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Fine China Κατανοούμε τη δουλειά σας.

Γνωρίζουμε ότι η δημιουργία 
του Chef δεν μπορεί να περιοριστεί
στα όρια ενός πιάτου.
Η ιδία αυτή δημιουργία 
υπαγορεύει την επιλογή 
των επιτραπέζιων σκευών.

Αυτός είναι και ο λόγος 
για να ταιριάξετε οποιοδήποτε 
από τα προϊόντα μας συμφώνα 
με το δημιουργικό σας ένστικτο.

Επειδή χρησιμοποιούμε 
μόνο τις καλύτερες πρώτες ύλες, 
τις δικιές μας, δημιουργούμε 
ένα λεπτό και σκληρό, 
κομψό και ημιδιαφανές σώμα 
που διαθέτει ανυπέρβλητη αισθητική
και ποιότητα καθώς και μοναδικη
αντοχή στην αντιμετώπιση 
των δύσκολων συνθηκών 
μιας επαγγελματικής κουζίνας.

Όλα τα ειδή καλύπτονται από την 
έφ’ όρου ζωής εγγύηση της Dudson
στο ξεφλούδισμα του χείλους.
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*34.40045 2LUN283P

πιάτο ρηχό
29,7 cm (εσωτερ. 12,7 cm)

συσκ.: 12 45,11 €

*34.40046 2LUN284P

πιάτο ρηχό
29,7 cm (εσωτερ. 15,2 cm)

συσκ.: 12 45,11 €

*34.40047 2LUN285P

πιάτο βαθύ
29,7 cm (εσωτερ. 12,7 cm)

συσκ.: 12 47,99 €

*34.40048 2LUN286P

πιάτο βαθύ
29,7 cm (εσωτερ. 15,2 cm)

συσκ.: 12 47,99 €

*34.40150 2FLO283P

πιάτο ρηχό
29,7 cm (εσωτερ. 12,7 cm)

συσκ.: 12 54,02 €

*34.40152 2FLO284P

πιάτο ρηχό
29,7 cm (εσωτερ. 15,2 cm)

συσκ.: 12 54,02 €

*34.40151 2FLO285P

πιάτο βαθύ
29,7 cm (εσωτερ. 12,7 cm)

συσκ.: 12 58,18 €

*34.40153 2FLO286P

πιάτο βαθύ
29,7 cm (εσωτερ. 15,2 cm)

συσκ.: 12 58,18 €

Luna Floral

34.40005 2PRW283P

πιάτο ρηχό
29,7 cm (εσωτερ. 12,7 cm)

συσκ.: 12 21,36 €

34.40006 2PRW284P

πιάτο ρηχό
29,7 cm (εσωτερ. 15,2 cm)

συσκ.: 12 21,36 €

34.40008 2PRW285P

πιάτο βαθύ
29,7 cm (εσωτερ. 12,7 cm)

συσκ.: 12 23,00 €

34.40009 2PRW286P

πιάτο βαθύ
29,7 cm (εσωτερ. 15,2 cm)

συσκ.: 12 23,00 €

*34.40044 2NOR283P

πιάτο ρηχό
29,7 cm (εσωτερ. 12,7 cm)

συσκ.: 12 32,62 €

*34.40043 2NOR284P

πιάτο ρηχό
29,7 cm (εσωτερ. 15,2 cm)

συσκ.: 12 32,62 €

*34.40041 2NOR285P

πιάτο βαθύ
29,7 cm (εσωτερ. 12,7 cm)

συσκ.: 12 34,54 €

*34.40040 2NOR286P

πιάτο βαθύ
29,7 cm (εσωτερ. 15,2 cm)

συσκ.: 12 34,54 €

Precision white Precision noir
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34.40029 2PRW821P

δίσκος, 22,5 cm
συσκ.: 24 13,56 €

*34.40031 2PRW704P

αλατιέρα
συσκ.: 12 11,51 €

*34.40032 2PRW705P

πιπεριέρα
συσκ.: 12 11,51 €

*34.40033 2PRW650P

τσαγιέρα, 60 cl
συσκ.: 12 35,07 €

*34.40034 2PRW615P

γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 12 14,64 €

*34.40035 2PRW625P

γαλατιέρα, 23 cl
συσκ.: 12 16,92 €

34.40001 2PRW210P

πιάτο ρηχό
16,2 cm
συσκ.: 36 9,03 €

34.40002 2PRW240P

πιάτο ρηχό
22,9 cm
συσκ.: 24 13,15 €

34.40003 2PRW270P

πιάτο ρηχό
27 cm
συσκ.: 24 18,08 €

34.40004 2PRW280P

πιάτο ρηχό
29,7 cm
συσκ.: 12 21,36 €

34.40007 2PRW290P

πιάτο παρουσίασης
31,8 cm
συσκ.: 12 30,57 €

*34.40030 2PRW297P

πιάτο ρηχό, 29,4 cm
συσκ.: 12 31,00 €

*34.40005 2PRW283P

πιάτο ρηχό, 29,7 cm
(εσωτ. 12,7 cm)

συσκ.: 12 21,36 €

*34.40006 2PRW284P

πιάτο ρηχό, 29,7 cm
(εσωτ. 15,2 cm)

συσκ.: 12 21,36 €

*34.40008 2PRW285P

πιάτο βαθύ, 29,7 cm
(εσωτ. 12,7 cm)

συσκ.: 12 23,00 €

*34.40009 2PRW286P

πιάτο βαθύ, 29,7 cm
(εσωτ. 15,2 cm)

συσκ.: 12 23,00 €

Precision Fine China

*34.40012 2PRW050P

φλιτζάνι espresso
7,5 cl (πιατάκι: 120P)

συσκ.: 36 7,40 €

*34.40036 2PRW002P

φλιτζάνι τσαγιού
20 cl (πιατάκι: 101P)

συσκ.: 36 9,03 €

*34.40013 2PRW001P

φλιτζάνι cappuccino
23 cl (πιατάκι: 101P)

συσκ.: 36 9,03 €

*34.40014 2PRW120P

πιατάκι espresso
12,7 cm
συσκ.: 36 6,36 €

*34.40015 2PRW101P

πιατάκι, 15,9 cm
συσκ.: 36 6,72 €
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*34.40406 2TWT212X

πιάτο ρηχό, 16,2 cm
συσκ.: 36 6,28 €

*34.40400 2TWT234X

πιάτο ρηχό, 20,3 cm
συσκ.: 24 8,09 €

*34.40407 2TWT242X

πιάτο ρηχό, 22,9 cm
συσκ.: 24 9,28 €

*34.40401 2TWT272X

πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 24 11,11 €

*34.40403 2TWT291X

πιάτο ρηχό, 30 cm
συσκ.: 12 16,27 €

*34.40402 2TWT366X

πιάτο βαθύ, 22,5 cm
συσκ.: 24 9,28 €

*34.40405 2TWT392X

μπολ gourmet
25,1 cl
συσκ.: 24 16,53 €

*34.40404 2TWT393X

πιάτο gourmet, 
28,3 cm
συσκ.: 12 22,02 €

*34.40408 2TWT334X

μπολ βαθύ, 16,5 cm
συσκ.: 36 6,92 €

*34.40409 2TWT589X

μπολ
28 cl (πιατάκι: 102X)

συσκ.: 36 8,22 €

*34.40410 2TWT442X

πιατέλα οβάλ, 
35,2χ27,9 cm
συσκ.: 12 36,98 €

*34.40411 2TWT645X

τσαγιέρα, 51 cl
συσκ.: 6 25,79 €

*34.40412 2TWT068X

φλιτζάνι espresso,
9 cl (πιατάκι: 122Χ)

συσκ.: 36 5,77 €

*34.40413 2TWT122X

πιατάκι, 13 cm
συσκ.: 36 4,17 €

*34.40414 2TWT019X

φλιτζάνι τσαγιού,
20 cl (πιατάκι: 102Χ)

