
BAR

Gun metal

70.50061                 
σέικερ inox, 
30 cl

70.50062                 
σέικερ inox, 
50 cl

70.50063                 
σέικερ inox, 
70 cl

60.26042                  
σέικερ inox,
«Στρόβιλος», 35 cl

60.26041                  
σέικερ inox,
«Στρόβιλος», 50 cl

60.26040                  
σέικερ inox,
«Στρόβιλος», 70 cl

143.10067              
σέικερ «Tin»
inox 18/10, 84 cl
ενισχυμένη βάση

143.10062              
σέικερ «Tin»
inox 18/10, 60 cl
ενισχυμένη βάση

143.10063              
σέικερ «Tin»
inox 18/10, 82 cl

143.10064              
σέικερ «Tin to Tin»
inox 18/10, 82 cl

60.26050                
σέικερ «Tin to Tin»,
inox, 70 cl

60.26051                
καπάκι σέικερ 
«Tin to Tin» inox

27.30011
κουτάλι bar, 
Gun Metal, 
35 cm

27.30012
αφροσυλλέκτης 
Gun Metal, 
18 cm

27.30013
σουρωτήρι 
Gun Metal, 
18 cm

27.30009
Tin Tin shaker
«Gun Metal», 
82 cl

27.30008
shaker Boston
«Gun Metal», 

70 cl
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60.26043                 
σέικερ Boston
με γυάλινο ποτήρι,
70 cl

60.26044                 
σέικερ Boston
με γυάλινο ποτήρι
με διαβάθμιση και
λάστιχο, 70 cl

60.26045 
σέικερ boston
με επένδυση
βινυλίου
μαύρο, 70 cl

143.10074               
σέικερ Parisienne
inox 18/10, 
μαύρο ματ, 90 cl

18.10070                 
σέικερ Parisienne
inox, 50 cl

70.50059                 
σέικερ inox
με σίτσ, 65 cl

60.26046
σέικερ boston
με επένδυση
βινυλίου
κόκκινο, 70 cl

60.26047
σέικερ boston
με επένδυση
βινυλίου
μπλε, 70 cl

60.26039                  
σέικερ «Μπουκάλι»,
30 cl

BAR

27.30018
jigger κωνικό, 
inox, χάλκινο
3-6 cl

Copper

60.26048                 
ποτήρι για σέικερ
«Mahattan»

60.26049                 
ποτήρι για σέικερ
«Boston»

08.20001                 
κύπελο φραπιέρας

70.50060                 
κύπελο φραπιέρας
με χείλος

70.50123                 
ποτήρι inox
με σίτα, 9 cm | 9 cm

143.10039               
ελατήριο bar
inox

σέικερ

27.30021
κουτάλι bar, 
χάλκινο, 
50 cm

142.10054
κουτάλι bar, 
χάλκινο, 
27 cm

27.30019
αφροσυλλέκτης, 
χάλκινο, 18 cm

27.30016
σέικερ Tin to Tin
2 τεμαχίων, inox, 

χάλκινο
70 cl

05.07192
σέικερ Parisienne
2 τεμαχίων, inox, 
χάλκινο
60 cl

27.30017
jigger κωνικό, 
inox, χάλκινο

3-5 clς

143.10035
τσάντα εργαλείων «Luxury bartender cube», περιλαβάνει:
• 4 πώματα ροής,
• 1 αφροσυλλέκτης,
• 1 κουτάλι μπαρ,
• 1 ανοιχτήρι,
• 1 σέικερ Cobbler 80 cl,
• 1 jigger,
• 1 κωνικό σουρωτήρι,
• 1 πρέσα εσπεριδοειδών,
• 1 muddler,
• 1 λαβίδα,
• 1 μεζούρα.
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jiggers

18.10046            
jigger inox
15-30 ml

18.10047            
jigger inox
20-40 ml

18.10048            
jigger inox
25-50 ml

18.10049            
jigger inox
30-60 ml

27.30030            
jigger copper
25-50 ml

27.30029            
jigger inox
35-50 ml

18.10041            
jigger inox
15-75 ml

60.26062
jigger χάκλινο
15-30 ml

60.26061
jigger χάκλινο
20-40 ml

60.26060
jigger χάκλινο
25-50 ml

60.26059
jigger χάκλινο
30-60 ml

143.10041
jigger inox
15-30 ml

143.10042
jigger inox
15-30-45 ml

143.10043
jigger inox
15-30 & 45-60 ml

27.30010
jigger Gun Metal
25-50 ml

27.30080
jigger rubber
inox, 30-60 ml

27.30031
jigger πλαστικό
20-40 ml

18.10042
jigger inox
26-52 ml

18.10043
jigger inox
30-42 ml

18.10044
jigger inox
30-52 ml

18.10045
jigger inox
30-60 ml

143.10069
jigger inox
15-60 ml

143.10070          
jigger inox «Deco»
15-30 ml

143.10071          
jigger inox «Deco»
10-20 & 40 ml

143.10072          
jigger inox «Deco»
15-30-45 ml

143.10073          
jigger inox «Deco»
15-30 & 45-60ml

143.10068          
jigger γυάλινο
20-90 ml

27.30032            
jigger πλαστικό,
60 ml 

143.10040                                
σετ jigger διάφανα, 4 τμχ.
7,5-15 ml / 22,5-30 ml
37,5-45 ml / 52,5-60 ml

18.10035                                  
δοσομετρητές / κουτάλια, inox
1-2,5-5-15 ml

18.10036                                  
δοσομετρητές / κούπες, inox
60-80-125-250 ml

