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ποιοι είμαστε...

μελέτη - σχεδίαση - επίβλεψη
Η MasterEquip Support Tradding Ltd μελετώντας τις ανάγκες σας αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την
κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό της κουζίνας ή του μπαρ σας.

Η εταιρεία MasterEquip Support Tradding Ltd, 

δραστηριοποιείται στο χώρο του επαγγελματικού εξοπλισμού 

μαζικής εστίασης, κατέχοντας σημαντική θέση στην εγχώρια αγορά. 

Πελάτες της είναι γνωστά ξενοδοχεία, bar, εστιατόρια και catering 

σε όλην την Ελλάδα. 

Θεμελιώθηκε από ικανά, έμπειρα στελέχη, έτοιμα να εγγυηθούν 

υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων. 

Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποιημένες προδιαγραφές 

σύμφωνα με τους κανονισμούς ISO και HACCP.

Στόχος μας για το μέλλον είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας, 

έτσι ώστε η MasterEquip να γίνει συνώνυμη με την αξιόπιστη λύση 

για κάθε επαγγελματία εστίασης.

Στις σελίδες που ακολουθούν σας παραθέτουμε ενδεικτικά 

ένα μέρος των προϊόντων που εμπορευόμαστε.

Για να ενημερωθείτε για την πλήρη συλλογή των προϊόντων μας, 

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210.3427.009 

ή επισκεφθείτε την έκθεσή μας στην διεύθυνση Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ, Ταύρος, 

ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα.

www.masterequip.gr
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Sedona

    3356-2665     πιάτο ρηχό με rim 17 cm

    3356-2630     πιάτο ρηχό με rim 25 cm

    3356-2590     πιάτο ρηχό με rim 32 cm

    3356-2660     πιάτο ρηχό 16 cm

    3356-2600     πιάτο ρηχό 29 cm

    3356-2661     πιάτο ρηχό coupe 16 cm

    3356-2650     πιάτο ρηχό coupe 21 cm

    3356-2631     πιάτο ρηχό coupe 25 cm

    3356-2621     πιάτο ρηχό coupe 29 cm

    3356-2595     πιάτο ρηχό coupe 32 cm

    3356-3858     βάρκα gourmet 32 cm

    3356-3865     μπολ ρηχό 31 cm | 35 cl

    3356-3867     μπολ ρηχό 27 cm | 8 cl

    3356-3867     μπολ βαθύ 21 cm | 80 cl

    3356-3905     μπολ 15 cm

    3356-2700     πιάτο βαθύ με rim 29 cm

    3356-2701     πιάτο βαθύ coupe 29 cm

    3356-2720     πιάτο ρηχό οβάλ 36 cm

    3356-2730     πιάτο ρηχό οβάλ 26 cm

    3356-2790     πιάτο ζυμαρικών 30 cm

    3356-2795     πιάτο ρηχό με rim
(εσωτ. 14,5 cm) 29 cm

    3356-2796     πιάτο ρηχό με rim
(εσωτ. 18 cm) 29 cm

    3356-2797     πιάτο ρηχό με rim
(εσωτ. 22 cm) 29 cm

    3356-3811     μπολ gourmet 10 cm | 27 cl

    3356-3831     μπολ οβάλ 10x7,5 cm | 10 cl

    3356-3869     μπολ οβάλ 19x13 cm | 35 cl

    3356-3881     μπολ ρηχό 14 cm

    3356-3882     μπολ ρηχό οβάλ 15x10 cm

    3356-3470     αλατιέρα
    3356-3480     πιπεριέρα
    3356-0220     καφετιέρα 30 cl

    3356-0530     τσαγιέρα 40 cl

    3356-0800     κρεμιέρα 15 cl

    3356-0930     ζαχαριέρα 16 cl

    3356-1270     φλιτζάνι τσαγιού 22 cl

    3356-1360     φλιτζάνι τσαγιού 18 cl

    3356-1450     φλιτζάνι espresso 8 cl

    3356-1271     φλιτζάνι τσαγιού στοιβαζ. 22 cl 

    3356-1361     φλιτζάνι τσαγιού στοιβαζ. 18 cl

    3356-1451     φλιτζάνι espresso στοιβαζ. 8 cl

    3356-1280     πιατάκι cappuccino 16 cm

    3356-1460     πιατάκι espresso 13 cm

Gourmet

       38.96348     πιάτο παρουσίασης 30 cm

       38.96347     πιάτο ρηχό 31 cm

       38.96345     πιάτο ρηχό 28 cm

       38.96344     πιάτο ρηχό 22 cm

       38.96343     πιάτο ρηχό 16 cm

       38.96346     πιάτο βαθύ 31 cm

       38.96349     πιάτο βαθύ 28 cm

       38.96358     πιατέλα 35x26 cm

       38.96359     πιατέλα 28,5x21 cm

       38.96357     πιατάκι για ελιές 20x10 cm

       38.96360     μπολάκι βουτύρου 11 cm

       38.96351     μπολ σαλάτας 25x20 cm

       38.96350     μπολ σαλάτας 18x14 cm

       38.96352     μπολ δημητριακών 14x6,5 cm
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Nano

       7501817        πιάτο ρηχό 15 cm

       7501818        πιάτο ρηχό 18 cm

       7501819        πιάτο ρηχό 21 cm

       7501820        πιάτο ρηχό 24 cm

      7501821        πιάτο ρηχό 27 cm

       7501822        πιάτο ρηχό 31 cm

       7500605        πιάτο βαθύ coupe 26 cm

       7500606        πιάτο βαθύ coupe 30 cm

       7501812        πιατέλα οβάλ coupe 21x15 cm

       7501813        πιατέλα οβάλ coupe 26x19 cm

       7501814        πιατέλα οβάλ coupe 32x23 cm

       7501715        πιατέλα οβάλ coupe 36x27 cm

       7501806        μπολ δημητριακών 20 cm

       7501803        μπολ 9 cm

       7501804        μπολ 10 cm

       7501805        μπολ 12 cm

       7501823        μπολ ρυζιού 16 cm

       7501809        μπολ κονσομέ
με καπάκι 12 cm | 27 cl

       7501827        πιατάκι κονσομέ 16 cm

       7501811        μπολ με καπάκι 9 cm | 17 cl

       7501824        πιατάκι για μπολάκι 10 cm

       7501830        τσαγιέρα με καπάκι 110 cl

       7501831        τσαγιέρα με καπάκι 40 cl

       7501808        γαλατιέρα 15 cl

       7501829        ζαχαριέρα με καπάκι 25 cl

       7501802        μπολ βουτύρου 9 cm

       7501801        μπολ βουτύρου 7 cm

       7501807        πιατάκι δύο θέσεων 8,7 cm

       7501825        κουτάλι παρουσίασης 14 cm

       7501826        κουτάλι παρουσίασης / 
chopstick stand 7 cm
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Banquet

       7500440      πιάτο ρηχό 15 cm

       7500441      πιάτο ρηχό 17 cm

       7500442      πιάτο ρηχό 19 cm

       7500444      πιάτο ρηχό 21 cm

       7500445      πιάτο ρηχό 23 cm

       7500446      πιάτο ρηχό 24 cm

       7500447      πιάτο ρηχό 25 cm

       7500448      πιάτο ρηχό 27 cm

       7500449      πιάτο ρηχό 29 cm

       7500451      πιάτο ρηχό 31 cm

       7500432      πιάτο βαθύ 23 cm

       7500434      πιάτο pasta 30 cm

       7500469      πιατέλα οβάλ ρηχή 22 cm

       7500472      πιατέλα οβάλ ρηχή 32 cm

       7500473      πιατέλα οβάλ ρηχή 38 cm

       7500471      πιάτο steak 30 cm

       7500475      πιάτο pizza 32 cm

       7500476      πιάτο pizza 33 cm

       7500409      μπολ στοιβαζόμενο 12 cm

       7500425      μπολ κονσομέ 30 cl

       7500498      πιατάκι 17 cm

       7500480      σαλατιέρα στοιβαζ. 12 cm

       7500481      σαλατιέρα στοιβαζ. 16 cm

       7500482      σαλατιέρα στοιβαζ. 18 cm

       7500483      σαλατιέρα στοιβαζ. 21 cm

       7500414      καφετιέρα με καπάκι 35 cl

       7500504      τσαγιέρα με καπάκι 40 cl

       7500418      γαλατιέρα 5 cl

       7500419      γαλατιέρα 15 cl

       7500426      φλιτζάνι στοιβαζόμενο 9 cl

       7500478      πιατάκι 13 cm

       7500428      φλιτζάνι στοιβαζόμενο 20 cl

       7500429      φλιτζάνι στοιβαζόμενο 23 cl

       7500479      πιατάκι 15 cm

       7500458      κούπα mug 36 cl

       7500459      κούπα mug 45 cl

       7500486      ζαχαριέρα 11 cm

       7500499      ζαχαριέρα με καπάκι 27 cl

       7500497      αλατιέρα
       7500477      πιπεριέρα
       7500435      αυγοθήκη
       7500453      σαλτσίερα
       7500468      πιάτο λαδιού
       7500405      ράμκεν 7 cm

       7500501      θήκη οδοντογλυφίδας
       7500452      ανθοδοχείο
       7500466      χαρτοπετσετοθήκη
       7500467      δαχτυλίδι πετσέτας
       7500401      σταχτοδοχείο 8 cm

       7500400      σταχτοδοχείο 10 cm

       7500411      σταχτοδοχείο πούρων 21x16 cm
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       52.01677        πιάτο ρηχό 32 cm

       52.01676        πιάτο ρηχό 30 cm

       52.01675        πιάτο ρηχό 27 cm

       52.01674        πιάτο ρηχό 25 cm

       52.01673        πιάτο ρηχό 23 cm

       52.01672        πιάτο ρηχό 21 cm

       52.01671        πιάτο ρηχό 19 cm

       52.01670        πιάτο ρηχό 17 cm

       52.01680        πιάτο βαθύ 30 cm

       52.01679        πιάτο βαθύ 22 cm

       52.01687        πιατέλα οβάλ 39 cm

       52.01686        πιατέλα οβάλ 34 cm

       52.01685        πιατέλα οβάλ 29 cm

       52.01684        πιατέλα οβάλ 24 cm

       52.01683        πιατέλα οβάλ 20 cm

       52.01692        μπολ 25 cm

       52.01691        μπολ 19 cm

       52.01690        μπολ 15 cm

πιάτα βαθιά

    60-101726        πιάτο pasta βαθύ 26 cm

    60-101730        πιάτο Pasta Grande 30 cm

πιάτο βαθύ

    60-121722        πιάτο βαθύ 
διαγώνιος 26 cm 22 cm

Tapas & sushi

       38.01750        μπολάκι, μαύρο 5 cm

       38.01751        μπολάκι, μαύρο 7 cm

       38.01752        μπολάκι, μαύρο 10 cm

       38.01753        μπολ, μαύρο 13 cm

       38.01754        μπολ, μαύρο 16 cm

       38.01755        μπολάκι τετράγ., μαύρο 8,6 cm

       38.01756        μπολάκι δάκρυ, μαύρο 15 cm

X-tanbul

μπολ/σαλατιέρες

    60-043510        μπολ με πόδι 10 cm

    60-043512        μπολ με πόδι 12,5 cm

    60-043515        μπολ με πόδι 15 cm

    60-043517        σαλατιέρα με πόδι 17,5 cm

    60-043520        σαλατιέρα με πόδι 20 cm

πιατέλες

  65-0031-16        πιατέλα 16x11,5 cm

  65-0031-22        πιατέλα 21,5x15,5 cm

  65-0031-26        πιατέλα 26,5x19 cm

  65-0031-31        πιατέλα 31,5x22 cm

πιατέλες

         63-1801        πιατέλα slim 29,5x12 cm

         63-1701        πιατέλα slim 39,5x21,5 cm

σαλατιέρες

    60-121823        σαλατιέρα 23 cm

    60-123725        σαλατιέρα 25 cm

    60-123730        σαλατιέρα 30 cm

σαλατιέρες

    60-023616        σαλατιέρα κωνική 16 cm

    60-023618        σαλατιέρα κωνική 18 cm

     60-123121        σαλατιέρα τετράγωνη 21 cm

σαλατιέρες

    60-023518        σαλατιέρα δύο ατόμων 18 cm

    60-023620        σαλατιέρα κωνική 20 cm
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       52.52416        πιάτο ρηχό 32 cm

       52.52414        πιάτο ρηχό 29 cm

       52.52412        πιάτο ρηχό 27 cm

       52.52409        πιάτο ρηχό 25 cm

       52.52406        πιάτο ρηχό 21 cm

       52.52403        πιάτο ρηχό 18 cm

       52.52420        πιάτο βαθύ 29 cm

       52.44100        μπολ σαλάτας 16 cm

       52.44106        μπολ σαλάτας 25 cm

       52.56156        πιατέλα οβάλ 39x26 cm

       52.56155        πιατέλα οβάλ 34x20 cm

       52.56154        πιατέλα οβάλ 29x17 cm

       52.56153        πιατέλα οβάλ 26x15 cm

       52.56152        πιατέλα οβάλ 24x14 cm

       52.56151        πιατέλα οβάλ 19x11 cm

       52.56150        πιατέλα οβάλ 15x9 cm

Mimoza / Eo
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Carre

       38.05967        πιάτο ρηχό
τετράγωνο μαύρο 21 cm

       38.05966        πιάτο ρηχό
τετράγωνο, μαύρο 26 cm

       38.05968        πιατέλα ορθογώνια
μαύρη 27x19 cm

       38.05969        πιατέλα ορθογώνια
μαύρη 32x14,5 cm

Aurora

        3181527        πιάτο τετράγωνο 20 cm

        3181526        πιάτο τετράγωνο 25 cm

        3181525        πιάτο τετράγωνο 27 cm

        3181528        πιάτο τετράγωνο 30 cm

        3181018        πιάτο βαθύ στρογγυλό 22,5 cm

        3181529        πιατέλα ορθογώνια 32x22 cm

        3181530        μπολ οβάλ 18 cm

        3181531        μπολ οβάλ 28 cm 

Φιλοξένια / Συμπόσιο

      4001621       πιάτο ρηχό «Φιλοξένια» 16 cm

      4001622       πιάτο ρηχό «Φιλοξένια» 19 cm

      4001623       πιάτο ρηχό «Φιλοξένια» 21 cm 

      4001624       πιάτο ρηχό «Φιλοξένια» 23 cm

      4001625       πιάτο ρηχό «Φιλοξένια» 25 cm

      4001629       πιάτο βαθύ «Φιλοξένια» 22 cm

      4001611       πιάτο ρηχό «Συμπόσιο» 17 cm

      4001612       πιάτο ρηχό «Συμπόσιο» 20 cm

      4001613       πιάτο ρηχό «Συμπόσιο» 22 cm

      4001614       πιάτο ρηχό «Συμπόσιο» 24 cm

      4001615       πιάτο ρηχό «Συμπόσιο» 25 cm

      4001616       πιάτο ρηχό «Συμπόσιο» 27 cm

      4001619       πιάτο βαθύ «Συμπόσιο» 21 cm

      4002001       πιατέλα οβάλ 21x14 cm

      4002002       πιατέλα οβάλ 28x19 cm

      4002003       πιατέλα οβάλ 31x22 cm

      4002004       πιατέλα οβάλ 38x26 cm

      4002005       πιατέλα οβάλ gourmet 26 cm

      4002006       πιατέλα οβάλ gourmet 30 cm

      4002007       πιατέλα οβάλ gourmet 34 cm

      4001271       αλατιέρα «Άρτεμις»
      4001272       πιπεριέρα «Άρτεμις»
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γυάλινα

  S44032230      πιάτο στρογγυλό Cosmos 32 cm

 SGL600640      πιατέλα τετράγωνη 40x25 cm

  S07400101      πιάτο γυάλινο ορθογώνιο
με 4 θέσεις 36x29 cm

  S07400400      βάση για dip, διπλή 18x9 cm

  S07400302      βάση για dip, τετραπλή 23x23 cm

R-02 R-06 R-35 R-31

R-09 R-65 R-05 R-10

R-21 R-52 R-23 R-15

R-04 R-22 R-20 R-25

Δείγματα χρωμάτων γυαλιού για βαφή του rim:

Δείγματα χρωματιστών διάφανων γυαλιών

Elite κεραμικά πιάτα

     7590001     μπολ τετράγωνο, καφέ 18 cm

     7590002     πιάτο ρηχό τετράγ., καφέ 26,5 cm

     7590003     πιάτο ρηχό τετράγ. καφέ 18 cm

     7590004     πιατέλα ορθογ. καφέ 30x20 cm

     7590005     πιατέλα ορθογ. καφέ 25x15 cm

     7590006     πιάτο στρογ. βαθύ καφέ 23,5 cm

     7590007     σαλατιέρα στρογ. καφέ 24 cm

     7591001     μπολ τετράγωνο γκρι 18 cm

     7591002     πιάτο ρηχό τετράγ. γκρι 26,5 cm

     7591003     πιάτο ρηχό τετράγ. γκρι 18 cm

     7591004     πιατέλα ορθογ. γκρι 30x20 cm

     7591005     πιατέλα ορθογ. γκρι 25x15 cm

     7591006     πιάτο στρογ. βαθύ γκρι 23,5 cm

     7591007     σαλατιέρα στρογ. γκρι 24 cm

     7592001     μπολ τετράγωνο λευκό 18 cm

     7592002     πιάτο ρηχό τετράγ. λευκό 26,5 cm

     7592003     πιάτο ρηχό τετράγ. λευκό 18 cm

     7592004     πιατέλα ορθογ. λευκή 30x20 cm

     7592005     πιατέλα ορθογ. λευκή 25x15 cm

     7592006     πιάτο στρογ. βαθύ λευκό 23,5 cm

     7592007     σαλατιέρα στρογ. λευκή 24 cm

     7593001     μπολ τετράγωνο μαύρο 18 cm

     7593002     πιάτο ρηχό τετράγ. μαύρο 26,5 cm

     7593003     πιάτο ρηχό τετράγ. μαύρο 18 cm

     7593004     πιατέλα ορθογ. μαύρη 30x20 cm

     7593005     πιατέλα ορθογ. μαύρη 25x15 cm

     7593006     πιάτο στρογ. βαθύ μαύρο 23,5 cm

     7593007     σαλατιέρα στρογ., μαύρη 24 cm

          B 605     μπολ τετράγωνο, μπεζ 18 cm

          B 601     πιάτο ρηχό τετράγ., μπεζ 26 cm

          B 602     πιάτο ρηχό τετράγ., μπεζ 18 cm

          B 607     πιατέλα ορθογ., μπεζ 30x20 cm

          B 603     πιατέλα ορθογ., μπεζ 25x15 cm

Elite κεραμικά πιάτα

     7590001     μπολ τετράγωνο, καφέ 18 cm

     7590002     πιάτο ρηχό τετράγ., καφέ 26,5 cm

     7590003     πιάτο ρηχό τετράγ. καφέ 18 cm

     7590004     πιατέλα ορθογ. καφέ 30x20 cm

     7590005     πιατέλα ορθογ. καφέ 25x15 cm

     7590006     πιάτο στρογ. βαθύ καφέ 23,5 cm

     7590007     σαλατιέρα στρογ. καφέ 24 cm

     7591001     μπολ τετράγωνο γκρι 18 cm

     7591002     πιάτο ρηχό τετράγ. γκρι 26,5 cm

     7591003     πιάτο ρηχό τετράγ. γκρι 18 cm

     7591004     πιατέλα ορθογ. γκρι 30x20 cm

     7591005     πιατέλα ορθογ. γκρι 25x15 cm

     7591006     πιάτο στρογ. βαθύ γκρι 23,5 cm

     7591007     σαλατιέρα στρογ. γκρι 24 cm

     7592001     μπολ τετράγωνο λευκό 18 cm

     7592002     πιάτο ρηχό τετράγ. λευκό 26,5 cm

     7592003     πιάτο ρηχό τετράγ. λευκό 18 cm

     7592004     πιατέλα ορθογ. λευκή 30x20 cm

     7592005     πιατέλα ορθογ. λευκή 25x15 cm

     7592006     πιάτο στρογ. βαθύ λευκό 23,5 cm

     7592007     σαλατιέρα στρογ. λευκή 24 cm

     7593001     μπολ τετράγωνο μαύρο 18 cm

     7593002     πιάτο ρηχό τετράγ. μαύρο 26,5 cm

     7593003     πιάτο ρηχό τετράγ. μαύρο 18 cm

     7593004     πιατέλα ορθογ. μαύρη 30x20 cm

     7593005     πιατέλα ορθογ. μαύρη 25x15 cm

     7593006     πιάτο στρογ. βαθύ μαύρο 23,5 cm

     7593007     σαλατιέρα στρογ., μαύρη 24 cm

          B 605     μπολ τετράγωνο, μπεζ 18 cm

          B 601     πιάτο ρηχό τετράγ., μπεζ 26 cm

          B 602     πιάτο ρηχό τετράγ., μπεζ 18 cm

          B 607     πιατέλα ορθογ., μπεζ 30x20 cm

          B 603     πιατέλα ορθογ., μπεζ 25x15 cm

stoneware

    39.00072     πιάτο ρηχό, λευκό 27 cm

    39.00084     πιάτο βαθύ, λευκό 24 cm

    39.00096     πιάτο ρηχό, λευκό 22 cm

    39.00117     πιατέλα οβάλ, λευκό 32,5 cm

    39.00032     μπολ σαλάτας, λευκό 25 cm

    39.00108     μπολ, λευκό 18 cm

    39.10166     πιάτο ρηχό, μαύρο 27 cm

    39.10167     πιάτο βαθύ, μαύρο 24 cm

    39.10168     πιάτο ρηχό, μαύρο 22 cm

    39.10169     πιατέλα οβάλ, μαύρο 32,5 cm

    39.08431     μπολ σαλάτας, μαύρο 25 cm

    39.08433     μπολ, μαύρο 18 cm

    39.11439     πιάτο ρηχό, κόκκινο 27 cm

    39.11440     πιάτο βαθύ, κόκκινο 24 cm

    39.11442     πιάτο ρηχό, κόκκινο 22 cm

    39.11443     πιατέλα οβάλ, κόκκινο 32,5 cm

    39.07757     μπολ σαλάτας, κόκκινο 25 cm

    39.07760     μπολ , κόκκινο 18 cm

    39.00073     πιάτο ρηχό, κίτρινο 27 cm

    39.00085     πιάτο βαθύ, κίτρινο 24 cm

    39.00097     πιάτο ρηχό, κίτρινο 22 cm

    39.00118     πιατέλα οβάλ, κίτρινο 32,5 cm

    39.00033     μπολ σαλάτας, κίτρινο 25 cm

    39.00109     μπολ, κίτρινο 18 cm

    39.11446     πιάτο ρηχό, μοβ 27 cm

    39.11447     πιάτο βαθύ, μοβ 24 cm

    39.11448     πιάτο ρηχό, μοβ 22 cm

    39.11450     πιατέλα οβάλ, μοβ 32,5 cm

    39.11445     μπολ σαλάτας, μοβ 25 cm

    39.11449     μπολ, μοβ 18 cm
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μαχαίρια steak