συσκ.: 36 6,19 €

*34.40415 2TWT025X

φλιτζάνι τσαγιού,
21 cl (πιατάκι: 102Χ)

συσκ.: 36 8,99 €

*34.40416 2TWT098X

φλιτζάνι τσαγιού,
34 cl (πιατάκι: 102Χ)

συσκ.: 36 12,95 €

*34.40417 2TWT102X

πιατάκι, 16 cm
συσκ.: 36 4,52 €

*34.40418 2TWT094X

κούπα,
28 cl
συσκ.: 36 10,25 €

Fine China Twist
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*34.42606 2SSW290Q

πιάτο ρηχό
30,5 cm
συσκ.: 12 18,47 €

*34.42607 2SSW360Q

πιάτο βαθύ
22,5 cm
συσκ.: 24 9,13 €

*34.42608 2SSW385Q

πιάτο pasta
30,5 cm
συσκ.: 12 20,61 €

*34.42609 2TUW530T

μπολ κονσομέ, 
28 cl (πιατάκι: 100Q)

συσκ.: 36 10,80 €

*34.42610 2TUW599T

μπολ κονσομέ, 
28 cl (πιατάκι: 100Q)

συσκ.: 36 8,72 €

*34.42601 2SSW210Q

πιάτο ρηχό
16,2 cm
συσκ.: 36 5,49 €

*34.42602 2SSW230Q 

πιάτο ρηχό
20,3 cm
συσκ.: 24 7,38 €

*34.42603 2SSW240Q

πιάτο ρηχό
22,9 cm
συσκ.: 24 9,07 €

*34.42600 2SSW260Q

πιάτο ρηχό
25,4 cm
συσκ.: 24 9,79 €

*34.42604 2SSW270Q

πιάτο ρηχό
27 cm
συσκ.: 24 11,11 €

*34.42605 2SSW280Q

πιάτο ρηχό
27,9 cm
συσκ.: 12 13,97 €

*34.42611 2SSW330Q

μπολ δημητριακών
16,5 cm
συσκ.: 36 6,29 €

*34.42612 2SSW430Q

πιατέλα οβάλ
29,2 cm
συσκ.: 12 15,45 €

*34.42613 2SSW440Q

πιατέλα οβάλ
33,7 cm
συσκ.: 12 22,08 €

*34.42614 2TUW661T

καφετιέρα
30 cl
συσκ.: 6 21,40 €

*34.42615 2TUW647T

τσαγιέρα
38 cl
συσκ.: 6 23,43 €

*34.42616 2TUW616T

γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 12 9,24 €

*34.42617 2TUW626T

γαλατιέρα, 25 cl
συσκ.: 12 11,71 €

*34.42623 2TUW060T

φλιτζάνι espresso 
10 cl (πιατάκι: 120Q)

συσκ.: 36 5,11 €

*34.42618 2TUW037T

φλιτζάνι τσαγιού
21 cl (πιατάκι: 100Q)

συσκ.: 36 5,67 €

*34.42619 2TUW095T

φλιτζάνι πρωινού
31 cl (πιατάκι: 100Q)

συσκ.: 36 8,42 €

*34.42620 2TUW054T

φλιτζάνι καφέ στοιβ.
9 cl (πιατάκι: 120Q)

συσκ.: 36 5,11 €

*34.40069 2TUW006T

φλιτζάνι τσαγιού στοιβ.
23 cl (πιατάκι: 100Q)

συσκ.: 36 5,67 €

*34.42621 2SSW120Q

πιατάκι καφέ
συσκ.: 36 3,52 €

*34.42622 2SSW100Q

πιατάκι
συσκ.: 36 4,01 €

Solaris Fine China
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*34.40101 2BEA210G

πιάτο ρηχό
16,2 cm
συσκ.: 36 15,60 €

*34.40111 2BEA230G

πιάτο ρηχό
20,3 cm
συσκ.: 24 20,07 €

*34.40120 2BEA240G

πιάτο ρηχό
22,9 cm
συσκ.: 24 23,48 €

*34.40121 2BEA260G

πιάτο ρηχό
25,4 cm
συσκ.: 24 26,51 €

*34.40102 2BEA270G

πιάτο ρηχό
27 cm
συσκ.: 24 30,11 €

*34.40122 2BEA280G

πιάτο ρηχό
29 cm
συσκ.: 12 40,56 €

*34.40123 2BEA290G

πιάτο παρουσίασης
32 cm
συσκ.: 12 50,54 €

*34.40104 2BEA360G

πιάτο βαθύ
21,6 cm
συσκ.: 24 27,79 €

*34.40108 2BEA530G

μπολ κονσομέ
28 cl (πιατάκι: 140G)

συσκ.: 36 33,82 €

*34.40107 2BEA140G

πιατάκι κονσομέ
συσκ.: 36 14,92 €

*34.40113 2BEA330G

oatmeal
16,2 cm
συσκ.: 36 18,88 €

*34.40124 2BEA821G

πιατέλα οβάλ
22,9x14,6 cm
συσκ.: 12 29,69 €

*34.40105 2BEA704G

αλατιέρα
συσκ.: 12 21,84 €

*34.40106 2BEA705G

πιπεριέρα
συσκ.: 12 21,84 €

*34.40125 2BEA714G

ανθοδοχείο
συσκ.: 6 32,92 €

*34.40118 2BEA660G

καφετιέρα
30 cl
συσκ.: 6 55,38 €

*34.40127 2BEA650G

τσαγιέρα
65 cl
συσκ.: 6 66,57 €

*34.40126 2BEA615G

γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 12 26,05 €

*34.40103 2BEA625G

γαλατιέρα, 25 cl
συσκ.: 12 32,92 €

*34.40109 2BEA500G

ζαχαριέρα, 21 cl
συσκ.: 36 11,06 €

*34.40114 2BEA050G

κούπα after dinner
13 cl (πιατάκι: 120G)

συσκ.: 36 14,04 €

*34.40115 2BEA120G

πιατάκι 
συσκ.: 36 12,09 €

*34.40116 2BEA003X

φλιτζάνι τσαγιού 
στοιβαζόμενο, 
20 cl (πιατάκι: 100G)

συσκ.: 36 14,69 €

*34.40112 2BEA011G

φλιτζάνι τσαγιού
21 cl (πιατάκι: 100G)

συσκ.: 36 15,60 €

*34.40117 2BEA100G

πιατάκι τσαγιού
συσκ.: 36 12,78 €

νέο
προϊό

ν
Fine China Beaujolais
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*34.40068 2TUW385X

πιάτο pasta, 31,1 cm
συσκ.: 12 21,97 €

*34.42609 2TUW530T

μπολ κονσομέ, 
28 cl (πιατάκι: 100T)

συσκ.: 36 10,80 €

*34.42610 2TUW599T

μπολ κονσομέ, 
28 cl (πιατάκι: 100T)

συσκ.: 36 7,65 €

*34.40077 2TUW331T

μπολ σαλάτας
16,2 cm
συσκ.: 36 5,67 €

*34.40078 2TUW389T

μπολ gourmet
25,4 cm
συσκ.: 24 13,26 €

Neo Fine China

34.40051 2TUW210T

πιάτο ρηχό, 16,2 cm
συσκ.: 36 5,25 €

*34.40052 2TUW230T

πιάτο ρηχό, 20,3 cm
συσκ.: 24 6,74 €

*34.40074 2TUW240T

πιάτο ρηχό, 23,3 cm
συσκ.: 24 7,89 €

*34.40075 2TUW260T

πιάτο ρηχό, 25,4 cm
συσκ.: 24 8,55 €

*34.40076 2TUW270T

πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 24 9,70 €

34.40056 2TUW280T

πιάτο ρηχό, 29 cm
συσκ.: 12 13,83 €

34.40057 2TUW290T

πιάτο ρηχό, 32 cm
συσκ.: 12 16,27 €

34.40066 2TUW360T

πιάτο βαθύ, 21,6 cm
συσκ.: 24 8,00 €

34.40067 2TUW380X

πιάτο pasta, 29 cm
συσκ.: 12 16,54 €
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*34.42614 2TUW661T