143.10027                                
κουτάλι μεζούρα διπλό, PC
κουτάλι σούπας / τσαγιού
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BAR

jullep - σουρωτήρια

18.20162
σουρωτήρι bar

κουάλι jullep πλαστικό

143.10009
χάλκινο χρώμα

143.10010
ασημένιο χρώμα

143.10017  
κουτάλι bar PC, τρυπητό 

143.10018
κουτάλι bar PC, τρυπητό,
χάλκινο χρώμα

27.30023
σουρωτήρι κωνικό 
με διπλή σίτα, 8 cm

27.30024
σουρωτήρι με διπλή σίτα, 
7,6 cm

143.10011
σουρωτήρι cocktail, inox
κωνικό, 8,5 cm

143.10012
σουρωτήρι cocktail, inox
στρογγυλό, 8,5 cm

143.10013
αφροσυλλέκτης Hawthorn,
inox

27.30022
αφροσυλλέκτης Hanthorn,
inox, με τρύπες 2 mm

143.10014
αφροσυλλέκτης Hawthorn
Deluxe με εργονομική λαβή

143.10075
αφροσυλλέκτης, Hawthorn,
inox μαύρος ματ

18.10023
αφροσυλλέκτης, inox

143.10015
αφροσυλλέκτης «King», inox

60.26057
αφροσυλλέκτης, 
8,9x15,8 cm

18.10024
αφροσυλλέκτης, inox

143.10016
αφροσυλλέκτης PC 
με 4 αυτιά, με inox σύρμα
χάλκινο χρώμα
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27.30063               
stirring glass
«Carats», 75 cl

14.60027               
mixing glass 
«Timeless», 72,5 cl

143.10034             
mixing glass
«Sokata», 75 cl

27.30061               
stirring glass, 55 cl
με λοξό χείλος

27.30056               
stirring glass 
«Astor», 50 cl

27.30081               
stirring glass 
«Flashback», 75 cl

27.30062               
stirring glass
«Japanese», 65 cl

27.30057               
stirring glass 
κρυσταλλίνης
60 cl

27.30058               
stirring glass 
«Diamond cut»
κρυσταλλίνης, 60 cl

27.30059               
beaker 
«Diamond cut», 
κρυσταλλίνης, 17 cl

27.30060               
beaker 
«Diamond cut»
κρυσταλλίνης, 10 cl

27.30025

27.30006

27.30027

18.10056

18.10055

18.10051

60.26063

60.26064

18.10052

18.10053

18.10054

60.26065

142.10053
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27.30026

stirring glasses

27.30026     κουτάλι bar extra long, inox, 50 cm

27.30025     κουτάλι bar extra long, inox, 50 cm

27.30006     κουτάλι bar inox, 40 cm

18.10056     κουτάλι bar inox, 32 cm

27.30027     κουτάλι bar βαρύ, inox, 30,5 cm

18.10055     κουτάλι bar inox, 28 cm

18.10054     κουτάλι bar inox, 35 cm

18.10053     κουτάλι bar inox, 30 cm

18.10052     κουτάλι bar inox, 28 cm

60.26063     κουτάλι bar inox, 30 cm

60.26065     κουτάλι bar inox, 29 cm

142.10053  κουτάλι bar inox μαύρο, 28 cm

60.26064     κουτάλι bar inox, 27 cm

18.10051     κουτάλι bar inox, 25 cm

18.10022     αναδευτήρας bar, 25 cm

60.26066     κουτάλι bar inox, τρυπητό, 23 cm

κουτάλια bar
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muddlers πρέσες - στίφτες

143.10007
muddler «XL» PP, 
πράσινο, 29,5 cm

143.10008
muddler «XL» PP, 
διάφανο, 29,5 cm

143.10006
muddler XL εργονομικό PP,
μαύρο, 29,5 cm

143.10004
muddler εργονομικό PP,
μαύρο, 23 cm

143.10005
muddler εργονομικό PP,
πορτοκαλί, 23 cm

05.04116
muddler ABS 
μαύρο, 4 cm | 24 cm

05.04115
muddler ABS 
μαύρο, 2,6 cm | 21 cm

27.30033
muddler inox με PE κεφαλή,
21 cm

muddler inox

60.26077    18 cm

60.26078    21 cm

05.04184
muddler μαύρο, 21 cm

60.26080
muddler ξύλινο, 25,4 cm

60.26079
muddler ξύλινο, 21 cm

143.10028
πρέσα lime, μαύρη

143.10029
πρέσα lime, κίτρινη

27.30048
πρέσα lime, 
αλουμίνιο/πλαστικό

27.30049    
πρέσα lime διπλή, μεταλλική
μαύρη/κόκκινη

27.30050
πρέσα lime διπλή, μεταλλική
κίτρινη/πράσινη

35.10292
πρέσα μεταλλική

27.30052
στίφτης φέτας λεμονιού, inox,
8χ7 cm

18.10081
λεμονοστίφτης, inox

18.10082    λεμονοστίφτης
bar, inox

27.33023
κόπτης εσπεριδοειδών, inox
20x15 cm | 19 cm
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λαβίδες σετ bar - τρίφτες

BAR

λαβίδες bar, inox

27.37101    14,5 cm

142.10058  30 cm

λαβίδες διακόσμησης, 
inox 18/10

143.10024  16 cm

143.10023  21 cm

27.30053
λαβίδα διακόσμησης, inox
25 cm

27.30054
λαβίδα με στρογγυλή άκρη,
inox, 15 cm

λαβίδες πάγου PC

143.10025  χάλκινο χρώμα

143.10026  ασημί χρώμα

10.10072
λαβίδα πάγου inox,
17,5 cm

λαβίδες πάγου inox

10.10068
inox, 16 cm

10.10100
μαύρο χρώμα, 16 cm

10.10101
χρυσό χρώμα, 16 cm

λαβίδες πάγου inox

10.10087
inox, 12,5 cm

10.10089
inox, 16,5 cm

10.10099
χρυσό χρώμα, 16,5 cm

10.10073
λαβίδα πάγου inox 
«κοχύλι», 13 cm

27.30046
κουτάλι αψέντι
3,7 cm | 16,3 cm

bar organisers, inox
18.10026 3 θέσεων
18.10027 4 θέσεων
18.10028 5 θέσεων
18.10029 6 θέσεων
18.10030 8 θέσεων

