
για dash bottle

20455573
Tulip punch bowl
με κουτάλα, 4 lt
18 cm | 24,4 cm

20455351
βάζο με βρύση
«Isaac J. Collins»
5,67 lt (16,5 cm | 32 cm)

20403014
muddler
πλαστικό/inox
25 cm

20403122
muddler
πλαστικό,
21 cm

PROFESSIONAL

20403121
muddler
πλαστικό,
24 cm

20404265
muddler
inox/πλαστικό
21 cm

23805038
μπουκαλάκι
με ψεκαστήρι
«Vandik», 10 cl

23805045
μπουκαλάκι
με ψεκαστήρι
«Vandik», 5 cl

23805046
μπουκαλάκι
με ψεκαστήρι
«Goia», 5 cl

23805000
σταγονόμετρο
γυάλινο

21504000
γουδοχέρι Mojito
inox, 18 cm

21502000
γουδοχέρι Mojito
ξύλινο, 24 cm

20402261
γουδοχέρι ξύλινο
λείο, 21 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BAR
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20405954
βάζο με βρύση
«Farmhouse jar»
7 lt (17,2 cm | 37,5 cm)
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21504239
strainer, inox,
8,9x15,8 cm

21504060
strainer, inox,
4πλο

41904318
strainer,
15 cm

20404262
strainer Hanthrorn
με τρύπες, inox

21504238
strainer,
οβάλ

20404247
σουρωτήρι κωνικό
7,6 cm

20404110
σουρωτήρι, 7 cm
20404111
σουρωτήρι, 8 cm

41904044
χωνί με σουρωτήρι,
13 cm

20404468
πρέσσα λάιμ
αλουμινίου,
μπλε πλαστικό

20404447
πρέσσα λάιμ διπλή
μεταλλική
κίτρινη/πράσινη

20404467
πρέσσα λάιμ διπλή
μεταλλική
μαύρη/κόκκινη

20404575
πρέσσα λάιμ
μεταλλική
μαύρη

21504042
πρέσσα λάιμ

20444366
κουτάλι για αψέντι
16,7 cm

20405076
λεμονοστίφτης
γυάλινος

20404109
λεμονοστίφτης inox,

50602020
λεμονοστίφτης
ξύλινος, 15 cm

20404994
στίφτης inox, φέτας
λεμονιού, 8χ7 cm

20404099
λαβίδα διακόσμησης
14,5 cm, inox

21504183
λαβίδα bar inox,
30 cm

20404709
στίφτης επιτραπέζιος
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20404449
μαχαίρι διακόσμησης
19 cm

20404969
ξεφλουδίσματος
17 cm

20404967
μαχαίρι μπαρ
21 cm

20404957
ξεφλουδίσματος
16,5 cm

20404418
zester
15 cm (0,2 cm)

20404956
φόρμα κροκέτας
16,5 cm (2,2 / 2,5 cm)

20404049
εργαλείο διακόσμησης
15 cm

20404955
φόρμα καρδιά
16 cm

20404966
εργαλείο διακόσμησης
14 cm

20404954
φόρμα οβάλ
16 cm (3,3x1,9 cm)

20404064
πορτοκαλοκαθαριστής
17,5 cm

20404953
μηλοκαθαριστής
21 cm (2,2 cm)

20404965
μαχαίρι grapefruit
21 cm

20404952
κολοκυθοκαθαριστής
23 cm

PROFESSIONAL

20404579
ανοιχτήρι μαύρο
inox/βινυλίου

22504065
ανοιχτήρι inox, 18 cm

41904291
ανοιχτήρι σερβιτόρου

20404173
ανοιχτήρι Premium

20404254
ανοιχτήρι, inox

40304001
ανοιχτήρι, inox

20404396
τιρμπουσόν

20404158
τιρμπουσόν

20404154
ανοιχτήρι κονσερβών

20404659
ανοιχτήρι

20404660
ανοιχτήρι πεταλούδα

20404951
ανοιχτήρι τοίχου

20404547
μαχαίρι παπαγαλάκι,
6 cm

20404548
μαχαίρι ίσιο,
10 cm

20404549
μαχαίρι οδοντωτό,
10 cm

20404682
μαχαίρι ίσιο,
12 cm

20404550
μαχαίρι, οδοντωτό,
12 cm

20203060
δίσκος κοπής,
35x23,6x1,2 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BAR
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20403096
αεριστής κρασιού

20444432
αεριστής κρασιού

20444433
περιλαίμιο φιάλης

20444434
πώμα ελέγχου ροής

κουβαδάκια πάγου «πόμολα»
41904326 11 cm | 10 cm
41904327 12 cm | 12 cm
41904328 14 cm | 14 cm
σαμπανιέρα «πόμολα»
41904329 21 cm | 21 cm

20444435
θερμόμετρο φιάλης
κρασιού

20404993
πώμα φιάλης
σαμπάνιας

20404678
σετ 3 πώματα φιάλης

20403913
αντλία και δύο
πώματα φιάλης
20403912
σετ δύο πώματα

για κανάτες και φιάλες

ΣΕΛΙΔΑ

κουβαδάκι πάγου «Tulip»
41904071 9,5 cm | 9,5 cm
41904072 11,5 cm | 11,5 cm
41904073 13 cm | 13 cm

ανατρέξτε

σαμπανιέρα «Tulip»
41904074 21,5 cm | 20 cm

96-99
20405921
καράφα «Premium»,
2 lt

20405808
καράφα «Divinis»,
0,75 lt

κουβαδάκια πάγου «κρίκοι»
41904075 11 cm | 10 cm
41904054 12 cm | 12 cm
41904076 14 cm | 14 cm
σαμπανιέρα «κρίκοι»
41904077 21 cm | 21 cm
41904078
wine cooler
ισοθερμικό
12 cm | 19,5 cm

20407005
θήκη gel, PE
11 cm | 18 cm

20403663
wine cooler
τσιμεντένιο
12 cm | 19 cm

20403639
wine cooler EPP
ισοθερμικό
14,2 cm | 21 cm

20404708
κουβαδάκι πάγου
διπλού τοιχώματος
με καπάκι, 15,5x17,5 cm
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20444436
κουβαδάκι πάγου
σφυρήλατο
12x12 cm
41904178
λαβίδα πάγου, 13 cm
41904179
λαβίδα πάγου, 17 cm

20455574
λαβίδα πάγου
copper, 17,8 cm

41904480
λαβίδα πάγου inox,
με δόντια, 12,5 cm

40304037
λαβίδα πάγου inox,
16 cm

20444313
κουβαδάκι πάγου, inox,
σφυρήλατο, μαύρο, 14x14 cm
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σαμπανιέρες

σαμπανιέρα inox
20444437 26 cm
20444438 24 cm

20403016
σαμπανιέρα ακρυλική 20
cm | 26 cm

21503117
σαμπανιέρα
πολυεστερική, μαύρη
20 cm | 24 cm

20403734
σαμπανιέρα ακρυλική
22x18,5 cm | 22,6 cm

20444439
σαμπανιέρα copper
«Moscow Mule»
30 cm | 30 cm

20403017
σαμπανιέρα ακρυλική
6,2 lt
35x27 cm | 25,5 cm

20403125
σαμπανιέρα ακρυλική
6,2 lt
35x27 cm | 25,5 cm

22503037
σαμπανιέρα ακρυλική
36x36 cm

20403187
σαμπανιέρα ακρυλική 10
lt
47x29 cm | 23 cm

20403006
σαμπανιέρα ακρυλική 2
μπουκαλιών
30,5x21,5 cm | 26 cm

20444440
σαμπανιέρα γίγας inox
40x33 cm | 22 cm

20444441
σαμπανιέρα γίγας
μαυρή/χρυσή, 40 cm

20444442
σαμπανιέρα γίγας σφυρήλατη/ copper,
48x26 cm | 25 cm

20444443
σαμπανιέρα γίγας inox
μαύρη, 39,5 cm | 24,5 cm

20444068
σαμπανιέρα γίγας inox
35 cm | 23 cm

22504046
επιτραπέζια βάση
σαμπανιέρας inox

21508001
πετσέτα σαμπάνιας,
λευκή, 3 τμχ.

πετσέτα σαμπάνιας, ρολλό, 40x64 cm
21508011 ριγέ μαύρη, 1 τμχ.
21508012 ριγέ μπεζ, 10 τμχ.
21508013 ριγέ μπλε, 10 τμχ.
21508014 ριγέ κόκκινο, 10 τμχ.

PROFESSIONAL

41904406
βάση
σαμπανιέρας
τρίποδη
72 cm

41904536
βάση
σαμπανιέρας
65 cm

41904411
βάση
σαμπανιέρας
βαριά
70 cm
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πετσέτα σαμπάνιας, ρολλό, 39x45 cm
21508002 μπλε 12 τμχ.
21508003 μπορντό 12 τμχ.
21508009 μπεζ 12 τμχ.
21508010 μαύρη 12 τμχ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BAR
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βασεις οροφής
ποτηριών
41904537 29 cm
41904413 39,5 cm
41904412 44,5 cm
41904538 49 cm
41904539 54,5 cm
41904540 60 cm
41904508 64 cm

21503052
δοχείο store’n pour
2.250 gr

21503029
δοχείο store’n pour
1.125 gr

20403201
δοχείο store’n pour
1,9 lt

20404163
τρίφτης
μπαχαρικών

20400001
γουδί από γρανίτη
12x6,5 cm

21504257
βάση ποτηριών
κρεμαστή, brass,
42 cm
21504996
βάση ποτηριών
κρεμαστή, brass, 62 cm

51503009
bar mat, μαύρο,
45,5x30,5 cm
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φρουτιέρες χάλκινες
20444294 23,5 cm | 15,5 cm
20444444 30 cm | 15,5 cm

φρουτιέρα συρμάτινη μαύρη
20444445 33 cm | 11 cm

20403090
bar caddy 6 θέσεων,
μαύρο

20403185
bar caddy χρωμίου
14,3x19,3x13,7 cm

51503008
bar mat, μαύρο,
60,5x8 cm

20404168
stand πορτοκαλιών
12x35x41 cm

φρουτιέρα inox
41904069 30 cm | 28,5 cm

20403099
σετ διακόσμησης
για αλάτι και ζάχαρη
20χ7,5 cm

20403116
σετ bar 6 θέσεων
με καπάκι, πλαστικό,
50x15x9 cm

21808003
πετσετάκι «bar» διάφορα
σχέδια 50χ30 cm

20404336
speed rack διπλό, 2x8
μπουκαλιών
81x24x25 cm

41903026
41903027
41903028
41903029

αντιολισθητικό πανί PVC, 200 gr, 0,6x5 m, μαύρο
αντιολισθητικό πανί PVC, 200 gr, 0,6x5 m, γκρι
αντιολισθητικό πανί PVC, 200 gr, 0,6x5 m, μπορντό
αντιολισθητικό πανί PVC, 200 gr, 0,6x5 m, πράσινο

41903090
41903091
41903092
41903093

αντιολισθητικό πανί PVC, 400 gr, 0,6x5 m, μαύρο
αντιολισθητικό πανί PVC, 400 gr, 0,6x5 m, γκρι
αντιολισθητικό πανί PVC, 400 gr, 0,6x5 m, μπορντό
αντιολισθητικό πανί PVC, 400 gr, 0,6x5 m, πράσινο
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σταχτοδοχεία

81305002
σταχτοδοχείο μπάρας
20 cm

81305003
σταχτοδοχείο μπάρας
καθρέπτης, 20 cm

81305001
σταχτοδοχείο μπάρας
20χ20 cm

20405974
σταχτοδοχείο «Look»,
18,5 cm

21504062
σταχτοδοχείο inox
«Grand», 18x18 cm

21504421
σταχτοδοχείο inox
18,5 cm

20405601
σταχτοδοχείο πούρων
23 cm

81305006
σταχτοδοχείο πούρου
15 cm

81305007
σταχτοδοχείο πούρου
23 cm

21504894
σταχτοδοχείο
μπρούτζινο
12 cm

41904482
σταχτοδ., inox, 12 cm
41904552
σταχτοδ., inox, 15 cm

41804060
σταχτοδοχείο, inox
12 cm

41906211
σταχτοδοχείο
πορσελάνης,
στρογγυλό, 10 cm

41906065
σταχτοδοχείο
πορσελάνης,
στρογγυλό, 11 cm

41906212
σταχτοδοχείο
πορσελάνης,
τετράγωνο, 10 cm

41906213
σταχτ. πορσελάνης,
αντιανεμικό
12,5 cm | 4,5 cm

41906268
σταχτοδ. πορσελάνης,
11,5x8,5 cm

20405258
σταχτοδοχείο
τετράγωνο μελί
18χ18 cm

σταχτοδοχείο inox
αντιανεμικό
41904066 11 cm
41904014 14 cm

20444055
σετ 3 σταχτοδοχεία
αντιανεμικά, inox
9 cm | 2,8 cm

20444213
σταχτοδοχείο
χρωμίου με έμβολο
9 cm | 4,5 cm

σταχτοδοχείο inox
41904140 10 cm
41904141 12 cm

81305005
σταχτοδοχείο
καθρέπτης, 10 cm

81305004
σταχτοδοχείο
10 cm

20405258
σταχτοδοχείο
τετράγωνο μελί
18χ18 cm

σταχτοδοχείο φιμέ
20405148 14 cm
20405149 10,5 cm

σταχτοδοχείο μαύρο
«Selena»,
20105207 10,5 cm
20105208 14 cm

σταχτοδοχείο διάφανο
«Selena»,
20105223 10,5 cm
20105204 14 cm

σταχτοδοχείο διάφανο
«Scotch»
20105287 10,5 cm
20105288 14 cm

20405259
σταχτοδοχείο γυάλινο
τρίγωνο μαύρο, 12 cm

20405260
σταχτοδοχείο γυάλινο
τρίγωνο μαύρο, 10 cm

21504019
σταχτοδοχείο τρίγωνο
αλουμινίου, 15 cm

20455575
σταχτοδοχείο τρίγωνο
αλουμινίου, 8,6 cm

20105055
σταχτοδοχείο
χρωματιστό
«Selena»,
10,5 cm

22502002
πινέλο καθαρισμού
σταχτοδοχείων

50303036
σταχτοδοχείο
4 θέσεων μελαμίνης,
10,5 cm | 4,5 cm

PROFESSIONAL

50303039
σταχτοδοχείο
3 θέσεων μελαμίνης,
11 cm | 4,5 cm

20466064
σταχτοδοχείο στοιβ.
μελαμίνης,
10 cm | 4 cm

20105196
σταχτοδοχείο
χρωματιστό
«Scotch»,
10,5 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BAR
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20105209
σταχτοδοχείο
χρωματιστό
«Selena»,
14 cm
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αξεσουάρ

60χ30 cm
21808039 τσαντάκι σερβιτόρου μέσης
με κερματοθήκη

21503100 δισκάκι λογαριασμών
21503074 δισκάκι για ρέστα

22504057 καρφί παραγγελιών, inox, 17 cm
21504068 επιτραπέζιο καρφί λογαριαμών

ράβδος παραγγελιών αλουμινίου
41904424 45 cm
41904269 60 cm
41904270 90 cm
41904271 110 cm

21808030
21808031
21808032
21808033
21808034
21808035
21808036
21808037
21808038

ποδιά μίνι, με 3 τσέπες, λευκή
ποδιά μίνι, με 3 τσέπες, ριγέ
ποδιά μίνι, με 3 τσέπες, καρό
ποδιά μίνι, με 3 τσέπες, κόκκινη
ποδιά μίνι, με 3 τσέπες, πράσινη
ποδιά μίνι, με 3 τσέπες, μπλε
ποδιά μίνι, με 3 τσέπες, μπορντό
ποδιά μίνι, με 3 τσέπες, χακί
ποδιά μίνι, με 3 τσέπες, μαύρη

21808010
21808011
21808012
21808013
21808014
21808015
21808016
21808017
21808018
21808019

ποδιά υφασμ. με τσέπη, λευκή
ποδιά υφασμ. με τσέπη, ριγέ
ποδιά υφασμ. με τσέπη, καρό
ποδιά υφασμ. με τσέπη, κόκκινη
ποδιά υφασμ. με τσέπη, πράσινη
ποδιά υφασμ. με τσέπη, μπλε
ποδιά υφασμ. με τσέπη, μπορντό
ποδιά υφασμ. με τσέπη, χακί
ποδιά υφασμ. με τσέπη, μαύρη
ποδιά υφασμ. με τσέπη,
«πίτσα-ελιές»

68χ90 cm

21504248 συλλέκτης για ψίχουλα, inox

HOUSEHOLD

22504116 κουδούνι reception inox, 8,5 cm
21504895 κουδούνι reception μπρούτζινο

21502009 καλάθι λουλουδιών, 30 cm

10703981 κυτίο παραπόνων, διάφανο
22χ9χ29 cm
10701006 μπλοκ φύλλων παραπόνων
50φυλλο, 3πλότυπο

21803013 κυτίο παραπόνων, PG, 25x35 cm
21802002 κυτίο παραπόνων ξύλινο, 25x35 cm
21801003 φύλλα διαμαρτυρίας, 21x30 cm

21502008 δίσκος κρεβατιού, ξύλινος,
55χ34,5 cm

65x70 cm
21808020
21808021
21808022
21808023
21808024
21808025
21808026
21808027
21808028
21808029

ποδιά κοντή, με τσέπη, λευκή
ποδιά κοντή, με τσέπη, ριγέ
ποδιά κοντή, με τσέπη, καρό
ποδιά κοντή, με τσέπη, κόκκινη
ποδιά κοντή, με τσέπη, πράσινη
ποδιά κοντή, με τσέπη, μπλε
ποδιά κοντή, με τσέπη, μπορντό
ποδιά κοντή, με τσέπη, χακί
ποδιά κοντή, με τσέπη, μαύρη
ποδιά κοντή, με τσέπη, γκρι
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23002001 παιδικό καρεκλάκι, ξύλινο

20403010 κουταλοθήκη, PP, GN 1/1

41904111 σταντ 2 θέσεων για μαχαιρ/να
41904112 σταντ 3 θέσεων για μαχαιρ/να

11003006 κουταλοθήκη PP, 4 θέσεων, ασημί
11003007 καπάκι κουταλοθήκης
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δίσκοι σερβιρίσματος

αντιολισθητικοί
41903100 δίσκος στρογγυλός, 30 cm
41903101 δίσκος στρογγυλός, 35,5 cm
41903102 δίσκος στρογγυλός, 40 cm

αντιολισθητικοί

αντιολισθητικοί

41903103 δίσκος οβάλ 59x49 cm
41903104 δίσκος οβάλ 68,5x56 cm
41903105 δίσκος οβάλ 73,5x60 cm

41903106
41903107
41903108
41903109
41903110
41903111

21302001 δίσκος φορμάικας, 50X35 cm
21302002 δίσκος φορμάικας, 60x40 cm
21302003 δίσκος φορμάικας, 70x50 cm

22503059 δίσκος ορθογ. φελλού, 42x32 cm
22503056 δίσκος ορθογ. φελλού, 49x34 cm

22503054 δίσκος στρογ. φελλού, 33 cm
22503055 δίσκος στρογ. βαθύς, φελλού, 36 cm

δίσκοι fast food
41903290 μαύρος, 27x35 cm
41903291 μαύρος, 30x41 cm
41903292 μαύρος, 35x45 cm

51503010 δίσκος στρογγυλός με λάστιχο,
μαύρος, 31 cm
51503011 δίσκος στρογγυλός με λάστιχο,
μαύρος, 38 cm

51503012 δίσκος ορθογώνιος
μαύρος, 35x26 cm
51503013 δίσκος ορθογώνιος
μαύρος, 42x30 cm
51503014 δίσκος ορθογώνιος
μαύρος, 49x34 cm
51503015 δίσκος ορθογώνιος
μαύρος, 63x39 cm

δίσκος ορθογώνιος, 35x27 cm
δίσκος ορθογώνιος, 41,5x30,5 cm
δίσκος ορθογώνιος, 46x35,5 cm
δίσκος ορθογώνιος, 51,5x38 cm
δίσκος ορθογώνιος, 56x40,5 cm
δίσκος ορθογώνιος, 65x45 cm

διατίθονται και
με φελλό

41903293
41903294
41903295

κόκκινος, 27x35 cm
κόκκινος, 30x41 cm
κόκκινος, 35x45 cm

με λάστιχο,
με λάστιχο,
με λάστιχο,
με λάστιχο,

21503115 δίσκος fiber, euronorm, 53x37 cm

20403233 τρόλεϊ σερβιρίσματος, γκρι
PP/αλουμίνιο
απόσταση ραφιών 31 cm,
περιστρεφόμενες ρόδες με φρένα,
ανοχή βάρους 150 kgr/ράφι,
σύλονικά: 450 kgr, 108x50x96 cm
20403229 δοχείο απορριμμάτων για τρόλεϊ,
42 lt, 33x23x57 cm
20403230 δοχείο απορριμμάτων για τρόλεϊ,
13 lt, 33x23x17,5 cm

PROFESSIONAL

41904166 τρόλεϊ με 3 ράφια
81x46x86 cm
41904261 τρόλεϊ με 3 ράφια
86x54x94 cm

21804028 σταντ δίσκων, μεταλλικό,
πτυσσόμενο
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21302049 σταντ δίσκων, ξύλινο,
πτυσσόμενο
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πινακίδες σήμανσης

αυτοκόλλητο σήμα «NO FOOD»
81303032 6x6 cm
81303049 10x10 cm
αυτοκόλλητο σήμα «NO SMOKING»
81303033 6x6 cm
81303050 10x10 cm

πινακίδα αυτοκόλλητη «TOILET»
81303028 6x18 cm
πινακίδα αυτοκόλλητη «MEN»
81303029 6x18 cm
πινακίδα αυτοκόλλητη «WOMEN»
81303030 6x18 cm
πινακίδα αυτοκόλλητη«NO SMOKING»
81303031 6x18 cm

πινακίδα αυτοκόλλητη ξύλινη «MEN»
81302008 3,5x8,5 cm
πινακίδα αυτοκόλλητη ξύλινη «WOMEN»
81302009 3,5x8,5 cm
πινακίδα αυτοκόλλητη ξύλινη «NO SMOKING»
81302007 7,5x5,5 cm

πινακίδα PG με αλυσίδα «OPEN CLOSE»
81303026 18x7,8 cm

21803012 πινακίδα PG, «απαγορεύεται
η κατανάλωση αλκοόλ
κάτω των 18...», 30x20 cm
21803039 πινακίδα PG, «απαγορεύεται
η είσοδος κάτω των 18
χωρίς συνοδό...», 30x20 cm

22504128 πινακίδα «ΩΘΗΣΑΤΕ», 6x20 cm
22504007 πινακίδα «W.C.», inox, 7,5 cm

21803018 πινακίδα PS «Μην καπνίζετε»,
22x8 cm

αυτοκόλλητο σήμα «PUSH»
81303034 6x6 cm
81303052 10x10 cm
αυτοκόλλητο σήμα «PULL»
81303035 6x6 cm
81303053 10x10 cm
αυτοκόλλητο σήμα «WI-FI FREE»
81303036 6x6 cm
81303048 10x10 cm
αυτοκόλλητο σήμα
«Ο ΧΩΡΟΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΕΙΤΑΙ»
81303037 6x6 cm
81303046 10x10 cm
αυτοκόλλητο σήμα «ΒΕΛΟΣ»
81303039 6x6 cm
81303047 10x10 cm
αυτοκόλλητο σήμα «TOILET»
81303040 6x6 cm
81303056 10x10 cm
αυτοκόλλητο σήμα «ΓΥΝΑΙΚΩΝ» κόκκινο
81303041 6x6 cm
81303055 10x10 cm
αυτοκόλλητο σήμα «ΑΝΔΡΩΝ» μαύρο
81303042 6x6 cm
81303054 10x10 cm

50604012
αυτοκόλλητο,
«WC Man - Woman»
21504282 πινακίδα «W.C.», 20x6 cm

αυτοκόλλητο σήμα «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ»
81303038 6x6 cm
81303045 10x10 cm

50604013
αυτοκόλλητο,
«Smoking No Smoking»

αυτοκόλλητο σήμα «ΓΥΝΑΙΚΩΝ» μπλε
81303043 6x6 cm
αυτοκόλλητο σήμα «ΑΝΔΡΩΝ» μπλε
81303044 6x6 cm
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αυτοκόλλητο σήμα «AUTHORIZED PERSONS»
81303051 10x10 cm

22508001 μοκέτα «Unique», απορροφητική
με αντιολισθητικό λάστιχο
σοκολατί, 90x150 cm
22508002 μοκέτα «Unique», απορροφητική
με αντιολισθητικό λάστιχο
μπεζ, 90x150 cm

21804006 πινακίδα αλουμινίου «WC»,
20x15 cm

22508003 μοκέτα «Twister», απορροφητική
με αντιολισθητικό λάστιχο
μαύρη, 80x120 cm
22508004 μοκέτα «Twister», απορροφητική
με αντιολισθητικό λάστιχο
καφέ, 80x120 cm

20444470
επιτοίχιο σταχτοδοχείο,
inox, με κλειδαριά

21504418 σταχτοδοχείο δαπέδου
inox, 25 cm | 62 cm
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πινακίδες

20402281 επιδαπέδιος μαυροπίνακας
2 όψεων με μεταλλικό πλαίσιο
70χ110 cm

21302020 πίνακας μενού ξύλινος,
60x120 cm
21302021 πίνακας μενού ξύλινος διπλός,
60x120 cm

20402282 επιδαπέδιος μαυροπίνακας
2 όψεων με μεταλλικό πλαίσιο
50χ85 cm

20402242 επιδαπέδιος μαυροπίνακας
2 όψεων με ξύλινο πλαίσιο
70χ120 cm
20402243 επιδαπέδιος μαυροπίνακας
2 όψεων με ξύλινο πλαίσιο
50χ85 cm

20402244 σετ 2 επιτραπέζιοι μαυροπίνακες
με ξύλινη βάση, 15χ23 cm
20402245 σετ 2 επιτραπέζιοι μαυροπίνακες
με ξύλινη βάση, 21χ32 cm

21302053 επιδαπέδιος πίνακας μενού
ξύλινος με σχοινί,
76χ120 cm

20402283 σετ 2 επιτραπέζιοι μαυροπίνακες
με ξύλινη βάση, 14,8χ9,7 cm

20403933
σετ 5 λευκοί μαρκαδόροι
με πλάτος ίχνους
γραφίματος 2-6 mm

PROFESSIONAL

20403932
σετ 5 χρωματιστοί
μαρκαδόροι
με πλάτος ίχνους
γραφίματος 2-6 mm

20402246 επιτοίχιος μαυροπίνακας
με ξύλινο πλαίσιο, 60χ80 cm
20402247 επιτοίχιος μαυροπίνακας
με ξύλινο πλαίσιο, 40χ60 cm
20402248 επιτοίχιος μαυροπίνακας
με ξύλινο πλαίσιο, 30χ40 cm

20403761
σετ 8 χρωματιστοί
μαρκαδόροι
με πλάτος ίχνους
γραφίματος 3 mm

20402284 σετ 2 επιτραπέζιοι μαυροπίνακες
με ξύλινη βάση, 21χ15 cm

20403934
σετ 3 λευκοί
μαρκαδόροι φαρδιοί
με πλάτος ίχνους
γραφίματος 15 mm

20403935
σετ 3 χρωματιστοί
μαρκαδόροι φαρδιοί
με πλάτος ίχνους
γραφίματος 15 mm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BAR
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21302023 επιτοίχιος πίνακας μενού ξύλινος,
55x80 cm
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ζεστός μπουφές

20404964 chafing dish roll-top,
inox, GN 1/1, 9 lt
Δέχεται και ηλεκτρική αντίσταση.
59x34x40 cm

20404941 chafing dish roll-top,
inox, GN 1/1, 9 lt με άνοιγμα 180°
με inox ταψί βάθους 6,5 cm
και 2 βάσης καυστικής ύλης,
δέχεται και ηλεκτρική αντίσταση,
66χ49χ46 cm

20404963 chafing dish, inox, GN 1/1,
με inox καπάκι,
για induction ή καύσιμη ύλη
20404962 chafing dish, inox, GN 1/1,
με γυάλινο καπάκι,
για induction ή καύσιμη ύλη

20444241 chafing dish, inox, 3,5 lt
με γυάλινο καπάκι
39 cm | 27 cm

20404788 chafing dish, inox, 5,6 lt
18/10 με άνοιγμα 180°
δέχεται και ηλεκτρική αντίσταση
51x54 cm | 48 cm

20444222 chafing dish, inox, GN 1/1, 9 lt
με δοχείο GN 1/1 6,5 cm
και βάση για καυστικά
60x35,8 cm | 29,5 cm

20409015 ηλεκτρική σουπιέρα, 10 lt
80°C, 220-240 V
40 cm | 37 cm

41904302 chafing dish, GN 1/1

20404947 carving station ηλεκτρικό
με 2 λάμπες 275 W
και θερμαινόμενη βάση, 100 W
63,5x46x62 cm
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41909300 ηλεκτρική αντίσταση με ροοστάτη
380 W

41900001 Safe Fuel, 225 gr
41900002 Safe Fuel 4 kgr (5lt)
41904305 θήκη υλικού κάυσης
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κρύος μπουφές

20403973 βιτρίνα κρύων λευκή «Pure»
στρογγυλή, με 1 δίσκο inox,
1 cooler, χωρίς καπάκι, 38 cm
20403972 βιτρίνα κρύων μαύρη «Pure»
στρογγυλή, με 1 δίσκο inox,
1 cooler, χωρίς καπάκι, 38 cm
20403971 καπάκι roll-top SAN, 38 cm

20404946 σετ roll-top, inox
δίσκος και καπάκι SAN
38 cm | 24 cm

20404945 thermo-set, δίσκοι inox,
καπάκι roll-top SAN & δύο ψυκτικά
38 cm | 24 cm

20404944 θερμοσέτ, inox
βάση, δίσκος 38 cm
& 2 cooler, χωρίς καπάκι

20403224 καπάκι roll-top, SAN
με λαβή χρωμίου
38 cm

20403760 βιτρίνα κρύων GN 1/1, ABS - PC,
μαύρη, με ένα δίσκο inox GN 1/1
καπάκι PC roll-top και ψυκτικό
55,5x35,7 cm | 17,5 cm

20403965 δίσκος μελαμίνης, 38 cm

20403011 καπάκι roll-top, PC,
με λαβή χρωμίου
53x32,5x17 cm

20404942 δίσκος inox, GN 1/1
21503073 καπάκι, 36 cm

PROFESSIONAL

20403970 βιτρίνα κρύων, λευκή, plastic
με ένα δίσκο GN 1/1
και 2 cooler, χωρίς καπάκι
56,5x35x6,5 cm

20403969 βιτρίνα κρύων, μαύρη, plastic
με ένα δίσκο GN 1/1
και 2 cooler, χωρίς καπάκι
56,5x35x6,5 cm

20403968 βιτρίνα κρύων, λευκή «Pure»
plastic, με ένα δίσκο και 2 cooler,
χωρίς καπάκι, 43,5x32,5x6 cm
20403967 βιτρίνα κρύων, μαύρη «Pure»
plastic, με ένα δίσκο και 2 cooler,
χωρίς καπάκι, 43,5x32,5x6 cm
20403228 καπάκι roll-top, SAN

21503037 βιτρίνα ζαχαροπλαστικής
GN 1/1, 55x33x17 cm
21503050 καπάκι PC GN 1/1
21503047 βιτρίνα ζαχαροπλαστικής
45x25x15 cm
21503093 καπάκι PC, 25x46 cm

20403966 καπάκι roll-top, PC, GN 1/1
με λαβή
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21503032 βιτρίνα ζαχαροπλαστικής,
27x42x17 cm
21503101 καπάκι, 27x42x17 cm

20404943 βιτρίνα κρύων, inox, «Top Fresh»
με ένα δίσκο GN 1/1
και cooler, χωρίς καπάκι
56,5x36x8,5 cm
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κρύος μπουφές

20404940
stand φρούτων,
inox, 27,5 cm | 32 cm

20404939
φρουτιέρα, χρωμίου
21,5 cm | 20,5 cm

41904069
φρουτιέρα inox,
30 cm | 28,5 cm

δοχείο με καπάκι
«Cookie»,
20405840 1,9 lt
20405841 3,8 lt

20405778
δοχείο με καπάκι
2,2 lt
20405452
δοχείο με καπάκι
3,8 lt

βάζο γυάλινο
41905058 1,6 lt
41905017 2,2 lt
41905059 4,5 lt

20405545
δοχείο «Pandora»,
με πλαστικό καπάκι
2,2 lt

20405577
δοχείο «Pandora»,
με inox καπάκι
2,2 lt

41905042
δοχείο με inox καπάκι
2,2 lt

41905046
βάζο πλαστικό,
καπάκι με κλιπς, 7,9 lt

41905041
βάζο γυάλινο
με αεροστεγές καπάκι
και βρύση, 4 lt

41905040
βάζο γυάλινο
με αεροστεγές καπάκι
και βρύση 2,5 lt

41905044
βάζο γυάλινο
με αεροστεγές καπάκι
4 lt

41905043
βάζο γυάλινο
με αεροστεγές καπάκι
2,5 lt

41905016
βάζο γυάλινο
με αεροστεγές καπάκι
και βρύση, 5 lt

21803002
μπολ PG με καπάκι,
6 lt
25 cm | 20 cm

21803042
κουτάλα PC, 33 cm
21803003
κουτάλα PC, 26 cm

21803043
κουτάλι PC, 33 cm

21503095
κουτάλα SAN
για punch, 35 cm

21503077
φρουτιέρα Flex, 18 cm
21503078
φρουτιέρα Flex, 21,5 cm

21503040 πόμπα dispenser με λάστιχο,
λευκή
21505006 βάζο γυάλινο στρογγυλό, 2 lt
για dispenser
21505007 βάζο γυάλινο τετράγωνο, 2 lt
για dispenser
21503041 καπάκι βάζου για dispenser
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81305012
δοχείο γυάλινο
με ξύλινη βάση
4,5 lt
10 cm | 60 cm

21803041
μπολ PG με καπάκι,
9 lt
30 cm | 12 cm
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κρύος μπουφές

20403956 διανεμητής δημητριακών
«Fresh & Easy», PC/plastic
22x17,5x52 cm | 4,5 lt

20403955 διπλός διανεμητής δημητριακών,
«Fresh & Easy» PC/plastic
22x35x52 cm | 2x4,5 lt

41904541 διανεμητής δημητριακών inox
με δοχείο polycarbonate (PC)
μονός, 3,5 lt
41904542 διανεμητής δημητριακών inox με
δοχείο polycarbonate (PC)
διπλός, 2χ3,5 lt

«Top Fresh»
20403964 σετ γιαουρτιού «Top Fresh», 0,6 lt
ξύλινη βάση, μπολ polycarbonate
με καπάκι και ένα ψυκτικό
20403963 σετ γιαουρτιού «Top Fresh», 1 lt
ξύλινη βάση, μπολ polycarbonate
με καπάκι και ένα ψυκτικό

20404932 stand μπουφέ, χρωμίου,
με 3 γυάλινα μπολ 23 cm | 2,5 lt,
με καπάκια PC
61χ24χ35 cm

«Top Fresh»
20403962 σετ «Top Fresh», 0,6 lt, inox,
polycarbonate μπολ καπάκι και
ένα ψυκτικό, 14 cm | 9 cm
20403961 σετ «Top Fresh», 1 lt, inox,
polycarbonate μπολ καπάκι και
ένα ψυκτικό, 14 cm | 11,5 cm

20404933 stand μπουφέ, χρωμίου,
με 3 γυάλινα μπολ 23 cm | 2,5 lt,
με ακρυλικά καπάκια
50x50x18 cm

41904543 διανεμητής δημητριακών inox
με δοχείο polycarbonate (PC)
μονός, 8 lt
41904544 διανεμητής δημητριακών inox
με δοχείο polycarbonate (PC)
διπλός, 2χ8 lt

«Top Fresh»
20403960 σετ «Top Fresh», 2,5 lt, inox,
γυάλινο μπολ 23 cm, καπάκι, και
ένα ψυκτικό, 23 cm | 14 cm
20403959 σετ «Top Fresh», 4 lt inox,
γυάλινο μπολ 22 cm, καπάκι και
ένα ψυκτικό, 22 cm | 18 cm

«Top Fresh»
20403958 καπάκι ακρυλικό με λαβή χρωμίου,
14,5 cm
20403957 καπάκι ακρυλικό με λαβή χρωμίου,
23 cm

PROFESSIONAL

20404935 stand χρωμίου με 4 γυάλινα μπολ
23 cm | 2,5 lt και ακρυλικά καπάκια
39x31x66 cm
20404934 stand χρωμίου με 4 γυάλινα μπολ
14 cm | 0,5 lt και ακρυλικά καπάκια
30x30x48 cm

20444339 σετ 6 αυγοθήκες, inox, 8,5x1,5 cm
20444316 σετ 6 αυγοθήκες, inox, 5x4,5 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BUFFET
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20402224 καλάθι αυγών, ξύλινο,
με θερμομονωτική επένδυση
26 cm | 17 cm
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κρύος μπουφές

πορσελάνης

41904545 διανεμητής γάλακτος 8 lt,
inox

20404938 διανεμητής γάλακτος «Top Fresh»,
inox, 21x32x39 cm | 3 lt

41906200
41906201
41906202
41906203
41906204
41906205
41906206
41906207

λεκάνη GN 1/1, 2 cm
λεκάνη GN 1/1, 6.5 cm
λεκάνη GN 1/2, 2 cm
λεκάνη GN 1/2, 6,5 cm
λεκάνη GN 1/3, 6,5 cm
λεκάνη GN 1/4, 6,5 cm
λεκάνη GN 1/6, 6,5 cm
λεκάνη GN 1/9, 6,5 cm

«Top Fresh»

20404936 διανεμητής χυμού
inox - PP
36x26x55 cm | 8 lt
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20444446 διανεμητής χυμού
«Top Fresh wood»,
φυσικό ξύλο inox/PC
42χ35χ52 cm | 2χ6 lt

20444447 διανεμητής χυμού
«Culture form», ξύλο/inox/PC
21χ20χ55 cm | 4,5 lt

20404929
20404928
20404927
20404926

δίσκοι, inox, παραλ/μος, 32x25 cm
δίσκοι, inox, παραλ/μος, 40x33 cm
δίσκοι, inox, παραλ/μος, 48x37 cm
δίσκοι, inox, παραλ/μος, 60x47 cm

21803044
21803045
21803046
21803047

δίσκος ABS λευκός, 30x21 cm
δίσκος ABS λευκός, 36x27 cm
δίσκος ABS λευκός, 41,5x30 cm
δίσκος ABS λευκός, 52x37 cm

41104093
41104094
41104095
41104096
41104097
41104098
41104099

δίσκος βιτρίνας, αλουμ., 33x25 cm
δίσκος βιτρίνας, αλουμ., 40x25 cm
δίσκος βιτρίνας, αλουμ., 40x30 cm
δίσκος βιτρίνας, αλουμ., 40x33 cm
δίσκος βιτρίνας, αλουμ., 50x28 cm
δίσκος βιτρίνας, αλουμ., 50x33 cm
δίσκος βιτρίνας, αλουμ., 60x40 cm

41104089
41104090
41104091
41104092

δίσκος βιτρίνας, inox, 35x24 cm
δίσκος βιτρίνας, inox, 37x27 cm
δίσκος βιτρίνας, inox, 40x36 cm
δίσκος βιτρίνας, inox, 43x38 cm

41904546 διανεμητής χυμών 8 lt, inox
με δοχείο polycarbonate (PC)

20404937 διανεμητής χυμού
«Top Fresh», inox/PC
21x32x43 cm | 4 lt

41906208 σαλατιέρα πορσελ., 36 cm | 10,5 cm
41906209 σαλατιέρα πορσελ., 43 cm | 12 cm
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σκεύη μελαμίνης

