
70.60014 
σετ λαδόξυδο 4 θέσεων 
με συρμάτινη inox βάση 
(φιάλες για λάδι και ξύδι 
75 ml, αλατιέρα & πιπεριέρα)

70.60013 
σετ λαδόξυδο 2 θέσεων 
με συρμάτινη inox βάση 
(φιάλες για λάδι και ξύδι 
175 ml)

ανταλλακτική φιάλη

70.60009   175 ml

70.60008    270 ml

1
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70.60044 
αλατοπίπερο 2 θέσεων 
με inox βάση 
(αλατιέρα και πιπεριέρα)

70.60045 
αλατοπίπερο 3 θέσεων 
με inox βάση 
(αλατιέρα, πιπεριέρα και 
πετσετοθήκη)

70.60046 
αλατοπίπερο 4 θέσεων 
με inox βάση 
(αλατιέρα, πιπεριέρα,
πετσετοθήκη
και θήκη οδοντογλυφίδων)

70.60214
αλατοπίπερο 4 θέσεων 
με inox βάση 
(αλατιέρα, πιπεριέρα, 
μουσταρδιέρα και 
πετσετοθήκη)

10.10026 
αλατοπίπερο, inox
μαύρο «δέρμα»
12χ8 cm | 11,5 cm 

70.60017 
λαδόξυδο 2 θέσεων 
με inox βάση
(φιάλες για λάδι και ξύδι )

70.60019 
λαδόξυδο 5 θέσεων 
με inox βάση
(φιάλες για λάδι και ξύδι, 
αλατιέρα, πιπεριέρα και 
πετσετοθήκη)

70.60020 
λαδόξυδο 6 θέσεων 
με inox βάση
(φιάλες για λάδι και ξύδι,
αλατιέρα, πιπεριέρα, 
θήκη οδοντογλυφίδων και 
πετσετοθήκη)

70.60041 
αλατοπίπερο 2 θέσεων 
με inox βάση
(αλατιέρα και πιπεριέρα)

70.60042 
αλατοπίπερο 3 θέσεων 
με inox βάση
(αλατιέρα, πιπεριέρα και
πετσετοθήκη)

70.60043 
αλατοπίπερο 4 θέσεων 
με inox βάση
(αλατιέρα, πιπεριέρα, 
μουσταρδιέρα και
πετσετοθήκη)

70.60016 
λαδόξυδο 2 θέσεων 
με inox βάση
(φιάλες για λάδι και ξύδι)

70.60015 
λαδόξυδο 4 θέσεων 
με inox βάση
(φιάλες για λάδι και ξύδι,
αλατιέρα και πιπεριέρα)

70.60007 
φιάλη
λαδόξυδου

70.60027 
φιάλη
αλατιέρας

70.60001 
θήκη
οδοντογλυφίδων

συρμάτινη βάση 
πολλαπλών χρήσεων
60.18044   17 cm | 26 cm
60.18045   20 cm | 26 cm

60.18031
βάση τύπου «Boat»

60.18133            
βάση τύπου «T»
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10.10013 
σετ λαδόξυδο 4 θέσεων 
με inox βάση 
(φιάλες για λάδι και 
ξύδι 150 ml, αλατιέρα 
και πιπεριέρα)

10.10014 
σετ λαδόξυδο 5 θέσεων 
με inox βάση 
(φιάλες για λάδι και 
ξύδι 150 ml, αλατιέρα και
πιπεριέρα και θήκη
οδοντογλυφίδων)

10.10002 
σετ λαδόξυδο 2 θέσεων 
με inox βάση 
(φιάλες για λάδι και 
ξύδι 150 ml)

10.10051 
γυάλινο ανταλακτικό 
φιαλίδιο λαδόξυδου 
με πώμα, 150 ml

10.10043 
γυάλινο φιαλίδιο 
για οδοντογλυφίδες 
με inox 18/10 πώμα 
3,5 cm | 8 cm 