μπουκάλια σχεδιασμού
60.26189 0,5 lt
60.26188 1 lt

διανεμητές υγρών

05.04030   1 lt

05.04031   2 lt

05.04032   2,5 lt

μπουκάλια με καπάκι
70.10179 διάφανο 32 oz
70.10180 κόκκινο 32 oz
70.10181 κίτρινο 32 oz

27.37197
γουδί από γρανίτη
με γουδοχέρι
12 cm | 6,5 cm

60.18017
γουδί ξύλινο με γουδοχέρι
12 cm | 10 cm

τρίφτες γενικής χρήσης
3,5χ3 cm | 32,5 cm
14.68042 κόκκινος
14.68048 γαλάζιος

27.30055
τρίφτης μπαχαρικών, inox
13 cm
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BAR

8

dash bottles

δίσκοι κοπής

εργαλεία διακόσμησης

27.30036                
dash bottle «Elixir»
τετράγωνο, 
με pourer, 10 cl
5,7 cm | 13,5 cm

27.30086                
dash bottle «Elixir»
με pourer, 10 cl
5,2 cm | 14,2 cm

27.30087                
dash bottle «Elixir»
με pourer, 10 cl
3,7x7,7 cm | 15 cm

27.30035                
dash bottle 
ανάγλυφο, 20 cl
(χωρίς pourer)
9 cm | 10,7 cm

27.30037                
dash bottle 
old fashioned, 
20 cl (χωρίς pourer)
7 cm | 11,2 cm

27.30038                
bitter bottle, 
10 cl
(χωρίς pourer)
5,6 cm | 13 cm

27.30039                
spray dash, 8 cl
Martini Mister
5 cm | 16 cm

143.10048             
γυάλινο μπουκάλι
ψεκασμού
τετράγωνο, 10 cl

143.10049             
γυάλινο μπουκάλι
ψεκασμού
στρογγυλό, 10 cl

143.10038             
μπουκάλι 
δοσομετρητή, 10 cl

143.10056             
πώμα ροής PC
για dash bottle
χάλκινο χρώμα

143.10057             
πώμα ροής PC
για dash bottle
ασημένιο χρώμα

27.30040                
φελός pourer         
για dash bottles

05.04498                
μουκάλι bitter
skull, 12,6 cl

49.20001               
δίσκος κοπής PE
λευκός 33x18 cm

143.10058             
δίσκος, ξύλο 
στρογ.,
12,5 cm

143.10059             
δίσκος, ξύλο 
τετράγ., 
10χ15,5 cm

143.10060             
δίσκος, ξύλο
μεσαίος,
10χ23 cm

143.10061             
δίσκος, ξύλο
μεγάλος,
10χ27,5 cm

05.05815               
κουτάλι φόρμας
οβάλ
1,6x3 cm | 15,5 cm

05.05811               
κουτάλι φόρμας, 
στρογ.
2,2 cm

05.05817               
διακορευτής
ντομάτας
2,3 cm | 16 cm

05.05821               
ξύστρα λεμονιού,
ρίγα
2,4x4,2 cm | 15 cm

05.05820               
μαχαίρι/ρίγα
εσπεριδοειδών, 
17 cm

δίσκοι κοπής
«Vintage»

18.30054             
μαχαίρι οδοντωτό, 12,5 cm

35.10141             
μαχαίρι παπαγαλάκι, 6 cm

35.10127             
μαχαίρι οδοντωτό, 10 cm

176.10002           
μαχαίρι οδοντωτό
PaperStone, 13 cm

μαχαίρια bar
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BAR

πώματα ροής - δοσομετρητές

143.10076
drink station
γκρι μεταλλικό
84,5x55 cm 34 cm

143.10077
φορητό bar από ABS, γκρι
160x115χ72 cm

143.10051
πώμα συνεχούς ροής,
inox/καουτσούκ

18.10063
κεραστήρι inox στενό 
με καπάκι

60.26026
κεραστήρι inox, 
με καπάκι (ροδέλα)

60.26028
κεραστήρι με μακρύ στόμιο,
ασημί

60.26027
κεραστήρι με κοντό στόμιο,
ασημί

143.10054
πώμα συνεχούς ροής,
πλαστικό, μαύρο

143.10055
πώμα συνεχούς ροής,
πλαστικό, διάφανο

60.26029
κεραστήρι χωρίς κολάρο

πώμα συνεχούς ροής,
πλαστικό

143.10052  μαύρο

143.10053  κόκκινο

κεραστήρια συνεχούς ροής 
60.26030    διάφανο
60.26031    κόκκινο
60.26032    μαύρο
60.26033    πορτοκαλί
60.26034    πράσινο

143.10050
λαστιχένιο καπάκι, μαύρο 
για πώμα συνεχούς ροής

δοσομετρητές 

60.26022    3 cl

60.26023    4 cl

60.26024    5 cl

35.10175
πώμα φιαλης

δοσολήπτες (σκέτοι) 