GN «Pure»

GN «Pure»
20403600
20403601
20403602
20403603
20403604

δίσκος λευκός, G/N 1/1, 3 cm
δίσκος λευκός, G/N 1/2, 3 cm
δίσκος λευκός, G/N 1/3, 3 cm
δίσκος λευκός, G/N 1/4, 3 cm
δίσκος λευκός, G/N 2/4, 3 cm

20403620
20403621
20403622
20403623
20403624

μπολ λευκό, 5,5 cm | 4 cm, 2 cl
μπολ λευκό, 9 cm | 4,5 cm, 9 cl
μπολ λευκό, 13 cm | 6,5 cm, 30 cl
μπολ λευκό, 15 cm | 7,5 cm, 45 cl
μπολ λευκό, 20 cm | 10,5 cm, 125 cl

20403605
20403606
20403607
20403608
20403609

δίσκος μαύρος, G/N 1/1, 3 cm
δίσκος μαύρος, G/N 1/2, 3 cm
δίσκος μαύρος, G/N 1/3, 3 cm
δίσκος μαύρος, G/N 1/4, 3 cm
δίσκος μαύρος, G/N 2/4, 3 cm

20403629
20403630
20403631
20403632
20403633

μπολ μαύρο, 5,5 cm | 4 cm, 2 cl
μπολ μαύρο, 9 cm | 4,5 cm, 9 cl
μπολ μαύρο, 13 cm | 6,5 cm, 30 cl
μπολ μαύρο, 15 cm | 7,5 cm, 45 cl
μπολ μαύρο, 20 cm | 10,5 cm, 125 cl

«Pure»

«Pure»

«Pure»
20403625
20403626
20403627
20403628

μπολ λευκό, 9x9x4 cm, 14 cl
μπολ λευκό, 12,5x12,5x6 cm, 40 cl
μπολ λευκό, 19x19x9 cm, 150 cl
μπολ λευκό, 25x25x12 cm, 380 cl

«Pure»
20403610 δίσκος λευκός, 53x18x3 cm
20403611 δίσκος λευκός, 35,5x18x3 cm
20403612 δίσκος λευκός, 30x21x3 cm

δίσκοι μελαμίνης GN αντιολισθητικοί
δίσκοι μελαμίνης
20403271 G/N 1/1 (53x32,5 cm)
20403272 G/N 1/2 (32,5x26,5 cm)
20403273 G/N 1/3 (32,5x17,5 cm)
20403274 G/N 1/4 (26,5x16,2 cm)
20403275 G/N 2/4 (53x16,2 cm)

«Pure»
20403634
20403635
20403636
20403637

μπολ μαύρο, 9x9x4 cm, 14 cl
μπολ μαύρο, 12,5x12,5x6 cm, 40 cl
μπολ μαύρο, 19x19x9 cm,150 cl
μπολ μαύρο, 25x25x12 cm, 380 cl

21503107 πιατέλα μελαμίνης, μαύρη,
53x35,5x3,5 cm

21503106 πιατέλα μελαμίνης, μαύρη,
31x31 cm

«Pure»
20403613
20403614
20403615
20403616
20403617

δίσκος λευκός, 18x18x3 cm
δίσκος λευκός, 21x21x3 cm
δίσκος λευκός, 26.5x26.5x3 cm
δίσκος λευκός, 37x37x3 cm
δίσκος λευκός, 51x51x3 cm

21503112 δίσκος μελαμίνης μαύρος
GN 1/1, 20 cm

«Pure»

21503108 πιατέλα μελαμίνης, μαύρη
50x27 cm

20403618 πιάτο pasta, λευκό, 32 cm
20403619 πιάτο pasta, λευκό, 45,5 cm

21503098 δοχείο μελαμίνης λευκό
GN 1/2, 20 cm

PROFESSIONAL

21803078 μπολ PC μαύρο, 7x3,5 cm, 60 ml
21503110 μπολ μελαμίνης έκκεντρο, μαύρο
7,5x4 cm

142-144
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ΣΕΛΙΔΑ
για δοχεία GN
ανατρέξτε

7. Buffet_thom_18.qxp_Layout 1 26/1/19 1:00 μμ Page 130

σκεύη παρουσίασης

20402225 καλάθι παρουσίασης polyrattan
30x40 cm | 16/27 cm
20402226 καλάθι παρουσίασης polyrattan
45x40 cm | 16/27 cm
20402227 καλάθι παρουσίασης polyrattan
60x40 cm | 16/27 cm
20402228 διαχωριστικό για καλάθι
παρουσίασης, polyrattan
38 cm

20402229 καλάθι παρουσίασης polyrattan
42 cm | 18,5 cm
20402230 καλάθι παρουσίασης polyrattan
46 cm | 18,5 cm

20402014 καλάθι παρουσίασης καφέ σκούρο,
χρωμίου/polyrattan
GN 1/1 (53x32,5 cm) | 8 cm

μπολ ξύλινο μαύρο, 10 cm | 4 cm
μπολ ξύλινο μαύρο, 12 cm | 5 cm
μπολ ξύλινο μαύρο, 15 cm | 6,5 cm
μπολ ξύλινο μαύρο, 17 cm | 7,5 cm
μπολ ξύλινο μαύρο, 25 cm | 9 cm
μπολ ξύλινο μαύρο, 30 cm | 11,5 cm
μπολ ξύλινο μαύρο, 35 cm | 13 cm

21502031
21502032
21502033
21502034
21502035
21502036
21502037

μπολ ξύλινο κόκκινο, 10 cm | 4 cm
μπολ ξύλινο κόκκινο, 12 cm | 5 cm
μπολ ξύλινο κόκκινο, 15 cm | 6,5 cm
μπολ ξύλινο κόκκινο, 17 cm | 7,5 cm
μπολ ξύλινο κόκκινο, 25 cm | 9 cm
μπολ ξύλινο κόκκινο, 30 cm | 11,5 cm
μπολ ξύλινο κόκκινο, 35 cm | 13 cm

21502021
21502022
21502023
21502024
21502025
21502026
21502027

μπολ ξύλινο μπλε, 10 cm | 4 cm
μπολ ξύλινο μπλε, 12 cm | 5 cm
μπολ ξύλινο μπλε, 15 cm | 6,5 cm
μπολ ξύλινο μπλε, 17 cm | 7,5 cm
μπολ ξύλινο μπλε, 25 cm | 9 cm
μπολ ξύλινο μπλε, 30 cm | 11,5 cm
μπολ ξύλινο μπλε, 35 cm | 13 cm

20403011 roll-top καπάκι,
λαβή χρωμίου, GN 1/1

20402233 καλάθι παρουσίασης καφέ σκούρο,
χρωμίου/polyrattan
40 cm | 10 cm
20403224 roll-top καπάκι SAN,
με λαβή χρωμίου, 38 cm

20402231 καλάθι παρουσίασης
polyrattan
40χ30 cm

20402232 δίσκος κοπής GN 1/1 ξύλινος,
διπλής όψης
53x32,5 cm | 2 cm

21502041
21502042
21502043
21502044
21502045
21502046
21502047

20402011 καλάθι παρουσίασης polyrattan,
GN 1/1, 53x32,5 cm | 6,5 cm
20402010 καλάθι παρουσίασης polyrattan,
GN 1/1, 53x32,5 cm | 10 cm

21502019 σαλατιέρα ξύλινη με κουτάλες
25 cm | 10 cm
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21502014 δίσκος/σουπλά ξύλινος
30 cm

41903192 πανέρι στρογγυλό, μελί, 40χ10 cm
41903187 βιτρίνα roll-top, PC, 42 cm
41903191 πανέρι GN 1/1, μελί
41903188 βιτρίνα roll-top, GN 1/1

21502010

περιστρεφόμενη ξύλινη βάση,
40 cm

21502051 ξύλινος δίσκος με αυλάκι
40 cm
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σκεύη παρουσίασης

20455222 δίσκος «Palladio» με πόδι
και γυάλινο καπάκι, 31 cm

20405051 τουρτιέρα με καπάκι
«Excalibur», 31 cm

20405554 δίσκος «Excalibur», γυάλινο καπάκι
31 cm | 15,5 cm

20455240 δίσκος «Ginevra», πλαστικό καπάκι
29 cm | 15 cm

20405050 πιατέλα 2 χρήσεων
(τυριέρα ή δίσκος ξηρών καρπών)
με πόδι, 30,5 cm

20405564 καπάκι δίσκου με λάστιχο, 28 cm

διατίθενται και σε μαύρο

20403954
μπολ λευκό, 40 cl
14,5 cm | 9 cm
20404931
stand παρουσίασης
«King M», chrome
για μπολ, δίσκους, πιάτα
15 cm | 14 cm
20404930
stand παρουσίασης
«King L», chrome
για μπολ, δίσκους, πιάτα
15 cm | 21 cm

20403259 κουτάλι λευκό
13x4,5 cm
20403260 κουτάλι μαύρο
13x4,5 cm
20403258 κουτάλι πράσινο
13x4,5 cm
20403257 κουτάλι σταχτί
13x4,5 cm

PROFESSIONAL

20403953
μπολ λευκό, 1,5 lt
21 cm | 13 cm
20403952
μπολ λευκό, 2,5 lt
24,5 cm | 15 cm
20403951
μπολ λευκό, 5 lt
30 cm | 19,5 cm

20403264 κουτάλι λευκό «Leaf»
10x4,5 cm
20403265 κουτάλι μαύρο «Leaf»
10x4,5 cm
20403266 κουτάλι πράσινο «Leaf»
10x4,5 cm

20403269 κουτάλι λευκό
11x4,5 cm
20403270 κουτάλι μαύρο
11x4,5 cm

20403267 κουτάλι λευκό 10x4,5
cm
20403268 κουτάλι μαύρο
10x4,5 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BUFFET
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20444223
σταντ μεταλλικό,
ύψος: 8 cm
20444050
σταντ μεταλλικό,
ύψος: 12 cm
20444049
σταντ μεταλλικό,
ύψος: 18 cm
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αξεσουάρ μπουφέ

21503054
χαρτοπετσετοθήκη
με έλασμα, 13 cm

21503055
χαρτοπετσετοθήκη
με έλασμα, 17 cm

21504037
χαρτοπετσετοθήκη
inox με έλασμα, 13 cm

21504088
χαρτοπετσετοθήκη
inox με έλασμα, 17 cm

21504224
χαρτοπετσετοθήκη
inox, 13 cm

21504038
χαρτοπετσετοθήκη
inox, 17 cm

21804015
χαρτοπετσετοθήκη
inox, 12x12x20 cm

22504090
χαρτοπετσετοθήκη
inox, 15x7 cm

22503038
χαρτοπετσετοθήκη
PG, 13x13 cm

22503039
χαρτοπετσετοθήκη
PG, 14x14x19 cm

22504126
χαρτοπετσετοθήκη
inox, 15x15x18 cm

22504127
χαρτοπετσετοθήκη
μεταλλική σφυρίλατη
15x15x18 cm

ΣΕΛΙΔΑ
για χαρτοπετσέτες
και τραπεζομάντηλα
ανατρέξτε

202-203

21501010
21501011
21501012
21501013
21501014
21501015
21501016
21501017
21501018
21501006
21501008
21501019
21501020
21501021

δαντέλα, 250 τμχ., 09 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 10 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 12 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 16 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 17 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 19 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 21 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 22 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 24 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 27 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 31 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 33 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 37 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 42 cm

21501022
21501002
21501009
21501007

δαντέλα, 250 τμχ., 20x40 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 26x37 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 30x40 cm
δαντέλα, 250 τμχ., 36x45 cm

21501023 δαντέλα οβάλ, 250 τμχ. 27x36 cm
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ποτήρια παρουσίασης

22503003
22503004
22503005
22503006

20405796
«Martini», 1, 48 lt

20405795
«Margarita», 2,05 lt

20405541
«Brandy», 7,5 lt

27,2 cm

26 cm

28,6 cm

βάση πάγκου για γάντια, μπλε
βάση πολλαπλών χρήσεων, μπλε,
γάντια χούφτα, 100 τμχ.
γάντια με 3 δάχτυλα, 100 τμχ.

21801002 καρτελάκι πλαστικοποιημένο
2 όψεων, 9x6 cm

7. Buffet_thom_18.qxp_Layout 1 26/1/19 1:00 μμ Page 133

21504255
κουτάλα σάλτσας,
33 cm

22504072
κουτάλα βαθιά
μονοκόμματη
6,5x29 cm

21504245
κουτάλα σάλτσας,
21 cm

22504100
κουτάλα μπουφέ
29 cm

21504246
κουτάλα σάλτσας,
32 cm

22504148
κουτάλα βαθιά
τρυπητή, 9x25 cm

20404367
κουτάλι ρυζιού,
«Astra», 30 cm

20404365
κουτάλι ρυζιού,
«Astra», 24 cm

20404363
κουτάλι σερβιρίσμ.,
«Astra», 30 cm

20404368
κουτάλι σερβιρίσμ.,
«Astra» 24 cm

20404364
κουτάλι σερβιρίσμ.,
«Astra» 26 cm

20404366
κουτάλι ρυζιού,
«Astra» 26 cm

20404392
πιρούνι σερβιρίσμ.
«Astra» 5 ακμών,
30 cm

20404362
πιρούνι σερβιρίσματος,
«Astra» 24 cm

20404391
πιρούνι σαλάτας,
«Astra», 24 cm

22504050
κουτάλι σάλτσας

20403179
κουτάλα SAN, μαύρη,
33,5 cm

20403223
λαβίδα PC μαύρη,
23 cm

21504222
σπάτουλα κέικ

20404361
σπάτουλα για λαζάνια
«Astra», 28 cm

21504295
σπάτουλα κέικ,
30 cm

21504453
σπάτουλα κέικ,
οδοντωτή, 30 cm

22504098
σπάτουλα ορθογώνια
27,5 cm

22504097
σπάτουλα τρίγωνη
27 cm

21504292
μαχαίρι βουτύρου

22504101
λαβίδα ζάχαρης,
12 cm

20444225
λαβίδα ζάχαρης
σετ 2 τμχ., 11,5 cm

22504108
λαβίδα, 22 cm

22504110
λαβίδα, inox
21 cm

22504109
λαβίδα, inox
21 cm

PROFESSIONAL

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BUFFET
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εργαλεία σερβιρίσματος
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σειρά μαγειρικών σκευών inox 18/10
σκεύη κατάλληλα για όλες τις εστίες και induction

κατσαρόλες βαθιές
(εσωτερικές διαστάσεις)
20404223 16 cm | 11 cm (2,2 lt)
20404224 18 cm | 12 cm (3 lt)
20404225 20 cm | 13 cm (4 lt)
20404226 24 cm | 15 cm (6,5 lt)

κατσαρόλες κωνικές
(εσωτερικές διαστάσεις)
20404227 16 cm | 6 cm (0,9 lt)
20404228 18 cm | 6,5 cm (1,3 lt)
20404229 20 cm | 7 cm (1,8 lt)
20404230 24 cm | 7,5 cm (2,8 lt)

κατσαρόλες ρηχές
(εσωτερικές διαστάσεις)
20404218 16 cm | 7 cm (1,4 lt)
20404219 18 cm | 8 cm (2 lt)
20404220 20 cm | 9 cm (2,5 lt)
20404221 24 cm | 10,5 cm (4,5 lt)
20404222 κατσαρόλα ρηχή με λαβή
28 cm | 12 cm (7 lt)

χύτρες ρηχές
(εσωτερικές διαστάσεις)
20404180 18 cm | 8 cm (2 lt)
20404181 20 cm | 9 cm (2,5 lt)
20404182 24 cm | 10,5 cm (4,5 lt)
20404183 28 cm | 12 cm (7 lt)
20404184 32 cm | 13 cm (10 lt)
20404185 36 cm | 14 cm (14 lt)
20404186 40 cm | 16 cm (20 lt)
20404187 44 cm | 20 cm (30 lt)
20404188 48 cm | 23 cm (41,5 lt)

χύτρες βαθιές
(εσωτερικές διαστάσεις)
20404192 18 cm | 12 cm (3 lt)
20404193 20 cm | 13 cm (4 lt)
20404194 24 cm | 15 cm (6,5 lt)
20404195 28 cm | 17 cm (10 lt)
20404196 32 cm | 18 cm (14 lt)
20404197 36 cm | 23 cm (23 lt)
20404198 40 cm | 25 cm (31 lt)
20404199 44 cm | 28 cm (42,5 lt)
20404200 48 cm | 31 cm (56 lt)

χύτρες σωτέ
(εσωτερικές διαστάσεις)
20404213 28 cm | 7 cm (4 lt)
20404214 32 cm | 7,5 cm (6 lt)
20404215 36 cm | 8 cm (8 lt)
20404216 40 cm | 8 cm (10 lt)
20404217 48 cm | 12,5 cm (22 lt)

134

τηγάνια με λαβή
(εσωτερικές διαστάσεις)
20404235 36 cm | 6,5 cm (6,1 lt)
20404236 40 cm | 7 cm (8,1 lt)
20404237 44 cm | 7 cm (10 lt)

τηγάνια
20404231
20404232
20404233
20404234

καπάκια
20404136
20404137
20404138
20404139
20404140
20404141
20404142
20404143
20404144
20404145
20404146

16 cm
18 cm
20 cm
24 cm
28 cm
32 cm
36 cm
40 cm
44 cm
48 cm

μαρμίτες
20404201
20404203
20404205
20404207
20404209
20404210
20404211
20404212

(εσωτερικές διαστάσεις)

μαρμίτες
20404202
20404204
20404206
20404208

(εσωτερικές διαστάσεις)

24 cm | 24 cm (10,7 lt)
28 cm | 28 cm (17 lt)
32 cm | 31 cm (24,5 lt)
36 cm | 35 cm (35,5 lt)
40 cm | 40 cm (50 lt)
44 cm | 43 cm (65 lt)
48 cm | 43 cm (77,5 lt)
50 cm | 50 cm(100 lt)

50 cm

(εσωτερικές διαστάσεις)

20 cm | 5 cm (1,4 lt)
24 cm | 5,5 cm (2,3 lt)
28 cm | 5,5 cm (3,2 lt)
32 cm | 6,5 cm (5 lt)
20207001 σπρέι καθαρισμού ανοξείδωτων
επιφανειών

28 cm | 23 cm (14 lt) κοντή
32 cm | 26 cm (20,5 lt) κοντή
36 cm | 29 cm (29,5 lt) κοντή
40 cm | 32 cm (40 lt) κοντή
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σειρά μαγειρικών σκευών inox 18/10 «Profi line»
Η επαγγελματική σειρά που διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν ανάγκη οι ειδικοί των επαγγελματικών χώρων εστίασης. Σώμα: satin
γυάλισμα που μένει, εξαιρετική αντοχή με ενίσχυση
στο γυαλιστερό χείλος • Λαβές: εργονομικές, συμπαγής, δεν υπερθεμαίνονται • Πάτος: τύπου sandwich, inox-αλουμίνιο-inox, ολικής διασποράς
θερμότητας, κατάλληλος και για εστίες induction •
Καπάκι: πάχους 1 mm και διαθέτουν τρύπες για να
διαφεύγει ο ατμός.

χύτρες ρηχές με καπάκι
20444375 16 cm | 7,5 cm (1,5 lt)
20444376 20 cm | 9 cm) (2,8 lt)
20444348 24 cm | 10,5 cm (4,8 lt)
20444347 28 cm | 12 cm (7,5 lt)
20444377 32 cm | 15 cm (12 lt)

χύτρες βαθιές με καπάκι
20444378 16 cm | 11 cm (2 lt)
20444345 20 cm | 13 cm (4 lt)
20444343 24 cm | 15 cm (7 lt)
20444346 28 cm | 17 cm (10 lt)
20444379 32 cm | 19 cm (15 lt)
20444380 36 cm | 23 cm (23,5 lt)

μαρμίτες με καπάκι
20444381 16 cm | 11 cm (2 lt)
20444382 20 cm | 13 cm (4 lt)
20444349 24 cm | 15 cm (7 lt)
20444350 28 cm | 17 cm (10 lt)
20444383 32 cm | 19 cm (15 lt)
20444384 36 cm | 23 cm (23,5 lt)

κατσαρόλες χωρίς καπάκι
20444385 14 cm | 7 cm (1,2 lt)
20444386 16 cm | 7,5 cm (1,5 lt)
20444387 18 cm | 8 cm (2 lt)
20444388 20 cm | 9 cm (3 lt)

χύτρες ταχύτητας
21504862 12 lt
21504874 14 lt
21504416 16 lt
21504898 ανταλλακτικό καπάκι
21504861 ανταλλακτική βαλβίδα
21503527 ανταλλακτικό λάστιχο

PROFESSIONAL

χύτρες ψαριού με σχάρα
20404521 45 cm
20404289 60 cm
21504149 χύτρα inox 18/10, με βρύση, 52 lt
40x40 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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κατσαρόλες σωτέ κωνικές χωρίς καπάκι
20444389 16 cm | 6 cm (0,9 lt)
20444390 20 cm | 6 cm (1,5 lt)
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σειρά σκευών αλουμινίου

σφηρίλατα

μαρμίτες αλουμινίου με καπάκι
21504150
28 cm | 28 cm (17,2 lt)
21504151
30 cm | 30 cm (21,2 lt)
21504152
32 cm | 32 cm (26 lt)
21504153
34 cm | 34 cm (30,8 lt)
21504154
36 cm | 36 cm (36 lt)
21504155
38 cm | 38 cm (43 lt)
21504156
40 cm | 40 cm (50 lt)
21504157
45 cm | 34 cm (54 lt)
21504158
50 cm | 50 cm (98 lt)
21504159
55 cm | 45 cm (106,8 lt)

χύτρες βαθιές αλουμινίου με καπάκι
21504160
26 cm | 17 cm (9 lt)
21504161
28 cm | 18 cm (11 lt)
21504269
30 cm | 20 cm (14 lt)
21504162
30 cm | 24 cm (17 lt)
21504163
32 cm | 21 cm (17 lt)
21504164
34 cm | 22 cm (20 lt)
21504165
36 cm | 24 cm (24 lt)
21504166
38 cm | 26 cm (29 lt)
21504167
40 cm | 27 cm (34 lt)
21504168
45 cm | 30 cm (47 lt)
21504169
50 cm | 33 cm (64 lt)

μαρμίτες αλουμινίου σφηρίλατες με καπάκι
21504860
28 cm | 28 cm (17,2 lt)
21504936
30 cm | 30 cm (21,2 lt)
21504859
32 cm | 32 cm (26 lt)

χύτρες σωτέ αλουμινίου με καπάκι
21504170
30 cm | 13 cm (9 lt)
21504171
32 cm | 14 cm (11 lt)
21504172
34 cm | 15 cm (14 lt)
21504173
36 cm | 15 cm (16 lt)
21504174
38 cm | 16 cm (22 lt)
21504175
40 cm | 16 cm (28 lt)
21504176
45 cm | 20 cm (32 lt)
21504177
50 cm | 20 cm (38 lt)

χύτρες ρηχές αλουμινίου σφηρίλατες
με καπάκι
21504858
26 cm | 17 cm (9 lt)
21504857
28 cm | 14 cm (9 lt)
21504856
28 cm | 18 cm (11 lt)
21504855
30 cm | 20 cm (14 lt)
21504854
30 cm | 24 cm (17 lt)
21504853
30 cm | 13 cm (9 lt)
21504852
30 cm | 15 cm (11 lt)
21504851
32 cm | 14 cm (11 lt)
21504850
32 cm | 16 cm (13 lt)
21504849
32 cm | 21 cm (17 lt)
21504848
32 cm | 28 cm (21 lt)

χύτρες ρηχές αλουμινίου με καπάκι
21504310
28 cm | 14 cm (9 lt)
21504311
30 cm | 15 cm (11 lt)
21504312
32 cm | 16 cm (13 lt)
21504313
34 cm | 17 cm (15 lt)
21504314
36 cm | 18 cm (18 lt)
21504315
38 cm | 19 cm (21 lt)
21504316
40 cm | 20 cm (25 lt)
21504317
45 cm | 23 cm (36 lt)
21504318
50 cm | 25 cm (49 lt)
21504319
55 cm | 28 cm (66 lt)

κατσαρόλες αλουμινίου με χέρι και καπάκι
21504178
18 cm | 9 cm (2 lt)
21504179
20 cm | 10 cm (3 lt)
21504180
22 cm | 11 cm (4 lt)
21504181
24 cm | 12 cm (5 lt)
21504182
26 cm | 13 cm (6 lt)
φριτούρες αλουμινίου σφηρίλατες

φριτούρες αλουμινίου
21504210 φριτούρα, 26 cm | 15 cm
21504215 σίτα, 24 cm
21504211 φριτούρα, 28 cm | 17 cm
21504216 σίτα, 26 cm
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21504212 φριτούρα, 30 cm | 18 cm
21504217 σίτα, 28 cm
21504213 φριτούρα, 32 cm | 19 cm
21504218 σίτα, 30 cm
21504214 φριτούρα, 34 cm | 20 cm
21504219 σίτα, 32 cm

καπάκια αλουμινίου
21504303
26 cm
21504304
28 cm
21504305
30 cm
21504306
32 cm
21504307
34 cm
21504308
36 cm
21504309
40 cm

21504847
21504215

φριτούρα, 26 cm | 15 cm
σίτα, 24 cm | 13 cm

21504846
21504216

φριτούρα, 28 cm | 17 cm
σίτα, 26 cm | 15 cm

21504935
21504217

φριτούρα, 30 cm | 18 cm
σίτα, 28 cm | 16 cm

21504845
21504218

φριτούρα, 28 cm | 28 cm
σίτα, 30 cm | 17 cm
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41204144
41204062
41204063
41204064
41204065
41204066
41204067
41204068
41204069
41204070
41204071
41204072
41204073
41204074
41204132
41204133

41104058
41104025
41104026
41104027
41104028
41104050

ταψί αλουμινίου, 16 cm
ταψί αλουμινίου, 18 cm
ταψί αλουμινίου, 20 cm
ταψί αλουμινίου, 22 cm
ταψί αλουμινίου, 24 cm
ταψί αλουμινίου, 26 cm
ταψί αλουμινίου, 28 cm
ταψί αλουμινίου, 30 cm
ταψί αλουμινίου, 32 cm
ταψί αλουμινίου, 34 cm
ταψί αλουμινίου, 36 cm
ταψί αλουμινίου, 38 cm
ταψί αλουμινίου, 40 cm
ταψί αλουμινίου, 42 cm
ταψί αλουμινίου, 48 cm
ταψί αλουμινίου, 50 cm

ταψί ορθογ. εμαγιέ, 28,5x20 cm
ταψί ορθογ. εμαγιέ, 23,5x35 cm
ταψί ορθογ. εμαγιέ, 27,5x37 cm
ταψί ορθογ. εμαγιέ, 35x40 cm
ταψί ορθογ. εμαγιέ, 38x43 cm
ταψί ορθογ. εμαγιέ, 32x46 cm

41204145
41204162
41204167
41204168
41204001
41204002
41204003
41204004
41204005
41204006
41204007
41204008
41204009
41204086

σινί αλουμινίου, 15 cm
σινί αλουμινίου, 20 cm
σινί αλουμινίου, 22 cm
σινί αλουμινίου, 24 cm
σινί αλουμινίου, 26 cm
σινί αλουμινίου, 28 cm
σινί αλουμινίου, 30 cm
σινί αλουμινίου, 32 cm
σινί αλουμινίου, 34 cm
σινί αλουμινίου, 36 cm
σινί αλουμινίου, 38 cm
σινί αλουμινίου, 40 cm
σινί αλουμινίου, 42 cm
σινί αλουμινίου, 44 cm

41104031
41104032
41104033
41104034
41104035
41104036

ταψί ορθογώνιο inox, 20x29 cm
ταψί ορθογώνιο inox, 23,5x35 cm
ταψί ορθογώνιο inox, 27,5x37 cm
ταψί ορθογώνιο inox, 35x40 cm
ταψί ορθογώνιο inox, 38x43 cm
ταψί ορθογώνιο inox, 32x46 cm

41104021
41104022
41104020
41104023

ταψί αλουμιν. ορθογ., 23,5x35 cm
ταψί αλουμιν. ορθογ., 27,5x37 cm
ταψί αλουμιν. ορθογ., 35x40 cm
ταψί αλουμιν. ορθογ., 38x43 cm

41104107
41104108
41104109
41104110
41104111

ταψί ορθογ. βαθύ inox, 20x29 cm
ταψί ορθογ. βαθύ inox, 23,5x35 cm
ταψί ορθογ. βαθύ inox, 27,5x37 cm
ταψί ορθογ. βαθύ inox, 35x40 cm
ταψί ορθογ. βαθύ inox, 38x43 cm

41104080 ταψί εμαγιέ, 22 cm
41104081 ταψί εμαγιέ, 26 cm
41104082 ταψί εμαγιέ, 30 cm

αντικολλητικά «Keystone»

αντικολλητικά
40604079
40604018
40604019
40604020

ταψί ορθογώνιο, 25 cm
ταψί ορθογώνιο, 30 cm
ταψί ορθογώνιο, 35 cm
ταψί ορθογώνιο, 40 cm

40604083
40604084
40604085
40604086

ταψί πίτσας βαθύ, 28 cm
ταψί πίτσας βαθύ, 30 cm
ταψί πίτσας βαθύ, 32 cm
ταψί πίτσας βαθύ, 36 cm

41104070
41104071
41104072
41104073
41104074
41104075

ταψί εμαγιέ βαθύ, 27x16 cm
ταψί εμαγιέ βαθύ, 28,5x20 cm
ταψί εμαγιέ βαθύ, 35x23.5 cm
ταψί εμαγιέ βαθύ, 37x27,5 cm
ταψί εμαγιέ βαθύ, 40x35 cm
ταψί εμαγιέ βαθύ, 43x38 cm

40604118
40604120
40604122
40604124
40604126
40604128
40604130
40604132
40604134
40604136
40604138
40604140

ταψί στρογγυλό, 18 cm
ταψί στρογγυλό, 20 cm
ταψί στρογγυλό, 22 cm
ταψί στρογγυλό, 24 cm
ταψί στρογγυλό, 26 cm
ταψί στρογγυλό, 28 cm
ταψί στρογγυλό, 30 cm
ταψί στρογγυλό, 32 cm
ταψί στρογγυλό, 34 cm
ταψί στρογγυλό, 36 cm
ταψί στρογγυλό, 38 cm
ταψί στρογγυλό, 40 cm

αντικολλητικά

PROFESSIONAL

41104083 σινί εμαγιέ, 34 cm
41104084 σινί εμαγιέ, 38 cm
41104085 σινί εμαγιέ, 40 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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«Blue Steel»
20404283 δίσκος πίτσας, 24 cm
20404284 δίσκος πίτσας, 28 cm
20404285 δίσκος πίτσας, 32 cm
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φόρμες ζαχαροπλαστικής

40 cm

32,5 cm

φόρμες σιλικόνης GN 1/3

Οι φόρμες σιλικόνης διαστάσεων
GN 1/3 επιτρέπουν την τοποθέτησή τους
είτε σε δίσκο 60χ40 cm (4 τεμ.),
είτε σε δίσκο GN 1/1 (3 τεμ.),
είτε σε δίσκο GN 1/3 (1 τεμ.).

32,5 cm

53 cm

60 cm

Ιδανικές για θερμοκρασίες -60° έως 260°C. Για χρήση σε φούρνο
και φούρνο μικροκυμάτων. Πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

17,6 cm

20403758 φόρμα σιλικόνης
tartalette,
15 θεσεων
5 cm | 1,7 cm

20403757 φόρμα σιλικόνης
madeleines,
9 θεσεων
7x4,7 cm | 1,7 cm

20403756 φόρμα σιλικόνης
briochette,
6 θεσεων
8 cm | 4 cm

20403754 φόρμα σιλικόνης
mini cake,
9 θεσεων
8x3 cm | 3,3 cm

20403753 φόρμα σιλικόνης
muffins, 6 θεσεων
6,9 cm | 4 cm

20403752 φόρμα σιλικόνης
mini madeleines,
20 θεσ.
4,2x2,9 cm | 1,1 cm

20403751 φόρμα σιλικόνης
cannele bordelais,
8 θεσ.
5,4 cm | 4,8 cm

20403755 φόρμα σιλικόνης
mini muffins,
11 θεσεων 5,3 cm | 3 cm

20403759 φόρμα σιλικόνης
semi-sphere,
6 θεσεων
7 cm | 3,2 cm

αντικολλητικά «Keystone»
41104078 φόρμα ορθογ. εμαγιέ, 13x30x7 cm
41104041 φόρμα ορθογ. εμαγιέ, 13x35x7 cm
41104079 φόρμα ορθογ. εμαγιέ, 13x35x9 cm

αντικολλητικά
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40604076 φορμάκι κρεμ καραμελέ, 8 cm

20404334 τσέρκι inox ορθογώνιο,
ύψους 6 cm
ρυθμιζόμενο 24x20 έως 46χ38 cm

40604147 φόρμα ορθογώνια, Ν.25, 25χ6 cm
40604148 φόρμα ορθογώνια, Ν.30, 30χ6 cm
40604051 φόρμα ορθογώνια, Ν.35, 35χ6 cm

αντικολλητικά
40604081 φορμάκι τάρτας δαντελωτό, 10 cm

20404707 τσέρκι inox στρογγυλό,
ύψους 6 cm
ρυθμιζόμενο 16 έως 30 cm

41104067 φόρμα αλουμινίου, 13x30 cm
41104039 φόρμα αλουμινίου, 13x38 cm

αντικολλητικά
40604052 φόρμα στρογγυλή, 24 cm
40604053 φόρμα στρογγυλή, 26 cm
40604054 φόρμα στρογγυλή, 28 cm

φορμάκι αλουμινίου για μπιφτέκια
43504084 φορμάκι ίσιο
43504085 φορμάκι ίσιο
43504086 φορμάκι ίσιο

14x1 cm
15x1 cm
16x1 cm

8. kouzina_thom_18.qxp_Layout 1 28/1/19 8:08 μμ Page 139

σκεύη ψησίματος

20405203 ταψί πυρέξ ορθογώνιο,
35x20x5,5 cm, 2,4 lt
20405134 ταψί πυρέξ ορθογώνιο,
38,5x22x6,5 cm, 3 lt

20405410 ταψί πυρέξ ορθογώνιο,
38χ28 cm, 5 lt

20405659 ταψί πυρέξ ορθογώνιο,
42x28x5,5 cm, 4 lt

350°C

δίσκοι «Choc 5»
20403782 σετ 2 γάντια φούρνου με fiberglass
έξτρα προστασία από τα υγρά, 43 cm

20404291 δίσκος ψησίματος
αντικολλητικός, GN1/1
20444253 δίσκος ψησίματος
αντικολλητικός, 60χ40 cm

20403131 επιφάνεια σιλικόνης, GN 1/1
20433101 επιφάνεια σιλικόνης, 60x40 cm

250°C

διάτρητοι δίσκοι αλουμινίου
20407002 σετ 2 γάντια φούρνου βαμβακερά

20404290 δίσκος διάτρητος, GN 1/1
20404902 δίσκος διάτρητος
με 3 πλαϊνά, 60x40 cm

20407006 σετ 2 γάντια φούρνου δερμάτινα

41104097 δίσκος αλουμινίου, 50x28 cm
41104098 δίσκος αλουμινίου, 50x33 cm
41104099 δίσκος αλουμινίου, 60x40 cm

σίτες αντικολλητικές
20444008 σετ 5 σίτες, 40χ30 cm
20444003 σετ 5 σίτες, 53χ32,5 cm
20444004 σετ 5 σίτες, 60χ40 cm

επιφάνειες ψησίματος σιλικόνης
20403909 40χ30 cm
20403881 53χ32,5 cm
20403882 60χ40 cm

500°C

γκρίλιες «Choc 5»
20404456 γκρίλια, GN 1/1
20404902 γκρίλια, 60x40 cm

500°C

επιφάνειες ψησίματος αντικολ/κές PTFE
20403640 επιφάνεια καφέ, 40χ30 cm
20403641 επιφάνεια καφέ, 60χ40 cm

220°C

επιφάνειες ψησίματος αντικολ/κές PTFE
20403914 γάντι σιλικόνης

PROFESSIONAL

52707024 αντικολλητικό χαρτί ψησίματος
60x40 cm (500 τμχ.)