καφετιέρα, 30 cl
συσκ.: 6 21,40 €

*34.40091 2TUW666T

καφετιέρα, 60 cl
συσκ.: 6 24,22 €

*34.42615 2TUW647T

τσαγιέρα, 38 cl
συσκ.: 6 23,43 €

*34.40092 2TUW652T

τσαγιέρα, 65 cl
συσκ.: 6 25,72 €

*34.40070 2TUW060T

φλιτζάνι espresso
10 cl (πιατάκι: 120T)

συσκ.: 36 5,11 €

*34.42618 2TUW037T

φλιτζάνι τσαγιού
21 cl (πιατάκι: 100T)

συσκ.: 36 5,67 €

*34.42619 2TUW095T

φλιτζάνι πρωινού
31 cl (πιατάκι: 100T)

συσκ.: 36 8,42 €

*34.40065 2TUW390T

μπολ gourmet
31,1 cm
συσκ.: 12 24,41 €

*34.40079 2TUW406X

μπολ βαθύ
16,5 cm
συσκ.: 24 9,14 €

*34.40080 2TUW415X

μπολ βαθύ
21,5 cm
συσκ.: 6 13,38 €

*34.40081 2TUW400T

πιατέλα οβάλ, 21,3 cm
συσκ.: 24 9,38 €

*34.40082 2TUW430T

πιατέλα οβάλ, 28,6 cm
συσκ.: 12 14,32 €

*34.40083 2TUW440T

πιατέλα οβάλ, 31,8 cm
συσκ.: 12 19,20 €

*34.40084 2TUW807T

σαλτσιέρα, 31 cl
συσκ.: 6 23,43 €

*34.40085 2TUW818T

πιατάκι τετράγωνο
10,8 cm
συσκ.: 36 5,67 €

*34.40086 2TUW736T

πιατάκι βουτύρου
10,8 cm
συσκ.: 36 3,83 €

*34.40087 2TUW738T

αυγοθήκη
συσκ.: 36 3,76 €

*34.40088 2DYW704N

αλατιέρα
συσκ.: 12 11,51 €

*34.40089 2DYW705N

πιπεριέρα 
συσκ.: 12 11,51 €

*34.42616 2TUW616T

γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 12 9,24 €

*34.42617 2TUW626T

γαλατιέρα, 25 cl
συσκ.: 12 11,71 €

*34.40090 2DYW813N

ζαχαριέρα
9,5x7,3 cm
συσκ.: 12 25,22 €

*34.42620 2TUW054T

φλιτζάνι καφέ, στοιβ.
9 cl (πιατάκι: 120T)

συσκ.: 36 5,11 €

*34.40093 2TUW005T

φλιτζάνι τσαγιού στοιβ., 
18 cl (πιατάκι: 100T)

συσκ.: 36 5,67 €

*34.40069 2TUW006T

φλιτζάνι τσαγιού στοιβ.
23 cl (πιατάκι: 100T)

συσκ.: 36 5,67 €

*34.40071 2TUW091T

κούπα στοιβ. καφέ
31 cl (πιατάκι: 100T)

συσκ.: 36 6,91 €

*34.40072 2TUW120T

πιατάκι, 12,8 cm
συσκ.: 36 3,32 €

*34.40073 2TUW100T

πιατάκι, 14,8 cm
συσκ.: 36 3,83 €

Fine China Neo
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Harvest
Το Εκλεκτικό μείγμα.

Αυθεντικά κομμάτια, τελειωμένα στο χέρι αντικατοπτρίζουν την φιλοσοφία από το αγρόκτημα 
στο τραπέζι, που είναι τόσο δημοφιλής σήμερα.

Κάθε σκεύος έχει μοναδικά χαρακτηριστικά χρώματα δανεισμένα από την φύση με γνώμονα πάντα 
το ίδιο “ξυλώδες” χείλος που αποτελεί το  κοινό στοιχειό που τα παντρεύει πάνω στο τραπέζι σας.

Όλα τα ειδή καλύπτονται από την έφ’ όρου ζωής εγγύηση της Dudson στο ξεφλούδισμα του χείλους.
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*34.43002 N2100HR

πιάτο ρηχό coupe
natural, 14,3 cm
συσκ.: 12 6,74 €

*34.43001 Z2100HR

πιάτο ρηχό coupe
brown,  14,3 cm
συσκ.: 12 6,74 €

*34.43000 G2100HR

πιάτο ρηχό coupe
green,  14,3 cm
συσκ.: 12 6,74 €

*34.43073 L2100HR

πιάτο ρηχό coupe
linen,  14,3 cm
συσκ.: 12 6,74 €

34.43006 N2110HR

πιάτο ρηχό coupe
natural,  16,2 cm
συσκ.: 12 7,92 €

34.43005 Z2110HR

πιάτο ρηχό coupe
brown,  16,2 cm
συσκ.: 12 7,92 €

34.43004 G2110HR

πιάτο ρηχό coupe
green,  16,2 cm
συσκ.: 12 7,92 €

*34.43074 L2110HR

πιάτο ρηχό coupe
linen, 

16,2 cm συσκ.: 12 7,92 €

34.43010 N2410HR

πιάτο ρηχό coupe
natural,  22,9 cm
συσκ.: 12 12,54 €

34.43009 Z2410HR

πιάτο ρηχό coupe
brown,  22,9 cm
συσκ.: 12 12,54 €

34.43008 G2410HR

πιάτο ρηχό coupe
green,  22,9 cm
συσκ.: 12 12,54 €

*34.43075 L2410HR

πιάτο ρηχό coupe
linen,  22,9 cm
συσκ.: 12 12,54 €

Harvest

34.43014 N2710HR

πιάτο ρηχό coupe
natural, 27 cm
συσκ.: 12 15,67 €

34.43013 Z2710HR

πιάτο ρηχό coupe
brown, 27 cm
συσκ.: 12 15,67 €

34.43012 G2710HR

πιάτο ρηχό coupe
green, 27 cm
συσκ.: 12 15,67 €

*34.43015 L2710HR

πιάτο ρηχό  coupe
linen, 27 cm
συσκ.: 12 15,67 €

*34.43069 N2310HR

πιάτο ρηχό flat
natural, 20,4 cm
συσκ.: 12 10,23 €

*34.43070 Z2310HR

πιάτο ρηχό flat
brown,  20,4 cm
συσκ.: 12 10,23 €

*34.43071 G2310HR

πιάτο ρηχό  flat
green,  20,4 cm
συσκ.: 12 10,23 €

*34.43072 L2310HR

πιάτο ρηχό  flat
linen,  20,4 cm
συσκ.: 12 10,23 €

*34.43063 N2610HR

πιάτο ρηχό flat
natural,  25,4 cm
συσκ.: 12 22,70 €

*34.43064 Z2610HR

πιάτο ρηχό flat
brown,  25,4 cm
συσκ.: 12 22,70 €

*34.43065 G2610HR

πιάτο ρηχό flat
green,  25,4 cm
συσκ.: 12 22,70 €

*34.43066 L2610HR

πιάτο ρηχό flat
linen,  25,4 cm
συσκ.: 12 22,70 €

*34.43101 N2910HR

πιάτο ρηχό flat
natural,  31,8 cm
συσκ.: 12 35,67 €

*34.43062 Z2910HR

πιάτο ρηχό  flat
brown,  31,8 cm
συσκ.: 12 35,67 €

*34.43060 G2910HR

πιάτο ρηχό  flat
green,  31,8 cm
συσκ.: 12 35,67 €

*34.43068 L2910HR

πιάτο ρηχό  flat
linen,  31,8 cm
συσκ.: 12 35,67 €
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Harvest
*34.43022 N8200HR