κουταλάκια καφέ

Nova 18/0

Triton 18/10 - 5 mm

Tiffany 18/10 - 2,5 mmTarget 18/10 - 4 mm

Cristina 18/10 - 2,5 mmYamamoto 18/10 - 3,5 mm

Focus 18/10 - 5 mm

        4158215     κουτάλι «Chico» 10 cm

        4158216     κουτάλι «Senior» 10 cm

        4158214     κουτάλι «Gustoso» 11 cm

12 9071 6040     κουτάλι «fun spoon» 16,5 cm

       35.00526     κουτάλι «Jam spoon» 15 cm

        0033812        μαχαίρι monoblock 22 cm

        0033763        μαχαίρι με ξύλινη λαβή 21 cm

    45-283200        μαχαίρι με ξύλινη λαβή 21 cm

        4155903        μαχαίρι φαγητού 22,8 cm

        4155902        πιρούνι φαγητού 20,8 cm

        4155901        κουτάλι φαγητού 20,8 cm

        4155909        μαχαίρι φρούτου 20,5 cm

        4155908        πιρούνι φρούτου 18,5 cm

        4155907        κουτάλι φρούτου 18,1 cm

        4155910        κουτάλι γλυκού 14 cm

         42-8005        μαχαίρι φαγητού 21,6 cm

         42-8002        πιρούνι φαγητού 18,9 cm

         42-8001        κουτάλι φαγητού 18,5 cm

         42-8003        κουτάλι γλυκού 13,3 cm

         42-8004        πιρούνι γλυκού 14 cm

         42-8006        κουτάλι εσπρέσσο 10,1 cm

         42-8007        κουτάλι γρανίτας 20,3 cm

         42-8008        κουτάλι καπουτσίνο 12 cm

        4156603        μαχαίρι φαγητού 23,1 cm

        4156602        πιρούνι φαγητού 19,8 cm

        4156601        κουτάλι φαγητού 20,1 cm

        4156609        μαχαίρι φρούτου 20,5 cm

        4156608        πιρούνι φρούτου 18,1 cm

        4156607        κουτάλι φρούτου 18,2 cm

        4156611        πιρούνι γλυκού 14,3 cm

        4156610        κουτάλι γλυκού 13,8 cm

        4156614        κουτάλι εσπρέσσο 11,4 cm

        4156103        μαχαίρι φαγητού 24,1 cm

        4156102        πιρούνι φαγητού 20,9 cm

        4156101        κουτάλι φαγητού 21 cm

        4156109        μαχαίρι φρούτου 21,9 cm

        4156108        πιρούνι φρούτου 18,3 cm

        4156107        κουτάλι φρούτου 18,3 cm

        4156110        κουτάλι γλυκού 14,1 cm

        4156111        πιρούνι γλυκού 14,9 cm

        4156503        μαχαίρι φαγητού 24 cm

        4156502        πιρούνι φαγητού 20,7 cm

        4156501        κουτάλι φαγητού 20,6 cm

        4156509        μαχαίρι φρούτου 19,9 cm

        4156508        πιρούνι φρούτου 17,1 cm

        4156507        κουτάλι φρούτου 17,3 cm

        4156511        πιρούνι γλυκού 15,3 cm

        4156510        κουτάλι γλυκού 14,2 cm

        4156514        κουτάλι εσπρέσσο 11 cm

        4156521        μαχαίρι ψαριού 20,5 cm

        4156520        πιρούνι ψαριού 18,5 cm

        4156403        μαχαίρι φαγητού 23,3 cm

        4156402        πιρούνι φαγητού 20,5 cm

        4156401        κουτάλι φαγητού 20,9 cm

       4156409        μαχαίρι φρούτου 19,9 cm

        4156408        πιρούνι φρούτου 17,1 cm

        4156407        κουτάλι φρούτου 17,3 cm

        4156412        μαχαίρι γλυκού 17,1 cm

        4156411        πιρούνι γλυκού 15 cm

        4156410        κουτάλι γλυκού 14,5 cm

        4156414        κουτάλι εσπρέσσο 11 cm

        4156421        μαχαίρι ψαριού 17,1 cm

        4156420        πιρούνι ψαριού 17,9 cm

        4155803        μαχαίρι φαγητού 21,5 cm

        4155802        πιρούνι φαγητού 19,1 cm

        4155801        κουτάλι φαγητού 19 cm

        4155809        μαχαίρι φρούτου 20,2 cm

        4155808        πιρούνι φρούτου 17,3 cm

        4155807        κουτάλι φρούτου 17,8 cm

        4155811        πιρούνι γλυκού 14,9 cm

        4155810        κουτάλι γλυκού 13,3 cm

        4155814        κουτάλι εσπρέσσο 10,2 cm



11

Olivia 18/10 - 3 mm

Bistro 18/10 - 2,5 mm

Swing 18/10 - 3 mm

μ
α

χ
α

ιρ
ο

π
ίρ

ο
υ

ν
α

Linea 18/10 - 4 mm

Unic 18/10 - 3 mm

 12.5303.6041      μαχ. φαγητού standing 23,7 cm

 12.5303.6049      μαχαίρι φαγητού 23,6 cm

 12.5302.6040      πιρούνι φαγητού 21,4 cm

 12.5301.6040      κουτάλι φαγητού 21,5 cm

 12.5306.6049      μαχαίρι φρούτου 21,5 cm

 12.5305.6040      πιρούνι φρούτου 19,5 cm

 12.5304.6040      κουτάλι φρούτου 19,6 cm

 12.5364.6040      πιρούνι γλυκού 15,7 cm

 12.5307.6040      κουτάλι γλυκού 13,6 cm

 12.5309.6040      κουτάλι εσπρέσσο 10,8 cm

 12.5335.6043      μαχαίρι ψαριού 21,5 cm

 12.5335.6042      πιρούνι ψαριού 19 cm

 12.5378.6049      μαχαίρι steak 23,9 cm      10481103        μαχαίρι φαγητού 23,5 cm

      10481102        πιρούνι φαγητού 20,3 cm

      10481101        κουτάλι φαγητού 20 cm

      10481106        μαχαίρι φρούτου 20,5 cm 

      10481105        πιρούνι φρούτου 18 cm

      10481104        κουτάλι φρούτου 17,8 cm

      10481115        πιρούνι γλυκού 15 cm

      10481107        κουτάλι γλυκού 13,5 cm

      10481108        κουτάλι εσπρέσσο 11,5 cm

      10481120        μαχαίρι ψαριού 20 cm

      10481121        πιρούνι ψαριού 18,7 cm

τα προϊόντα MEPRA διατίθενται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

 11.0403.6049      μαχαίρι φαγητού 22,7 cm

 11.0402.6040      πιρούνι φαγητού 20,1 cm

 11.0401.6040      κουτάλι φαγητού 20,3 cm

 11.0406.6049      μαχαίρι φρούτου 20,5 cm

 11.0405.6040      πιρούνι φρούτου 18,1 cm

 11.0404.6040      κουτάλι φρούτου 18,3 cm

 11.0464.6040      πιρούνι γλυκού 15,7 cm

 11.0407.6040      κουτάλι γλυκού 13,2 cm

 11.0409.6040      κουτάλι εσπρέσσο 10,8 cm

 11.0435.6043      μαχαίρι ψαριού 20,6 cm

 11.0435.6042      πιρούνι ψαριού 18,3 cm

 11.0478.6049      μαχαίρι steak 23 cm

       19.24170        μαχαίρι φαγητού 24,5 cm

       19.24171        πιρούνι φαγητού 23 cm

       19.24172        κουτάλι φαγητού 23 cm

       19.24173        μαχαίρι φρούτου 21,4 cm

       19.24174        πιρούνι φρούτου 19,7 cm

       19.24175        κουτάλι φρούτου 19,8 cm

       19.24177        πιρούνι γλυκού 17 cm

       19.24176        κουτάλι γλυκού 16,5 cm

       19.24178        κουτάλι εσπρέσσο 11 cm

       19.24179        μαχαίρι ψαριού 21,8 cm

       19.24180        πιρούνι ψαριού 19,7 cm

       19.24130        μαχαίρι φαγητού 22,5 cm

       19.24131        πιρούνι φαγητού 20,9 cm

       19.24132        κουτάλι φαγητού 20,5 cm

       19.24133        μαχαίρι φρούτου 20,5 cm

       19.24134        πιρούνι φρούτου 18,7 cm

       19.24135        κουτάλι φρούτου 18,7 cm

       19.24137        πιρούνι γλυκού 15,4 cm

       19.24136        κουτάλι γλυκού 14,6 cm

       19.24138        κουτάλι εσπρέσσο 11,8 cm

       19.24139        μαχαίρι ψαριού 18,1 cm

       19.24140        πιρούνι ψαριού 19,8 cm
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Invento

          115587        ποτήρι κρασιού, 50,6 cl 8,7 cm | 22,4 cm

          115586        ποτήρι κρασιού, 34,9 cl 7,7 cm | 20,8 cm

          115590        ποτήρι σαμπάνιας, 22,8 cl 7 cm | 22,2 cm

          115588        ποτήρι μπορντό, 63,3 cl 9,2 cm | 23,5 cm

          115589        ποτήρι βουργουνδίας, 78,3 cl 11,1 cm | 22,1 cm

Mondial

          174487        ποτήρι κρασιού, 42 cl 8,8 cm | 20,5 cm

          133903        ποτήρι κρασιού, 32,3 cl 8,1 cm | 19,7 cm

          172927        ποτήρι βουργουνδίας, 58,8 cl 10,7 cm | 19,5 cm

          133920        ποτήρι κρασιού, 25 cl 7,5 cm | 18,7 cm

          167703        ποτήρι κρασιού, 20 cl 7,2 cm | 18 cm

          185534        ποτήρι μαρτίνι, 24,2 cl 10,4 cm | 17 cm

          133951        ποτήρι μπύρας, 39 cl 7,6 cm | 17 cm

          133948        ποτήρι κονιάκ, 51,1 cl 10,1 cm | 14,7 cm

          138260        ποτήρι λικέρ, 7,1 cl 5,2 cm | 13,2 cm

          133934        ποτήρι σαμπάνιας, 19,2 cl 7,2 cm | 21 cm

          189921        ποτήρι σαμπάνιας, 14,2 cl 6,1 cm | 18,5 cm

Cabernet vin blanc

       1215360        ποτήρι κρασιού, 75 cl 10,1 cm | 25,5 cm

        1215388        ποτήρι κρασιού, 58 cl 9,5 cm | 23 cm

        1215361        ποτήρι κρασιού, 47 cl 9 cm | 22 cm

        1215373        ποτήρι κρασιού, 35 cl 8,1 cm | 20,2 cm

        1215378        ποτήρι κρασιού, 25 cl 7,2 cm | 18 cm

Cabernet vin jeune

       1215389        ποτήρι κρασιού, 58 cl 10 cm | 22 cm

        1215390        ποτήρι κρασιού, 47 cl 9,7 cm | 21 cm

        1215391        ποτήρι κρασιού, 35 cl 9 cm | 20 cm

Cabernet vin beujolais

       1215327        ποτήρι κρασιού, 58 cl 10,2 cm | 22 cm

        1215328        ποτήρι κρασιού, 38 cl 8,7 cm | 18,5 cm

Cabernet vin rouge

       1215325        ποτήρι κρασιού, 70 cl 11,5 cm | 22,1 cm

        1215326        ποτήρι κρασιού, 58 cl 10,6 cm | 20,9 cm

        1215317        ποτήρι κρασιού, 47 cl 10 cm | 19,6 cm

        1215319        ποτήρι κρασιού, 35 cl 9,1 cm | 18,2 cm

Enoteca

        1164618        ποτήρι κρασιού, 75 cl 11 cm | 22,7 cm

        1164616        ποτήρι κρασιού, 63 cl 10 cm | 21,5 cm

        1164610        ποτήρι κρασιού, 59 cl 9 cm | 23,8 cm

        1164614        ποτήρι κρασιού, 54 cl 7,2 cm | 23,1 cm

        1164612        ποτήρι κρασιού, 42 cl 6,5 cm | 22 cm

Imperial

        1164201        ποτήρι κρασιού, 45 cl 7,5 cm | 20,5 cm

        1164202        ποτήρι κρασιού, 35 cl 7 cm | 18 cm

        1164203        ποτήρι κρασιού, 25 cl 6,2 cm | 16,9 cm

        1164205        ποτήρι κρασιού, 16 cl 6 cm | 16 cm

        1164704        ποτήρι σαμπάνιας, 21 cl 5 cm | 21 cm
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Signoria

       01.10720        ποτήρι κρασιού, 70 cl 9,9 cm | 24 cm

       01.10721        ποτήρι κρασιού, 64 cl 9,2 cm | 25,2 cm

       01.10722        ποτήρι κρασιού, 52 cl 8,8 cm | 23 cm

       01.10723        ποτήρι κρασιού, 47 cl 8,6 cm | 22 cm

       01.10724        ποτήρι κρασιού, 39 cl 8,1 cm | 21 cm

       01.10725        ποτήρι κρασιού, 34 cl 7,7 cm | 20 cm

       01.10726        ποτήρι κρασιού, 28 cl 7,3 cm | 19 cm

       01.10727        ποτήρι κρασιού, 22 cl 6,8 cm | 17,5 cm

       01.10728        ποτήρι σαμπάνιας, 19 cl 7 cm | 22 cm

       01.10729        ποτήρι μπύρας, 39 cl 8 cm | 18 cm

       01.10730        ποτήρι μπύρας, 32,5 cl 7,7 cm | 16 cm

       01.10731        ποτήρι μπύρας, 27,5 cl 7,3 cm | 15,6 cm

Premium

       00.13151        ποτήρι κρασιού Riserva Barolo, 82 cl 10,8 cm | 25,5 cm

       00.13141        ποτήρι κρασιού Chianti classico, 38 cl 8,1 cm | 22,6 cm

       00.13142        ποτήρι σαμπάνιας, 25 cl 7,8 cm | 24,5 cm

       00.13143        ποτήρι κρασιού Barolo, 66 cl 10,8 cm | 22,5 cm

       00.13144        ποτήρι κρασιού Brunello, 55,5 cl 10,8 cm | 20,5 cm

       00.13145        ποτήρι κρασιού Chardonay, 59 cl 9,5 cm | 23,8 cm

       00.13149        ποτήρι κρασιού Merlot, 47 cl 8,6 cm | 23,5 cm

       00.13150        ποτήρι κρασιού Sauvignon, 33 cl 7,6 cm | 21,7 cm

       00.13146        ποτήρι κονιάκ, 64,5 cl 10,8 cm | 16,2 cm

new Kalix

       00.11878        ποτήρι βουργουνδίας, 43 cl 9,4 cm | 20 cm

       00.11877        ποτήρι κρασιού, 34 cl 6,6 cm | 18,8 cm

       00.11881        ποτήρι κρασιού, 27 cl 6,1 cm | 18 cm

       00.11882        ποτήρι κρασιού, 22 cl 6 cm | 17 cm

       00.11884        ποτήρι σαμπάνιας, 17 cl 4,6 cm | 20 cm

Ducale

       01.10693        ποτήρι κρασιού, 47 cl 7,8 cm | 21,5 cm

       01.10692        ποτήρι κρασιού, 47 cl 7,4 cm | 21,5 cm

       01.10694        ποτήρι κρασιού, 38 cl 6,8 cm | 20,5 cm

       01.10695        ποτήρι κρασιού, 31 cl 6,4 cm | 19,5 cm

       01.10696        ποτήρι κρασιού, 27 cl 6,2 cm | 18,5 cm

       01.10697        ποτήρι κρασιού, 21 cl 5,2 cm | 16,5 cm

       01.10700        ποτήρι sherry, 13 cl 5 cm | 14,4 cm

       01.10699        ποτήρι σαμπάνιας, 17 cl 4,7 cm | 19,8 cm

       01.14568        ποτήρι μαργαρίτας, 27 cl 11,2 cm | 14,8 cm

       01.10569        ποτήρι μαρτίνι, 25 cl 11,8 cm | 16,8 cm

       01.10704        ποτήρι νερού, 49 cl 7 cm | 11,5 cm

Bistrot  / Taverna

        1164441        ποτήρι κρασιού «Bistrot», 26 cl 6,8 cm | 16 cm

        1164488        ποτήρι κρασιού «Bistrot», 21 cl 6,5 cm | 14,7 cm

       1160612        ποτήρι κρασιού «Taverna», 30 cl 7,2 cm | 15,5 cm

        1160642        ποτήρι κρασιού «Taverna»,  26 cl 6,9 cm | 13,4 cm 

        1160611        ποτήρι κρασιού «Taverna»,  25 cl 7,9 cm | 11,1 cm

Electra

       00.13158        ποτήρι κρασιού, 65 cl 10,2 cm | 24 cm

       00.13157        ποτήρι κρασιού, 55 cl (σετ 6 τμχ.) 6,8 cm | 23 cm

      00.13156        ποτήρι κρασιού, 44 cl (σετ 6 τμχ.) 6,1 cm | 21,6 cm

       00.13159        ποτήρι κρασιού, 35 cl 8,3 cm | 20,5 cm

       00.13160        ποτήρι σαμπάνιας, 23 cl 6,2 cm | 23,5 cm

π
ο

τή
ρ

ια
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Veronese

       08.00326        ποτήρι σωλήνας, 43 cl 7,9 cm | 15,5 cm

       08.00029        ποτήρι σωλήνας, 31 cl 6,9 cm | 15 cm

       08.00030        ποτήρι D.O.F., 34,5 cl 9,1 cm 9,8 cm

       08.00294        ποτήρι old fashioned, 26 cl 8,3 cm | 9,1 cm

       08.00026        ποτήρι σφηνάκι, 7,5 cl 4,6 cm | 9,8 cm

Simfonia

       16.61617        ποτήρι σωλήνας, 40 cl 8 cm | 14 cm

       16.60052        ποτήρι σωλήνας, 30 cl 7,5 cm | 13 cm

       16.61616        ποτήρι D.O.F., 33 cl 9 cm 9,5 cm

       16.61615        ποτήρι old fashioned, 26 cl 7 cm | 9 cm

Harmonia

       16.60245        ποτήρι σωλήνας, 40 cl 8 cm | 14 cm

       16.60243        ποτήρι σωλήνας, 30 cl 7,5 cm | 13 cm

       16.60242        ποτήρι D.O.F., 33 cl 9 cm 9,5 cm

       16.60240        ποτήρι old fashioned, 26 cl 7 cm | 9 cm

Islande

        1111427        ποτήρι σωλήνας, 36 cl 6,4 cm | 17 cm

        1111438        ποτήρι σωλήνας, 33 cl 6,3 cm | 15,7 cm

        1111431        ποτήρι σωλήνας, 31 cl 6 cm | 16,6 cm

        1111433        ποτήρι σωλήνας, 29 cl 6,3 cm | 14,5 cm

        1111435        ποτήρι σωλήνας, 22 cl 5,8 cm | 13,1 cm

        1111416        ποτήρι σωλήνας, 16 cl 5,5 cm | 10 cm

        1111424        ποτήρι σωλήνας, 10 cl 5,1 cm | 8,7 cm

        1111426        ποτήρι old fashioned, 30 cl 7,9 cm | 9,3 cm

        1111415        ποτήρι σφηνάκι, 7 cl 3,8 cm | 10,5 cm

Beaming

        1113017        ποτήρι σωλήνας, 49 cl 8,1 cm | 17,5 cm

        1113020        ποτήρι σωλήνας, 38 cl 7,6 cm | 16 cm

        1113018        ποτήρι σωλήνας, 27 cl 6,6 cm | 14,5 cm

        1113022        ποτήρι σωλήνας, 50 cl 9,7 cm | 12 cm

        1113021        ποτήρι old fashioned, 30 cl 8,3 cm | 11,5 cm

        1113019        ποτήρι σφηνάκι, 8 cl 5,2 cm | 9,1 cm

Ypsilon

       00.14101        ποτήρι κρασιού, 27 cl 8,8 cm | 20,6 cm

       00.14102        ποτήρι κρασιού, 22,5 cl 8,4 cm | 19,7 cm

       00.14084        ποτήρι σαμπάνιας, 16 cl 6,4 cm | 23,5 cm

       00.14097        ποτήρι σαμπάνιας, 11 cl 5,7 cm | 19,5 cm

       00.14106        ποτήρι μαρτίνι, 24,5 cl 11,2 cm | 18,2 cm

       00.14107        ποτήρι μαρτίνι, 12 cl 8,6 cm | 14,5 cm

       00.14090        ποτήρι μαργαρίτας ,33 cl 11,7 cm | 17,4 cm

       00.14088        ποτήρι σωλήνας, 45 cl 8,6 cm | 17,5 cm

       00.14093        ποτήρι σωλήνας, 32 cl 7,7 cm | 16 cm

       00.14086        ποτήρι σωλήνας, 24 cl 7,2 cm | 14 cm

       00.14085        ποτήρι D.O.F. 34 cl 10,1 cm | 11,7 cm

       00.14104        ποτήρι old fashioned, 25 cl 9,2 cm | 10,7 cm

       00.14094        ποτήρι old fashioned, 15 cl 7,7 cm | 9,5 cm

       00.14087        ποτήρι σφηνάκι, 7 cl 5 cm | 10,7 cm

Executive  /  Mughetto

       00.10841        ποτήρι κρασιού «Executive», 28 cl 7,6 cm | 13,2 cm

       00.10842        ποτήρι κρασιού «Executive», 21 cl 6,8 cm | 12 cm

       01.12321        ποτήρι κρασιού «Mugheto», 24,5 cl 7,6 cm | 12 cm

       01.12322        ποτήρι κρασιού «Mugheto», 17,5 cl 7 cm | 11 cm
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Rock Bar