20403642 επιφάνεια μαύρη, 40χ30 cm
20403643 επιφάνεια μαύρη, 60χ40 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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20408033 σετ 2 γάντια φούρνου
με άνετη εφαρμογή
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τηγάνια induction

«Choc Resto» induction
20404175
20404176
20404177
20404178

τηγάνι induction, 20 cm
τηγάνι induction, 24 cm
τηγάνι induction, 28 cm
τηγάνι induction, 32 cm

20404859 τηγάνι induction, 24 cm | 5 cm
20404858 τηγάνι induction, 28 cm | 5,5 cm
20404857 τηγάνι induction, 32 cm | 6 cm

induction

induction

20444226 τηγάνι induction οβάλ, 30 cm

20404703 τηγάνι grill induction, 29x29 cm

20444056 τηγάνι αντικολλητικό induction
20 cm | 4,5 cm
20444017 τηγάνι αντικολλητικό induction
24 cm | 4,5 cm
20444057 τηγάνι αντικολλητικό induction
28 cm | 5 cm
20444018 τηγάνι αντικολλητικό induction
32 cm | 5 cm

αντικολλητικά «Choc 5»
20404292
20404294
20404295
20404296
20404297
20404298
20404299
20404300

τηγάνι αντικολλητικό, 20 cm
τηγάνι αντικολλητικό, 24 cm
τηγάνι αντικολλητικό, 26 cm
τηγάνι αντικολλητικό, 28 cm
τηγάνι αντικολλητικό, 30 cm
τηγάνι αντικολλητικό, 32 cm
τηγάνι αντικολλητικό, 36 cm
τηγάνι αντικολλητικό, 40 cm

20404592
20404593
20404594
20404595
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20404286 τηγάνι κρέπας, 22 cm
20404287 τηγάνι κρέπας, 26 cm
20404288 τηγάνι κρέπας, 30 cm

20404587 τηγάνι κρέπας induction, 26 cm

αντικολλητικά «Choc 5»

«Blue Steel»
20404080
20404081
20404082
20404083
20404084
20404085
20404086

τηγάνι, 22 cm
τηγάνι, 24 cm
τηγάνι, 26 cm
τηγάνι, 28 cm
τηγάνι, 32 cm
τηγάνι, 36 cm
τηγάνι, 40 cm

αντικολλητικά «Choc 5»

αντικολλητικά «Choc 5»

«Choc Resto» induction

induction
20444402 επιφάνεια grill induction, 26 cm

τηγάνι σωτέ, 20 cm | 6,5 cm
τηγάνι σωτέ, 24 cm | 7 cm
τηγάνι σωτέ, 28 cm | 7 cm
τηγάνι σωτέ, 32 cm | 8 cm

20444403 τηγάνι ορθογώνιο,
38χ26 cm | 4,2 cm

φριτούρες
20444231
20444232
20444041
20444233

φριτούρα, 32 cm | 9,3 cm
φριτούρα, 36 cm | 10,6 cm
φριτούρα, 40 cm | 13,1 cm
φριτούρα, 45 cm | 14,5 cm

20444234
20444235
20444039
20444236

καλάθι φριτούρας, 32 cm | 8,7 cm
καλάθι φριτούρας, 36 cm | 9,3 cm
καλάθι φριτούρας, 39 cm | 12,4 cm
καλάθι φριτούρας, 45 cm | 15 cm
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τηγάνια

«Icast»
21504889
21504890
21504891
21504892

τηγάνι κρέπας αντικολλητικό, 22 cm
τηγάνι κρέπας αντικολλητικό, 24 cm
τηγάνι κρέπας αντικολλητικό, 26 cm
τηγάνι κρέπας αντικολλητικό, 28 cm

40604164
40604159
40604160
40604161
40604158
40604162
40604163
40604165

τηγάνι με μεταλλική λαβή, 20 cm
τηγάνι με μεταλλική λαβή, 22 cm
τηγάνι με μεταλλική λαβή, 24 cm
τηγάνι με μεταλλική λαβή, 26 cm
τηγάνι με μεταλλική λαβή, 28 cm
τηγάνι με μεταλλική λαβή, 30 cm
τηγάνι με μεταλλική λαβή, 32 cm
τηγάνι με μεταλλική λαβή, 36 cm

20444398 τηγάνι σωτέ, 32 cm | 10 cm

τηγάνια «Carbone steel»

wok ελαφρύ
32 cm
36 cm

24 cm | 5,5 cm
28 cm | 5,5 cm
32 cm | 5,5 cm
36 cm | 5,5 cm
40 cm | 5,5 cm

αντικολλητικό cast aluminium

20444237 τηγάνι wok αλουμινίου
28 cm | 7,5 cm (πάτος 21 cm)
20444238 τηγάνι wok αλουμινίου
32 cm | 10 cm (πάτος 21 cm)

81304012 wok με ξύλινο χέρι
81304013 wok με ξύλινο χέρι

αντικολλητικά cast aluminium
20444393
20444394
20444395
20444396
20444397

20444227
20444228
20444391
20444229
20444230
20444392

τηγάνι, 20 cm | 3,2 cm
τηγάνι, 22 cm | 4 cm
τηγάνι, 24 cm | 3,5 cm
τηγάνι, 26 cm | 4 cm
τηγάνι, 28 cm | 4 cm
τηγάνι, 32 cm | 5 cm

αντικολλητικό cast aluminium
20444399 wok, 32 cm | 10 cm

αντικολλητικό cast aluminium
τηγάνι wok (2mm), 26 cm
τηγάνι wok (2mm), 28 cm
τηγάνι wok (2mm), 30 cm
βάση για τηγάνι wok

20404705 τηγάνι παέγιας αλουμινίου, 28 cm
20404706 τηγάνι παέγιας αλουμινίου, 32 cm
20404704 τηγάνι παέγιας αλουμινίου, 24 cm

αντικολλητικό cast aluminium
20444400 τηγάνι ψαριού, 40χ27,5 cm | 3,5 cm

21504188 τηγάνι wok (2mm), 33 cm
21504189 τηγάνι wok (2mm), 36 cm

αντικολλητικό cast aluminium
21504392 τηγάνι grill μαντεμένιο, 25 cm

PROFESSIONAL

21504451 τηγάνι grill, 28x28cm

20444401 τηγάνι κρέπας, 32 cm | 2 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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21504185
21504186
21504187
21504184

20444069 τηγάνι grill, 28x28 cm | 5,5 cm

8. kouzina_thom_18.qxp_Layout 1 26/1/19 4:37 μμ Page 142

δοχεία GN inox 201
GN 2/1- 53x65 cm
41904201
41904202
41904203
41904204
41904206

δοχείο, GN 2/1 - 2 cm
δοχείο, GN 2/1 - 4 cm
δοχείο, GN 2/1 - 6,5 cm
δοχείο, GN 2/1 - 10 cm
καπάκι, GN 2/1 inox, χωρίς εγκοπή

41904207
41904208
41904209
41904210
41904211
41904212
41904213

δοχείο GN 1/1 - 2,5 cm
δοχείο GN 1/1 - 6,5 cm
δοχείο GN 1/1 - 10 cm
δοχείο GN 1/1 - 15 cm
δοχείο GN 1/1 - 20 cm
καπάκι GN 1/1 inox, χωρίς εγκοπή
καπάκι GN 1/1 inox, με εγκοπή

GN 1/1 - 53x32,5 cm

GN 1/2 - 32,5x26,5 cm
41904316
41904215
41904216
41904217
41904218
41904219
41904220

δοχείο GN 1/2 - 2,5 cm
δοχείο GN 1/2 - 6,5 cm
δοχείο GN 1/2 - 10 cm
δοχείο GN 1/2 - 15 cm
δοχείο GN 1/2 - 20 cm
καπάκι GN 1/2 inox, χωρίς εγκοπή
καπάκι GN 1/2 inox, με εγκοπή

41904221
41904222
41904223
41904224
41904225
41904226

δοχείο GN 1/6 - 6,5 cm
δοχείο GN 1/6 - 10 cm
δοχείο GN 1/6 - 15 cm
καπάκι GN 1/6 inox, χωρίς εγκοπή
καπάκι GN 1/6 inox, με εγκοπή

41904237
41904238
41904239
41904240

δοχείο GN 1/9 - 6,5 cm
δοχείο GN 1/9 - 10 cm
καπάκι GN 1/9 inox, χωρίς εγκοπή
καπάκι GN 1/9 inox, με εγκοπή

δοχείο διάτρητο, inox, GN 1/1 6,5 cm 41904250 δοχείο διάτρητο, inox, GN 1/2 6,5 cm
δοχείο διάτρητο, inox, GN 1/1 10 cm 41904251 δοχείο διάτρητο, inox, GN 1/2 10 cm
δοχείο διάτρητο, inox, GN 1/1 15 cm 41904252 δοχείο διάτρητο, inox, GN 1/2 15 cm
δοχείο διάτρητο, inox, GN 1/1 20 cm

δοχείο GN 1/4 - 6,5 cm
δοχείο GN 1/4 - 10 cm
δοχείο GN 1/4 - 15 cm
καπάκι GN 1/4 inox, χωρίς εγκοπή
καπάκι GN 1/4 inox, με εγκοπή

GN 2/3 - 35x32,5 cm
41904241
41904164
41904243
41904244
41904245

διάτρητα GN 1/2 - 32,5x26,5 cm

διάτρητα GN 1/1 - 53x32,5 cm
41904246
41904247
41904248
41904249

δοχείο GN 1/3 - 6,5 cm
δοχείο GN 1/3 - 10 cm
δοχείο GN 1/3 - 15 cm
δοχείο GN 1/3 - 20 cm
καπάκι GN 1/3 inox, χωρίς εγκοπή
καπάκι GN 1/3 inox, με εγκοπή

41904227
41904228
41904229
41904230
41904231

GN 1/9 - 17,3x10,8 cm

GN 1/6 - 17,3x16,2 cm
41904232
41904233
41904234
41904235
41904236

GN 1/4 - 26,2x16,2 cm

GN 1/3 - 32,5x17,3 cm

δοχείο GN 2/3 - 6,5 cm
δοχείο GN 2/3 - 10 cm
δοχείο GN 2/3 - 15 cm
δοχείο GN 2/3 - 20 cm
καπάκι GN 2/3 inox, χωρίς εγκοπή

σχάρες στραγγίσματος
41904253 σχάρα στραγγίσματος, inox, GN 1/1
41904254 σχάρα στραγγίσματος, inox, GN 1/2
41904257 σχάρα στραγγίσματος, inox, GN 1/3

δοχεία GN inox 18/8 (πάχος 0,6 mm)
GN 1/1- 53x32,5 cm
41904509
41904510
41904511
41904512
41904513
41904212
41904213

δοχείο GN 1/1 - 2,5 cm
δοχείο GN 1/1 - 6,5 cm
δοχείο GN 1/1 - 10 cm
δοχείο GN 1/1 - 15 cm
δοχείο GN 1/1 - 20 cm
καπάκι GN 1/1
καπάκι GN 1/1 με εγκοπή

GN 1/2- 32,5x26,5 cm
41904514
41904515
41904516
41904485
41904517
41904219
41904220
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GN 1/4- 26,2x16,2 cm
41904522
41904523
41904486
41904230
41904231

δοχείο GN 1/4 - 6,5 cm
δοχείο GN 1/4 - 10 cm
δοχείο GN 1/4 - 15 cm
καπάκι GN 1/4
καπάκι GN 1/4 με εγκοπή

δοχείο GN 1/2 - 2,5 cm
δοχείο GN 1/2 - 6,5 cm
δοχείο GN 1/2 - 10 cm
δοχείο GN 1/2 - 15 cm
δοχείο GN 1/2 - 20 cm
καπάκι GN 1/2
καπάκι GN 1/2 με εγκοπή

GN 1/3- 32,5x17,3 cm
41904518
41904519
41904520
41904521
41904225
41904226

GN 1/6- 17,3x16,2 cm
41904524
41904525
41904484
41904235
41904236

δοχείο 1/6 - 6,5 cm
δοχείο 1/6 - 10 cm
δοχείο 1/6 - 15 cm
καπάκι 1/6
καπάκι 1/6 με εγκοπή

δοχείο GN 1/3 - 6,5 cm
δοχείο GN 1/3 - 10 cm
δοχείο GN 1/3 - 15 cm
δοχείο GN 1/3 - 20 cm
καπάκι GN 1/3
καπάκι GN 1/3 με εγκοπή

GN 1/9- 17,3x10,8 cm
41904526
41904527
41904239
41904240

δοχείο 1/9 - 6,5 cm
δοχείο 1/9 - 10 cm
καπάκι 1/9
καπάκι 1/9 με εγκοπή
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δοχεία GN, inox, 18/10 (πάχος 0,7 mm)
GN 1/1 - 53x32,5 cm

GN 2/1- 53x65 cm
δοχείο inox, GN 2/1 - 1 cm
δοχείο inox, GN 2/1 - 2 cm
δοχείο inox, GN 2/1 - 4 cm
δοχείο inox, GN 2/1 - 6,5 cm
δοχείο inox, GN 2/1 - 10 cm
δοχείο inox, GN 2/1 - 15 cm
δοχείο inox, GN 2/1 - 20 cm
καπάκι inox, GN 2/1
σχάρα στραγγίσματος inox, G/N 2/1

21504329
21504330
21504331
21504332
21504333
21504334
21504335
21504376
21504425

δοχείο inox, GN 1/2 - 2 cm
δοχείο inox, GN 1/2 - 4 cm
δοχείο inox, GN 1/2 - 6,5 cm
δοχείο inox, GN 1/2 - 10 cm
δοχείο inox, GN 1/2 - 15 cm
δοχείο inox, GN 1/2 - 20 cm
καπάκι inox, G/N 1/2
σχάρα στραγγίσματος inox, G/N 1/2

21504357
21504358
21504359
21504360
21504361
21504362
21504381
21504428

δοχείο inox, GN 1/4 - 2 cm
δοχείο inox, GN 1/4 - 4 cm
δοχείο inox, GN 1/4 - 6,5mm
δοχείο inox, GN 1/4 - 10 cm
δοχείο inox, GN 1/4 - 15 cm
δοχείο inox, GN 1/4 - 20 cm
καπάκι inox, G/N 1/4
σχάρα στραγγίσματος inox, G/N 1/4

21504351
21504352
21504353
21504354
21504355
21504356
21504380
21504427

δοχείο inox, GN 1/3 - 2 cm
δοχείο inox, GN 1/3 - 4 cm
δοχείο inox, GN 1/3 - 6,5 cm
δοχείο inox, GN 1/3 - 10 cm
δοχείο inox, GN 1/3 - 15 cm
δοχείο inox, GN 1/3 - 20 cm
καπάκι inox, G/N 1/3
σχάρα στραγγίσματος inox, G/N 1/3

21504363
21504364
21504365
21504366
21504382
21504429

δοχείο inox, GN 1/6 - 6,5 cm
δοχείο inox, GN 1/6 - 10 cm
δοχείο inox, GN 1/6 - 15 cm
δοχείο inox, GN 1/6 - 20 cm
καπάκι G/N inox, 1/6
σχάρα στραγγίσματος inox, G/N 1/6

GN 1/4 - 26,2x16,2 cm

δοχείο inox, GN 2/3 - 2 cm
δοχείο inox, GN 2/3 - 4 cm
δοχείο inox, GN 2/3 - 6,5 cm
δοχείο inox, GN 2/3 - 10 cm
δοχείο inox, GN 2/3 - 15 cm
δοχείο inox, GN 2/3 - 20 cm
καπάκι inox, G/N 2/3

GN 2/4 - 53x16,2 cm
21504348
21504349
21504350
21504379

δοχείο inox, GN 2/4 - 4 cm
δοχείο inox, GN 2/4 - 6,5 cm
δοχείο inox, GN 2/4 - 10 cm
καπάκι inox, GN 2/4

21504367
21504368
21504383
21504430

δοχείο inox, GN 1/9, 6,5 cm
δοχείο inox, GN 1/9, 10 cm
καπάκι inox, GN 1/9
σχάρα στραγγίσματος inox, G/N 1/9

21504369
21504370
21504371
21504372
21504373
21504374

δοχείο inox, GN 1/1 - 2 cm
δοχείο inox, GN 1/1 - 4 cm
δοχείο inox, GN 1/1 - 6,5 cm
δοχείο inox, GN 1/1 - 10 cm
δοχείο inox, GN 1/1 - 15 cm
δοχείο inox, GN 1/1 - 20 cm

GN 1/9 - 17,3x10,8 cm

GN 1/6 - 17,3x16,2 cm

41904255 ράβδος στήριξης GN, 53 cm
41904256 ράβδος στήριξης GN, 32,5 cm

21504440 σχάρα inox, GN 1/1 (για τρόλεϊ)
20404902 σχάρα inox, 60x40 cm (για τρόλεϊ)

20403664 ισοθερμικό δοχείο μεταφοράς
τροφίμων, από EPP polypropylene
για θερμοκρασίες -20°C - +110°C
δέχεται GN 1/1 - 20 cm
60χ40 cm | 28,5

20403665 ισοθερμικό δοχείο μεταφοράς
τροφίμων πολύ ελαφρύ, ανθεκτικό
με πόρτα που σφραγίζει
για θερμοκρασίες -20°C - +110°C
δέχεται GN 1/1
63,5x46,5 cm | 66 cm

PROFESSIONAL

GN 2/3 - 35x32,5 cm
21504336
21504337
21504338
21504339
21504340
21504341
21504377

GN 1/3 - 32,5x17,3 cm

GN 1/2 - 32,5x26,5 cm
21504342
21504343
21504344
21504345
21504346
21504347
21504378
21504426

δοχείο inox, GN 1/1 - 1 cm
δοχείο inox, GN 1/1 - 2 cm
δοχείο inox, GN 1/1 - 4 cm
δοχείο inox, GN 1/1 - 6,5 cm
δοχείο inox, GN 1/1 - 10 cm
δοχείο inox, GN 1/1 - 15 cm
δοχείο inox, GN 1/1 - 20 cm
καπάκι inox, G/N 1/1
σχάρα στραγγίσματος inox, G/N 1/1

διάτρητο GN 1/1 - 53x32,5 cm

τρόλεϊ μεταφοράς δίσκων, inox
41904263 15 θέσεων GN 1/1
56χ38χ170 cm
41904262 15 θέσεων GN 2/1
59x68x170 cm
41904264 15 θέσεων 60x40 cm
59x68x170 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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21504322
21504323
21504324
21504325
21504326
21504327
21504328
21504375
21504424
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δοχεία GN polycarbonate

δοχείο PC, GN 1/1 - 6,5 cm
δοχείο PC, GN 1/1 - 10 cm
δοχείο PC, GN 1/1 - 15 cm
δοχείο PC, GN 1/1 - 20 cm
καπάκι PC, χωρίς εγκοπή, GN 1/1
καπάκι PC, με εγκοπή, GN 1/1
σχάρα στραγγίσματος PC, GN 1/1

41903137
41903138
41903139
41903140
41903141
41903142
41903171

δοχεία PC GN 1/4 - 26,2x16,2 cm

δοχεία PC GN 1/3 - 32,5x17,3 cm
δοχείο PC, GN 1/3 6,5 cm
δοχείο PC, GN 1/3 10 cm
δοχείο PC, GN 1/3 15 cm
δοχείο PC, GN 1/3 20 cm
καπάκι PC, χωρίς εγκοπή, GN 1/3
καπάκι PC, με εγκοπή, GN 1/3
σχάρα στραγγίσματος PC, GN 1/3

41903149
41903150
41903151
41903152
41903153
41903173

δοχείο PC, GN 1/6 6,5 cm
δοχείο PC, GN 1/6 10 cm
δοχείο PC, GN 1/6 15 cm
καπάκι PC, χωρίς εγκοπή, GN 1/6
καπάκι PC, με εγκοπή, GN 1/6
σχάρα στραγγίσματος PC, GN 1/6

41903159 δοχείο PC, GN 1/9 6,5 cm
41903160 δοχείο PC, GN 1/9 10 cm
41903161 καπάκι PC, χωρίς εγκοπή, GN 1/9

GN 1/4
GN 2/3

GN 1/2

GN 1/3

GN 1/4
GN 2/1
GN 2/3

32,5 cm

16,2 cm

GN 1/2

GN
1/4

GN
1/9

GN
1/6

GN
1/9

GN
1/6

GN
1/9

GN
1/6

GN
1/9

GN
1/3
17,3 cm

26,2 cm

26,5 cm

1/9
17,6 cm

53 cm

GN 1/1

53 cm

32,5 cm

32,5 cm

GN 2/1
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65 cm

GN 1/3

GN
1/9

GN
1/6

GN 2/4
32,5 cm

16,2 cm

GN 1/1

53 cm

20403666
20403667
20403668
20403741

δοχείο PC μαύρο, GN 1/1 - 10 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/1 - 15 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/1 - 20 cm
καπάκι αεροστεγές, GN 1/1

20403669
20403670
20403671
20403672

δοχείο PC μαύρο, GN 1/2 - 10 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/2 - 15 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/2 - 20 cm
καπάκι αεροστεγές, GN 1/2

20403673 δοχείο PC μαύρο, GN 1/3 - 10 cm
20403674 δοχείο PC μαύρο, GN 1/3 - 15 cm
20403143 καπάκι αεροστεγές, GN 1/3
20403675 δοχείο PC μαύρο, GN 1/6 - 10 cm
20403676 δοχείο PC μαύρο, GN 1/6 - 15 cm
20403677 καπάκι αεροστεγές, GN 1/6

δοχεία PC GN 1/9 - 17,3x10,8 cm

δοχεία PC GN 1/6 - 17,3x16,2 cm
41903154
41903155
41903156
41903157
41903158
41903174

δοχείο PC, GN 1/4 6,5 cm
δοχείο PC, GN 1/4 10 cm
δοχείο PC, GN 1/4 15 cm
καπάκι PC, χωρίς εγκοπή, GN 1/4
καπάκι PC, με εγκοπή, GN 1/4
σχάρα στραγγίσματος PC, GN 1/4

10,8 cm

41903143
41903144
41903145
41903146
41903147
41903148
41903172

δοχείο PC, GN 1/2 6,5 cm
δοχείο PC, GN 1/2 10 cm
δοχείο PC, GN 1/2 15 cm
δοχείο PC, GN 1/2 20 cm
καπάκι PC, χωρίς εγκοπή, GN 1/2
καπάκι PC, με εγκοπή, GN 1/2
σχάρα στραγγίσματος PC, GN 1/2

GN 2/3

35,5 cm

16,2 cm

41903131
41903132
41903133
41903134
41903135
41903136
41903170

δοχεία PC GN μαύρα

δοχεία PC GN 1/2 - 32,5x26,5 cm

δοχεία PC GN 1/1 - 53x32,5 cm

GN
1/6
17,3 cm

δοχεία PC GN μαύρα
21503113
21503114
21503118
21503119

δοχείο PC μαύρο, GN 1/1 - 6,5 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/1 - 10 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/1 - 15 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/1 - 20 cm

21503498
21503129
21503130
21503131

δοχείο PC μαύρο, GN 1/2 - 6,5 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/2 - 10 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/2 - 15 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/2 - 20 cm

21503068
21503069
21503499
21503501

δοχείο PC μαύρο, GN 1/3 - 6,5 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/3 - 10 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/3 - 15 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/3 - 20 cm

21503066
21503067
21503132
21503133

δοχείο PC μαύρο, GN 1/4 - 6,5 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/4 - 10 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/4 - 15 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/4 - 20 cm

21503064
21503065
21503134
21503135

δοχείο PC μαύρο, GN 1/6 - 6,5 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/6 - 10 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/6 - 15 cm
δοχείο PC μαύρο, GN 1/6 - 20 cm

21503062 δοχείο PC μαύρο, GN 1/9 - 6,5 cm
21503063 δοχείο PC μαύρο, GN 1/9 - 10 cm
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δοχεία αποθήκευσης
GN 1/2 - 32,5x26,5 cm
GN 2/3 - 35,5x32,5 cm

GN 1/1 - 53x32,5 cm
41903001 δοχείο GN 1/1 - 10 cm
41903002 δοχείο GN 1/1 - 15 cm
41903003 δοχείο GN 1/1 - 20 cm

13 lt
21 lt
28 lt

41903004 δοχείο GN 2/3 - 15 cm
41903005 δοχείο GN 2/3 - 20 cm

δοχείο GN 1/3 - 6,5 cm
2,5 lt
δοχείο GN 1/3 - 10 cm
4 lt
δοχείο GN 1/3 - 15 cm
6 lt
σχάρα στραγγίσματος GN 1/3

41903006
41903007
41903008
41903095

41903012
41903013
41903014
41903097

δοχείο GN 1/4 - 6,5 cm
1,8 lt
δοχείο GN 1/4 - 10 cm
2,8 lt
δοχείο GN 1/4 - 15 cm
4,3 lt
σχάρα στραγγίσματος GN 1/4

δοχείο GN 1/2 - 10 cm
6,5 lt
δοχείο GN 1/2 - 15 cm
10 lt
δοχείο GN 1/2 - 20 cm
12,5 lt
σχάρα στραγγίσματος GN 1/2

GN 1/6 - 17,3x16,2 cm

GN 1/4 - 26,2x16,2 cm

GN 1/3 - 32,5x17,6 cm
41903009
41903010
41903011
41903096

13,5 lt
19 lt

41903015
41903016
41903017
41903098

δοχείο GN 1/6 - 6.5 cm
1,1 lt
δοχείο GN 1/6 - 10 cm
1,7 lt
δοχείο GN 1/6 - 15 cm
2,6 lt
σχάρα στραγγίσματος GN 1/6

GN 1/9 - 17,3x10,8 cm
41903018 δοχείο GN 1/9 - 6,5 cm
41903019 δοχείο GN 1/9 - 10 cm
41903020 δοχείο GN 1/9 - 15 cm

0,6 lt
1lt
1,5 lt

22503027 λεκάνη, 34 lt
60x40x16 cm

20403145 δοχείο/λεκάνη τροφίμων PE-HD,
25 lt, 53x39,6x14 cm
20403146 δοχείο/λεκάνη τροφίμων PE-HD,
35 lt, 53x39,6x21 cm
20403147 σχάρα για δοχεία/λεκάνες

20405635
20405543
20405026
20405027
20405028
20405029
20405030
F.I.F.O 20405031
20405032
20403221 δοχείο αποθήκευσης F.I.F.O., PP
20405033
22,65 lt
20403075
GN 1/1, 56,5x34x20 cm

22503040 λεκάνη, 20 lt
60x40x10 cm
22503041 καπάκι λεκάνης, 60x40 cm

terrina, 12,5 cl
terrina, 20 cl
δοχείο, 50 cl
δοχείο, 75 cl
δοχείο, 1 lt
δοχείο, 1,5 lt
δοχείο, 2 lt
δοχείο, 3 lt
δοχείο, 4 lt
δοχείο, 5 lt
σετ 6 λάστιχα για δοχεία «Fido»

20405041
20405042
20405043
20405044
20405045

δοχείο 15 cl
δοχείο 25 cl
δοχείο 50 cl
δοχείο 1 lt
δοχείο 1,5 lt

20405228 δοχείο «Amphora», 0,3 lt
20405255 δοχείο «Amphora», 0,5 lt

23805102
23805103
23805100
23805101

βάζο «Standard», 4 cl
βάζο «Standard», 10,6 cl
βάζο «Standard», 37 cl
βάζο «Standard», 72 cl

PROFESSIONAL

20405034
20405449
20405035
20405036
20405037

δοχείο 100 cl, 12,5 cm
δοχείο 150 cl, 15,5 cm
δοχείο 250 cl, 17 cm
δοχείο 350 cl, 14,6 cm
δοχείο 500 cl, 17 cm

21503087 δοχείο αποθήκευσης, 20 lt
21503088 δοχείο αποθήκευσης, 28,5 lt
21503090 καπάκι για δοχεία 20 lt και 28,5 lt
21503089 δοχείο αποθήκευσης, 42 lt
21503091 καπάκι για δοχείο 42 lt
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«Ortes»
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σκεύη κουζίνας

21504973 μπολ ανάμειξης με χέρια,
30χ17 cm
21504432 μπολ ανάμειξης με χέρια,
36x21 cm
21504431 μπολ ανάμιξης χωρίς χέρια
36x21 cm

20403132
20403183
20403133
20403134
20403135

41904461
41904493
41904462
41904547
41904528
41904426
41904548
41904529
41904506
41904549

λεκάνη German bowl, 16 cm
λεκάνη German bowl, 18 cm
λεκάνη German bowl, 20 cm
λεκάνη German bowl, 22 cm
λεκάνη German bowl, 24 cm
λεκάνη German bowl, 26 cm
λεκάνη German bowl, 28 cm
λεκάνη German bowl, 30 cm
λεκάνη German bowl, 32 cm
λεκάνη German bowl, 34 cm

μεζούρα PE, 9 cm | 14 cm, 0,5 lt
μεζούρα PE, 11 cm | 15 cm, 1 lt
μεζούρα PE, 14 cm | 21,5 cm, 2lt
μεζούρα PE, 16 cm | 24 cm, 3lt
μεζούρα PE, 19 cm | 27 cm, 5lt

ορθογώνια

146

21504241 χωνί μαρμελάδας, 12 cm
21504242 χωνί μαρμελάδας, 14 cm

σέσουλα inox, 49 ml, 17,6 cm
σέσουλα inox, 68 ml, 19 cm
σέσουλα inox, 142 ml, 21,5 cm
σέσουλα inox, 242 ml, 23,5 cm
σέσουλα inox, 301 ml, 25 cm
σέσουλα inox, 364 ml, 29 cm
σέσουλα inox, 472 ml, 31 cm

20403033 σετ 4 διπλές μεζούρες

22504070
22504069
22504068
22504067
22504030
22504031
22504032
22504033
22504034
22504035

λεκάνη inox, 14 cm
λεκάνη inox, 16 cm
λεκάνη inox, 18 cm
λεκάνη inox, 20 cm
λεκάνη inox, 28 cm
λεκάνη inox, 32 cm
λεκάνη inox, 34 cm
λεκάνη inox, 50 cm

22503042 χωνί πλαστικό, 6 cm
22503058 χωνί πλαστικό, 8 cm

20403047 στραγγιτής λαχανικών, 33 cm, 12lt
20403155 στραγγιτής λαχανικών, 44 cm, 27lt
41904463
41904464
41904427
41904428
41904429
41904430
41904431

10704511
10704512
10704513
10704514
10704515
10704516
10704517
10704518

σέσουλα αλουμ., 2oz, 13 cm
σέσουλα αλουμ., 3oz, 14,5 cm
σέσουλα αλουμ., 4oz, 16 cm
σέσουλα αλουμ., 5oz, 17,5 cm
σέσουλα αλουμ., 6oz, 21 cm
σέσουλα αλουμ., 12oz, 24,5
σέσουλα αλουμ., 16oz, 26 cm
σέσουλα αλουμ., 24oz, 31 cm
σέσουλα αλουμ., 35oz, 34,5 cm
σέσουλα αλουμ., 64oz, 39,5 cm

21504055 σετ μεζούρες κουζίνας

• 1/4 cup - 60 ml / 1/4 tsp - 1,25 ml
• 1/3 cup - 80 ml / 1/2 tsp - 2,5 ml
• 1/2 cup - 120 ml /1 tsp - 5 ml
• 1 cup - 235 ml / 1 tbs - 15 ml

21804037 μεζούρα/κουτάλα, inox, 30 ml
21804038 μεζούρα/κουτάλα, inox, 60 ml
21804039 μεζούρα/κουτάλα, inox, 80 ml

20444029 σέσουλα τηγανητών
με 2 χέρια άνοιγμα: 7,5 cm
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σκεύη κουζίνας

21504235 σουρωτήρι αλουμινίου κωνικό
30 cm | 25 cm
21504236 σουρωτήρι αλουμινίου κωνικό
40 cm | 28 cm

20433001 σουρωτήρι PP λευκό, 23x15 cm
20433002 σουρωτήρι PP λευκό, 28x12,3 cm
20403027 σουρωτήρι PP λευκό, 38x17 cm

20404423 σινουά σίτας με χέρι, inox, 20 cm
20404307 σινουά σίτας με χέρι, inox, 24,5 cm

20444448 σουρωτήρι ενισχυμένο inox, 25 cm

10704204
10704205
10704523
20404240

σουρωτήρι μακαρονιών, 24 cm
σουρωτήρι μακαρονιών, 26 cm
σουρωτήρι μακαρονιών, 31 cm
σουρωτήρι inox ελαφρύ, 34 cm

σουρωτήρι σίτα ενισχυμένο με ξύλινο χέρι
20404805 σουρωτήρι σίτα, 26 cm | 57
20404804 σουρωτήρι σίτα, 31 cm | 80
20444449 σινουά με χέρι, inox, 18,5 cm
20404877 σινουά με χέρι, inox, 23,5 cm

21504083 κόσκινο inox, χοντρό (ψάρια), 30cm
21504078 κόσκινο inox, χοντρό (ψάρια), 35cm
21504084 κόσκινο inox, χοντρό
(ζαχαροπλαστικής, 35 cm

20444450 κόσκινο inox άχνης, 25 cm
20444367 κόσκινο inox αλευριού, 25 cm
20444368 κόσκινο inox χοντρό, 25 cm

20404050
20404090
20404052
20404053
20404054
20404091
20404092
20404093
20404094
20404095

20404110
20404111
20404112
20404113
20404114
20404115
20404116
20404117
20404118

20404779 δοχείο στραγγίσματος
τηγανητών με
αποσπώμενο σουρωτήρι

PROFESSIONAL

σουρωτήρι inox, 7 cm
σουρωτήρι inox, 8 cm
σουρωτήρι inox, 10 cm
σουρωτήρι inox, 12 cm
σουρωτήρι inox, 14 cm
σουρωτήρι inox, 16 cm
σουρωτήρι inox, 18 cm
σουρωτήρι inox, 20 cm
σουρωτήρι inox, 22 cm
σουρωτήρι inox, 25 cm

σουρωτήρι inox, 7 cm
σουρωτήρι inox, 8 cm
σουρωτήρι inox, 10 cm
σουρωτήρι inox, 12 cm
σουρωτήρι inox, 14 cm
σουρωτήρι inox, 16 cm
σουρωτήρι inox, 18 cm
σουρωτήρι inox, 20 cm
σουρωτήρι inox, 25 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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20444374 θήκη μακαρονιών σίτα 1/3, inox,
για χύτρα 34 cm
20404303 θήκη μακαρονιών σίτα 1/4, inox,
για χύτρα 40 cm
20404845 θήκη μακαρονιών διάτρητη 1/4,
inox, για χύτρα 36 cm

20444451 κόσκινο inox άχνης, 40 cm
20444077 κόσκινο inox αλευριού, 40 cm
20444452 κόσκινο inox χοντρό, 40 cm
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λαβίδες - σπάτουλες

«κουκουνάρα»
41904275
41904277
41904289
41904276
41904278
41904290

λαβίδα, κόκκινη, 23 cm
λαβίδα, κόκκινη, 31 cm
λαβίδα , κόκκινη, 40 cm
λαβίδα, πράσινη, 25 cm
λαβίδα , πράσινη, 30 cm
λαβίδα, πράσινη, 40 cm

22504079 σπάτουλα τριγωνική 7,5x11,5cm

21504075 λαβίδα γύρου, σιλικόνης, 23 cm
21504076 λαβίδα γύρου, σιλικόνης, 30 cm
21504077 λαβίδα γύρου, σιλικόνης, 40 cm

41704001 λαβίδα BBQ, 25 cm
41704012 λαβίδα BBQ, 30 cm
41704013 λαβίδα BBQ, 40 cm

20404570 σπάτουλα ψήστη μαύρη, 16 cm

20404317 σπάτουλα γυρίσματος, flexible,
μαύρη
20404162 σπάτουλα γυρίσματος, flexible,
διάτρητη, μαύρη, 21x7,3 cm

20404257 σπάτουλα turner μαύρη, 12 cm
22504017 σπάτουλα τρυπητή, 7,5x20cm

20404161 σπάτουλα turner μαύρη, 10 cm

20404426 σπάτουλα γυρίσματος, inox
12,2χ7,5 cm | 30,3 cm

22504014 σπάτουλα, 7,5x11 cm
22504015 σπάτουλα, 10x11 cm
22504016 σπάτουλα, 11,5x12,5 cm

22504019 παλέτα, 4x25 cm
22504020 παλέτα, 4x30 cm
22504021 παλέτα, 4x35 cm

22504048 ξύστρα/κόπτης 7,5x15 cm

20404315 παλέτα ζαχαροπλαστικής, 25 cm
20404068 παλέτα ζαχαροπλαστικής, 36 cm

20404157 σπάτουλα ξύστης, inox
11,8χ10,1 cm | 25,1 cm

22504105 παλέτα ίσια, 3,5x9,5 cm

21504260 λαβίδα χάμπουργκερ, 24 cm

22504080 παλέτα 3,2x15 cm

22504018 σπάτουλα, 7,5x20 cm

22504106 σπάτουλα σπαστή 7,5x15 cm
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22504115 σπάτουλα, 10,5x14 cm
22504078 σπάτουλα, 13x7 cm
22504027 σπάτουλα, 18x11 cm

20403184 σπάτουλα PA αντικολλητική
μαύρη (+200°C), 28 cm
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σπάτουλες

κουτάλες

21504245 κουτάλα σάλτσας, 21 cm
21504246 κουτάλα σάλτσας, 32 cm

20403181 σπάτουλα ζύμης ABS, 24 cm
20403119 σπάτουλα ζύμης ABS, 34 cm
20403182 σπάτουλα ζύμης ABS, 42 cm

21504299 κουτάλα ραγού, inox, 30 cm
21504409 κουτάλα ραγού, inox,
τρυπητή, 30 cm

22503050
22503049
22503048
22503122

20404484 κουτάλα inox,
30 cm (6,5 cm - 5 cl)
20404485 κουτάλα inox,
36 cm (9 cm - 18 cl)
20404486 κουτάλα inox,
38 cm (10 cm - 21 cl)
20404487 κουτάλα τρυπητή inox,
34 cm (10 cm)
20404488 κουτάλα τρυπητή inox,
38,5 cm (13 cm)
20404489 σπάτουλα inox, 34 cm
20404065 κουτάλα σερβιρίσμ. inox, 34,5 cm
20404490 σπάτουλα τρυπητή inox, 34 cm

σπάτουλα σιλικόνης, 24 cm
σπάτουλα σιλικόνης, 25,5 cm
σπάτουλα σιλικόνης, 35,5 cm
σπάτουλα σιλικόνης, 40,5 cm
21504284 κουτάλα βαθιά, 0,35 lt

Polyglass

21504255 κουτάλα σάλτσας, 33 cm

20403140 σπάτουλα λευκή, 30 cm
20403141 σπάτουλα λευκή, 40 cm
20403142 σπάτουλα λευκή, 50 cm

21503116 σπάτουλα σιλικόνης, 29 cm

μπορντό χέρι
10704506
10704508
10704507
10704509
10704510
20404777
20444265
20444326
20444288

κουτάλα βαθιά, inox
κουτάλα τρυπητή, inox
πιρούνα, inox
κουτάλα ραγού, inox
κουτάλα ραγού τρυπητή, inox,

κουτάλα αράχνη, inox, 16 cm
κουτάλα αράχνη, inox, 18 cm
κουτάλα αράχνη, inox, 20 cm
κουτάλα αράχνη, inox, 24 cm

22503051 σπάτουλα/κουτάλα
σιλικόνης, 24 cm
22503070 σπάτουλα/κουτάλα
σιλικόνης, 34 cm
22503071 σπάτουλα/κουτάλα
σιλικόνης, 42 cm

PROFESSIONAL

20404764 κουτάλα φωλιά, 8/10 cm

22504097 σπάτουλα τριγωνική, inox, 27 cm
22504098 σπάτουλα ορθογώνια, inox, 27,5 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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22504122 πιρούνα τρίαινα, inox, 57 cm

8. kouzina_thom_18.qxp_Layout 1 26/1/19 4:37 μμ Page 150

μαχαίρια κουζίνας

20204169 παπαγαλάκι,
7 cm

20204170 μαχαίρι λαχανικών,
8 cm

20204160 μαχαίρι γενικής
χρήσης, 11 cm

20204164 μαχαίρι chef, 13 cm

20204159 μαχαίρι γενικής
χρήσης flex, 15 cm

20204161 μαχαίρι γενικής
χρήσης UNIV 15 cm

20204171 μαχαίρι flex
ξεκοκαλίσματος, 16 cm

20204172 μαχαίρι
ξεκοκαλίσματος 16 cm

20204165 μαχαίρι chef,
21 cm

20204166 μαχαίρι chef,
24 cm

20204162 μαχαίρι τεμαχισμού,
21 cm

20204168 μαχαίρι σολομού,
18 cm

20204174 μαχαίρι Yanagi
Sashimi, 25 cm

20204173 μαχαίρι φιλέτου,
21 cm

20204167 μαχαίρι ψητού,
21 cm

20204056 μαχαίρι σολομού flex,
31 cm

20204163 μαχαίρι ψωμιού,
22 cm

20204157 μπαλτάς λαχανικών,
18 cm

20204156 μπαλτάς λαχανικών,
20 cm

20204158 μπαλτάς λαχανικών,
ραβδωτός, 18 cm
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20204154 μασάτι Ceramic
στρογγυλό, 24 cm
20204153 μασάτι Diamond
οβάλ, 26 cm

20200016 πέτρα ακονίσματος
max super, ροζ
20200014 πέτρα ακονίσματος
μεσαία, κίτρινη
20200015 πέτρα ακονίσματος
τραχειά, λευκή
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μαχαίρια κουζίνας
«Tokyo»

20404320
μαχαίρι σεφ
«Tokyo» Deba,
15 cm

FK2
Η σειρά των απαιτητικών chef!

20404321
μαχαίρι λαχανικών,
«Tokyo» Deba,
21 cm

20404979 μαχαίρι chef,
36 cm / 21 cm

20404978 μαχαίρι chef,
41,2 cm / 26 cm

20404977 μαχαίρι
ξεκοκκαλίσματος,
27,8 cm / 13 cm

20404121 μαχαίρι πολλαπλών
χρήσεων,
30,9 cm / 16 cm

20404974 μαχαίρι ψωμιού,
40,5 cm / 26 cm

20404973 μαχαίρι Santoku,
32,5 cm / 17 cm

20404975 μαχ. φιλεταρίσματος,
30,9 cm / 16 cm

20404976 μαχαίρι carving,
40,6 cm / 26 cm

20404970 μαχαίρι Chef,
26,7 cm / 14 cm

20404322
μαχαίρι τεμαχισμού
«Tokyo» Yanagiba,
24 cm

20404270
Ακονιστήρι με διπλή επίστρωση
διαμαντιών. Τροχίζει και
ακονίζει όλες τις λάμες
επαναφέροντάς τες σε τέλεια
κατάσταση. Δύο στάδια
ακονίσματος για επαγγελματικό
αποτέλεσμα εύκολα και
γρήγορα.