60.26010    2 cl

60.26011    3 cl

60.26012    4 cl

60.26013    5 cl

60.26014    δοσολήπτης 
3 cl, 4 cl, 5 cl

60.26015    δοσολήπτης
κρασιού, 125 ml

60.26016
αντάπτορας δοσολήπτη

επιτοίχια βάση για μπουκάλια
και δοσολήπτες

60.26018    μονή

60.26019    διπλή

60.26020    τριπλή

60.26021    τετραπλή



BAR

27.31014
φιάλη κωνική, 
10 cl
6,4 cm | 10,7 cm

27.31013
φιάλη κωνική, 
25 cl
8,2 cm | 14 cm

27.31012
φιάλη κωνική, 
50 cl
10,5 cm | 17,5 cm

27.31011
φιάλη κωνική, 
100 cl
13 cm | 22 cm

27.31015
σφαιρική φιάλη
50 cl
10,5 cm | 17 cm

27.31007
δοχείο/μεζούρα
10 cl
5,7 cm | 7,5 cm

27.31006
δοχείο/μεζούρα
25 cl
7,7 cm | 9,7 cm

27.31005
δοχείο/μεζούρα
25 cl
6 cm | 12 cm

27.31004
δοχείο/μεζούρα
60 cl
8 cm | 15 cm

27.31002
ογκομετρικός
κύλινδρος, 50 cl
5,7/10 cm | 35 cm

27.31003
ογκομετρικός
κύλινδρος, 25 cl
4,8/9 cm | 30 cm

27.31010
μπουκάλι 
με πώμα,12,5 cl
5,7 cm | 11 cm

27.31009
μπουκάλι 
με πώμα, 25 cl
7 cm | 13,5 cm

27.31008
μπουκάλι 
με πώμα, 50 cl
8,5 cm | 17,2 cm

Chemistry with lab

27.31001
γυάλινη πιπέτα
2 ml (33,5 cm)

70.50080 
σιφόν σαντιγί
αλουμινίου, 0,5 lt

70.50081 
σιφόν σαντιγί
αλουμινίου, 1 lt

70.50078               
αμπούλες σαντιγί
«Liss», 10 τεμ.

70.50082               
σιφόν σόδας, 1 lt

27.33022               
σιφόν σόδας, 
με πλαστικό δοχείο
και μεταλλικό
πλέγμα, 1 lt

05.05496               
αμπούλες σόδας
10 τεμ.

10

σιφόν
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BAR

οργάνωση bar

27.30074
σετ διακόσμησης ABS, 
για αλάτι και ζάχαρη
20x16 cm | 7,5 cm

κρεμάστρες ποτηριών, inox 
18.10076    25 cm
18.10077    40 cm
18.10078    60 cm

05.03220
πετσέτα bar
50x30 cm

66.13002
πετσέτα μπαρ μαύρη, 
47χ27 cm

πετσέτα σε ρολό 10 τεμ.
40χ60 cm
60.22026    μαύρη
60.22027    λευκή
60.22028    μπλε

αντιολισθητικό πανί PVC
σε ρολό 0,6χ5 m - 200 gr/m
70.50137    μαύρο
70.50138    γκρι
70.50139    μπορντό
70.50140    πράσινο

αντιολισθητικό πανί PVC
σε ρολό 0,6χ5 m - 400 gr/m
70.50141    μαύρο
70.50142    γκρι
70.50143    μπορντό
70.50144    πράσινο

πετσέτα σαμπάνιας σε ρολό
12 τεμ.

60.18085    μπεζ

60.18086    μπλε

60.18087    μαύρη

60.18089    μπορντώ

πετσέτα σαμπάνιας,  3 τεμ.

60.18090    λευκή

60.18127    μαύρη

70.50145
bar organizer μαύρο
24x15 cm | 10,5 cm

143.10001  
bar organizer μαύρο
24x14,5 cm | 11 cm

21.10056
bar organizer inox
24x15 cm | 10 cm

143.10002  
bar organizer
φυσικό ξύλο
24x14,5 cm | 12 cm

143.10003  
bar organizer
φυσικό ξύλο με πλέγμα
24x14,5  cm | 12 cm

27.30070    
ράφι για 8 μπουκάλια
81x10,5 cm | 15,5 cm

ράφια για μπουκάλια, ABS
μαύρα

143.10065  
56x11 cm | 21 cm

143.10066  
85x11 cm | 21 cm

σταντ για μαχαιροπίρουνα
inox
70.50064    2 θέσεων
70.50065    3 θέσεων

σταντ για καλαμάκια
inox
108.10009  10 cm | 13 cm
108.10008  15 cm | 15 cm
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BAR

12

οργάνωση bar

05.07106
bar mat με rinser, χωνευτό
70x15 cm | 2 cm

05.07105
ψεκαστήρας νερού - rinser
(χωνευτό)
17,5x16 cm | 13 cm

05.07104
ψεκαστήρας νερού - rinser
επιτραπέζιος
17,5x16 cm | 15 cm

62.10002
πλυντήριο ποτηριών
με βεντούζα

62.10001
πλυντήριο ποτηριών γκρι

21.10564
πλυντήριο ποτηριών με βάση
αλουμινίου και βεντούζες

60.26090
σχάρα ποτηριών μαύρη,
54χ34 cm

σχάρα ποτηριών
53,5x33,5 cm

88.15400    γκρι

88.15401    μαύρη

88.15000
bar mat μαύρο, 
60,5x8 cm

143.10090
bar mat
70x10 cm

88.15001
bar mat γκρι μεταλλικό, 
60,5x8 cm

143.10033
service mat XL
μαύρο, 20x60 cm

88.15100
service mat μαύρο, 
45x30 cm

88.15101
bar mat γκρι, 
45χ30 cm

05.04102
service mat, 30x17 cm

18.10025
bar mat, inox
61,5x8 cm | 2 cm

108.10014
σχάρα ποτηριών inox 18/10,
70x20 cm

σχάρα ποτηριών εντοιχιζόμενη
inox 18/10
108.10015  80χ10 cm
108.10016  100χ10 cm
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παγοδιατηρητές

