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δυναμομετρικό tamper
inox/αλουμινίου
67.10077 5,3 cm
67.10078 5,4 cm
67.10079 5,5 cm
67.10080 5,7 cm
67.10081 5,8 cm

09.10010
tamper, inox,
5,8 cm

tamper, inox, 5,8 cm
09.10017 κόκκινο
09.10018 μαύρο
09.10016 ξύλο

tamper, αλουμινίου
09.10013 5,3 cm
09.10011 5,7 cm
09.10012 5,8 cm

tamper, inox, κόκκινο
09.10026 4,4 cm
09.10023 4,9 cm
09.10022 5,2 cm
09.10025 5,3 cm
09.10024 5,4 cm
09.10027 5,7 cm

09.10184
tamper, inox
«Militair»
5,8 cm

09.10175
tamper, inox,
κίτρινο, 5,8 cm

67.10122
πατητήρι καφέ
δυναμομετρικό

16,5χ21 cm | 40,5 cm

09.10174
tamper, inox,
μπλε, 5,8 cm

09.10176
tamper, inox,
κόκκινο, 5,8 cm

67.10033
tamper
βακελίτη,
5,5 cm

εργαλείο ισοκατανομής 
καφέ, «CED»
67.10029 5,3 cm
67.10030 5,4 cm
67.10031 5,7 cm

πατητήρι καφέ, «CTHL»
67.10025 5,3 cm
67.10026 5,4 cm
67.10027 5,7 cm
67.10028 5,8 cm

67.10042
δοχείο 

χτυπήματος 
κλείστρου, 

«Crema pro
Knock box»

23 cm | 87 cm

09.10183
tamper, inox, 
«Λουλούδι», 
5,8 cm

67.10040
βάση σιλικόνης 

για tamper
20χ15 cm | 3 mm

21.10163
βάση σιλικόνης για tamper

«γωνία»
22,5χ14 cm

09.10006
θήκη tamper
inox

09.10007
θήκη tamper
inox

09.10002
θήκη για tamper, 

ξύλινη

09.10003
θήκη για tamper, 

inox

67.10085
ζυγαριά
με χρονόμετρο

67.10098
ψηφιακή 
ζυγαριά

67.10117
χρονόμετρο 
εκχύλισης καφέ

67.10047
κουτάλι - ζυγαριά

09.10005
βάση για tamper

14x18 cm | 4,5 cm67.10089
φίλτρο 
«τυφλό»

18.20226
ζυγαριά

ακριβείας

70.50070
παγοθράυστης
χρωμιωμένος
13,2χ16χ26,5 cm
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δοχεία υπολειμμάτων

09.10180
γαλατιέρα inox 
άσπρη-μαύρη, 50 cl

09.10182
πρέσσα καφέ
άσπρη-μαύρη, 5,8 cm

09.10185
εργαλείο ισοκατανομής
άσπρο-μαύρο

09.10179
γαλατιέρα inox
«Carbon look», 50 cl

09.10181
πρέσσα καφέ
«Carbon look», 5,8 cm

09.10186
εργαλείο ισοκατανομής
άσπρο-μαύρο

60.26082
κουτάλι μεζούρα, 15 cm

60.26081
κουτάλι μεζούρα
νες-καφέ, 24,5 cm

09.10072
κουτάλι 
μεζούρα
13,5 cm
(16 ml)

09.10004
πινέλο καθαρισμού

67.10099
πινέλο καθαρισμού

67.10055
βούρτσα καθαρισμού 

group καφέ
1,6 cm | 17 cm

βούρτσα καθαρισμού 
group καφέ
67.10052 4,1-5,2 cm
67.10053 5,6x5,8 cm

67.10051
βούρτσα καθαρισμού 

group, 18 cm

163.10001
λάστιχο ακαθάρτων

πάγκου 
67.10049

βούρτσα καθαρισμού inox
30 cm

67.10048
βούρτσα καθαρισμού

υαλοειδών

συρτάρι υπολειμμάτων καφέ
25χ38 cm | 10 cm

67.10124    inox mat

67.10125    inox γυαλιστερό

67.10126    inox μαύρο

67.10123
συρτάρι υπολειμμάτων καφέ
διπλό, inox
95χ55 cm | 22 cm

09.10001
δοχείο χτυπήματος κλείστρου, 
στρογγυλό, inox, 16,5 cm

67.10127
δοχείο χτυπήματος κλείστρου, 
εντοιχιζόμενο
15χ15 cm

05.01143
δοχείο χτυπήματος κλείστρου
ξύλινο
24x18 cm | 10 cm

δοχείο χτυπήματος κλείστρου
20x15 cm | 9 cm
05.07477    κόκκινο
05.07478    μαύρο

05.05477    
δοχείο χτυπήματος κλείστρου
20x15 cm | 11,5 cm

05.07479    
δοχείο χτυπήματος κλείστρου
«Big»
20x24 cm | 13 cm

ανταλλακτικές ράβδοι 

67.10130
2,5 cm | 27 cm

116.10001  
ράβδος από βακελίτη, 
4 cm | 32 cm
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γαλατιέρα inox
«Δίας»
70.50046      0,25 lt
70.50179      0,35 lt
70.50048      0,50 lt
70.50049      0,75 lt
70.50050      1 lt

γαλατιέρα «Motta»
inox
09.10048      0,25 lt
09.10049      0,35 lt
09.10050      0,50 lt
09.10051      0,75 lt
09.10052      1 lt
09.10053      1,5 lt

γαλατιέρα «Motta»
μαύρη
09.10055      0,35 lt
09.10056      0,50 lt
09.10054      0,75 lt

γαλατιέρα «Motta»
λευκή
09.10058      0,35 lt
09.10059      0,50 lt
09.10057      0,75 lt

γαλατιέρα «Motta»
κόκκινη
09.10061      0,35 lt
09.10062      0,50 lt
09.10060      0,75 lt

γαλατιέρα «Motta»
πορτοκαλί
09.10172      0,35 lt
09.10173      0,50 lt
09.10171      0,75 lt