PROFESSIONAL

20404972 μαχαίρι Asian Chef,
28,6 cm / 15 cm

20404971 μαχαίρι λαχανικών,
21,7 cm / 9 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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20404323
μαχαίρι γενικής χρήσης
«Tokyo» Usuba,
18 cm
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μαχαίρια κουζίνας «Safe»
Τα μαχαίρια της σεράς «Safe» διατίθονται σε χρώμα μαύρο, κόκκινο, κίτρινο και μπλε.

20404522 μαχαίρι κρέατος,
16 cm

20404523 μαχαίρι κρέατος,
18 cm

20404524 μαχαίρι κρέατος,
20 cm

20404525 μαχαίρι κρέατος,
24 cm

20404526 μαχαίρι κρέατος,
26 cm

20404527 μαχαίρι κρέατος,
30 cm

20404528 μαχαίρι κρέατος,
36 cm

20404516 μαχαίρι
ξεκοκαλίσματος, 13 cm

20404517 μαχαίρι ξεκοκαλίσμ.,
15 cm

20404518 μαχαίρι ξεκοκαλίσμ.,
15 cm

20404519 μαχαίριξεκοκαλίσμ.,
18 cm

20404520 μαχαίριξεκοκαλίσμ.,
20 cm
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μαχαίρια «Poly»

20404395 μαχαίρι κρέατος,
30 cm

20404503 μαχαίρι slicing,
36 cm

20404505 μαχαίρι slicing,
44 cm

20404577 μαχαίρι τυριού,
32 cm

20404506 μαχαίρι τυριού
με 2 λαβές, 30 cm

20404507 μαχαίρι τυριού
με 2 λαβές, 36 cm

20404508 μπαλτάς, 15 cm

20404509 μπαλτάς, 20 cm

20404500 μαχαίρι λαχανικών
με 2 λαβές, 27 cm

20404529 πιρούνα ψητού, 20 cm
«Technik»

20404124 μαγνήτης με
γάντζους, 45 cm
20404255 μαγνήτης με
γάντζους, 60 cm

20408005 θήκη 6 μαχαιριών
20408002 θήκη 7 μαχαιριών
20408003 θήκη 15 μαχαιριών
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μαχαίρια κουζίνας «HORECA»

20404547 μαχαίρι παπαγαλάκι,
6 cm

20404548 μαχαίρι κουζίνας
10 cm

20404549 μαχαίρι κουζίνας
οδοντωτό, 10 cm

20404682 μαχαίρι γεν. χρήσης,
12 cm

20404550 μαχαίρι γεν. χρήσης,
οδοντωτό, 12 cm

20404551 μαχαίρι γεν. χρήσης,
15 cm

20404541 μαχαίρι τυριού,
12 cm

20404540 μαχαίρι fish filleting,
18 cm

20404539 μαχαίρι fish filleting ,
20 cm

20404552 μαχαίρι chef,
18 cm

20404553 μαχαίρι chef,
20 cm

20404554 μαχαίρι chef
οδοντωτό, 20 cm

20404555 μαχαίρι chef,
25 cm

20404556 μαχαίρι chef
οδοντωτό, 25 cm

20404557 μαχαίρι chef,
30 cm

20404536 μαχαίρι Santoku
Granton, 18 cm

20404533 μαχαίρι ψωμιού,
20 cm

20404534 μαχαίρι ψωμιού,
25 cm

20404532 μαχαίρι ζαχαρ/κής
οδοντωτό, 25 cm

20404531 μαχαίρι ζαχαρ/κής,
οδοντωτό, 30 cm

20404586 μαχαίρι slicing
οδοντωτό, 30 cm

20404538 μαχαίρι τεμαχισμού
οδοντωτό, 36 cm

20404545 μαχαίρι ζαμπόν,
24 cm

20404546 μαχαίρι ζαμπόν,
30 cm

20404530 μαχαίρι σολομού,
30 cm

20404542 μαχαίρι ψητού,
20 cm

20404543 μαχαίρι ψητού
25 cm

20404544 μαχαίρι ψητού
οδοντωτό, 25 cm

PROFESSIONAL

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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Τα μαχαίρια της σεράς «HORECA» διατίθονται σε χρώμα μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και μπλε.
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εργαλεία κρεοπωλείου

Poly
20404512
20404513
20404515
20404514

μπαλτάς μαύρος,
μπαλτάς μαύρος,
μπαλτάς μαύρος,
μπαλτάς μαύρος,

27 cm «Poly»
30 cm «Poly»
32 cm «Poly»
34 cm «Poly»

20404510 μπαλτάς μαύρος, 25 cm

21504041 μπάτης, inox, ±1 Kgr
21504067 μπάτης, inox, ±1,5 Kgr
21504249 μπάτης, inox, ±2 Kgr

21504261
21504240
21504442
21504443
21504444
21504253
21504262

τσιγκέλι, 60x3 mm
τσιγκέλι, 80x3 mm
τσιγκέλι, 100x4 mm
τσιγκέλι, 120x5 mm
τσιγκέλι, 140x5,5 mm
τσιγκέλι, 160x6 mm
τσιγκέλι, 220x9 mm

Οξιά, βιδωτό
21302040
21302041
21302042
21302043
21302044
21302045
21302046
21302047

πάγκος κοπής, 40x40x25 cm
πάγκος κοπής, 50x50x25 cm
πάγκος κοπής, 60x60x25 cm
πάγκος κοπής, 40x40x40 cm
πάγκος κοπής, 50x50x40 cm
πάγκος κοπής, 60x60x40 cm
πάγκος κοπής, 70x70x40 cm
πάγκος κοπής, 80x80x40 cm

21303030
21303031
21303032
21303033
21303034

καπάκι, 40x40x5 cm
καπάκι, 50x50x5 cm
καπάκι, 60x60x5 cm
καπάκι, 70x70x5 cm
καπάκι, 80x80x5 cm

21303040
21303041
21303042
21303043
21303044
21303045
21303046

πλάκα για καπάκι, 40x40x5 cm
πλάκα για καπάκι, 50x50x5 cm
πλάκα για καπάκι, 60x60x5 cm
πλάκα για καπάκι, 70x70x5 cm
πλάκα για καπάκι, 80x80x5 cm
πλάκα για καπάκι, 50x50x3 cm
πλάκα για καπάκι, 40x40x7 cm

20404511 μπαλτάς μαύρος, 23 cm

polyethylene

20404160 μασάτι μαύρο, 23 cm
21504081 γάντι μεταλλικό
(S - M - L - XL)

polyethylene
20404159 μασάτι μαύρο, 30 cm

20404576 σφυρί κρέατος αλουμινίου
2 όψεων (λεία/ανάγλυφη)
21504298 μασάτι στρογγυλό, 30 cm
21504289 μασάτι οβάλ, 30 cm

20400003 πέτρα ακονίσματος μαχαιριών,
δύο όψεων, 20 cm

21504447 κόπτης μαλακών τυριών
21504439 ανταλ. χορδή κόπτη τυριών

154

21504233 μασάτι οβάλ απλό, 30 cm
21504232 μασάτι οβάλ, 30 cm

41904491 μασάτι στρογγυλό, 30 cm

20404165 τρυφεροποιητής κρέατος
με 52 λάμμες, 14,5χ45χ10 cm

40304028 σούβλα κεμπάπ, inox,12 mm - 50 cm
40304029 σουβλάκι inox, 5/2 mm - 29,5 cm
40304030 σουβλάκι inox, 5/2 mm - 34 cm
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δίσκοι κοπής
δίσκοι PE 45x30x1,2 cm
20403217
20403215
20403216
20403220
20403218
20403219

δίσκος κοπής HDPE, λευκός
δίσκος κοπής HDPE, κόκκινος
δίσκος κοπής HDPE, μπλε
δίσκος κοπής HDPE, πράσινος
δίσκος κοπής HDPE, καφέ
δίσκος κοπής HDPE, κίτρινος

51503020
51503021
51503022
51503023
51503024

δίσκος κοπής, λευκός
δίσκος κοπής, κόκκινος
δίσκος κοπής, πράσινος
δίσκος κοπής, μπλε
δίσκος κοπής, κίτρινος

δίσκοι PE 32x20x1,3 cm
51503038
51503039
51503040
51503041
51503042
51503043

δίσκος κοπής, λευκός
δίσκος κοπής, κόκκινος
δίσκος κοπής, πράσινος
δίσκος κοπής, μπλε
δίσκος κοπής, κίτρινος
δίσκος κοπής, καφέ

51503044
51503045
51503046
51503047
51503048
51503049

δίσκος κοπής, λευκός
δίσκος κοπής, κόκκινος
δίσκος κοπής, πράσινος
δίσκος κοπής, μπλε
δίσκος κοπής, κίτρινος
δίσκος κοπής, καφέ

51503032
51503033
51503034
51503035
51503036
51503037

δίσκος κοπής, λευκός,
δίσκος κοπής, κόκκινος
δίσκος κοπής, πράσινος
δίσκος κοπής, μπλε
δίσκος κοπής, κίτρινος
δίσκος κοπής, καφέ

δίσκοι PE 40x30x1,3 cm

δίσκοι PE 35x25x1,3 cm

δίσκοι PE 50x30x2 cm

δίσκοι PE 40x30x2 cm
51503026
51503027
51503028
51503029
51503030
51503031

δίσκος κοπής, λευκός
δίσκος κοπής, κόκκινος
δίσκος κοπής, πράσινος
δίσκος κοπής, μπλε
δίσκος κοπής, κίτρινος
δίσκος κοπής, καφέ

polyethylene
20403176 σετ 6 εύκαμπτες επιφάνειες κοπής
διαφορετικών χρωμάτων
38x30,5x0,14 cm

21303022 δίσκος κοπής με αυλάκι,
25x35x1 cm

δίσκοι PE GN 1/1 - 53χ32,5χ1,5 cm
δύο όψεων, η μία με αυλάκι
20403918
20403920
20403916
20403919
20403915
20403917

δίσκος κοπής, λευκός
δίσκος κοπής, κόκκινος
δίσκος κοπής, πράσινος
δίσκος κοπής, μπλε
δίσκος κοπής, κίτρινος
δίσκος κοπής, καφέ

δίσκοι PE GN 1/2 - 26,5χ32,5χ,1,2 cm
δύο όψεων, η μία με αυλάκι
20403827
20403829
20403825
20403828
20403824
20403826

δίσκος κοπής, λευκός
δίσκος κοπής, κόκκινος
δίσκος κοπής, πράσινος
δίσκος κοπής, μπλε
δίσκος κοπής, κίτρινος
δίσκος κοπής, καφέ

δίσκοι κοπής PE
σε διάφορα χρώματα και
διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
21303020 σχάρα κοπής ψωμιού, 45x28 cm

21302009
21302004
21302005
21302006
21302007
21302008

ξύλο κοπής, 35x25x4,5 cm
ξύλο κοπής, 40x28x4,5 cm
ξύλο κοπής, 40x32x4,5 cm
ξύλο κοπής, 45x25x4,5 cm
ξύλο κοπής, 50x30x4,5 cm
ξύλο κοπής, 60x35x4,5 cm

22502001 ξύλο κοπής ψωμιού, 50x35x4 cm

22504058 βάση στήριξης δίσκων κοπής, inox
21303050 σταντ PE για 6 πλάκες κοπής

PROFESSIONAL

20404474 σχάρα δίσκων κοπής για 6 δίσκους
30,3x21,1 | 20,5 cm

polyethylene
21303002
21303003
21303004
21303005
21303006
21303007
21303008
21303009

δίσκος κοπής, 20x15x1,5 cm
δίσκος κοπής, 30x15x1,5 cm
δίσκος κοπής, 33x18x1,5 cm
δίσκος κοπής, 40Χ24Χ1,5 cm
δίσκος κοπής, 40x30x1,5 cm
δίσκος κοπής, 50x30x1,5 cm
δίσκος κοπής, 60x30x1,5 cm
δίσκος κοπής, 60x40x1,5 cm

21303012
21303013
21303014
21303015
21303016
21303017
21303018
21303019

δίσκος κοπής, 20x15x2 cm
δίσκος κοπής, 30x15x2 cm
δίσκος κοπής, 33x18x2 cm
δίσκος κοπής, 40x24x2 cm
δίσκος κοπής, 40x30x2 cm
δίσκος κοπής, 50x30x2 cm
δίσκος κοπής, 60x30x2 cm
δίσκος κοπής, 60x40x2 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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51503007 σχάρα ψωμιού PE, 40x25 cm
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εργαλεία κουζίνας

20404666
ψαλίδι πουλερικών, 27 cm

20403032
ψαλίδι κουζίνας, 21 cm

20404306
ψαλίδι ψαριού, 20 cm

20404070
κόπτης αχινών,
inox, 23 cm

λαβίδες γενικής χρήσης inox
κατάλληλες και για τηγανητά
20444353 λαβίδα, 16 cm
20444453 λαβίδα, 21,5 cm
20444319 λαβίδα, 23 cm
20404448 λαβίδα, 30 cm

20444239
πιρούνι αστακού,
σετ 6 τμχ., 20,5 cm

21504438
αστακοθραύστης
21,2 cm

21504441
αστακοθραύστης
14,2 cm

20404062
μαχαίρι στρειδιών,
μαύρο, 5 cm

λαβίδες κυρτές inox
20444454 λαβίδα, 16 cm
20444324 λαβίδα, 24 cm
20444455 λαβίδα, 30,5 cm

20404325
εκχυτήρας,
inox-σιλικόνης, 25 cm

20404309
σύριγγα αρωματισμού,
15 cm, με δύο βελόνες
9 cm

20400002
μαρμάρινο γουδί
με γουδοχέρι, μαύρο,
20 cm | 12 cm

20400001
γουδί από γρανίτη,
12x6,5 cm

21504279
λεμονοστίφτης, inox

20404429
αυγοκόπτης οβάλ,
αλουμινίου, 12χ11,5 cm

21504302
διαχωριτής αυγού

22504089
διαχωριστής αυγού
inox, 9,5 cm

21504254
κόπτης τυριού

20404163
τρίφτης μπαχαρικών,
13 cm

21504278
κουταλάκι ραγού, μονό

20404018
ξύστρα λεμονιού

λαβίδες σπαστές sushi inox
20444456 λαβίδα, 16 cm
20444457 λαβίδα, 21 cm

λαβίδα με στρογγυλή άκρη, inox
20444287 λαβίδα, 15 cm

για εργαλεία διακόσμησης
ανατρέξτε
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41904550
ψαλίδι πουλερικών, 24 cm

λαβίδες για αγκάθια ψαριών, inox
20444458 λαβίδα, 12 cm
20444295 λαβίδα, 13 cm

ΣΕΛΙΔΑ
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22504006
καθαριστήρας
/αποφλοιωτής

41904551
αποφλοιωτής
οδοντωτός
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εργαλεία κουζίνας

20404778
μαντολίνο inox και μαύρο ABS με
2 λεπίδες:
τεμαχισμού V και κυμματιστή,
με 2 επιπλέον λάμες juliene
53χ16,5 cm | 20,3 cm

21504274 μαντολίνο «V-Plus»
21504275 χούφτα μαντολίνου
21504276 σετ 5 ανταλλακτικά μαχαίρια
20404150 πατατοκόπτης χυτού αλουμινίου
με ανοξείδωτες λεπίδες κύβων
6, 9, 13 mm καθώς και
λεπίδες για τεμαχισμό 8 κομματιών
43χ17χ29 cm
20404583 ανταλλακτική λεπίδα 8 κοματιών
20404580 ανταλλακτική λεπίδα κύβων 6 mm
20404581 ανταλλακτική λεπίδα κύβων 9 mm
20404582 ανταλλακτική λεπίδα κύβων 13 mm

21504226
τρίφτης
πορτοκαλιού

20444279 τεμαχιστής ντομάτας 100% inox,
10 φέτες πάχους 5 mm
43,2x20,2 cm | 21 cm
21504283
τρίφτης
σοκολάτας

20404326
τρίφτης
μακρόστενος,
inox, 39/22χ3,5 cm

20204019
τρίφτης μεσαίος,
inox, 39,5x3,5 cm

20444293 τεμαχιστής ντομάτας με κυματιστές λεπίδες
για ντομάτες και άλλα μαλακά λαχανικά και
φρούτα.Τεμαχίζει σε 6 κομμάτια .Με αντιολισθητικά πόδια. 36χ30 cm | 38 cm

20444144

πρέσσα hamburger, αλουμινίου/inox
για hamburger: 13 cm.

20404470
τρίφτης τετράπλευρος,
inox, 9x6,5x20 cm

PROFESSIONAL

20404344
τρίφτης 4πλευρος,
19 cm

20404345
τρίφτης 4 πλευρών, inox
με χέρι και βάση σιλικόνης, 24,5 cm

20404006
τρίφτης μίνι,
inox, 6 cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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20204018
τρίφτης λεπτός,
inox, 39,5x3,5 cm
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«Κλεψύδρα»
41903041 φιάλη διάφανη με καπάκι
12oz
41903043 φιάλη κέτσαπ με καπάκι
12oz
41903045 φιάλη μουστάρδας με καπάκι 12oz
51504001 ραφιέρα με σκελετό αλουμινίου,
πλαστικές σχάρες και συνδέσεις
100x50 cm | 180 cm
51504002 ραφιέρα με σκελετό αλουμινίου,
πλαστικές σχάρες και συνδέσεις
90x40 cm | 180 cm
51504000 ρόδες για ραφιέρα
* παράγεται σε διάφορες διαστάσεις.

20404421 ραφιέρα επιχρωμιομένη με
5 ράφια, αντοχή 80 kgr ανά ράφι
45,5x91x184 cm

41903042 φιάλη διάφανο με καπάκι
24oz
41903044 φιάλη κέτσαπ με καπάκι
24oz
41903046 φιάλη μουστάρδ. με καπάκι 24oz
20404421 ραφιέρα επιχρωμιομένη
με 4 ράφια, αντοχή 80 kgr ανά ράφι
45,5x91x184 cm

ραφιέρες ψυγείου με σκελετό από ανοδιωμένο
αλουμινίο και 4 polypropylene ράφια
τα οποία πλένονται στο πλυντήριο,ευκολα
επέκτασιμες, αντέχουν βάρος έως 150 Kgr
20444469 ραφιέρα, 128x40,5 cm | 168,5cm
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ταπέτο καουτσούκ
22503060 100x150 cm | 2,2 cm
22503062 50x100 cm | 2,2 cm
22503061 συνδετήρας

20404660
ανοιχτήρι πεταλούδα

22504124
ανοιχτήρι κονσερβών

41903036 φιάλη διάφανη
41903296 φιάλη κέτσαπ
41903297 φιάλη μουστάρδας

8oz
8oz
8oz

41903037 φιάλη διάφανη
41903030 φιάλη κέτσαπ
41903033 φιάλη μουστάρδας

12oz
12oz
12oz

41903038 φιάλη διάφανη
41903031 φιάλη κέτσαπ
41903034 φιάλη μουστάρδας

16oz
16oz
16oz

41903039 φιάλη διάφανη
41903032 φιάλη κέτσαπ
41903035 φιάλη μουστάρδας

24oz
24oz
24oz

41903040 φιάλη διάφανη
41903112 φιάλη κέτσαπ
41903113 φιάλη μουστάρδας

32oz
32oz
32oz

41903298 φιάλη διάφανη
41903299 φιάλη κέτσαπ
41903300 φιάλη μουστάρδας

36oz
36oz
36oz

41904026 λαδικό, κωνικό, 0,5 lt
41904027 λαδικό, κωνικό, 1 lt
41904028 λαδικό, κωνικό, 2 lt

21504417
ανοιχτήρι «Automatic»

21504281
ανοιχτήρι κονσέρβας

22504112
ανοιχτήρι κονσερβών

21504259
ανοιχτήρι πάγκου,
μασίφ
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θερμόμετρα

20409023
θερμόμετρο/χρονόμετρο
ψηφιακό με ακίδα 21 cm,
0°– 250°C

20409120
θερμόμετρο infrared
-32°C / +300°C
απόκλιση 1,5°C
διαβάθμιση 0,1°C
3,7x7x15 cm

20409011
θερμόμετρο ακίδας,
-50°– +300°C
απόκλιση 1°C

20409187
θερμόμετρο ακίδας, 11 cm
-50°C / +300°C
απόκλιση 1°C
διαβάθμιση 0,1°C

20409008 ψηφιακό
θερμόμετρο Infrared

20444052
θερμόμετρο φούρνου
inox, 50°C / +300°C
διβάθμιση 10°C

20404036 θερμόμετρο
κρέατος, inox, 7,5 cm

20404037
θερμόμετρο
μαγειρικής, inox

20404351
θερμόμετρο ζαχαρ/κής
(χωρίς υδράργυρο),
27,5 cm, (80°C–200°C)

21804027
θερμόμετρο ζάχαρης,
32 cm
+80°– +180°C

20444025
θερμόμετρο ψυγείου
inox, -50°–+25°C
διαβάθμιση 2,5°C

20403790
θερμόμετρο
ψυγείου/κατάψυξης
inox, -40°C/+40°C
2,3x15x0,9 cm

21803028
θερμόμετρο
ψυγείου/κατάψυξης
21 cm, -50°– +30°C

20404033
θερμόμετρο μαγειρικής

20444240
θερμόμετρο τσέπης
inox, 4,5x14 cm
0°C / +100°C

αχνηρίχτες

21504207 μαχαίρι πίτας/μπουγάτσας, Ν.1
21504208 μαχαίρι πίτας/μπουγάτσας, Ν.2

41904268
αλατιέρα, inox, 10 cm
(τρύπα: 2 mm)

41904299
τυριέρα, inox, με καπάκι, 10 cm
(τρύπα: 4 mm)

21504070
αχνηρίχτης με χέρι,
inox, 32 cl

21504063
αχνηρίχτης,
inox, 32 cl

41904298
αχνηρίχτης inox,
με καπάκι, 9,5 cm

22504003
αχνηρίχτης ρυθμιζόμενος, 6 cm | 10 cm
22504004
αχνηρίχτης ρυθμιζόμενος , 7 cm | 11cm

22505001
αχνιρίχτης γυάλινος,
11 cm

21804002
αλατοπιπεριέρα
μεγάλη, inox,
(τρύπα: 2 mm)
12 cm | 15 cm

21502011 ξύλο κρέπας, 18x24 cm
21502012 ξύλο κρέπας στρογ., 14χ16 cm

PROFESSIONAL

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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21504285 φτυαράκι μπουγάτσας, inox
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εργαλεία ζαχαροπλαστικής
βαριάς χρήσης
20404567
20404568
20404341
20404342
20404569

αυγοδάρτης PP+TPE, 25 cm
αυγοδάρτης PP+TPE, 30 cm
αυγοδάρτης PP+TPE, 35 cm
αυγοδάρτης PP+TPE, 40 cm
αυγοδάρτης PP+TPE, 45 cm

με 8 χοντρά σύρματα

20444038
20404384
20404385
20404478
20444033

αυγοδάρτης με 8 σύρματα, 25 cm
αυγοδάρτης με 8 σύρματα, 35 cm
αυγοδάρτης με 8 σύρματα, 40 cm
αυγοδάρτης με 8 σύρματα, 50 cm
αυγοδάρτης με 8 σύρματα, 55 cm

21508015
21508016
21508004
21508008
21508006

σακούλα υφασμάτινη, 40 cm
σακούλα υφασμάτινη, 45 cm
σακούλα υφασμάτινη, 50 cm
σακούλα υφασμάτινη, 55 cm
σακούλα υφασμάτινη, 60 cm

81303022 σακούλα σιλικόνης, 40 cm
81303023 σακούλα σιλικόνης, 46 cm
81303024 σακούλα σιλικόνης, 50 cm

100 τμχ.
100 τμχ.
20403711 σακούλα σε ρολλο, 44,5χ22 cm
20403773 σακούλα σε ρολλο, 53χ28,5 cm
20403772 σακούλα σε ρολλο βιοδασπώμενη,
51,5χ28 cm

με 7 χοντρά
σύρματα

22504010 μύτη κορνέ, inox, «Αστέρι», 10 mm
22504011 μύτη κορνέ, inox, «Αστέρι», 12 mm
20444034 αυγοδάρτης με 7 σύρματα, 20 cm
20444045 αυγοδάρτης με 7 σύρματα, 25 cm
20404314 αυγοδάρτης με 7 σύρματα, 35 cm

αυγοδάρτης κρέμας ζαχαροπλαστικής
21504404 40 cm
21504405 50 cm

22504012 μύτη κορνέ, inox, στρογ., 10 mm
22504013 μύτη κορνέ, inox, στρογ., 12,5 mm

21504048 σετ 8 μύτες κορνέ, inox, 8 τμχ.

20403154 σετ 7 μύτες κορνέ απλες
20403252 σετ 7 μύτες κορνέ κυματιστές
90102027 πλάστης, ξύλινος, 60 cm

22503153 πινέλο σιλικόνης, 35 mm
22503057 πινέλο σιλικόνης, 50 mm

20404425 φλόγιστρο ζαχαροπλαστικής, 18 cm
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τσέρκια inox, στρογγυλά με ύψος 5 cm
43504099 τσέρκι inox
5 cm | 5 cm
43504098 τσέρκι inox
8 cm | 5 cm
43504091 τσέρκι inox
11 cm | 5 cm
43504067 τσέρκι inox
12 cm | 5 cm
43504033 τσέρκι inox
14 cm | 5 cm
43504068 τσέρκι inox
22 cm | 5 cm
τσέρκια inox, τετράγωνα με ύψος 4 cm
43504087 τσέρκι inox
10x10 cm | 4 cm
43504042 τσέρκι inox
16x16 cm | 4 cm
43504043 τσέρκι inox
18x18 cm | 4 cm
43504044 τσέρκι inox
20x20 cm | 4 cm
43504045 τσέρκι inox
22x22 cm | 4 cm
43504046 τσέρκι inox
24x24 cm | 4 cm
43504047 τσέρκι inox
26x26 cm | 4 cm
43504048 τσέρκι inox
28x28 cm | 4 cm
43504049 τσέρκι inox
30x30 cm | 4 cm
τσέρκια inox, ορθογώνια με ύψος 4 cm
43504077 τσέρκι inox
25x8 cm | 4 cm
43504041 τσέρκι inox
40x26 cm | 4 cm
43504039 τσέρκι inox
50x17 cm | 4 cm
43504040 τσέρκι inox
50x26 cm | 4 cm
43504038 τσέρκι inox
50x8 cm | 4 cm

50602016 πλάστης, ξύλινος, 45 cm (25 cm)

20444245 φλόγιστρο με φιάλη, 11,5 cm
20444148 σετ 4 φιάλες αερίου, 227 gr

τσέρκια inox, στρογγυλά με ύψος 4 cm
43504094 τσέρκι inox
6,5 cm | 4 cm
43504060 τσέρκι inox
8 cm | 4 cm
43504061 τσέρκι inox
10 cm | 4 cm
43504062 τσέρκι inox
12 cm | 4 cm
43504063 τσέρκι inox
14 cm | 4 cm
43504078 τσέρκι inox
16 cm | 4 cm
43504079 τσέρκι inox
18 cm | 4 cm
43504071 τσέρκι inox
20 cm | 4 cm
43504072 τσέρκι inox
22 cm | 4 cm
43504073 τσέρκι inox
24 cm | 4 cm
43504080 τσέρκι inox
26 cm | 4 cm

20404318 σετ 14 κουπάτ ίσια, 2,1-11,2 cm
20404319 σετ 14 κουπάτ κυματιτά, 2-10 cm

43504057 τσέρκι «Αστέρι» inox,
μεγάλο
ύψος 5 cm
43504056 τσέρκι «Αστέρι» inox,
μικρό
ύψος 5 cm
43504055 τσέρκι «Έλατο» inox,
μεγάλο
ύψος 5 cm
43504054 τσέρκι «Έλατο» inox,
μικρό
ύψος 5 cm
43504059 τσέρκι «Καμπάνα» inox,
μεγάλο
ύψος 5 cm
43504058 τσέρκι «Καμπάνα» inox,
μικρό
ύψος 5 cm
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εργαλεία πίτσας

αλουμινίου

αλουμινίου
21804043
21804011
21804044
21804045

21804010

φτυάρι πίτσας, 30x35cm | 68 cm
φτυάρι πίτσας, 30x35cm | 125 cm
φτυάρι πίτσας, 30x35cm | 135 cm
φτυάρι πίτσας, 40x40cm | 140 cm

κόπτης/ρόδα πίτσας, 10 cm | 21 cm

21804046 φτυάρι πίτσας, 32 cm | 66 cm
21804047 φτυάρι πίτσας, 32 cm | 123 cm
21804048 φτυάρι πίτσας, 32 cm | 133 cm

21804026 βούρτσα - ξύστρα φούρνου,

21302022 φτυάρι πίτσας, 29x24 cm
21302016 φτυάρι πίτσας, 35x22 cm

21808005 ισοθερμική τσάντα πίτσας,
38x35x16 cm
21808006 ισοθερμική τσάντα πίτσας,
40x47x16 cm

ρούχα κουζίνας
Ολοκληρωμένη συλλογή επαγγελματικών ρούχων και αξεσουάρ.
Ζητήστε από τον εκπρόσωπό μας προσφορά.

21501003 ποδιές μιας χρήσης, 100 τμχ

21500003 καπέλο σεφ χάρτινο,
30 cm, 10 τμχ.

21500002 μάσκα ΡΡ 3-ply, 50 τμχ.

21503097
50403019
50403020
50403021

21501005 ποδονάρια, 100 τμχ., 41x15 cm

PROFESSIONAL

21500001 σκούφος γυναικείος μιας χρήσης
100 τμχ.

21808008 ποδιά λάντζας πλαστικοποιημένη,
λευκή
21808009 ποδιά λάντζας πλαστικοποιημένη,
πράσινη

22503003
γάντια μιας χρήσης, 90 cm, 50 τμχ.
22503004
γάντια μιας χρήσης latex, 100 τμχ.
γάντια μιας χρήσης νιτριλίου, 100 τμχ. 22503005
γάντια μιας χρήσης βινυλίου, 100 τμχ. 22503006

βάση πάγκου για γάντια, μπλε
βάση πολλαπλών χρήσεων, μπλε,
γάντια χούφτα, 100 τμχ.
γάντια με 3 δάχτυλα, 100 τμχ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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21500004 καπέλο με γείσο λευκό, 100 τμχ.
21500005 καπέλο με γείσο μπλε, 10 τμχ.
21500006 καπέλο με γείσο λευκό, 10 τμχ.
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μπλέντερ ιδανικά για χυμούς, cocktails, smoothies, επιδόρπια
Περιστρεφόμενο κουμπί ισχύος
και διακόπτης διακεκομμένης
λειτουργίας (pulse).

αθόρυβα μπλέντερ
• Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση
τιτανίου, που αντικαθίσταται.
• Περίβλημα polycarbonate για αθόρυβη λειτουργία.
Λειτουργία μόνο με κλειστό περίβλημα.
• Αποσπώμενη polycarbonate κανάτα 2,5 lt που
αντέχει σε θερμοκρασίες από -40°C έως και +90°C.
• Μοτέρ υψηλής ταχύτητας (μεταβλητής)
15.000-29.000 rpm και λειτουργία pulse.
• Εξοπλισμένα με συστήματα προστασίας
υπερθέρμανσης και υψηλής τάσης ρεύματος.
• 230 V - 1.680 W

Ψηφιακή οθόνη
ελέγχου, αφής,
με τρεις
ρυθμίσεις ισχύος,
τρεις ρυθμίσεις
χρόνου και
διακόπτης pulse.

20409123 αθόρυβο μπλέντερ
25,2χ25,8 cm | 54,7 cm

20409124 ψηφιακό αθόρυβο μπλέντερ
25,2χ25,8 cm | 54,7 cm

μπλέντερ υψηλής ισχύος
• Μπλέντερ υψηλής ισχύος, θρυμματίζει ακόμα και πάγο.
• Αποσπώμενη polycarbonate κανάτα 2,5 lt που αντέχει
σε θερμοκρασίες από -40°C έως και +90°C.
• Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι που αντικαθίσταται,
περίβλημα και καπάκι από ABS.
• Μοτέρ υψηλής ταχύτητας (μεταβλητής)
14.000 έως 25.000 rpm και λειτουργία pulse.
• Εξοπλισμένο με συστήματα προστασίας
υπερθέρμανσης και υψηλής τάσης ρεύματος.
• 230 V - 1.500 W
20403767 ανταλλακτική polycarbonate κανάτα,
κομπλέ (με καπάκι) για μπλέντερ
20χ17 cm | 36 cm

20409055 μπλέντερ υψηλής ισχύος
230 V - 1.500 W
27χ25 cm | 55 cm

μπλέντερ υψηλής ισχύος
• Πανίσχυρο μοτέρ 2.200 W, θρυμματίζει ακόμα και πάγο.
• Κόμπλερ και μαχαίρια Γερμανικής τεχνολογίας από
ανοξείδωτο ατσάλι και άθραυστη πλαστική κανάτα 2,8 lt.
• Ρυθμιζόμενη ταχύτητα έως 33.000 rpm και
παλμική λειτουργία.
• Διαθέσιμο σε κόκκινο, μαύρο και εκρού χρώμα.
• 2.200 W

70703010 blender «E-0314» σε διάφορα χρώματα
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21χ24 cm | 52 cm

70703110
70703115
70704108
70404109
70704110

κανάτα κομπλέ για blender «E-0314»
κανάτα χωρίς καπάκι για blender «E-0314»
μαχαίρι για blender «E-0314»
εργαλείο μαχαιριού για blender «E-0314»
κόμπλερ θηλυκό για blender «E-0314»
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φραπιέρες
• Φραπιέρα αλουμινίου,
με βαφή ιδιαίτερης αντοχής
και ανοξείδωτο άξονα.
• Με δύο πλαστικές προπέλες,
κατάλληλες για τρόφιμα και
μία ανταλλακτική για φραπέ,
αφρόγαλα, smoothies, milkshake.
• Ανοξείδωτο ποτήρι.
• Διακόπτης 2 ταχυτήτων,
15.000-22.000 rpm.

41904200
κύπελο φραπιέρας,
inox, με χείλος

41904342
κύπελο φραπιέρας,
inox

70703106
κύπελο φραπιέρας,
πλαστικό

70704001 φραπιέρα αλουμινίου «Colour Α-2001»,
σε 16 χρώματα
18x24,5 cm | 46 cm

• Φραπιέρα από ABS υψηλής σκληρότητας, με ανοξείδωτο άξονα.
• Με δύο πλαστικές προπέλες, κατάλληλες για τρόφιμα και μία ανταλλακτική
για φραπέ, αφρόγαλα, smoothies, milkshake.
• Διακόπτης δύο ταχυτήτων, από 15.000-22.000 rpm.
• Πλαστικό ποτήρι.

70703001 φραπιέρα «ΜΙΧ-2010»,
σε 8 χρώματα
220/230V - 50/60 Hz - 350 W
18x24,5 cm | 46 cm

70703119 φραπιέρα «Metallic ΜΙΧ-2010»,
σε 7 μεταλλικά χρώματα
70703109
επιτοίχια φραπιέρα
«Wall ΜΙΧ-2010», μαύρη

220/230V - 50/60 Hz - 350 W
18x24,5 cm | 46 cm

• Ανοιξείδωτο σώμα και ατσάλινη ράβδος.
• Παραδίδεται με ένα ποτήρι ανοξείδωτο,
ένα ποτήρι polycarbonate,
δύο ανοξείδωτους δίσκους ανάδευσης και
τέσσερις δίσκους polycarbonate.
• Μικροδιακόπτης που ενεργοποιεί την
συσκευή με την τοποθέτηση του ποτηριού.
• Ισχυρό μοτέρ 180 W, με 15.000 rpm.
• Χωρητικότητα ποτηριού: 1 lt.

17x17 cm | 52 cm

20444125 ανταλλακτικό ανοξείδωτο ποτήρι
20403763 ανταλλακτικό PC ποτήρι

PROFESSIONAL

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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20409151 φραπιέρα inox
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αποχυμωτές

στυπτήρια

αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
«Slow Juicer»

• Σώμα από αλουμίνιο, σε 16 διαφορετικά χρώματα.
• Αθόρυβο μοτέρ 1/6 Hp - 130 W,
με θερμική προστασία και
αδιάβροχο διακόπτη.
• Κάδος και άξονας μορτέρ
από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.
• Διατίθεται με δύο κώνους,
μικρό και μεγάλο.

• Κατάλληλος για μαλακά φρούτα
(blueberries, raspberries, φράουλες,
κ.ά), σκληρά φρούτα (παντζάρια,
γογγύλια, τζίντζερ, κ.ά) και λαχανικά
(κουνουπίδι, σπανάκι, κ.ά).
• Με την μηχανική εν ψυχρώ πίεση,
παράγει πολύ περισσότερο χυμό σε
σύγκριση με τους παραδοσιακούς
αποχυμωτές. Ο πολτός που απομένει
είναι σχεδόν στεγνός.
• Δυνατό επαγωγικό μοτέρ
με μεγάλη δύναμη
και αντοχή με 45 στροφές/λεπτό.
• Αθόρυβη λειτουργία 65 db.
• Μαγνητικός μηχανισμός προστασίας.
• Δύο στόμια τροφοδοσίας: μεγάλο
8,3 cm (για μήλα, αχλάδια, κ.ά.) και
μικρό 4,2 cm με μοχλό πίεσης
για μακριά λαχανικά
(καρότα, πράσσα, κ.ά.).
• Στόμιο χυμού με καπάκι που σφραγίζει.
• Έλικας, πλαίσιο και εξαρτήματα
σουρωτηριού από TRITAN - BPA free,
εσωτερικό σουρωτήρι από AISI 304
ατσάλι.
• Δύο δοχεία 85 cl από PC για τον πολτό
και τον χυμό.
• Βούρτσα καθαρισμού με nylon τρίχα.

70704010 στυπτήριο αλουμινίου «ΑΚ/5»,
130 W / 220-230 V
70703103 σίτα στυπτήριου
70704100 καπάκι inox
70703104 κουκουνάρα μεγάλη
70703105 κουκουνάρα μικρή

για χειροκίνητα
στυπτήρια
ανατρέξτε

20409117 αποχυμωτής
230 V - 250 W
26χ17,5 cm | 54,5 cm

αποχυμωτής
• Παράγει χυμό από φρούτα
και λαχανικά.
• Σώμα, μπολ και δίσκος
τριψίματος από ανοξείδωτο
ατσάλι.
• Στόμιο τροφοδοσίας και
πιεστής από ABS.
• Δοχείο και καπάκι από PP.
• Ταχύτητα: 3.600 rpm.
• Σύστημα ασφαλείας:
λειτουργεί μόνο όταν ο
βραχίονας ασφαλείας και το
καπάκι είναι “κλειδωμένα”
στη θέση τους.
• Μη κατάλληλο για χρήση με
παγωμένα ή κατεψυγμένα
φρούτα και λαχανικά.
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20409125 αποχυμωτής
230 V - 700 W
25χ41 cm | 53 cm

ΣΕΛΙΔΑ

114

• Με δοχείο στυψίματος από
ανοξείδωτο ατσάλι και σουρωτήρι
από ABS.
• Συμπεριλαμβάνονται 3 κώνοι
από ABS για μικρά και μεγάλα
εσπεριδοειδή.
• Ταχύτητα 1.500 rpm.
• Κάλυμμα από PC για προστασία
από το πιτσίλισμα.
• Όλα τα μέρη (εκτός από το σώμα)
είναι κατάλληλα για πλύσιμο
στο πλυντήριο πιάτων.
20409039 ηλεκτρικό στυπτήριο
230 V - 180 W
30x20 cm | 35 cm

• Καπάκι με μοχλό για εύκολη χρήση.
• Αποσπώμενο δοχείο στυψίματος και
κώνος από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος.
• Ταχύτητα: 980 rpm.
20409126 ηλεκτρικό στυπτήριο
εσπεριδοειδών
230 V - 230 W
28χ20 cm | 47 cm
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παγομηχανές
θρυμματιστής πάγου

ηλεκτρικές παγομηχανές «Kitchen line»

• Επαγγελματικός
θρυμματιστής πάγου.
• Προετοιμάζει πάγο για
γρανίτες, mojitos,
παγωμένο καφέ,
αναψυκτικά, κ.ά.
• Περίβλημα μοτέρ από
βαμμένο χυτό αλουμίνιο.
• Micro-διακόπτης στο
καπάκι της κανάτας.
• Inox κανάτα και λεπίδες.
• Διαφορετικά μεγέθη
τρίμματος πάγου.
• Χωρητικότητα
κανάτας 3 lt.
• Ταχύτητα: 800 rpm.
• Παραγωγή: 12 Kgr/h.
• Βάρος: 5 Kgr.
• Χρησιμποποιείται μόνο
με κανονικά παγάκια
μηχανής.