BAR

108.10004  
συντηρητής πάγου, inox, 8 lt

ψυγείο/θερμός, μπλε

70.50147  32 lt

ψυγείο-συντηρητής πάγου 

146.20060    10 lt
30x20 cm | 25 cm

21.10052      42 lt
46x25 cm | 40 cm

70.50070  
παγοθραύστης, χρωμιωμένος

70.50069  
παγοθραύστης πλαστικός με
βεντούζα

60.26068 σουβλί πάγου

60.26067 τρίαινα πάγου

143.10031  
τσουβάλι πάγου
βαμβακερό

143.10032  
σφυρί πάγου ξύλινο
13 cm | 37,5 cm

συντηρητές πάγου 4,25 lt
22 cm | 21 cm
05.04020    λευκός
05.04021    μαύρος
05.04022    ασημί
05.04023    κόκκινος

συντηρητές πάγου 10 lt
32 cm | 23 cm
05.04540    λευκός
05.04541    μαύρος
05.04542    ασημί
05.04543    κόκκινος
05.04544    κίτρινος

συντηρητής πάγου, 
ABS ασημί, στρογγυλός

70.50148  4 lt

70.50150  10 lt

συντηρητής πάγου, 
ABS μαύρος, στρογγυλός

70.50149  4 lt

70.50151  10 lt

60.26073  
συντηρητής πάγου, μαύρος
4 lt

ψυγείο μεταφοράς πάγου 

60.26076  9 lt (27x31 cm)

60.26075  15 lt (32χ39 cm)

60.26074  23 lt (36χ44 cm)

70.50153  συντηρητής
πάγου, ABS μαύρος,
τετράγωνος, 10 lt
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σέσουλες πάγου καλούπια πάγου
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σέσουλες πάγου PC

27.33014    μαύρη, 0,7 lt

27.33015    κόκκινη, 0,35 lt

27.33016    μαύρη, 0,18 lt

σέσουλες πάγου, PP
τρυπητές, 10 oz

143.10019  μαύρη

143.10020  χάλκινο χρώμα

143.10021  χρυσό χρώμα

143.10022  ασημί χρώμα

σέσουλα πάγου
09.10076    μπλε
09.10189    μαύρη

142.10078  
σέσουλα παγου πλαστική
διάφανη τρυπητή, PP

143.10030  
θήκη σέσουλας, PP

σέσουλες πάγου inox

70.50072    19 cm (6,8 cl)

70.50073    21,5 cm (14,2 cl)

70.50074    23,5 cm (24,2 cl)

70.50075    25 cm (30 cl)

70.50076    29 cm (36,4 cl)

21.10440    σέσουλα inox
με τρύπες, 19 cm

27.33010    
καλούπι πάγου σιλικόνης
4 θέσεων
για κύβους 6,3 cm

143.10047  
καλούπι πάγου σιλικόνης
4 θέσεων
για κύβους 5,7 cm

27.33011
καλούπι πάγου σιλικόνης
4 θέσεων
για κύβους 4,5 cm

143.10046
καλούπι πάγου σιλικόνης
8 θέσεων
για κύβους 4,8 cm

27.33020
καλούπι πάγου 
σιλικόνης, 6 θέσεων
για κύβους 5 cm

27.33021
καλούπι πάγου σιλικόνης
15 θέσεων
για κύβους 3 cm

27.33012    
καλούπι πάγου «Collins» 
σιλικόνης
4 θέσεων
για παγάκι 13,2x3x3 cm

27.33013
καλούπι πάγου, 
για σφαίρες πάγου 6 cm

143.10044  
καλούπι πάγου 
4 θέσεων
για σφαίρες πάγου 4,5 cm

143.10045  
καλούπι πάγου σιλικόνης, 
4 θέσεων
για διαμάντι πάγου 4,5 cm
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70.50116
wine cooler inox
«κορμός»
12 cm | 19,5 cm

27.33018
wine cooler inox
ισοθερμικό, μαύρο
σφυρήλατο ματ
12 cm | 19,5 cm

27.33024
wine cooler,
ισοθερμικό, copper
σφυρήλατο
12 cm | 20 cm

60.18069
wine cooler
«Πύργος», inox
13,5 cm | 20 cm

60.18070
wine cooler
«Πίζα», inox
13 cm | 23 cm

27.33003
εξωτερικό
θερμόμετρο 
φιάλης κρασιού

27.33004
περιλαίμιο φιάλης
κρασιού,
γυαλιστερό 

27.33005
πώμα ελέγχου
ροής

35.10061
εκχυτής κρασιού 

Peugeot «Epivac»
13.10001
αντλία κρασιού 
13.10002
σετ 4 πώματα

27.33007
σετ αντλία αέρα 
και δύο πώματα

27.33008
2 αντ/κά πώματα

27.33006
πώμα/αντλία
φιάλης κρασιού

21.10510
πώμα κρασιού,
inox

21.10509
πώμα σαμπάνιας,
inox

17.20041              
πώμα σαμπάνιας,
inox

27.33019
wine cooler
ισοθερμικό,
τσιμεντένιο
12 cm | 19 cm

27.33001
wine cooler EPP
14,2 cm | 21 cm

27.33002
«θήκη» cooler PE
με τζελ, 
11 cm | 18 cm

171.71501
σαμπανιέρα
«Prestige» 
με παγοκύστη

60.18134
wine cooler Flex
ισοθερμικό
14,5 cm | 23 cm

σερβίρισμα κρασιού

27.37191
ανοιχτήρι, inox
17,9x4 cm

27.30064
ανοιχτήρι, inox

ανοιχτήρι σερβιτόρου
70.50067 inox, μαύρο
70.50068 inox

ανοιχτήρι σερβιτόρου 
με μαχαίρι
60.26087 κόκκινο
60.26088 μαύρο
60.26089                        
χρώμιο