       00.13335        ποτήρι σωλήνας, 33,5 cl 7,7 cm | 14,4 cm

       00.13093        ποτήρι σωλήνας, 48 cl 9 cm | 13 cm

       00.13336        ποτήρι σωλήνας, 37 cl 8,3 cm | 12 cm

       00.13338        ποτήρι D.O.F., 39 cl 9,1 cm | 10 cm

       00.13337        ποτήρι old fashioned, 27 cl 8,2 cm | 8,9 cm

       00.13094        ποτήρι χυμού, 20 cl 7,6 cm | 8,3 cm

Granity

        1214749        ποτήρι σωλήνας, 65 cl 9,6 cm | 17,8 cm

        1214743        ποτήρι σωλήνας, 46 cl 8,7 cm | 16 cm

        1214736        ποτήρι σωλήνας, 42 cl 8,9 cm | 13 cm

        1214704        ποτήρι σωλήνας, 35 cl 8,5 cm | 12,2 cm

        1214779        ποτήρι σωλήνας, 31 cl 7,5 cm | 14 cm

        1214777        ποτήριold fashioned, 27 cl 8,5 cm | 9,8 cm

Marocco

            51037        ποτήρι σωλήνας, 28 cl 7 cm | 14,1 cm

            53177        ποτήρι σωλήνας, 42 cl 8,8 cm | 13 cm

            51031        ποτήρι σωλήνας, 35 cl 8,4 cm | 12 cm

            53037        ποτήρι old fashioned, 23 cl 8,3 cm | 8,6 cm

            54047        ποτήρι κρασιού, 14 cl 7,1 cm | 7,5 cm

            56037        ποτήρι σφηνάκι, 3 cl 4,9 cm | 5,5 cm

            51031        ποτήρι σωλήνας «Marocco coloured», 35 cl
                               διατίθεται σε 5 χρώματα 12 cm | 8,4 cm

Endeavor

       93.15715        ποτήρι σωλήνας, 47 cl 8,3 cm | 17,8 cm

       66.15714        ποτήρι σωλήνας, 41 cl 7,9 cm | 16,8 cm

       66.15713        ποτήρι σωλήνας, 36 cl 7,6 cm | 15,9 cm

       66.15711        ποτήρι σωλήνας, 30 cl 7 cm | 15,9 cm

       66.15712        ποτήρι D.O.F., 35 cl 9,8 cm | 10,5 cm

       66.15710        ποτήρι old fashioned, 26 cl 8,9 cm | 9,8 cm

       93.15709        ποτήρι old fashioned, 21 cl 8,3 cm | 9,2 cm

Bodega

       00.10216        ποτήρι σωλήνας, 51 cl 8,9 cm | 12,1 cm

       00.10217        ποτήρι D.O.F., 36 cl 8,5 cm | 9,1 cm

       00.10218        ποτήρι επιδορπίου, 22 cl 5,9 cm | 5,9 cm

Classico

            91100        ποτήρι σωλήνας, 28 cl 5,8 cm | 16,1 cm

            91203        ποτήρι σωλήνας, 24 cl 5,7 cm | 15,2 cm

            91200        ποτήρι σωλήνας, 26,5 cl 6 cm | 14,3 cm

            93100        ποτήρι old fashioned, 22,5 cl 7,3 cm | 8,8 cm

Campus

        1213309        ποτήρι σωλήνας, 29 cl 6,5 cm | 12,6 cm

        1213319        ποτήρι σωλήνας, 22 cl 6,4 cm | 9,7 cm

        1213320        ποτήρι χυμού, 18 cl 6,5 cm | 8,8 cm

Endessa

       40.00033        ποτήρι σωλήνας, 41 cl 7 cm | 16,8 cm

       40.00036        ποτήρι σωλήνας, 35 cl 6,7 cm | 16,2 cm

       40.00037        ποτήρι σωλήνας, 29 cl 6,4 cm | 14,7 cm

       40.00039        ποτήρι old fashioned, 28 cl 7,8 cm | 9,6 cm

Gibraltar Twist

       66.15755        ποτήρι σωλήνας, 29 cl 9,5 cm | 13,4 cm

       66.15754        ποτήρι σωλήνας, 41 cl 8,8 cm | 12,9 cm

       66.15747        ποτήρι σωλήνας, 35 cl 8,3 cm | 12 cm

       66.15746        ποτήρι D.O.F., 35 cl 10,2 cm | 10,1 cm

       66.15748        ποτήρι old fashioned, 26 cl 9,2 cm | 9,2 cm

π
ο

τή
ρ

ια
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       30.30050        ποτήρι σωλήνας, 35 cl 6,9 cm | 16 cm

       30.30049        ποτήρι σωλήνας, 27 cl 6,6 cm | 14 cm

       30.30048        ποτήρι D.O.F., 36 cl 10,1 cm | 8,5 cm

Brek

       30.30061        ποτήρι μπύρας «Zenit», 41 cl 7,7 cm | 19,1 cm

       30.30062        ποτήρι μπύρας «Zenit», 35 cl 7,2 cm | 17,9  cm

       30.30059        ποτήρι κοκτέιλ «Lagoon», 51 cl 7,9 cm | 21,3 cm

       30.30060        ποτήρι κοκτέιλ «Hanoi», 40 cl 7,4 cm | 16,7 cm

Zenit / Lagoon / Hanoi

Luna

       00.12196        ποτήρι σωλήνας, 46 cl 8,2 cm | 14,5 cm

       00.12190        ποτήρι σωλήνας, 34 cl 7,6 cm | 13,7 cm

       00.12191        ποτήρι D.O.F., 34 cl 8,7 cm | 10,8 cm

       00.12193        ποτήρι old fashioned, 26 cl 8 cm | 9,7 cm

Disco

       30.30012        ποτήρι σωλήνας, 34 cl 6,8 cm | 14 cm

       30.30013        ποτήρι σωλήνας, 30 cl 5,8 cm | 17,3 cm

       30.30014        ποτήρι σωλήνας, 27 cl 5,8 cm | 15,9 cm

       30.30015        ποτήρι old fashioned, 29 cl 7,6 cm | 9,3 cm

       30.30017        ποτήρι σφηνάκι, 5 cl 4,5 cm | 6,7 cm

Norway

       30.30018        ποτήρι σωλήνας, 46 cl 8,2 cm | 17 cm

       30.30019        ποτήρι σωλήνας, 32 cl 7,7 cm | 14,3 cm

       30.30020        ποτήρι old fashioned, 27 cl 9 cm | 9 cm

       30.30056        ποτήρι σωλήνας, 40 cl 6,7 cm | 17,8 cm

       30.30057        ποτήρι D.O.F., 36 cl 8,5 cm | 10 cm

       30.30058        ποτήρι old fashioned, 28 cl 8,9 cm | 8,3 cm

       30.30051        ποτήρι σαμπάνιας, 20 cl 5,2 cm | 18 cm

       30.30068        ποτήρι σφηνάκι, 7 cl 4,6 cm | 8,7 cm

Bubble

Diamond

       00.10175        ποτήρι σωλήνας, 47 cl 8,6 cm | 14,4 cm

       00.10176        ποτήρι σωλήνας forest green, 47 cl 8,6 cm | 14,4 cm

       00.10177        ποτήρι σωλήνας ocean blue, 47 cl 8,6 cm | 14,4 cm  

       00.10178        ποτήρι σωλήνας rock purple, 47 cl 8,6 cm | 14,4 cm  

       00.10179        ποτήρι D.O.F., 39 cl 9,1 cm | 10,3 cm  

       00.10180        ποτήρι D.O.F. forest green, 39 cl 9,1 cm | 10,3 cm

       00.10181        ποτήρι D.O.F. ocean blue, 39 cl 9,1 cm | 10,3 cm

       00.10182        ποτήρι D.O.F. rock purple, 39 cl 9,1 cm | 10,3 cm

       00.10171        ποτήρι old fashioned, 30 cl 8,4 cm | 9,3 cm

       00.10172        ποτήρι old fashioned forest green, 30 cl 8,4 cm | 9,3 cm

       00.10173        ποτήρι old fashioned ocean blue, 30 cl 8,4 cm | 9,3 cm

       00.10174        ποτήρι old fashioned rock purple, 30 cl 8,4 cm | 9,3 cm

Sorgente

       00.13493        ποτήρι σωλήνας, 45 cl 7,2 cm | 15,2 cm

       00.13494        ποτήρι D.O.F., 42 cl 8,3 cm | 10,5 cm

Everest

       93.15437        ποτήρι σωλήνας, 41,4 cl 8,6 cm | 12,1 cm

       93.15436        ποτήρι σωλήνας, 35,5 cl 7,9 cm | 11,7 cm

      93.15435        ποτήρι D.O.F., 35,5 cl 9,5 cm | 9,2 cm
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bar special

  66.03717        ποτήρι κοκτέιλ «Hot & Spicy», 39 cl 9,2 cm | 17,8 cm

  66.03715        ποτήρι κοκτέιλ «Poco grande», 31 cl 7,9 cm | 17,8 cm

    1165580        ποτήρι grappa, 9,5 cl 6,4 cm | 18 cm

  00.13326        ποτήρι «Riserva Grappa», 8 cl 5,6 cm | 16,3 cm

  00.13329        ποτήρι «Riserva Cognac», 48,5 cl 9,8 cm | 14,9 cm

  30.30032        ποτήρι κοκτέιλ «Sambaya», 40 cl 9,4 cm | 13,2 cm

bar specialbar special

    1215330        ποτήρι μαρτίνι «Cabernet», 30 cl 12 cm | 18,8 cm

  37.20009        ποτήρι μαρτίνι «Embassy», 28 cl 11,1 cm | 16,5 cm

  37.20010        ποτήρι μαρτίνι «Embassy», 14 cl 9,6 cm | 13,2 cm

  30.30069        ποτήρι μαρτίνι «Glam», 25 cl 11,4 cm | 16,9 cm

σφηνάκια πολλαπλών χρήσεων

       91.00100        ποτήρι σωλήνας «Cavana», 48 cl 8,9 cm | 14,7 cm

       00.10300        ποτήρι σωλήνας «Sestiere», 37 cl 7,8 cm | 14,3 cm

       91.00013        ποτήρι σωλήνας «Fondo Grueso», 48 cl 7,3 cm | 15,5 cm  
       91.00007        ποτήρι σωλήνας «Fondo Grueso», 38 cl 6,4 cm | 13,9 cm  

       91.00005        ποτήρι σωλήνας «Cosmos», 35 cl 8,8 cm | 11,7 cm  

            91550        ποτήρι σωλήνας «Viv», 48,5 cl 8,5 cm | 15,3 cm

            93550        ποτήρι D.O.F. «Viv», 38 cl 9 cm | 10,3 cm

       91.00129        ποτήρι σφηνάκι «Endeavor», 6,1 cl 4,5 cm | 10 cm

       01.10816        ποτήρι σφηνάκι «Indro», 4,2 cl 4,2 cm | 7 cm

       01.11605        ποτήρι σφηνάκι «Indro», 6 cl 3,8 cm | 10,5 cm

            56088        ποτήρι σφηνάκι «Cheerio», 3,4 cl 4,5 cm | 7,1 cm

            56089        ποτήρι σφηνάκι «Cheerio», 2,1 cl 4,5 cm | 7,1 cm

            56109        ποτήρι σφηνάκι «Gina», 3 cl 4,3 cm | 5,1 cm

            56108        ποτήρι σφηνάκι «Mini», 4 cl 4,4 cm | 5,2 cm

               3037        ποτήρι κοκτέιλ «Bamboo», 40 cl 5,7 cm | 16 cm

               2557        ποτήρι κοκτέιλ «Kumu», 42 cl 8 cm | 16 cm

               3093        ποτήρι κοκτέιλ «Hua Kai», 42 cl 7,5 cm | 17 cm

               2768        ποτήρι κοκτέιλ «Kahona», 44 cl 7,5 cm | 17 cm

               3090        ποτήρι κοκτέιλ «Mai Tai», 43 cl 9,7 cm | 10 cm  

Tiki mugs

       30.30064        ποτήρι σωλήνας, 34 cl 7,8 cm | 14 cm

       30.30065        ποτήρι D.O.F., 33 cl 9,3 cm | 8,5 cm

Gem Hob star

       37.20014        ποτήρι σωλήνας, 47 cl 8,4 cm | 15,8 cm

       37.20015        ποτήρι D.O.F., 35 cl 8,9 cm | 10,7 cm

    1215340        ποτήρι σαμπάνιας «Cabernet», 30 cl 12 cm | 16,5 cm

  93.03055        ποτήρι κοκτέιλ «Perception coupe» 25,2 cl 10,5 cm | 15,3 cm

  30.30033        ποτήρι μαργαρίτας, 27 cl 11,6 cm | 14,4 cm

  93.03429        ποτήρι μαργαρίτας «Splash», 35,5 cl 11,1 cm | 17,5 cm

  93.03722        ποτήρι κοκτέιλ «Smoothie», 47,3 cl 8,7 cm | 18,1 cm

π
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Executive  /  Harmonia / Universal

       00.10849        ποτήρι μπύρας «Executive», 53 cl 7 cm | 20,5 cm

       00.10848        ποτήρι μπύρας «Executive», 39 cl 6,4 cm | 18,6 cm

       00.10847        ποτήρι μπύρας «Executive», 26 cl 5,7 cm | 16,7 cm

       00.11408        ποτήρι μπύρας «Harmonia», 58 cl 8,4 cm | 21,3 cm

       00.11407        ποτήρι μπύρας «Harmonia», 38 cl 7,3 cm | 20,1 cm

       00.11406        ποτήρι μπύρας «Harmonia», 27 cl 6,4 cm | 18,6 cm

      00.13847        ποτήρι μπύρας «Universal», 39 cl 7,2 cm | 20 cm

Baviera  /  Thalia

       00.10249        ποτήρι μπύρας «Baviera», 67 cl 9 cm | 19,7 cm

       00.10248        ποτήρι μπύρας «Baviera», 50 cl 8,4 cm | 18,3 cm

       00.10247        ποτήρι μπύρας «Baviera», 38 cl 7,6 cm | 16,8 cm

       40.00262        ποτήρι μπύρας «Thalia», 40 cl 7,5 cm | 15 cm

       40.00270        ποτήρι μπύρας «Thalia», 25 cl 7 cm | 12,3 cm

Palladio  /  Jazz

       00.13028        ποτήρι μπύρας «Palladio», 54 cl 7,8 cm | 27,8 cm

       00.13027        ποτήρι μπύρας/freddo «Palladio», 38 cl 7,2 cm | 23,8 cm

       00.13026        ποτήρι μπύρας/freddo «Palladio», 28 cl 6,6 cm | 20,8 cm

       00.11800        ποτήρι μπύρας/freddo «Jazz», 33 cl 7,1 cm | 20 cm

       00.11804        ποτήρι μπύρας/freddo «Jazz», 17 cl 6 cm | 17,1 cm

Vakhos

            53154        ποτήρι νερού, 27 cl 8,3 cm | 9,7 cm

            54110        ποτήρι κρασιού, 12,5 cl 6,4 cm | 7,9 cm

Freddo

            92503        ποτήρι freddo, 26,5 cl 6,3 cm | 17,8 cm

            92504        ποτήρι freddo, 18,5 cl 6,3 cm | 15,3 cm

Nonic

        1212832        ποτήρι μπύρας, 57 cl 8,7 cm | 15,2 cm

        1212806        ποτήρι μπύρας, 34 cl 7,7 cm | 12,7 cm

        1212809        ποτήρι μπύρας, 28 cl 7,3 cm | 11,5 cm

Brussels

       30.30003        ποτήρι μπύρας, 35 cl 8 cm | 13 cm

       30.30004        ποτήρι κρασιού, 22 cl 7 cm | 11,1 cm

       30.30005        ποτήρι χυμού, 15 cl 6,1 cm | 10,1 cm

Barista  /  Bolero

       30.30045        ποτήρι freddo «Barista», 34 cl 7,9 cm | 16 cm

       30.30044        ποτήρι freddo «Barista», 22 cl 6,8 cm | 13,7 cm

       30.30024        ποτήρι freddo «Bolero», 33 cl 7,3 cm | 17 cm

       30.30025        ποτήρι freddo «Bolero», 25 cl 7,7 cm | 13 cm

       30.30026        ποτήρι freddo «Bolero», 19 cl 7,7 cm | 11,3 cm

       30.30039        ποτήρι σφηνάκι «Bolero», 6 cl 5,4 cm | 8 cm

Catalina

       93.03828        ποτήρι μπύρας/freddo, 35,5 cl 7,6 cm | 22,7 cm

       93.03821        ποτήρι freddo, 31 cl 8,6 cm | 15,9 cm

       93.03820        ποτήρι freddo, 25 cl 7,9 cm | 14,6 cm

       93.03822        ποτήρι σαμπάνιας, 16,3 cl 6,7 cm | 16,5 cm

       93.03825        ποτήρι παγωτού, 29,6 cl 10,8 cm | 9,8 cm

       93.03826        ποτήρι σφηνάκι, 6 cl 5,1 cm | 11,7 cm
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       93.03616        ποτήρι «Squall», 44 cl 7,9 cm | 20,9 cm

       93.03722        ποτήρι «Smoothie», 47,3 cl 8,6 cm | 18,1 cm

       01.12232        ποτήρι «London», 40 cl 8 cm | 18 cm

       91.00054        ποτήρι «Soda», 38 cl 7,8 cm | 16 cm

        1161728        ποτήρι «Arctic» 8,2 cm | 18,8 cm

milkshake / χυμού

παγωτού

       00.10473        ποτήρι «California», 36 cl 11,8 cm | 12,8 cm

       00.10474        ποτήρι «California», 23 cl 10,2 cm | 11 cm

       00.10004        ποτήρι «Acapulco», 30 cl 11,6 cm | 12,5 cm

       00.10006        ποτήρι «Acapulco», 17,5 cl 9,4 cm | 10,5 cm

San (polycarbonated)

               5501        ποτήρι, στοιβ. 15 cl 

               5526        ποτήρι, στοιβ. 24 cl 

               5529        ποτήρι, στοιβ. 31 cl 

               5506        ποτήρι, στοιβ. 28 cl

               5212        ποτήρι, στοιβ. 35 cl

               5216        ποτήρι, στοιβ. 47 cl

               5220        ποτήρι, στοιβ. 59 cl

Liberty (polycarbonated)

            43625        ποτήρι D.O.F. 56 cl 

            43626        ποτήρι σωλήνας 68 cl

            43620        ποτήρι σαμπάνιας 18 cl 

            43624        ποτήρι μαργαρίτας 28 cl 

            43623        ποτήρι μπύρας 47 cl 

            43627        ποτήρι μαρτίνι 24 cl 

            43628        ποτήρι old fashioned 24 cl 

            43629        ποτήρι freddo espresso 27 cl

            43630        ποτήρι freddo cappuccino 38 cl 

            43631        ποτήρι κοκτέιλ 44 cl 

            43965        ποτήρι μπύρας 47,5 cl 

Alibi (polycarbonated)