δίσκος, natural, 
28,4x19,2 cm
συσκ.: 6 33,24 €

*34.43021 Z8200HR

δίσκος, brown, 

28,4x19,2 cm
συσκ.: 6 33,24 €

*34.43020 G8200HR

δίσκος, green, 

28,4x19,2 cm
συσκ.: 6 33,24 €

*34.43076 L8200HR

δίσκος, linen, 

28,4x19,2 cm
συσκ.: 6 33,24 €

*34.43026 N8210HR

δίσκος, natural, 
33,6x23 cm
συσκ.: 6 51,82 €

*34.43025 Z8210HR

δίσκος, brown, 

33,6x23 cm
συσκ.: 6 51,82 €

*34.43024 G8210HR

δίσκος, green, 

33,6x23 cm
συσκ.: 6 51,82 €

*34.43027 L8210HR

δίσκος, linen, 

33,6x23 cm
συσκ.: 6 51,82 €

34.43018 N2720HR

πιάτο βαθύ, natural, 
26,7 cm
συσκ.: 6 30,90 €

34.43017 Z2720HR

πιάτο βαθύ, brown, 

26,7 cm
συσκ.: 6 30,90 €

34.43016 G2720HR

πιάτο βαθύ, green, 

26,7 cm
συσκ.: 6 30,90 €

*34.43019 L2720HR

πιάτο βαθύ, green, 

26,7 cm
συσκ.: 6 30,90 €

*34.43035 N5850HR

μπολ ρηχό, natural, 
28,9x27 cm
συσκ.: 6 31,28 €

*34.43034 Z5850HR

μπολ ρηχό, brown, 

28,9x27 cm
συσκ.: 6 31,28 €

*34.43033 G5850HR

μπολ ρηχό, green, 

28,9x27 cm
συσκ.: 6 31,28 €

*34.43032 L5850HR

μπολ ρηχό, linen, 

28,9x27 cm
συσκ.: 6 31,28 €

*34.43077 N2520HR

μπολ chef, natural
24,1 cm
συσκ.: 6 21,26 €

*34.43078 Z2520HR

μπολ chef, brown
24,1 cm
συσκ.: 6 21,26 €

*34.43079 G2520HR

μπολ chef, green
24,1 cm
συσκ.: 6 21,26 €

*34.43080 L2520HR

μπολ chef, linen
24,1 cm
συσκ.: 6 21,26 €

34.43031 N5595HR

μπολ βαθύ natural, 
19,9χ16,8 cm
συσκ.: 6 17,27 €

34.43030 Z5595HR

μπολ βαθύ brown, 

19,9χ16,8 cm
συσκ.: 6 17,27 €

34.43029 G5595HR

μπολ βαθύ green, 

19,9χ16,8 cm
συσκ.: 6 17,27 €

34.43028 L5595HR

μπολ βαθύ linen, 

19,9χ16,8 cm
συσκ.: 6 17,27 €

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν
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Harvest

*34.43082 N5920HV

μπολ natural, 15 cm
συσκ.: 12 9,90 €

*34.43055 Z5920HV

μπολ brown, 15 cm
συσκ.: 12 9,90 €

*34.43054 G5920HV

μπολ green, 15 cm
συσκ.: 12 9,90 €

*34.43053 L5920HV

μπολ linen, 15 cm
συσκ.: 12 9,90 €

*34.43058 B5920HV

μπολ blue, 15 cm
συσκ.: 12 9,90 €

*34.43057 C5920HV

μπολ coral, 15 cm
συσκ.: 12 9,90 €

*34.43056 M5920HV

μπολ mustard, 15 cm
συσκ.: 12 9,90 €

*34.43081 N5930HV

μπολ natural, 12,4 cm
συσκ.: 12 7,65 €

*34.43049 Z5930HV

μπολ brown, 12,4 cm
συσκ.: 12 7,65 €

*34.43048 G5930HV

μπολ green, 12,4 cm
συσκ.: 12 7,65 €

*34.43047 L5930HV

μπολ linen, 12,4 cm
συσκ.: 12 7,65 €

*34.43052 B5930HV

μπολ blue, 12,4 cm
συσκ.: 12 7,65 €

*34.43051 C5930HV

μπολ coral, 12,4 cm
συσκ.: 12 7,65 €

*34.43050 M5930HV

μπολ mustard, 12,4 cm
συσκ.: 12 7,65 €

*34.43083 N5910HR

μπολάκι ψηλό natural
10,6 cm / 39 cl
συσκ.: 12 13,50 €

*34.43086 Z5910HR

μπολάκι ψηλό brown
10,6 cm / 39 cl
συσκ.: 12 13,50 €

34.43037 G5910HR

μπολάκι ψηλό green, 

10,6 cm / 39 cl
συσκ.: 12 13,50 €

34.43036 L5910HR

μπολάκι ψηλό linen, 

10,6 cm / 39 cl
συσκ.: 12 13,50 €

*34.43084 N7440HR

μπολάκι natural, 
7,6 cm / 9,5 cl
συσκ.: 12 7,90 €

34.43040 Z7440HR

μπολάκι brown, 

7,6 cm / 9,5 cl
συσκ.: 12 7,90  €

34.43039 G7440HR

μπολάκι green, 

7,6 cm / 9,5 cl
συσκ.: 12 7,90  €

34.43038 L7440HR

μπολάκι linen, 

7,6 cm / 9,5 cl
συσκ.: 12 7,90  €

*34.43043 B7440HR

μπολάκι blue, 

7,6 cm / 9,5 cl
συσκ.: 12 7,90  €

*34.43042 C7440HV

μπολάκι coral, 
7,6 cm / 9,5 cl
συσκ.: 12 7,90  €

*34.43041 M7440HV

μπολάκι mustard, 

7,6 cm / 9,5 cl
συσκ.: 12 7,90  €

*34.43085 N811X

μπολ σάλτσας natural, 
8,3 cm / 6,4 cl
συσκ.: 12 7,67 €

34.43046 Z811X

μπολ σάλτσας brown, 

8,3 cm / 6,4 cl
συσκ.: 12 7,67 €

34.43045 G811X

μπολ σάλτσας green, 

8,3 cm / 6,4 cl
συσκ.: 12 7,67 €

34.43044 L811X

μπολ σάλτσας linen, 

8,3 cm / 6,4 cl
συσκ.: 12 7,67 €



20 Finest Vitrified tableware
Dudson Vitrified - η ιστορία συνεχίζεται.

Η επιτυχία της Dudson στην χώρα μας 
με το Vitrified είναι αξιοσημείωτη. 
Έχει εξοπλίσει εκατοντάδες επιχειρήσεις. 
Το εκπληκτικό, όμως, είναι ότι προσφερει 
τις υπηρεσίες σε πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία,
ήδη για 3, 4 ή και 5 δεκαετίες και συνεχίζει. 
Δεν έχετε παρά να ανασηκώσετε ένα πιάτο 
για να δείτε την ημερομηνία παραγωγής του.

Η επένδυση, λοιπόν, έχει βγάλει τα λεφτά της.

Η μακροβιότητα φυσικά οφείλεται στην Dudson,
που ξέρει να παράγει “αθάνατο” Vitrified.
Είναι ζεστό, φιλόξενο, λειτουργικότατο και ανίκητο
στην σκληρή χρήση. Εάν θερμανθεί διατηρεί το
φαγητό ζεστό για ολοκληρωμένη απόλαυση.