γαλατιέρα κωνική
inox, μαύρη
05.05982      0,35 lt
05.05984      0,6 lt

γαλατιέρα κωνική
inox, copper
05.05983      0,35 lt

09.10074 
σέικερ με φίλτρο, 
inox, 0,75 lt
μαύρο 

09.10075 
σέικερ με φίλτρο, 
inox, 0,75 lt
χάλκινο 

70.50059                
σέικερ με σίτα
inox, 0,65 lt

70.50123 
ποτήρι inox με σίτα
9 cm | 9 cm

108.10003 
κύπελο με σίτα 
και χέρι

18.10037 
δοσομετρικό ποτήρι
με χέρι
25 cl

60.26165 
μεταλλικό φλιτζάνι 
cappuccino, 17,7 cl

09.10064                
γυάλινο 
ποτήρι-μεζούρα

67.10046                
γυάλινο ποτήρι-
μεζούρα
4,5x4,5 cm | 6,5 cm

21.10048
μπρίκι βαρύ με σίτα

05.05504 
επιτραπέζιο 
σιφόν σαντιγύ
inox 18/10
1 lt

σιφόν σαντιγύ, 
inox 18/10
05.05598  0,5 lt
05.05501  1 lt

70.50078
αμπούλες 
σαντιγί «Liss»
10 τεμ.

κρεμιέρα inox
60.26133 50 cl
60.26132 80 cl

09.10071
σετ διακόσμησης

09.10069
σέικερ inox
5,5 cm | 8 cm

μπουκάλι 
σχεδιασμού
21.10293 60 ml
21.10051 120 ml

67.10128
κουτάλι cupping
inox, «CST 311»

στυλό για αφρόγαλα
09.10068 κόκκινο, 13,5 cm
09.10067 μπλε, 13,5 cm

67.10118
σετ εργαλεία «Latte Art»

67.10119
διπλό στυλό «Latte Art»



4

CAFE

67.10116 
συσκευή εκχύλισης 
κρύου καφέ φίλτρου 
«Yama YA-6»
28x22 cm | 71 cm

67.10008 
συσκευή εκχύλισης 
καφέ φίλτρου 
«Yama CD-6»
16x16 cm | 31 cm

67.10009 
συσκευή εκχύλισης 
καφέ φίλτρου, 55 cl
«Yama CD-8»
17x21 cm | 30 cm

03.20067                       
γυάλινη κανάτα
γαλλικού καφέ 
με φίλτρο, 75 cl

67.10115 
συσκευή εκχύλισης 
καφέ φίλτρου 
«Yama CD-4»

βραστήρας έκχυσης inox
67.10003 0,6 lt
67.10004 1 lt

βραστήρας έκχυσης
bronze
67.10083 0,6 lt
67.10113 1 lt

βραστήρας έκχυσης inox
με θερμόμετρο
67.10006  1,2 lt

05.01178                
μονή βάση για
dripper

05.01176                
διπλή βάση για
dripper

35.10225                
φίλτρο καφέ
κωνικό

05.04235 
μεζούρα για dripper
διάφανη

67.10120 
συσκευή εκχύλισης
καφέ «Pour Over
POS 400»

67.10001 
dripper διάφανο

67.10002
dripper μαύρο

67.10109
κεραμικό dripper
λευκό

67.10110
κεραμικό κωνικό
dripper λευκό

35.10226                
φίλτρο καφέ κωνικό
με χέρι «TWO»
13,2x11x8,8 cm

35.10227                
φίλτρο καφέ κωνικό
με χέρι «FOUR»
15,7x13,2x11 cm

03.20068             
γυάλινη κανάτα 
γαλλικού καφέ 
με φίλτρο 
σε ξύλινη βάση 
60 cl (26 cm)

67.10121
ηλεκτρικός 
βραστήρας 
έκχυσης

67.10087 
συσκευή 

Aeropress
12 cm | 28,5 cm

67.10091
χάρτινα φίλτρα 

aeropress
350 τμχ.



μπρίκι υγραερίου inox
55.31101    Νο 1
55.31102    Νο 2
55.31103    Νο 3
55.31104    Νο 4
55.31105    Νο 5
55.31106    Νο 6

μπρίκι ηλεκτρικό inox
55.31001    Νο 1
55.31002    Νο 2
55.31003    Νο 3
55.31004    Νο 4
55.31005    Νο 5
55.31006    Νο 6

μπρίκι καφενείου  
165.10001  Νο 1
165.10002  Νο 2
165.10003  Νο 3
165.10004  Νο 4
165.10005  Νο 5

μπρίκι χόβολης  
60.26181    Νο 0
60.26182    Νο 1
60.26183    Νο 2
60.26184    Νο 3

5

ελληνικός καφές

CAFE

μπρίκι χάλκινο  
60.26140    6 cl
60.26139    10 cl
60.26138    14 cl
60.26137    20 cl
60.26136    28 cl

μπρίκι μπρούτζινο  
60.26179    6 cl
60.26178    10 cl
60.26177    14 cl
60.26176    20 cl

165.10006  
αναδευτήρας
ορειχάλκινος

165.10007  
κουτάλι ορειχάλκινο

16.10013
καμινέτο οινοπνεύματος

δίσκος χάλκινος
σφυρήλατος  
16.10003 20 cm
16.10004 22 cm
16.10005 24 cm
16.10006 26 cm

δίσκος χάλκινος με χέρι  
16.10001 25 cm
16.10002 34 cm

δίσκος ορειχάλκινος 
με χέρι  
16.10007 25 cm
16.10008 34 cm

καφεκούτι γίγας μαύρο
«δέρμα»
10.30016 2 θέσεων
33x23 cm | 17 cm
10.30017 3 θέσεων
33x23 cm | 17 cm

καφεκούτι γίγας inox
10.30011 2 θέσεων
10.30012 3 θέσεων
10.30013 4 θέσεων

καφεκούτι μικρό inox
28x15 cm | 9 cm
10.30009
2 θέσεων
10.30010
3 θέσεων

05.02201                         
καφεκούτι PG
3 θέσεων
30x17 cm | 9 cm

καφεκούτι σατινέ inox 
με plexiglass καπάκι
04.10141 2 θέσεων
25χ20 cm | 12 cm
04.10142 2 θέσεων
33χ20 cm | 12 cm
04.10143 3 θέσεων
25χ20 cm | 12 cm
04.10144 3 θέσεων
33χ20 cm | 12 cm