             5640        ποτήρι σαμπάνιας 24 cl 

               5641        ποτήρι νερού με πόδι 65 cl

               5642        ποτήρι κρασιού 60 cl 

               5643        ποτήρι κρασιού 33 cl

               5601        ποτήρι σφηνάκι 4,5 cl 

               5609        ποτήρι old fashioned 26,5 cl 

               5610        ποτήρι σωλήνας 30 cl

               5614        ποτήρι σωλήνας 41 cl 

               5616        ποτήρι κοκτέιλ/μπύρας 47 cl 

παγωτού

       00.13851        ποτήρι «Universal», 35 cl 10,3 cm | 11,2 cm

       00.10044        ποτήρι «Alaska», 26 cl 10,4 cm | 9,4 cm

       00.44167        ποτήρι «Viva», 21 cl 10 cm | 8,6 cm

        1169098        ποτήρι «Iceville» 12,7 cm | 11,4 cm

παγωτού

        1161708        ποτήρι «Arctic» 11,4 cm | 10,7 cm

       00.14121        ποτήρι «Ypsilon», 37,5 cl 13 cm | 9 cm

       01.14081        ποτήρι «V 225», 22,5 cl 10,4 cm | 9 cm

παγωτού Diamond junior

       00.10183        ποτήρι διάφανο, 22 cl 10,2 cm | 8,6 cm

       00.10184        ποτήρι forest green, 22 cl 10,2 cm | 8,6 cm

       00.10185        ποτήρι ocean blue, 22 cl 10,2 cm | 8,6 cm

       00.10186        ποτήρι rock purple, 22 cl 10,2 cm | 8,6 cm

        1169088        ποτήρι «Iceville» 10,3 cm | 15 cm

       00.11064        ποτήρι «Fortuna», 32 cl 12,5 cm | 18 cm

       91.00028        ποτήρι «Chambela», 63 cl 11,5 cm | 18,5 cm

       00.11824        ποτήρι «Jerba», 36 cl 11 cm | 14 cm

       00.13104        ποτήρι «Primavera», 24 cl 13,5 cm | 13,7 cm

παγωτού
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Gusto

 4030100    φλιτζάνι espresso λευκό 8 cl

 4030101    φλιτζάνι espresso κόκκινο χέρι 8 cl

 4030102    φλιτζάνι espresso καφέ χέρι 8 cl

 4030103    φλιτζάνι espresso μαύρο χέρι 8 cl

 4030151    φλιτζάνι espresso κόκκινο 8 cl

 4030152    φλιτζάνι espresso καφέ 8 cl

 4030153    φλιτζάνι espresso μαύρο 8 cl

 4030200    πιάτο espresso λευκό 12 cm

 4030251    πιάτο espresso κόκκινο 12 cm

 4030252    πιάτο espresso καφέ 12 cm 

 4030253    πιάτο espresso μαύρο 12 cm 

 4030300    φλιτζάνι cappuccino λευκό 20 cl

 4030301    φλιτζ. cappuccino κόκκινο χέρι 20 cl

 4030302    φλιτζάνι cappuccino καφέ χέρι 20 cl

 4030303    φλιτζάνι cappuccino μαύρο χέρι 20 cl

 4030351    φλιτζάνι cappuccino κόκκινο 20 cl

 4030352    φλιτζάνι cappuccino καφέ 20 cl

 4030353    φλιτζάνι cappuccino μαύρο 20 cl

 4030400    πιάτο cappuccino λευκό 16 cm 

 4030451    πιάτο cappuccino κόκκινο 16 cm 

 4030452    πιάτο cappuccino καφέ 16 cm 

 4030453    πιάτο cappuccino μαύρο 16 cm

 4030500    φλιτζάνι cappuccino double 
λευκό 25 cl

 4030501    φλιτζάνι cappuccino double 
κόκκινο χέρι 25 cl

 4030502    φλιτζάνι cappuccino double 
καφέ χέρι 25 cl

 4030503    φλιτζάνι cappuccino double 
μαύρο χέρι 25 cl

 4030551    φλιτζ. cappuccino double κόκκινο 25 cl

 4030552    φλιτζ. cappuccino double καφέ 25 cl

 4030553    φλιτζ.cappuccino double μαύρο 25 cl

 4030600    φλιτζ. σοκολάτας λευκό 40 cl

 4030601    φλιτζ. σοκολάτας κόκκινο χέρι 40 cl

 4030602    φλιτζάνι σοκολάτας καφέ χέρι 40 cl

 4030603    φλιτζάνι σοκολάτας μαύρο χέρι 40 cl

 4030651    φλιτζάνι σοκολάτας κόκκινο 40 cl

 4030652    φλιτζάνι σοκολάτας καφέ 40 cl

 4030653    φλιτζάνι σοκολάτας μαύρο 40 cl

 4030700    πιάτο σοκολάτας λευκό 18 cm 

 4030751    πιάτο σοκολάτας κόκκινο 18 cm 

 4030752    πιάτο σοκολάτας καφέ 18 cm 

 4030753    πιάτο σοκολάτας μαύρο 18 cm 

 4030800    κούπα λευκή στοιβαζόμενη 28 cl

 4030801    κούπα κόκκινο χέρι στοιβαζ. 28 cl

 4030802    κούπα καφέ χέρι στοιβαζ. 28 cl

 4030803    κούπα μαύρο χέρι στοιβαζ. 28 cl

 4030851    κούπα κόκκινη στοιβαζόμενη 28 cl

 4030852    κούπα καφέ στοιβαζόμενη 28 cl

 4030853    κούπα μαύρη στοιβαζόμενη 28 cl

Sapore

     4031000     φλιτζάνι espresso λευκό 9 cl

     4031004     φλιτζάνι espresso πορτοκαλί χέρι 9 cl

     4031005     φλιτζάνι espresso λαχανί χέρι 9 cl

     4031100     πιάτο espresso λευκό 11 cm 

     4031154     πιάτο espresso πορτοκαλί 11 cm 

     4031155     πιάτο espresso λαχανί 11cm 

     4031200     φλιτζάνι cappuccino λευκό 25 cl

      4031201     φλιτζ. cappuccino πορτοκαλί χέρι 25 cl

     4031202     φλιτζ.cappuccino λαχανί χέρι 25 cl

     4031300     πιάτο cappuccino λευκό 16 cm 

     4031354     πιάτο cappuccino πορτοκαλί 16 cm

     4031355     πιάτο cappuccino λαχανί 16 cm 

     4031400     κούπα λευκή 35 cl

     4031404     κούπα πορτοκαλί χέρι 35 cl

     4031405     κούπα λαχανί χέρι 35 cl

Sapore

     4030900     μπολ τετράγωνο λευκό 6x6 cm 

     4030951     μπολ τετράγωνο κόκκινο 6x6 cm

     4030952     μπολ τετράγωνο καφέ 6x6 cm 

     4030953     μπολ τετράγωνο μαύρο 6x6 cm 

     4030999     ζαχαροθήκη 11 cm

     4031500     πιατάκι λευκό 20x9 cm 

     4031551     πιατάκι κόκκινο 20x9 cm

     4031552     πιατάκι καφέ 20x9 cm 

     4031553     πιατάκι μαύρο 20x9 cm 

     4031600     πιατάκι/καπάκι λευκό 10x10 cm

     4031651     πιατάκι/καπάκι κόκκινο 10x10 cm 

     4031652     πιατάκι/καπάκι καφέ 10x10 cm 

     4031653     πιατάκι/καπάκι μαύρο 10x10 cm 

κύπελα mug

   34700023      κύπελο mug
διάφορα σχέδια                        35 cl

κύπελα mug

     65-0301      κύπελο mug κωνικό 
διάφορα σχέδια                        33 cl

Διατίθονται και φλιτζάνια espresso, cappuccino και
κλασικές κούπες mug με τα παραπάνω σχέδια.

κύπελα mug

     4250008      κύπελο mug
διάφορα σχέδια                        36 cl
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Nature

        4001701        φλιτζάνι espresso 9 cl 

        4001702        πιατάκι espresso 11 cm

        4001703        φλιτζάνι cappuccino 25 cl

        4001704        πιατάκι cappuccino 15 cm

        4001706        κούπα mug 30 cl

        4001705        κούπα mug 40 cl

Coffee bites black / brown

        4006901        φλιτζάνι espresso black 8 cl

        4006902        πιατάκι espresso black 12 cm

        4006903        φλιτζάνι cappuccino black 16 cl

        4006905        φλιτζάνι café latte black 24 cl

        4006906        φλιτζάνι σοκολάτας black 35 cl

        4006907        πιατάκι σοκολάτας black 17 cm

        4006908        φλιτζάνι café au lait black 41 cl

        4006909        πιατάκι café au lait black 19 cm

        4006910        κούπα mug black 37 cl

        4006911        κούπα mug black 44 cl

        4006904        πιατάκι cappuccino/latte/mug black 15,5 cm

        4006101        φλιτζάνι espresso brown 8 cl

        4006102        πιατάκι espresso brown 12 cm

        4006103        φλιτζάνι cappuccino brown 16 cl

        4006105        φλιτζάνι latte brown 24 cl

        4006106        φλιτζάνι σοκολάτας brown 35 cl

        4006107        πιατάκι σοκολάτας brown 17 cm

        4006108        φλιτζάνι café au lait brown 41 cl

        4006109        πιατάκι café au lait brown 19 cm

        4006110        κούπα mug brown 37 cl

        4006111        κούπα mug brown 44 cl

        4006104        πιατάκι cappuccino/latte/mug brown 15,5 cm

Coffee bites λευκά

        4006001        φλιτζάνι espresso 8 cl 

        4006002        πιατάκι espresso 12 cm

        4006003        φλιτζάνι cappuccino 16 cl

        4006004        πιατάκι cappuccino/latte/mug 15,5 cm

        4006005        φλιτζάνι café latte 24 cl

        4006004        πιατάκι cappuccino/latte/mug 15,5 cm

        4006006        φλιτζάνι σοκολάτας 35 cl

        4006007        πιατάκι σοκολάτας 17 cm

        4006008        φλιτζάνι σοκολάτας 41 cl

        4006009        πιατάκι σοκολάτας 19 cm

        4006010        κούπα mug 37 cl

        4006011        κούπα mug 44 cl

        4006004        πιατάκι mug 15,5 cm

Precision

   2PRW050P        φλιτζάνι espresso (πιατάκι: 120P) 7,5 cl  
   2PRW002P        φλιτζάνι τσαγιού (πιατάκι: 101P) 20 cl  
   2PRW001P        φλιτζάνι cappuccino (πιατάκι: 101P) 23 cl  

   2PRW120P        πιατάκι espresso 12,7 cm

   2PRW101P        πιατάκι τσαγιού / cappuccino 15,9 cm

   2PRW645P        τσαγιέρα 38 cl

   2PRW650P        τσαγιέρα 60 cl

   2PRW600P        γαλατιέρα 7 cl

   2PRW615P        γαλατιέρα 15 cl

   2PRW500P        ζαχαριέρα 17 cl

φλιτζάνια χρωματιστά stoneware

    39.09513      φλιτζάνι espresso με πιατάκι, λευκό 8 cl

    39.08485      φλιτζάνι cappuccino με πιατάκι, λευκό 21 cl 

    39.08484      κούπα, λευκή 38 cl

    39.08424      φλιτζάνι espresso με πιατάκι, μαύρο 8 cl 

    39.08425      φλιτζάνι cappuccino με πιατάκι, μαύρο 21 cl 

    39.10179      κούπα, μαύρη 38 cl

    39.07787      φλιτζάνι espresso με πιατάκι, κίτρινο 8 cl 

    39.08492      φλιτζάνι cappuccino με πιατάκι, κίτρινο 21 cl 

    39.08491      κούπα, κίτρινη 38 cl

    39.07750      φλιτζάνι espresso με πιατάκι, κόκκινο 8 cl 

    39.07751      φλιτζάνι cappuccino με πιατάκι, κόκκινο 21 cl 

    39.07759      κούπα, κόκκινη 38 cl

    39.11451      φλιτζάνι espresso με πιατάκι, μοβ 8 cl 

    39.11452      φλιτζάνι cappuccino με πιατάκι, μοβ 21 cl 

    39.11453      κούπα, μοβ 38 cl

Coffee Collection

        3327001        φλιτζάνι espresso 8,5 cl

        3327003        πιατάκι espresso 12 cm

        3327011        φλιτζάνι cappuccino 23 cl

        3327021        φλιτζάνι σοκολάτας 30 cl

        3327013        πιατάκι cappuccino/σοκολάτας 16 cm
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Κωνικά 

   60-210107    φλιτζάνι espresso                      7 cl 

   60-220112    πιατάκι espresso                  12 cm

   60-210117    φλιτζάνι cappuccino                 17 cl 

   60-220114    πιατάκι cappuccino               14 cm

Κλειώ

   62-022109    φλιτζάνι espresso                       8 cl

   62-022213    πιατάκι espresso                  12 cm

   62-022125    φλιτζάνι τσαγιού                        27 cl

   62-022216    πιατάκι τσαγιού                      14 cm

   62-022140    φλιτζάνι σοκολάτας                   40 cl

   62-022219    πιατάκι σοκολάτας              17,5 cm

   62-022135    κούπα mug                               35 cl

καφετιέρες/τσαγιέρες

        0035450        καφετιέρα inox 0,30 lt 

        0035451        καφετιέρα inox 0,50 lt 

        0035452        καφετιέρα inox 0,60 lt 

        0035453        καφετιέρα inox 1 lt 

        0035454        καφετιέρα inox 2 lt 

        0035457        τσαγιέρα inox 0,30 lt 

        0035458        τσαγιέρα inox 0,50 lt 

        0035459        τσαγιέρα inox 0,60 lt 

        0035460        τσαγιέρα inox 1 lt 

Artemis

    4001256      καφετιέρα χωρίς καπάκι 30 cl

    4001257      καφετιέρα χωρίς καπάκι 60 cl

    4001258      τσαγιέρα χωρίς καπάκι 40 cl

    4001259      τσαγιέρα χωρίς καπάκι 70 cl

    4001255      καπάκι καφετιέρας (30 cl) & 
τσαγιέρας (40 cl)

    4001260      καπάκι καφετιέρας (60 cl) &
τσαγιέρας (70 cl)

    4001253      γαλατιέρα 15 cl

    4001252      γαλατιέρα 5 cl

δισκάκι καφέ

       27.30118        δισκάκι σερβιρίσματος 
inox satin 21,5x13 cm

καφετιέρες με έμβολο

        1561913        καφετιέρα «Melior»
          106821        καφετιέρα «Kenya» 35 cl

          106831        καφετιέρα «Kenya» 50 cl

         22-7230        καφετιέρα με έμβολο 30 cl

         22-7260        καφετιέρα με έμβολο 60 cl

καφετιέρες / τσαγιέρες 

         65-1048        καφετιέρα 35 cl

         65-1049        καφετιέρα 65 cl

         65-1046        τσαγιέρα 45 cl

         65-1047        τσαγιέρα 70 cl

md

       104ΚΑ      φλιτζάνι καφέ «md 104» 10 cl

    104ΠΚΑ      πιάτο καφέ «md 104» 
        204ΤΣ      φλιτζάνι τσαγιού «md 204» 24 cl

     204ΠΤΣ      πιάτο τσαγιού «md 204» 
       404ΣΟ      φλιτζάνι σοκολάτας «md 404» 46 cl

    404ΠΣΟ      πιάτο σοκολάτας «md 404»
       304ΚΥ      κύπελλο mug «md 304» 35 cl

Contour

    35 4130      καφετιέρα 30 cl

    35 4340      τσαγιέρα 35 cl

Coffee culture
              
  06.2516.6040     σετ latte (6 τμχ.)

   06.2519.6040     σετ latte/macchiato (6 τμχ.)

Conic

 01.38002   φλιτζάνι καφέ, 8 cl 6,5 cm | 5,7 cm

 01.55032   πιατάκι καφέ 11,8 cm

 01.38003   φλιτζ. cappuccino, 28 cl 9,5 cm | 8,4 cm

 01.55031   πιατάκι cappuccino 15 cm

Coffee culture
           κωδικός     περιγραφή
  06.2518.6040     σετ espresso (6 τμχ.)

   06.2517.6040     σετ cappuccino (6 τμχ.)

   06.2527.6040     σετ σοκολάτας (6 τμχ.)

Irish coffee / Latte

     1115502     «Touraine», 24 cl 6,8 cm | 15 cm

    40.00010     «Bill», 24 cl 7,7 cm | 14,6 cm

    01.38042     «Elba», 28 cl 7,7 cm | 14,5 cm

    40.00226     «Acapulco», 28 cl 7,8 cm | 15 cm

τσαγιέρες

          180716        τσαγιέρα 0,5 lt

          180116        τσαγιέρα 1 lt
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           20-140        κρεμιέρα inox 3 cl 

           20-099        γαλατιέρα inox 35 cl

           20-100        γαλατιέρα inox 50 cl

           20-101        γαλατιέρα inox 75 cl

           20-102        γαλατιέρα inox 100 cl

           20-103        γαλατιέρα inox 150 cl

γαλατιέρες inox

         21-2601        γαλατιέρα inox 1oz 3 cl 

         21-2603        γαλατιέρα inox 3oz 9 cl 

         21-2605        γαλατιέρα inox 5oz 14 cl 

         21-2610        γαλατιέρα inox 10oz 29 cl 

γαλατιέρες πορσελάνης

    60-023705        γαλατιέρα 5 cl

         62-4305        γαλατιέρα 4 cl

         61-4308        γαλατιέρα 4 cl

καφεκούτια

  05-197    2 θέσεων, inox 29x15x9 cm

  05-198    3 θέσεων inox 29x15x9 cm

  05-200    3 θέσεων plexiglass 33x22x15 cm

7490034    δοχείο φύλαξης καφέ με κουταλάκι

αναδευτήρες καφέ

   01-497   Αναδευτήρες καφέ, 
ξύλινοι (1.000 τμχ.) 11 cm

display για τσάι

       27.11775        display για φακελάκια τσάι 
12 θέσεων 31x28x9 cm

       27.11565        display για φακελάκια τσάι 
3 θέσεων 22x15x8,5 cm

ζαχαριέρες / μελιέρες

     27.00765      μελιέρα 30 cl 

     27.00766      ζαχαριέρα δόσης 30 cl

  13-01-038      ζαχαριέρα δόσης Valira 28 cl

    90.86238      ζαχαριέρα γυάλινη 10,4χ6,3 cm

     90.64192      ζαχαριέρα 10,4x11 cm

ζαχαριέρες inox

         53-402      ζαχαριέρα για stick 5x8 cm

       21-2709      ζαχαριέρα 9oz 25 cl

      27.11579      ζαχαριέρα για φακελ. 9x7,5x5 cm

ζαχαριέρες πορσελάνης

         60-0803        ζαχαριέρα με καπάκι εγκοπή 
         60-0801        ζαχαριέρα για stick
         63-1100        ζαχαριέρα ορθογώνια 11x6 cm

γαλατιέρες «Δίας»

         21-3050        γαλατιέρα inox 50 cl

         21-3075        γαλατιέρα inox 75 cl

         21-3100        γαλατιέρα inox 100 cl 

γαλατιέρες

εργαλεία barista
     •     βάση πατητηριού, 5,8 cm

     •     λαβή πατητηριού 

     •     κρεμάστρα πατητηριού

     •     λάστιχο tamper, 15x20 cm

     •     δοχείο χτυπήματος κλείστρου group, 14x15x15 cm

     •     συρταριέρα barista, s/s, 32x45x11 cm

     •     Θερμόμετρο espresso, 18 cm

     •     ψηφιακή ζυγαριά καφέ, 500gr/0,1gr

     •     δοσομετρικό ποτηράκι μεζούρα, 20-30-40-60 ml 

     •     εργαλεία 3 διπλής όψης latte art x-set 

     •     βούρτσα καθαρισμού υπολειμμάτων καφέ, 15x1 cm

     •     ποδιά barista, 75x90 cm

μπρίκια / δίσκος καφενείου

    0066034     μπρίκι με βαρύ πάτο No4, inox
    0066035     μπρίκι με βαρύ πάτο No5, inox
    0066036     μπρίκι με βαρύ πάτο No6, inox
      05-531     δίσκος καφενείου, 34x43 cm

δοχεία γυάλινα

  90.69349    δοχείο με καπάκι 3,8 lt

  90.69372    δοχείο με καπάκι 7,6 lt

45-9238-2    δοχείο με καπάκι 2,5 lt

45-9238-0    δοχείο με καπάκι 4 lt

  90.88749    δοχείο με καπάκι «cookie» 1,9 lt

  90.88750    δοχείο με καπάκι «cookie» 3,8 lt

  00.31041    δοχείο καραμέλας «Pandora» 2,2 lt
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σέικερ

    27.93139        σέικερ boston μαύρο 0,7 lt 

    27.93140        σέικερ boston inox 0,7 lt

     5300304        βάση σέικερ Boston 
«Tin», inox 0,5 lt 

    27.36007        ποτήρι σέικερ Boston, inox 0,4 lt 

        05-033        σέικερ με σίτα 0,7 lt

    60.66003        σέικερ 0,3 lt 

    60.66004        σέικερ 0,5 lt 

    60.66005        σέικερ 0,7 lt

στίφτες

        5300506        στίφτης φέτας λεμονιού
       60.39500        στίφτης inox
       27.93189        στίφτης/πρέσσα lime 
       60.77024        στίφτης επιτραπέζιος, inox

διανεμητές υγρών

           04-030        διανεμητής υγρών 1 lt 

           04-031        διανεμητής υγρών 2 lt

bar organizers

           05-358        bar organizer inox, 2 θέσεων 
           05-359        bar organizer inox, 3 θέσεων 
        5300360        bar organizer πλαστικό

μεζούρες bar

       27.93116        μεζούρα ποτών 20/40 ml

        5300184        μεζούρα ποτών 25/50 ml

           05-376        μεζούρα ποτών 30/60 ml

αξεσουάρ bar

        5300361        σετ διακόσμησης μαργαρίτας
        0037586        σετ bar 4 θέσεων
        0037587        σετ bar 6 θέσεων

δοσομετρητές

           05-039        κεραστήρι
       30.40081        δοσομετρητής, 20 ml

       30.40082        δοσομετρητής, 35 ml

       30.40083        δοσομετρητής, 50 ml

bar mat / service mat

           04-101        service mat 30χ45 cm

           04-100        bar mat 60x8,5 cm

σιφόν

        8880013        σιφόν σαντιγής 1 lt

        8880000        αμπούλα σαντιγής (σετ 10 τμχ.)

         27-2248        σιφόν σόδας 1 lt

         27-0014        αμπούλα σόδας (σετ 10 τμχ.)