10.10003 
λαδόξυδο, inox
λευκό
15,5χ8 cm | 16 cm 

10.10006 
λαδόξυδο, inox
κόκκινο
15,5χ8 cm | 16 cm 

10.10016 
αλατοπίπερο, inox 18/10
12,5x6,5 cm | 13 cm 

10.10017 
αλατοπίπερο, inox 18/10
μαύρο «δέρμα»
12,5x6,5 cm | 13 cm 

10.10039 
αλατοπίπερο, inox
χρώμα
20χ8,5 cm | 18 cm 

102.10002 
αλατιπίπερο ξύλινο
4 θέσεων, καρυδί

102.10003 
λαδόξυδο ξύλινο
5 θέσεων, με θέση 
για μαχαιροπίρουνα,
καρυδί

03.30127 
σετ λαδόξυδο 4 θέσεων 
με μεταλλική βάση 
(φιάλες για λάδι και ξύδι,
αλατιέρα και πιπεριέρα)

03.30126 
σετ 2 δοχεία «Basic», 
24 cl
14,8 cm | 4,5 cm 

03.30039 
σετ 2 δοχεία «Basic»,
11,5 cl
6,8 cm | 5,4 cm 

70.60034
αλατιέρα πορσ.
70.60035
πιπεριέρα πορσ.

70.60036
αλατιέρα πορσ.
70.60037
πιπεριέρα πορσ.

70.60032
αλατιέρα πορσ.
70.60033
πιπεριέρα πορσ.

60.19081
αλατιέρα &
πιπεριέρα, inox

60.19089
αλατιέρα &
πιπεριέρα, inox

60.19090
αλατιέρα &
πιπεριέρα, inox

70.60024
αλατιέρα «Άιφελ»
γυάλ.   
4,7 cm | 11 cm

70.60029
αλατιέρα γυάλινη
τετράγ. 
4x4 cm | 9,2 cm

70.60028
αλατιέρα γυάλινη
κωνική 
5,5 cm | 10,5 cm

70.60025
αλατιέρα γυάλινη
ριγωτή  
3,5 cm | 7,8 cm

60.18042
αλατιέρα γυάλινη

60.18043
οδοντογλυφιδιέρα
γυάλινη

70.60030
αλατιέρα μίνι 
τετράγωνη   
3 cm | 5,6 cm       

70.60031
αλατιέρα μίνι 
στρογγυλή   
3 cm | 4 cm
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187.10001   πιπεριού, 13 cm
187.10002   αλατιού, 13 cm

187.10003   πιπεριού, 19 cm

187.10004   πιπεριού, 25 cm

187.10005   πιπεριού, 33 cm
187.10006   αλατιού, 33 cm

«Roma»
φυσικό ξύλο187.10007   πιπεριού, 13 cm

187.10008   αλατιού, 13 cm

187.10009   πιπεριού, 19 cm
187.10010   αλατιού, 19 cm

187.10011   πιπεριού, 25 cm
187.10012   αλατιού, 25 cm

187.10014   πιπεριού, 33 cm
187.10013   αλατιού, 33 cm

187.10016
πιπεριού & αλατιού, 11,5 cm

187.10017
πιπεριού & αλατιού, 16 cm

187.10018
πιπεριού & αλατιού, 21,5 cm

187.10021
πιπεριού, γαλάζιος
16,5 cm

187.10015
πιπεριού κόκκινος, 
22,5 cm

«Spice & Co.»
ακρυλικοί

«Milano»
ακρυλικοί

«Vintage»
187.10019
πιπεριού & αλατιού, 
17 cm

187.10020
πιπεριού & αλατιού, 
21,5 cm

«Spice & Co.»
σκούρο ξύλο

187.10022
πιπεριού, 6,5 cm

187.10023
αλατιού, 6,5 cm

«Elba» ακρυλικοί

«Firenze»
οξυά, λάκα

«Roma»
καρυδί

187.10024
πιπεριού, 12 cm

187.10025
πιπεριού, 17,5 cm

187.10026
πιπεριού, 22 cm

μύλος γυάλινος 
με κεραμικό μηχανισμό 
160 ml
6,5 cm | 13/15 cm
70.60098 λευκό καπάκι
70.60099 μαύρο καπάκι

μύλος γυάλινος 
με κεραμικό 
μηχανισμό 
220 ml
70.60094             
6,5 cm | 19 cm

μύλος ακρυλικός 
με κεραμικό μηχανισμό 

70.60206                      
5,7 cm | 14 cm 

70.60207                      
5,7 cm | 16 cm 

μύλος γυάλινος 
με κεραμικό 
μηχανισμό 
120 ml
4,5 cm | 12,5 cm
70.60096
λευκό καπάκι
70.60097
μαύρο καπάκι
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03.30123
ψωμιέρα υφασμάτινη 
μπεζ με μπλε πουά
20χ15 cm | 10 cm