67.10114
εστία θέρμανσης αλογόνου
«ΥΑΜΑ ΒΗ-1»
20x19 cm | 17 cm

δοχείο με βρυσάκι  
inox 18/10
09.10115 6 lt
09.10116 10 lt

δίσκος χάλκινος οβάλ 
60.25004 24χ18 cm
60.25003 28χ21 cm

γεντέκι καφενείου, αλουμινίου  
02.10066 No 20
02.10067 No 22
02.10068 No 24
02.10069 No 26
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21.10056
bar organizer, inox
24x15 cm | 10 cm

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

04.10150
θήκη για καλαμάκια, 
διπλής όψης
25χ30 cm | 20 cm

161.10001
θήκη για ποτήρια, μαύρη
πλαστική, 4 θέσεων
48,5χ11,5 cm | 45,5 cm

161.10002
θήκη οργάνωσης μαύρη 
πλαστική, 8 θέσεων
45χ26 cm | 23,5 cm

ισοθερμικές τσάντες
μεταφοράς

70.70023    6 θέσεων
34χ23 cm | 20 cm

70.70024    8 θέσεων
40x23 cm | 20 cm

βάσεις για ισοθερμικές τσάντες
μεταφοράς
70.70031    6 θέσεων
70.70032    8 θέσεων

67.10058    
πετσέτα καθαρισμού
μικροϊνών

67.10056
σετ πετσέτες μικροϊνών

27.35005 
κουτί για φακελάκια 
ξύλινο, 12 θέσεων
31χ28 cm | 9 cm

27.35006 
κουτί για φακελάκια 
ξύλινο, 12 θέσεων
26χ17 cm | 6 cm

38.10023    θήκη bamboo
για χαρτοπετσέτες 24x24 cm
14x14 cm | 10 cm

38.10024    θήκη bamboo
για χαρτοπετσέτες 33x33 cm
18,5x18,5 cm | 10 cm

38.10025    θήκη μαύρη 
για χαρτοπετσέτες 20χ20 cm
12χ12 cm | 10 cm

θήκη για χαρτοπετσέτες
inox/plexiglass

04.10147
για χαρτοπετσέτες 24χ24 cm
13χ13 cm | 18 cm

04.10148
για χαρτοπετσέτες 33x33 cm
18x18 cm | 18 cm

θήκη για χαρτοπετσέτες
24x24 cm
(12x12 cm | 18 cm)
05.05438    inox
05.07243    μαύρη
05.07244    κόκκινη

θήκη για χαρτοπετσέτες
33χ33 cm
(17χ17 cm | 18 cm)
05.05449    inox
05.07245    μαύρη
05.07246    κόκκινη

θήκη για χαρτοπετσέτες
plexiglass

04.10145
για χαρτοπετσέτες 24χ24 cm
13χ13 cm | 25 cm

04.10225
για χαρτοπετσέτες 33x33 cm
18x18 cm | 25 cm

οργάνωση καφέ



CAFE

03.20157                     
καφετιέρα χάλκινη, 
35 cl

14.64001
καφετιέρα «Brazil»
μαύρη, 35 cl

14.64002
καφετιέρα «Kenya»
μαύρη, 35 cl

70.60077
καφετιέρα μαύρη 
35 cl

14.64004
καφετιέρα «Chambord»
μαύρη, 35 cl

14.64017
καφετιέρα «Chambord»
μαύρη, 50 cl

14.64018
καφετιέρα «Chambord»
μαύρη, 1 lt

55.19761
καφετιέρα, 35 cl

55.19762
καφετιέρα, 80 cl

70.60073                     
καφετιέρα, 30 cl

70.60074                     
καφετιέρα, 60 cl

60.18049 
κανάτα θερμός
inox, 1 lt

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

καφετιέρα inox 18/10
21.10515    0,25 lt
21.10516    0,8 lt
21.10517    1,2 lt

καφετιέρα inox 18/10
21.10518    0,3 lt
21.10519    0,5 lt
21.10520    0,8 lt

τσαγιέρα inox 18/10
28.10096     0,3 lt
28.10097     0,5 lt
28.10098     0,6 lt
28.10099     1 lt

καφετιέρα inox 18/10
14.64005    0,3 lt
14.64006    0,5 lt
14.64007    0,6 lt
τσαγιέρα inox 18/10
14.64008    0,3 lt
14.64009    0,5 lt
14.64010    0,6 lt

θερμός

καφετιέρες με έμβολο

67.10107
μηχανή καφέ 

με θερμός
airpot, 2,2 lt

2.200W
20,5x36x54,5 cm7



03.20049                         
τσαγιέρα πορσελάνης 
με φίλτρο, 60 cl

03.20050                         
τσαγιέρα πορσελάνης 
με φίλτρο, 60 cl

03.20052                         
τσαγιέρα πορσελάνης 
με φίλτρο, 60 cl

03.20051                         
τσαγιέρα πορσελάνης 
με φίλτρο, 60 cl

03.20054                         
τσαγιέρα πορσελάνης 
με φίλτρο, 70 cl

70.60067                         
τσαγιέρα μαντέμι, 60 cl
70.60068 βάση μαντέμι

03.20055                         
τσαγιέρα πορσελάνης 
με φίλτρο, 70 cl

03.20056                         
τσαγιέρα πορσελάνης 
με φίλτρο, 70 cl

03.20053                         
τσαγιέρα πορσελάνης 
με φίλτρο, 70 cl

71.10015                         
τσαγιέρα μεταλική,
κόκκινη με φίλτρο
100 cl

71.10016                         
τσαγιέρα μεταλική,
πράσινη με φίλτρο
75 cl

70.60066                         
τσαγιέρα μαντεμένια 
35 cl
70.60068 βάση μαντέμι

8

CAFE

71.10008
φίλτρο τσαγιού,
«καλάθι» με αλυσίδα
7,5 cm

71.10010                    
φίλτρο τσαγιού,
«αυγό» με αλυσίδα
6 cm

70.60072                    
φίλτρο τσαγιού, 
με αλυσίδα, 5 cm

55.79030                    
φίλτρο τσαγιού, 
με λαβή

71.10009
φίλτρο τσαγιού,

«καλάθι» με αλυσίδα
6 cm

55.79087
φίλτρο τσαγιού, 

«σφαίρα»
με αλυσίδα

71.10011
φίλτρο τσαγιού,

«μπάλα» με αλυσίδα
7,5 cm

71.10002          
φίλτρο τσαγιού, 
χάρτινο, μικρό, 
100 τμχ.

