
Atrax
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BUFFET

04.10313
σύστημα «Atrax» 

με 2 διπλές συρταριέρες 
μαύρη βάση 

και καπάκι μασίφ οξιά
και κρύσταλλο

32χ110 cm | 42 cm

διανεμητής γάλακτος 
«Atrax», βάση μαύρη ματ και
αδιάβροχη μασίφ οξιά

04.10266      5 lt
25χ25 cm | 48 cm

04.10312
«Atrax» 
τετραπλή συρταριέρα 
με μαύρη βάση 
και καπάκι μασίφ οξιά
42χ30 cm | 42 cm

διανεμητές χυμού 
«Atrax», βάση μαύρη ματ και
αδιάβροχη μασίφ οξιά

04.10262      5 lt
25χ25 cm | 50 cm

04.10263      7 lt
25χ25 cm | 60 cm

04.10311
«Atrax» 
διπλή συρταριέρα 
με μαύρη βάση 
και καπάκι από μασίφ οξιά
24χ30 cm | 42 cm



BUFFET

διανεμητές χυμού-γάλακτος
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διανεμητής γάλακτος 
«Crate», μασίφ ξύλο
φινίρισμα καρυδιά

04.10268      5 lt
22χ22 cm | 48 cm

διανεμητής γάλακτος 
«Norma», inox

04.10267      5 lt
35x25 cm | 48 cm

70.70001
διανεμητής γάλακτος, 
inox, 8 lt

διανεμητές χυμού 
«Crate», μασίφ ξύλο
φινίρισμα καρυδιά

04.10264      6 lt
22χ22 cm | 50 cm

04.10265      8 lt
22χ22 cm | 58 cm

διανεμητές χυμού 
«Norma», inox

04.10260      5 lt
35x25 cm | 50 cm

04.10261      7 lt
35x25 cm | 60 cm

70.70002
διανεμητής χυμών, inox
με δοχείο polycarbonate (PC) 
8 lt

διανεμητές χυμού 
«Norma», inox

27.24015      
μονός, 3 lt
21,5x31,5 cm | 49 cm

27.11234      
διπλός, 2x3 lt
41,5x31,5 cm | 49 cm
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διανεμητές δημητριακών

BUFFET

04.10319
διανεμητής δημητριακών 
με σύστημα Freeflow 
extra large για
μεγάλες μονάδες
2x20 lt
35x40 cm | 85 cm

04.10269 
διανεμητής δημητριακών 
«Vario Trinity», τριπλός
βάση από λακαρισμένη οξιά
3χ6 lt
38 cm | 50 cm

04.10320
προθήκη δημτριακών «Vario»
2 θέσεων με βάση από οξιά
2x6 lt
33χ25 cm | 35 cm

διανεμητές δημητριακών
«Fresh & Easy», PC

27.24005 4,5 lt
22x17,5 cm | 52 cm

27.24006 2x4,5 lt
22x35 cm | 52 cm

διανεμητής δημητριακών, inox

70.70003
μονός, 8 lt
με δοχείο polycarbonate (PC)

70.70006
διπλός, 2χ8 lt, 
με δοχείο polycarbonate (PC)

διανεμητής δημητριακών, inox
με δοχείο polycarbonate (PC)

70.70004
μονός, 3,5 lt

70.70005
διπλός, 2χ3,5 lt

70.70033
τριπλός, 3χ3,5 lt

27.24016 
stand μπουφέ «Sunday»
χρωμίου, 
με 3 γυάλινα μπολ 23 cm
(2,5 lt) και καπάκια PC
61χ24 cm | 35 cm

27.24004
stand μπουφέ, χρωμίου, 
με γυάλινα μπολ 23 cm (2,5 lt) 
και ακρυλικά καπάκια
50x50 cm | 18 cm

27.24017
stand μπουφέ, χρωμίου, 
με γυάλινα μπολ 14 cm (0,5 lt) 
και ακρυλικά καπάκια
30x30 cm | 14 cm

27.11236
stand ξύλινο με θέσεις 
για 3 βάζα
43χ17 cm

27.38098
βάζο γυάλινο, 2 lt



ψυχόμενες βιτρίνες
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σταντ μπουφέ

BUFFET

04.10270 
ψυχόμενος δίσκος «Profit»
GN 1/1, μαύρος
χωρίς καπάκι
32,5χ53 cm | 8 cm