• Επιτραπέζιες ηλεκτρικές παγομηχανές με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Ψυκτικό μέσο: R134A. Χωρίς σταθερή σύνδεση νερού.
• Επιλογή από τρία μεγέθη για τα παγάκια.
Τα παγάκια σχηματίζονται γύρω από ράβδους ψύξης.

20409152 θρυμματιστής πάγου

20409058 ηλεκτρική παγομηχανή
20409057 ηλεκτρική παγομηχανή
«Kitchen line 12»
«Kitchen line 15»
χωρητικότητα: 12 kgr ανά 24h
χωρητικότητα: 15 kgr ανά 24h
διατηρεί απόθεμα: 3,2 kgr
διατηρεί απόθεμα: 4,5 kgr

230 V - 150 W
21x38 cm | 49 cm

230 V - 130 W
32x36,7 cm | 37,8 cm

230 V - 200 W
37,5x43,5 cm | 42 cm

θρυμματιστής πάγου
επιδαπέδια ηλεκτρική παγομηχανή
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Κατάλληλη για εγκατάσταση
κάτω από πάγκο.
• Παραγωγή έως 35 kgr πάγου την
ημέρα και διατηρεί απόθεμα 15 kgr.
• Παράγει 45 τετράγωνα παγάκια
ανά κύκλο των 13-16 λεπτών.
• Με σωλήνα τροφοδοσίας νερού
και σέσουλα.
• Σύστημα έγχυσης ψυχρού αέρα,
ψυκτικό μέσο: R134A.

20409038 θρυμματιστής πάγου
230 V - 80 W
17x22 cm | 46 cm

PROFESSIONAL

20409059 ηλεκτρική παγομηχανή
230 V - 300 W - 44,8x40 cm | 79,8 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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• Περίβλημα από ματ ανοξείδωτο ατσάλι και
εσωτερικό από ABS.
• Λεπίδες από ανοξείδωτο
ατσάλι και ανθεκτικός
μηχανισμός άλεσης.
• Ανθεκτικό διάφανο
δοχείο πάγου,
χωρητικότητας
12 φλιτζανιών
θρυμματισμένου
πάγου.
• Θρυμματίζει έως
12 κιλά πάγου
την ώρα.
• Δεν ενδείκνυται
για συνεχή χρήση.
• Μηχανισμός
υψηλής
απόδοσης
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καφετιέρες
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι βαμμένο μαύρο και
γυάλινη κανάτα 1,8 lt.
• Με 2 θερμαινόμενες εστίες που λειτουργούν ξεχωριστά και
φωτεινή ένδειξη που ανάβει όταν ο καφές είναι έτοιμος.
• Δέχεται φίλτρα 20400025 (110/250).

• Περίβλημα και θήκη φίλτρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Παραδίδεται με 2 κανάτες 1,8 lt και 50 φίλτρα (110/250).
• Δύο θερμαινόμενες εστίες πάνω και κάτω με φωτεινή
ένδειξη και γρήγορο σύστημα φιλτραρίσματος
με στοιχείο ροής - 1,8 lt σε 5 λεπτά.
• Συνεχής θερμοκρασία από 93-96°C.
20409025 καφετιέρα, 230 V - 2.100 W
20x38,5 cm | 43 cm

20409127
καφετιέρα «Profi line»
230 V - 2.060 W
20,4x38 cm | 42,5 cm

20455372 ανταλλακτική κανάτα 1,8 lt
16 cm | 18,5 cm

20400025 φίλτρα καφέ (1.000 τμχ.)
25/11 cm | 7 cm

καφετιέρες φίλτρου διπλού τοιχώματος - Percolator
• Ισοθερμική κατασκευή διπλού τοιχώματος από γυαλιστερό ανοξείδωτο
ατσάλι, μειώνει την απώλεια θερμότητας.
• Έως 20% μικρότερη κατανάλωση ρεύματος συγκριτικά με καφετιέρες
μονού τοιχώματος.
• Σώμα και δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι και χερούλια από ανοξείδωτο
ατσάλι με λαβή σιλικόνης.
• Βρυσάκι που δεν στάζει και ένδειξη αφαίρεσης αλάτων.
• Δίσκος περισυλλογής με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
20409052 καφετιέρα διπλού τοιχώματος - Percolator, 6 lt
230 V - 1.500 W - 24,1 cm | 48 cm

20409071 καφετιέρα διπλού τοιχώματος - Percolator, 10 lt
230 V - 1.500 W - 28,8 cm | 53 cm

20409072 καφετιέρα διπλού τοιχώματος - Percolator, 15 lt
230 V - 1.500 W - 28,8 cm | 60,2 cm

καφετιέρες φίλτρου μονού τοιχώματος - Percolator
• Ανοξείδωτο σώμα μονού τοιχώματος.
• Ο δίσκος φίλτρου έχει ενσωματωμένο φίλτρο για
χοντροαλεσμένο καφέ, δε χρειάζεται χάρτινο φίλτρο.
• Διατηρεί τον καφέ σε θερμοκρασία σερβιρίσματος μετά το βρασμό.
• Με δείκτη στάθμης και βρυσάκι που δε στάζει.
• Εξοπλισμένες με αυτόματη επανεκκίνηση.
• Ενδεικτική λυχνία για το πέρας της διαδικασίας βρασμού
και την αφαίρεση αλάτων.
20409073 καφετιέρα μονού τοιχώματος - Percolator, 6 lt
230 V - 1.500 W - 33,6χ31 cm | 46,5 cm

20409074 καφετιέρα μονού τοιχώματος - Percolator, 10 lt

166

230 V - 1.500 W - 38,4χ35,5 cm | 53 cm

20409075 καφετιέρα μονού τοιχώματος - Percolator, 15 lt
230 V - 1.500 W - 38,4χ35,5 cm | 60 cm
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βραστήρες διπλού τοιχώματος για ζεστά ροφήματα
• Μονωμένη, γυαλιστερή κατασκευή διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο
ατσάλι (σώμα και δοχείο) που μειώνει την απώλεια θερμότητας.
• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία έως 100°C.
• Έως και 20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συγκριτικά
με παρόμοιους βραστήρες μονού τοιχώματος.
• Θερμαντικό στοιχείο κάτω από το δοχείο (δεν χρειάζεται συντήρηση).
• Συγκολλημένα χερούλια από ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή σιλικόνης.
• Ένδειξη αφαίρεσης αλάτων.
• Δίσκος περισυλλογής με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Ακατάλληλοι για ζεστή σοκολάτα.

20409076 βραστήρας διπλού τοιχώματος, 9 lt
230 V - 2.400 W - 24,1 cm | 48 cm

20409077 βραστήρας διπλού τοιχώματος, 18 lt
230 V - 2.400 W - 28,8 cm | 60,2 cm

βραστήρες μονού τοιχώματος για ζεστά ροφήματα
• Μονό τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Αυτόματη λειτουργία (διατηρεί τα ροφήματα σε θερμοκρασια
σερβιρίσματος) με αυτόματο
μηχανισμό επανεκίνησης.
• Ένδειξη αφαίρεσης αλάτων
και βρυσάκι που δεν στάζει.
• Ακατάληλος για ζεστή σοκολάτα.
• Κατάλληλος για Glühwine.
• Το καπάκι, αν γυρίσει ανάποδα,
χρησιμοποιείται για να κρατά
ζεστά τα ποτήρια.

• Μονό τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Ιδανικοί για ζεστό κρασί και βραστό νερό.
• Χρόνος βρασμού +/- 50 min.
• Μέγιστη θερμοκρασία 94-99°C.
• Με προστασία κατά
του βρασμού χωρίς νερό.
• Ακατάλληλοι για ζεστή σοκολάτα.

20409078 βραστήρας μονού τοιχώματος, 9 lt

20409153 βραστήρας μονού τοιχώματος, 30 lt

230 V - 2.400 W - 36,6x22,1 cm | 47,4 cm

230 V - 2.200 W
52 cm | 50 cm

20409079 βραστήρας μονού τοιχώματος, 18 lt
230 V - 2.400 W - 38,4x26,8 cm | 60,2 cm

γρανιτομηχανή

20409191 διπλή γρανιτομηχανή,
2χ12 lt, 230 V - 850 W
47x52 cm | 81 cm

PROFESSIONAL

• Δύο δοχεια 12 lt,
με γρήγορο βρυσάκι.
• Έλεγχος θερμοκρασίας
από -2 έως -8° C.
• Αποσπώμενα δοχεία
για εύκολο καθάρισμα.
• Ψυκτικό μέσο R290.

20409192 διπλός διανεμητής χυμών,
2χ12 lt, 230 V - 395 W
43χ43 cm | 64 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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• Δύο δοχεια 12 lt,
με γρήγορο βρυσάκι.
• Έλεγχος θερμοκρασίας,
που κυμαίνεται
μεταξύ -4 και -2° C.
• Αποσπώμενα δοχεία
για εύκολο καθάρισμα.
• Ψυκτικό μέσο R404a.

διανεμητής χυμών
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ηλεκτρικές τοστιέρες grill
• Γκριλ από χυτοσίδηρο, με επισμάλτωση.
• Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Με συρμάτινη βούρτσα.
• Εξοπλισμένα με συλλέκτη λίπους και
προστατευτικό κατά του πιτσιλίσματος.
• Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος συνεχόμενα
έως το μέγιστο των 300°C,
με ενδεικτική λυχνία.
• Ύψος με ανασηκωμένο
χερούλι 53 cm.

20409094 τοστιέρα μονή - διάσταση πλάκας 22χ23 cm
230 V - 1.800 W - 29χ37 cm | 21 cm

20409095 τοστιέρα διπλή - διάσταση πλάκας 47,5χ23 cm
δύο ανεξάρτητοι θερμοστάτες,
230 V - 3.600 W - 55χ37 cm | 21 cm

20409048 τοστιέρα «Panini» - διάσταση πλάκας 34x23 cm
(πάνω κάτω ραβδωτή)
230 V - 2.200 W - 43x37 cm | 21 cm

20409043 τοστιέρα «Panini» - διάσταση πλάκας 34x23 cm
(πάνω ραβδωτή - κάτω λεία)
230 V - 2.200 W - 43x37 cm | 21 cm

μηχανές hot dog
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Με ρυθμιζόμενη ισχύ.

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Περιστρεφόμενοι κύλινδροι με αντικολλητική επίστρωση, 42 cm.
• Γρήγορη θέρμανση και αποκατάσταση θερμότητας έως και 150°C.

20409098 βραστήρας hot dog
230 V - 500 W
24x30 cm | 38,5 cm

• Θερμοστάτης ελέγχου
της θερμοκρασίας.
• Θερμοκρασία έως και 85°C.
• Χωρητικότητα 10 lt.
20409046 βραστήρας hot dog «Kitchen line»
230 V - 1.000 W
36x27 cm | 26,5 cm

20409099

μηχανή hot dog, με 7 κυλίνδρους
230 V - 740 W - 52x32,5 cm | 17,5 cm

20404100

μηχανή hot dog, με 9 κυλίνδρους
230 V - 940 W - 52x40 cm | 17,5 cm

20404101

μηχανή hot dog, με 11 κυλίνδρους
230 V - 1.180 W - 52x47,7 cm | 17,5 cm

20404102

μηχανή hot dog, με 14 κυλίνδρους
230 V - 1.480 W - 52x59,1 cm | 17,5 cm

βαφλιέρες
• Αντικολλητική επιφάνεια από χυτοσίδηρο.
• Συμπεριλαμβάνεται πιρούνα βάφλας.
• Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής.

κρεπιέρα
• Λεία επιφάνεια ψησίματος από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο.
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Θερμοστάτης 50 έως 300°C.
• Με συρτάρι αποθήκευσης
και ξύλινη σπάτουλα.

20409047 «Liège», 4x6 cm
230 V - 1.500 W
48x32 cm | 22,6 cm
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20409193 «Brussels», 3,5 cm
230 V - 2.200 W
32x43,7 cm | 27,7 cm
20409194 «Heart», 4x6 cm.
230 V - 2.200 W
32x43,7 cm | 25,1 cm

20409027 πλάκα ψησίματος διαμέτρου 40 cm
μέγεθος συρταριού: 40x32x3 cm
230 V - 3.000 W - 45x48,5 cm | 22 cm
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πλατό «Blue line»
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. • Σκληρή επιχρωμιωμένη επιφάνεια (9 mm) διευκολύνει τον
καθαρισμό. • Με αφαιρούμενο δίσκο περισυλλογής και ψηλά προστατευτικά από το πιτσίλισμα
τοιχώματα. • Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος έως και 300°C. • Προστασία από την υπερθέρμανση.
• Κατάλληλες για συνεχή χρήση. • Διακόπτης ισχύος με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία. •
Αντιολισθητικά ποδαράκια.

λείο / ραβδωτό
20409033 επιφάνεια ψησίματος 51,8x32,8 cm
1/2 αριστερά (25,9 cm) λεία 1/2 δεξιά (25,9 cm) ραβδωτή
230 V - 2.400 W
55χ38 cm | 24 cm

20409093 2 ανεξάρτητες επιφάνειες
2/3 αριστερά (46,2 cm) λεία 1/3 δεξιά (22,6 cm) ραβδωτή

ραβδωτό

λείο

20409092 επιφάνεια ψησίματος 51,8x32,8 cm
230 V - 2.400 W
55χ38 cm | 24 cm

20409026 επιφάνεια ψησίματος 33x27 cm
230 V - 2.000 W
45χ30 cm | 22,5 cm

20409091 επιφάνεια ψησίματος 51,8x32,8 cm

230 V - 3.500 W
72χ53 cm | 25 cm

230 V - 2.400 W
55χ38 cm | 24 cm

σαλαμάνδρες
• Πάνω και κάτω αντίσταση infrared
(γυαλί-αντίσταση). • Συμμορφώνεται με
το πρότυπο IPX3. • Δέχεται δίσκους GN1 / 1.
• Θερμοστάτης, χρονόμετρο 30 λεπτών και
ενδεικτική λυχνία. • 4 θέσεις τοποθέτησης
σχάρας.
20409195 σαλαμάνδρα infrared, 230 V - 3.645 W, 68,9χ39,7 cm | 31,8 cm
• Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι. Ιδανική για ψήσιμο στο γκριλ ή για να διατηρούνται ζεστά και
τραγανά πιάτα/sandwiches. Θερμοστάτης συνεχώς ρυθμιζόμενος έως το μέγιστο των 300°C.
• Ρυθμιζόμενο ύψος και αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής υγρών και ψίχουλων.

φρυγανιέρες
κυλιόμενες
• Δύο χωριστά θερμαντικά στοιχεία.
• Κατάλληλες για συνεχές φρυγάνισμα
ψωμιού σε φέτες.
• Παραδίδονται με μπροστινά και πίσω
ταψάκια.
• Ρυθμιζόμενος χρόνος φρυγανίσματος.
• Ιδανικές για μπουφέ.

20409096 σαλαμάνδρα «450», με σχάρα 44x32 cm
230 V - 2.800 W - 48x52 cm | 53 cm

20409097 σαλαμάνδρα «600», με σχάρα 59x35 cm και 2 ανεξάρτητους θερμαινόμενους τομείς
230 V - 3.600 W - 60x52 cm | 53 cm

20409118 σαλαμάνδρα επιτοίχια, 230 V - 2.000 W - 61x31 cm | 28 cm

PROFESSIONAL

20409104 φρυγανιέρα κυλιόμενη διπλή
230 V - 2.240 W
41,8x36,8 cm | 38,7 cm

20409228 φρυγανιέρα κυλιόμενη μονή
230 V - 3.500 W
28,8x41,8 cm | 38,7 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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• Επιτοίχια σαλαμάνδρα, συμμορφώνεται
με το πρότυπο ΙΡΧ4.
• Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
από 50 έως 300°C, χρονόμετρο 30 min.
• 4 θέσεις τοποθέτησης σχάρας,
λαβή σχάρας με υλικό για προστασία
από τη θερμότητα.
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εστίες induction
εστία induction «3500 D XL»

εστία induction «Wok 3500 D»

• Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας μέσω οθόνης αφής.
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους και διπλό εξαερισμό.
• Κατάλληλη για σκεύη
με διάμετρο πάτου
14 cm έως 32 cm.

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους.
• Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας. Οι ρυθμίσεις
ανταποκρίνονται άμεσα στις αλλαγές προς τα πάνω και προς τα κάτω.
• Κατάλληλη μόνο για χρήση με σκεύος wok 20404743.

20409154 εστία induction «3500 D XL»
230 V - 3.500 W - 39x50 cm | 12 cm

εστία induction «3500 D»
• Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας μέσω οθόνης αφής.
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Με εύκολα
καθαριζόμενο φίλτρο
λίπους και διπλό εξαερισμό.
• Κατάλληλη για
σκεύη με διάμετρο πάτου
14 cm έως 28 cm.
• Ποδαράκια
ρυθμιζόμενα
καθ’ ύψος.

20409081 εστία induction «Wok 3500 D»
230 V - 3.500 W - 34x45 cm | 12 cm

20404743 σκεύος Wok 3ply (3 φύλλων),
με χερούλι από ανοξείδωτο ατσάλι με μαλακή λαβή
36 cm | 18 cm

για τηγάνια
induction
ανατρέξτε
στο τμήμα
«κουζίνα»

ΣΕΛΙΔΑ
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διπλή εστία induction «7000»

20409034 εστία induction «3500 D»
230 V - 3.500 W - 34x44 cm | 12 cm

εστία induction «5000 D XL»
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• Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας μέσω οθόνης αφής.
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους και διπλό εξαερισμό.
• Κατάλληλη για σκεύη με διάμετρο πάτου 14 cm έως 32 cm.
• Λειτουργεί στα 400V
(παραδίδεται χωρίς βύσμα
και η εγκατάσταση
γίνεται από
ηλεκτρολόγο).

20409150 εστία induction «5000 D XL»
400 V - 5.000 W - 39,8x51,5 cm | 16,8 cm

• Δύο εστίες με ονομαστική ισχύ 3.500 W η κάθε μία.
• Λειτουργία ώθησης (boost) η οποία προσωρινά μπορεί να μεταφέρει
μέρος της ισχύος της πίσω εστίας στην εμπρός φθάνοντας σε 5.000 W.
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Ηλεκτρονική προστασία
κατά της υπερθέρμανσης.
• Ποδαράκια ρυθμιζόμενα
καθ’ ύψος και αφαιρούμενο
φίλτρο αέρα.
• Λειτουργεί στα 400V
(παραδίδεται χωρίς
βύσμα και η
εγκατάσταση
γίνεται από
ηλεκτρολόγο).

20409128 εστία induction «7000»
400 V - 2x3.500 W - 40,8x70 cm | 13,5 cm
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εστίες induction
εστίες induction «Display line»
• Απλός και λιτός σχεδιασμός, κατάλληλες για μαγείρεμα μπροστά στον πελάτη.
• Επίπεδη κατασκευή με ανοξείδωτο πλαίσιο και υαλοκεραμική επιφάνεια με
ενσωματωμένη ψηφιακή οθόνη.
• Διακόπτης αφής 10 διαβαθμίσεων και χρονοδιακόπτης έως 180 λεπτά.
• Ηλεκτρονική προστασία κατά της υπερθέρμανσης.

20409129 διπλή εστία induction «Display line»
κατάλληλη για σκεύη με διάμετρο πάτου από 12 έως 23 cm,
Λειτουργία ώθησης (boost) η οποία προσωρινά μεταφέρει
μέρος της ισχύος της δεξιάς εστίας (από τα 1.700 W στα
1.500 W) στην αριστερή (από 1.800 W στα 2.000 W)

θερμαινόμενο σουπλά
• GN 1/1 - από αλουμίνιο.
• Αυτόματη θερμοκρασία 95°C.

20409155 θερμαινόμενο σουπλά, GN 1/1
230 V - 190 W - 53x32,5 cm | 2,5 cm

230 V - 2.000 W - 29,3x37,3 cm | 5,6 cm

20409131 εστία induction «3500 W Display line»,
εύρος θερμοκρασίας 35-240°C, αφαιρούμενο φίλτρο,
κατάλληλη για σκεύη με διάμετρο πάτου από 14 έως 28 cm,
230 V - 3.500 W - 33,7χ41,7 cm | 8,5 cm

εστία induction διατήρησης «Display line»
• Εστία πού δύναται να διατηρήσει ζεστά
διάφορα σκεύη ταυτόχρονα.
• Κουμπί ρύθμισης ισχύος 11 βημάτων.
• Εύρος θερμοκρασίας 45-100°C.
• Ηλεκτρονική προστασία
κατά της υπερθέρμανσης.
20409184 εστία induction διατήρησης «Display line»
230 V - 1.000 W - 46x33,4 cm | 6,3 cm

εστία induction «3000 M»

εστία induction «2000»

• Ρύθμιση χωρίς διαβαθμίσεις.
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Για σκεύη με ελάχιστη διάμετρο 12 cm και μέγιστη 26 cm.

• Πολύ λεπτό περίβλημα (32 mm) με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Κεραμική επιφάνεια και χειρισμός με πλήκτρα αφής.
• Κατάλληλη για σκεύη με μέγεθος πάτου έως και 260 mm.

20409132 εστία induction «3000 M»
230 V - 3.000 W - 32,7x42 cm | 10 cm

PROFESSIONAL

20409040 εστία induction «2000»
230 V - 2.000 W - 29,6x37 cm | 4,6 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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230 V - 3.500 W - 60,8χ37 cm | 6,1 cm

20409130 εστία induction «2000 W Display line»
εύρος θερμοκρασίας 35-240°C,
κατάλληλη για σκεύη με διάμετρο πάτου από 12 έως 23 cm,
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ηλεκτρικά chafing dish
• Ηλεκτρικό chafing dish GN 1/1 (συμπεριλαμβάνει GN 1/1 inox, 6,5 cm).
• Συνεχής ρυθμίση θερμοκρασίας έως 85°C.
• Με στήριγμα για το καπάκι.
• Δέχεται δοχεία GN 1/1, βάθους έως 10 cm.

• Ηλεκτρικό chafing dish GN 1/1 (συμπεριλαμβάνει GN 1/1 inox, 6,5 cm).
• Σκεύος νερού κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη θερμότητα
πολυπροπυλένιο.
• Συνεχής ρυθμίση θερμοκρασίας έως 85°C.

«Tellano»

«Pollina»

20409036 ηλεκτρικό chafing dish, 9 lt

20409156 ηλεκτρικό chafing dish, 9 lt,

230 V - 900 W - 57,3x34,8 cm | 28,4 cm

230 V - 800 W - 61,5x35,5 cm | 28 cm

• Σκεύος νερού από
ανθεκτικό στη θερμότητα
πολυπροπυλένιο.
• Συμπεριλαμβάνει
δοχείο 6,8 lt.
• Συνεχής ρυθμίση
θερμοκρασίας έως 85°C.

• Συνεχής ρυθμίση
θερμοκρασίας έως 85°C
• Με γυάλινο καπάκι.
Συμπεριλαμβάνει
δοχείο 40 cm,
βάθους 6,5 cm.

«Savoi»

«Tesino»
20409158 ηλεκτρικό chafing dish, 6,8 lt

20409157 ηλεκτρικό chafing dish, 6,8 lt

230 V - 500 W - 40,5 cm | 24,8 cm

230 V - 1.000 W - 40 cm | 25 cm

ηλεκτρικές σουπιέρες
• Με θερμομόνωση που μειώνει
την κατανάλωση ενέργειας έως
και 30% και διατηρεί το
εξωτερικό δροσερό.
• Σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα
18/8 και δοχείο από αλουμίνιο.
• Θέση στο καπάκι για ταμπελάκι.
• Καπάκι με μονωμένη λαβή και
εσοχή για κουτάλα.
• Ψηφιακός πίνακας αφής.

• Με μαύρη επίστρωση.
• Εσωτερικό σκεύος από
ανοξείδωτο ατσάλι και
καπάκι με μεντεσέ.
• Εξοπλισμένο με ρυθμιστή ισχύος.
• Ιδανικός για μπουφέ.
• Συμπεριλαμβάνονται
μαγνητικά ταμπελάκια.

20409056 ηλεκτρική σουπιέρα, 8 lt,
230 V - 450 W - 37 cm | 30 cm

ηλεκτρική σοκολατιέρα
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• Σύστημα θέρμανσης μπεν μαρί που εμποδίζει να καεί
η σοκολάτα. Η συνεχής ανάδευση εγγυάται την
ομογενοποιημένη συνοχή της σοκολάτας.
• Ο πάτος του δοχείου από ανοξείδωτο ατσάλι και τα
πλευρικά τοιχώματα δοχείου από PC.
• Δίσκος περισυλλογής με ένδειξη όταν γεμίζει.
• Προστασία από την υπερθέρμανση.
• Εύρος θερμοκρασίας από 65-85°C.
• Απαιτούμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος
από 10°C έως 32°C.

20409045 ηλεκτρική σουπιέρα, 8 lt,
230 V - 435 W - 34 cm | 36 cm

συντριβάνι σοκολάτας

• Κατασκευασμένο
από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Κατάλληλο για 700 gr σοκολάτας.
• Με χωριστό διακόπτη για το μοτέρ
και το θερμαντικό στοιχείο.
20409037 συντριβάνι σοκολάτας,

20409080 ηλεκτρική σοκολατιέρα, 5 lt
230 V - 1.006 W - 41x28 cm | 46 cm

230 V - 250 W
21 cm | 39 cm
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ηλεκτρική γέφυρα
θέρμανσης
• Διατηρεί το φαγητό
ζεστό μεταξύ
της προετοιμασίας και
του σερβιρίσματος.
• Ρυθμιζόμενο ύψος.
• Συμπεριλαμβάνονται
λαμπτήρες ασφαλείας.

λάμπες θέρμανσης
• Επαγγελματικές λάμπες
θέρμνασης για διατήρηση
ζεστών τροφίμων στον
μπουφέ ή την κουζίνα.
• Ρυθμιζόμενο καλώδιο
70-150 cm.

20409029 ηλεκτρική γέφυρα θέρμανσης
με 2 υπέρυθρους λαπτήρες
230 V - 500 W - 49,5x35,5 cm | 59 cm

βιτρίνες κρασιών
• Δύο ζώνες θερμοκρασίας.
• Μαύρο περίβλημα, γυάλινη πόρτα, με κομψή
ανοξείδωτη λαβή. Η πόρτα μπορεί να κλειδωθεί
με ένα κλειδί.
• Ψηφιακές οθόνες και ηλεκτρονικοί θερμοστάτες,
οι θερμοκρασίες μπορούν να ρυθμίζονται
ξεχωριστά μεταξύ 4 και 20° C.
• Η θερμοκρασία μπορεί να εμφανιστεί
σε Κελσίου ή Φαρενάιτ.
• Εξοπλισμένες με ψύξη ανεμιστήρα
και αυτόματη απόψυξη.
Εσωτερικός φωτισμός LED.
• 4 Ρυθμιζόμενα πόδια.
• Ψυκτικό υγρό: R600a.

20409220 ηλεκτρική λάμπα θέρμανσης ασημί,
230 V - 250 W - 27,5 cm | 25 cm

20409221 ηλεκτρική λάμπα θέρμανσης copper
230 V - 250 W - 27,5 cm | 25 cm

20409229 κάβα κρασιών, 165 lt, με 5 ξύλινα ράφια
για έως και 44 μπουκάλια κρασιού
4/20°C, 230 V - 128 W

68x59,5 cm | 183 cm

PROFESSIONAL

20409222 ηλεκτρική λάμπα θέρμανσης ασημί
230 V - 250 W - 17,5 cm | 25 cm

20409223 ηλεκτρική λάμπα θέρμανσης copper
230 V - 250 W - 17,5 cm | 25 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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65,5x59,5 cm | 86 cm

20409230 κάβα κρασιών, 450 lt, με 15 ξύλινα ράφια
για έως και 111 μπουκάλια κρασιού
4/20°C, 230 V - 230 W
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βιτρίνες ψυχόμενες
• Ανοξείδωτη κατασκευή με διπλά τζάμια και καμπύλη εμπρός όψη.
• Δύο συρόμμενες πόρτες στο πίσω μέρος.
• Φωτισμός led στο επάνω μέρος του θαλάμου.
• Δύο επιχρωμιωμένα ράφια, ρυθμιζόμενα σε ύψος.
• Ψηφιακή οθόνη και ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας.
• Αεριζόμενο σύστημα ψύξης με αυτόματη απόψυξη. Ψυκτικό μέσο R600a.
• Κατηγορία κλιματιμού Ν.

• Εξοπλισμένες με διπλά τζάμια και εύκολο άνοιγμα πόρτας.
• Αεραγωγός έξω από το γυαλί για να αποτρέπει το θόλωμα
της βιτρίνας.
• Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Εσωτερικός φωτισμός στην οροφή.
• Ανθεκτικά ράφια επενδεδυμένα με PVC,
ρυθμιζόμενα σε ύψος.
• Ψηφιακή οθόνη
και ψηφιακός
έλεγχος
θερμοκρασίας.
• Αεριζόμενο
σύστημα ψύξης
με αυτόματη
απόψυξη.

20409133 58 lt, με 2 ράφια, λευκή, 0-12°C,
230 V - 170 W - 45,2χ40,6 cm | 81,6 cm

20409197 58 lt, με 2 ράφια, μαύρη, 0/+12°C
20409159 βιτρίνα ψυχόμενη, 0/+12°C, 120 lt
230 V - 160 W - 68,6x56,8 cm | 68,6 cm

20409196 βιτρίνα ψυχόμενη, 0/+12°C, 160 lt
230 V - 160 W - 85x56,8 cm | 68,6 cm

230 V - 170 W - 45,2χ40,6 cm | 81,6 cm

20409134 68 lt, με 3 ράφια, λευκή, 0-12°C,
230 V - 170 W - 45,2χ40,6 cm | 89,1 cm

20409198 68 lt, με 3 ράφια, μαύρη, 0/+12°C
230 V - 170 W - 45,2χ40,6 cm | 89,1 cm

βιτρίνες ψυχόμενες
• Εσωτερικό και εξωτερικό περίβλημα κατασκευασμένα από υψηλής
ποιότητας ανοξείδωτο και ειδικό σκληρό τζάμι.
• Στατική ψύξη - κρύος κάδος. Πάχος μόνωσης 40 mm (υλικό: C5H10).
• Ψηφιακή οθόνη, ηλεκτρονικός θερμοστάτης.
• Εύρος θερμοκρασίας: από + 2 έως + 8° C.
• Συμπιεστής EMBRACO.
• Συμπιεστής: EMT45HLR με ισχύ 1/5 hp.
• Αυτόματη απόψυξη.
• Ψυκτικό μέσο: R600 (40 g) - Κατηγορία κλιματισμού: N
• Λειτουργεί με ασφάλεια σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέχρι 32° C
και σχετική υγρασία μέχρι 60%.
• Ρυθμιζόμενα
πλαστικά πόδια.

βιτρίνες αναψυκτικών/
μπύρας

20409205 βιτρίνα με μία πόρτα και 3 επιχρωμιωμένα ράφια,
118 lt - 2/10°C, 230 V
50χ50 cm | 90 cm
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20409206 βιτρίνα με δύο πόρτες και 6 επιχρωμιωμένα ράφια,
228 lt - 2/10°C, 230 V
20409199
20409200
20409201
20409202
20409203
20409204

5 χ GN 1/4 - 230 V - 170 W - 120χ33,5 cm | 43 cm
7 χ GN 1/4 - 230 V - 170 W - 150χ33,5 cm | 43 cm
9 χ GN 1/4 - 230 V - 170 W - 180χ33,5 cm | 43 cm
4 χ GN 1/3 - 230 V - 180 W - 120χ39,5 cm | 43 cm
6 χ GN 1/3 - 230 V - 180 W - 140χ39,5 cm | 43 cm
7 χ GN 1/3 - 230 V - 180 W - 160χ39,5 cm | 43 cm

90χ50 cm | 90 cm

20409207 βιτρίνα με μία πόρτα και 6 επιχρωμιωμένα ράφια,
293 lt - 2/10°C, 230 V
60χ51,5 cm | 182 cm

20409208 βιτρίνα με δύο πόρτες και 10 επιχρωμιωμένα ράφια,
458 lt - 2/10°C, 230 V
90χ51,5 cm | 182 cm
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βιτρίνες θερμαινόμενες
• Πρόσβαση μέσω δύο καμπύλων επιφανειών γυαλιού στο μπροστινό
μέρος.
• Ανοξείδωτο σώμα, tempered γυαλί στις πλευρές και πλάτη καθρέφτης.
• Τα ράφια χωρούν 4 δοχεία GN 1/2.
• Εξοπλισμένο με δύο αντιστάσεις infrared και ένα ηλεκτρικό στοιχείο
θέρμανσης στο κάτω μέρος το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί και να
απενεργοποιηθεί ξεχωριστά.
• Μηχανικός ρυθμιστής θερμοκρασίας.
• Με φωτισμό βολφραμίου στην κορυφή.
• Εύρος θερμοκρασίας: 30 έως 90° C

• Με 3 επιχρωμιωμένα ράφια, ρυθμιζόμενα σε ύψος.
• Εξοπλισμένες με διπλά τζάμια και καμπύλα μπροστινά τζάμια.
• Πρόσβαση μέσω δύο συρόμενων θυρών στο πίσω μέρος.
• Ανοξείδωτο περίβλημα.
• Εξοπλισμένο με φωτισμό LED στην κορυφή.
• Ρυθμιστής θερμοκρασίας και οθόνη.
• Εύρος θερμοκρασίας: 30 έως 90° C

20409209 βιτρίνα θεμαινόμενη, 97 lt, με 2 ράφια
230 V - 550 W
62,5χ46,7 cm | 65 cm
20409210 βιτρίνα θεμαινόμενη, 30/90°C, 120 lt
230 V - 1.100 W - 67,8χ56,8 cm | 68,6 cm

20409231 βιτρίνα θεμαινόμενη, 30/90°C, 160 lt
230 V - 1.500 W - 85,7χ56,8 cm | 68,6 cm

• Tempered γυαλί στις πλευρές και καμπυλωτό μπροστά.
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Με υπέρυθρη θέρμανση.
• Μεγάλη γυάλινη πόρτα στο πίσω μέρος για πλήρη πρόσβαση
στο εσωτερικό.
• Εύκολος καθαρισμός.
• Με αφαιρούμενο δίσκο για ψίχουλα.
• Θερμοκρασία ρυθμιζόμενη έως 85°C.

• Με πόρτα στο
πίσω μέρος και
κοίλο τζάμι
εμπρός τζάμι.
• Φωτιζόμενη
μετόπη με θέση
για διαφημιστικά.
• Θερμοκρασία
ρυθμιζόμενη 3090°C.

20409108 βιτρίνα θερμαινόμενη ενός επιπέδου, με μία σχάρα GN 1/1
20409109 βιτρίνα θερμαινόμενη δύο επιπέδων, με 2 σχάρες GN 1/1,
230 V - 400 W - 55,4x37,6 cm | 43,2 cm

PROFESSIONAL

20409135 βιτρίνα θερμαινόμενη, inox, 97 lt, με 3 ράφια
230 V - 800 W - 46x44,8 cm | 78,5 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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230 V - 400 W - 55,4x37,6 cm | 31,1 cm
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φούρνος χαμηλής θερμοκρασίας
20409084 φούρνος χαμηλής θερμοκρασίας
230 V - 1.200 W
49,5x69 cm | 41,5 cm

• Για την αργή προετοιμασία ή την αναγέννηση τροφίμων
με ακριβής, καθορισμένη και ελεγχόμενη διαδικασία.
• Θερμοκρασία προσαρμόσιμη ανά ένα βαθμό (1°C).
• Θερμοκρασία θαλάμου έως και 120°C και θερμοκρασία πυρήνα
και διατήρηση ζεστού έως 100°C.
• Θερμόμετρο θερμοκρασίας πυρήνα, χωριστά ρυθμιζόμενο.
• Ψηφιακή ρύθμιση και ανάγνωση της ώρας, ρύθμιση
θερμοκρασίας και τρέχουσες θερμοκρασίες πυρήνα/θαλάμου
• Ο θάλαμος του φούρνου θερμαίνεται σε 4 πλευρές, διανέμοντας
τη θερμότητα ομοιόμορφα σε όλο το θάλαμο και ενεργειακά
αποδοτικός λόγω της επιπλέον μόνωσης
• Σκεύος από ανοξείδωτο ατσάλι και στήριγμα ταψιού, κατάλληλο
για δοχεία GN 1/1, σχάρες και ταψιά καθώς και ταψιά αρτοποιίας
60x40 cm, σε 3 επίπεδα.

φούρνοι convection

φούρνος μικροκυμάτων
• Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, πόρτα με γυάλινο παράθυρο.
• Κεραμικό πάτωμα και φως. • Η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί σε 4
επίπεδα: υψηλή (100%), μέτρια (70%), χαμηλή (50%), απόψυξη (30%)
• Με ένα ενιαίο σωλήνα μικροκυμάτων. • Ψηφιακός πίνακας
ελέγχου αφής με δυνατότητα αποθήκευσης 20 προγραμμάτων σε 3
βήματα. • Ψηφιακή οθόνη με χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης
30 λεπτών.
• Λειτουργία
«ONE TOUCH».

20409232 φούρνος μικροκυμάτων ««CM1089A / XEU»»,
26 lt, 230 V - 1.600 W - 51,7x29,7 cm | 41,2 cm

• Σώμα θαλάμου από ανοξείδωτο ατσάλι και πόρτα με διπλό τζάμι.
• Εσωτερικό μερικώς εμαγιέ, διαθέτει και φωτισμό.
• Θερμαίνεται μέσω δύο αντιστάσεων και δύο ανεμιστήρων.
• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 50 έως 300°C.
• Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης από 0 έως 120 λεπτά.
• Παραδίδεται με 4 δίσκους 43,8x31,5 cm. Η απόσταση μεταξύ τους
είναι 7 cm.

φούρνος πίτσας
• Φούρνος για πίτσες διαμέτρου έως 30 cm. Κατάλληλος και για
κατεψυγμένες πίτσες. • Ρυθμιζόμενο χρονόμετρο έως 15 λεπτά.
• Με πάνω και κάτω
θερμαντικά στοιχεία
και δίσκο
για ψίχουλα.