71.10012          
φίλτρο τσαγιού, 
χάρτινο γίγας, 
άσπρο, 50 τμχ.
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40.34007                    
τσαγιέρα πορσελάνης 
με καπάκι, 67 cl

55.89584                    
τσαγιέρα κεραμική,
λευκή, 60 cl

55.89585                    
τσαγιέρα κεραμική,
κίτρινη, 60 cl

55.89586                    
τσαγιέρα κεραμική,
μέντα, 60 cl

71.10013                    
τσαγιέρα γυάλινη 
με εσωτερικό φίλτρο
75 cl

71.10014                    
τσαγιέρα γυάλινη 
με εσωτερικό φίλτρο
125 cl

03.20482                    
τσαγιέρα γυάλινη 
35 cl

03.20483                    
τσαγιέρα γυάλινη 
75,2 cl

55.11512                    
τσαγιερό inox, 3 lt
ηλεκτρικού «Classic»

55.11511                    
τσαγιερό inox, 2,7 lt
ηλεκτρικού «New Line»

τσαγιερό εμαγιέ
κόκκινο
55.78410 1,5 lt
55.78411 2 lt

60.26127
σετ τσαγιού, 2 τμχ.

70.60062                    
τσαγιέρα γυάλινη 
με inox περίβλημα 
και φίλτρο, 50 cl

70.60063                    
τσαγιέρα γυάλινη 
με inox περίβλημα 
και φίλτρο, 75 cl

70.60061 
τσαγιέρα πλαστική 
με μαύρο περίβλημα 
και φίλτρο, 75 cl

τσαγιερό γυάλινο
με βουρτσάκι
126.10217 45 cl
126.10218 80 cl

40.34005                                
τσαγιέρα πορσελάνης 
με καπάκι και φλιτζάνι, 56 cl

40.34004                                
τσαγιέρα πορσελάνης 
με καπάκι και φλιτζάνι, 55 cl

40.13011                                
τσαγιέρα πορσελάνης 
με καπάκι και φλιτζάνι, 28 cl

40.23026                               
τσαγιέρα πορσελάνης 
με καπάκι και φλιτζάνι, 38 cl

03.20156                                
τσαγιέρα πορσελάνης 
με φλιτζάνι, 50 cl

35.10224              
φίλτρο τσαγιού 
με πλέγμα
11χ7,2χ8 cm

40.34012
σουρωτήρι
πορσελάνης 
με λαβή

40.34013
καπάκι



CAFE

26.50032
καφετιέρα, 30 cl

26.50033
καφετιέρα, 60 cl

26.50034
τσαγιέρα, 40 cl

26.50035
ζαχαριέρα, 25 cl

14.10023
καφετιέρα πορσελ.
«Apollo», 30 cl
14.10025 καπάκι

14.10026
τσαγιέρα πορσελ.
«Apollo», 35 cl
14.10027 καπάκι

14.10024
γαλατιέρα πορσελ.
«Apollo», 15 cl
14.10025 καπάκι

14.10028
ζαχαριέρα πορσελ.
«Apollo», 20 cl
14.10029 καπάκι

14.11018
καφετιέρα, 30 cl
14.11019 καπάκι

14.11020
τσαγιέρα, 40 cl
14.11021 καπάκι

14.11022
γαλατιέρα, 15 cl
14.11019 καπάκι

14.11519
καφετιέρα, 30 cl
14.11520 καπάκι

14.11521
τσαγιέρα, 35 cl
14.11522 καπάκι

14.11523
γαλατιέρα, 15 cl

καφετιέρα
26.50038 30 cl
26.50039 75 cl

τσαγιέρα
26.50036 40 cl
26.50037 125 cl

14.12018
καφετιέρα, 50 cl
14.12019 καπάκι

14.12020
τσαγιέρα, 50 cl
14.12019 καπάκι

14.12021
γαλατιέρα, 10 cl

«Apollo» 

«Afrodyta» 

«Cosmos» «Ikaros» 

«Wersal» «Olympia» 

10

καφετιέρα με καπάκι
40.33033 33 cl
40.33034 50 cl
40.33035 80 cl

τσαγιέρα με καπάκι
40.33027 40 cl
40.33028 65 cl
40.33029 100 cl

γαλατιέρα
40.33042 5 cl

γαλατιέρα
40.33041 16 cl

ζαχαριέρα με καπάκι
40.33039                       

«Nefeli» 
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27.11023                       
καφετιέρα, 35 cl

27.11024                       
καφετιέρα, 75 cl

27.11025                       
καφετιέρα, 150 cl

27.11022                       
καφετιέρα, 27,5 cl

105.10268                     
καφετιέρα πορσελ.
«Interiors», 75 cl

70.60080                
καφετιέρα με καπάκι
35 cl

70.60082                
καφετιέρα με καπάκι
65 cl

70.60069                
τσαγιέρα με καπάκι
45 cl

70.60071                
τσαγιέρα με καπάκι
70 cl

40.34010                
καφετιέρα με καπάκι
31 cl

40.34011                
τσαγιέρα με καπάκι
45 cl

«Flora» 

«Vienna» 

40.35045                
καφετιέρα με καπάκι
38 cl

40.35046                
καφετιέρα με καπάκι
57 cl

40.35039                
τσαγιέρα με καπάκι
45 cl

40.35040                
τσαγιέρα με καπάκι
70 cl

καφετιέρα κόκκινη
142.10062 25 cl
142.10063 47 cl

καφετιέρα μαύρη
142.10064 25 cl
142.10065 47 cl

14.12524
καφετιέρα, 30 cl
14.12525 καπάκι

14.12526
καφετιέρα, 60 cl
14.12527 καπάκι

14.12528
τσαγιέρα, 40 cl
14.12525 καπάκι

14.12529
τσαγιέρα, 70 cl
14.12527 καπάκι

γαλατιέρα
14.12530 5 cl
14.12531 15 cl

14.12532
ζαχαριέρα, 20 cl
14.12533 καπάκι

«Artemis» 
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70.50051   
γαλατιέρα
πορσελάνης, 5 cl