04.10009 
καπάκι roll-top GN 1/1
32,5χ53 cm

04.10271 
ψυχόμενος δίσκος «Profit»
μαύρος, χωρίς καπάκι
38 cm | 8 cm

04.10057 
καπάκι roll-top
38 cm

04.10272 
ψυχόμενος δίσκος «Profit»
GN 1/1, λακαρισμένη οξιά
χωρίς καπάκι
32,5χ53 cm | 8 cm

04.10009 
καπάκι roll-top GN 1/1
32,5χ53 cm

ψυχόμενο δοχείο γιαουρτιού
«Norma» με inox βάση

04.10273  2,5 lt
18 cm | 15 cm

ψυχόμενο δοχείο βουτύρου
«Norma» με inox βάση

04.10274  2,5 lt
18 cm | 15 cm

ψυχόμενος δίσκος «Crate»
GN 1/1, με βάση από σημύδα
χωρίς καπάκι
32,5χ53 cm | 15 cm

04.10294  φυσικό χρώμα

04.10295  χρώμα καρυδιά

«Crate Gourmet Stand»
GN 1/1, με βάση από σημύδα
με 3 λευκά δοχεία (5,5 lt),
κουτάλες, σχάρες και καπάκια
32,5χ53 cm | 15 cm)

04.10296  φυσικό χρώμα

04.10297  χρώμα καρυδιά

«Crate gourmet stand» 
GN 1/1, με βάση από σημύδα
2 λευκά δοχεία (8,5 lt),
κουτάλες, σχάρες και καπάκια
32,5χ53 cm | 15 cm

04.10315 φυσικό χρώμα 

04.10314 χρώμα καρυδιά

ξύλινο ψυχόμενο σταντ
GN 1/1
05.02400 καπάκι roll-top
05.07600 δοχείο inox 2 cm
05.04070 παγοκύστες 3 τμχ.
05.07601 δοχείο inox 6,5 cm
05.01123 ξύλινη βάση

ψυχόμενες πλάκες
70.70025 GN 1/1
52,8χ32,5 cm | 4,5 cm

70.70034 GN 1/2
32,3x26,5 cm | 4,5 cm

«Studio buffet organizer»
βάση plexiglass αμμοβολής
με δοχεία 1,3 lt

04.10332  2χ1,3 lt, χαμηλό
18χ35 cm | 4 cm

04.10333  2χ1,3 lt, ψηλό
18χ35 cm | 8 cm

«Studio buffet organizer»
βάση plexiglass αμμοβολής
με 3 διάφανα δοχεία 1,3 lt
(διατίθονται και με δοχεία 2,5 lt)

04.10014  3χ1,3 lt, χαμηλό
18χ50 cm | 4 cm

04.10013  3χ1,3 lt, ψηλό
18χ50 cm | 8 cm

«Vario buffet organizer»
βάση από λακαρισμένη οξιά
με λευκά δοχεία 2,5 lt
(διατίθονται και με δοχεία 1,3 lt)

04.10275  διπλό (2χ2,5 lt)
22x35 cm | 18 cm

04.10276  τριπλό (3χ2,5 lt)
22x50 cm | 18 cm

05.02243
stand μπουφέ, inox, 
με 3 PG μπολ (0,4 lt) 
και ακρυλικά



glass look

λευκή

μαύρη

διάφανη

BUFFET

04.10226
καπάκι roll top polycarbonate
GN 2/3
32x35 cm | 40 cm

60.19006
καπάκι roll-top GN 1/1
54χ32,5 cm | 21 cm

60.19009
καπάκι roll-top
41x25,5 cm | 17 cm

κάλυμμα ημισφαιρικό 
(χωρίς δίσκο)

04.10053 33 cm

04.10054 38 cm

04.10055 43 cm

04.10056 53 cm

κάλυμμα ημισφαιρικό 
με άνοιγμα (χωρίς δίσκο)

04.10334 33 cm

04.10335 38 cm

04.10336 43 cm

δίσκος στρογγυλό
(δέχονται καλύμματα)

04.10059 32 cm | 2,5 cm

04.10060 37 cm | 2,5 cm

04.10061 42 cm | 2,5 cm

04.10062 52 cm | 2,5 cm

60.19027
σετ δίσκος παρουσίασης 
με καπάκι, PC
35 cm

δοχείο PG για ζαχαροειδή

05.02226 26 cm | 16 cm

05.02230 27 cm | 20 cm

σταντ inox 2 επιπέδων με 
3 δίσκους 38 cm με καπάκια

04.10281  80x38 cm | 50 cm

σετ μακρόστενες πιατέλες 
με κάλυμμα, 32χ21 cm
04.10282  glass look
04.10283  λευκή
04.10284  διάφανη
04.10285  μαύρη