60.26085
ανοιχτήρι σερβιτόρου 
με μαχαίρι, inox

60.26086                        
ανοιχτήρι σερβιτόρου,
inox

60.26084
τιρμπουσόν
με ξύλινη λαβή

70.50066
ανοιχτήρι 
χρωμίου 
με πτερύγια

ανοιχτήρια wine coolers
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70.50105
κουβαδάκια πάγου
inox, «Tulip»
9,5 cm | 9,5 cm

70.50106
κουβαδάκια πάγου
inox, «Tulip»
11,5 cm | 11,5 cm

70.50107
κουβαδάκια πάγου
inox, «Tulip»
13 cm | 13 cm

70.50097
κουβαδάκια πάγου
inox, «Πόμολα»
11 cm | 10 cm

70.50098
κουβαδάκια πάγου
inox, «Πόμολα»
12 cm | 12 cm

70.50099
κουβαδάκια πάγου
inox, «Πόμολα»
14 cm | 14 cm

70.50101               
κουβαδάκια πάγου
inox, «Κρίκοι»
11 cm | 10 cm

70.50102               
κουβαδάκια πάγου
inox, «Κρίκοι»
12 cm | 12 cm

70.50103               
κουβαδάκια πάγου
inox, «Κρίκοι»
14 cm | 14 cm

60.18084
κουβαδάκι πάγου
9,2 cm | 10 cm

60.18075
κουβαδάκι inox
«κοφτό», μαύρο
13 cm | 15 cm

60.18074
κουβαδάκι inox
«κοφτό», χρυσό
13 cm | 15 cm

27.33028
κουβαδάκι πάγου
«Polka» γυάλινο
12 cm | 12 cm

27.33027
κουβαδάκι πάγου
γυάλινο «Ypsilon» 
13,8 cm | 16,3 cm

60.18123
κουβαδάκι πάγου
PC
16,5 cm | 15 cm

27.33029
κουβαδάκι πάγου
εμαγιέ
16 cm | 14 cm

60.18072
κουβαδάκι χρυσό
σφυρήλατο
14,5 cm | 13,5 cm

60.18065
κουβαδάκι PC
διάφανο
16 cm | 15 cm

60.18082
κουβαδάκι πάγου
PC, μαύρο
16,5 cm | 15 cm

60.18081               
κουβαδάκι πάγου
PC, λευκό
16,5 cm | 15 cm

60.18124
κουβαδάκι πάγου
PC, διάφανο
13 cm | 14,5 cm

60.18083               
κουβαδάκι πάγου
PC, μαύρο
13 cm | 14,5 cm

60.18073
κουβαδάκι inox
«κοφτό», κόκκινο
13 cm | 15 cm

60.18076
κουβαδάκι inox
«κοφτό», λευκό
13 cm | 15 cm

60.18077
κουβαδάκι inox
σφυρήλατο
χάλκινο, 10 cm

60.18078
κουβαδάκι inox
σφυρήλατο
χάλκινο, 12 cm

60.18079
κουβαδάκι inox
σφυρήλατο
χάλκινο, 14 cm

60.18121
κουβαδάκι inox
σφυρήλατο
μαύρο, 10 cm

60.18122
κουβαδάκι inox
σφυρήλατο
μαύρο, 12 cm

60.18126
κουβαδάκι inox
σφυρήλατο
μαύρο, 14 cm

κουβαδάκια πάγου
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60.18061                      
σαμπανιέρα inox
σφυρήλατη, χάλκινη
21 cm | 22 cm

60.18120                      
σαμπανιέρα inox
σφυρήλατη, μαύρη
21 cm | 22 cm

70.50108                     
σαμπανιέρα inox
«Tulip»
21,5 cm | 20 cm

70.50104                     
σαμπανιέρα inox
με κρίκους
21 cm | 21 cm

70.50160                     
σαμπανιέρα inox
«Πόμολα»
21 cm | 21 cm

60.18059                      
σαμπανιέρα inox 
«μπάλα», μαύρη
23 cm | 19 cm

60.18062
σαμπανιέρα ακρυλική 
με χέρια, σατινέ
20 cm | 24 cm

60.18063
σαμπανιέρα ακρυλική 
με χέρια, μαύρη
20 cm | 24 cm

60.18067
σαμπανιέρα PC
«κοφτής», διάφανη 
19,5 cm | 23 cm

60.18068                     
σαμπανιέρα PC
«κοφτής», μάυρη 
19,5 cm | 23 cm

21.10333                      
σαμπανιέρα ακρυλική
διάφανη, 8 lt
35x26,5 cm | 26 cm

21.10334                      
σαμπανιέρα ακρυλική
μαύρη, 8 lt
35x26,5 cm | 26 cm

σαμπανιέρα bowl 
γαλβανιζέ με πλ. δοχείο 
40x28 cm | 22 cm
27.30091  copper 
27.30092  μαύρη         

27.33026                      
σαμπανιέρα bowl inox,
40x33 cm | 22 cm

18.20019                      
σαμπανιέρα μεγάλη,
inox
60χ42 cm | 28 cm

60.18055                      
σαμπανιέρα inox
«κοφτή», μαύρη
20 cm | 23,5 cm

60.18052                      
σαμπανιέρα inox
«κοφτή», χρυσή
20 cm | 23,5 cm

60.18053                      
σαμπανιέρα inox
«κοφτή», κόκκινη
20 cm | 23,5 cm 

60.18054                      
σαμπανιέρα inox
«κοφτή», μαύρη
27 cm | 34 cm

60.18057                      
σαμπανιέρα inox
«κοφτή», σατινέ
27 cm | 34 cm

σαμπανιέρες
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27.33025
σαμπανιέρα inox
σφυρήλατη, μαύρη
39,5 cm | 24,5 cm

21.10512
σαμπανιέρα inox 
4 φιαλών
40 cm | 25 cm

60.18101                      
μπουκαλιέρα ασημί
33,5 cm

03.30047
σαμπανιέρα 
inox/ξύλο
36 cm | 20 cm

03.30046
σαμπανιέρα 
inox/ξύλο
43 cm | 21 cm

21.10331                      
σαμπανιέρα ακρυλική
διάφανη, 3,5 lt
27x20 cm | 20 cm