κουτάλια ανάδευσης

        5300320        κουτάλι ανάδευσης 28 cm

       27.93134        κουτάλι ανάδευσης 27 cm

       60.39313        κουτάλι ανάδευσης 32,2 cm

muddlers / γουδί

       27.93181        muddler πλαστικό 21 cm

       27.93183        muddler, inox κεφαλή 25 cm

           01-062        muddler ξύλινο 2,5x26 cm

       35.01073        γουδί από γρανίτη 12x6,5 cm

εργαλέια bar

           0105      αφροσυλλέκτης «Hawthorne»
     5300322      αφροσυλλέκτης ποτών 
        05-410      σουρωτήρι με σίτα 8 cm

        05-411      σουρωτήρι με σίτα 10 cm

εργαλέια bar

      303703     μαχαίρι γενικής χρήσης 10,5 cm

      303733     μαχαίρι γεν. χρήσης οδοντ. 10,5 cm

      303402     παπαγαλάκι 5,5 cm

  27.88824     zester 15 cm (0,2 cm)

  27.88826     ρίγα διακόσμησης 15 cm

  27.88828     πορτοκαλοκαθαριστής 17,5 cm

  27.88841     μαχαίρι grapefruit 21 cm

  27.88827     ξεφλουδίσματος 17 cm

  27.88850     ξεφλουδίσματος 16,5 cm
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μπολ γυάλινα

       1211475     μπολ στοιβαζ. 6 cm

       1211476     μπολ στοιβαζ. 7 cm

       1211479     μπολ στοιβαζ. 9 cm

       1211477     μπολ στοιβαζ. 10 cm

       1114319     μπολ στοιβαζ. 12 cm

       1114327     μπολ στοιβαζ. 14 cm

μπολ inox

         05-322     μπολ στρογγυλό inox 9 cm

         05-323     μπολ στρογγυλό inox 11 cm

         05-307     μπολ τρίγωνο inox 9,5 cm

         05-308     μπολ τετράγωνο inox 9,5 cm

scoop

   05-180   scoop, υδραργύρου, Νο 16 74 ml

   05-181   scoop, υδραργύρου, Νο 20 59 ml

   05-182   scoop, υδραργύρου, Νο 24 44 ml

μπολάκια πορσελάνης

          113    μπολ τετράγωνο λευκό 5x5x4 cm

 113ΜΑΥ    μπολ τετράγωνο μαύρο 5x5x4 cm

  113ΚΟΚ    μπολ τετράγωνο κόκκινο 5x5x4 cm

  113ΠΟΡ    μπολ τετράγωνο πορτοκαλί 5x5x4 cm

 113ΚΑΦ    μπολ τετράγωνο καφέ 5x5x4 cm

  113ΒΕΡ    μπολ τετράγωνο βεραμάν 5x5x4 cm

μπολάκια πορσελάνης

          114    μπολ τετράγωνο λευκό 8,5x8,5x4 cm

 114ΜΑΥ    μπολ τετράγωνο μαύρο 8,5x8,5x4 cm

  114ΚΟΚ    μπολ τετράγ. κόκκινο 8,5x8,5x4 cm

  114ΠΟΡ    μπολ τετράγ. πορτοκαλί 8,5x8,5x4 cm

 114ΚΑΦ    μπολ τετράγωνο καφέ 8,5x8,5x4 cm

  114ΒΕΡ    μπολ τετράγ. βεραμάν 8,5x8,5x4 cm

μπολάκια πορσελάνης

          573    μπολ στρογγυλό λευκό 7x4 cm

 573ΜΑΥ    μπολ στρογγυλό μαύρο 7x4 cm

  573ΚΟΚ    μπολ στρογγυλό κόκκινο 7x4 cm

  573ΠΟΡ    μπολ στρογγυλό πορτοκαλί 7x4 cm

 573ΚΑΦ    μπολ στρογγυλό καφέ 7x4 cm

  573ΒΕΡ    μπολ στρογγυλό βεραμάν 7x4 cm

γευσιγνωσία

       00.10674        ποτήρι γευσιγνωσίας 20 cl

          071228        πτυελοδοχείο ατομικό

αξεσουάρ κρασιού

          987100        κόπτης περιτυλίγματος φιάλης
        3449807        δαχτυλίδι μπουκαλιών
          992301        drop stop (2 τμχ.)

αντλίες φιαλών

       35.00164        αντλία & 2 πώματα φιάλης
       35.00435        αντλία & πώμα κρασιού

ανοιχτήρια

        05-249     ανοιχτήρι με πτερύγια
    10.40207     ανοιχτήρι σερβιτόρου
       035201     ανοιχτήρι με διπλή σκάλα

    10.40020     ανοιχτήρι γάλακτος
        05-247     ανοιχτήρι πώματος
       032403     ανοιχτήρι του αέρα «στυλό»

        05-255     ανοιχτήρι πώματος τοίχου inox
        05-246     ανοιχτήρι σαμπάνιας cavaliero
    27.93299     ανοιχτήρι μπουκαλιών επιτραπέζιο

αξεσουάρ κρασιού

      991218     χωνί μετάγγισης κρασιού με φίλτρο
      991205     σφαίρα decanter θερμόμετρα κρασιού

     052202     θερμόμετρο καράφας 35x10x3 cm

  35.00108     θερμόμετρο φιάλης κρασιού
     051201     θερμόμετρο στυλό σε μεταλλική θήκη

πώματα φιαλών

       10.40520        πώμα φιαλών σαμπάνιας
       35.00163        πώμα φιάλης κρασιού
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σέσουλες αλουμινίου

          200237        σέσουλα αλουμινίου 45 gr

          200238        σέσουλα αλουμινίου 65 gr

          200239        σέσουλα αλουμινίου 110 gr

          200240        σέσουλα αλουμινίου 170 gr

          200241        σέσουλα αλουμινίου 300 gr

          200242        σέσουλα αλουμινίου 350 gr

          200243        σέσουλα αλουμινίου 600 gr

          200244        σέσουλα αλουμινίου 1.000 gr

          200245        σέσουλα αλουμινίου 1.750 gr

σέσουλες πλαστικές

        0052350        σέσουλα πλαστική 19 cm

        0052351        σέσουλα πλαστική 24 cm

        0052352        σέσουλα πλαστική 29 cm

        0052353        σέσουλα πλαστική 34 cm

        0052354        σέσουλα πλαστική 38 cm

        0052355        σέσουλα πλαστική 42 cm

σέσουλες πάγου

       27.93192        σέσουλα polycarbonate 29 cm

        0052351        σέσουλα inox, διάτρητη 19 cm

wine cooler

    27.36032     wine cooler ισοθερμικό, ακρυλικό
     22-2560     wine cooler ισοθερμικό, inox

σαμπανιέρες

     5300451     σαμπανιέρα
     3441118     σαμπανιέρα 18 cm

     3442625     σαμπανιέρα 2 φιαλών 25 cm

        53-123     σαμπανιέρα με πόμολα 21 cm

        53-203     σαμπανιέρα με κρίκους 21 cm

     22-3072     ποντσιέρα 39x25 cm

πετσέτα σαμπάνιας

           03-230        πετσέτα σαμπάνιας 5 τμχ.

κουβαδάκια πάγου

       1111477     κουβαδάκι πάγου «Ιslande»
γυάλινο 17x12,5 cm

      00.50080     κουβαδάκι πάγου «Υpsilon»
γυάλινο 13,8χ16,3 cm

      01.50060     κουβαδάκι πάγου «Polka» 
γυάλινο 12x12 cm

σταντ σαμπανιέρας

    5300481     βάση σαμπανιέρας 74 cm

    3441168     βάση σαμπανιέρας 68 cm

    29-1312     βάση σαμπανιέρας 74 cm

  60.65012     σετ σαμπανιέρα με βάση 78 cm

σαμπανιέρες

      27.36053     σαμπανιέρα 
πλαστική 27χ20χ21 cm

      27.36056     σαμπανιέρα 
πλαστική 30,5x21,5x26 cm

κουβαδάκια πάγου

    53-120     κουβαδάκι με πόμολα 11x10 cm

    53-121     κουβαδάκι με πόμολα 12x12 cm

    53-122     κουβαδάκι με πόμολα 14x14 cm 

    53-200     κουβαδάκι με κρίκους 11x10 cm

    53-201     κουβαδάκι με κρίκους 12x12 cm 

    53-202     κουβαδάκι με κρίκους 14x14 cm 

 60.54000     κουβαδάκι με πόμολα 12 cm 

λαβίδες

           05-231        λαβίδα ζάχαρης 12 cm
           05-232        λαβίδα πάγου 16 cm
           53-009        λαβίδα πάγου 13 cm
           53-010        λαβίδα πάγου 17 cm

παγοθράυστης

        0037596        παγοθραύστης χειροκίνητος
       27.36009        παγοθραύστης χειροκίνητος

λαβίδες

       27.93190        λαβίδα πάγου 20 cm
       10.40345        λαβίδα πάγου 30 cm

δοχεία πάγου

        04-021      παγοδιατηρητής, μαύρος 4,25 lt 

        04-221      παγοδιατηρητής, μαύρος 10 lt 

    21.59569      ψυγείο 32 lt
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αναδευτήρες

           04-085        αναδευτήρας πέρλα διάφανος,
(100 τμχ.) 23 cm

           04-089        αναδευτήρας πέρλα μαύρος
(100 τμχ.) 23 cm

           04-090        αναδευτήρας πέρλα διάφανος
(100 τμχ.) 12,5 cm

           04-091        αναδευτήρας πέρλα μαύρος
(100 τμχ.) 12,5 cm

θήκες για καλαμάκια

           05-351     κύλινδρος για καλαμάκια 
inox 9x17 cm

           02-251     θήκη για καλαμάκια
plexiglass 25x20x25 cm

καλαμάκια

  0259-00001     καλαμάκι μεταλιζέ, σπαστό
(1.000 τμχ.) 0,56x25 cm

  0259-00003     καλαμάκι φωσφοριζέ, σπαστό
(1.000 τμχ.) 0,62x25 cm

  0259-00004     καλαμάκι μαύρο, σπαστό
(1.000 τμχ.) 0,62x25 cm

  0259-00006     καλαμάκι μαύρο, σπαστό, 
σε σελοφάν
(1.000 τμχ.) 0,56x25 cm

  0259-00014     καλαμάκι φωσφοριζέ, σπαστό, 
σε σελοφάν
(1.000 τμχ.) 0,80x25 cm

  0259-00011     καλαμάκι freddo μαύρο, σπαστό
(1.000 τμχ.) 0,56x16 cm

  0259-00013     καλαμάκι freddo μαύρο, ίσιο
(1.000 τμχ.) 0,40x18,5 cm

  0259-00024     καλαμάκι freddo μαύρο, ίσιο, 
σε σελοφάν
(1.000 τμχ.) 0,42x20 cm 

δοχεία γυάλινα

 90.69349    δοχείο γυάλινο 3,8 lt

 90.69372    δοχείο γυάλινο 7,6 lt

 90.88904    δοχείο γυάλινο μαύρο καπάκι 5,6 lt

 90.98531    δοχείο γυάλινο μαύρο καπάκι 7,57 lt

 90.88908    δοχείο γυάλινο μαύρο καπάκι 9,46 lt 

 00.31041    δοχείο καραμέλας «Pandora» 2,2 lt

κανάτες

         04-191     κανάτα με καπάκι χρωμίου 1,5 lt

         04-040     κανάτα χυμού με παγοστάτη 
πλαστική 2,2 lt

         04-037     κανάτα χυμού πλαστική 
διάφορα χρώματα 2 lt

κανάτες πλαστικές

      27.10775     κανάτα με καπάκι 2 lt

      27.10771     κανάτα με διάφανές καπάκι 1,6 lt

      27.10772     κανάτα με μπλε καπάκι 1,6 lt

      27.10773     κανάτα με πορτοκαλί καπάκι 1,6 lt

      27.10774     κανάτα με κίτρινο καπάκι 1,6 lt

κανάτες polycarbonate

         04-043     κανάτα άθραυστη 0,95 lt

         04-042     κανάτα άθραυστη 1,4 lt

         04-041     κανάτα άθραυστη 1,8 lt

πετσέτα / πανί bar

           03-220        πετσέτα bar
           06-030        πανί αντιολισθητικό 0,60x5 m

πλυντήριο ποτηριών

           04-118        πλυντήριο ποτηριών χειρός 

ταπέτο

          545050        ταπέτο ξεκούρασης 
91,4x152x1,3 cm

καλάθι γενικής χρήσης

        0052604        καλάθι γενικής χρήσης
60χ40χ10 cm

σχάρες ποτηριών

   27.93303      drip mat, πλαστικό μαύρο
33x33 cm

   30.40086      drip mat, πλαστικό λευκό
(σετ 5 τμχ.) 31,3x20,9 cm
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chafing dish

      27.12300     chafing dish, roll-top GN 1/1 

      27.12340     chafing dish, roll-top, 
στρογγυλό, 3,5 lt 36 cm

chafing dish

       24-0833     chafing dish GN 1/1

       24-0724     ηλεκτρική αντίσταση, ρυθμιζόμενη
           47-11     καύσιμη ύλη (225 gr)

διανεμητές πρωινού

      27.10800     διανεμητής χυμού 
«Top fresh» 4 lt

      27.10830     διανεμητής γάλακτος
«Top fresh» 3 lt

      27.10800     διανεμητής δημητριακών 
«Fresh & Easy» 4,5 lt

      27.11503     βιτρίνα κρύων, λευκή, ψυχόμενη
χωρίς καπάκι GN 1/1

      27.11010     καπάκι βιτρίνας, roll-top, GN 1/1
      27.11810     σετ γιαουρτιού/μαρμελάδας 

«Top fresh», ψυχόμενο 0,6 lt

      27.09082     ψυχόμενο roll-top
σετ 5 τμχ., 38 cm

δίσκοι σερβιρίσματος

      27.11000     δίσκος inox GN 1/1

      27.11038     δίσκος inox 38 cm

καλάθια rattan

      27.30292     καλάθι rattan GN 1/1

      27.11010     καπάκι roll-top για καλάθι GN 1/1

      27.40149     καλάθι rattan, στρογγυλό 40 cm

      27.18388     καπάκι roll-top για καλάθι 38 cm

διανεμητές φρούτων

      27.33240     διανεμητής φρούτων 53 cm

       0035769     καλάθι φρούτων, χρωμίου
       22-3456     φρουτιέρα 30 cm

σταντ γλυκών

    5300430     βάση τούρτας 32 cm

        00444     βάση τούρτας περιστρεφόμ. 30 cm

  27.00193     εταζέρα μικρή διόροφη 11/14 cm

       3443666     κουτάλα σάλτσας 28 cm

       3443664     κουτάλα σερβιρίσματος 31 cm

      3443665     πιρούνα σερβιρίσματος 32 cm

       3443663     σπάτουλα σερβιρίσματος 32 cm

       3443669     σπάτουλα κέικ 22 cm

εργαλεία σερβιρίσμ. inox

       5300056     λαβίδα σαλάτας 20 cm

       5300043     λαβίδα σπαγγέτι 20 cm

       5300038     λαβίδα κρεάτων 22 cm

       3443590     λαβίδα κρεάτων 24 cm

λαβίδες σερβιρίσμ. inox

       5300058     λαβίδα σερβιρίσματος 23 cm

       5300055     λαβίδα σερβιρίσματος 20 cm

       5300047     λαβίδα κέικ 22 cm

λαβίδες σερβιρίσμ. inox

δίσκοι με καπάκι

    05-172     δίσκος inox με καπάκι PG 30 cm

    05-173     δίσκος inox με καπάκι PG 35 cm

    05-174     δίσκος inox με καπάκι PG 40 cm

    05-175     δίσκος inox με καπάκι PG 45 cm

    05-176     δίσκος inox με καπάκι PG 50 cm

δίσκοι με καπάκι

    02-452     δίσκος PG παραλ/μος 53x32,5 cm

    02-481     καπάκι PG
σπαστό οριζόντια 53x32,5 cm

    02-483     καπάκι PG
σπαστό κάθετα 53x32,5 cm
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σαλατιέρες μπουφέ

   60-163536     σαλατιέρα μπουφέ 36 cm

   60-163543     σαλατιέρα μπουφέ 43 cm

       65-1408     δοχείο GN 1/1 2 cm

       65-1272     δοχείο GN 1/1 6,5  cm

       65-1410     δοχείο GN 1/2 2  cm

       65-1273     δοχείο GN 1/2 6,5  cm

       65-1274     δοχείο GN 1/3 6,5  cm

       65-2307     δοχείο GN 1/4 6,5  cm

       65-2040     δοχείο GN 1/6 6,5  cm

       65-2309     δοχείο GN 1/9 6,5  cm

δοχεία GN πορσελάνης

μπολ γυάλινα

       1211475     μπολ στοιβαζ. 6 cm

       1211476     μπολ στοιβαζ. 7 cm

       1211479     μπολ στοιβαζ. 9 cm

       1211477     μπολ στοιβαζ. 10 cm

       1114319     μπολ στοιβαζ. 12 cm

       1114327     μπολ στοιβαζ. 14 cm

       1114371     μπολ στοιβαζ. 17 cm

       1114312     μπολ στοιβαζ. 20 cm

       1114313     μπολ στοιβαζ. 23 cm

       1211485     μπολ στοιβαζ. 26 cm

σκεύη μπουφέ

       4001802     πιατέλα οβάλ 48 cm

       4001801     πιατέλα οβάλ 40 cm

       4001803     πιατέλα παραλληλόγραμμη 50 cm

       4001811     σαλατιέρα, 4 lt 35 cm

       4001810     σαλατιέρα, 2,5 lt 30 cm

       4001815     dressing bowl, 1,6 lt 16 cm

       4002015     σαχάνι στρογγυλό στοιβαζόμενο
21x17 cm

τυριέρα γυάλινη

  1119210     τυριέρα γυάλινη 32 cm

ορειχάλκινα σκέυη
Διατίθεται μεγάλη ποικιλία ορειχάλκινων
σκευών για άψογο μαγείρεμα, 
ιδανικά για front cooking.

μαντεμένια σκέυη
Μια πολύ μεγάλη συλλογή από μαντεμένια
σκεύη υψηλής αισθητικής που μεταφέρονται
και στο τραπέζι για τέλεια παρουσίαση.

πιατέλες οβάλ, inox

  5300600     πιατέλα σερβιρίσματος 20 cm

  5300601     πιατέλα σερβιρίσματος 25 cm

  5300602     πιατέλα σερβιρίσματος 30 cm

  5300603     πιατέλα σερβιρίσματος 35 cm

  5300604     πιατέλα σερβιρίσματος 40 cm

  5300605     πιατέλα σερβιρίσματος 45 cm

  5300606     πιατέλα σερβιρίσματος 50 cm

  5300607     πιατέλα σερβιρίσματος 55 cm

  5300608     πιατέλα σερβιρίσματος 60 cm

  5300609     πιατέλα σερβιρίσματος 65 cm

γυάλινες πιατέλες μπουφέ

5020931    πιατέλα παρ/μη 58x38 cm

5020941    πιατέλα παρ/μη 60x33 cm

5020971    πιατέλα στρογγυλή βαθιά 44x6 cm

5021091    πιατέλα τσαλακωτή 31x4 cm

δίσκοι ξύλινοι

   000 049     δίσκος παρουσίασης ξύλινος 30 cm

   000 050     δίσκος παρουσίασης ξύλινος 35 cm

μπολ μελαμίνης

 27.83409     μπολ λευκό, 1,5 lt 19x19x9 cm

 27.83408     μπολ λευκό, 3,8 lt 25x25x12 cm

 27.83572     μπολ σταχτί, 1,5 lt 19x19x9 cm

 27.83574     μπολ σταχτί, 3,8 lt 25x25x12 cm

 27.83573     μπολ πράσινο, 1,5 lt 19x19x9 cm

 27.83575     μπολ πράσινο, 3,8 lt 25x25x12 cm

τα μπολ διατίθονται και σε άλλες διαστάσεις.

δίσκοι GN μελαμίνης

 27.83560   δίσκος σταχτί, GN 1/1
53x32,5x3 cm

 27.83561   δίσκος πράσινος, GN 1/1
53x32,5x3 cm

δίσκοι GN μελαμίνης

 27.83401   GN 1/1 λευκός 53x32,5x3 cm

 27.83480   GN 1/2 λευκός 32,5x26,5x3 cm

 27.83481   GN 1/3 λευκός 32,5x17,5x3 cm

 27.83482   GN 1/4 λευκός 26,5x16,2x3 cm

 27.83433   GN 2/4 λευκός 53x16,2x3 cm

οι δίσκοι διατίθονται και σε μάυρο χρώμα και σε
άλλες διαστάσεις

s
e

rv
ic

e
-

 b
u

ff
e

t



30

κανάτες γυάλινες

      00.35010     κανάτα «Bistrot» 0,3 lt

      00.35011     κανάτα «Bistrot» 0,6 lt

      00.35012     κανάτα «Bistrot» 1,1 lt

      00.35110     κανάτα «Versilia» 0,3 lt

      00.35111     κανάτα «Versilia» 0,6 lt

      00.35112     κανάτα «Versilia» 1,1 lt

      01.35051     κανάτα «Piacenza» 1,6 lt

κανάτες γυάλινες

       1116601     κανάτα «Pichet» 0,25 lt

       1116602     κανάτα «Pichet» 0,5 lt

       1116603     κανάτα «Pichet» 1 lt

       1216405     κανάτα «Tivoli» 
με στοπ πάγου 2,3 lt

καράφες γυάλινες

      00.70100     καράφα «Misura» 0,25 lt

      00.70101     καράφα «Misura» 0,5 lt

      00.70102     καράφα «Misura» 1 lt

      00.70200     καράφα «Ypsilon» 0,25 lt

      00.70201     καράφα «Ypsilon» 0,5 lt

      00.70202     καράφα «Ypsilon» 1 lt

      08.00019     καράφα «Conica» 0,25 lt

      08.00020     καράφα «Conica» 0,5 lt

      08.00021     καράφα «Conica» 1 lt

κανάτες γυάλινες

       1117015     καράφα «Carre» 0,25 lt

       1117003     καράφα «Carre» 0,5 lt

       1117001     καράφα «Carre» 1 lt

     08.00385     καράφα κρασιού «Optima» 0,25 lt

     08.00386     καράφα κρασιού «Optima» 0,50 lt

     08.00387     καράφα κρασιού «Optima» 0,75 lt

     08.00388     καράφα νερού «Optima» 0,75 lt

           69010     καραφάκι βερολίνου 0,11 lt

κανάτες ισοθερμικές

       4279006     κανάτα ισοθερμική 0,6 lt

       4279010     κανάτα ισοθερμική 1 lt

       4279015     κανάτα ισοθερμική 1,5 lt

κανάτες inox

      60.35014     κανάτα με παγοστάτη, inox 1 lt

      60.35015     κανάτα με παγοστάτη, inox 1,5 lt

κανάτες / θερμός

       0035543     κανάτα ισοθερμική «air pot» 2,5 lt

       4276150     κανάτα ισοθερμική 1,5 lt

       4276200     κανάτα ισοθερμική 2 lt

καράφες γυάλινες

      08.00009     καράφα «Perfecta» 0,25 lt

      08.00010     καράφα «Perfecta» 0,5 lt

      08.00011     καράφα «Perfecta» 1 lt

      00.70134     καράφα «Premium» 1,93 lt

      00.70135     καράφα «Gamma» 1,6 lt

κανάτες inox

  5300350     κανάτα με παγοστάτη inox 1,7 lt 

    05-158     κανάτα με παγοστάτη, inox 1,5 lt

σκεύη μελαμίνης

             7940     πιατάκι τετράγωνο 9 cm

             7942     πιατάκι τετράγωνο 13 cm

             0860     μπολάκι τετράγωνο 60 ml 

             0862     μπολάκι τετράγωνο διπλό 60 ml 

             0852     μπολάκι στρογγυλό 60 ml 

             S280     μπολάκι στρογγυλό 90 ml 

κανάτες γυάλινες

  45-6699-2    κανάτα οβάλ με ασημί καπάκι 1,2 lt

  45-6699-1    κανάτα οβάλ με ασημί καπάκι 1,8 lt

      45-6616    κανάτα με ασημί καπάκι 1,5 lt

      45-6716    κανάτα με ασημί καπάκι 1 lt

μπολάκια 

   60-023406     μπολ βουτύρου στοιβαζ. 6 cm

   60-023407     μπολ βουτύρου στοιβαζ. 7 cm

   60-023506     μπολ βουτύρου 6 cm

       63-1201     διπλό dip 4x7 cm

μπολάκια 

   60-053406     μπολ βουτύρου στοιβαζ. 6 cm

   60-053407     μπολ βουτύρου στοιβαζ. 7 cm

   60-053409     μπολ βουτύρου στοιβαζ. 9 cm

       61-2015     μπολ βαρκάκι 9 cm

   60-123205     μπολ βουτύρου τετράγωνο 
στοιβαζόμενο 5 cm

ramekin

       61-1057     μπολάκι ramekin 5 cm

       61-1058     μπολάκι ramekin 6,5 cm

       61-1059     μπολάκι ramekin 8 cm

       61-1127     μπολάκι ramekin 10 cm
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μύλοι ακρυλικοί