σετ μακρόστενες πιατέλες 
με κάλυμμα, 21χ47 cm
04.10286  glass look
04.10287  λευκή
04.10288  διάφανη
04.10289  μαύρη

σετ μακρόστενες πιατέλες 
με κάλυμμα, 21χ58 cm
04.10290  glass look
04.10291  λευκή
04.10292  διάφανη
04.10293  μαύρη

κάλυμμα παραλ/μο 

04.10023 32,5χ53 cm

04.10024 37χ53 cm

04.10025 37χ57 cm

δίσκοι παραλ/μοι

04.10034 32,5χ53 cm

04.10035 37χ53 cm

04.10037 37χ57 cm

60.11300
σετ δίσκος παρουσίασης 
με καπάκι, PC
31,1x11,3 cm | 8,7 cm

60.19003
σετ δίσκος παρουσίασης 
με καπάκι, ακρυλικό
27χ42 cm | 17 cm

σετ δίσκος παρουσίασης 
με καπάκι, PC

60.19010
45χ25 cm | 15 cm

60.19013
55x33 cm | 17 cm

60.19016
σετ δίσκος παρουσίασης 
με καπάκι, PC
26x26 cm | 16 cm

σετ δίσκος παρουσίασης 
με καπάκι, PC

60.19024
33x33 cm | 16 cm

60.19021
40x40 cm | 17 cm

σκεύη polycarbonate



04.10140  
βιτρίνα ταμείου plexiglass 
3 επιπέδων 
με 3 δίσκους 33x33 cm
42x36 cm | 36 cm

βιτρίνα plexiglass με inox ράφι
και ανακλινόμενες πόρτες

04.10059
1 επιπέδου
50χ30 cm | 20 cm

04.10341
2 επιπέδων
50χ30 cm | 40 cm

βιτρίνα ταμείου plexiglass
με καλάθια από bamboo

04.10331
3 επιπέδων
35χ45 cm | 55 cm

βιτρίνα για κουλούρια
plexiglass
με πόρτες

04.10338
2 θέσεων
22χ33 cm | 48 cm

04.10339
4 θέσεων
42χ33 cm | 48 cm

ξύλινο σταντ για κουλούρια
05.01087 40 cm
05.01088 50 cm

βιτρίνα ταμείου plexiglass
με καλάθια από bamboo

04.10330
2 επιπέδων
35χ45 cm | 43 cm

BUFFET

μπολ με καπάκι
60.19032 23 cm
60.19035 26 cm
60.19038 29 cm

ακρυλικό μπολ με καπάκι
με εγκοπή για κουτάλα
(διατίθονται και σε μαύρο χρώμα)

04.10115  6 lt
28 cm | 20 cm

04.10116  9 lt
33 cm | 18 cm

04.10117  12 lt
38 cm | 23 cm

μπολ plexiglass ανάγλυφο

04.10118 25 cm (5 lt)

04.10119 30 cm (8 lt)

04.10120 35 cm (10 lt)

60.19041
μπωλ γλυκών με καπάκι, PC
1,8 lt
14 cm | 13 cm

60.19043
μπωλ γλυκών με καπάκι, PC
1,8 lt
14 cm | 13 cm

60.19044
μπωλ γλυκών με καπάκι, PC
15x15 cm | 15 cm

σκεύη polycarbonate

βιτρίνες

6



7

BUFFET

27.24021 
ηλεκτρικό chafing dish «Tellano»
με δοχείο GN 1/1 - 6,5 cm (9 lt)
900 W
57,3x34,8 cm | 28,4 cm

70.10293
μπεν μαρί GN 1/1 
με υδραυλικό καπάκι με γυάλινο παράθυρο
(δέχεται πλάκα θέρμανσης και θήκες καύσης)

27.38118 
ηλεκτρικό chafing dish «Pollina»
με δοχείο GN 1/1 - 6,5 cm (9 lt)
850 W
61,5x35,5 cm | 28 cm

70.10130
μπεν μαρί GN 1/1
full roll top 
δέχεται πλάκα θέρμανσης 
και θήκες καύσης

70.10133
ηλεκτρική πλάκα θέρμανσης
για μπεν μαρί 70.10130
380 W, με ροοστάτη
28,2x19,8 cm

70.10129
μπεν μαρί GN 1/1
με στήριγμα για το καπάκι
δέχεται θήκες καύσης

27.11238
μπεν μαρί GN 1/1
με inox δοχείο 6,5 cm
και roll-top καπάκι
59χ34 cm | 40 cm