γαλατιέρα πορσελ.
70.50052   8 cl
70.50053   12 cl
70.50054   20 cl

γαλατιέρα πορσελ.
14.18086   5 cl
14.18084   12 cl

γαλατιέρα inox
70.50042   3 cl
70.50043   9 cl
70.50044   14 cl
70.50045   29 cl

142.10034 
θήκη γυάλινη
για φακελάκια 
τσαγιού-ζάχαρης
8,5χ6 cm

70.60091 
θήκη πορσελάνης
για φακελάκια 
τσαγιού-ζάχαρης
11χ6 cm | 15 cm

14.18082 
θήκη πορσελάνης
για φακελάκια 
τσαγιού-ζάχαρης
11 cm

70.60090 
θήκη πορσελάνης
για sticks ζάχαρης
8,3x4,8 cm | 6,3 cm

60.23009 
θήκη inox 
για φακελάκια 
τσαγιού-ζάχαρης

60.23011 
θήκη inox 
για sticks ζάχαρης
5 cm | 8 cm

60.23010 
τριπλή θήκη inox 
για sticks ζάχαρης

60.23012 
αχνηρίχτης
28 cl

60.23006 
ζαχαριέρα γυάλινη, 
25,5 cl

70.60088 
ζαχαριέρα γυάλινη, 
22 cl

60.23005 
ζαχαριέρα γυάλινη, 
28 cl

40.35043 
γαλατιέρα πορσελ.
«Vienna», 5 cl

40.35044                  
γαλατιέρα πορσελ.
«Vienna», 15 cl

40.31055   
γαλατιέρα «Alca», 
5,5 cl

40.31069   
γαλατιέρα «Tronc», 
5,5 cl

μελιέρα γυάλινη 
με καπάκι χρωμίου
21.10513   18 cl
21.10514   30 cl

70.60087 
μελιέρα γυάλινη, 
22 cl
7 cm | 12,5 cm

60.23004 
μελιέρα γυάλινη, 

105.10017               
μελιέρα ακρυλική με
κουτάλι

105.10028               
μελιέρα γυάλινη 
με κουτάλι
9,5 cm | 15 cm

27.25027 
ζαχαριέρα inox 
με κουτάλι
11,6 cm | 6,8 cm

40.19104                   
γαλατιέρα λευκή

40.19105                   
γαλατιέρα  μαύρη

40.19106                   
γαλατιέρα  κόκκινη

40.19107                   
γαλατιέρα πορτοκαλί

40.19108                   
γαλατιέρα καφέ

40.19109                   
γαλατιέρα βεραμάν

60.23008 
ζαχαριέρα inox 
με κουτάλι

40.35051
ζαχαριέρα πορσελ.
με καπάκι «Vienna»

21.10445 
φορμαζιέρα ακρυλική
πολύγωνη με κουτάλι

60.23007  
ζαχαριέρα inox 
με κουτάλι

40.35049
ζαχαριέρα πορσελ.
με καπάκι «Vienna»

21.10041  φορμαζιέρα ακρυλική 
με κουτάλι (8,3 cm | 10,5 cm) 

21.10028  δισκάκι ακρυλικό 
22x10 cm
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γυάλινες κούπες τσαγιού & καφέ

27.35041 
φλιτζάνι espresso
«Duos», 12 cl
7,78 cm | 8 cm

27.35043 
φλιτζάνι καφέ 
«Duos», 29,5 cl
8,6 cm | 11,3 cm

27.35045 
φλιτζάνι multiporpose
«Duos», 38,5 cl
11,8 cm | 8 cm

27.20009 
φλιτζάνι 
«Easy Bar», 10 cl
27.20010 
πιάτο

27.20011 
φλιτζάνι 
«Easy Bar», 23 cl
27.20012 
πιάτο

27.20013 
φλιτζάνι 
«Easy Bar», 32 cl
27.20014 
πιάτο

50.50823 
κύπελλο 
«Aroma», 38,5 cl
9,7 cm | 11,8 cm

26.20005 
κούπα 
«Liberty», 42 cl
9 cm | 11,5 cm

50.50805 
κύπελλο 
«London», 32 cl
8 cm | 9,5 cm

50.50821 
κύπελλο 
«Miami», 30 cl
8,9 cm | 10 cm

50.50822 
κούπα «Hollywood», 
27 cl
8,4 cm | 9,7 cm

27.37121 
κούπα με σουρωτήρι 
«Tea 4 one», 35 cl

50.50820 
κύπελλο 
«Los Angeles», 26 cl
7,9 cm | 11,4 cm

27.20020 
κύπελλο 
«Conic», 31 cl
8,3 cm | 10,2 cm

26.20014 
κούπα 
«Tarsila», 30 cl
7,8 cm | 10,4cm

26.20003 
φλιτζάνι 
«Mocca», 30 cl
26.40062  πιάτο

27.20015 
ποτήρι late
«Acapulco», 28 cl
7,8 cm | 15 cm

27.20018 
ποτήρι 
«Bill», 24 cl
7,7 cm | 14,6 cm

27.20019 
ποτήρι 
«Mini Bill», 12 cl
8,3 cm | 11 cm

26.20001 
φλιτζ. «Mocca», 7,5 cl
26.20002 
πιάτο

03.20058 
φλιτζάνι «Tempo», 12 cl
03.20101 
πιάτο 10,2 cm
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105.10194 
κούπα, γκρι
35 cl

105.10195 
κούπα, μπορντώ
35 cl

105.10196 
κούπα, μπλε 
35 cl

105.10197 
κούπα, τερακότα 
35 cl

40.26002 
κούπα «750», 
λευκή, 30 cl

105.10131 
κούπα κεραμική 
35 cl, κρακελέ γκρι

105.10132 
κούπα κεραμική 
35 cl, κρακελέ μπεζ

105.10133 
κούπα κεραμική 
35 cl, κρακελέ σομόν

105.10134 
κούπα κεραμική 
35 cl, κρακελέ τιρκουάζ

40.26011 
κούπα «304», 
λευκή, 35 cl

CAFE

03.20236 
κούπα, 30 cl
μαύρη ματ

03.20065 
κούπα, 36 cl
μπεζ

03.20232
κούπα, 36 cl
γκρι

03.20066 
κούπα, 36 cl
ροζ

40.26010 
κούπα «350», 
λευκή, 34 cl

40.26003 
κούπα «331», 
λευκή, 34,5 cl

40.22024 
κούπα «Africa», 
λευκή, 37 cl

173.10010
κούπα «Teal», 
πράσινη, 34 cl

40.31105 
κούπα σοκολάτας 
«478», 35 cl
40.31104 
πιάτο σοκολάτας 

40.31066 
κούπα «325», 
λευκή, 31 cl

40.26007 
κούπα «313», 
λευκή, 47,5 cl

40.26008 
κούπα «370», 
λευκή, 35 cl

40.26001 
κούπα «787», 
λευκή, 30 cl

40.26006 
κούπα «804», 
λευκή, 34 cl

40.31074 
κούπα «302», 
λευκή, 30 cl

«Interiors» 