  8420335     μύλος πιπεριού & αλατιού
«Combi» 16 cm

  8420401     μύλος πιπεριού 10 cm

  8420402     μύλος πιπεριού 17,5 cm

  8420403     μύλος πιπεριού 22 cm

  8420404     μύλος πιπεριού 32 cm

  8420413     μύλος αλατιού 22 cm

μύλοι ξύλινοι

  8420101     μύλος πιπεριού 13 cm

  8420102     μύλος πιπεριού 19 cm

  8420103     μύλος πιπεριού 25 cm

  8420104     μύλος πιπεριού 33 cm

  8420112     μύλος αλατιού 19 cm

  8420113     μύλος αλατιού 25 cm

μύλοι «Fidji» black matt/ss

      21283     μύλος πιπεριού 12 cm

      21290     μύλος αλατιού 12 cm

      17132     μύλος πιπεριού 15 cm

      17149     μύλος αλατιού 15 cm

      17156     μύλος πιπεριού 20 cm

      17163     μύλος αλατιού 20 cm

αλατοπίπερα πορσελάνης

     4002146     αλατιέρα πορσελάνη
     4002147     πιπεριέρα πορσελάνη
   61-3014S     αλατιέρα mini 
   61-3014P     πιπεριέρα mini 
   61-3027S     αλατιέρα τετράγωνη
   61-3027P     πιπεριέρα τετράγωνη
   61-3040S     αλατιέρα κωνική
   61-3040P     αλατιέρα κωνική

αλατοπίπερα γυάλινα

  1161430     αλατοπίπερο (σετ 2 τμχ.)
    05-602     αλατιέρα/πιπεριέρα «Aifel»
    05-603     αλατιέρα/πιπεριέρα τετράγωνη
  0037567     αλατιέρα/πιπεριέρα τετράγωνη mini

σετ αλατοπίπερα inox

  21-3038     αλατοπίπερο 2 θέσεων
  21-3039     αλατοπίπερο 2 θέσ. και πετσετοθήκη
  21-3040     αλατοπίπερο, πετσετοθήκη, 

δοχείο μουστάρδας

σετ λαδόξυδα

  45-8998     λαδόξυδο 2 θέσεων 175 ml

  0037572     λαδόξυδο (2 θέσεων)
  21-3037     λαδόξυδο (2 θέσεων)
  21-3036     λαδόξυδο και αλατοπίπερο, 

(4 θέσεων)
  45-8863     φιάλη λαδιού/ξυδιού 170 ml

αλατοπίπερα inox

  22-2864     αλατοπίπερο inox 8 cm

 60.80020     αλατοπίπερο inox 7 cm

 60.80029     αλατοπίπερο inox 7,5 cm

 60.80024     αλατοπίπερο inox 7,5 cm

χαρτοπετσετοθήκες

  3324021     χαρτοπετσετοθήκη πορσελάνης
  5300231     χαρτοπετσετοθήκη inox
  5300232     χαρτοπετσετοθήκη inox
 27.11763     χαρτοπετσετ. wire 19x19x6,5 cm

 27.11765     χαρτοπετσετ. wire 19x19x19 cm

ψωμιέρες inox

  5300438     ψωμιέρα, inox 20 cm

  5300439     ψωμιέρα, inox 22 cm

 27.30310     καλάθι στοιβαζόμενο 18 cm

 27.30320     καλάθιστοιβαζόμενο 23 cm

 27.30376     καλάθι σφυρήλατο 16 cm

ψωμιέρες poly-rattan

  0035875     ψωμιέρα οβάλ 24x17 cm

  0035878     ψωμιέρα παραλ/μη 23x19 cm

  0035870     ψωμιέρα στρογγυλή 19 cm

  0035872     ψωμιέρα στρογγυλή 23 cm

  0035873     ψωμιέρα στρογγυλή 26 cm

  0035892     ψωμιέρα βάρκα 23x13x8,5 cm

ψωμιέρες ξύλινες

 71.00902     ψωμιέρα ξύλινη 31x14x10 cm

 71.00903     ψωμιέρα ξύλινη 31x17x10 cm

τυριέρες

  21-3042     τυριέρα inox / γυαλί
  21-3041     τυριέρα inox / πλαστικό / γυαλί

ανθοδοχεία

  65-1492     ανθοδοχείο 17x8 cm

  4002148     ανθοδοχείο 13 cm

 27.04015     βάζο μεταλλικό 16,5 cm

  5300233     ανθοδοχείο inox
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σταχτοδοχεία inox

  5300202     σταχτοδοχείο 8 cm

  5300200     σταχτοδοχείο 10 cm

  5300201     σταχτοδοχείο 12 cm

    05-065     σταχτοδοχείο 12 cm

    05-066     σταχτοδοχείο 15 cm

  5300209     σταχτοδοχείο τετράγωνο 14 cm

σταχτοδοχεία αντιανεμικά

  21-4210     σταχτοδοχείο, inox 10,6 cm

  21-4214     σταχτοδοχείο, inox 14,2 cm

  61-2905     σταχτοδοχείο, πορσελάνης 13 cm

πινέλο καθαρισμού

    03-244     πινέλο καθαρισμού σταχτοδοχείων

σταχτοδοχεία αντιανεμικά

     1164066    σταχτοδοχείο γυάλινο 11 cm

        60055    σταχτοδοχείο γυάλινο 10,7 cm

 60-044110    σταχτοδοχείο πορσελάνης 10 cm

     4002070    σταχτοδοχείο πορσ. παραλ. 13 cm

     4002071    σταχτοδοχείο πορσ. παραλ. 15 cm

σταχτοδοχεία πούρων

ταμπελάκια «reserved»

    05-209     ταμπελάκι Reserved, inox 12x6 cm

  5300224     ταμπελάκι Reserved, inox 12x6 cm

θήκες λογαριασμού

    53-401     θήκη inox 3,8x4,6 cm

    02-117     θήκη plexiglass 7x3,5x3,5 cm

    02-118     θήκη λοξή plexiglass 4x4x5 cm

κηροπήγια πλαστικά

11-74168     κηροπήγιο άσπρο 7x13,3 cm

    11-109     κηροπήγιο ανθρακί 7x13,3 cm

11-74170     κηροπήγιο κόκκινο 7x13,3 cm

    11-106     κηροπήγιο μωβ 7x13,3 cm

11-74228     κηροπήγιο άσπρο 6x11 cm

11-74234     κηροπήγιο πορτοκαλί 6x11 cm

11-74230     κηροπήγιο ανθρακί 6x11 cm

11-74233     κηροπήγιο κόκκινο 6x11 cm

11-74232     κηροπήγιο μωβ 6x11 cm

 93.17836     σταχτοδοχείο πούρου 23 cm

  61-2923     σταχτοδοχείο πούρου  20,5 cm

  5300219     σταχτοδοχείο πούρου  12,5 cm

κηροπήγια 

  22-3018     κηροπήγιο για ρεσώ 15,5 cm 

  22-3019     κηροπήγιο για ρεσώ 18 cm 

  22-3020     ανταλλακτικό γυαλί για κηροπήγιο
  0094735     κερί ρεσώ 4 ωρών 50 τμχ. 

κηροπήγια 

 27.03016     σετ 2 κηροπήγια για ρεσώ 12,5 cm

“κεράκια” ηλεκτρικά

11-74248     κεράκι ηλεκτρικό άσπρο (15 h)
11-74249     κεράκι ηλεκτρικό πορτοκαλί (15 h) 
11-74251     βάση φόρτισης (επαγωγική)
11-74312     φορτιστής

δίσκοι σερβιρίσματος

    05-009     σταντ δίσκων μεταλλικό, πτυσσόμενο 
    01-004     σταντ δίσκων ξύλινο, πτυσσόμενο 

δίσκοι σερβιρίσματος

         01-001     δίσκος ξύλινος 70x50 cm

         01-002     δίσκος ξύλινος 60x40 cm

         01-003     δίσκος ξύλινος 50x35 cm

δίσκοι σερβιρίσματος

    04-280     δίσκος φελλού στρογγυλός 32 cm

    04-281     δίσκος φελλού στρογγυλός 36 cm

    04-282     δίσκος φελλού στρογγυλός 40 cm

    04-286     δίσκος φελλού παραλ. 43x31x2 cm

δίσκοι αντιολισθητικοί

 171-2500-Μ   δίσκος στρογ. μαύρος 30 cm

 171-1400-Μ   δίσκος στρογ. μαύρος 35,5 cm

 171-1600-Μ   δίσκος στρογ. μαύρος 40 cm

 173-1410-Μ   δίσκος παρ/μος μαύρος 35x27 cm

 173-1612-Μ   δίσκος παρ/μος μαύρος 42x30,5 cm

 173-1814-Μ   δίσκος παρ/μος μαύρος 46x35,5 cm

 173-2015-Μ   δίσκος παρ/μος μαύρος 51,5x38 cm

 173-2216-Μ   δίσκος παρ/μος μαύρος 56x40,5 cm

 173-2618-Μ   δίσκος παρ/μος μαύρος 65x45 cm

 172-2500-Μ   δίσκος οβάλ μαύρος 59x49 cm

 172-2700-Μ   δίσκος οβάλ μαύρος 68,5x56 cm

 172-2900-Μ   δίσκος οβάλ μαύρος 73,5x56 cm

κυτίο παραπόνων

    02-360     κυτίο παραπόνων plexiglass 25x35

    09-360     φύλλα διαμαρτυρίας Α4
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χαρτοπετεσέτες
  •  χαρτοπετσέτα πολυτελείας, μονόφυλλη, 24x24 cm

σε χρώματα: κόκκινo, κίτρινo, πορτοκαλί, μπλε, πράσινo, φούξια, μπορντώ, λαχανί, 
λιλά, κρεμ, καφέ, μαύρo, γκρι

  •  χαρτοπετσέτα πολυτελείας, δίφυλλη, 24x24 cm, λευκή
  •  χαρτοπετσέτα πολυτελείας, δίφυλλη, 33χ33 cm.

σε χρώματα: κόκκινo, κίτρινo, πορτοκαλί, μπλε, πράσινo, φούξια, μπορντώ, λαχανί, κρεμ, μαύρo,
γκρι , καφέ

  •  χαρτοπετσέτα πολυτελείας δίφυλλη, 33χ33 cm, λευκή
  •  χαρτοπετσέτα πολυτελείας δίφυλλη, 40χ40 cm.

σε χρώματα: κόκκινo, κίτρινo, πορτοκαλί, μπλε, πράσινo, μπορντώ, κρεμ

  •  χαρτοπετσέτα πολυτελείας δίφυλλη, 40χ40 cm, λευκή
  •  χαρτοπετσέτα πολυτελείας τρίφυλλη, 40χ40 cm, λευκή

Πλήρης συλλογή από αναλώσιμα είδη για «take away» 
Ποτήρια PET, ποτήρια PP, ποτήρια φελιζόλ,  καπάκια διαφόρων χρήσεων,  βάσεις μεταφοράς πο-
τηριών, τσάντες μεταφοράς ποτηριών, δοχεία φαγητού για ζεστά ή κρύα (και κατάλληλα για φούρνο
μικροκυμμάτων). Δυνατότητα εκτύπωσης λογοτύπου της επιχείρησής σας.

Δυνατότητα εκτύπωσης λογοτύπου της επιχείρησής σας.

οδοντογλυφίδες

        01-500     οδοντογλυφίδες 6,5 cm,
ξύλινη ντυμένη, 1.000 τμχ.

        19-721     ξυλάκι «κόμβος» 6 cm

        19-722     ξυλάκι «κόμβος» 10 cm

        19-723     ξυλάκι «κόμβος» 12 cm

        19-711     ξυλάκι «finger» 9 cm

        19-712     ξυλάκι «finger» 12 cm

        19-713     ξυλάκι «finger» 18 cm

        19-714     ξυλάκι «finger» 25 cm
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σκεύη μαγειρικής inox

    3442102     χύτρα ρηχή, 20x8 cm 2,5 lt 

    3442103     χύτρα ρηχή, 24x9,5 cm 4,3 lt 

    3442104     χύτρα ρηχή, 28x11 cm 7 lt 

    3442105     χύτρα ρηχή, 30x12 cm 8 lt

    3442106     χύτρα ρηχή, 32x12,5 cm 10 lt

    3442107     χύτρα ρηχή, 35x14 cm 14 lt

    3442108     χύτρα ρηχή, 40x15,5 cm 20 lt

    3442109     χύτρα ρηχή, 45x17 cm 27 lt

    3442620     χύτρα βαθιά, 20x130 cm 4 lt

    3442624     χύτρα βαθιά, 24x14 cm 6,3 lt

    3442628     χύτρα βαθιά, 28x17,5 cm 10 lt

    3442630     χύτρα βαθιά, 30x18 cm 13 lt

    3442632     χύτρα βαθιά, 32x19 cm 15 lt

    3442635     χύτρα βαθιά, 35x21 cm 20 lt

    3442640     χύτρα βαθιά, 40x25 cm 31 lt

    3442645     χύτρα βαθιά, 45x28 cm 45 lt

    3442124     μαρμίτα, 24x24 cm 10 lt

    3442128     μαρμίτα, 28x28 cm 17 lt

    3442132     μαρμίτα, 32x32 cm 24 lt

    3442135     μαρμίτα, 35x35 cm 34 lt

    3442140     μαρμίτα, 40x40 cm 50 lt

    3442145     μαρμίτα, 45x45 cm 72 lt

    3440216     κατσαρόλα γάλακτος βαθιά, 
16x11 cm 2 lt 

    3440218     κατσαρόλα γάλακτος βαθιά, 
18x12 cm 3 lt 

    3440220     κατσαρόλα γάλακτος βαθιά, 
20x13 cm 4 lt 

    3440224     κατσαρόλα γάλακτος βαθιά,
24x14 cm 6 lt

    3440116     κατσαρόλα γάλακτος ρηχή, 
16x7,5 cm 1,5 lt 

    3440118     κατσαρόλα γάλακτος ρηχή
18x8 cm 2 lt

    3440120     κατσαρόλα γάλακτος ρηχή
20x8 cm 2,5 lt

    3440124     κατσαρόλα γάλακτος ρηχή 
24x9,5 cm 4,5 lt

    3442920     καπάκι, 20 cm

    3442924     καπάκι, 24 cm

    3442928     καπάκι, 28 cm

    3442930     καπάκι, 30 cm

    3442932     καπάκι, 32 cm

    3442935     καπάκι, 35 cm

    3442940     καπάκι, 40 cm

    3442945     καπάκι, 45 cm

τηγάνια αντικολλήτικά

  6246520     τηγάνι αλουμινίου 20 cm

  6246522     τηγάνι αλουμινίου 22 cm

  6246524     τηγάνι αλουμινίου 24 cm

  6246526     τηγάνι αλουμινίου 26 cm

  6246528     τηγάνι αλουμινίου 28 cm

  6246532     τηγάνι αλουμινίου 32 cm

  6246536     τηγάνι αλουμινίου 36 cm

  6246540     τηγάνι αλουμινίου 40 cm

τηγάνια induction αλουμινίου

    05-718     τηγάνι inox χέρι (4 mm) 24 cm

    05-719     τηγάνι inox χέρι (4 mm) 26 cm

    05-720     τηγάνι inox χέρι (4 mm) 28 cm

    05-721     τηγάνι inox χέρι (4 mm) 32 cm

τηγάνια αλουμινίου

    05-700     τηγάνι ατσάλινο χέρι (4mm) 18 cm

    05-701     τηγάνι ατσάλινο χέρι (4mm) 20 cm

    05-702     τηγάνι ατσάλινο χέρι (4mm) 22 cm

    05-703     τηγάνι ατσάλινο χέρι (4mm) 24 cm

    05-704     τηγάνι ατσάλινο χέρι (4mm) 26 cm

    05-705     τηγάνι ατσάλινο χέρι (4mm) 28 cm

    05-706     τηγάνι ατσάλινο χέρι (4mm) 32 cm

    05-707     τηγάνι ατσάλινο χέρι (4mm) 36 cm

    05-708     τηγάνι ατσάλινο χέρι (4mm) 40 cm

τηγάνια κρέπας αλουμινίου

    05-730     τηγάνι ατσάλινο χέρι (4mm) 22 cm

    05-731     τηγάνι ατσάλινο χέρι (4mm) 26 cm

    05-732     τηγάνι ατσάλινο χέρι (4mm) 28 cm

τηγάνια wok blue steel

  25.00008     τηγάνι wok 32 cm

  25.00009     τηγάνι wok 40 cm

σκεύη αλουμινίου

    χύτρα βαθιά, 22x14 cm 6 lt

    χύτρα βαθιά, 24x15 cm 7 lt

    χύτρα βαθιά, 26x16 cm 9 lt

    χύτρα βαθιά, 28x16 cm 11 lt

    χύτρα βαθιά, 30x18 cm 13 lt

    χύτρα βαθιά, 32x18 cm 14 lt

    χύτρα βαθιά, 34x20 cm 17 lt

    χύτρα βαθιά, 36x21 cm 20 lt

    χύτρα βαθιά, 38x23 cm 23 lt

    χύτρα βαθιά, 40x24 cm 27 lt

    χύτρα βαθιά, 45x24 cm 34 lt

    χύτρα βαθιά, 50x25 cm 43 lt

    χύτρα ρηχή πλασωτέ, 24x12 cm 5 lt

    χύτρα ρηχή πλασωτέ, 26x12 cm 7 lt

    χύτρα ρηχή πλασωτέ, 28x12 cm 8 lt

    χύτρα ρηχή πλασωτέ, 30x13 cm 9 lt

    χύτρα ρηχή πλασωτέ, 32x13 cm 10 lt

    χύτρα ρηχή πλασωτέ, 34x13 cm 12 lt

    χύτρα ρηχή πλασωτέ, 36x13 cm 13 lt

    χύτρα ρηχή πλασωτέ, 38x13 cm 15 lt

    χύτρα ρηχή πλασωτέ, 40x13 cm 16 lt

    χύτρα ρηχή πλασωτέ, 45x14 cm 20 lt

    χύτρα ρηχή πλασωτέ, 50x14 cm 25 lt

    χύτρα ρηχή πλασωτέ, 55x14 cm 30 lt

    μαρμίτα, 24x21cm 8 lt

    μαρμίτα, 26x23cm 10 lt

    μαρμίτα, 28x24cm 13 lt

    μαρμίτα, 30x25cm 17 lt

    μαρμίτα, 32x27cm 21 lt

    μαρμίτα, 34x30cm 27 lt

    μαρμίτα, 36x32cm 30 lt

    μαρμίτα, 38x35cm 36 lt

    μαρμίτα, 40x36cm 45 lt

    μαρμίτα, 45x42cm 66 lt

    μαρμίτα, 50x48cm 91 lt

    μαρμίτα, 55x53cm 122 lt
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ταψιά αλουμινίου