70.10128
θήκη καύσης inox
9 cm | 6,4 cm

ζεστός μπουφές



BUFFET

27.11240
μπεν μαρί στρογγυλό 
με inox δοχείο 3,5 lt και γυάλινο καπάκι
39 cm | 27 cm

27.11239
μπεν μαρί στρογγυλό 
με inox δοχείο 5,6 lt

και roll-top καπάκι
51x54 cm | 48 cm

27.11237
σουπιέρα inox με καπάκι
με βάση
10 lt
48 cm | 45 cm

27.24022 
ηλεκτρικό chafing dish «Tesino»
με στρογγυλό δοχείο (6,8 lt)
500 W
40,5 cm | 24,8 cm

21.10001 
μπεν μαρί οβάλ με καπάκι,
inox
56 cm | 27 cm

21.10003 
μπεν μαρί
στρογγυλό 
με καπάκι,
inox, 4,7 lt
35 cm | 29 cm

21.10005 
μπεν μαρί -
σουπιέρα,
inox, 10 lt
30 cm | 32 cm

60.23018 
μπεν μαρί - σουπιέρα διπλή,
inox

27.24023 
εστία induction «Display line»
GN 1/2, 40-100°C
1.000 W
45,5x33,3 cm | 6,2 cm

60.23017
θερμαινόμενη βάση
με κεριά ρεσώ
30x15 cm | 5 cm

60.23019
θερμαινόμενη βάση inox
με κεριά ρεσώ
38χ20 cm | 5 cm

ζεστός μπουφές



9

BUFFET

δοχεία GN 1/1 (53x32,5 cm)

70.10078 βάθος 2 cm

70.10075 βάθος 6,5 cm

70.10061 βάθος 10 cm

δοχεία GN 1/2 (32,5x26,5 cm)

70.10079 βάθος 2 cm 

70.10076 βάθος 6,5 cm 

70.10262 βάθος 10 cm 

δοχεία GN 1/3 (32,5x17,7 cm)

70.10077 βάθος 6,5 cm 

δοχεία GN 1/4 (26,5x16,3 cm)

70.10081 βάθος 6,5 cm 

δοχεία GN 1/6 (17,7x16,3 cm)

70.10080 βάθος 6,5 cm 

δοχεία GN 1/9 (17,7x10,8 cm)

70.10082 βάθος 6,5 cm 

δοχεία GN 3/3 (35x32,5 cm)

70.10083 βάθος 6,5 cm 

δοχεία GN πορσελάνης

δοχεία GN 1/1 λευκά
(53x32,5 cm)

60.11173 βάθος 6,5 cm

60.11175 βάθος 10 cm

60.11171 βάθος 20 cm

δοχεία GN 1/2 λευκά
(32,5x26,5 cm)

60.11179 βάθος 6,5 cm

60.11181 βάθος 10 cm

60.11177 βάθος 20 cm

δοχεία GN 2/4 λευκά
(53χ16,2 cm)

60.11183 βάθος 20 cm 

δοχεία GN 1/3 λευκά
(32,5x17,6 cm)

60.11187 βάθος 6,5 cm

60.11189 βάθος 10 cm

60.11185 βάθος 20 cm

δοχεία GN 1/4 λευκά
(26,5x16,2 cm)

60.11191 βάθος 6,5 cm

60.11193 βάθος 10 cm

δοχεία GN 1/6 λευκά
(17,6x16,2 cm)

60.11195 βάθος 10 cm

δοχεία GN 1/1 μαύρα
(53x32,5 cm)

60.11174 βάθος 6,5 cm

60.11176 βάθος 10 cm

60.11172 βάθος 20 cm

δοχεία GN 1/2 μαύρα
(32,5x26,5 cm)

60.11180 βάθος 6,5 cm

60.11182 βάθος 10 cm

60.11178 βάθος 20 cm

δοχεία GN 2/4 μαύρα
(53χ16,2 cm)

60.11184 βάθος 20 cm

δοχεία GN 1/3 μαύρα
(32,5x17,6 cm)

60.11188 βάθος 6,5 cm

60.11190 βάθος 10 cm

60.11186 βάθος 20 cm

δοχεία GN 1/4 μαύρα
(26,5x16,2 cm)

60.11192 βάθος 6,5 cm

60.11194 βάθος 10 cm

δοχεία GN 1/6 μαύρα
(17,6x16,2 cm)