Όλα τα ειδή καλύπτονται από την έφ’ όρου 
ζωής εγγύηση της Dudson στο ξεφλούδισμα 
του χείλους.



π
ο

ρ
σ

ε
λ

ά
ν

ε
ς

21

*34.42800 3CON217X

πιάτο ρηχό
16 cm
συσκ.: 36 6,34 €

*34.42801 3CON237X

πιάτο ρηχό
22,6 cm
συσκ.: 24 8,63 €

*34.42802 3CON276X

πιάτο ρηχό
26,7 cm
συσκ.: 24 11,44 €

*34.42803 3CON288X

πιάτο ρηχό
28,4 cm
συσκ.: 12 15,27 €

*34.42804 3CON583X

chefs’ bowl
16,5 cm
συσκ.: 24 9,39 €

*34.42805 3CON595X

chefs’ bowl
20,3 cm
συσκ.: 12 16,46 €

*34.42806 3CON565X

chefs’ bowl
26,7 cm
συσκ.: 3 22,32 €

Finest Vitrified tableware Concreteνέο
προϊό

ν



22 34.42015 3PLW405F

μπολ βαθύ οβάλ, 
16,5 cm
συσκ.: 24 6,91 €

34.42016 3PLW415F

μπολ βαθύ οβάλ, 
20,3 cm
συσκ.: 6 10,12 €

34.42027 3PLW599A

μπολ, 13  cm
συσκ.: 36 5,53 €

*34.42040 3PLW572F

μπολ, 16,2  cm
συσκ.: 12 5,76 €

34.42029 3PLW571F

μπολ, 20,3  cm
συσκ.: 12 10,09 €

*34.42041 3PLW419F

πιατέλα οβάλ, 
21,6 cm
συσκ.: 12 7,25 €

*34.42042 3PLW439F

πιατέλα οβάλ, 
29,6 cm
συσκ.: 12 12,40 €

*34.42043 3PLW449F

πιατέλα οβάλ, 
34,5 cm
συσκ.: 12 16,63 €

*34.42038 3PLW210F2

πιάτο ρηχό, 15,9 cm
συσκ.: 36 3,72 €

34.42002 3PLW220F2

πιάτο ρηχό, 18 cm
συσκ.: 36 3,72 €

*34.42004 3PLW230F2

πιάτο ρηχό, 20,3  cm
συσκ.: 24 4,98 €

34.42005 3PLW260F2

πιάτο ρηχό, 25,4 cm
συσκ.: 24 7,08 €

34.42007 3PLW280F2

πιάτο ρηχό, 29,5  cm
συσκ.: 12 11,33 €

*34.42039 3PLW255F

πιάτο βαθύ, 24  cm
συσκ.: 24 9,28 €

*34.42009 3PLW285F

πιάτο βαθύ, 29,4  cm
συσκ.: 12 13,83 €

34.42017 3PLW425F

πιάτο βαθύ οβάλ, 
26,7 cm cm
συσκ.: 12 12,14 €

34.42018 3PLW445F

πιάτο βαθύ οβάλ, 
31,8 cm cm
συσκ.: 12 18,22 €

*34.42022 3PLW384F

μπολ gourmet, 
25,4  cm
συσκ.: 24 9,34 €

34.42023 3PLW385F

μπολ gourmet, 
31,1  cm
συσκ.: 12 16,81 €

34.42031 3PLW050F

φλιτζάνι espresso
9 cl (πιατάκι: 121X)

συσκ.: 36 3,66 €

34.42185 3PLW121X

πιατάκι, 11,9 cm
συσκ.: 36 2,10 €

34.42032 3PLW001F

φλιτζάνι cappuccino
23 cl (πιατάκι: 101X)

συσκ.: 36 4,13 €

34.42172 3PLW101X

πιατάκι, 12,4 cm
συσκ.: 36 2,26 €

34.42033 3PLW070F

φλιτζάνι latte
28 cl (πιατάκι: 145X)

συσκ.: 18 4,46 €

34.42037 3PLW145X

πιατάκι, 16,4 cm
συσκ.: 36 3,42 €

34.42034 3PLW076F

φλιτζάνι grande latte
43 cl (πιατάκι: 144X)

συσκ.: 18 6,53 €

34.42179 3PLW144X

πιατάκι, 17,8 cm
συσκ.: 36 3,42 €

Flair Finest Vitrified tableware
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*34.42062 3PLS210X

πιάτο ρηχό
15,9 cm
συσκ.: 24 4,10 €

*34.42063 3PLS239X

πιάτο ρηχό
20,3 cm
συσκ.: 24 5,49 €

34.42052 3PLS249X

πιάτο ρηχό
22 cm
συσκ.: 24 6,79 €

34.42053 3PLS275X

πιάτο ρηχό
27 cm
συσκ.: 24 9,67 €

*34.42064 3PLS280X

πιάτο ρηχό
29,5 cm
συσκ.: 24 12,50 €

34.42051 3PLS215X

πιάτο βαθύ
16,2 cm
συσκ.: 36 6,93 €

34.42054 3PLS253X

πιάτο βαθύ
24 cm
συσκ.: 24 10,24 €

34.42055 3PLS287X

πιάτο βαθύ
29,4 cm
συσκ.: 12 15,25 €

34.42056 3PLS299X

πιάτο ρηχό
29 cm
συσκ.: 12 17,56 €

34.42057 3PLS384X

μπολ gourmet
25,4 cm
συσκ.: 24 11,16 €

34.42058 3PLS386X

μπολ gourmet
31,1 cm
συσκ.: 12 20,10 €

*34.42065 3PLS419X

πιατέλα οβάλ
21,6 cm
συσκ.: 12 8,00 €

*34.42066 3PLS439X

πιατέλα οβάλ
29,5 cm
συσκ.: 6 13,67 €

*34.42061 3PLS449X

πιατέλα οβάλ
34,5 cm
συσκ.: 6 18,33 €

*34.42059 0GLSTY01

πιάτο βαθύ γυάλινο
21,5 cm
συσκ.: 6 12,87 €

*34.42060 0GLSTY02

πιάτο βαθύ γυάλινο
26,4 cm
συσκ.: 6 19,59 €

*34.42067 3PLS028X

φλιτζάνι cappuccino
23 cl
συσκ.: 36 4,93 €

*34.42068 3PLS030X

φλιτζάνι latte
28 cl
συσκ.: 18 5,33 €

*34.42069 3PLS146X

πιατάκι
16,4 cl
συσκ.: 36 4,10 €

*34.42070 3PLS0082X

κούπα
34 cl
συσκ.: 18 5,43 €

23

Finest Vitrified tableware Style
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*34.42272 3PWL300L

μπολ φρούτου, 12,4 cm
συσκ.: 36 2,57 €

*34.42274 3PWL330L

μπολ δημητρ., 16,5 cm
συσκ.: 36 4,70 €

*34.42296 3PWL500L

μπολ/ζαχαριέρα
συσκ.: 36 4,70 €

*34.42229 3PWL692L

καφετιέρα, οβάλ, 30 cl
συσκ.: 6 21,28 €

*34.42232 3PWL693L

καφετιέρα, οβάλ, 60 cl
συσκ.: 6 29,79 €

*34.42264 3PWL690L

τσαγιέρα, οβάλ, 65 cl
συσκ.: 6 29,79 €

*34.42251 3PWL210L

πιάτο ρηχό, 16,2 cm
συσκ.: 36 3,90 €

*34.42252 3PWL220L

πιάτο ρηχό, 17,8 cm
συσκ.: 36 3,90 €

*34.42253 3PWL230L

πιάτο ρηχό, 20,3 cm
συσκ.: 24 5,23 €

*34.42254 3PWL240L

πιάτο ρηχό, 22,9 cm
συσκ.: 24 6,47 €

*34.42255 3PWL260L

πιάτο ρηχό, 25,4 cm
συσκ.: 24 7,80 €

*34.42256 3PWL270L

πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 24 9,40 €

*34.42257 3PWL280L

πιάτο ρηχό, 29 cm
συσκ.: 12 12,54 €

*34.42258 3PWL290L

πιάτο ρηχό, 32 cm
συσκ.: 12 16,75 €

*34.42259 3PWL360L

πιάτο βαθύ, 21,6 cm
συσκ.: 24 6,47 €

*34.42276 3PWL599L

μπολ κονσομέ στοιβ.
28 cl (πιατάκι: 100L)