21.10332                      
σαμπανιέρα ακρυλική
μαύρη, 3,5 lt
27x20 cm | 20 cm

60.18066
σαμπανιέρα PC
μαύρη
20 cm | 20 cm

27.30075                      
σαμπανιέρα copper
«Moscow mule XXL»
30 cm | 30 cm

03.30048                      
σαμπανιέρα 
inox/ξύλο
30 cm | 16 cm

03.30049
σαμπανιέρα inox 
με ξύλινο σταντ
35 cm | 95 cm

60.18050
σαμπανιέρα 
inox οβάλ
32x22 cm | 23 cm

70.50118
βάση
σαμπανιέρας
τρίποδη
διπλωτή
72 cm

70.50117
βάση
σαμπανιέρας,
inox
65 cm

70.50119
βάση

σαμπανιέρας,
inox

70 cm

60.18100
βάση
σαμπανιέρας,
μαύρη
17 cm | 66 cm

70.50120
επιτραπέζια βάση 
σαμπανιέρας, inox
20,5 cm

60.18096
βάση
σαμπανιέρας, 
οβάλ, inox
65 cm

26.50030
σαμπανιέρα, 
ακρυλική, 
«Ποτήρι κρασιού»
23 cm | 93 cm

26.50031
σαμπανιέρα, 
ακρυλική 
«Martini»
59 cm | 97 cm

σαμπανιέρες

βάση
σαμπανιέρας
μαύρη

09.10200 17,5 cm

09.10201 20 cm

09.10202 24 cm

60.18125
βάση
σαμπανιέρας,
μαύρη
19 cm | 67 cm
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stands
148.10001
καλαμάκια χάρτινα ριγέ 
(8 mm | 25 cm)        100 τμχ.

148.10002
καλαμάκια χάρτινα ριγέ 
(6 mm | 25 cm)        100 τμχ.

148.10003
καλαμάκια χάρτινα ριγέ 
για freddo
(6 mm | 19 cm)        100 τμχ.

148.10004
καλαμάκια χάρτινα ίσια
«φρούτα»
(6 mm | 19,7 cm)     100 τμχ.

καλαμάκια χάρτινα

22.10001  
σπαστό φωσφοριζέ   (Νo 151)
5 mm | 25 cm         (1.000 τμχ.)

22.10002  
σπαστό μαύρο          (Νo 152)
5 mm | 25 cm         (1.000 τμχ.)

22.10007  
σπαστό μαύρο ριγέ    (Νo 181)
5 mm | 25 cm         (1.000 τμχ.)

22.10010  
ίσιο freddo μαύρο     (Νo 261)
4,5 mm | 19 cm      (1.000 τμχ.)

22.10011  
ίσιο freddo διάφανο  (No 261)
4,5 mm | 19 cm      (1.000 τμχ.)

22.10012  
ίσιο freddo άσπρο     (Νo 261)
4,5 mm | 19 cm      (1.000 τμχ.)

22.10013  
ίσιο freddo μαύρο     (Νo 264)
4,5 mm | 16 cm      (1.000 τμχ.)

22.10021  
σπαστό ντυμένο         (Νo 454)
χρωματιστό
5 mm | 25 cm         (1.000 τμχ.)

22.10028  
γρανίτας ίσιο διάφανο  (Νo 801)
8 mm | 25 cm         (1.000 τμχ.)

22.10030  
γίγας ίσιο                  (ΝΟ 830)
6 mm | 70 cm           (500 τμχ.)

22.10038  
σπαστό ντυμένο 
ριγέ πολύχρωμο 
8 mm | 25 cm         (1.000 τμχ.)

καλαμάκια 

προέκταση τραπεζιού
στρογγυλή
03.30050    20,5 cm
03.30033    25,5 cm

προέκτασεις τραπεζιού
ορθογώνιες

03.30051    20,5x12,5 cm
03.30034    20,5x16,5 cm

03.30052    35,5x12,5 cm
03.30035    35,5x16,5 cm

κλιπ/κρεμάστρα τραπεζιού

143.10036  σετ 12 τμχ

143.10037  τεμάχιο

σταντ inox, 
με πλαστικές θήκες 

27.35011    3 θήκες
19x14 cm | 41 cm

27.35012    4 θήκες
19x31 cm | 53 cm

σταντ ποτηριών μαύρο

09.10194    2 θέσεων
33 cm

09.10195    4 θέσεων
45 cm

09.10196    6 θέσεων
55 cm

σταντ ποτηριών copper

09.10197    2 θέσεων
33 cm

09.10198    4 θέσεων
45 cm

09.10199    6 θέσεων
55 cm
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03.30128
σουπλά PU, καφέ σκούρο
45x30 cm

03.30129
σουπλά PVC, σκούρο ξύλο
45x30 cm

03.30130
σουπλά PVC, ανοιχτό ξύλο
45x30 cm

03.30131
σουπλά PVC, γκρι ξύλο
45x30 cm

03.30133
σουπλά vinyl, λευκό
45x30 cm

03.10032
σουπλά vinyl, μπεζ
45x30 cm

03.10028
σουπλά vinyl, γκρι
45x30 cm

03.10024
σουπλά vinyl, ροζ
45x30 cm

σουπλά PVC

σουπλά vinyl

σουπλά χάρτινα

δαντέλες στρογγυλές
λευκές (250 τμχ.)
60.22005  9 cm
60.22006  10 cm
60.22007  12 cm
60.22012  21 cm
60.22013  22 cm
60.22014  24 cm
60.22015  27 cm
60.22016  31 cm
60.22018  37 cm