«Origin» 

«Antique» 
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27.35029
κούπα, 30 cl
τιρκουάζ

27.35028
κούπα, 30 cl
κόκκινη

27.35026 
κούπα, 30 cl
ανθρακί

27.11231 
κούπα, 30 cl
«terra»

27.35027 
κούπα, 30 cl
πράσινη

03.20228 
κούπα, 38 cl
μαύρη

03.20229 
κούπα, 38 cl
μπορντώ

03.20219 
φλιτζάνι με πιάτο, 9 cl
03.20218 
φλιτζάνι με πιάτο, 28 cl
03.20217 
φλιτζάνι με πιάτο, 33 cl

03.20221 
φλιτζάνι με πιάτο, 9 cl
03.20220 
φλιτζάνι με πιάτο, 28 cl
03.20057 
φλιτζάνι με πιάτο, 33 cl

03.20224 
φλιτζάνι με πιάτο, 9 cl
03.20223 
φλιτζάνι με πιάτο, 28 cl
03.20222 
φλιτζάνι με πιάτο, 33 cl

27.35039 
φλιτζάνι τσαγιού 
τιρκουάζ, 23 cl
27.35034 
πιατάκι τιρκουάζ

27.35036 
φλιτζάνι τσαγιού 
κόκκινο, 23 cl
27.35031 
πιατάκι κόκκινο

27.35037 
φλιτζάνι τσαγιού 
side, 23 cl
27.35032 
πιατάκι side

27.35018 
φλιτζάνι τσαγιού 
ανθρακί, 23 cl
27.35017 
πιατάκι ανθρακί

27.35038 
φλιτζάνι τσαγιού 
«Terra», 23 cl
27.35033 
πιατάκι «Terra»

27.35035 
φλιτζάνι τσαγιού 
πράσινο, 23 cl
27.35030 
πιατάκι πράσινο

40.26012 
κούπα λευκή, 
37,5 cl

40.19048 
κούπα μαύρη, 
37,5 cl

40.19100 
κούπα πράσινη, 
37,5 cl

40.19098 
κούπα πορτοκαλί, 
37,5 cl

40.19097 
κούπα κόκκινη, 
37,5 cl

«Antique» 

«482» 

«Avanos» 



27.35016 
κούπα με πόδι
«Peach birds», 40 cl

27.35024 
κούπα με πόδι
«Ombre stripe», 40 cl

16
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«Mugs & Kisses» 

«Origin» 

«Terra» 

27.35020 
κούπα με πόδι
«Bright floral», 40 cl

27.35022 
κούπα με πόδι
«Blue butterfly», 40 cl

27.35021 
κούπα με πόδι
«Pink flower», 40 cl

27.35019 
κούπα με πόδι
«White birds», 40 cl

27.35023 
κούπα με πόδι
«Bright stripe»,40 cl

03.20208 
φλιτζάνι με πιάτο, 22 cl
03.20207 
φλιτζάνι με πιάτο, 35 cl

03.20155 
φλιτζάνι με πιάτο, 22 cl
03.20154 
φλιτζάνι με πιάτο, 35 cl

03.20212 
φλιτζάνι με πιάτο, 22 cl
03.20211 
φλιτζάνι με πιάτο, 35 cl

03.20215 
φλιτζάνι με πιάτο, 22 cl
03.20214 
φλιτζάνι με πιάτο, 35 cl

03.20209 
φλιτζάνι με πιάτο, 9 cl

03.20210 
φλιτζάνι με πιάτο, 9 cl

03.20213 
φλιτζάνι με πιάτο, 9 cl

03.20216 
φλιτζάνι με πιάτο, 9 cl

105.10149 
φλιτζάνι τσαγιού 
τιρκουάζ κρακελέ, 24 cl

105.10150 
φλιτζάνι τσαγιού 
γκρι κρακελέ, 24 cl

105.10152 
φλιτζάνι τσαγιού 
σομόν κρακελέ, 24 cl

105.10151 
φλιτζάνι τσαγιού 
μπεζ κρακελέ, 24 cl

105.10142 
φλιτζάνι καφέ 
τιρκουάζ κρακελέ, 7,5 cl

105.10139 
φλιτζάνι καφέ 
γκρι κρακελέ, 7,5 cl

105.10141 
φλιτζάνι καφέ 
σομόν κρακελέ, 7,5 cl

105.10140 
φλιτζάνι καφέ 
μπεζ κρακελέ, 7,5 cl
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105.10199 
φλιτζάνι καφέ, 12 cl
105.10203 
φλιτζάνι τσαγιού, 25 cl

105.10198 
φλιτζάνι καφέ, 12 cl
105.10202 
φλιτζάνι τσαγιού, 25 cl

105.10267 
φλιτζάνι καφέ, 12 cl
105.10201 
φλιτζάνι τσαγιού, 25 cl

105.10266 
φλιτζάνι καφέ, 12 cl
105.10200 
φλιτζάνι τσαγιού, 25 cl

173.10033 
φλιτζάνι καφέ, 
με πιάτο, 9 cl

173.10035 
φλιτζάνι καφέ, 
με πιάτο, 20 cl

55.89580 
φλιτζάνι τσαγιού
κεραμικό, λευκό
με πιάτο, 22 cl

55.89581 
φλιτζάνι τσαγιού
κεραμικό, κίτρινο
με πιάτο, 22 cl

55.89582 
φλιτζάνι τσαγιού
κεραμικό, μέντα
με πιάτο, 22 cl

03.20231 
φλιτζάνι με πιάτο, 10 cl
03.20230 
φλιτζάνι με πιάτο, 28 cl

03.20061 
φλιτζάνι με πιάτο, 10 cl
03.20059 
φλιτζάνι με πιάτο, 28 cl

03.20062 
φλιτζάνι με πιάτο, 10 cl
03.20060 
φλιτζάνι με πιάτο, 28 cl

03.20235 
φλιτζάνι με πιάτο, 10 cl
03.20234 
φλιτζάνι με πιάτο, 28 cl

03.20225 
κούπα με πόδι
μαύρη, 32 cl

03.20227 
κούπα με πόδι
μπεζ, 32 cl

03.20226 
κούπα με πόδι
μπορντό, 32 cl

03.20064 
κούπα με πόδι
ροζ, 32 cl

03.20063 
κούπα με πόδι
μπεζ, 32 cl

03.20233 
κούπα με πόδι
γκρι, 32 cl

«Interiors» 