συσκ.: 36 6,30 €

*34.42273 3PWL530L

μπολ κονσομέ στοιβ.
28 cl (πιατάκι: 100L)

συσκ.: 36 8,88 €

*34.42281 3PWL697L

γαλατιέρα, οβάλ, 15 cl
συσκ.: 12 7,44 €

*34.42301 3PWL699L

γαλατιέρα, οβάλ, 25 cl
συσκ.: 12 10,65 €

*34.42230 3PWL050L

φλιτζάνι καφέ, στοιβ.
10 cl (πιατάκι: 120L)

συσκ.: 36 4,18 €

*34.42231 3PWL120L

πιατάκι
συσκ.: 36 2,40 €

*34.42263 3PWL001L

φλιτζάνι στοιβ.
23 cl (πιατάκι: 100L)

συσκ.: 36 4,70 €

*34.42300 3PWL002L

φλιτζάνι (fits 100L)

21 cl
συσκ.: 36 4,70 €

*34.42265 3PWL100L

πιατάκι
συσκ.: 36 2,57 €

Lyric Finest Vitrified tableware
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34.42228 3WLC615B

γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 12 7,81 €

*34.42201 3WLC625B

γαλατιέρα, 25 cl
συσκ.: 12 11,16 €

*34.42222 3WLC500B

ζαχαριέρα στοιβ., 23 cl
συσκ.: 36 4,93 €

*34.42215 3WLC050B

φλιτζάνι καφέ,
10 cl (πιατάκι: 120Β)

συσκ.: 36 4,37 €

*34.42216 3WLC120B

πιατάκι
συσκ.: 36 2,51 €

*34.42207 3WLC210B

πιάτο ρηχό, 16,5 cm
συσκ.: 36 4,10 €

*34.42203 3WLC230B

πιάτο ρηχό, 21,3 cm
συσκ.: 24 5,49 €

*34.42206 3WLC240B

πιάτο ρηχό, 22,9 cm
συσκ.: 24 6,79 €

*34.42218 3WLC260B

πιάτο ρηχό, 25,4 cm
συσκ.: 24 8,19 €

*34.42219 3WLC270B

πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 24 9,86 €

*34.42220 3WLC280B

πιάτο ρηχό, 29,6 cm
συσκ.: 12 13,16 €

*34.42221 3WLC360B

πιάτο βαθύ, 21,6 cm
συσκ.: 24 6,79 €

*34.42211 3WLC530B

μπολ κονσομέ,
27 cl (πιατάκι: 100Β)

συσκ.: 36 9,30 €

*34.42204 3WLC599B

μπολ κονσομέ
27 cl (πιατάκι: 100Β)

συσκ.: 36 6,59 €

*34.42210 3WLC300B

μπολ φρούτου, 
13,7 cm
συσκ.: 36 2,98 €

*34.42208 3WLC330B

μπολ σαλάτας, 
16,5 cm
συσκ.: 36 4,93 €

*34.42200 3WLC440B

πιατέλα οβάλ, 31,8 cm
συσκ.: 12 18,33 €

*34.42209 3WLC003B

φλιτζάνι τσαγιού, στοιβ.
18 cl (πιατάκι: 100Β)

συσκ.: 36 4,93 €

34.42214 3WLC002B

φλιτζάνι τσαγιού, στοιβ.
23 cl (πιατάκι: 100Β)

συσκ.: 36 4,93 €

*34.42205 3WLC100B

πιατάκι
συσκ.: 36 2,70 €

*34.42202 3WLC090B

κούπα στοιβ., 27 cl
συσκ.: 36 5,33 €

Finest Vitrified tablewareWhite Lace
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34.42103 3PLW210C

πιάτο ρηχό, 16,2 cm
συσκ.: 36 3,42 €

34.42104 3PLW220C

πιάτο ρηχό, 18 cm
συσκ.: 36 3,42 €

34.42105 3PLW230C

πιάτο ρηχό, 20,5 cm
συσκ.: 24 4,59 €

34.42106 3PLW240C

πιάτο ρηχό, 23 cm
συσκ.: 24 5,68 €

34.42108 3PLW260C

πιάτο ρηχό, 25,4 cm
συσκ.: 24 6,85 €

34.42109 3PLW270C

πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 24 7,41 €

34.42110 3PLW280C

πιάτο ρηχό, 29 cm
συσκ.: 12 9,90 €

34.42111 3PLW290C

πιάτο ρηχό, 31,8 cm
συσκ.: 12 13,20 €

34.42117 3PLW360C

πιάτο βαθύ
21,6 cm
συσκ.: 24 5,68 €

34.42119 3PLW380X

πιάτο pasta/σούπας
29 cm
συσκ.: 12 12,76 €

34.42120 3PLW385X

πιάτο pasta/σούπας
31,1 cm
συσκ.: 12 16,81 €

*34.42133 3PLW530U

μπολ κονσομέ στοιβ.
27 cl (πιατάκι: 100A)

συσκ.: 36 7,78 €

34.42112 3PLW400A

πιατέλα οβάλ (rimless)

22,5 cm
συσκ.: 24 6,70 €

34.42113 3PLW420A

πιατέλα οβάλ (rimless)

26,7 cm
συσκ.: 24 10,15 €

*34.42114 3PLW430A

πιατέλα οβάλ (rimless)

29 cm
συσκ.: 12 11,44 €

34.42115 3PLW440A

πιατέλα οβάλ (rimless)

31,8 cm
συσκ.: 12 15,34 €

*34.42118 3PLW450A

πιατέλα οβάλ
38,1 cm
συσκ.: 3 23,66 €

34.42131 3PLW300A

μπολ φρούτου
12,4 cm
συσκ.: 36 2,26 €

*34.42129 3PLW310A

μπολ παγωτού
13,7 cm
συσκ.: 36 2,49 €

34.42130 3PLW336X

μπολ δημητριακών
17,2 cm
συσκ.: 36 4,13 €

*34.42137 3PLW595X

σαλατιέρα
20,3 cm
συσκ.: 12 10,09 €

*34.42125 3PLW565X

σαλατιέρα
25,4 cm
συσκ.: 3 13,70 €

34.42124 3PLW390X

σαλατιέρα Turin
30,5 cm
συσκ.: 12 16,81 €

Classic Finest Vitrified tableware
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34.42162 3PLW811X

μπολ σάλτσας, 8,3 cm
συσκ.: 36 4,13 €

34.42170 3PLW806X

σαλτσιέρα, 28 cl
συσκ.: 6 16,81 €

34.42164 3PLW768X

μπολ ξηρών καρπών
9,5 cm
συσκ.: 36 4,13 €

34.42165 3PLW735X

βουτυριέρα, 6 cm
συσκ.: 36 3,66 €

34.42166 3PLW737X

πιάτο βουτύρου 10,8 cm
συσκ.: 36 2,72 €

34.42149 3PLW706X

αλατιέρα
συσκ.: 12 8,25 €

34.42150 3PLW707X

πιπεριέρα
συσκ.: 12 8,25 €

34.42167 3PLW740X

αυγοθήκη
συσκ.: 36 2,81 €

*34.42161 3PLW714X

ανθοδοχείο
συσκ.: 12 9,34 €

*34.42168 3PLW645V

καφετιέρα/τσαγιέρα
38 cl
συσκ.: 6 18,68 €

*34.42145 3PLW650V

καφετιέρα/τσαγιέρα
65 cl
συσκ.: 6 26,15 €

34.42146 3PLW600U2

γαλατιέρα, 3 cl
συσκ.: 12 3,89 €

*34.42169 3PLW615V

γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 12 6,53 €

*34.42160 3PLW625V

γαλατιέρα, 25 cl
συσκ.: 12 9,34 €

34.42148 3PLW813X

ζαχαριέρα 
για φακελάκια, 
9,5x7,3 cm
συσκ.: 12 13,07 €

34.42176 3PLW099X

φλιτζάνι au lait
31 cl (πιατάκι: 101X)