20409136 φούρνος convection
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230 V - 2.670 W - 59,5χ59,5 cm | 57 cm

20409137 φούρνος convection με ύγρανση
απευθείας ύγρανση με κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας
230 V - 2.670 W - 59χ69,5 cm | 57 cm

20409042 φούρνος για πίτσα
230 V - 1.300 W - 48x42 cm | 19,5 cm
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φούρνοι μικροκυμάτων
«25 lt»

προγραμματιζόμενος «34 lt»

• Οθόνη ελέγχου εύκολη στη χρήση, με πλήκτρα 10 προγραμμάτων.
Προγραμματίζεται μέχρι 3 στάδια μαγειρέματος, μνήμη 100 προγραμμάτων.
• Ανοξείδωτος θάλαμος με εσωτερικό φως, για πιάτα μέχρι 32 cm και
διάφανη πόρτα, χωρίς κλείδωμα για εύκολη χρήση
• Τροφοδοσία μικροκυμάτων από τον πάτο του φούρνου μέσω
περιστρεφόμενης κεραίας.
Ισχύς ειδόσου: 1.550 W, εξόδου: 1.000 W.
• Διαστάσεις θαλάμου: 32,7χ34,6χ20 cm

• Εύκολη στη χρήση οθόνη με 10 πλήκτρα προγραμματισμού μνήμης.
• Χρησιμοποιεί δύο γεννήτριες μικροκυμάτων.
Ισχύς εισόδου: 3.000 W, εξόδου: 1.800 W.
• Περίβλημα inox και θάλαμος inox με κεραμικό πάτο.
• Πόρτα με παράθυρο χωρίς κλείδωμα, εύκολη στο άνοιγμα.
• Διαστάσεις θαλάμου: 36χ40,9χ22,5 cm.

20409160 φούρνος μικροκυμάτων, 25 lt

20409161 φούρνος μικροκυμάτων, 34 lt

230 V - 1.550 W
51,1x43,2 cm | 31,1 cm

230 V - 3.000 W
57,4χ52,8 cm | 36,8 cm

«25 lt»

προγραμματιζόμενος «34 lt»

• Ο φούρνος ελέγχεται από ένα και μόνο κουμπί.
• Ισχύς εισόδου: 1.550 W, εξόδου: 1.000 W.
• Ο χρόνος ρυθμίζεται από 15 δευτερόλεπτα έως και 6 λεπτά.
• Θάλαμος inox με κεραμικό πάτο και πόρτα με παράθυρο.
• Διαστάσεις θαλάμου: 32,7x36,4x20 cm.

• Οθόνη αφής 10 προγραμμάτων.
• Χρησιμοποιεί 2 γεννήτριες μικροκυμάτων.
Ισχύς εισόδου: 1.600 W, εξόδου: 1.000 W.
• Περίβλημα inox και θάλαμος inox με κεραμικό πάτο.
• Πόρτα με παράθυρο χωρίς κλείδωμα, εύκολη στο άνοιγμα.
• Διαστάσεις θαλάμου: 37χ38,5χ23 cm.

20409119 φούρνος μικροκυμάτων, 25 lt

20409162 φούρνος μικροκυμάτων, 34 lt

230 V - 1.550 W
51,1x43,2 cm | 31,1 cm

230 V - 1.600 W
55,3χ48,8 cm | 34,3 cm

• Οθόνη αφής 10 προγραμμάτων. Σύνδεση USB για εύκολη φόρτωση προγραμμάτων.
Μπορεί να φορτώσει μέχρι 100 διαφορετικά προγράμματα.
• Χρησιμοποιεί 2 γεννήτριες μικροκυμάτων. Ισχύς εισόδου: 3.000 W, εξόδου: 1.000 W.
• Περίβλημα inox και θάλαμος inox με κεραμικό πάτο.
• Πόρτα με παράθυρο χωρίς κλείδωμα, εύκολη στο άνοιγμα.
• Διαστάσεις θαλάμου: 33x31x17,5 cm.
20409163 φούρνος μικροκυμάτων, 18 lt
230 V - 3.000 W - 42x56,3 cm | 34 cm

PROFESSIONAL

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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προγραμματιζόμενος «18 lt»
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μηχανήματα κοπής λαχανικών
μηχάνημα κοπής λαχανικών «Profi line»
• Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο.
• Περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς δίσκους.
• Μεγάλη είσοδος με μοχλό για εισαγωγή μεγάλων κομματιών και μικρή
με εξάρτημα πίεσης για μικρότερα.
• Δύο συστήματα ασφαλείας: η βίδα κλειδώνει το καπάκι και
ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας (το άνοιγμα του καπακιού θέτει τη
συσκευή εκτός λειτουργίας).
- Βάρος: 24 kgr.

δίσκοι κοπής σε φέτες
20444127 πάχος 1 mm - τύπος DF-1
20444128 πάχος 2 mm - τύπος DF-2
20444129 πάχος 4 mm - τύπος DF-4
20444130 πάχος 6 mm - τύπος DF-6
20444131 πάχος 8 mm - τύπος DF-8
20444132 πάχος 10 mm - τύπος DF-10

δίσκοι για πατάτες
Πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό
με δίσκο κοπής σε φέτες.
20444404 8x8 mm (για το 20409164)
20444405 10x10 mm (για το 20409164)

δίσκοι κοπής σε κύβους
Πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό
με δίσκο κοπής σε φέτες.
20444135 8x8 mm (για το 20409044)
20444136 10x10 mm (για το 20409044)
20444406 8x8 mm (για το 20409164)
20444407 10x10 mm (για το 20409164)
20409044 μηχάνημα κοπής λαχανικών
230 V - 550 W - 54x24 cm | 45 cm

μηχάνημα κοπής λαχανικών «XL»
• Μεγάλη είσοδος τροφοδοσίας για ογκώδη λαχανικά μέχρι 16,5 cm και
μικρή είσοδος τροφοδοσίας για μακρόστενα λαχανικά, π.χ. καρότα,
αγγουράκια, μέχρι 5,5 cm.
• Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο και βάση από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Δύο συστήματα ασφαλείας. Ανασηκώνοντας τη λαβή πίεσης η συσκευή
σταματά να λειτουργεί. Το ίδιο συμβαίνει με το καπάκι του κόπτη.
• Εύκολη και γρήγορη
αλλαγή δίσκου κοπής.
• Πέντε δίσκοι κοπής
και διαχωριστικός δίσκος.
• Μοτέρ 750W, 1 Rp,
αερόψυκτο,
υψηλής
απόδοσης.
Ταχύτητα: 300 rpm.
• Βάρος: 25 kgr.

δίσκος κοπής juliene
20444137 πάχος 3x3 mm, τύπος DQ-3

δίσκοι τριψίματος
20444138 πάχος 2 mm - τύπος DΤ-2
20444139 πάχος 3 mm - τύπος DΤ-3
20444140 πάχος 4,5 mm - τύπος DΤ-5
20444141 πάχος 7 mm - τύπος DΤ-7

δίσκος τριψίματος με ραβδώσεις
20444142 δίσκος τριψίματος με ραβδώσεις

σχάρα για δίσκους κοπής
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20444143 σχάρα για δίσκους κοπής
40χ25 cm | 9 cm

20409164 μηχάνημα κοπής λαχανικών
230 V - 750 W - 50x25 cm | 47 cm
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μηχάνημα κοπής κιμά
«Kitchen line 12»
• Σώμα, χοάνη και δοχείο κρέατος από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Σαλίγκαρος από ειδικό κράμα αλουμινίου.
• Συμπεριλαμβάνεται εξάρτημα πίεσης από πολυαιθυλένιο.
• Γρανάζια με λάδι
(για ομαλή και
αθόρυβη λειτουργία).
• Διάμετρος δίσκου κοπής κιμά:
7 cm, οπές: 6 mm
• Βάρος 19 kg.
• Δεν ενδείκνυται
για συνεχή χρήση.
• Παραγωγή 200 kg/h.

20409060 μηχανή κοπής κιμά «Kitchen line 12»
230 V - 750 W - 37x22 cm | 44 cm

πατατοκαθαριστής
• Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Εσωτερικά τοιχώματα επενδυμένα με αποσπώμενη λειαντική επιφάνεια.
• Διαφανές κάλυμμα.
• Ψηφιακό χρονόμετρο.
• Δοχείο για φλοίδες
κάτω από τη συσκευή.
• Λειαντικός δίσκος.
• Διακόπτης διακπής
έκτακτης ανάγκης.
• Παραγωγή 75 kgr/h.
• Βάρος 35 kg.

20409233 πατατοκόπτης, 5 Kgr, 230 V - 370 W
53x52 cm | 70 cm

εξαρτήματα
20404732
20404731
20404730
20404729
20404728

δίσκος διάτρητος, διάμ: 2 mm
δίσκος διάτρητος, διάμ: 3 mm
δίσκος διάτρητος, διάμ: 4,5 mm
δίσκος διάτρητος, διάμ: 6 mm
δίσκος διάτρητος, διάμ: 8 mm

συσκευή παρασκευής κεμπάπ
και όλων των παραγωγών κιμά

20404727 μαχαίρι μηχανής κιμά
20404733 σαλίγκαρος μηχανής κιμά

PROFESSIONAL
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• Τοποθετεί αυτόματα την επιθυμητή ποσότητα κιμά
πάνω σε βέργα.
• Λειτουργεί με αυτόματα προωθητικά.
• Θερμαινόμενα καλούπια που διευκολύνουν
την άμεση απελευθέρωση του κιμά.
• Δυνατότητα παραγγελίας των καλουπιών
σε ό,τι σχήμα επιθυμείτε.
• Η δυναμική της παραγωγής του ξεπερνά
τα 700 ΤΠ. την ώρα.
• Μονοφασικό ρεύμα κατάλληλο για όλες
τις παροχές.
• 1.500 Watt

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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αποξηραντές τροφίμων

Αποξηραίνουν φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρια, κ.ά.
• Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι και ψηφιακή οθόνη ελέγχου.
• Θερμοκρασία ρυθμιζόμενη από 35-75°C (ανά 5°C) και χρονοδιακόπτης
ρυθμιζόμενος μέχρι και 24 ώρες (ανά 30 λεπτά).
• Με 10 σχάρες 40x39,5 cm,
σε ίσια απόσταση
μεταξύ τους.

20409212 αποξηραντής τροφίμων με 6 σχάρες 30,5x33 cm

ηλεκτρικό καπνιστήριο
• Ο φούρνος καπνού είναι ιδανικός για το κάπνισμα μιας ποικιλίας
τροφίμων όπως ψάρια, βόειο κρέας, ζαμπόν και λαχανικά.
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, πόρτα με διπλό μονωτικό και
μαγνητικό κλείσιμο.
• Θερμοκρασία ρυθμιζόμενη με θερμοστάτη, ενσωματωμένο θερμόμετρο
στην πορτα.
• Με
αεραγωγό
ζεστού αέρα
στο πίσω
μέρος.
• Με 3
σχάρες
(40x27,9
cm) και 3
γάντζους.

230 V - 600 W - 34x45 cm | 31,1 cm

20409138 αποξηραντής τροφίμων με 10 σχάρες 40x39,5 cm
230 V - 1.000 W - 41,7x53,5 cm | 43 cm

• Inox σχάρες 33x30,5 cm
που αντέχουν 500 gr
η κάθε μία.
• Διαφανής δίσκος
στο κάτω μέρος για
συλλογή υπολειμμάτων.
• Ρυθμιζόμενη
θερμοκρασία 35-70°C.

20409213 ηλεκτρικό καπνιστήριο, 1.600 W
54x38 cm | 72 cm
20402293 αρωματικό ξύσμα ξύλου, σετ 4 τύπων ξύλου:
κερασιά βελανιδιά, χικόρι και mesquite (4x250 ml)
20402291 αρωματική σκόνη ξύλου, 500 gr

smoke infuser

20409165 αποξηραντής τροφίμων, με 6 σχάρες
230 V - 500 W - 45χ34,5 cm | 31,5 cm

20409121 αποξηραντής τροφίμων, με 9 σχάρες
230 V - 700 W - 45χ34,5 cm | 41,5 cm

σίτες αντικολλητικές PTFE (mesh)
20444008

40χ30 cm | 1 mm (5 τμχ.)

20444003

53χ32,5 cm | 1 mm (5 τμχ.)

20444004

60χ40 cm | 1 mm (5 τμχ.)

• Το σώμα αλουμινίου λειτουργεί σαν ψύκτης θερμότητας
που ψύχει τον καπνό κατά την έξοδό του.
• Το ξύλο δεν χρειάζεται να εμποτισθεί πριν το κάπνισμα.
• Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν τσάι ή μπαχαρικά.
• Αφαιρούμενος θάλαμος καπνίσματος με ενσωματωμένο φίλτρο.
• Εύκαμπτος σωλήνας από καουτσούκ (μήκους 30 cm)
για εύκολη ροή καπνού μέσα
επανασφραγίσιμες σακούλες και δοχεία.
• Αρκετά απαλό όταν χρησιμοποιείται σε
ευαίσθητα φρούτα και λαχανικά ώστε να μην
επηρεάζει την υφή τους.
• Δέχεται μπαταρίες 2ΑΑ (δεν περιλαμβάνονται).
• Ξύλο ή βότανα δεν περιλαμβάνονται.

αποστειρωτής μαχαιριών
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• Ιδανικός για την αποστείρωση
14 μαχαιριών.
• Από ανοξείδωτο ατσάλι με πόρτα από
plexiglass.
• Αποστειρώνει με τη βοήθεια
βακτηριοκτόνου υπέρυθρου φωτός.
• Διαθέτει μικροδιακόπτη για να
εμποδίζει τη λειτουργία ενώ η πόρτα
είναι ανοιχτή.
• Ενσωματωμένο χρονόμετρο
ρυθμιζόμενο έως και 60 λεπτά.
20409214 ηλεκτρικός αποστειρωτής μαχαιριών UV
230 V - 25 W - 51x16 cm | 61 cm

20409215 smoke infuser, 6,8 cm | 15,8 cm
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blast chillers
blast chiller 5 GN 1/1

blast chiller 3 GN 1/1
• Χωρητικότητα θαλάμου:
3 δοχεία GN 1/1 ή 3 δοχεία 60x40 cm.
• Εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου:
61x41x28 cm.
• 3 ράφια με απόσταση 7 cm.
• Παραγωγή κατά την ψύξη
στους + 3° C: 14 kg.
• Παραγωγή κατά την κατάψυξη
στους -18° C: 11 kg.
• Βάρος: 50 kg.

• Χωρητικότητα θαλάμου:
5 δοχεία GN 1/1 ή 5 δοχεία 60x40 cm.
• Εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου:
61x41x41 cm.
• 5 ράφια με απόσταση 7 cm.
• Παραγωγή κατά την ψύξη
στους + 3° C: 20 kg.
• Παραγωγή κατά την κατάψυξη
στους -18° C: 15 kg.
• Βάρος: 71 kg.

20409216 blast chiller 3 GN 1/1 - 230 V - 1.150 W
75x74 cm | 72/75 cm

20409218 blast chiller 5 GN 1/1 - 230 V - 1.420 W
75x74 cm | 85/88 cm

blast chiller 7 GN 1/1

blast chiller 10 GN 1/1

• Χωρητικότητα θαλάμου:
7 δοχεία GN 1/1 ή 7 δοχεία 60x40 cm.
• Εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου:
61x41x76 cm.
• 7 ράφια με απόσταση 10,5 cm.
• Παραγωγή κατά την ψύξη
στους +3° C: 25 kg.
• Παραγωγή κατά την κατάψυξη
στους -18° C: 20 kg.
• Βάρος: 90 kg.

• Χωρητικότητα θαλάμου: 10 δοχεία
GN 1/1 ή 10 δοχεία 60x40 cm.
• Εσωτερικές διαστάσεις του
θαλάμου: 61x41x76 cm.
• 10 ράφια με απόσταση 7 cm.
• Παραγωγή κατά την ψύξη
στους +3° C: 25 kg.
• Παραγωγή κατά την κατάψυξη
στους -18° C: 20 kg.
• Βάρος: 90 kg.

20409217 blast chiller 7 GN 1/1 - 230 V - 1.490 W
75x74 cm | 126/129 cm

20409219 blast chiller 10 GN 1/1 - 230 V - 1.490 W
75x74 cm | 126/129 cm

βραστήρες ρυζιού
• Κατάλληλος για 30 φλιτζάνια (180 ml) στεγνού ρυζιού.
• Μαγειρεύει το ρύζι και αυτόματα το διατηρεί ζεστό.
• Συμπεριλαμβάνεται φλιτζάνι μέτρησης,
κουτάλα ρυζιού
και αντικολλητικό
σκεύος σιλικόνης.
• Κατά τη συντήρηση
θερμαίνονται και
οι πλευρές του σκεύους.

20409024 βραστήρας και συντηρητής ρυζιού, 5,4 lt
230 V - 1.950 W - 45,5 cm | 38 cm

PROFESSIONAL

βραστήρας ρυζιού / ατμομάγειρας
• Βραστήρας ρυζιού με λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό.
• Μαγειρεύει το ρύζι και αυτόματα το διατηρεί ζεστό.
• Κατάλληλος για 10 φλιτζάνια στεγνού ρυζιού.
• Συμπεριλαμβάνεται πλαστικό καλάθι
για χρήση κατά τη λειτουργία ατμού.
• Συμπεριλαμβάνεται φλιτζάνι
μέτρησης και κουτάλα ρυζιού.
• Εύκολος στον καθαρισμό
χάρη στο αφαιρούμενο σκεύος αλουμινίου.

20409031 βραστήρας ρυζιού με λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό, 1,8 lt
230 V - 700 W - 28 cm | 28,5 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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βραστήρας και συντηρητής ρυζιού
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φριτέζα induction για βαθύ τηγάνισμα «Kitchen Line»
• Ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας. Η τεχνολογία επαγωγής
διατηρεί το λάδι ακριβώς στην καθορισμένη θερμοκρασία.
• Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης (δύο ανεξάρτητα για την διπλή).
• Αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας.
• Ανοξείδωτο
περίβλημα
για εύκολο καθάρισμα.
• Προστασία από την
υπερθέρμανση.
• Ένδειξη της
καθορισμένης
θερμοκρασίας
του λαδιού.
• Παραδίδονται με
καλάθι και καπάκι (από
δύο για την διπλή).

20409166 επαγωγική φριτέζα, 8 lt
230 V - 3.500 W
29χ48,5 cm | 40,6 cm

20409167 επαγωγική φριτέζα, 2χ8 lt
230 V - 3.500+3.500 W
58χ48,5 cm | 40,6 cm

φριτέζες για βαθύ τηγάνισμα «Mastercook»

20409086 φριτέζα μονή, 8 lt,
230 V - 3.500 W
51,5x30 cm | 34,5 cm

• Αφαιρούμενο στοιχείο, με λειτουργία
απενεργοποίησης όταν αφαιρείται.
• Δοχείο λαδιού σε σχήμα V για
βελτιστοποίηση της κρύας ζώνης.
• Περιλαμβάνει καλάθι τηγανίσματος
και καπάκι.
• Κρύα ζώνη για την προστασία της
ποιότητας λαδιού. Ιδανικό για συνεχή
χρήση.
• Θερμοστάτης ασφαλείας διασφαλίζει
ότι δε θα υπερθερμανθεί η φριτέζα.
• Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
με επαναφορά για έξτρα προστασία.
• Λυχνία ένδειξης θερμότητας που
δείχνει αν λειτουργεί το θερμαντικό
στοιχείο.
• Mε βρυσάκι αποστράγγισης

20409087 φριτέζα διπλή, 2χ8 lt
230 V - 2χ3.500 W
51,5x60,5 cm | 34,5 cm

φριτέζες για βαθύ τηγάνισμα «Blueline»
• Περίβλημα και δοχείο λαδιού από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Αφαιρούμενο στοιχείο, με λειτουργία απενεργοποίησης όταν αφαιρείται.
• Αφαιρούμενο δοχείο λαδιού που κάνει τον καθαρισμό πιο απλό.
• Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί έως και τους 190°C.

• Θερμοστάτης ασφαλείας διασφαλίζει ότι δε θα υπερθερμανθεί
η φριτέζα.
• Καλάθι τηγανίσματος με θερμομονωμένη και έξτρα μακριά λαβή.
• Κρύα ζώνη για την προστασία της ποιότητας λαδιού.
• Περιλαμβάνει καλάθι τηγανίσματος και καπάκι.
20409054 φριτέζα μονή, 4 lt
230 V - 3.000 W - 21,7x40 cm | 29 cm

20409088 φριτέζα διπλή, 2x4 lt
230 V - 2χ3.000 W - 47x42 cm | 33 cm

20409032 φριτέζα μονή, 6 lt
230 V - 3.300 W - 26,5x43 cm | 29 cm

20409168 φριτέζα διπλή, 2x6 lt
230 V - 2χ3.300 W - 55x43 cm | 29 cm
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20409089 φριτέζα μονή, 8 lt
230 V - 3.500 W - 26,5x43 cm | 34,5 cm

20409090 φριτέζα διπλή, 2x8 lt
230 V - 2χ3.500 W - 55x43 cm | 34,5 cm
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ηλεκτρικές μηχανές κοπής αλλαντικών
«Profi line»

Περίβλημα ανοδιωμένου αλουμινίου.
Αερόψυκτο μοτέρ προστατευμένο από μεταλλικό
κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενα εξαρτήματα για
εύκολο καθάρισμα, κινούμενος δίσκος με
μηχανισμό κλειδώματος και ακρυλική ασπίδα
προστασίας, προστατευτικό λεπίδων και
ενσωματωμένο ακονιστήρι, κεκλιμένα μοντέλα
με λεπίδα υψηλής ποιότητας. Δεν είναι
κατάλληλες για το κόψιμο τυριού.

• Περίβλημα αλουμινίου, αερόψυκτο μοτέρ,
προστατευμένο με μεταλλικό κάλυμμα.
• Κινούμενος δίσκος με μηχανισμό κλειδώματος και
ακρυλική ασπίδα προστασίας,
εύκολα αφαιρούμενα εξαρτήματα
για εύκολο καθάρισμα, προστατευτικό
λεπίδων και ενσωματωμένο
ακονιστήρι, κεκλιμένα μοντέλα
με λεπίδα υψηλής ποιότητας.
• Δεν είναι κατάλληλες
για κόψιμο τυριού.

δίσκοι αντικολλητικοί
20404734
20404735
20404736
20404737

διάμετρος: 19,5 cm
διάμετρος: 22 cm
διάμετρος: 25 cm
διάμετρος: 30 cm

«Kitchen line 12»

20409061 «Profi line 195», λεπίδα 19,5 cm
ρυθμιζόμενο πάχος έως 12 mm
230 V - 200 W - 38,5χ41 cm | 34 cm

20409062 «Profi line 220», λεπίδα 22 cm
ρυθμιζόμενο πάχος έως 12 mm
230 V - 280 W - 41x40 cm | 35 cm

20409169 «Kitchen line 250», λεπίδα 25 cm
ρυθμιζόμενο πάχος έως 11 mm
230 V - 150 W
49,4x40,2 cm | 39,8 cm

20409170 «Kitchen line 300», λεπίδα 30 cm
ρυθμιζόμενο πάχος έως 14 mm
230 V - 250 W
61,5x49,4 cm | 47,7 cm

20409063 «Profi line 250», λεπίδα 25 cm
ρυθμιζόμενο πάχος έως 12 mm
230 V - 320 W - 38χ49 cm | 38 cm

20409064 «Profi line 300», λεπίδα 30 cm
ρυθμιζόμενο πάχος έως 12 mm
230 V - 420 W - 50x62 cm | 43,5 cm

20409139 «Profi line 220 - Red edition»,
λεπίδα 22 cm
ρυθμιζόμενο πάχος έως 12 mm
230 V - 280 W - 41x40 cm | 35 cm

ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου

230 V - 150 W
49,4x40,2 cm | 39,8 cm
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• 2 λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 cm, μία σκέτη μία 1 οδοντωτή με κάλυμμα •
Περιστροφή λεπίδας στις 2.600 rpm, παραγωγή 60 kgr/h. • Ρυθμιζόμενο πάχος τεμαχισμού
από 0 mm έως 8 mm. • Αντιολισθητική χειρολαβή και περίβλημα. • Διακόπτης ON / OFF
ενσωματωμένος στο περίβλημα. • Φορτιστής με κόκκινο και πράσινο φως που δείχνει
τη στάθμη της μπαταρίας. • Συμπεριλαμβάνονται
δύο μπαταρίες 2.000 mAh
και πέτρα ακονίσματος λεπίδας.
• Βάρος 1 kg.

20409171 «Kitchen line 250», λεπίδα 25 cm
ρυθμιζόμενο πάχος έως 11 mm,
λεπίδα, προστατευτικό λεπίδας
και θέση αλλαντικού
με επίστρωση teflon
για εύκολη κοπή τυριών

20409224 ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου
230 V - 80 W
19,9χ11,4 cm | 18,4 cm

PROFESSIONAL

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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μηχανές συσκευασίας σε κενό αέρος - vacuum
• Μεγάλη εσοχή στο κάτω μέρος (αποκλειστικά στο μοντέλο 20409225)
και θολωτό κάλυμμα επιτρέπουν τη συσκευασία μεγάλων μερίδων. •
Ανθεκτικό διαφανές κάλυμμα υψηλής ποιότητας επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο της
διαδικασίας
συσκευασίας. •
Φλάντζα σχήματος V
για υψηλή
σφραγιμότητα. •
Ψηφιακή οθόνη. •
Αυτόματη λειτουργία.
• Ρυθμιζόμενος
χρόνος σφράγισης.•
Ένδειξη πίεσης.

• Ρυθμιζόμενος χρόνος κύκλου και σφράγισης, αυτόματη και χειροκίνητη
λειτουργία. • Κατάλληλες για συσκευασία υγρών
και νωπών τροφίμων. • Ψηφιακή οθόνη
και χειροκίνητο μανόμετρο. •
Αντλία λαδιού υψηλής ποιότητας
που παρέχει υψηλές πιέσεις
(1.009mbar) και γρήγορη
ταχύτητα κενού. • Σώμα και
θάλαμος από ανοξείδωτο
ατσάλι.• Μεγάλη εσοχή στον πάτο
του θαλάμου και θολωτό
διαφανές κάλυμμα επιτρέπουν
συσκευασία μεγάλων μερίδων.
20409227 μπάρα συγκόλλησης: 26,5 cm - φάρδος συγκόλλησης: 5 mm
(αντλία: 133,3 lt/min), διαστάσεις θαλάμου: 28x39,3 cm
230 V - 1.000 W, 33x48 cm | 35,6 cm

20409225

μπάρα συγκόλλησης: 26 cm (αντλία: 167 lt/min)
230 V - 370 W, 33x48 cm | 36 cm

20409226

μπάρα συγκόλλησης: 35 cm (αντλία: 333 lt/min)
230 V - 750 W, 42,5x56 cm | 46 cm

20409190

μπάρα συγκόλλησης: 30 cm (αντλία: 167 lt/min)
230 V - 370 W, 37x48 cm | 43,5 cm

μηχανή συσκευασίας σε κενό αέρος
• Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Μπάρα στεγάνωσης με επικάλυψη Teflon.
• Ημιαυτόματη λειτουργία. Ψηφιακή οθόνη. Προσαρμοζόμενος χρόνος
σφράγισης.Αντλία κενού: 20 lt/min.
• Για χρήση μόνο με ανάγλυφες σακούλες.

20409141 μπάρα συγκόλλησης: 41 cm - φάρδος συγκόλλησης: 3 mm.
(αντλία: 333,3 lt/min), διαστάσεις θαλάμου: 42,5x45,7x10 cm
230 V - 1.300 W, 49,5x56,7 cm | 42,7 cm

σακούλες κενού
Ανάγλυφες σακούλες
3 στρώσεων, πάχους 105 μm.
Εσωτερική στρώση από
πολυαιθυλένιο, μεσαία στρώση
νάιλον και εξωτερική στρώση
πολυαιθυλενίου που κάνει
τη σακούλα πιο ανθεκτική στη
διάτρηση ή στα κοψίματα.

20409173 μηχανή συσκευασίας σε κενό αέρος
μπάρα συγκόλλησης 35 cm

20403801
20403802
20403803
20403804
20403805

15x25 cm, 100 τεμάχια
15x40 cm, 100 τεμάχια
20x30 cm, 100 τεμάχια
25x35 cm, 100 τεμάχια
30x40 cm, 100 τεμάχια

20403766 σε ρολλό, 20 cm | 6 m
20403765 σε ρολλό, 30 cm | 6 m

Πάχους 52 μm
με φύλλο πολλών
στρώσεων
PA/PE. Για χρήση
σε συνδυασμό
με σύστημα
Sous Vide.

20403811
20403812
20403813
20403814
20403815

14χ20 cm, 100 τεμάχια
16χ23 cm, 100 τεμάχια
20x30 cm, 100 τεμάχια
25x35 cm, 100 τεμάχια
30x40 cm, 100 τεμάχια

Πάχους 65 μm,
με φύλλο
πολλαπλών
στρώσεων
PARE
νάιλον/
πολυαιθυλένιο.

20403806
20403807
20403808
20403809
20403810

14χ20 cm, 100 τεμάχια
16χ23 cm, 100 τεμάχια
20x30 cm, 100 τεμάχια
25x35 cm, 100 τεμάχια
30x40 cm, 100 τεμάχια

230 V - 250 W - 37x28 cm | 17 cm

μηχανή συσκευασίας σε κενό με ρολλό σακούλας
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• Πάχος μπάρας κόλλησης 5mm, εξαιρετικής στεγανότητας.
• Ρυθμιζόμενος χρόνος σφράγισης. Υψηλής απόδοσης διπλή αντλία: 16 lt/min.
• Κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Δέχεται το εξάρτημα ρολού σακούλας 20403764
• Μόνο για ανάγλυφες, φαρδιές σακούλες 40,6 cm.

20409174 μηχανή συσκευασίας σε κενό αέρος
μπάρα συγκόλλησης: 42 cm
230 V - 580 W - 49χ26 cm | 14,5 cm

20403764 αποσπώμενο εξάρτημα ρολού σακούλας
Με μετακινούμενη λεπίδα για να κόβει στο επιθυμητό μήκος.
48,7χ12,2 cm | 10,7 m
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σύστημα μαγειρέματος sous-vide
• Σύστημα μαγειρέματος στο οποίο τα προσυσκευασμένα σε κενό τρόφιμα (ανατρέξτε στην σελίδα
«μηχανές συσευασίας Vacuum») μαγειρεύονται σε απολύτως ελεγχόμενη θερμοκρασία.
• Ιδανικό για εστιατόρια à la carte.
• Εξαιρετικά κατάλληλο για την προπαρασκευή των μερίδων εκτός των ωρών αιχμής.
• Διάρκεια και αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.
• Θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα ρύθμισης (0,1°C) από 45° έως 90°C.
• Το περίβλημα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Μπορεί να κλείσει αεροστεγώς και υδατοστεγώς λόγω του καπακιού από σιλικόνη.

20409082 σύστημα sous-vide GN 2/3, 13 lt
διαχωριστικό από ανοξείδωτο ατσάλι με 4 τμήματα
230 V - 400 W - 36,3x33,5 cm | 29 cm

20409083 σύστημα sous-vide, 20 lt, εξοπλισμένο με χειρολαβές
και στρόφιγγα αποστράγγισης,
διαχωριστικό από ανοξείδωτο ατσάλι με 6 τμήματα
230 V - 600 W - 60x33 cm | 30 cm

ράβδος sous-vide
• Σώμα από IPX7, ανθεκτικό στη βύθιση στο νερό. Για ασφάλεια σβήνει όταν απομακρύνεται από το νερό.
• Δυνατότητα ελέγχου WiFi, (εφαρμογή διαθέσιμη για iOS και Android). Η εφαρμογή app βοηθά στον
υπολογισμό της ώρας και της θερμοκρασίας, “φορτωμένο” με πάνω από 600 συνταγές.
• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 25-90°C με βήματα 0,1°C.
• Μπορεί να ζεστάνει και να κυκλοφορήσει 20 lt νερού (8 lt ανά λεπτό).
• Φωτεινή οθόνη ένδειξης χρόνου και θερμοκρασίας.
20409142 ράβδος sous-vide, 20 lt
230 V - 800 W - 9,5χ15,8 cm | 35 cm

μπεν μαρί «kitchen line»
• Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος έως 85°C.
• Δοχείο νερού από ανοξείδωτο ατσάλι.
Κατάλληλο για σκεύη GN 1/1 βάθους έως 15 cm.
• Δεν περιλαμβάνει δοχείο GN.
• Επισμαλτωμένο σκεύος
διαμέτρου 18,5 cm.
• Ανοξείδωτο σκεύος μπεν μαρί
με καπάκι.
• Εξοπλισμένο με ρυθμιστή ισχύος
και ενδεικτική λυχνία.
20409106 thermosystem 1, 4,2 lt

20409107 thermosystem 1, 2x4,2 lt
230 V - 400 W
50,5x26,5 cm | 24,5 cm

PROFESSIONAL

20409041 μπεν μαρί GN 1/1
230 V - 1.200 W - 34x54 cm | 25 cm

20409105 μπεν μαρί GN 1/1
με βρυσάκι αποστράγγισης
230 V - 1.200 W - 34x54 cm | 25 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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230 V - 200 W
26,5x26,5 cm | 24,5 cm
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μίξερ χειρός «Kitchen Line»
• Επαγγελματικό μίξερ για χρήση σε εργαστήρια παγωτών, εστιατόρια,
ξενοδοχεία. Ιδανικό για να προετοιμάζει παγωτά, σούπες λαχανικών,
πουρέ, σάλτσες, γεμίσεις, μαγιονέζα, ντοματοπολτό, pesto, κ.ά.
• Αεριζόμενο μοτέρ.
• Σώμα από ανθεκτικό πλαστικό με εργονομική λαβή.
• Ταχύτητα περίπου 4.000 - 16.000 rpm.
• Τα μίξερ πωλούνται ξεχωριστά από της ράβδους.

μίξερ χειρός με ράβδο
• Επαγγελματικό μίξερ με ράβδο
για χρήση σε εργαστήρια παγωτών,
εστιατόρια, ξενοδοχεία.
• Αεριζόμενο μοτέρ.
• Σώμα από ανθεκτικό πλαστικό
με εργονομική λαβή.
• Ταχύτητα περίπου
4.000 - 20.000 rpm.

20409178 μίξερ χειρός με ράβδο 16 cm, 2,5 cm,
βάρος 1,61 Kgr,
230 V - 220 W - 7,5 cm | 30,4 cm

20444146 προσάρτημα διπλού αυγοδάρτη, inox, 18 cm
ασφαλής και εύκολη σύνδεση με το μίξερ

μίξερ χειρός
20409122 μίξερ χειρός «Kitchen Line 350», χωρίς ράβδο
με ρυθμιζόμενη ταχύτητα 4.000 - 16.000 rpm.
βάρος 1,76 Kgr
230 V - 350 W - 9,1 cm | 35,9 cm

20409175 μίξερ χειρός «Kitchen Line 500», χωρίς ράβδο
με ρυθμιζόμενη ταχύτητα 4.000 - 16.000 rpm.
βάρος 1,98 Kgr
230 V - 500 W - 9,1 cm | 35,9 cm

ράβδοι για μίξερ
20444073
20444076
20444149
20444150

stick blender
• Σώμα από ABS και ράβδος
από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Μαχαίρι σταυρωτό από ανοξείδωτο
ατσάλι επικαλυμμένο με τιτάνιο.
• Μεγάλη ισχύς 400 W, 6 ταχύτητες, LCD ένδειξη.
• Μέγιστη ταχύτητα 13.000 rpm, ικανότητα: 1-4 lt.

ράβδος 25 cm (ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι)
ράβδος 30 cm (ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι)
ράβδος 40 cm (ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι)
ράβδος 50 cm (ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι)

αυγοδάρτης για μίξερ
20444145 προσάρτημα διπλού αυγοδάρτη, inox, 25 cm
(για τα 20409122 και 20409175)
ασφαλής και εύκολη σύνδεση με το μίξερ

20409143 stick blender
230 V - 400 W - 35,8x21,7 cm | 38 cm

παγωτομηχανή

186

• Ιδανική για παρασκευή παγωτού, sorbet και
frozen yoghurt, σε περίπου 90 λεπτά, με εύρος
θερμοκρασίας -10°C με -35°C.
• Αερόψυκτος συμπιεστής ψύξης, δοχείο 2 lt από
ανοξείδωτο ατσάλι, λεπίδα ανάμιξης από polypropylene
και διάφανο polycarbonate καπάκι
που κλειδώνει με το στρίψιμο.
• Μεγάλη ψηφιακή ένδειξη του χρόνου λειτουργίας,
της θερμοκρασίας και της κίνησης του μίξερ.
• Λειτουργία επέκτασης ψύξης μέχρι 2 ώρες.
• Ψυκτικό μέσο: R600a.
20409185 παγωτομηχανή, 230 V - 180 W
27,2x31,5 cm | 36,2 cm
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μίξερ χειρός

ζυμωτήρια
ταχυζυμωτήρια spiral
με αποσπωμενο κάδο

• Επαγγελματική έκδοση.
Περίβλημα από ενισχυμένο
με ίνες νάιλον.
• Ράβδος και λεπίδα
από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Εύκολος καθαρισμός.
• Τα μοντέλα «300», «400»
και «500» είναι εξοπλισμένα
με ψηφιακή οθόνη

• Με κεφαλή που ανυψώνεται
και αφαιρούμενο μπολ.
• Σώμα κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
ανοξείδωτο χάλυβα με λευκό βερνίκι.
• Μπολ, κάλυμμα και σπείρα από ανοξείδωτο
χάλυβα 18/10.
• Με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη.
• Με 4 τροχούς (οι 2 με φρένα).

20409234 ταχυζυμωτήριο, 10 lt (μπολ: 26 cm | 20 cm)
35 Kgr/h - 230 V - 370 W
38,5x67 cm | 67,5 cm (60 Kgr)

20409235 ταχυζυμωτήριο, 20 lt (μπολ: 36 cm | 21 cm)
56 Kgr/h - 400 V - 750 W (73 Kgr)
38,5x67 cm | 67,5 cm

20409236 ταχυζυμωτήριο, 32 lt (μπολ: 40 cm | 21 cm)
88 Kgr/h - 400 V - 1.100 W (94,6 Kgr)
42,4x73,5 cm | 80,5 cm

επιδαπέδια μίξερ - ζυμωτήρια
20409053 μίξερ «Hendi 250» με ράβδο 25 cm, σταθερής ταχύτητας
απόδοση έως και 20 lt,
max ταχύτητα 15.000 rpm.
βάρος 1,45 kgr., 230 V - 250 W - 7,5x28,5 cm
20409050 μίξερ «Hendi 300» με ράβδο 30 cm, ρυθμιζόμενης ταχύτητας
απόδοση έως και 50 lt, ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου,
9 ρυθμίσεις ταχύτητας μεταξύ 2.000 και 9.000 rpm,
(max 13.000 rpm)
βάρος 3,45 kgr., 230 V - 300 W - 10x35 cm
20409066 μίξερ «Hendi 400» με ράβδο 40 cm, ρυθμιζόμενης ταχύτητας
απόδοση έως και 80 lt, ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
9 ρυθμίσεις ταχύτητας μεταξύ 2.000 και 9.000 rpm,
(max 15.000 rpm) με προσάρτημα αυγοδάρτη και βάση για
επιτοίχια τοποθέτηση,
βάρος 4,1 kgr., 230 V - 400 W - 10x35 cm
20409065 μίξερ «Hendi 500» με ράβδο 50 cm, ρυθμιζόμενης ταχύτητας
απόδοση έως και 100 lt, ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου,
9 ρυθμίσεις ταχύτητας μεταξύ 2.000 και 9.000 rpm,
(max 15.000 rpm),
βάρος 4,1 kgr., 230 V - 400 W - 10x35 cm

20404739 επιτοίχια βάση για
εξαρτήματα μίξερ χειρός
12x32 cm

• Ασφαλής χρήση λόγω των
πολλαπλών διακοπτών
ασφαλείας που διαθέτει
και της προστασίας
υπερφόρτωσης.
• Υψηλής ποιότητας
χυτό χαλύβδινο σώμα.
Μπολ από ανοξείδωτο
ατσάλι. Παραδίδεται
με τρια εξαρτήματα
για ανακάτεμα (γάντζος,
φτυάρι και σύρμα).
• Με λαβή για να
σηκώνεται το μπολ
από τη θέση του.
• Διακόπτης ασφαλείας,
για ανασήκωμα και
όταν το μπολ δεν
βρίσκεται στη θέση του.