03.30124
ψωμιέρα υφασμάτινη με χέρια
μπεζ με μπλε πουά
20χ15 cm | 10 cm

03.30125
ψωμιέρα υφασμάτινη με χέρια
μπεζ με μπλε πουά
18 cm | 10 cm

ψωμιέρες αλουμινίου
«βούλες»
(διατίθενται και σε χρώμα
κατόπιν παραγγελίας)
79.30065   18χ13 cm | 7 cm
79.30066   20χ13 cm | 7 cm
79.30067   22χ13 cm | 7 cm

ψωμιέρες τετράγωνες
υφασμάτινες 
25x18 cm | 9 cm
21.10019     μαύρο-μπεζ
21.10021     μπεζ

ψωμιέρες στρογγυλές
υφασμάτινες 
20 cm | 9 cm
21.10020     μαύρο-μπεζ
21.10022     μπεζ

03.30025
ψωμιέρα υφασμάτινη οβάλ 
με χέρια, μπεζ
20χ15 cm | 10 cm

03.30059
ψωμιέρα υφασμάτινη στρογ. 
με χέρια, μπεζ
18 cm | 10 cm

ψωμιέρες

03.30118
σετ 3 καλάθια ορθογώνια 
Sea Grass με καπάκι
40χ28 cm | 20 cm
50χ34 cm | 25 cm
60χ45 cm | 32 cm 

03.10035
σουπλά Sea Grass
30x40 cm

03.30119
σουπλά Sea Grass
40 cm

ψωμιέρες οβάλ 
Sea Grass
03.30028   20x14 cm | 6 cm
03.30027   24x18 cm | 8 cm
03.30054   28x22 cm | 10 cm

ψωμιέρες ορθογώνιες 
Sea Grass
03.30026   20x16 cm | 6 cm
03.30036   24x20 cm | 8 cm
03.30055   28x24 cm | 8 cm

ψωμιέρες οβάλ με χέρι
Sea Grass
03.30058   20x10 cm | 6 cm
03.30057   24x14 cm | 8 cm
03.30056   28x18 cm | 10 cm

03.30121
σετ 3 καλάθια τερτάγωνα
Sea Grass
23x23 cm | 18 cm
32x32 cm | 23 cm
45x45 cm | 27 cm 

03.30122
σετ 3 καλάθια τερτάγωνα
Sea Grass
20 cm | 21 cm
25 cm | 31 cm
30 cm | 45 cm 

ψωμιέρες
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ψωμιέρες στρογγυλές Rattan
20 cm | 8 cm 
70.60179     μπεζ
70.60136     καφέ
70.60180     μαύρη
70.60181     μελί

ψωμιέρες στρογγυλές Rattan
22 cm | 8 cm 
70.60137     μπεζ
70.60138     καφέ
70.60182     μαύρη
70.60183     μελί

ψωμιέρες στρογγυλές Rattan
24 cm | 7 cm 
70.60184     μπεζ
70.60185     καφέ
70.60186     μαύρη
70.60187     μελί

ψωμιέρες οβάλ Rattan
23x17 cm | 8 cm
70.60146     μπεζ
70.60147     καφέ
70.60170     μαύρη
70.60194     μελί

ψωμιέρες οβάλ Rattan
25x20 cm | 8 cm
70.60148     μπεζ
70.60195     καφέ
70.60149     μαύρη
70.60150     μελί

ψωμιέρες οβάλ Rattan
27x20 cm | 8 cm
70.60151     μπεζ
70.60152     καφέ
70.60153     μαύρη
70.60154     μελί

ψωμιέρες ορθογώνιες Rattan
24x18 cm | 8 cm
70.60197     μπεζ
70.60198     καφέ
70.60199     μαύρη
70.60200     μελί

ψωμιέρα

60.19055 20 cm

60.19056 25 cm

ψωμιέρες στενόμακρες Rattan
23x9 cm | 8 cm
70.60155     μπεζ
70.60156     καφέ

ψωμιέρα στρογγυλή Rattan
24 cm | 8 cm
70.60140     καφέ

ψωμιέρα στρογγυλή Rattan
23 cm | 7 cm 
70.60157     μπεζ

ψωμιέρα οβάλ Rattan
23χ15 cm | 6,5 cm
70.60196     μπεζ

ψωμιέρα ξύλινη «καφάσι»
18χ25 cm | 7,5 cm
05.01019     wenge
05.01018     φυσικό

ψωμιέρα πλαστική, καφέ
05.04580     26x18 cm

καλάθι ψωμιού, αδιάβροχο
polyrattan με inox πλαίσιο,
04.10064     38 cm
04.10065     43 cm