συσκ.: 36 5,68 €

34.42172 3PLW101X

πιατάκι, 12,4 cm
συσκ.: 36 2,26 €

34.42177 3PLW076X

φλιτζάνι au lait
42 cl (πιατάκι: 144X)

συσκ.: 18 6,85 €

34.42178 3PLW097X

φλιτζάνι au lait
57 cl (πιατάκι: 144X)

συσκ.: 18 8,25 €

34.42179 3PLW144X

πιατάκι, 17,8 cm
συσκ.: 36 3,42 €

*34.42188 3PLW077X

κούπα, 34 cl
συσκ.: 18 4,99 €

34.42183 3PLW050U

φλιτζάνι καφέ στοιβ.
10 cl (πιατάκι: 121X)

συσκ.: 36 3,66 €

34.42185 3PLW121X

πιατάκι, 11,9 cm
συσκ.: 36 2,10 €

34.42174 3PLW002U

φλιτζ. τσαγιού στοιβ.
23 cl (πιατάκι: 100A)

συσκ.: 36 4,13 €

34.42175 3PLW100A

πιατάκι
συσκ.: 36 2,26 €

34.42180 3PLW060X

φλιτζάνι espresso
9,5 cl (πιατάκι: 129X)

συσκ.: 36 3,66 €

34.42182 3PLW129X

πιατάκι
συσκ.: 36 2,10 €

34.42171 3PLW037X

φλιτζάνι τσαγιού
21 cl (πιατάκι: 101X)

συσκ.: 36 4,13 €

Finest Vitrified tableware Classic
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Evo
Η παράδοση γεννά χαρακτήρες..

Το Evo έχει σχεδιαστεί για να έχει την εμφάνιση χειροποίητου κεραμικού. Η διακύμανση του χρώματος
κάνει κάθε κομμάτι μοναδικό. Η οικεία γοητεία του προσθέτει ένα άγγιγμα ζεστασιάς σε οποιοδήποτε
τραπέζι. Βαλτέ του φαγητό και αμέσως πηγάζει ζωή. Εάν και χειροποίητο είναι εξαιρετικά πρακτικό, με
ικανότητα να αναδεικνύει κάθε στυλ μενού.

Όλα τα ειδή καλύπτονται από την έφ’ όρου ζωής εγγύηση της Dudson στο ξεφλούδισμα του χείλους.
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*34.42780 4EVC210RV

πιάτο coupe
16,2 cm
συσκ.: 36 7,68 €

*34.42781 4EVC230RV

πιάτο coupe
20,5 cm
συσκ.: 24 10,33 €

*34.42782 4EVC240RV

πιάτο coupe
22,9 cm
συσκ.: 24 12,06 €

*34.42783 4EVC270RV

πιάτο coupe
27,3 cm
συσκ.: 12 12,57 €

*34.42784 4EVC280RV

πιάτο coupe
29,5 cm
συσκ.: 12 18,17 €

*34.42785 4EVC2610HR

πιάτο ρηχό flat
25,4 cm
συσκ.: 12 18,35 €

*34.42786 4EVC2910HR

πιάτο ρηχό flat
31,8 cm
συσκ.: 6 32,86 €

Evo Iceνέο
προϊό

ν



30

*34.42351 4EVG210R

πιάτο ρηχό, 16,5 cm
συσκ.: 36 9,27 €

34.42352 4EVG230R

πιάτο ρηχό, 20,5 cm
συσκ.: 24 12,45 €

*34.42371 4EVG240R

πιάτο ρηχό, 23 cm
συσκ.: 24 14,56 €

34.42354 4EVG270R

πιάτο ρηχό, 27,3 cm
συσκ.: 12 15,19 €

34.42355 4EVG280R

πιάτο ρηχό, 29,5 cm
συσκ.: 12 21,91 €

*34.42375 4EVG266R

πιάτο Chefs, 26 cm
συσκ.: 24 15,68 €

*34.42376 4EVG219R

πιάτο Chefs, 30,8 cm
συσκ.: 6 28,14 €

34.42359 4EVG255R

πιάτο βαθύ, 24,3 cm
συσκ.: 24 17,16 €

34.42356 4EVG285R

πιάτο βαθύ, 29,2 cm
συσκ.: 12 23,08 €

*34.42383 4EVG2610HR

πιάτο πίτσας
flat, 25,4 cm
συσκ.: 12 22,21 €

*34.42357 4EVG2910HR

πιάτο πίτσας
flat, 31,8 cm
συσκ.: 6 39,71 €

Granite Evo

34.42366 4EVG953R

δίσκος «Chef’s»
21,4x9,6 cm
συσκ.: 12 13,78 €

34.42367 4EVG955R

δίσκος «Chef’s»
35,6x16,5 cm
συσκ.: 8 23,64 €

*34.42378 4EVG704R

αλατιέρα
συσκ.: 12 9,80 €

*34.42379 4EVG705R

πιπεριέρα
συσκ.: 12 9,80 €

*34.42380 4EVG650RV

τσαγιέρα, 80 cm
συσκ.: 6 24,16 €

*34.42381 4EVG002R

φλιτζάνι τσαγιού
23 cl (πιατάκι: 100R)

συσκ.: 36 8,69 €

*34.42382 4EVG100R

πιατάκι, 16,2 cm
συσκ.: 36 9,44 €

34.42364 4EVG588R

μπολ ρυζιού
10,5 cm | 20 cl
συσκ.: 36 8,03 €

*34.42377 4EVG590R

μπολ ρυζιού
17,8 cm | 85 cl
συσκ.: 12 12,59 €

*34.42363 4EVG330R

μπολ σαλάτας 
16,2 cm
συσκ.: 36 10,93 €

34.42360 4EVG415R

μπολ βαθύ οβάλ 
21,6 cm | 100 cl
συσκ.: 6 17,50 €

*34.42361 4EVG425R

πιάτο βαθύ οβάλ 
26,7 cm | 110 cl
συσκ.: 12 18,13 €

34.42362 4EVG445R

πιάτο βαθύ οβάλ 
31,8 cm | 185 cl
συσκ.: 8 21,15 €

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν
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*34.42850 4EVS210RV