60.11196 βάθος 10 cm

δοχεία G/N μελαμίνης λευκά μαύρα



δίσκοι GN αντιολισθητικοί
GN trays non-slip

27.41007
δίσκος GN 1/1
53x32,5 cm | 2 cm

27.41008
δίσκος GN 1/2
32,5x26,5 cm | 2 cm

27.41009
δίσκος GN 1/3
32,5x17,6 cm | 2 cm

27.41010
δίσκος GN 2/4
53x16,2 cm | 2 cm

27.41013
πιατέλα
38x15,5 cm | 2 cm

27.41011
πιάτο
21,5 cm | 2 cm

27.41012
πιάτο
26,5 cm | 2 cm

27.41014
μπολ, 10 cm | 6 cm

27.41015
μπολ, 16 cm

27.41016
μπολ
20,5 cm | 5,5 cm

27.41017
μπολ
31 cm | 9 cm

«Arabesque» 

πιατέλα μελαμίνης GN 
μαύρο χρώμα 

60.11231 GN 1/1

60.11232 GN 1/2

60.11233 GN 1/3

60.11234 GN 2/4

πιατέλα μελαμίνης GN 
γκρι χρώμα 

60.11225 GN 1/1

60.11226 GN 1/2

60.11227 GN 1/3

60.11228 GN 2/4

πιατέλα μελαμίνης GN 
λευκό χρώμα 

60.11229 GN 1/1

60.21113 GN 1/2

60.21114 GN 1/3

60.11230 GN 2/4

πιατέλες μελαμίνης 
με εφέ μαρμάρου

60.11324   17x10 cm | 2 cm

60.11325   35x17 cm | 2 cm

60.11322   35x24 cm | 2 cm

60.11326   43x25 cm | 2 cm

60.11323   51x24 cm | 2 cm

60.11327   35x35 cm | 2 cm

60.11321  στρογγυλή
31 cm | 2 cm

σκεύη μελαμίνης

10

BUFFET
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60.11252
μπολ μελαμίνης λευκό
33 cm

60.11301
μπολ μελαμίνης μαύρο
33 cm

60.11302
μπολ μελαμίνης κόκκινο
33 cm

60.11303
μπολ μελαμίνης λευκό
33χ23 cm | 10 cm

60.11304
μπολ μελαμίνης μαύρο
33χ23 cm | 10 cm

60.21001
μπολ μελαμίνης λευκό
«Diva», 36 cm

60.21002
μπολ μελαμίνης μαύρο
«Diva», 36 cm

60.11311
μπολ μελαμίνης λευκό
32 cm | 9 cm

μπολ μελαμίνης «Oasis»

60.11346 26x13,8 cm

60.11347 28,5x15 cm

μπολ μελαμίνης μαύρο

60.11246 12,5χ12,χ6,5 cm

60.11247 19χ19χ9 cm

60.11248 25χ25χ12 cm

σαλατιέρα μελαμίνης λευκή

60.21095 20 cm

60.21006 28 cm

60.21003 35 cm | 13 cm

σαλατιέρα μελαμίνης μαύρη

60.21096 20 cm

60.21007 28 cm

60.21004 35 cm | 13 cm

σαλατιέρα μελαμίνης κόκκινη

60.21097 20 cm

60.21008 28 cm

60.21005 35 cm | 13 cm

σαλατιέρα μελαμίνης 
36 cm | 17 cm

60.21011 λευκή

60.21012 μαύρη

σαλατιέρα μελαμίνης 
32 cm | 10,2 cm

60.21009 λευκή

60.21010 μαύρη

60.11305
μπολ μελαμίνης λευκό
40χ25 cm | 5 cm

60.11307
μπολ μελαμίνης μαύρο
40χ25 cm | 5 cm

60.11306
μπολ μελαμίνης κόκκινο
40χ25 cm | 5 cm

60.11308
ταψί μελαμίνης λευκό
40χ26 cm | 5 cm

60.11309
ταψί μελαμίνης μαύρο
35,6χ24 cm | 5,2 cm

σκεύη μελαμίνης
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60.11215
πιατέλα μελαμίνης λευκή
60,5x22,5 cm