καλάθι ψωμιού, αδιάβροχο
polyrattan με inox πλαίσιο,
04.10280     GN 1/1

ψωμιέρα ξύλινο «καφάσι»
183.10001   16χ12 cm
183.10003   20χ12 cm
183.10007   22χ16,5 cm

ψωμιέρες
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ψωμιέρα ξύλινη «σκαφάκι»
φυσικό χρώμα

60.19058 14χ23 cm

60.19057 18χ30 cm

ψωμιέρα ξύλινη «σκαφάκι»
σκούρο χρώμα

60.19061 14χ23 cm

60.19060 18χ30 cm

ψωμιέρα ξύλινη τετράγωνη
φυσικό χρώμα

60.19059 19χ19 cm

ψωμιέρα ξύλινη τετράγωνη
φυσικό χρώμα

60.19062 18χ30 cm

30.10038
ψωμιέρα ξύλινη στρογγυλή 
22 cm

ψωμιέρα οβάλ, 
μεταλλική, μαύρη

60.19083 25χ18 cm

60.19085 28χ20 cm

ψωμιέρα στρογγυλή, 
μεταλλική, μαύρη

60.19086 17 cm | 6 cm

60.19087 21 cm | 6 cm

ψωμιέρα τετράγωνη, 
μεταλλική, μαύρη

60.19088 20χ20 cm

ψωμιέρα στρογγυλή, 
μεταλλική

60.19054 21 cm

60.19053 25 cm

ψωμιέρα στρογγυλή inox
05.05168     18 cm
05.05167     20 cm

ψωμιέρες ξύλινες

ψωμιέρες μεταλλικές

ψάθινο καλάθι

03.30095 17 cm | 9 cm

03.30094 21 cm | 11 cm

03.30093 25 cm | 13 cm

ψάθινος δίσκος με χέρια

03.30098 35 cm | 4 cm

03.30097 40 cm | 6 cm

03.30096 45 cm | 8 cm

ψάθινος δίσκος

03.30107 35 cm | 3 cm

03.30106 40 cm | 3 cm

03.30105 45 cm | 3 cm

ξύλινος δίσκος στρογγυλός

03.30104 35 cm | 4 cm

03.30103 40 cm | 5 cm

03.30102 45 cm | 6 cm

ξύλινος δίσκος οβάλ

03.30101 22χ14 cm | 4 cm

03.30100 26χ17 cm | 6 cm

03.30099 30χ20 cm | 4 cm

ψωμιέρες
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27.28041
επιτραπέζιο δοχείο 
μαχαιροπίρουνων, 
τσιμεντένιο
11 cm | 14 cm
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10.30065     
χαρτοπετσετοθήκη inox
12x3 cm | 7,5 cm

χαρτοπετσετοθήκη 
χρωματιστή, inox
12x3 cm | 7,5 cm

10.30068     λευκή

10.30070     μπλε

10.30069     κυπαρισσί

10.30071     κόκκινο

10.30072     μπορντώ

10.30073     κίτρινο

χαρτοπετσετοθήκη 
inox σφυρήλατη
12x3 cm | 7,5 cm

10.30077     χρυσή

10.30075     ασημί

10.30076     καφέ

10.30074     μαύρη

21.10032     
χαρτοπετσετοθήκη inox

21.10031     
χαρτοπετσετοθήκη inox
15 cm | 7 cm

χαρτοπετσετοθήκη inox
70.60083     14 cm | 6,5 cm
70.60084     16,5 cm | 8 cm

χαρτοπετσετοθήκη
πορσελάνης     
70.30023     12,5 cm | 7,5 cm

χαρτοπετσετοθήκη ακρυλική 
21.10033     15 cm | 7 cm
21.10034     17 cm | 8 cm

03.30023     
χαρτοπετσετοθήκη γυάλινη 
17χ4 cm

60.19082 
χαρτοπετσετοθήκη 
με ελατήριο

10.30064 
χαρτοπετσετοθήκη inox
8 cm | 13 cm 

χαρτοπετσετοθήκες

ζαχαροθήκη πλαστική 
για φακελάκι ζάχαρης 
8,5χ6,5 cm
70.60177     μαύρη
70.60178     λευκή