δαντέλες ορθογώνιες
λευκές (250 τμχ.)
60.22001  40χ20 cm
60.22002  37χ26 cm
60.22003  40χ30 cm
60.22004  45χ36 cm

δαντέλα οβάλ
λευκή (250 τμχ.)
60.22020  36χ27 cm

δαντέλες σουπλά χάρτινα

56.10006
σουπλά βανιλί (250 τμχ.)
39χ29 cm

56.10004
σουπλά μπορντό (250 τμχ.)
39χ29 cm

56.10022
σουπλά μαύρο (250 τμχ.)
39χ29 cm

56.10002
σουπλά πράσινο (250 τμχ.)
39χ29 cm

56.10012
«καλή όρεξη»
(250 τμχ.)
39x29 cm

56.10018
«Bitter & Sweet» (250 τμχ.)
39x29 cm

56.10016
«ποτήρι» (250 τμχ.)
39x29 cm

56.10014
«μαχαίρι-πιρούνι» (250 τμχ.)
39x29 cm

56.10020
lime (250 τμχ.)
39x29 cm
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οδοντογλυφίδες cocktail picks

60.26095
ξιφάκι (500 τμχ.)

60.26096
ξιφάκι φωσφοριζέ
(500 τμχ.)

60.26097
οδοντογλυφίδα
«Πρίσμα»
(250 τμχ.)

60.26094
οδοντογλυφίδα
πλαστική (1.000 τμχ.)

70.50165
cocktail pick κόκκινο, 12 cm
(100 τμχ.)

70.50040
cocktail pick κόκκινο, 9 cm
(100 τμχ.)

70.50039
cocktail pick κόκκινη μπίλια,
12 cm (100 τμχ.)

ξυλάκι «Γκολφ» (100 τμχ.)
70.50033    9 cm
70.50034    12 cm
70.50035    15 cm
70.50036    18 cm
70.50037    20 cm

60.26107
ξυλάκι «Finger»
24 cm (100 τμχ.)

ξυλάκι «Φιόγκος» (100 τμχ.)
70.50025    7 cm
70.50026    9 cm
70.50027    12 cm
70.50028    15 cm

60.26111
ξυλάκι Κόμβος
9,5 cm (500 τμχ.)

60.26112
ξυλάκι Κόμβος
12,5 cm (500 τμχ.)

ξυλάκι «Φιόγκος» μαύρος
(100 τμχ.)
70.50029    9 cm
70.50030    12 cm

ξυλάκι «Καρδιά» (100 τμχ.)
70.50031    9 cm
70.50032    12 cm
70.50174    15 cm

70.50041
πιρουνάκι δίαινα 8,5 cm
(1.000 τμχ.)

60.26099
οδοντογλυφίδα στρογγυλή
(5.000 τμχ.)

60.26100
οδοντογλυφίδα Club κοκέσι
(5.000 τμχ.)

60.26101
οδοντογλυφίδα Club
σάντουιτς, 10 cm
(2.500 τμχ.)

οδοντογλυφίδες (1.000 τμχ.)

60.26102    ντυμένη

60.26103    ντυμένη mint

60.26104    ντυμένη χαρτί

60.26106
οδοντογλυφίδα
6,5 cm (1.000 τμχ.)

60.26105
οδοντογλυφίδα
8 cm (1.000 τμχ.)

60.26170
ξυλάκια για σουβλάκια,
(100 τμχ.)
3,5 mm | 30 cm

60.26171
ξυλάκια για σουβλάκια,
(100 τμχ.)
3,2 mm | 22,5 cm

σουβέρ φελλού

60.26118    
στρογγυλά, 4 mm (50 τμχ.)

60.26119
τετράγωνα, 10 cm (12 τμχ.)

60.26120
στρογγυλά, 10 cm (12 τμχ.)
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χαρτοπετσέτες 24χ24 cm
38.10001  λευκή
38.10002  κόκκινη
38.10003  καφέ
38.10004  κίτρινη
38.10005  πράσινη
38.10006  πορτοκαλί
38.10007  μπορντώ
38.10008  μπλε
38.10009  μαύρη
38.10010  λαχανί
38.10011  γκρι

χαρτοπετσέτες 33x33 cm
38.10012  κόκκινη
38.10013  μπλε
38.10014  λευκή
38.10015  γκρι
38.10016  μαύρη
38.10017  κίτρινη
38.10018  λαχανί
38.10019  μπλε

χαρτοπετσέτες 40x40 cm
38.10020  μαύρη
38.10021  λευκή

χαρτοπετσέτεςδιακοσμητικά

αναδευτήρες καφέ

ξύλινοι αναδευτήρες

60.26113    cocktail, 16 cm 
(1.000 τμχ.)

60.26114    ντυμένοι, 16 cm 
(500 τμχ.)

60.26115    καφέ, 12 cm  
(1.000 τμχ.)

60.26116
αναδευτήρας
cappuccino 11 cm 
(1.000 τμχ.)

60.26117
αναδευτήρας
espresso 9 cm 
(1.000 τμχ.)

60.26093
αναδευτήρας
«Πέρλα clear»
(100 τμχ.)

60.26092
αναδευτήρας
«Διαμάντι»
(100 τμχ.)

60.26091
αναδευτήρας
«Πέρλα», 
22 cm (100 τμχ.)

60.26172
αναδευτήρας
«Διαμάντι» 
μαύρος
(100 τμχ.)

διασκοσμητικό «συντριβάνι»

70.50022    10 cm (144 τμχ.)

70.50021    15 cm (144 τμχ.)

70.50020
ομπρελάκια
(144 τμχ.)

60.26193
σημαιάκι 
«Ευρωπαϊκή Ένωση»
(500 τμχ.)

70.50019
σημαιάκι 
«Ελληνικη σημαία»
(500 τμχ.)