«Antique» 

«Antique» 

28.10120 
μεταλλικό φλιτζάνι 
cappuccino, 16 cl

60.27001 
φλιτζάνι 
με χάλκινη βάση, 6,5 cl

60.27002 
φλιτζάνι 
με ασημί βάση, 6,5 cl

60.26166 
μεταλλικό φλιτζάνι 
espresso, 8,3 cl

60.26165 
μεταλλικό φλιτζάνι 
cappuccino, 17,7 cl



40.19001 
φλιτζάνι καφέ
«MD 469», 8 cl
40.19002
πιάτο καφέ 

40.19003 
φλιτζάνι τσαγιού
«MD 469», 24 cl
40.19004
πιάτο τσαγιού 

40.19005 
φλιτζάνι σοκολάτας
«MD 469», 30 cl
40.19006
πιάτο σοκολάτας 

40.31097 
φλιτζάνι espresso
«1450», 6,5 cl
40.31098 
πιάτο espresso

40.31099 
φλιτζάνι τσαγιού 
«1450», 20 cl
40.31100 
πιάτο espresso

40.19049 
φλιτζάνι καφέ
«482 μαύρο», 8 cl
40.19041
πιάτο καφέ 

40.19053 
φλιτζάνι καφέ
«482 κόκκινο», 8 cl
40.19081
πιάτο καφέ 

40.19054 
φλιτζάνι καφέ
«482 πορτοκαλί», 8 cl
40.19082
πιάτο καφέ 

40.19056 
φλιτζάνι καφέ
«482 βεραμάν», 8 cl
40.19084
πιάτο καφέ 

40.19050 
φλιτζάνι τσαγιού
«482 μαύρο», 21 cl
40.19043
πιάτο τσαγιού 

40.19057 
φλιτζάνι τσαγιού
«482 κόκκινο», 21 cl
40.19085
πιάτο τσαγιού 

40.19058 
φλιτζάνι τσαγιού
«482 πορτοκαλί», 21 cl
40.19086
πιάτο τσαγιού 

40.19060 
φλιτζάνι τσαγιού
«482 βεραμάν», 21 cl
40.19088
πιάτο τσαγιού 

40.19051 
φλιτζάνι κακάο
«482 μαύρο», 31,5 cl
40.19045
πιάτο κακάο 

40.19061 
φλιτζάνι κακάο
«482 κόκκινο», 31,5 cl
40.19089
πιάτο κακάο 

40.19062 
φλιτζάνι κακάο
«482 πορτοκαλί», 31,5 cl
40.19090
πιάτο κακάο 

40.19064 
φλιτζάνι κακάο
«482 βεραμάν», 31,5 cl
40.19092
πιάτο κακάο 

40.19052 
φλιτζάνι σοκολάτας
«482 μαύρο», 45 cl
40.19047
πιάτο σοκολάτας 

40.19065 
φλιτζάνι σοκολάτας
«482 κόκκινο», 45 cl
40.19093
πιάτο σοκολάτας 

40.19066 
φλιτζάνι σοκολάτας
«482 πορτοκαλί», 45 cl
40.19094
πιάτο σοκολάτας 

40.19068 
φλιτζάνι σοκολάτας
«482 βεραμάν», 45 cl
40.19096
πιάτο σοκολάτας 

40.19031 
φλιτζάνι καφέ
«MD 482», 8 cl
40.19040
πιάτο καφέ 

40.19033 
φλιτζάνι τσαγιού
«MD 482», 21 cl
40.19042
πιάτο καφέ 

40.19035 
φλιτζάνι κακάο
«MD 482», 31,5 cl
40.19044
πιάτο τσαγιού

40.19037 
φλιτζάνι σοκολάτας
«MD 482», 45 cl
40.19046
πιάτο τσαγιού

«482» 

«469» πορσελάνης «1450» πορσελάνης

18

CAFE



«MD 102» 

40.31070 
φλιτζάνι καφέ 
«MD 102», 8 cl
40.31071 
πιάτο καφέ 

40.31072 
φλιτζάνι τσαγιού 
«MD 202», 22 cl
40.31073 
πιάτο τσαγιού 

40.31075 
φλιτζάνι σοκολάτας 
«MD 402», 42 cl
40.31076 
πιάτο σοκολάτας 

«Nefeli» 
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«Semeli» «Flora» 

«585» «Carla» 

«X-Tanbul» 

40.20010 
φλιτζάνι καφέ 
«Semeli», 11 cl
40.20011 
πιάτο καφέ 

40.20012 
φλιτζάνι τσαγιού 
«Semeli», 21 cl
40.20013 
πιάτο τσαγιού 

27.11028 
φλιτζάνι καφέ, 
με πιάτο 
«Flora», 12 cl

27.11029 
φλιτζάνι τσαγιού 
με πιάτο, 
«Flora», 22 cl

27.11068 
φλιτζάνι καφέ, 
με πιάτο 
«X-Tanbul», 9 cl

27.11069  
φλιτζάνι τσαγιού 
με πιάτο, 
«X-Tanbul», 23 cl

«Carla» 

«Alba» 