κύπελο κωνικό inox
70.50127     9 cm | 11,4 cm

θήκη οδοντογλυφίδων
πορσελάνης    
70.30024     4 cm | 5,3 cm

27.28040
θήκη για χαρτοπετσέτες
τσιμεντένια 
16x7,5 cm

θήκη για χαρτοπετσέτες
(με 2 θέσεις 6,5 cm)
τσιμεντένια
27.28042      23,5x16 cm

7
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αυγοθήκες

σαλτσιέρα inox με κουτάλι
21.10627 15 cl

σαλτσιέρα inox «πιρόγα»
21.10625 15 cl
21.10626 24 cl

σαλτσιέρα inox
60.20003 8 cl (3 oz)
60.20004 14 cl (5 oz)
60.20005 22,5 cl (8 oz)
60.20006 26,8 cl (10 oz)

σαλτσιέρα γυάλινη
146.10084    5 cl
146.10085    20 cl
146.10086    30 cl

σαλτσιέρα πορσελάνης
640.25017 5,5 cl
640.25018 11,5 cl

σαλτσιέρα πορσελάνης
70.30025 15 cl

χαρτοπετσετοθήκες

182.10001
τυριέρα inox με κουτάλι
9 cm | 12 cm

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

τυριέρα inox
70.60213 12 cm | 12 cm

τυριέρες

40.23018
αυγοθήκη στοιβαζόμενη

αυγοθήκη inox
70.60135     4,9 cm | 5,6 cm

αυγοθήκη inox
05.05139     9 cm | 2 cm

21.10574
πιρούνι αστακού
20 cm

21.10294
πιρούνι σαλιγγαριών

21.10375 
σταντ καρτών, inox
5,5 cm | 5 cm

21.10546 
σταντ καρτών, inox
4 cm

σταντ καρτών, inox
18.10074    22 cm
18.10075    31 cm

κατάλογος «drinks» 
με 8 διαφάνειες
32x15 cm
21.10485     εκρού
21.10486     καφέ
21.10487     μαύρο

θήκη/σταντ PG, μίας όψης
05.02300    8χ5 cm
05.02301    10χ7 cm
05.02302    9χ13 cm
05.02303    13χ18 cm
05.02304    21χ30 cm

πλαστικοποιημένη κάρτα
μαύρη, 2 όψεων (10 τμχ.)
05.02545    8χ5 cm
05.02546    9x6 cm
05.02547    10x8 cm
05.02548    14x9 cm
05.02549    21x15 cm
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03.20123 
σταχτοδοχείο πούρου 
γυάλινο, 18χ9 cm