60.21121
ραβιέρα μελαμίνης λευκή
48χ22 cm | 4 cm

πιατέλα μελαμίνης λευκή

60.11315 34χ17,5 cm

60.11310
πιατέλα μελαμίνης λευκή
53χ21 cm | 4 cm

πιατέλα μελαμίνης λευκή

60.11312 43x25 cm

60.11313 53x25 cm

πιατέλα μελαμίνης λευκή

60.11314 50χ13,5 cm

60.11342 
μπολ μελαμίνης μαύρο
53,2χ16,3χ7,5 cm

πιατέλα μελαμίνης 
66,5x37 cm
60.11318 λευκή
60.11319 μαύρη

πιατέλα μελαμίνης 
71χ40,5 cm
60.11316 λευκή
60.11317 μαύρη

πιατέλα μελαμίνης 
50x27 cm
60.21069 λευκή
60.21070 μαύρη

πιατέλα μελαμίνης λευκή

60.11320 43χ21 cm | 4 cm

πιατέλα μελαμίνης ρηχή
46x46 cm | 4,7 cm
60.21057 λευκή
60.21058 μαύρη

πιατέλα μελαμίνης βαθιά
46x46 cm | 6,8 cm
60.21059 λευκή
60.21060 μαύρη

πιατέλα μελαμίνης οβάλ
με γείσο, 51x36 cm
60.21065 λευκή
60.21066 μαύρη

πιατέλα μελαμίνης οβάλ
με γείσο, 64x44 cm
60.21067 λευκή
60.21068 μαύρη

πιατέλα μελαμίνης 
40 cm
60.21061 λευκή
60.21062 μαύρη

πιατέλα μελαμίνης 
45 cm
60.21063 λευκή
60.21064 μαύρη

πιατέλα μελαμίνης «Rain»
οβάλ, 42χ29 cm
60.11328 λευκή
60.11329 μαύρη

πιάτο μελαμίνης «Rain»
35 cm
60.11210 λευκό
60.11211 μαύρο

60.11345 
πιατέλα μελαμίνης λευκή
48 cm | 2 cm

πιατέλα μελαμίνης τετράγωνη
22χ22 cm
60.11212 λευκή
60.11213 μαύρη

πιατέλα μελαμίνης 
31x31 cm
60.21110 λευκή
60.21111 μαύρη

60.21120
πιατέλα μελαμίνης λευκή
34χ34 cm | 8 cm

σκεύη μελαμίνης



03.30072
φρουτιέρα μεταλλική
32χ32 cm | 13 cm

03.30073
φρουτιέρα μεταλλική
45x27 cm | 18 cm

03.30071
φρουτιέρα μεταλλική
28,5x28,5 cm | 25 cm

φρουτιέρα «Diamond»
μεταλλική, 40 cm

105.10005 μαύρη

105.10004 λευκή

φρουτιέρα μεταλλική

32.10201 25 cm | 10 cm

32.10200 30 cm | 10 cm

φρουτιέρα μεταλλική

32.10095 28 cm | 16 cm

φρουτιέρα μεταλλική

32.10166 26 cm | 12 cm

70.60212
φρουτιέρα inox 
40,5 cm | 25 cm

φρουτιέρα μεταλλική
διπλή, μαύρη/χάλκινη

32.10265 29 cm | 43 cm
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03.30030
φρουτιέρα «S» inox
35χ16,5 cm | 50 cm

03.30031
φρουτιέρα «S» χάλκινη
35χ16,5 cm | 50 cm

32.10094
φρουτιέρα σπιράλ inox
22x22 cm | 47 cm

03.30075
φρουτιέρα σπιράλ χάλκινη
22x22 cm | 47 cm

03.30074
φρουτιέρα διπλή inox
35x19 cm | 44 cm

03.30069
φρουτιέρα διπλή μαύρη
35x19 cm | 44 cm

03.30077
φρουτιέρα κυκλική μαύρη
34x11,5 cm | 40,5 cm

03.30076
φρουτιέρα κυκλική χάλκινη
34x11,5 cm | 40,5 cm

03.30068
φρουτιέρα κυκλική inox
34x11,5 cm | 40,5 cm

φρουτιέρα μεταλλική μαύρη

60.19051
2όροφη
30/38 cm | 40 cm

60.19050
3όροφη
30/38/46,5 cm | 57 cm

60.19052
φρουτιέρα μεταλλική μαύρη
3όροφη
23/32/39 cm | 58 cm

φρουτιέρες
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πανέρια μελί, GN  

70.60143 GN 1/1 - 9 cm
(53x32,5 cm)

70.60188 GN 1/1 - 15 cm
(53x32,5 cm)

70.60189 GN 1/2 - 10 cm
(32,5χ26,5 cm)

70.60190 GN 2/3 - 10 cm
(35,4χ32,5 cm)

70.60191 GN 1/3 - 6,5 cm
(32,5χ17,5 cm)

70.60192 GN 1/4 - 6,5 cm
(26,2χ16,2 cm)

70.60145
πανέρι ορθογώνιο 
επικλινές, μελί
45x30 cm | 6/12 cm

70.60193
πανέρι ορθογώνιο 
επικλινές, μελί
45x60 cm | 5/12 cm

70.10084
καπάκι roll top GN 1/1
polycarbonate (PC)
53x32,5 cm

70.60143
πανέρι μελί GN 1/1
53x32,5 cm | 9 cm

70.10085
βιτρίνα στρογγυλή 
roll top polycarbonate (PC)
42 cm

70.60141
πανέρι μελί, στρογγυλό
40 cm | 10 cm

04.10349
καλάθι αδιάβροχο, 
με 2 λαβές
polyrattan wenge
με inox πλαίσιο
40 cm | 10 cm