20409145 μίξερ - ζυμωτήριο «Planetary», 10 lt
μέγιστη ικανότητα ανάδευσης αλευριού 2,5 Kgr,
3 διαφορετικές ταχύτητες: 148 / 244 / 480 rpm.

20404738 προσάρτημα διπλού αυγοδάρτη
για τα μοντέλα
«Hendi 300» και «Hendi 500»
12x32 cm

PROFESSIONAL

20409146 μίξερ - ζυμωτήριο «Planetary», 20 lt
μέγιστη ικανότητα ανάδευσης αλευριού 5 Kgr,
3 διαφορετικές ταχύτητες: 197/ 317/ 462 rpm
230 V - 1.100 W - 49χ54 cm | 78 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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230 V - 600 W - 45χ47 cm | 60 cm
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ψησταριές γκαζιού
• Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.
• Ηλεκτρονική ανάφλεξη και
θερμοσύζευξη.
• Κατάλληλες για προπάνιο και βουτάνιο.
• Συμπεριλαβάνεται σωλήνας γκαζιού
και ρυθμιστής πίεσης.

• Με 4 καυστήρες που
ρυθμίζονται ανεξάρτητα.
• Εφοδιασμένη με δύο
επινικελωμένες σχάρες
και ένα εμαγιέ ταψί με
εσωτερικές
διαστάσεις 59χ48 cm.
• Κατανάλωση 0,8 m3/h.
• Βάση/ράφι ανοξείδωτο
και 4 ρόδες για εύκολη
μετακίνηση.

Grill-Master quatro
20444151 ψησταριά γκαζιού «Grill-Master quatro»
ισχύς 22 KW
127x52,5 cm | 84 cm

• Με σχάρα χρωμίου και εμαγιέ ταψί.
• Εσωτερικές διαστάσεις ταψιού 59χ48 cm.
• Κατανάλωση
0,43 m3/h.

• Με σχάρα χρωμίου και βαρέως τύπου σχάρα
προστασίας φλόγας.
• Εσωτερικές διαστάσεις ταψιού 59χ48 cm.
• Κατανάλωση
0,43 m3/h.

• Με σχάρα χρωμίου και εμαγιέ ταψί.
• Εσωτερικές διαστάσεις ταψιού 29χ48 cm.
• Κατανάλωση
0,215 m3/h.

Grill-Master maxi

Roast-Master maxi

Grill-Master mini

20444152 ψησταριά γκαζιού
«Grill-Master maxi»,
ισχύς 11,6 KW

20444053 ψησταριά γκαζιού
«Roast-Master maxi»
ισχύς 11,6 KW

20444153 ψησταριά γκαζιού
«Grill-Master mini»
ισχύς 5,8 KW

65x54 cm | 84 cm

34x54 cm | 84 cm

65x54 cm | 84 cm

εστίες υγραερίου
επαγγλελματικές
συσκευές
υγραερίου

μονή εστία «Kitchen line»
• Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Εξοπλισμένη με θερμοστοιχείο, ηλεκτρονική
ανάφλεξη, σετ μετατροπής κατάλληλο και για
φυσικό αέριο και με εμαγιέ στήριγμα σκεύους.
• Συμπεριλαμβάνονται σωλήνας γκαζιού και
ρυθμιστής πίεσης.

52204001
52204002
52204003
52204004

συσκευή με 1 εστία
συσκευή με 1,5 εστίες
συσκευή με 2 εστίες
συσκευή με 2,5 εστίες

52203011 λάστιχο προπανίου
11504057 σετ 6 σφιγκτήρες για λάστιχο
20404758 εστία προπανίου μονή
ισχύς: 6,7 KW (Hs)
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42,5χ42,5 cm | 40 cm

20404742 βάση εστίας προπανίου
42,5χ42,5 cm | 40 cm

20404740 wok με χερούλια,
από φύλλα χάλυβα πάχους 1,5 mm
70 cm | 23 cm

20404741 στρογγυλή βάση wok
36 cm | 8 cm

52204014 ανταλλακτικό εστίας μεγάλο
52204016 ανταλλακτικό εστίας μικρό
52204008
52204007
52204010
52204015

«στραγγαλιστής» υψηλής πίεσης
ρυθμιστής χαμηλής πίεσης
ρυθμιστής υψηλής πίεσης
ρακόρ φιάλης χάλκινο
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γκριλ αερίου
• Γκριλ γκαζιού «Artemis ECO», επιτραπέζιο με συρτάρι νερού.
• Καυστήρες με πιλότο και θερμοκόπια ασφαλείας.
• Με συρτάρι νερού κάτω από τους καυστήρες, ώστε να λειτουργεί ως
λιποσυλλέκτης για την αποφυγή δυσάρεστων καπνών και φλογών και
για να διατηρούν τα κρέατα τους χυμούς τους.
• Ίδιο αποτέλεσμα σε όλη την επιφάνεια ψησίματος.
• Με διακόπτη δύο θέσεων, ψηλή και χαμηλή φωτιά.
• Παράγεται με μια, δυο ή τρεις επιφάνειες ψησίματος, κάθε μια με το
δικό της ανεξάρτητο καυστήρα.

μυγοπαγίδες
ηλεκτρική αδιάβροχη μυγοπαγίδα
Από υλικό άκαυστο ABS - IPX4, αδιάβροχη, για χρήση σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους. Με δύο λαμπτήρες UV-A και αφαιρούμενο δίσκο
περισυλλογής. Μπορεί να τοποθετηθεί στο ταβάνι με αλυσίδα
(περιλαμβάνεται) ή να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα.

20409179 ηλεκτρική μυγοπαγίδα, 230 V - 26 W - 36x13,5 cm | 27 cm
20409180 ηλεκτρική μυγοπαγίδα, 230 V - 40 W - 51χ10,5 cm | 31,5 cm
20409181 ηλεκτρική μυγοπαγίδα, 230 V - 45 W - 68χ135 cm | 31 cm
24904002 γκριλ αερίου μονό, 10,5 kW - 44x69 cm | 34 cm
24904003 γκριλ αερίου διπλό, 21 kW - 82x69 cm | 34 cm
24904004 γκριλ αερίου τριπλό, 31,5 kW - 121x69 cm | 34 cm

φλόγιστρα αερίου

ηλεκτρική μυγοπαγίδα υψηλής τάσης
Σώμα από πυράντοχο κράμα αλουμινίου και ABS, για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους. Με δύο λαμπτήρες UV-A και αφαιρούμενο δίσκο
περισυλλογής. Μπορεί να τοποθετηθεί στο ταβάνι με αλυσίδα
(περιλαμβάνεται) ή να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα.

• Φλόγιστρα αερίου με σχάρα από μαντέμι.
• Τα φλόγιστρα είναι με θερμοκόπια χωρίς πιλότο και χαμηλής πιέσεως.

20409113 ηλεκτρική μυγοπαγίδα, κάλυψη: 50 m2,
230 V - 16 W - 33,5x9 cm | 26 cm

φλόγιστρο με 1 καυστήρα, 7,5 kW, 42χ40 cm | 19 cm
φλόγιστρο με 2 καυστήρα, 15 kW, 80χ40 cm | 19 cm
φλόγιστρο με 2 καυστήρα, 15 kW, 41χ70 cm | 19 cm
φλόγιστρο με 3 καυστήρα, 22,5 kW, 120χ40 cm | 19 cm
φλόγιστρο με 4 καυστήρα, 30 kW, 80χ70 cm | 19 cm
φλόγιστρο με 6 καυστήρα, 45 kW, 120χ70 cm | 19 cm

φορητή εστία υγραερίου
Κατάλληλη για σκεύη με μέγιστη διάμετρο πάτου μέχρι 25 cm και
μέγιστο περιεχόμενο 5 λίτρα. Εύκολη τοποθέτηση της φιάλης
υγραερίου (βουτανίου).

230 V - 30 W - 48,5x9 cm | 31 cm

20409115 ηλεκτρική μυγοπαγίδα, κάλυψη: 150 m2,
230 V - 40 W - 64x9 cm | 36 cm

ηλεκτρική αδιάβροχη μυγοπαγίδα
με ανεμιστήρα
Τα έντομα έλκονται από το φως και
αναρροφούνται από ισχυρό ανεμιστήρα σε
δοχείο όπου και αφυδατώνονται. Με υψηλής
ποιότητας λαμπτήρας BLB 3U, 25W παράγει
100% αόρατο UV-A φως.
Σώμα από ABS που δεν καίγεται,
IPX4 αδιάβροχη, χρήση σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους. Αφαιρούμενο δοχείο
περισυλλογής, εύκολο στον καθαρισμό.
Μέγιστος χώρος κάλυψης 300 m2. Μπορεί να
τοποθετηθεί στο ταβάνι με αλυσίδα
(περιλαμβάνεται) ή
να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα.

20444147 φορητή εστία υγραερίου
37,3x29 cm | 12,3 cm

20444148 σετ 4 φιάλες βουτανίου 227 gr

PROFESSIONAL

20409182 ηλεκτρική μυγοπαγίδα ABS αδιάβροχη
230 V - 30 W - 33 cm | 57 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

189

24904005
24904006
24904007
24904008
24904009
24904010

20409114 ηλεκτρική μυγοπαγίδα, κάλυψη: 100 m2,
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καλάθια πλυντηρίων στοιβαζόμενα (50x50x10 cm)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ανοικτός σχεδιασμός των καλαθιών για
εύκολο πλύσιμο και γρήγορο στέγνωμα.
Τα καλάθια και οι προεκτάσεις είναι
ενισχυμένες για μεγαλύτερη διάρκεια και
αντοχή.
Τα καλάθια έχουν λαβές σε όλες τις πλευρές
για εύκολο χειρισμό.
Οι προεκτάσεις κουμπώνουν εύκολα και
σταθερά πάνω στις βάσεις.
Ειδική εξωτερική επιφάνεια για να
αποφεύγονται οι γρατζουνιές και να αυξάνεται
η αντοχή.

γενικής χρήσης
41903050 καλάθι γενικής χρήσης
41903053 προέκταση καλαθιού ανοιχτή

πιάτων/δίσκων
41903052 καλάθι με 64 στηρίγματα
41903278 καλάθι με 25 στηρίγματα
41903053 προέκταση καλαθιού ανοιχτή

ποτηριών
41903054 καλάθι16 θέσεων 11,5χ11,5 cm
41903055 προέκταση καλαθιού 16 θέσεωn

ποτηριών
41903060 καλάθι ποτηριών
36 θέσεων 7,5x7,5 cm
41903061 προέκταση καλαθιού 36 θέσεων

ποτηριών
41903062 καλάθι ποτηριών
49 θέσεων 6,5x6,5 cm
41903063 προέκταση καλαθιού 49 θέσεων

μαχαιροπίρουνων
41903051 καλάθι γενικής χρήσης
41903053 προέκταση καλαθιού ανοιχτή

ποτηριών
41903058 καλάθι 25 θέσεων 9x9 cm
41903059 προέκταση καλαθιού 25 θέσεων

φλιτζανιών
41903056 καλάθι 20 θέσεων 9x11,5 cm
41903057 προέκταση καλαθιού 20 θέσεων
41903279 καλάθι 9 θέσεων 15,5x15,5 cm
41903280 προέκταση καλαθιού 9 θέσεων

41903175 θήκη μαχαιροπίρουνων 8 θέσεων
42,5χ20,5χ15 cm

41904265 κουταλοθήκη με τρύπες, inox
11,5 cm | 13cm
20403036 κουταλοθήκη με τρύπες, λευκή
10 cm | 14 cm

190

ποτηριών
καλάθι γενικής χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα
41903021 διάτρητο, 60x40 cm | 10 cm
41903236 συμπαγές, 60x40 cm | 10 cm

21503103 καλάθι τετράγωνο, 35x35 cm
21503102 καλάθι τετράγωνο, 40x40 cm
21503434 καλάθι στρογγυλό, 35 cm | 16 cm
21503496 καλάθι στρογγυλό, 40 cm | 18 cm

41904080 τρόλεϊ μεταφοράς καλαθιών
με λάβή
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κάδοι απορριμμάτων

Bullet

Pacific flip

Deco Bin

20403344 κάδος «Pacific flip», 10 lt
20403345 κάδος «Pacific flip», 25 lt
20403346 κάδος «Pacific flip», 50 lt

20403347 κάδος roll top «Bullet», 10 lt
20403348 κάδος roll top «Bullet», 25 lt
20403349 κάδος roll top «Bullet», 50 lt

20403365 κάδος πεντάλ, 5 lt
20403366 κάδος πεντάλ, 20 lt
20403367 κάδος πεντάλ, 40 lt

30103059 κάδος πεντάλ κουζίνας τετράγ.
σε διάφορα χρώματα,
32x33x55 cm
30103058 κάδος πεντάλ κουζίνας τετράγ.
σε διάφορα χρώματα,
32x33x44 cm

91604001
91604006
91604002
91604003

20403352 κάδος, 10 lt
24,6x19,8x37,3 cm
20403353 κάδος,
15 lt 30,6x24,8x41,8 cm
20403354 κάδος, 25 lt
34,6x27,8x51,1 cm
20403355 κάδος, 50 lt
40,6x34x66,8 cm

Swing Top
κάδος πεντάλ, inox, 8 lt
κάδος πεντάλ, inox, 12 lt
κάδος πεντάλ, inox, 36 lt
κάδος πεντάλ, inox, 58 lt

20403368 κάδος πεντάλ ορθογώνιος, 50 lt

21504401 κάδος πεντάλ, inox, HASSP, 70 lt

22503066 κάδος push, 60 lt
43x33x79 cm

51503004 λεκάνη γκρι, 53x36x16 cm
51503005 λεκάνη γκρι, 72x50x16h

51503006 σχάρα ποτηριών, 57x36 cm

31403001 πλυντήριο ποτηριών με βούρτσα
31403002 πλυντήριο ποτηριών με βούρτσα
και βεντούζα

PROFESSIONAL

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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Deco Bin
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κάδοι απορριμμάτων

30503014 κάδος απορριμμάτων με καπάκι
50 lt, 42x50 cm
30503013 κάδος απορριμμάτων με καπάκι
75 lt, 44x63 cm
30503012 κάδος απορριμμάτων με καπάκι
100 lt, 53x66 cm
30503011 κάδος απορριμμάτων με καπάκι
120 lt, 53x77 cm

41903047
41903048
41903049
41903181
41903178
41903182
41903183
41903184
41903179
41903180
41903177
41903176

κάδος απορριμμάτων, 60 lt, με καπάκι σε διάφορα χρώματα
κάδος απορριμμάτων 80 lt, με καπάκι σε διάφορα χρώματα
κάδος απορριμμάτων 120 lt, με καπάκι σε διάφορα χρώματα
πεντάλ για κάδο 60 lt
τροχός για κάδο 60 lt
πεντάλ για κάδους 80 & 120 lt
άνω μοχλός για βέργα κάδων
κάτω μοχλός για βέργα κάδων
τροχός για κάδους 80 & 120 lt
άξονας τροχού κάδων 80 & 120 lt
βέργα πεντάλ κάδου 120 lt
βέργα πεντάλ κάδων 60 & 80 lt

61303002 κάδος απορριμμάτων πεντάλ
με ρόδες, σε διάφορα χρώματα,
80 lt

61103064 κάδος απορριμμάτων πεντάλ
120 lt
61103065 κάδος απορριμμάτων πεντάλ
250 lt

20403351 κάδος κήπου με ρόδες
58x52x88 cm, 110 lt

30103022 κάδος αιωρούμενος, 70 lt

21504420 δοχείο απορριμμάτων, inox
με ρόδες, 55x50x50 cm

81303021 κάδος απορριμμάτων
42 lt

60904079 πιγκάλ στρογγυλό, inox

60904077 πεντάλ, inox, 5 lt

30103078 πιγκάλ τετράγωνο πλαστικό
σε διάφορα χρώματα

60904078 πεντάλ, inox 7 lt
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αξεσουάρ μπάνιου

30103061 κάδος πεντάλ μπάνιου τετράγ.
σε διάφορα χρώματα,
25x22x32 cm
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εργαλεία καθαρισμού

61103047 μηχανισμός στίφτη για κουβά
22504009 ανταλλακτικός μοχλός στίφτη
61103066 κάδος 25 lt
για καρότσι σφουγγαρίστρας

61104008 καρότσι σφουγγαρίστρας διπλό
με μεταλλική βάση
61104009 καρότσι σφουγγαρίστρας μονό
με μεταλλική βάση

32908009 πολυσφουγγαρίστρα κίτρινη

32203065 κουβάς οβάλ με στίφτη
και ταμπέλα «Caution» 13,5 lt

30103305 κουβάς τετράγωνος με στίφτη
σε διάφορα χρώματα, 16 lt
30103151 κουβάς στρογγυλός με στίφτη
σε διάφορα χρώματα, 16 lt

22507003 σφουγγαρίστρα microbibra
λευκή, 180 gr
22507004 σφουγγαρίστρα microbibra
μπλε, 180 gr

32908001 σφουγγαρίστρα κίτρινη
«Corina» economy
32908002 σφουγγαρίστρα πορτοκαλί
«Corina» economy

32908005 σφουγγαρίστρα πράσινη, νήμα
«Mega», 290 gr

32908003 σφουγγαρίστρα καρό
«Corina» economy

32903000 κάλυκας σφουγγαρίστρας

32908008 σφουγγαρίστρα πράσινη
«Green»

32908004 σφουγγαρίστρα νήμα
«Corina» economy, 230 gr

32908007 σφουγγαρίστρα νήμα οικολογική,
λευκή

PROFESSIONAL

32908023 σφουγγαρίστρα λευκή, νήμα,
400 gr
32908006 σφουγγαρίστρα πράσινη, νήμα,
400 gr

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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14803001 κουβάς σφουγγαρίστρας
με στίφτη και ρόδες, 24 lt
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εργαλεία καθαρισμού

22507005 παρκετέζα βαμβακερή λευκή,
60 cm
22507006 παρκετέζα βαμβακερή λευκή,
80 cm

53303018 σκούπα «Νίκη»

53303026 σκούπα «Star»

53303024 σκούπα «Super»

53303013 σκούπα λουστραριστή

22503043 βάση παρκετέζας, 60 cm
22503044 βάση παρκετέζας, 80 cm

61103007 σκούπα βιονηχανική «Briantina»
με πλαστική τρίχα, 60 cm
61103008 σκούπα βιονηχανική «Briantina»
με πλαστική τρίχα, 80 cm

32904002 κοντάρι αλουμινίου ανοδιωμένο
1,3 m
53302012 κοντάρι λουστραρισμένο με βίδα
1,2 m

30103099 φαράσι με λάστιχο Νo 36

53103004 σακούλες απορριμμάτων,
50x50 cm, σετ 3χ20 τμχ.
33203001 σακούλες απορριμμάτων,
65x90 cm, 10 kgr
33203002 σακούλες απορριμμάτων,
80x110 cm, 10 kgr
33203003 σακούλες απορριμμάτων,
90x130 cm, 10 kgr

50407025 γάντια latex με επένδυση, S / M / L
«Pegasus», σετ 2 τμχ. 2Τ
50403019 γάντια ιατρικά latex, S / M / L
«Pegasus», 100 τμχ.

22507007 παρκετέζα ακρυλική μπλε, 60 cm
22507008 παρκετέζα ακρυλική μπλε, 80 cm
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53303008 βούρτσα πιάτων, «Λόλα»

22503021 φαράσι με καπάκι, 32,5cm
30103098 φαράσι με λάστιχο και κοντάρι

14803000 πινακίδα
«ΠΡΟΣΟΧΗ υγρό δάπεδο»

11504162 βούρτσα σχάρας συρμάτινη
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εργαλεία καθαρισμού

μικροΐνες
32908012 πετσέτα καθαρισμού, σκληρή
«Vellex», Νo 2, 20x25 cm
32908013 πετσέτα καθαρισμού, σκληρή
«Vellex», Νo 3, 20x30 cm
32908014 πετσέτα καθαρισμού, σκληρή
«Vellex», Νo 4, 30x30 cm

32908010 πανάκι «Corina», 3 τμχ.
38x40 cm
32908011 πανάκι «Swipe», 10 τμχ.
32x36 cm

32908021 πανάκι με μικροΐνες για τζάμια
1 τμχ., 40x40 cm
32908029 πανάκι με μικροΐνες για τζάμια
2 τμχ., 40x40 cm
20306
32908022 πανάκι με μικροΐνες γεν. καθαρισμού,
2 τμχ., 30x30 cm
32908030 πανάκι με μικροΐνες γεν. καθαρισμού,
3 τμχ., 40x40cm

32908018 πετσέτα καθαρισμού σε ρολό, 14 m
περφορέ, 50 πετσέτες 30x28 cm
32908019 πετσέτα καθαρισμού σε ρολό, 3 m
32908024 πετσέτα καθαρισμού σε ρολό
«Vellex», 1,5x0,25 m

32908020 σφουγγάρι κουζίνας ανάγλυφο
«Magic» 12x8 cm
34308006 σφουγγάρι κουζίνας μεγάλο 2+1
«Madona»
53708005 σφουγγάρι «Miracle», 3 τμχ.
53708004 σφουγγάρι «Miracle», 5 τμχ.
53708003 σφουγγάρι «Miracle», 6 τμχ.

54207003 «Μαγνητικά φτερά» για σκόνη
συμβατά με όλες σχεδόν τις λαβές
8+2 δώρο
54207001 «Μαγνητικά πανάκια» για σκόνη
συμβατά με όλες σχεδόν
τις σκούπες δαπέδου, 22x28cm
20+5 δώρο

54203003 «Μαγική γόμα»,
αφαιρεί μουτζούρες και λεκέδες
από τοίχους και πλακάκια
μόνο με νερό, 12x6x2,6 cm, 3 τμχ.

14804002 καθαριστήρας δαπέδου, 45 cm
14804003 καθαριστήρας δαπέδου, 55 cm
14804004 καθαριστήρας δαπέδου, 75 cm

50407030 σύρμα για κατσαρόλες χρυσό Just
50407031 σύρμα για κατσαρόλες, 30 gr
50407032 σύρμα για κατσαρόλες χρυσό, 15 gr
22507001 γουνάκι για τζάμια, 35 cm
22503008 βάση για γουνάκι, 35cm

61503001 καθαριστής τζαμιών με σφουγγάρι
«Νο 25
61503002 καθαριστής τζαμιών με σφουγγάρι
«Νο 30»
61503003 καθαριστής τζαμιών με σφουγγάρι
«Νο 35»

PROFESSIONAL

61503010 καθαριστής τζαμιών
χωρίς σφουγγάρι, «Νο 25»
61503011 καθαριστής τζαμιών
χωρίς σφουγγάρι, «Νο 35»
61503012 καθαριστής τζαμιών
χωρίς σφουγγάρι, «Νο 45»

22504039 υαλοκαθαριστήρας
με μεταλλική λαβή, 35 cm
22504040 υαλοκαθαριστήρας
με μεταλλική λαβή, 45 cm

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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22507002 γουνάκι για τζάμια,45cm
22503009 βάση για γουνάκι, 45cm
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απορρυπαντικά

χλωρίνη «Linex»

υγρό πλυντηρίου «Don»
14307001 υγρό πλυντηρίου πιάτων, «Glo 305»
“Ph 13”, 5 lt
14307002 υγρό πλυντηρίου πιάτων, «Glo 305»
“Ph 13”, 20 lt

12007120 υγρό πλυντηρίου «Don»
για πιάτα/ποτήρια/σκεύη, 13 lt
12007121 υγρό πλυντηρίου «Don Crystal»
για πιάτα/ποτήρια, 4 lt
12007122 υγρό πλυντηρίου «Don Crystal»
για πιάτα/ποτήρια, 15 lt

στεγνωτικό/λαμπρυντικό Don Lax
14307003 στεγνωτικό πλυντηρίου, «Glo 306»
“Ph 3,5”, 5 lt
14307004 στεγνωτικό πλυντηρίου, «Glo 306»
“Ph 3,5”, 20 lt

12007125 στεγνωτικό/λαμπρυντικό, 0,5 lt
12007126 στεγνωτικό/λαμπρυντικό, 4 lt
12007127 στεγνωτικό/λαμπρυντικό, 13 lt

Dip Power - Swaz
14307005 υγρό λάντζας, «Glo 301»
με άρωμα λεμόνι, “Ph 7”, 12 lt
14307008 υγρό λάντζας, «Glo 301»
με άρωμα λεμόνι, “Ph 7”, 20 lt
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14307006 υγρό λάντζας, «Glo 301»
με φυσικό ξύδι, “Ph 7”, 12 lt
14307007 υγρό λάντζας, «Glo 301»
με φυσικό ξύδι, “Ph 7”, 20 lt

22504288 λιποσυλλέκτης 25 lit
με ροή 15 lt/min
Διάσταση: 40,6x25,4x28cm
Διάμετρος εισόδου και εξόδου: Ø50mm.
Η εγκατάσταση λιποσυλλέκτη είναι πλέον
υποχρεωτική σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών

12007084
12007085
12007086
12007066

χλωρίνη «Linex» Classic, 4 lt
χλωρίνη «Linex» Floral , 4 lt
χλωρίνη «Linex» Classic, 13 lt
παχύρευστη χλωρίνη
«Don Chloro», 4 lt
12007069 παχύρευστηχλωρίνη ,
«Don Chloro» Classic, 13 lt

gel για WC Doro
12207020 παχύρευστο gel για WC, 750 ml
με άρωμα «πέυκο»
12207021 παχύρευστο gel για WC, 750 ml
με άρωμα «ωκεανός»

υγρό πιάτων Don

12007105 υγρό καθαρισμού αλάτων «Don»
με βαλβίδα, 0,5 lt
12207001 πολυκαθαριστικό «Dip Power», 1lt
12207002 πολυκαθαριστικό «Dip Power»,
με βαλβίδα, 1lt
12207003 πολυκαθαριστικό «Dip Power», 4 lt
12207004 πολυκαθαριστικό «Dip Power», 13 lt
12107001 πολυκαθαριστικό «Swaz», 1 lt
12107002 πολυκαθαριστικό «Swaz Soft», 1 lt
12107003 πολυκαθαριστικό «Swaz», 4 lt

12007020 υγρό πιάτων «Don» λεμόνι, 4 lt
12007021 υγρό πιάτων «Don» βατόμουρο, 4 lt
12007022 υγρό πιάτων «Don» με ξύδι, 4 lt

αφαιρετικό καρβουνίλας Doro

υγρό τζαμιώνDon

12207010 αφαιρετικό καρβουνίλας,
«Doro», 1 lt
12207011 αφαιρετικό καρβουνίλας,
«Doro», 4 lt

12007025 υγρό πιάτων «Don» λεμόνι, 13 lt
12007027 υγρό πιάτων «Don» με ξύδι, 13 lt

12007100 υγρό τζαμιών «Don»,
με βαλβίδα, 500 ml
12007101 υγρό τζαμιών σε μπουκάλι, 450 ml
12007102 υγρό τζαμιών «Don», 4 lt
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κρεμοσάπουνα

15204001 βάση τοίχου για ρολό χαρτιού
(2-5 Kgr)
15204002 βάση δαπέδου για ρολό χαρτιού
(5 Kgr)
15203010 συσκευή υγρού κρεμοσάπουνου
πλαστική, λευκή
10,5x14,5 cm | 20 cm
500 ml (δόση: 0,7 gr)

15203011 συσκευή υγρού κρεμοσάπουνου
πλαστική, μαύρη
10,5x14,5 cm | 20 cm
500 ml (δόση: 0,7 gr)

22504082 βάση τοίχου για ρολό χαρτιού
39x26 cm
22504083 βάση δαπέδου για ρολό χαρτιού
38x87 cm

21504200 συσκευή κρεμοσάπουνου
inox, 500 ml
21504201 συσκευή κρεμοσάπουνου
inox, 800 ml
21504202 συσκευή κρεμοσάπουνου
inox, 1000 ml

22503019 συσκευή κρεμοσάπουνου
πλαστική, λευκή, 500 ml
22503020 συσκευή κρεμοσάπουνου
πλαστική, λευκή, 1000 ml

ρολό χαρτιού κουζίνας, λευκό, «Θεοδώρα»
10301020 700 gr (κιβώτιο 6 πακ.)
10301021 350 gr, 2 τμχ. (κιβώτιο 6 πακ.)

15203012 συσκευή για υγρό σαπούνι αφρού
πλαστική, λευκή
10,5x14,5 cm | 17,5 cm
500 ml (δόση: 0,7 gr)
15203013 συσκευή για υγρό σαπούνι αφρού
πλαστική, λευκή
13,5χ15,5 cm | 22,5 cm
1 lt (δόση: 0,7 gr)

13607001 κρεμοσάπουνο αφρού, 4 lt

PROFESSIONAL

(κιβώτιο 6 πακ.)

ρολό χαρτιού κουζίνας Jumbo λευκό
15201007 4,5 Kgr, 2 τμχ.
15201006 2 Kgr, 4 τμχ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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κρεμοσάπουνο Do
12007052 κρεμοσάπουνο «Do», λευκό, 1 lt
12007053 κρεμοσάπουνο «Do», ροζ, 1 lt
12007058 κρεμοσάπουνο «Do» με βαλβίδα,
λευκό, 0,5 lt
12007059 κρεμοσάπουνο «Do» με βαλβίδα,
ροζ, 0,5 lt
12007056 κρεμοσάπουνο «Do», λευκό, 4 lt
12007057 κρεμοσάπουνο «Do», ροζ, 4 lt

15201001 ρολό χαρτιού κουζίνας
λευκό, 2 Kgr, 1 τμχ.
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συσκευές
αρωματικών
81309001
αυτόματη
επαγγελματική
συσκευή
αρωματικού

ολοκληρωμένα συστήματα υγιεινής
συσκευές χαρτιού υγείας
Συσκευή IDENTITY για ρολό χαρτιού υγείας για διανομή
φύλλο-φύλλο 23 cm. Διαθέτει push bar αντιμικροβιακό.
Διατίθεται σε λευκό και μαύρο χρώμα
15303007 μαύρη, 23x15,3x38,4 cm
15301006
χαρτί υγείας δίφυλλο STRONG 900ID,
ανάγλυφο (micro) διαστάσεις ρολού: 9,1cm x 202m
900 φύλλα, μήκος ρολού 202 m,
620gr, 12 τμχ.

PEFC /18-32-05

σετ συσκευές αρωματικού Airwick
14509003 με αρωματικό «βανίλια»
14509004 με αρωματικό «λεβάντα»
14509007 με αρωματικό «smooth satin»

Συσκευή IDENTITY για χαρτί υγείας σε φύλλα
STRONG 210i. Μέγιστη ποσότητα περιεχομένου:
2 πακέτα χαρτί υγείας σε φύλλα. Διατίθεται σε λευκό
και μαύρο χρώμα
15303009 μαύρη, 35,1x15,7x14,2 cm
15301004 χαρτί υγείας σε φύλλα,
STRONG 210i, ανάγλυφο
διαστάσεις φύλλου: 22x10.5 cm
210 φύλλα, 40 τμχ.

PEFC /18-32-05

14904016 αρωματικό «Mayordomo», 250 ml
διατίθεται σε 9 αρώματα

συσκευές σαπουνιού

EU Ecolabel: IT/04/001

EU Ecolabel: IT/04/001
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14904001 αρωματικό «Mayordomo Wood»,
250 ml
διατίθεται σε 4 αρώματα

14604002 αρωματικό «Ozon», 260 ml
διατίθεται σε 11 αρώματα

15303006
συσκευή IDENTITY FOAM για σαπούνι χεριών
σε αφρό IDENTITY LUXURY FOAM
Ελεγχόμενη δόση: 0,4ml
Δόσεις ανά refill: 2000
11,8x13,2x26,2 cm

15303001
συσκευή IDENTITY SPRAY για υγρό σαπούνι χεριών
IDENTITY GENTLE SPRAY, ελεγχόμενη δόση: 0,2ml,
δόσεις ανά refill: 4000
11,8x13,2x26,2 cm
Διατίθεται σε λευκό και μαύρο χρώμα

15300002
σαπούνι χεριών IDENTITY LUXURY FOAM
δόσεις ανά refill: 2000
800 ml, 6 τμχ.

15300001
σαπούνι χεριών IDENTITY GENTLE SPRAY
δόσεις ανά refill: 4000
800 ml, 6 τμχ.
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ολοκληρωμένα συστήματα υγιεινής
συσκευές χειροπετσέτας
Συσκευή IDENTITY
για χειροπετσέτες
«V», «Z», «M» & «C».
Μέγιστη ποσότητα περιεχομένου:
2,5 πακέτα χειροπετσέτες
15303004 μαύρη,
38,8x30,5x13,3 cm

15301005
χειροπετσέτα «Ζ» δίφυλλη, ανάγλυφη
διαστάσεις φύλλου 23x23,5 cm
220 τμχ.
(κιβώτιο 18 πακ.)

PEFC /18-32-05

Τα ολοκληρωμένα συστήματα υγιεινής Lucart παρέχουν στον χώρο
πολυτέλεια, design και οικονομία.
Η σταθερότητα στην κατανάλωση
αναλωσίμων παρέχουν στον επαγγελματία την δυνατότητα κοστολόγησης των εξόδων και σωστού
προγραμματισμού. Συσκευές από
υψηλής ποιότητας υλικά (ABS,
PP). Αναλώσιμα από πολτό καθαρής κυτταρίνης, ακολουθούμενα
από πιστοποίηση.
Ιδανικά για πολυσύχνατους δημόσιους χώρους, όπου απαιτείται
αποτελεσματικός καθαρισμός των
χεριών, όπως bar, εστιατόρια και
γραφεία.

15301003
χειροπετσέτα «V2» δίφυλλη, ανάγλυφη
από ανακυκλωμένο χαρτί
διαστάσεις φύλλου 21x21 cm
190 τμχ.
(κιβώτιο 20 πακ.)
PEFC /18-32-05

EU Ecolabel: IT/04/001

EU Ecolabel: IT/04/001

συσκευές χειροπετσέτας
Συσκευή IDENTITY για
χειροπετσέτα STRONG 155ID
σε ρολό , με αυτόματη κοπή
της χειροπετσέτας σε μήκος 28 cm
για μεγάλη εξοικονόμηση κόστους
χρήσης χαρτιού.
Διαθέτει αντιμικροβιακό push bar.
Διατίθεται σε λευκό και μαύρο
χρώμα
15303002 μαύρη, 29x22,3x38
cm

Ηλεκτρονική συσκευή No-Touch για χειροπετσέτα STRONG 155ID σε ρολό. Προσαρμοζόμενο
μήκος χειροπετσέτας από 20 cm έως 36 cm, από
416 τεμάχια (ελάχιστο) έως 775 τεμ. (μέγιστο).
Ρυθμιζόμενος χρόνος αναμονής μεταξύ κοπής
χειροπετσετών από 1 έως 4 sec για μεγάλη
εξοικονόμηση κόστους χρήσης χαρτιού. Λειτουργεί με μπαταρίες
15303008 λευκή, 31χ22χ32,5 cm
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15301001 χειροπετσετα σε ρολό
STRONG 155ID
2-φυλλη, ανάγλυφη,
Μήκος ρολού 155 m,
1,5 kg, 6 τμχ.
PEFC /18-32-05

PROFESSIONAL

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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συσκευές χειροπετσέτας ζικ-ζακ

21504204 συσκευή χειροπετσέτας ζικ-ζακ
inox, 28x27x10 cm
21504203 συσκευή χειροπετσέτας ζικ-ζακ
inox, 28x37x10 cm

15203005 συσκευή χειροπετσέτας ζικ-ζακ
πλαστική, λευκή, 27,5χ13χ24 cm

συσκευές WC

15203001 συσκευή ρολό χαρτιού υγείας,
«center pull», λευκή
26χ16 cm | 27 cm
15203002 συσκευή ρολό χαρτιού υγείας,
«center pull», μαύρη
26χ16 cm | 27 cm

22503170 συσκευή ρολό χαρτιού υγείας,
«center pull», μαύρη
24χ15 cm | 24 cm

15203006 συσκευή χειροπετσέτας ζικ-ζακ
πλαστική, λευκή, 27χ11χ41 cm
15203007 συσκευή χειροπετσέτας ζικ-ζακ
πλαστική, μαύρη, 27χ11χ41 cm

22503015 συσκευή χειροπετσέτας ζικ-ζακ
πλαστική, λευκή, 27χ11x28 cm

22504289 συσκευή ρολό χαρτιού υγείας,
«center pull», inox
20,5x14 cm | 20,5 cm

22503128 συσκευή χειροπετσέτας ζικ-ζακ
πλαστική, μαύρη, 26χ10 cm | 30 cm

15201008 χειροπετσέτα ζικ-ζακ
λευκή, 200 τμχ.
(κιβώτιο 20 πακ.)

11701046 χειροπετσέτα ζικ-ζακ
λευκή, 250 τμχ.

200

(κιβώτιο 20 πακ.)

15201010 χειροπετσέτα ζικ-ζακ
λευκή, δίφυλλη, 200 τμχ.
(κιβώτιο 20 πακ.)

15201009 χειροπετσέτα ζικ-ζακ
craft, 200 τμχ.
(κιβώτιο 20 πακ.)

15203003 συσκευή ρολό χαρτιού υγείας,
λευκή, 21χ12 cm | 22 cm

15201002 ρολό χαρτιού υγείας, λευκό
450 gr, 12 τμχ.
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συσκευές WC

συσκευές χειροπετσέτας

22504268 συσκευή ρολό χαρτιού υγείας,
λευκή, 25χ12 cm | 27 cm
22503017 συσκευή ρολού χειροπετσέτας
«center pull» πλαστική, λευκή,
(χαρτί 500 gr)

22503172 συσκευή ρολού χειροπετσέτας
«center pull» πλαστική,
φιμέ μαύρη, (χαρτί 500 gr)
21χ35,5 cm

15203014 συσκευή ρολού χειροπετσέτας
«center pull» πλαστική, λευκή,
(χαρτί 500 gr), 16χ17 cm | 28 cm
15203015 συσκευή ρολού χειροπετσέτας
«center pull» πλαστική, λευκή,
(χαρτί 2 Κgr), 23χ25 cm | 32,5 cm

22504290 συσκευή ρολού χειροπετσέτας
«center pull» inox γυαλιστερή,
(χαρτί 2 Κgr), 26χ26χ36,5 cm

15201004 ρολό χειροπετσέτας «center pull»
λευκό, 500 gr, 12 τμχ.

15201006 ρολό χειροπετσέτας «center pull»
λευκό, 2 Kgr, 4 τμχ.

15203004 συσκευή ρολό χαρτιού υγείας,
λευκή, 21,5χ11,5 cm | 27 cm

22503171 συσκευή ρολό χαρτιού υγείας,
μαύρη, 24χ12 cm | 24 cm

συσκευές χειροπετσέτας autocut

15201012 ρολό χειροπετσέτας δίφυλλο
συμβατό με όλες
τις συσκευές autocut
λευκό,
100m, 800 gr, 6 τμχ.
15201003 ρολό χαρτιού υγείας, λευκό
«center pull», 670 gr, 6 τμχ.

PROFESSIONAL

15203008 συσκευή autocut ρολού
χειροπετσέτας, πλαστική, λευκή,
27x22 cm | 37 cm
15203009 συσκευή autocut ρολού
χειροπετσέτας, πλαστική, μαύρη,
27x22 cm | 37 cm

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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10301008 ρολό χαρτιού υγείας, λευκό
105 gr, 30 τμχ.
10301024 ρολό χαρτιού υγείας, λευκό
150 gr, 10 τμχ.
10301002 ρολό χαρτιού υγείας, λευκό
180 gr, 10 τμχ.
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χαρτοπετσέτες
μονόφυλλες, 24χ24 cm (12χ12 cm διπλωμένες)
PEFC /18-32-05

15201030
λευκή, 560 τμχ.