40.18025 
φλιτζάνι καφέ
«Carla», 12 cl
40.18026
πιάτο καφέ

40.18023 
φλιτζάνι τσαγιού
«MD 482», 23 cl
40.18024
πιάτο τσαγιού

40.33022 
φλιτζ.καφέ στοιβ.
«Nefeli», 10 cl
40.33023 
πιάτο καφέ 

40.33020 
φλ. τσαγιού στοιβ.
«Nefeli», 22 cl
40.33021 
πιάτο τσαγιού 

40.33025 
φλιτζάνι espresso
«Nefeli», 6,4 cl
40.33026 
πιάτο espresso

40.33024 
φλ. cappuccino
«Nefeli», 19 cl
40.33021
πιάτο cappuccino

40.32005 
φλ. καφέ στοιβ.
«Alba», 8 cl
40.32006 
πιάτο καφέ 

40.32003 
φλ. espresso στοιβ.
«Alba», 11 cl
40.32004 
πιάτο espresso

40.32001 
φλ.τσαγιού στοιβ.
«Alba», 21,5 cl
40.32002 
πιάτο τσαγιού 

40.19013 
φλιτζάνι καφέ
«MD 131», 7,5 cl
40.19014
πιάτο καφέ 

40.19015 
φλιτζάνι τσαγιού
«MD 231», 24,5 cl
40.19016
πιάτο τσαγιού 

40.19017 
φλιτζάνι σοκολάτας
«MD 431», 41 cl
40.19018
πιάτο σοκολάτας 

40.32013 
φλιτζάνι espresso
«585», 9,5 cl
40.32014 
πιάτο espresso

40.32011 
φλιτζ. cappuccino
«584», 18 cl
40.32012 
πιάτο cappuccino

40.32015 
φλιτζάνι σοκολάτας 
«427», 28,5 cl
40.32016 
πιάτο σοκολάτας 

40.18027 
φλιτζάνι espresso
«Carla», 6,5 cl
40.18028
πιάτο espresso

40.18022 
φλ. cappuccino
«Carla», 19 cl
40.18024
πιάτο cappuccino

40.31103 
φλιτζάνι σοκολάτας 
«630», 45 cl
40.31104 
πιάτο σοκολάτας 

40.32017 
φλιτζάνι καφέ 
«Alba», 6,5 cl
40.32018 
πιάτο καφέ 

40.31101 
φλιτζάνι 
espresso

«434», 6 cl
40.31102 

πιάτο espresso

173.10019 
φλιτζάνι καφέ 
κωνικό, 10 cl

40.32019 
φλιτζάνι 

διπλού καφέ 
«482/6» 19 cl

40.19042 
πιάτο καφέ

«131» 

«630» 
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«447» «457» 

40.31089 
φλιτζάνι espresso
«447», 7,5 cl
40.31084 
πιάτο espresso

40.31085 
φλιτζάνι cappuccino
«447», 24 cl
40.31086 
πιάτο cappuccino

40.31087 
φλιτζάνι σοκολάτας 
«447», 31 cl
40.31088 
πιάτο σοκολάτας 

40.31090 
φλιτζάνι espresso
«457», 7 cl
40.31091 
πιάτο espresso

40.31094 
φλιτζάνι τσαγιού 
«457», 25 cl
40.31096 
πιάτο τσαγιού 

40.31095 
φλιτζάνι σοκολάτας 
«457», 32 cl
40.31096 
πιάτο σοκολάτας 

40.19007 
φλιτζάνι espresso
«MD 499», 7 cl
40.19008
πιάτο καφέ έκκεντρο

40.19009 
φλιτζάνι cappuccino
«MD 499», 18 cl
40.19011
πιάτο έκκεντρο 

40.19010 
φλιτζάνι τσαγιού
«MD 499», 24 cl
40.19011
πιάτο έκκεντρο 

40.19012 
φλιτζάνι σοκολάτας
«MD 499», 30 cl

40.21012 
φλιτζ. καφέ 
«1291», 12 cl
40.21013
πιάτο οκτάγωνο

40.21014 
φλιτζ. τσαγιού
«1291», 25 cl
40.21015
πιάτο οκτάγωνο

40.31077 
φλιτζάνι espresso
«420», 6,8 cl
40.31078
πιάτο καφέ 

40.31079 
φλιτζάνι καφέ
«420», 10 cl
40.31080
πιάτο καφέ 

40.31081 
φλιτζάνι τσαγιού
«420», 22 cl
40.31082
πιάτο τσαγιού

40.31062 
φλιτζάνι καφέ 
«125», 9 cl
40.31063 
πιάτο καφέ 

40.31064 
φλιτζάνι τσαγιού 
«225», 22 cl
40.31065 
πιάτο τσαγιού 

40.31067 
φλιτζάνι σοκολάτας 
«425», 41,5 cl
40.31068 
πιάτο σοκολάτας 

40.19019 
φλιτζάνι καφέ 
«104», 10 cl
40.19020 
πιάτο έκκεντρο

40.19021 
φλιτζάνι τσαγιού 
«204», 24 cl
40.19022 
πιάτο έκκεντρο

40.19023 
φλιτζάνι σοκολάτας 
«404», 46 cl
40.19024 
πιάτο έκκεντρο

40.31048 
φλιτζάνι καφέ 
«150», 9 cl
40.31043
πιάτο τετράγ.

40.31050 
φλιτζάνι τσαγιού
«250», 25 cl
40.31045
πιάτο τετράγ.

40.31051 
φλιτζάνι σοκολάτας 
«450», 42 cl
40.31047
πιάτο τετράγ.

40.31042 
φλιτζάνι καφέ στοιβ.
«170», 8,5 cl
40.31063
πιάτο καφέ 

40.31044 
φλιτζ. τσαγιού στοιβ.
«270», 23 cl
40.31065
πιάτο τσαγιού 

40.31046 
φλιτζ. σοκολ. στοιβ.
«470», 44 cl
40.31068
πιάτο σοκολάτας 

40.22016 
φλιτζ. καφέ τρίγωνο
«ΤΡΙΓΚΑ», 9 cl
40.22017
πιάτο τρίγωνο

40.22018 
φλ. τσαγιού τρίγωνο
«ΤΡΙΓΤΣ», 25 cl
40.22019
πιάτο τρίγωνο

40.22020 
φλ. σοκολ. τρίγωνο
«ΤΡΙΓΣΟ», 41 cl
40.22021
πιάτο τρίγωνο

«499» «1291» 

«420» «Tronconic» 

«104» «Κύμα» 

«Break» «Africa» 