καλάθι αυγών, ξύλινο με
θερμομονωτική επένδυση
26 cm | 17 cm

28.10040
φυσικό χρώμα

27.41018
σκούρο χρώμα

καλάθια ψωμιού
καλάθι polyrattan
με ανοξείδωτο σκελετό
φυσικό χρώμα

04.10346
53x32,5 cm | 6,5 cm

04.10347
26,5x32,5 cm | 6,5 cm

04.10348
35x32,5 cm | 6,5 cm

καλάθι polyrattan
με ανοξείδωτο σκελετό
wenge

04.10343
53x32,5 cm | 6,5 cm

04.10344
26,5x32,5 cm | 6,5 cm

04.10345
35x32,5 cm | 6,5 cm

04.10350
καλάθι extra large, polyrattan
43x40 cm | 25 cm

ξύλινο καλάθι ψωμιού 
GN 1/1
05.02400 καπάκι roll-top
05.01123 ξύλινη βάση

δίσκος κοπής ψωμιού
με σχάρα

04.10321 32,5χ53 cm

04.10322 40χ60 cm

καλάθι για μπαγκέτες
με ενισχυμένο σκελετό
polyrattan
35 cm | 40 cm

04.10328 φυσικό

04.10329 σκούρο
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φοντανιέρα γυάλινη
«Basic»
146.10040     9,6 cm
146.10036     12,3 cm

146.10037                       
φοντανιέρα
γυάλινη «Kleos»
25 cm

146.10041                       
φοντανιέρα
γυάλινη «Luxor»
15 cm | 29,5 cm

146.10038                       
φοντανιέρα
γυάλινη «Memphis»
15 cm | 33 cm

φοντανιέρα γυάλινη
126.10182    6,5x9,5 cm
126.10142    10x13 cm

27.25025                         
τουρτιέρα
γυάλινη «Palladio»
με καπάκι, 22 cm

126.10221                       
φοντανιέρα
γυάλινη «γραμμές»
14 cm | 15 cm

126.10181                       
φοντανιέρα
γυάλινη
10,5 cm | 14 cm

δοχείο γυάλινο 
με καπάκι «Basic»
03.30045 8x10 cm
03.30053 11x13 cm

126.10143                       
φοντανιέρα 
με 3 πόδια

δοχείο γυάλινο «Montana»
με inox καπάκι

27.38086        2,9 lt

27.38087        5,6 lt

27.38088        7,57 lt

27.38089        9,46 lt

δοχείο γυάλινο 
με καπάκι

27.38084     3,8 lt

27.38085     7,6 lt

δοχείο γυάλινο με
καπάκι 

70.60108
2,5 lt
15 cm | 27 cm

70.60107
4 lt
16,8 cm | 32,5 cm

δοχείο γυάλινο «Cookie»
με inox καπάκι

27.38082       1,9 lt

27.38083       3,8 lt

146.20010
τουρτιέρα γυάλινη 
με καπάκι
30 cm

21.10565 
τουρτιέρα με πόδι, inox
32 cm | 17 cm

27.25020                 
τουρτιέρα γυάλινη
«Palladio»
με καπάκι και πόδι, 
31 cm

τουρτιέρες

27.25019                  
τουρτιέρα
γυάλινη «Palladio»
με καπάκι, 31 cm

27.25026                  
τουρτιέρα
γυάλινη «Palladio»
με καπάκι και πόδι, 
22 cm
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σταντ 3 πιάτων 17,5-21 cm
29x27 cm | 51 cm