15201031
λευκή σατινέ, 750 τμχ.

15201032
λευκή, 750 τμχ.

15201033
craft, 750 τμχ.

(κιβώτιο 5 πακ.)

(κιβώτιο 5 πακ.)

(κιβώτιο 5 πακ.)

(κιβώτιο 5 πακ.)

15201038
πορτοκαλί, 750 τμχ.

15201034
κρεμ, 750 τμχ.

15201036
κίτρινη ανοιχτή, 750 τμχ.

15201037
κίτρινη σκούρα, 750 τμχ.

(κιβώτιο 5 πακ.)

(κιβώτιο 5 πακ.)

(κιβώτιο 5 πακ.)

(κιβώτιο 5 πακ.)

15301002
λευκή 30χ30cm
500 τμχ. (κιβώτιο 8 πακ.)

10301010
λευκή εστιατορίου,
24x24 cm, 600 τμχ.
(κιβώτιο 5 πακ.)

15201039
λαχανί, 750 τμχ.

15201040
μπλε, 750 τμχ.

15201041
κόκκινη, 750 τμχ.

15201042
μαυρή, 750 τμχ.

(κιβώτιο 5 πακ.)

(κιβώτιο 5 πακ.)

(κιβώτιο 5 πακ.)

(κιβώτιο 5 πακ.)

δίφυλλες, 38χ38 cm (19χ19 cm διπλωμένη)

10301014
λευκή, «Χρυσή Θεοδώρα»
33x33 cm, 75 τμχ.
15201043
λευκή, 100 τμχ.

15201044
μαύρη, 100 τμχ.

15201045
κρεμ, 100 τμχ.

15201046
κόκκινη, 100 τμχ.

(κιβώτιο 24 πακ.)

(κιβώτιο 24 πακ.)

(κιβώτιο 24 πακ.)

(κιβώτιο 24 πακ.)

(κιβώτιο 40 πακ.)
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δίφυλλες, 33χ33 cm (16,5χ16,5 cm διπλωμένη)

15201047
λευκή, 50 τμχ.

15201048
κρεμ, 50 τμχ.

15201049
κόκκινη, 50 τμχ.

15201050
μπλε, 50 τμχ.

14201005
μπορντό, 85 τμχ.

(κιβώτιο 24 πακ.)

(κιβώτιο 20 πακ.)

(κιβώτιο 20 πακ.)

(κιβώτιο 20 πακ.)

(κιβώτιο 18 πακ.)

15201051
λαχανί, 50 τμχ.

15201052
κίτρινη, 50 τμχ.

15201053
πορτοκαλί, 50 τμχ.

15201054
λιλά, 50 τμχ.

15201055
μαύρη, 50 τμχ.

(κιβώτιο 20 πακ.)

(κιβώτιο 20 πακ.)

(κιβώτιο 20 πακ.)

(κιβώτιο 20 πακ.)

(κιβώτιο 20 πακ.)
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τραπεζομάντηλα
15201025 λευκό
1χ1 m, 150 τμχ.
15201020 λευκό,
1χ1,30 m, 110 τμχ.

15201015 Craft
1χ1 m, 150 τμχ.
15201019 Craft
1χ1,30 m, 110 τμχ.

15201026 λευκό «Ελιά»,
1χ1 m, 150 τμχ.
15201021 λευκό «Ελιά»
1χ1,30 m, 110 τμχ.

15201016 Craft «Ελιά»
1χ1 m, 150 τμχ.
15201011 Craft «Ελιά»
1χ1,30 m, 110 τμχ.

15201027 λευκό «Ναυτικό»
1χ1 m, 150 τμχ.
15201022 λευκό «Ναυτικό»
1χ1,30 m, 110 τμχ.

13101011 κόκκινο «Dama»
1x1 m, 150 τμχ.
13101001 κόκκινο «Dama»
1x1,30 m, 150 τμχ.

15201028 λευκό «Καλή όρεξη»
1χ1 m, 150 τμχ.
15201023 λευκό «Καλή όρεξη»
1χ1,30 m, 110 τμχ.

24101011 λαδόκολλα
πλαστικοποιημένη
70x70 cm (45 τμχ./Kgr)
24101010 λαδόκολλα
πλαστικοποιημένη
80x80 cm (34 τμχ./Kgr)

13101012 κόκκινο «Havana wine»
1x1 m, 200 τμχ.

40304027
inox κλιπ
τραπεζομάντηλου

40304018
inox κλιπ με έλασμα
τραπεζομάντηλου

30803020
πλαστικό κλιπ
τραπεζομάντηλου

σουπλά

13101007
σουπλά craft,
30x40 cm (500 τμχ.)

15303010
επιτραπέζιος/επιτοίχιος
διανεμητής χαρτοπετσέτας
21,1x42x11,3 cm

13101004
σουπλά plain μαύρο,
30x40 cm (500 τμχ.)

13101006
σουπλά plain κόκκινο
30x40 cm (500 τμχ.)

13101010
σουπλά «Etnico »
30x40 cm (500 τμχ.)

13101009
σουπλά «Venetian» μαύρο
33χ44 cm (500 τμχ.)

σύστημα «L-One»
15301009
χαρτοπετσέτα δίφυλλη «216ΤΙ»
16χ23 cm, 150 τμχ.
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(κιβώτιο 40 πακ.)

15303005
επιτραπέζιος διανεμητής
χαρτοπετσέτας
23,4x14,7x14,8 cm

PEFC /18-32-05

PROFESSIONAL

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
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μιας χρήσης

δυνατότητα εκτύπωσης της επωνυμίας σας

ποτήρια PS

34503001
ποτήρι PP, 300 ml
(6,2gr), 50 τμχ.
34503002
καπάκι PET πομπέ DL95
με μεγάλη τρύπα, 100 τμχ.

35003003 ποτήρι σωλήνα, 300 ml
35003002 ποτήρι Ολυμπιακής, 200 ml
35003001 σφηνάκι, 20-40 ml

ποτήρια P.P.
34503001 ποτήρι PP, 300 ml (6,2gr) (πώμα DL95)
34503021 ποτήρι PP, 400 ml (7gr) (πώμα DL95)

50 τμχ.
50 τμχ.

34503074 ποτήρι PP, 300 ml (heavy 7gr) (πώμα DL95)
34503075 ποτήρι PP, 400 ml (heavy 8gr) (πώμα DL95)

50 τμχ.
50 τμχ.

34503076 ποτήρι PP freddo espresso, 300 ml, (πώμα DL80)

50 τμχ.

34503077 ποτήρι PP hotel, 300 ml (4,5gr)

50 τμχ.

34503078 ποτήρι PP μπύρας, 500 ml

50 τμχ.

10 τμχ.
25 τμχ.
20 τμχ.

ποτήρια FOAM
32401037 ποτήρι foam, 225 ml / 8 oz
32401038 ποτήρι foam, 350 ml / 12 oz
32401048 ποτήρι foam, 440 ml / 16 oz

25 τμχ.
20 τμχ.
20 τμχ.

σε διάφορα χρώματα

ποτήρια PET
34503079 ποτήρι 300 ml / 12 oz (8gr) (πώμα DL92)
34503080 ποτήρι 400 ml / 16oz (10gr) (πώμα DL92)

50 τμχ.
50 τμχ.

34503081 ποτήρι 300 ml / 12oz, heavy (10gr) (πώμα DL92)
34503082 ποτήρι 400 ml / 16oz, heavy (12gr) (πώμα DL92)

50 τμχ.
50 τμχ.

DL95

34503002
34503083
34503007
34503084

DL80
DL90

DL92

καπάκια PET
διάφανα
καπάκι PET πομπέ DL95 με μεγάλη τρύπα
καπάκι PET πομπέ DL95 με μικρή τρύπα 8mm
καπάκι PET πομπέ DL95 star lid
καπάκι PET πομπέ DL95 χωρίς τρύπα

100 τμχ.
100 τμχ.
100 τμχ.
100 τμχ.

34503085 καπάκι PET πομπέ DL80
100 τμχ.
(για freddo espresso, χάρτινα 80mm & foam 80mm)
34503086 καπάκι PET πομπέ DL90
(για χάρτινα ποτήρια 90mm & foam 90mm)
34503087 καπάκι PET πομπέ DL92 (για pet)
34503088 καπάκι PET ίσιο DL92 (για pet)

100 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.

ποτήρια χάρτινα
34501004
34501005
34501006
34501007

ποτήρι ζεστού, 4oz, 60 mm
ποτήρι ζεστού, 8oz, 80 mm
ποτήρι ζεστού, 14oz, 90 mm
ποτήρι ζεστού, 16oz, 90 mm

50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.

34501031 ποτήρι κρύου, 12oz, 80 mm
34501032 ποτήρι κρύου, 16oz, 90 mm
34501033 ποτήρι κρύου, 22oz, 90 mm

50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.

34501026
34501018
34501019
34501020

50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.

ποτήρι craft, 4oz, 60 mm
ποτήρι craft, 8oz, 80 mm
ποτήρι craft, 14oz, 90 mm
ποτήρι craft, 16oz ,90 mm

ποτήρια χάρτινα
διπλού τοιχώματος
34501028 ποτήρι double, 8oz, 80 mm
34501029 ποτήρι double, 14oz, 90 mm
34501030 ποτήρι double, 16oz, 90 mm

25 τμχ.
25 τμχ.
25 τμχ.
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καπάκια flat
34503089 καπάκι σταυρός, 12oz, 80 mm
34503090 καπάκι σταυρός, 16oz, 90 mm

100 τμχ.
100 τμχ.

34503037 καπάκι πιπίλα, μαύρο, 4oz
34503038 καπάκι πιπίλα, μαύρο, 8-12oz, 80 mm
34503039 καπάκι πιπίλα, μαύρο, 14-16oz, 90 mm
(διατίθενται και σε άλλα χρώματα)

50 τμχ.
100 τμχ.
100 τμχ.

ποτήρια χάρτινα Ripple
34501021 ποτήρι Ripple, 4oz, 80 mm
34501022 ποτήρι Ripple, 8oz, 80 mm
34501023 ποτήρι Ripple, 14oz, 90 mm
34501024 ποτήρι Ripple, 16oz, 90 mm
(διτίθενται σε διάφορα χρώματα)

25 τμχ.
25 τμχ.
25 τμχ.
25 τμχ.
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μιας χρήσης

ποτήρια P.P.
34503019 ποτήρι PP λευκό «Ν. 501», 130 ml, “καφέ”,
34503026 ποτήρι PP διάφανο «Ν. 501», 130 ml, “καφέ”,

50 τμχ.
50 τμχ.

34503009 ποτήρι PP λευκό «Ν. 503», “νερού”, 250 ml
34503008 ποτήρι PP διάφανο «Ν. 503», “νερού”, 250 ml

50 τμχ.
50 τμχ.

34503033 ποτήρι PP λευκό «Ν. 508», “φραπέ”, 330 ml
34503094 ποτήρι PP διάφανο «Ν. 508», “φραπέ”, 330 ml

50 τμχ.
50 τμχ.

34503097 φλιτζάνι καφέ «Ν. 510» με χέρι, 100 ml

50 τμχ.

αναδευτήρες
34503091
34503092
34503093
32403038

αναδευτήρας διάφανος για καφέ, 11 cm
100 τμχ.
αναδευτήρας διάφανος για καφέ ντυμένος, 11 cm 100 τμχ.
αναδευτήρας/κουταλάκι διάφανος για καφέ, 13 cm 100 τμχ.
αναδευτήρας πιπίλα για καφέ, 12,5 cm
1.000 τμχ.

καλαμάκια ντυμένα
καλαμάκια espresso
34503064 ίσιο, μαύρο, ντυμένο, 1.000 τμχ.
32503044 ίσιο, μαύρο ριγέ, ντυμένο, 1.000 τμχ.

4,5 mm | 19 cm
4, 5 mm | 19 cm

καλαμάκια αναψυκτικού
34503063 φωσφοριζέ, σπαστό, ντυμένο, 100 τμχ.
34503122 μαύρο, σπαστό, ντυμένο, 1.000 τμχ.
32503011 μεταλλιζέ, σπαστό, ντυμένο, 1.000 τμχ.
32503014 χρωματιστό, σπαστό, ντυμένο, 1.000 τμχ.,
32503040 μαύρο ριγέ, σπαστό, ντυμένο, 1.000 τμχ.
32503042 ριγέ χρωματιστό, σπαστό, ντυμένο, 1.000 τμχ.

5 mm | 25 cm
5 mm | 25 cm
5 mm | 25 cm
5 mm | 25 cm
5 mm | 25 cm
5 mm | 25 cm

καλαμάκια γρανίτας
32503020 χρωματιστό, σπαστό, ντυμένο, 1.000 τμχ.
8 mm | 25 cm
32503045 ριγέ χρωματιστό, σπαστό, ντυμένο, 1.000 τμχ. 8 mm | 25 cm
32503047 ριγέ μαύρο, σπαστό, ντυμένο 1.000 τμχ.
8 mm | 25 cm

καλαμάκια χύμα

32503032 ίσιο, διάφανο, 1.000 τμχ. Cocktail
32503033 χρωματιστό, σπαστό, 500 τμχ.

8 mm | 19 cm
6 mm | 70 cm

καλαμάκια χάρτινα
81301002 καλαμάκι χρωματιστό, 100 τμχ.
81301003 καλαμάκι χρωματιστό, 25 τμχ.

5 mm | 19,5 cm
5 mm | 19,5 cm

καλαμάκια αναψυκτικού
32503002 χρωματιστό, σπαστό, 100 τμχ.
32503015 μαύρο, σπαστό, 1.000 τμχ.
32503016 μεταλλιζέ, σπαστό, 1.000 τμχ.
32503013 χρωματιστό, σπαστό, 1.000 τμχ.,
32503041 μαύρο ριγέ, σπαστό, 1.000 τμχ.
32503043 ριγέ χρωματιστό, σπαστό, 1.000 τμχ.

5 mm | 25 cm
5 mm | 25 cm
5 mm | 25 cm
5 mm | 25 cm
5 mm | 25 cm
5 mm | 25 cm

καλαμάκια γρανίτας
32503019 χρωματιστό, σπαστό, 1.000 τμχ.
32503046 ριγέ χρωματιστό, σπαστό, 1.000 τμχ.
32503048 ριγέ μαύρο, σπαστό, 1.000 τμχ.

8 mm | 25 cm
8 mm | 25 cm
8 mm | 25 cm

θήκες μεταφοράς ποτηριών
21503046
dispenser
για κύπελα
Νο 502

PROFESSIONAL

34801000
θήκη 2 ποτηριών,
Kraft, 50 τμχ.
34501008
θήκη 2 ποτηριών,
Gourmet, 50 τμχ.
34501013
θήκη 4 ποτηριών,
Gourmet, 50 τμχ.

3 mm | 18 cm
4, 5 mm | 19 cm
4, 5 mm | 19 cm

τσάντες μεταφοράς
21808004 τσάντα
34x22x20 cm
21804061 βάση καφέ,
inox 6 θέσεων
30x19,5x7 cm
21808040 τσάντα
40x24x20 cm
21804063 βάση καφέ
inox 8 θεσεων
37x19,5x7 cm

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
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καλαμάκια cocktail

καλαμάκια espresso
32503030 καλαμάκι ίσιο, μαύρο, 2.000 τμχ.
32503029 ίσιο, μαύρο, 1.000 τμχ.
32503054 ίσιο, μαύρο ριγέ, 1.000 τμχ.
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μιας χρήσης
σκεύη αλουμινίου ορθογώνια
34504002 σκεύος 220 μακαρονάδας, 20x12x4,5 cm
34501001 καπάκι χάρτινο 220

100 τμχ.
100 τμχ.

34504003 σκεύος 162 μακαρονάδας, 20,2x13,7x5 cm
34501002 καπάκι χάρτινο 162

100 τμχ.
100 τμχ.

34504009 σκεύος 161 για καλαμάκια, 24,7x14,7x4,5 cm
34501041 καπάκι χάρτινο 161

100 τμχ.
100 τμχ.

34504010 σκεύος 142 μερίδας, 16,2x13,2x4,2 cm
34501042 καπάκι χάρτινο 142

100 τμχ.
100 τμχ.

34504005 σκεύος 128 φαγητού, 14,6x12,1x4 cm
34501009 καπάκι χάρτινο 128

100 τμχ.
100 τμχ.

34504006 σκεύος 129 μεσαίο, 22,5x17,5x3,5 cm
34504011 σκεύος 326 τριών θέσεων, 22,5x17,5x3 cm
34501011 καπάκι χάρτινο 129 και 326

100 τμχ.
100 τμχ.
100 τμχ.

34504004 σκεύος 204 κοτόπουλου μεγάλο, 26x19x5,6 cm 100 τμχ.
34501003 καπάκι χάρτινο 204
100 τμχ.
34504012 σκεύος 131 γίγας, 32,1x26,1x5 cm
34501043 καπάκι χάρτινο 131

50 τμχ.
50 τμχ.

σκεύη αλουμινίου στρογγυλά
34504008 σκεύος 552 φαγητού στρογγυλό 23x4 cm
34503055 καπάκι πλαστικό πομπέ (552)
34501025 καπάκι χάρτινο (552)

50 τμχ.
100 τμχ.
100 τμχ.

34504007 σκεύος 550 σαλάτας στρογγυλό, 20,8x4 cm
34503109 καπάκι πλαστικό πομπέ (550)

50 τμχ.
100 τμχ.

34504001
34503110
34503111
34501044

σκεύος 533 σαλάτας στρογγυλό, 18,5x3,7 cm
καπάκι πλαστικό πομπέ ψηλό (533)
καπάκι πλαστικό πομπέ (533)
καπάκι χάρτινο (533)

100 τμχ.
100 τμχ.
100 τμχ.
100 τμχ.

34501027
34501045
34501010
34501046
34501047

σκεύος μιας θέσης (23x18,2x8 cm) PL1
σκεύος δύο θέσεων (23x18,2x8 cm) PL2
σκεύος τριών θέσεων (23x18,2x8 cm) PL3
σκεύος για καλαμάκια (28x16x7 cm) PL9
σκεύος για hamburger

κουτιά
ψητοπωλείου
34801001 κουτί πατάτας, 12,2x11x5,5 cm
34801002 κουτί πατάτας διπλό, 15,9x13,9x5,9 cm

τμχ./10Kgr
275
200

34801007 κουτί κοτόπουλου μεσαίο, 18x15x7,5 cm
34801006 κουτί κοτόπουλου μεγάλο, 29x17,5x8 cm

140
93

34801018 κουτί μικρής ποικιλίας, 20,5x12x4,5 cm
34801005 κουτί μεσαίας ποικιλίας, 21,9x15,8x5 cm
34801012 κουτί μεγάλης ποικιλίας, 25x17x6 cm

189
153
124

34801003 κουτί για καλαμάκια 24,9x8,9x6,5 cm
34801019 κουτί για καλαμάκια 25x7x6 cm
34801004 κουτί για καλαμάκια μερίδα 25x13x4,5 cm

170
210
167

34801010 κουτί σκεπαστής μεγάλης 26x26x4 cm
34801011 κουτί σκεπαστής μεσαίας 23x23x5 cm
34801020 κουτί σκεπαστής μικρής 21x21x4,5 cm

100
120
140

34801008 κουτί κρέπας 21,9x17,9x4,9 cm

136

34801009 κουτί club sandwich 21,8x12,9x5,3 cm

164

σκεύη Foam
125 τμχ.
125 τμχ.
125 τμχ.
250 τμχ.
500 τμχ.

σωσάκια PP
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34503045 κύπελλο για σως διάφανο με καπάκι, 30 ml (1oz)
34503046 κύπελλο για σως διάφανο με καπάκι, 60 ml (2oz)
34503128 κύπελλο για σως διάφανο με καπάκι, 120 ml (4oz)

50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.

34503124 κύπελλο για σως μαύρο χωρίς καπάκι 120 ml (4oz) 100 τμχ.
34503125 καπάκι για κύπελλο σως
100 τμχ.

κύπελλα λευκά
34503042 κύπελλο λευκό PS, 640 gr
34503117 πώμα λευκό PS, για 640 gr

50 τμχ.
50 τμχ.

34503034 κύπελλο λευκό PS, 1.280 gr
34503035 πώμα λευκό PS, για 1.280 gr

50 τμχ.
50 τμχ.
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μιας χρήσης
σκευη PET
με πομπέ καπάκι
34503114
34503027
34503036
34503028

σκευη microwave
παραλ/μα Ripple
34503043
34503072
34503053
34503044

σκεύος M/W μαύρο 500cc (18x13,5x3,5)
σκεύος M/W μαύρο 750cc (18x13,5x5)
σκεύος M/W μαύρο 1.000cc (18x13,5x6,5)
καπάκι διάφανο για σκεύη M/W

50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.

σκεύος M/W μαύρο «Ν. 129» 1100cc μιας θέσης 50 τμχ.
καπάκι για σκέυος μιας θέσης
50 τμχ.
σκεύος M/W μαύρο «Ν. 129» 1100cc δύο θέσεων 50 τμχ.
καπάκι για σκέυος δύο θέσεων
50 τμχ.
σκεύος M/W μαύρο «Ν. 129 1100cc τριών θέσεων50 τμχ.
καπάκι για σκέυος τριών θέσεων
50 τμχ.

50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.

σκευη PET
με ενσωματωμένο πομπέ καπάκι
34503115
34503010
34503011
34503031

σκευη microwave
οβάλ Ripple
34503059
34503060
34503061
34503062
34503057
34503058

σκεύος στρογγυλό 500 cc. μαύρο
σκεύος στρογγυλό 750 cc. μαύρο
σκεύος στρογγυλό 1000 cc. μαύρο
καπάκι διάφανο για σκεύη 500/750/1000cc

σκεύος στρογγυλό 250 cc. (Φ11,5x4,5)
σκεύος στρογγυλό 500 cc. (Φ13,5x5,5)
σκεύος στρογγυλό 750 cc. (Φ16x6)
σκεύος στρογγυλό 1000 cc. (Φ16x7,5)

50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.

σκευη PET παραλ/μα
με ενσωματωμένο καπάκι
34503116
34503054
34503015
34503012
34503013
34503016
34503014

σκεύος φαγητού PET 150 cc (10,9x12,4x3,4 cm) 100 τμχ.
σκεύος φαγητού PET 250 cc (12,4x10,9x4,4 cm) 100 τμχ.
σκεύος φαγητού PET 375 cc (12,4x10,9x5,7 cm) 100 τμχ.
σκεύος φαγητού PET 500 cc (13,4x12,6x5,7 cm) 100 τμχ.
σκεύος φαγητού PET 750 cc (19,2x12,6x52 cm) 100 τμχ.
σκεύος φαγητού PET 1000 cc (19,2x12,6x7,1 cm) 100 τμχ.
σκεύος φαγητού PET 1500 cc (23,4x17,8x6 cm) 50 τμχ.

σκευη microwave λεία (σούπας)
34503112 σετ σκεύος M/W μαύρο 700 cc, με καπάκι
34503113 σετ σκεύος M/W μαύρο 900 cc, με καπάκι

50 τμχ.
50 τμχ.

σακούλες μεταφοράς
34503047
34503048
34503049
34503050
34503051

σακούλα σε ρολλό διάφανη, 37 cm
σακούλα σε ρολλό διάφανη, 43 cm
σακούλα σε ρολλό διάφανη, 48 m
σακούλα σε ρολλό διάφανη, 60 cm
σακούλα σε ρολλό διάφανη, 60 cm STRONG

14703001 σακούλες μεταφοράς «Χαρτοπλάστ»
από 35-80 cm σε διάφορα χρώματα

PROFESSIONAL

200 τμχ.
200 τμχ.
200 τμχ.
200 τμχ.
200 τμχ.

34501053 κουτί club μεγάλο, 23χ16χ6 cm
34501054 κουτί club μικρό, 24χ13χ5 cm

50 τμχ.
50 τμχ.

34501057 κουτί για πατάτες, 13χ13χ5,5 cm

50 τμχ.

34501059 κουτί berger, 16,5x14,5x9 cm

50 τμχ.

34501056 κουτί hot-dog, 20,5x10,5x5,5 cm

50 τμχ.

34501058 τρίγωνο για τοστ, 13χ13χ7,5 cm

50 τμχ.

34501055 κουτί ποπ κορν, 175 cl

50 τμχ.

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

207

κουτιά «easy open»
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μιας χρήσης
μαχαιροπίρουνα
34503004 κουτάλι κλασικό λευκό, 16,5 cm *
34503003 πιρούνι κλασικό λευκό, 16,5 cm *
34503005 μαχαίρι κλασικό λευκό, 16,5 cm *

100 τμχ.
100 τμχ.
100 τμχ.

34503098 κουτάλι LUX διάφανο, 17,5 cm *
34503099 πιρούνι LUX διάφανο, 17,5 cm *
34503100 μαχαίρι LUX διάφανο, 17,5 cm *

100 τμχ.
100 τμχ.
100 τμχ.

34503101 κουτάλι Heavy διάφανο, 18 cm *
34503102 πιρούνι Heavy διάφανο, 18 cm *
34503103 μαχαίρι Heavy διάφανο, 18 cm *
* διατίθενται και συσκευασμένα

100 τμχ.
100 τμχ.
100 τμχ.

κύπελλα διάφανα
34503020 κύπελλο διάφανο PS, 220-240 gr
34503106 πώμα διάφανο για 220-240 gr

50 τμχ.
100 τμχ.

34503107 κύπελλο διάφανο “χούφτα”, 250 gr
34503108 πώμα διάφανο για 250 gr “χούφτα

100 τμχ.
100 τμχ.

μπολ παγωτού
κουβέρ
34503025 κουβέρ λευκό (πιρούνι-μαχαίρι-χαρτοπετσέτα) 100 τμχ.
34503024 κουβέρ Heavy διάφανο (πιρούνι-μαχαίρι-χαρτοπ.) 100 τμχ.
34503073 κουβέρ Heavy μαύρο (πιρούνι-μαχαίρι-χαρτοπ.) 100 τμχ.

πιάτα PS
34103033
34103035
34103027
34103036
34103020
34103021
34103022

πιάτο λευκό «Ν.1», 17 cm
πιάτο λευκό «Ν.1», 17 cm
πιάτο λευκό «Ν.2», 21 cm
πιάτο λευκό «Ν.2», 21 cm
πιάτο λευκό «Ν.4», 23 cm
πιάτο λευκό «Ν.4», 23 cm
πιάτο λευκό με χώρισμα «Ν.4», 23 cm

34103031 πιάτο λευκό βαθύ «Ν.2», 21 cm

20 τμχ.
50 τμχ.
20 τμχ.
50 τμχ.
20 τμχ.
50 τμχ.
20 τμχ.
50 τμχ.

34501034
34501035
34501036
34501037

μπολ παγωτού χάρτινο 4oz με σχέδιο
μπολ παγωτού χάρτινο 6oz με σχέδιο
μπολ παγωτού χάρτινο 8oz με σχέδιο
μπολ παγωτού χάρτινο 12oz με σχέδιο

50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.
50 τμχ.

Χαρτί αφής περιτυλίγματος
χαρτί αφής λευκό, περιτυλίγματος, 27gr
24101046
35x50 cm DELUXE
228 τμχ./Kgr
24101047
50x70 cm deluxe
114 τμχ./Kgr
24101048
35x50 cm super deluxe 228 τμχ./Kgr

10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.

χαρτί αφής λευκό τυπωμένο, περιτυλίγματος, 27gr
24101049
35X50 cm
228 τμχ./Kgr
24101050
50x70 cm
114 τμχ./Kgr

10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.

Χαρτί περιτυλίγματος
πιάτα ΒΙΟ από ζαχαροκάλαμο
34501014 πιάτο BIO (7gr), 15 cm
34501038 πιάτο BIO (7gr), 15 cm

20 τμχ.
100 τμχ.

34501015 πιάτο BIO (8gr), 18 cm

20 τμχ.

34501048 πιάτο BIO (15gr), 23 cm
34501016 πιάτο BIO (15gr), 23 cm

20 τμχ.
100 τμχ.

34501049 πιάτο BIO (20gr), 25 cm
34501017 πιάτο BIO (20gr), 25 cm

20 τμχ.
100 τμχ.

34501039 πιατέλα οβάλ BIO (17gr), 25 cm
34501060 πιατέλα οβάλ BIO (17gr), 25 cm

20 τμχ.
100 τμχ.
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κουταλάκι παγωτού
34503104 κουτάλι φτυαράκι παγωτού 10 cm, χρωματιστό
34503105 κουτάλι φτυαράκι παγωτού 10 cm, χρωματιστό
συσκευασμένο

100 τμχ.
100 τμχ.

κρεοπωλείου
24101067
24101068
24101069
24101070
24101071
24101072

50x70 cm
35x50 cm
50x70 cm
35x50 cm
50x70 cm
35x50 cm

ILL
ILL
A’
A’
P’
P’

20 Kgr/κιβ.
20 Kgr/κιβ.
20 Kgr/κιβ.
20 Kgr/κιβ.
20 Kgr/κιβ.
20 Kgr/κιβ.

τυροκομικών / αλλαντικών
24101073
50x70 cm
27101074
35x50 cm
24101075
25x35 cm
24101076
50x70 cm
24101077
35x50 cm
24101078
25x35 cm

ILL
ILL
ILL
P’
P’
P’

10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.

B’

20 Kgr/κιβ

ιχθυοπωλείου
24101079

43x64 cm
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μιας χρήσης
σακουλάκια βέζιταλ (μεγάλη αντοχή στο λάδι)

σακουλάκια από χαρτί kraft.

Ιδανικά σάντουιτς, τυρόπιτες κ.ά. (μικρή αντοχή στο λάδι)
σακουλάκια kraft, καφέ, ατύπωτα, 45gr
24101006
9x27 cm
229 τμχ./Kgr
24101030
12x22 cm
225 τμχ./Kgr
24101005
12x27 cm
183 τμχ./Kgr

10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.

σακουλάκια kraft, λευκά τυπωμένα, αρτοποιίας, 45gr
24101055
12x44 cm
112 τμχ./Kgr
24101056
17x29 cm
128 τμχ./Kgr
24101057
17x34 cm
109 τμχ./Kgr
24101058
20x34 cm
93 τμχ./Kgr
24101059
20x44 cm
72 τμχ./Kgr

10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
13 Kgr/κιβ.
13 Kgr/κιβ.

σακουλάκια kraft, καφέ, τυπωμένα αρτοποιίας, 45gr
24101060
12x44 cm
112 τμχ./Kgr
24101061
17x29 cm
128 τμχ./Kgr
24101062
17x34 cm
109 τμχ./Kgr
24101063
20x34 cm
93 τμχ./Kgr
24101064
20x44 cm
72 τμχ./Kgr

10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
13 Kgr/κιβ.
13 Kgr/κιβ.

σακουλάκια βέζιταλ, καφέ ατύπωτα, 45gr
24101009
9x27 cm
229 τμχ./Kgr
24101028
12x22 cm
225 τμχ./Kgr
24101029
12x27 cm
183 τμχ./Kgr

10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.

σακουλάκια βέζιταλ, λευκά τυπωμένα, για σφολιάτες, 45gr
24101036
9x22 cm
281 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.
24101037
9x27 cm
229 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.
24101038
9x34 cm
182 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.
24101012
12x22 cm
225 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.
24101039
12x27 cm
183 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.
24101013
14x19 cm φάκελος
433 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.
σακουλάκια βέζιταλ, λευκά τυπωμένα, ψητοπωλείου, 45gr
24101051
9x22 cm
281 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.
24101052
9x27 cm
229 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.
24101053
12x22 cm
225 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.
24101054
12x27 cm
183 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.

χαρτί περιτυλίγματος βέζιταλ
(μεγάλη αντοχή στο λάδι)

10 Kgr/κιβ.
13 Kgr/κιβ.

Σακουλάκια από χαρτί Kraft
με επένδυση αλουμινίου

Ιδανικά για ζεστά προϊόντα (μεγάλη αντοχή στο λάδι)
σακουλάκια Kraft λευκά με επένδυση αλουμινίου
24101024
9x22 cm
129 τμχ./Kgr
24101014
9x27 cm
106 τμχ./Kgr
24101025
12x22 cm
101 τμχ./Kgr
24101015
12x27 cm
82 τμχ./Kgr
24101026
12x34 cm
65 τμχ./Kgr

12 Kgr/κιβ.
12 Kgr/κιβ.
12 Kgr/κιβ.
12 Kgr/κιβ.
14 Kgr/κιβ.

σακουλάκια Kraft καφέ με επένδυση αλουμινίου
24101016
9x27 cm
156 τμχ./Kgr
24101017
12x27 cm
127 τμχ./Kgr

12 Kgr/κιβ.
12 Kgr/κιβ.

PROFESSIONAL

10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.

χαρτί περιτυλίγματος βέζιταλ, λευκό, ατύπωτο, 45gr
24101031
18x27 cm AB’
449 τμχ./Kgr
24101003
20x30 cm A’
370 τμχ./Kgr
24101045
25x35 cm ΑΒ’
248 τμχ./Kgr
24101032
35x50 cm AB’
124 τμχ./Kgr
24101033
50x70 cm AΒ’
62 τμχ./Kgr
24101034
70x100 cm AΒ’
31 τμχ./Kgr

10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.

χαρτί περιτυλίγματος βέζιταλ, καφέ, ατύπωτο, 45gr
24101001
18x27 cm AB’
449 τμχ./Kgr
24101002
20x30 cm A’
370 τμχ./Kgr
24101040
25Χ35 cm Α’
248 τμχ./Kgr
24101035
35x50 cm AB’
124 τμχ./Kgr

10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.
10 Kgr/κιβ.

χαρτί περιτυλίγματος βέζιταλ, λευκό, τυπωμένο, ψητοπωλείου, 45gr
24101041
18x27 cm AB’
449 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.
24101042
20x30 cm AΒ’
370 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.
24101043
35x50 cm AB’
124 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.
24101044
20x30 cm A’
370 τμχ./Kgr
10 Kgr/κιβ.

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
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σακουλάκια kraft, καφέ, τυπωμένα, μαναβικής , 45gr
24101065
17x29 cm
128 τμχ./Kgr
24101066
20x34 cm
93 τμχ./Kgr

σακουλάκια βέζιταλ, λευκά ατύπωτα, 45gr
24101020
9x19 cm
325 τμχ./Kgr
24101007
9x22 cm
281 τμχ./Kgr
24101004
9x27 cm
229 τμχ./Kgr
24101018
9x34 cm
182 τμχ./Kgr
24101008
12x22 cm
225 τμχ./Kgr
24101019
12x27 cm
183 τμχ./Kgr
24101021
12x34 cm
145 τμχ./Kgr
24101022
17x29 cm
128 τμχ./Kgr
24101023
17x34 cm
109 τμχ./Kgr
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διακοσμητικά

ξυλάκια «γκολφ»
41902031 9 cm, 100 τμχ.
41902030 12 cm, 100 τμχ.
41902038 15 cm, 100 τμχ.
41902037 18 cm, 100 τμχ.
41902039 20 cm, 100 τμχ.

41902020
δίαινα ξύλινη, 8,5 cm,
1.000 τμχ.
ξυλάκια «φιόγκος»
41902041 φυσικό, 7 cm, 100 τμχ.
41901001 φυσικό, 9 cm, 100 τμχ.
41902034 φυσικό, 12 cm, 100 τμχ.
41902035 φυσικό, 15 cm, 100 τμχ.

41902045
οδοντογλυφίδα cocktail,
12 cm, 100 τμχ.

41902032 μαύρο, 9 cm, 100 τμχ.
41902040 μαύρο, 12 cm, 100 τμχ.

ξυλάκια «καρδιά»
41902042 9 cm, 100 τμχ.
41902043 12 cm, 100 τμχ.
41902044 15 cm, 100 τμχ.

41902036
cocktail pick, «μπίλια»
12 cm, 100 τμχ.
41902047
cocktail pick,
9 cm, 100 τμχ.

41902029
οδοντογλυφίδα
«club» κοκέσι
10 cm, 2.500 τμχ.

41902046
σετ chopsticks ντυμένα
σε χαρτί
23 cm, 100 τμχ.

οδοντογλυφίδες
34501061
χύμα, 250 τμχ. (σε βαζάκι)
34501050
ντυμένη, 1.000 τμχ.

21503021
αναδευτήρας «πέρλα»
διάφανος, 22 cm,100 τμχ.
21503022
αναδευτήρας «πέρλα»
μαύρος, 22 cm, 100 τμχ.
21503023
αναδευτήρας «διαμάντι»,
13 cm, 100 τμχ.
21503024
αναδευτήρας «διαμάντι»,
μαύρος 13 cm, 100 τμχ.

41902010
συντριβάνι, 10 cm, 144 τμχ
41902011
συντριβάνι, 15 cm, 144 τμχ

καλαμάκια για σουβλάκια
34502001 24 cm - 4 mm, 100 τμχ.
34501062 24 cm - 4 mm, 500 τμχ.
21502055 30 cm - 4 mm, 100 τμχ
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41902013
σημαιάκια ελληνικά,
500 τμχ

41902012
ομπρελάκια, 144 τμχ.

21503079
αναδευτήρας «2008»
διάφανος, 22 cm, 100 τμχ.
21503096
αναδευτήρας «2008»
φωσφοριζέ, 22 cm, 100 τμχ.
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σόμπες υγραερίου
πτυσσόμενη
«Πυραμίδα»

• Θέρμανση με αληθινή
φλόγα σε γυάλινο σωλήνα
που βελτιώνει την
ατμόσφαιρα.
• Σκελετός αλουμινίου με
μαύρα μεταλλικά ελάσματα
και σωλήνα από πυριτικό
γυαλί.
• Με ηλεκτρονική ανάφλεξη,
σωλήνα γκαζιού και
ρυθμιστή πίεσης.
• Αυτόματη απενεργοποίση σε
περίπτωση πτώσης.
• Κατάλληλη για προπάνιο και
βουτάνιο.

• Κατάλληλη για προπάνιο και βουτάνιο.
• Εύκολη στη μεταφορά χάρη στις 2 ρόδες.
• Με ηλεκτρονική ανάφλεξη,
σωλήνας γκαζιού και ρυθμιστή πίεσης.
• Αυτόματη απενεργοποίηση
σε περίπτωση πτώσης.
• Πτυσσόμενος άξονας μέχρι (Υ)160 cm
για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.
• Κατανάλωση: 1.048 g/h.

20404753 σόμπα υγραερίου εξωτερικού χώρου «Πυραμίδα»
ισχύς 11,2 kW (Hs) - 42x42 cm | 222 cm

20404752 σόμπα υγραερίου εξωτερικού χώρου πτυσσόμενη
ισχύς 12,7 kW (Hs) - 77 cm | 158/222 cm

20403817 προστατευτικό κάλυμμα «Πυραμίδα»
πλαστικό PEVA ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία
48x48 cm | 222 cm

20403816 προστατευτικό πλαστικό PEVA κάλυμμα
ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία, 79 cm | 222 cm

σετ μπαλκονιού

20403724
σετ μπαλκονιού «Salemo» σε χρώμα καφέ
τραπέζι: 39χ39 cm | 43 cm
πολυθρόνα: 75x66,5 cm | 76 cm

211

20403723
σετ μπαλκονιού «Miami» σε χρώμα γραφίτη
τραπέζι: 39χ39 cm | 43 cm
πολυθρόνα: 62x60 cm | 89 cm

PROFESSIONAL
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ΘΩΜΑΪΔΗΣ Α.Ε.
Οικονομίδου 43 & Λασκαράτου, 121 32 Περιστέρι
τηλ.: 210.5719.726, 210.5780.330,
fax: 210.5710.904
e-mail: sales1@thomaidis-sa.gr
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