      05-516     ταψί ζαχαροπλαστείου 21x28x4 cm

      05-514     ταψί ζαχαροπλαστείου 42x28x4 cm

ταψιά αλουμινίου

      05-517     ταψί εστιατορίου 40x28x8 cm

      05-518     ταψί εστιατορίου 50x35x8 cm

      05-519     ταψί εστιατορίου 60x40x8 cm

      05-513     ταψί εστιατορίου στρογγυλό 34 cm

      05-573     ταψί εστιατορίου στρογγυλό 38 cm

      05-574     ταψί εστιατορίου στρογγυλό 40 cm

σουρωτήρια inox

    3443835     σουρωτήρι κωνικό 35 cm

    3443840     σουρωτήρι κωνικό 40 cm

    3443845     σουρωτήρι κωνικό 45 cm

    5300560     σουρωτήρι 25 cm

    5300561     σουρωτήρι 29 cm

    5300562     σουρωτήρι 33 cm

    5300563     σουρωτήρι 39 cm

σινουά 

    3444720     σινουά με σίτα 20 cm

    5300190     σινουά 17 cm

    5300191     σινουά 19 cm

    5300192     σινουά 22 cm

σουρωτήρια

    3442423    σουρωτήρι ζυμαρικών 23 cm 

    3442403     σουρωτήρι ενισχυμένο inox 22 cm

    3442404     σουρωτήρι ενισχυμένο inox 25 cm

    3447530     σουρωτήρι ενισχυμένο inox
με ξύλινο χέρι 30 cm

πλάστες

      01-335    πλάστης ξύλινος 
περιστρεφόμενος 5x50 cm 

      03-331    πλάστης polyethylene
με ρουλεμάν 7x40 cm 

ταψιά αντικολλητικά

    0061180     ταψί στρογγυλό 26 cm

    0061181     ταψί στρογγυλό 28 cm

    0061182     ταψί στρογγυλό 30 cm

    0061183     ταψί στρογγυλό 32 cm

    0061184     ταψί στρογγυλό 34 cm

    0061185     ταψί στρογγυλό 36 cm

    0061186     ταψί στρογγυλό 38 cm

    0061190     ταψί παραλληλόγραμμο 23x30 cm

    0061191     ταψί παραλληλόγραμμο 26x34 cm

    0061192     ταψί παραλληλόγραμμο 29x38 cm

    0061193     ταψί παραλληλόγραμμο 31x42 cm

ταψιά πίτσας

    0061211     ταψί αντικολλητικό 26 cm

    0061213     ταψί αντικολλητικό 30 cm

φόρμες κέικ

    0061201     φόρμα αντικολλητική 24 cm

    0061202     φόρμα αντικολλητική 26 cm

    0061203     φόρμα αντικολλητική 28 cm

μπολ ανάμιξης

    5300130     μπολ ανάμιξης, inox 25 cm

    5300131     μπολ ανάμιξης, inox 27 cm

    5300132     μπολ ανάμιξης, inox 30 cm

    5300133     μπολ ανάμιξης, inox 34 cm

    5300134     μπολ ανάμιξης, inox 39 cm

    5300135     μπολ ανάμιξης, inox 46 cm

    5300136     μπολ ανάμιξης, inox 48 cm

μπασίνες

    6243036     μπασίνα, inox 20 cm

    6243037     μπασίνα, inox 25 cm

    6243038     μπασίνα, inox 30 cm

    6243039     μπασίνα, inox 35 cm

    6243040     μπασίνα, inox 40 cm

κόσκινα

   05-311   κόσκινο inox 40 cm

   01-230   κόσκινο ξύλινο μεταλλική σίτα 25 cm

   01-231   κόσκινο ξύλινο μεταλλική σίτα 30 cm

   01-232   κόσκινο ξύλινο μεταλλική σίτα 35 cm

φόρμα τάρτας/ψωμιού

    0061216     φόρμα τάρτας αντικολ/κή 28 cm

    0061220     φόρμα ψωμιού αντικολ/κή 30 cm

    0061221     φόρμα ψωμιού αντικολ/κή 35 cm

γάντια φούρνου

    1750110     γάντι φούρνου 10 cm

    1750220     γάντι φούρνου 20 cm

φόρμες σιλικόνης

  14.03124    φόρμα σιλικόνης 
«mini ghelhupf» 30x17,5 cm 

  14.01134     φόρμα σιλικόνης 
«deep savarin» 23,5 cm 

  14.01150     φόρμα σιλικόνης 
«plumcake» 24x10 cm 

αντικολλητικές επιφάνειες

    6243211     επιφάνεια ψησίματος 52x31,5 cm 

    6243212     επιφάνεια ψησίματος 58,5x38,5 cm εξ
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μαχαίρια κρέατος

      302116     μαχαίρι κρέατος 16 cm 

      302118     μαχαίρι κρέατος 18 cm 

      302120     μαχαίρι κρέατος 20 cm 

      302123     μαχαίρι κρέατος 23 cm 

      302126     μαχαίρι κρέατος 26 cm 

      302128     μαχαίρι κρέατος 28 cm 

      302131     μαχαίρι κρέατος 31 cm 

      302136     μαχαίρι κρέατος 36 cm 

μαχαίρια chef

      302412     μαχαίρι chef 12 cm 

      302415     μαχαίρι chef 15 cm

      302419     μαχαίρι chef 19 cm

      302422     μαχαίρι chef 22 cm

      302425     μαχαίρι chef 25 cm

      302428     μαχαίρι chef 28 cm

      302431     μαχαίρι chef 31 cm

μαχαίρια chef οδοντωτό

      302434     μαχαίρι chef οδοντωτό 19 cm 

      302433     μαχαίρι chef οδοντωτό 22 cm 

      302432     μαχαίρι chef οδοντωτό 25 cm 

μαχαίρια ζαμπόν

      302525     μαχαίρι ζαμπόν 25 cm 

      302530     μαχαίρι ζαμπόν 30 cm 

      302536     μαχαίρι ζαμπόν 36 cm 

γενικής χρήσης

      303402     μαχαίρι παπαγαλάκι 5,5 cm

      303703     μαχαίρι κουζίνας 10,5 cm

      303733     μαχαίρι κουζίνας οδοντωτό 10,5 cm

μαχαίρια ψωμιού

      302625     μαχαίρι ψωμιού 25 cm 

      302630     μαχαίρι ψωμιού 30 cm

      302636     μαχαίρι ψωμιού 36 cm

μαχαίρι ζαχαροπλαστικής

      302644     μαχαίρι ζαχαροπλαστικής 26 cm 

μαχαίρια ξεκοκκαλίσματος

     302212     μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος 12 cm

     302215     μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος 15 cm 

πλάκες κοπής

 0037676   πλάκα κοπής λευκή 38x51x2 cm 

 0037682   πλάκα κοπής μπλε 38x51x1,2 cm 

 0037683   πλάκα κοπής καφέ 38x51x1,2 cm 

 0037684   πλάκα κοπής πράσινη 38x51x1,2 cm 

 0037685   πλάκα κοπής κόκκινη 38x51x1,2 cm 

 0037686   πλάκα κοπής κίτρινη 38x51x1,2 cm 

 0037687   σταντ για 10 πλάκες κοπής

μασάτι / μπάτης

ψαλίδια κουζίνας

 10.40805       ψαλίδι πουλερικών 26 cm

 47.32998       ψαλίδι ψαριού 20 cm

μπαλτάδες

   05-562    μπαλτάς με κόκκινη λαβή 21 cm

   05-572    μισοτσάτιρο με κόκκινη λαβή 31 cm

εργαλεία ψαριών

  47.32050     απολεπιστής ψαριών 19 cm

  35.01235     λαβίδα αγκαθιών 12 cm

  47.36730     ανοιχτήρι οστράκων 5 cm

 47.39292       μασάτι στρογγυλό 30 cm

    303013       μασάτι οβάλ 30 cm

    31-801       μπάτης 1.500 gr
    31-802       μπάτης 2.000 gr

μαγνήτες μαχαιριών

    0037620     μαγνήτης μαχαιριών 33 cm

    0037621     μαγνήτης μαχαιριών 46 cm

γάντι μεταλλικό

    0033912     γάντι μεταλλικό, 23 cm

tubi

      23-096     tubi κρέατος 96 mm

      23-110     tubi κρέατος 110 mm

      23-200     δίχτυ για tubi ρολό 50 m, Νο 12 
      23-201     δίχτυ για tubi ρολό 50 m, Νο 14
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λαβίδες/τσιμπίδες inox

    0037607     λαβίδα κουκουνάρα 24 cm

    0037608     λαβίδα κουκουνάρα 30 cm

    0037609     λαβίδα κουκουνάρα 40 cm 

    5300060     τσιμπίδα 35 cm

    5300061     τσιμπίδα 43 cm

λαβίδες χρωματιστές

    5300008     λαβίδα κίτρινη 25 cm

    5300012     λαβίδα κίτρινη 30 cm 

    5300016     λαβίδα κίτρινη 40 cm 

    5300006     λαβίδα πράσινη 25 cm

    5300010     λαβίδα πράσινη 30 cm 

    5300014     λαβίδα πράσινη 40 cm 

    5300005     λαβίδα μπλε 25 cm 

    5300009     λαβίδα μπλε 30 cm

    5300013     λαβίδα μπλε 40 cm

    5300007     λαβίδα κόκκινη 25 cm 

    5300011     λαβίδα κόκκινη 30 cm

    5300015     λαβίδα κόκκινη 40 cm

αυγοδάρτες

  5300110       αυγοδάρτης inox 25 cm

  5300111       αυγοδάρτης inox 30 cm

  5300112       αυγοδάρτης inox 35 cm

  5300113       αυγοδάρτης inox 40 cm

  5300114       αυγοδάρτης inox 45 cm

εργαλεία κουζίνας

      200204     πρέσσα σκόρδου
      200208     καθαριστής ελιών
      200202     κόπτης αυγών 6 τμχ.
      200201     κόπτης αυγών φέτες
      200221     πένσα αστακού με λαβίδα inox

εργαλεία κουζίνας, ξύλινα

      01-254     κουτάλα ξύλινη 50 cm

      01-255     κουτάλα ξύλινη 60 cm

      01-256     κουτάλα ξύλινη 70 cm

      01-257     κουτάλα ξύλινη 80 cm

      01-258     κουτάλα ξύλινη 90 cm

      01-052     σπάτουλα ξύλινη 30 cm

      01-053     σπάτουλα ξύλινη 40 cm

      01-054     σπάτουλα ξύλινη 50 cm

      01-055     σπάτουλα ξύλινη 60 cm

      01-056     σπάτουλα ξύλινη 70 cm

      01-057     σπάτουλα ξύλινη 80 cm

      01-058     σπάτουλα ξύλινη 90 cm

      01-059     σπάτουλα ξύλινη 100 cm

σπάτουλες «Pelton» 220°C

    1752430     σπάτουλα 30x12,5x8,5 cm

    1752420     σπάτουλα διάτρητη 30x15x9 cm

εργαλεία κουζίνας, inox

    3443100     κουτάλα βαθιά, 7 cl 27x6 cm

    3443101     κουτάλα βαθιά, 12 cl 31x8 cm

    3443102     κουτάλα βαθιά, 25 cl 33x10 cm

    3443103     κουτάλα βαθιά, 50 cl 36x12 cm

    3443104     κουτάλα βαθιά, 75 cl 39x14 cm

    3443105     κουτάλα βαθιά, 120 cl 43x16 cm

    3443106     κουτάλα ρηχή τρυπητή 33x10 cm

    3443107     κουτάλα ρηχή τρυπητή 36x12 cm

    3443108     κουτάλα ρηχή τρυπητή 39x14 cm

    3443109     κουτάλα ρηχή τρυπητή 42x16 cm

    3443280     κουτάλα ρηχή τρυπητή 29x8 cm

    3447637     κουτάλα ραγού 37 cm

    3447737     κουτάλα ραγού τρυπητή 37 cm

    3444110     σπάτουλα ρηχή 36x10 cm

    3444112     σπάτουλα ρηχή 39x12 cm

    3444210     σπάτουλα ρηχή τρυπητή 36x10 cm

    3444212     σπάτουλα ρηχή τρυπητή 39x12 cm

    3443972     πιρούνα δίχαλη 47 cm

    0037612     κουτάλα αράχνη 13 cm

    0037613     κουτάλα αράχνη 15 cm

    0037614     κουτάλα αράχνη 18 cm

    0037615     κουτάλα αράχνη 20 cm

σπάτουλες (220°C)

    1758025     σπάτουλα «exoglass» 25 cm

    1758030     σπάτουλα «exoglass» 30 cm

    1758035     σπάτουλα «exoglass» 35 cm

    1758040     σπάτουλα «exoglass» 40 cm

    1758045     σπάτουλα «exoglass» 45 cm

    1758050     σπάτουλα «exoglass» 50 cm

σπάτουλες (110°C)

    1753525     σπάτουλα «elvea» 25 cm

    1753535     σπάτουλα «elvea» 35 cm

    1753545     σπάτουλα «elvea» 45 cm

σπάτουλες

      04-137     σπάτουλα PP 24 cm

      04-138     σπάτουλα PP 34 cm

      04-139     σπάτουλα PP 42 cm

παλέτες

  47.35447     σπάτουλα βουτύρου 11 cm

  47.32614     παλέτα ζαχαροπλαστικής  25 cm

  47.32612     παλέτα ζαχαροπλαστικής  30 cm

  47.34761     παλέτα ζαχαροπλαστικής  36 cm

σπάτουλες

  47.32618     σπάτουλα ψήστη 11 cm

  47.38877     σπάτουλα ψήστη 16 cm

  47.34265     σπάτουλα hamburger 12 cm

  47.34277     σπάτουλα / turner 20 cm

  47.34382     σπάτουλα / turner τρυπητή 20 cm
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κανάτες polycarbonate

    4565700     κανάτα / μεζούρα 0,23 lt 

    4565701     κανάτα / μεζούρα 0,50 lt 

    4565702     κανάτα / μεζούρα 1 lt 

    4565703     κανάτα / μεζούρα 2 lt 

    4565704     κανάτα / μεζούρα 4 lt 

κανάτες polypropylene

    3448402     κανάτα / μεζούρα 0,25 lt 

    3448405     κανάτα / μεζούρα 0,50 lt 

    3448410     κανάτα / μεζούρα 1 lt 

    3448420     κανάτα / μεζούρα 2 lt 

    3448430     κανάτα / μεζούρα 3 lt 

λαδικά

    05-143     λαδικό inox 0,7 lt 
    05-144     λαδικό inox 1 lt 

τρίφτης 

  5300530       τρίφτης τετράγωνος, inox
 10.40602       τρίφτης μακρόστενος, inox 39 cm

χωνιά

    5300150     χωνί με χερούλι, inox 15 cm

    5300151     χωνί με χερούλι, inox 12 cm 

      05-149     χωνί με φίλτρο, inox 12,5 cm

    0052360     χωνί πλαστικό 6 cm 

    0052361     χωνί πλαστικό 8 cm 

    0052362     χωνί πλαστικό 10 cm 

    0052363     χωνί πλαστικό 12 cm 

    0052364     χωνί πλαστικό 14 cm 

    0052365     χωνί πλαστικό 16 cm 

    0052371     χωνί πλαστικό 30 cm 

    0052372     χωνί πλαστικό 35 cm 

διανεμητές inox

    05-036     αχνηρίχτης με καπάκι 6,5x9,5 cm

    05-037     τυριέρα, μεγάλη τρύπα 6,5x9,5 cm 

    05-120     αλατιέρα / πιπεριέρα 12x15 cm 

    05-024     αλατιέρα / κανελιέρα 6,5x14 cm

    05-035     αλατιέρα / κανελιέρα 6,5x9,5 cm 

ποδιές

    03-237     ποδιά λάντζας πλαστικοποιημένη
    03-236     ποδιά πάνινη με τσέπη, λευκή

σακάκια μαγείρων

    03-296     σακάκι με μακρύ μανίκι medium

    03-297     σακάκι με μακρύ μανίκι large

    03-298     σακάκι με μακρύ μανίκι X-large

    03-299     σακάκι με μακρύ μανίκι XX-large

    03-248     σακάκι με κοντό μανίκι medium

    03-249     σακάκι με κοντό μανίκι large

    03-250     σακάκι με κοντό μανίκι X-large

    03-251     σακάκι με κοντό μανίκι XX-large

καπέλα

    03-245     καπέλο μάγειρα, πάνινο (σετ 5 τμχ.)
    03-246     καπέλο δίκοχο μάγειρα (σετ 5 τμχ.)

εργαλεία πίτσας

    05-069      φτυάρι πίτσας αλουμινίου, 
με ξύλινο χέρι

  0037605       ρόδα πίτσας

διανεμητές μπαχαρικών

    0037586     διανεμητής μπαχαρικών 4 θέσεων
    0037587     διανεμητής μπαχαρικών 6 θέσεων

βούρτσες

  30.40051   βούρτσα συρμάτινη 29 cm 

  30.40050   βούρτα χάλκινη με ξύστη 7,2χ31,5 cm 

φιάλες σάλτσας

    04-150     φιάλη κέτσαπ, 8oz 236 ml

    04-151     φιάλη μουστάρδας, 8oz 236 ml

    04-152     φιάλη μαγιονέζας, 8oz 236 ml

    04-153     φιάλη κέτσαπ, 12oz 354 ml

    04-154     φιάλη μουστάρδας, 12oz 354 ml

    04-155     φιάλη μαγιονέζας, 12oz 354 ml

    04-156     φιάλη κέτσαπ, 24oz 708 ml

    04-157     φιάλη μουστάρδας, 24oz 708 ml

    04-158     φιάλη μαγιονέζας, 24oz 708 ml

κάδοι κουζίνας 

    6930001     κάδος μπεζ 68 lt

    6930002     κάδος κόκκινος 68 lt

    6930003     κάδος μπεζ 87 lt

    6930004     κάδος κόκκινος 87 lt
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πινέλα ζαχαροπλαστικής

      230501     πινέλο ζαχαροπλαστικής Νο 40

      230502     πινέλο ζαχαροπλαστικής Νο 60

κουπάτ

  30.40101     κουπάτ σετ 14 τμχ., inox
  30.40102     κουπάτ κυματιστά, σετ 14 τμχ.,  inox

ρόδα σφολιάτας

    35-920     ρόδα σφολιάτας
    35-921     ρολό/κοπτικό διχτυωτό σφολιάτας

φόρμα κρέμας καραμελέ

    05-034     φόρμα κρέμας καραμελέ
αλουμινίου, 15 cl 7,5 cm

θερμόμετρο κατάψυξης

    1750301     θερμόμετρο κατάψυξης 
-40°C έως +50°C

θερμόμετρο ηλεκτρονικό

κορνέ

11-062005    κορνέ μεταλλικά αστέρι ή σκέτο
διάμετρος: 2-24 mm

11-031893    κορνέ πλαστικό, σετ 12 τμχ.

σακούλες ζαχαρ/κής

    1750121     σακούλα ζαχαροπλαστικής 25 cm

    1750122     σακούλα ζαχαροπλαστικής 30 cm

    1750123     σακούλα ζαχαροπλαστικής 35 cm

    1750124     σακούλα ζαχαροπλαστικής 40 cm

    1750125     σακούλα ζαχαροπλαστικής 45 cm

    1750126     σακούλα ζαχαροπλαστικής 50 cm

    1750127     σακούλα ζαχαροπλαστικής 60 cm

  35.00425     θερμόμετρο ηλεκτρονικό 
με χρονόμετρο

φλόγιστρο

 35.00084      φλόγιστρο καμινέτο
ζαχαροπλαστικής 

μεζούρες

    05-377     μεζούρα «κουτάλια» σετ 4 τμχ.
(1 κ.φ. - 1 κ.γ. - 1/2 κ.γ. - 1/4 κ.γ)

    05-378     μεζούρα «κούπες» σετ 4 τμχ.
(1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 κούπας)

σπάτουλες χούφτες

  47.38776     σπάτουλα χούφτα καμπύλη 14 cm

  47.38579     σπάτουλα χούφτα ίσια 15 cm

πινέλα σιλικόνης

 25.00030   πινέλο σιλικόνης 3χ19,5 cm 

 25.00031   πινέλο σιλικόνης 6χ25 cm 

 14.95313   πινέλο σιλικόνης, inox λαβή 25,5 cm 

σέσουλες αλουμινίου

      200241     σέσουλα αλουμινίου 300 gr

      200242     σέσουλα αλουμινίου 350 gr

      200243     σέσουλα αλουμινίου 600 gr

      200244     σέσουλα αλουμινίου 1.000 gr

      200245     σέσουλα αλουμινίου 1.750 gr

σέσουλες πλαστικές

    0052350     σέσουλα πλαστική 19 cm

    0052351     σέσουλα πλαστική 24 cm

    0052352     σέσουλα πλαστική 29 cm

    0052353     σέσουλα πλαστική 34 cm

    0052354     σέσουλα πλαστική 38 cm

    0052355     σέσουλα πλαστική 42 cm

θερμόμετρο / γράδο

 11-044320    θερμόμετρο καραμέλας, 70-180°C
 11-052251    γράδο σιροπιού
 11-052252    θήκη γράδου, αλουμινίου

τσέρκια
Δυνατότητα παραγωγής οποιουδήποτε συνδυασμού διαστάσεων και σχήματος σε τσέρκια .
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ζυγαριές 

  60.00002     ζυγαριά αναλογική, 5 kgr/25 gr
  30.40054     ζυγαριά ηλεκτρονική, 5 kgr/1gr

χορτομηχανή

    3443330     χορτομηχανή με ανταλλακτικό
δίσκο 30 cm 

πατατοκόπτης

  3449775      πατατοκόπτης επιτραπέζιος, 
με δύο κόπτες 36 ή 64 τρύπες 

τρόλεϊ κουζίνας 

    24-1013     τρόλεϊ inox
με τρία ράφια 76x38x76 cm

    24-1033     τρόλεϊ inox 
με τρία ράφια 86x54x94 cm 

    3007501     τρόλεϊ πλαστικό 
με τρία ράφια 103x51x96 cm 

καλάθια πλυντηρίου

 71-3016    καλάθι γενικής χρήσης
  71-3015    καλάθι γεν. χρήσης / μαχαιροπίρουνων
 71-3022    καλάθι πιάτων δίσκων
 71-3000    προέκταση καλαθιού ανοιχτή
 71-3009    καλάθι ποτηριών 16 θέσεων

 71-3002    προέκταση 16 θέσεων
 71-3010    καλάθι ποτηριών 20 θέσεων
 71-3003    προέκταση 20 θέσεων
 71-3011    καλάθι ποτηριών 25 θέσεων
 71-3004    προέκταση 25 θέσεων

 71-3012    καλάθι ποτηριών 36 θέσεων
 71-3005    προέκταση 36 θέσεων
 71-3013    καλάθι ποτηριών 49 θέσεων
 71-3006    προέκταση 49 θέσεων
 71-2001    τρόλεϊ μεταφοράς καλαθιών 

μαντολίνο 

  25.00099     μαντολίνο λαχανικών «Swing»
με μία οριζόντια διπλή λάμα και
μία julliene 4 & 10 mm

θήκες μαχαιροπίρουνων

    04-200     θήκη PP μαχαιροπίρουνων γκρι 
4 θέσεων

    04-202     θήκη τετράγωνη μαχαιροπίρουνων
λευκή

μίξερ χειρός

        61672     μίξερ χειρός «Bamix» 200 W
        61673     μίξερ χειρός «Bamix» 350 W

μηχανή pasta

  05.10190     μηχανή pasta «Titania»

στεγνωτήρας λαχανικών

  1755571       στεγνωτήρας λαχανικών 20 lt

ράβδοι στήριξης

    545070    ράβδος στήριξης μηνυμάτων 61 cm

    545071    ράβδος στήριξης μηνυμάτων 91 cm

    545072    ράβδος στήριξης μηνυμάτων 122 cm

ανοιχτήρια κονσερβών

      250101     ανοιχτήρι πάγκου «Bonzer»
      060011     ανοιχτήρι κονσερβών «Titan»
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δοχεία gastronorm inox