03.30024 
σταχτοδοχείο πούρου 
γυάλινο, 20 cm

03.30037 
σταχτοδοχείο πούρου 
γυάλινο, 19χ13 cm

27.35009 
σταχτοδοχείο πούρου
γυάλινο, 23 cm

60.24008                         
σταχτοδοχείο πούρου
inox

70.60164
σταχτοδοχείο αντιανεμικό
inox
11 cm | 6 cm

09.10163
σταχτοδοχείο αντιανεμικό
χάλκινο
10 cm

09.10164
σταχτοδοχείο αντιανεμικό
μαύρο
10 cm

σταχτοδοχείο αντιανεμικό
μεταλ.
60.24011 10 cm
60.24010 12 cm

60.24009 
σταχτοδοχείο inox
«Βαρέλι»
8 cm | 7,5 cm

σταχτοδοχείο inox
70.60124 10 cm
70.60125 12 cm

70.60127 
σταχτοδοχείο inox
15 cm | 2,8 cm          

60.24012 
σταχτοδ. αντιανεμικό
μεταλλικό
11x11 cm

σταχτοδοχείο inox
60.24004 13x13 cm
60.24003 20χ20 cm

37.10016 
σταχτοδοχείο 
inox
15 cm

37.10017 
σταχτοδοχείο inox
12χ12 cm

70.60130 
σταχτοδοχείο πορσελάνης
11 cm | 4 cm

70.60129 
σταχτοδοχείο πορσελάνης
10 cm | 4 cm

70.60134
σταχτοδοχείο
πορσελάνης, μαύρο
10 cm | 4 cm

70.60128 
σταχτοδοχείο 
πορσελάνης τετράγ.
10x10 cm

70.60133 
σταχτοδοχείο 
πορσελάνης
11,5x8,5 cm

14.18080
σταχτοδοχείο 
πορσελάνης
12x9 cm

70.60132
σταχτοδ. πορσελάνης
αντιανεμικό
12,5 cm | 4,5 cm

70.60131 
σταχτοδ. πορσελάνης
με καπάκι, αντιανεμικό
10,5 cm | 6,5 cm

27.35013 
σταχτοδ. αντιανεμικό
μελαμίνης, λευκό
12 cm

27.35014
σταχτοδ. αντιανεμικό
μελαμίνης, μαύρο
10 cm

70.60169                         
σταχτοδ. αντιανεμικό
μελαμίνης, λευκό
10 cm

70.60168
σταχτοδ. αντιανεμικό
μελαμίνης, μαύρο
10 cm

σταχτοδοχείο μελαμίνης
8,5χ8,5 cm | 4 cm
60.24017 μαύρο
60.24016 λευκό

σταχτοδοχεία
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ

σταχτοδοχείο γυάλινο
τετράγωνο
126.10132
10x10 cm
126.10131
10,5χ10,5 cm

σταχτοδοχείο γυάλινο
τετράγωνο
126.10130
15x15 cm
126.10129                       
18x18 cm

23.10242 
σταχτοδ. μελαμίνης
λευκό
11,5 cm | 4 cm

23.20242
σταχτοδ. μελαμίνης
χρωματιστό
11,5 cm | 4 cm                 

σταχτοδ. αλουμινίου
02.10125 12 cm
02.10128 14 cm

σταχτοδ. αλουμινίου
κόκκινο
02.10126 12 cm
02.10129 14 cm

σταχτοδ. αλουμινίου
κίτρινο
02.10127 12 cm
02.10130 14 cm

σταχτοδοχείο γυάλινο
μαύρο
50.60055-08 10,5 cm
50.60806-08 14 cm

σταχτοδοχείο γυάλινο
μελί
50.60806-13 14 cm

σταχτοδοχείο γυάλινο
«Selena»
50.60055 10,5 cm
50.60806 14 cm

σταχτοδοχείο γυάλινο
«Square»
50.60075 10,5 cm

21.10114
πινέλο σταχτοδοχείων

126.10208 
σταχτοδοχείο γυάλινο 
12,5 cm

126.10202 
σταχτοδοχείο γυάλινο
12,5 cm

σταχτοδοχεία

σήμανση

σταχτοδοχείο γυάλινο 
χρωματιστό, 14 cm
50.60056-01      κόκκινο
50.60056-28      κόκκινο ματ
50.60056-15      φούξια
50.60056-31      βιολετί
50.60056-24      ροζ
50.60056-04      μωβ
50.60056-05      τιρκουάζ
50.60056-13      καφέ
50.60056-26      μπλε
50.60056-30      χρυσό
50.60056-10      ασημί καθρέπτης

νούμερα ξύλινα «Λ»
7χ7 cm | 7 cm
05.01081     σετ 1-20
05.01082     σετ 1-30
05.01083     σετ 1-40
05.01084     σετ 1-50
05.01085     σετ 1-100

«Reserved» ξύλινο, «Λ»
05.01080     16χ6,5 cm

182.10007 
«Reserved» inox
«Λ», 11χ6 cm

182.10006 
«Reserved» inox
«Λ», 11χ6 cm

νούμερα PG «Λ»
7χ7 cm | 7 cm
05.02010     σετ 1-20
05.02011     σετ 1-30
05.02012     σετ 1-40
05.02013     σετ 1-50
05.02014     σετ 1-100

νούμερα inox «Λ»
6x6 cm | 6 cm
05.05210     σετ 1-20
05.05211     σετ 1-30
05.05212     σετ 1-40
05.05213     σετ 1-50
05.05214     σετ 1-100

νούμερα PVC λευκά «Λ»
5x5 cm | 5 cm
05.02202     σετ 1-25
05.02203     σετ 26-50
05.02204     σετ 51-75
05.02205     σετ 76-100

«No Smoking», inox
18.10083     6χ6 cm

05.02001 
«Reserved» PG μαύρο
«Λ», 16χ7 cm

«Reserved» PG, «Λ»
10χ5 cm
05.02129     καφέ φιμέ
05.02130     πράσινο φωσφ.
05.02131     διάφανο
05.02132     φούξια φωσφ.
05.02133     μπλε φωσφ.
05.02134     πορτοκαλί φωσ.