03.30014 μεταλλικό

03.30081 μαύρο

σταντ 2 πιάτων 17,5-21 cm
29x27 cm | 39 cm

03.30015 μεταλλικό

03.30082 μαύρο

σταντ 2 πιάτων 13x15 cm
21,5x22 cm | 21,5 cm

03.30078 μεταλλικό

03.30083 μαύρο

σταντ 2 πιάτων μεταλλικό

03.30080 μεταλλικό
22x2 cm | 13 cm

03.30079 μεταλλικό
29x28 cm | 18 cm

03.30085 μαύρο
22x2 cm | 13 cm

03.30084 μαύρο
29x28 cm | 18 cm

σταντ πιάτων
25 cm | 20 cm

03.30016 μεταλλικό

03.30017 μαύρο

σταντ δίσκων χρωμίου, 
«King» με αντιολισθητικά
μπράτσα

27.24019 «King M»
15 cm | 14 cm

27.24020 «King L»
15 cm | 21 cm

σταντ πιάτων

«Crate gourmet stand»
«Step riser» 

04.10316
σετ 3 steps wenge
40x63 cm | 12 cm

04.10317
σετ 3 steps μαύρα high-gloss
40x63 cm | 12 cm

04.10318
σετ 3 steps διάφανα ανάγλυφα
40x63 cm | 12 cm

ασύμμετροι ακρυλικοί κύβοι
μαύρο high gloss
σετ 3 τμχ.

04.10259      
small: 23x23 cm | 12 cm
medium: 24x24 cm | 24 cm
large: 25x25 cm | 36 cm
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κουτάλα σάλτσας 

60.20049 21 cm

60.20050 32 cm

60.20052
κουτάλα σερβιρίσματος
32 cm

60.20051
κουτάλα σερβιρίσματος
τρυπητή, 32 cm

60.20058
πιρούνα σερβιρίσματος
32 cm

60.20029
σπάτουλα σερβιρίσματος
26 cm

60.20026
σπάτουλα κέικ

60.20027
σπάτουλα κέικ
30 cm

21.10266
«ψαλίδι» σερβιρίσματος 
κουτάλι-πιρούνι
25 cm

21.10100
«ψαλίδι» σερβιρίσματος 
κουτάλι-πιρούνι
25 cm

60.20042
πιρούνα κρέατος
20 cm

60.20014
κουτάλι SAN διάφανο, 25 cm

60.20015
κουτάλι SAN μαύρο, 25 cm

60.20013
κουτάλι SAN διάφανο, 30 cm

04.10004
κουτάλι μαρμελάδας,
ακρυλικό, 20 cm

04.10003
κουτάλι γιαουρτιού,
ακρυλικό, 25 cm

κουτάλες διάφανες

60.20021 20 cm

60.20022 25 cm

60.20023 31,5 cm

60.20024
κουτάλα punch, SAN
35 cm

04.10006
κουτάλα punch, ακρυλική
34 cm

04.10230
τσιμπίδα ακρυλική, 20 cm

04.10324
καλάθι για μαχαιροπίρουνα
polyrattan, φυσικό χρώμα
4 θέσεων
32,5χ53 cm | 10 cm

04.10325
organizer μαχαιροπίρουνα
4 θέσεων με καπάκι
38χ25 cm | 11 cm

04.10323
καλάθι για μαχαιροπίρουνα
polyrattan, μαύρο
4 θέσεων
32,5χ53 cm | 10 cm

καλαθάκι για μαχαιροπίρουνα
polyrattan
12 cm | 15 cm

04.10327 φυσικό

04.10326 σκούρο

εργαλεία σερβιρίσματος

καλάθια για μαχαιροπίρουνα
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κανάτες μπουφέ

BUFFET

70.60055 
κανάτα 1 lt
inox καπάκι

70.60054 
κανάτα 1,3 lt
inox καπάκι

60.18046 
κανάτα γυάλ., 1,3 lt
καπάκι χρωμίου, 

27.34018 
κανάτα SAN, 3 lt
με δοχείο πάγου

27.34019 
κανάτα SAN, 2 lt
με δοχείο πάγου

70.60047 
κανάτα θερμός
inox, 1 lt

70.60048 
κανάτα θερμός
inox, 1,5 lt

70.60049 
κανάτα θερμός
inox, 2 lt

70.60202 
κανάτα θερμός
inox, 0,75 lt

70.60203 
κανάτα θερμός
inox, 1 lt

70.60204 
κανάτα θερμός
inox, 1,5 lt

70.60173 
κανάτα θερμός
inox, 2 lt

05.02244
διανεμητής ποτών 
με φωτισμό led

21.10511
διανεμητής 
ποτών / μπύρας
2,5 lt

70.60100                         
γυάλα με βρυσάκι 
και καπάκι, 4 lt
19 cm | 34 cm

03.30091                         
γυάλα με βρυσάκι 
«καρώ», 4,5 lt
19 cm | 52 cm

03.30092                         
γυάλα με βρυσάκι 
σκαλιστή, 4,5 lt
19 cm | 52 cm