  60.46302     δοχείο GN 1/1 2 cm

  60.46303     δοχείο GN 1/1 6,5 cm

  60.46304     δοχείο GN 1/1 10 cm

  60.46305     δοχείο GN 1/1 15 cm

  60.46306     δοχείο GN 1/1 20 cm

  60.46307     δοχείο GN 1/2 2 cm

  60.46308     δοχείο GN 1/2 6,5 cm

  60.46309     δοχείο GN 1/2 10 cm

  60.46310     δοχείο GN 1/2 15 cm

  60.46311     δοχείο GN 1/2 20 cm

  60.46312     δοχείο GN 1/3 6,5 cm

  60.46313     δοχείο GN 1/3 10 cm

  60.46314     δοχείο GN 1/3 15 cm

  60.46315     δοχείο GN 1/3 20 cm

  60.46316     δοχείο GN 1/4 6,5 cm

  60.46317     δοχείο GN 1/4 10 cm

  60.46318     δοχείο GN 1/4 15 cm

  60.46319     δοχείο GN 1/4 20 cm

  60.46320     δοχείο GN 1/6 6,5 cm

  60.46321     δοχείο GN 1/6 10 cm

  60.46322     δοχείο GN 1/6 15 cm

  60.46323     δοχείο GN 1/6 20 cm

  60.46324     δοχείο GN 1/9 6,5 cm

  60.46325     δοχείο GN 1/9 10 cm

  60.46300     δοχείο GN 2/1 6,5 cm

  60.46301     δοχείο GN 2/1 15 cm

  60.46332     δοχείο διάτρητο GN 1/1 6,5 cm 

  60.46333     σχάρα στραγγίσματος 1/1
  60.46326     καπάκι δοχείου GN 1/1
  60.46327     καπάκι δοχείου GN 1/2
  60.46328     καπάκι δοχείου GN 1/3
  60.46329     καπάκι δοχείου GN 1/4
  60.46330     καπάκι δοχείου GN 1/6
  60.46331     καπάκι δοχείου GN 1/9

δοχεία gastronorm polycarbonate

    4564400     δοχείο GN 1/1, 8,5 lt 6,5 cm

    4564401     δοχείο GN 1/1, 13 lt 10 cm

    4564402     δοχείο GN 1/1, 19,5 lt 15 cm

    4564403     δοχείο GN 1/1, 25,6 lt 20 cm

    4564407     δοχείο GN 1/2, 3,9 lt 6,5 cm

    4564408     δοχείο GN 1/2, 5,9 lt 10 cm

    4564409     δοχείο GN 1/2, 8,9 lt 15 cm

    4564410     δοχείο GN 1/2, 11,7 lt 20 cm

    4564412     δοχείο GN 1/3, 2,4 lt 6,5 cm

    4564413     δοχείο GN 1/3, 3,6 lt 10 cm

    4564414     δοχείο GN 1/3, 5,3 lt 15 cm

    4564415     δοχείο GN 1/3, 6,9 lt 20 cm

    4564417     δοχείο GN 1/4, 1,7 lt 6,5 cm

    4564418     δοχείο GN 1/4, 2,5 lt 10 cm

    4564419     δοχείο GN 1/4, 3,7 lt 15 cm

    4564421     δοχείο GN 1/6, 1 lt 6,5 cm

    4564422     δοχείο GN 1/6, 1,5 lt 10 cm

    4564423     δοχείο GN 1/6, 2,2 lt 15 cm

    4564425     δοχείο GN 1/9, 0,57 lt 6,5 cm

    4564426     δοχείο GN 1/9, 0,85 lt 10 cm

    4564501     καπάκι GN 1/1
    4564522     καπάκι GN 1/2
    4564531     καπάκι GN 1/3
    4564541     καπάκι GN 1/4
    4564551     καπάκι GN 1/6
    4564561     καπάκι GN 1/9 

δοχεία φαγητού polypropylene

  46.03037     δοχείο GN 1/1, 21 lt (3037) 15 cm 

  46.03038     δοχείο GN 1/1, 28 lt (3038) 20 cm

  46.03033     δοχείο GN 1/2, 6,5 lt (3033) 6,5 cm

  46.03034     δοχείο GN 1/2, 10 lt (3034) 15 cm

  46.03035     δοχείο GN 1/2, 12,5 lt (3035) 20 cm

  46.03029     δοχείο GN 1/3, 2,5 lt (3029) 6,5 cm

  46.03030     δοχείο GN 1/3, 4 lt (3030) 10 cm

  46.03031     δοχείο GN 1/3, 6 lt (3031) 15 cm

  46.03026     δοχείο GN 1/4, 1,8 lt (3026) 6,5 cm

  46.03027     δοχείο GN 1/4, 2,8 lt (3027) 10 cm

  46.03028     δοχείο GN 1/4, 4,3 lt (3028) 15 cm

  46.03023     δοχείο GN 1/6, 1,1 lt (3023) 6,5 cm

  46.03024     δοχείο GN 1/6, 1,7 lt (3024) 10 cm

  46.03025     δοχείο GN 1/6, 2,6 lt (3025) 15 cm

  46.03020     δοχείο GN 1/9, 0,6 lt (3020) 6,5 cm

  46.03021     δοχείο GN 1/9, 1 lt (3021) 10 cm

  46.03022     δοχείο GN 1/9, 1,5 lt (3022) 15 cm 

1/4 1/4

1/6 1/6

1/3

1/9 1/91/9

1/1

1/2

GN 1/1: 53x32,5 cm
GN 1/2: 32,5x26,5 cm
GN 1/3: 32,5x17,6 cm

GN 1/4: 26,5x16,2 cm
GN 1/6: 17,6x16,2 cm
GN 1/9: 17,6x10,8 cm

διαστάσεις GN

δοχεία γυάλινα «Fido»

  00.30030     δοχείο αεροστεγές 50 cl

  00.30031     δοχείο αεροστεγές 75 cl

  00.30032     δοχείο αεροστεγές 100 cl

  00.30033     δοχείο αεροστεγές 150 cl

  00.30034     δοχείο αεροστεγές 200 cl

  00.30035     δοχείο αεροστεγές 300 cl

  00.30036     δοχείο αεροστεγές 400 cl

  00.30037     δοχείο αεροστεγές 500 cl

δοχεία γυάλινα

  00.30100     δοχείο με καπάκι 15 cl

  00.30101     δοχείο με καπάκι 25 cl

  00.30102     δοχείο με καπάκι 50 cl

  00.30103     δοχείο με καπάκι 100 cl

  00.30104     δοχείο με καπάκι 150 cl

  90.85812     δοχείο με καπάκι 1 lt

  90.85787     δοχείο με καπάκι 2,2 lt

δοχείο με ρόδες

  46.01183     δοχείο αποθήκευσης με ρόδες
53χ39,6χ37,5 cm 60 lt
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φραπιέρα, 300W HMD200

φραπιέρα χρωμίου, 400W ΑΚ2-2Τ

φραπιέρα σε διάφορα χρώματα, 400W ΑΚ2-2Τ ECO

φραπιέρα σε διάφορα χρώματα, 350W Α-2001

φραπιέρες

στίφτης, 180W 221204

στίφτης, 1/6hp ΑΚ/6

στίφτες

blender, 400W HBB908

blender, 800W BL-BMC

blender λευκό, με polycarbonated κανάτα, 550W 5KSB45

blenders

μηχανή καφέ φίλτρου 25/40 φλιτζανιών
μηχανή καφέ φίλτρου 80/110 φλιτζανιών
μηχανή καφέ φίλτρου με δύο θερμαντικές εστίες M100

μηχανές καφέ φίλτρου

παγοθραύστης 0,15kW TR-3

παγοθραύστης 0,12kW AK/14ECO

παγοθραύστες χόβολη

χόβολη, 1500W ΑΚ8-4

μηχανή espresso

μηχανή καφέ espresso DE-2GR

μύλος καφέ

μύλος αλέσεως καφέ BB-004

μηχανή σαντιγί / γρανιτομηχανή

μηχανής παραγωγής σαντιγί EQ51

γρανιτομηχανή, 2x12 lt, 650W 020.0101  

ψύκτης νερού

ψύκτης νερού, 250 ποτήρια/h K100 inox

ψύκτης νερού, 33 lt/h Μ33
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κρεπιέρα

κρεπιέρα, 40 cm, 3000W 212004

κρεπιέρα, 40 cm, 3000W 212004

παγομηχανή 45 kgr/24h, με αποθήκη 20 kgr SCN45

παγομηχανή 62 kgr/24h, με αποθήκη 30 kgr SCN75

παγομηχανή 150 kgr/24h C-150

αποθήκη πάγου, 200 kgr (για την C-150) ΒΙΝ-20

διατίθεται μεγάλη ποικιλία σε παγομηχανές

παγομηχανές

βιτρίνες

βιτρίνα ψυχόμενη (100x90x47 cm) VHF1000

βιτρίνα θερμαινόμενη (59x35x39 cm) WD200

διατίθονται βιτρίνες ψυχόμενες ή θερμαινόμενες σε διάφορες διαστάσεις.

μηχανές hot dog

μηχανή hot dog ατμού AK/1-AP3

μηχανή hot dog βρασμού AK/1-EP3

μηχανή hot dog roller με 5 ράβδους ΑΚ/10-R5

τοστιέρες

τοστιέρα μεσαία, ραβδωτή 
διατίθεται μονή, μεσαία και διπλή, με 
επιφάνειες λείες ή ραβδωτές ή μισές-μισές

φρυγανιέρες

φρυγανιέρα 4 θέσεων (διατίθεται και 2, 3, 6 θέσεων)

φρυγανιέρα με 1 σχάρα (διατίθεται και με σχάρες)

φρυγανιέρα 350/h, 1600W S1  

βαφλιέρα

βαφλιέρα «T-Tronic»
διατίθεται μονή ή διπλή, με αναλογικές ή ηλεκτρονικές ρυθμίσεις, με
ανταλλακτικές πλάκες τετράγωνες, στρογγυλές, παγωτού ή μαργαρίτα

πλατό ηλεκτρικό

πλατό ηλεκτρικό, λείο M1746
45χ46χ17 cm, 3.200 W

διατίθονται πλατό ηλεκτρικά ή υγραερίου 
σε διάφορες διαστάσεις.

γύροι 

γύρος υγραερίου ή ηλεκτρικός, 
σε διάφορες διαστάσεις σούβλας

εστίες 

επιτραπέζιες εστίες υγραερίου ή ηλεκτρικές
σε διαφόρων τύπων και διαστάσεωνμπεν μαρί

μπεν μαρί GN 1/1, ηλεκτρικό, 35χ54χ25 cm

φριτέζα

φριτέζα ηλεκτρική, 8 lt,
28χ42χ32 cm Mastercook F-8

διατίθονται μονές ή διπλές και 
σε άλλες χωρητικότητες

μ
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πολυκοπτικό

πολυκοπτικό CL50E

μίξερ

μίξερ, 1.200W, 6,7 lt Major

μιξερ χειρός

μίξερ χειρός - άξονας 35-55 cm MP 
μίξερ χειρός - άξονας 25-45 cm Combi 

πολυκοπτικό

Cutter R5Plus

μίξερ

μίξερ, 325W, 5 lt SKPM50

μίξερ, 44HP, 6,9 lt 5KSM7580XEER

ζαμπονομηχανή

ζαμπονομηχανή πλάγιας κοπής
λάμα 22 cm
διατίθεται και με λάμα 25 cm, 27,5 cm & 30 cm

ζυμωτήρια

ζυμωτήριο 10 lt, 5 kgr, 0,25 HP Z10A
διατίθεται και σε 20 lt, 30 lt, 45 lt, 60 lt & 80 lt

μίξερ 

μίξερ ζαχαροπλαστικής, 10 lt
διατίθεται και σε 20 lt

κρεατομηχανή

κρεατομηχανή 400 kgr/h, 2,2HP

φούρνος πίτσας

φούρνος πίτσας διπλός 3.000W Easy P 234
54x41x35 cm

φούρνος κυκλοθερμικός

φούρνος κυκλοθερμικός A43GM
2 λαμαρίνες, 60x58,5x53,7 cm, 3000 W

φούρνος κυκλοθερμικός

φούρνος κυκλοθερμικός A135GH
4 λαμαρίνες, 90x65x51cm 5.500 W

φούρνος υγραερίου

φούρνος υγραερίου ABG-054
5 ταψιών 60x40 cm, 5.400 W

ζυγαριές 

ζυγαριά αναλογική, 5 kgr/25 gr
ζυγαριά ηλεκτρονική, 5 kgr/1gr

φούρνος μικροκυμάτων

φούρνος μικροκυμάτων με γκριλ, 18 lt
45,2x36,2x26,2 cm
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ψυγεία πάγκοι

ψυγεία πάγκοι τοίχου με ψυκτικό μηχάνημα
σε διάφορες διαστάσεις και συνδυασμούς
πορτών και συρταριών

καταψύξεις

κατάψυξη μπαούλο, 191 lt D300DF
101x72x85 cm
διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις

mini bar

αθόρυβο minibar αμμωνίας, 50 lt C420B
43x50x80 cm

καταψύξεις

κατάψυξη με συρόμμενα κρύσταλλα 360 lt
116χ62χ86 cm
διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις

βιτρίνα supermarket

βιτρίνα τυροκομικών/αλλαντικών/κρεάτων
διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις 

ανοξείδωτες κατασκευές
Αναλαμβάνουμε 
το σχεδιασμό και 

την ολοκληρωμένη 
παραγωγή ανοιξείδωτων
κατασκευών για χώρους

κουζίνας. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε:

λάντζες ανοιχτές 
με γούρνες και θέση

για πλυντήριο πιάτων, 
τραπέζια εργασίας 
ανοιχτά ή κλειστά, 

φούσκες τοίχου, 
ποτηριέρες με 

συρόμμενα κρύσταλλα,
κ.ά.

πλυντήρια

πλυντήριο πιάτων/ποτηριών E40
καλάθι 40x40 cm

πλυντήριο πιάτων/ποτηριών N1000
καλάθι 50x50 cm

διατίθονται πλυντήρια με διάφορες 
χωρητικότητες και σε διάφορες διαστάσεις.

ψυγείο θάλαμος

κατασκευάζεται κατόπιν παραγγελίας, 
ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου σας 

ψυχόμενη αποθήκη, συντήρηση, inox, 59x62x187 cm                                                            ABX 400PV

ψυγείο συντήρηση βιτρίνα, 59x61x189 cm                                                                                  CL390VG

ψυχόμενη αποθήκη, κατάψυξη, inox, 59x62x187 cm                                                              ABX 400N

βιτρίνα συντήρηση κρασιών 59x60x185 cm                                                                            CLW390VG

ψυχόμενες αποθήκες
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δοχεία πεντάλ, inox

    60.34501     δοχείο απορριμμάτων, inox, (20,5x28,5 cm) 5 lt

    60.34502     δοχείο απορριμμάτων, inox, (25x40,5 cm) 12 lt

    60.34503     δοχείο απορριμμάτων, inox, (29,5x45 cm) 20 lt

    60.34504     δοχείο απορριμμάτων, inox, (30x63,5 cm) 30 lt

    60.84600     πιγκάλ inox

κάδοι πλαστικοί

    21.55303     κάδος «Bullet roll top» ασημί/μαύρο, (25,4x25,4x38,8 cm) 10 lt

    21.78045     κάδος «Bullet roll top» ασημί/μαύρο, (34x34x57 cm) 25 lt

    21.55301     κάδος «Bullet roll top» ασημί/μαύρο, (39,1x39,1x74 cm) 50 lt 

    21.86133     κάδος «Pacific clip» ανθρακί/ασημί, (18,9x23,5x35 cm) 10 lt

    21.86157     κάδος «Pacific clip» ανθρακί/ασημί, (26x34x47 cm) 25 lt

    21.86181     κάδος «Pacific clip» ανθρακί/ασημί, (29,4x37,6x65,3 cm) 50 lt

δοχεία πεντάλ

    21.85376     κάδος πεντάλ , (24,6x21x27,7 cm) 5 lt

    21.69795     κάδος πεντάλ, (30,8x28,1x44,8 cm) 20 lt
    21.81125     κάδος πεντάλ, (30,9x34,9x69,7 cm) 40 lt

    21.85374     κάδος πεντάλ, μαύρος, (24,6x21x27,7 cm) 5 lt

    21.76454     κάδος πεντάλ, μαύρος, (30,8x28,1x44,8 cm) 20 lt

    21.81134     κάδος πεντάλ, μαύρος, (30,9x34,9x69,7 cm) 40 lt

    21.85380     κάδος πεντάλ, κόκκινος, (24,6x21x27,7 cm) 5 lt

    21.76458     κάδος πεντάλ, κόκκινος, (30,8x28,1x44,8 cm) 20 lt

    21.81135     κάδος πεντάλ, κόκκινος, (30,9x34,9x69,7 cm) 40 lt

δοχεία πεντάλ

    21.73551     κάδος με ρόδες και πεντάλ πράσινος, 49x55,6x89 cm 110 lt 

    21.76805     κάδος κήπου με ρόδες, 58χ52χ88 cm 110 lt

δοχεία απορριμμάτων/σταχτοδοχεία

    60.34500     δοχείο απορριμμάτων/σταχτοδοχείο, inox 25χ59 cm

     7940902     δοχείο απορριμμάτων/σταχτοδοχείο, σατινέ 24x58,5 cm

    27.00577     σταχτοδοχείο δαπέδου, inox 13x100 cm

κάδοι push

         57591     κάδος push, πεντάλ & εσωτ. κάδο, ανθρακί 52 lt

         57593     κάδος push, πεντάλ, με σταχτοδοχείο & εσωτ. κάδο γκρι 52 lt

           1840     κάδος inox push με εσωτ. κάδο, γυαλιστερός ή ματ 40 lt 

δοχεία πεντάλ

3540-00-GRY     κάδος «Slim Jim», γκρι, 51x28x76 cm 87 lt

3541-00-GRY     κάδος «Slim Jim» με χερούλια, γκρι, 59x28x62 cm 60 lt 

2673-60-GRY     παλινδρομικό καπάκι untouchable, γκρι,
(για κάδους Slim Jim), 52,3x29,4x12,7 cm

κάδοι κουζίνας 

     6930001     κάδος με πεντάλ, μπεζ 68 lt

     6930002     κάδος με πεντάλ, κόκκινος 68 lt

     6930003     κάδος με πεντάλ, μπεζ 87 lt

     6930004     κάδος με πεντάλ, κόκκινος 87 lt
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επαγγελματικοί διανεμητές υγιεινής
συσκευές κρεμοσάπουνου, inox ή πλαστικές • συσκευές παραγωγής
αφρού, χρωμίου ή πλαστικές • στεγνωτήρες χεριών με φωτοκύτταρο, inox
ή πλαστικοί • συσκευές επαγγελματικού ρολού wc inox ή πλαστικές  
• συσκευές για χαρτί υγείας ζιγκ-ζαγκ, inox ή πλαστικές • συσκευές 
χειροπετσέτας ζιγκ-ζαγκ, inox ή πλαστικές

χαρτικά / σακούλες απορριμμάτων

 0031-00301     χειροπετσέτα ζιγκ-ζαγκ 4.000 τμχ. (20 πακ. x 200 φύλλα)
 0031-00210     χαρτί υγείας γκοφρέ, 90 gr / 40 ρολά 
 0031-00310     ρολό υγείας βιομηχανικό 500 gr / 12 ρολά
 0031-00100     χαρτί ρολό λείο βιομηχανικό 1000 gr / 10 ρολά
 0031-00996     χαρτί ρολό γκοφρέ βιομηχανικό 800gr / 6 ρολά
 0178-00106     σακούλα απορριμμάτων 65x90 cm (20 Kgr)
 0178-00629     σακούλα απορριμμάτων 80x100 cm (20 Kgr)

υγρά καθαρισμού

 0291-00006     υγρό πλυντηρίου «Epic» 5 lt

 0291-00000     υγρό πλυντηρίου «Epic» 10 lt

 0291-00003     στεγνωτικό πλυντηρίου «Vodry» 5 lt

 0291-00001     στεγνωτικό πλυντηρίου «Vodry» 10 lt

 0291-00004     υγρό πιάτων «3d plus» 5 lt

 0291-00002     υγρό πιάτων «3d plus» 10 lt

 0291-00007     υγρό χλώριο «Chlorofresh» 10 lt

 0017-00010     υγρό χλώριο συμπυκνωμένο «Chlorofresh» 4 lt 

 0291-00012     υγρό χλώριο «Rico» 4 lt

 0291-00011     υγρό γενικού καθαρισμού «Rico» 4 lt

 0178-00005     καθαριστικό φούρνων «Suma grill» 5 lt

 0017-00016     υγρό κρεμοσάπουνο «Primera» 4 lt

καθαρισμός

     3001145     τρόλεϊ σφουγγαρίσματος διπλό με πρέσα
     3001193     ανταλλακτική πρέσα
     3001518     πινακίδα “wet floor”

κολωνάκια διαδρόμου

      3795003     κολωνάκι διαδρόμου inox με μπλε ταινία 2 m 1 m

       3795004     κολωνάκι διαδρόμου inox με κόκκινη ταινία 2 m 1 m

       3795001     κολωνάκι διαδρόμου inox 1 m

       3795010     κορδόνι μπλε 1,5 m

       3795011     κορδόνι κόκκινο 1,5 m

πίνακες ανακοινώσεων

       3791002     πίνακας ανακοινώσεων, inox 62,5x51x132 cm

         02-110     πίνακας ξύλινος με πόδια (μαρκαδόρου) 62,5x125 cm

         01-128     πίνακας ξύλινος με πόδια (κιμωλίας) 70x135 cm

         01-328     πίνακας ξύλινος τοίχου (κιμωλίας) 47x82 cm

πινακίδες σήμανσης
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Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ, 177 78 Ταύρος
τηλ.: 210.3427.009, fax: 210.3473.074

e-mail: masterequip@otenet.gr

www.masterequip.gr
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