πιάτο coupe, 16,2 cm
συσκ.: 36 7,68 €

*34.42851 4EVS230RV

πιάτο coupe, 20,5 cm
συσκ.: 24 10,33 €

*34.42852 4EVS240RV

πιάτο coupe, 23 cm
συσκ.: 24 12,06 €

*34.42853 4EVS270RV

πιάτο coupe, 27,3 cm
συσκ.: 12 12,57 €

*34.42854 4EVS280RV

πιάτο coupe, 29,5 cm
συσκ.: 12 18,17 €

*34.42855 4EVS266RV

πιάτο Chefs, 26 cm
συσκ.: 24 12,98 €

*34.42856 4EVS219RV

πιάτο Chefs, 30,8 cm
συσκ.: 6 23,25 €

*34.42857 4EVS255RV

πιάτο βαθύ, 24,3 cm
συσκ.: 24 14,21 €

*34.42858 4EVS285RV

πιάτο βαθύ, 29,2 cm
συσκ.: 12 19,13 €

*34.42859 4EVS2610HR

πιάτο πίτσας
flat, 25,4 cm
συσκ.: 12 18,35 €

*34.42873 4EVS2910HR

πιάτο πίτσας
flat, 31,8 cm
συσκ.: 6 32,86 €

Evo Sand

*34.42866 4EVS953RV

δίσκος «Chef’s»
21,4x9,6 cm
συσκ.: 12 11,43 €

*34.42867 4EVS955RV

δίσκος «Chef’s»
35,6x16,5 cm
συσκ.: 8 18,43 €

*34.42868 4EVS704RV

αλατιέρα
συσκ.: 12 8,13 €

*34.42869 4EVS705RV

πιπεριέρα
συσκ.: 12 8,13 €

*34.42870 4EVS712RV

φιάλη λαδιού/ξιδιού
συσκ.: 12 11,31 €

*34.42871 4EVS002RV

φλιτζάνι τσαγιού
23 cl (πιατάκι: 100RV)

συσκ.: 36 7,19 €

*34.42872 4EVS100RV

πιατάκι, 16,2 cm
συσκ.: 36 7,82 €

*34.42860 4EVS588RV

μπολ ρυζιού
10,5 cm | 20 cl
συσκ.: 36 6,66 €

*34.42861 4EVS590RV

μπολ ρυζιού
17,8 cm | 85 cl
συσκ.: 12 10,43 €

*34.42862 4EVS330RV

μπολ σαλάτας 
16,2 cm | 42 cl
συσκ.: 36 9,04 €

*34.42863 4EVS415RV

μπολ βαθύ οβάλ 
21,6 cm | 100 cl
συσκ.: 6 14,52 €

*34.42864 4EVS425RV

πιάτο βαθύ οβάλ 
26,7 cm | 110 cl
συσκ.: 12 15,04 €

*34.42865 4EVS445RV

πιάτο βαθύ οβάλ 
31,8 cm | 185 cl
συσκ.: 8 17,54 €

νέο
προϊό

ν
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*34.42404 4EVJ210RV

πιάτο ρηχό, 16,5 cm
συσκ.: 36 7,68 €

*34.42405 4EVJ230RV

πιάτο ρηχό, 20,5 cm
συσκ.: 24 10,33 €

*34.42406 4EVJ240RV

πιάτο ρηχό, 23 cm
συσκ.: 24 12,06 €

*34.42407 4EVJ270RV

πιάτο ρηχό, 27,3 cm
συσκ.: 24 12,57 €

*34.42408 4EVJ280RV

πιάτο ρηχό, 29,5 cm
συσκ.: 12 18,17 €

*34.42409 4EVJ266RV

πιάτο Chefs, 26 cm
συσκ.: 24 12,98 €

*34.42410 4EVJ219RV

πιάτο Chefs, 30,8 cm
συσκ.: 6 23,25 €

*34.42411 4EVJ255RV

πιάτο βαθύ, 24,3 cm
συσκ.: 24 14,21 €

*34.42389 4EVJ285RV

πιάτο βαθύ, 29,2 cm
συσκ.: 12 19,13 €

*34.42390 4EVJ2610HR

πιάτο πίτσας, 25,4 cm
συσκ.: 12 18,35 €

*34.42392 4EVJ2910HR

πιάτο πίτσας, 31,8 cm
συσκ.: 6 32,86 €

Jet Evo

*34.42387 4EVJ953RV

δίσκος «Chef’s»
21,4x9,6 cm
συσκ.: 12 11,43 €

*34.42417 4EVJ955RV

δίσκος «Chef’s»
35,6x16,5 cm
συσκ.: 8 18,43 €

*34.42418 4EVJ704RV

αλατιέρα
συσκ.: 12 8,13 €

*34.42419 4EVJ705RV

πιπεριέρα
συσκ.: 12 8,13 €

*34.42396 4EVJ625RV

κανάτα, 30 cm
συσκ.: 12 11,00 €

*34.42386 4EVJ002RV

φλιτζάνι τσαγιού
23 cl (πιατάκι: 100R)

συσκ.: 36 7,19 €

*34.42385 4EVJ100RV

πιατάκι, 16,2 cm
συσκ.: 36 7,82 €

*34.42412 4EVJ588RV

μπολ ρυζιού
10,5 cm | 20 cl
συσκ.: 36 6,66 €

*34.42413 4EVJ590RV

μπολ ρυζιού
17,8 cm | 85 cl
συσκ.: 12 10,43 €

*34.42414 4EVJ330RV

μπολ σαλάτας 
16,2 cm
συσκ.: 36 9,04 €

*34.42393 4EVJ415RV

μπολ βαθύ οβάλ 
21,6 cm | 100 cl
συσκ.: 6 14,52 €

*34.42415 4EVJ425RV

πιάτο βαθύ οβάλ 
26,7 cm | 110 cl
συσκ.: 12 15,04 €

*34.42416 4EVJ445RV

πιάτο βαθύ οβάλ 
31,8 cm | 185 cl
συσκ.: 8 17,54 €

νέο
προϊό

ν
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*34.42519 4EVP210RV

πιάτο coupe, 16,2 cm
συσκ.: 36 7,68 €

*34.42520 4EVP230RV

πιάτο coupe, 20,5 cm
συσκ.: 24 10,33 €

*34.42510 4EVP240RV

πιάτο coupe, 23 cm
συσκ.: 24 12,06 €

*34.42500 4EVP270RV

πιάτο coupe, 27,3 cm
συσκ.: 24 12,57 €

*34.42509 4EVP280RV

πιάτο coupe, 29,5 cm
συσκ.: 12 18,17 €

*34.42521 4EVP266RV

πιάτο Chefs, 26 cm
συσκ.: 24 12,98 €

*34.42522 4EVP219RV

πιάτο Chefs, 30,8 cm
συσκ.: 6 23,25 €

*34.42523 4EVP255RV

πιάτο βαθύ, 24,3 cm
συσκ.: 24 14,21 €

*34.42508 4EVP285RV

πιάτο βαθύ, 29,2 cm
συσκ.: 12 19,13 €

*34.42524 4EVP2610HR

πιάτο πίτσας, 25,4 cm
συσκ.: 12 18,35 €

*34.42514 4EVP2910HR

πιάτο πίτσας, 31,8 cm
συσκ.: 6 32,86 €

Evo Pearl

*34.42529 4EVP953RV

δίσκος «Chef’s»
21,4x9,6 cm
συσκ.: 12 11,43 €

*34.42530 4EVP955RV

δίσκος «Chef’s»
35,6x16,5 cm
συσκ.: 8 18,43 €

*34.42531 4EVP704RV

αλατιέρα
συσκ.: 12 8,13 €

*34.42532 4EVP705RV

πιπεριέρα
συσκ.: 12 8,13 €

*34.42518 4EVP600RV

γαλατιέρα
συσκ.: 12 8,91 €

*34.42503 4EVP002RV

φλιτζάνι τσαγιού
23 cl (πιατάκι: 100RV)

συσκ.: 36 7,19 €

*34.42517 4EVP100RV

πιατάκι, 16,2 cm
συσκ.: 36 7,82 €

*34.42525 4EVP588RV

μπολ ρυζιού
10,5 cm | 20 cl
συσκ.: 36 6,66 €

*34.42526 4EVP590RV

μπολ ρυζιού
17,8 cm | 85 cl
συσκ.: 12 10,43 €

*34.42501 4EVP330RV

μπολ σαλάτας 
16,2 cm | 42 cl
συσκ.: 36 9,04 €

*34.42512 4EVP415RV

μπολ βαθύ οβάλ 
21,6 cm | 100 cl
συσκ.: 6 14,52 €

*34.42527 4EVP425RV

πιάτο βαθύ οβάλ 
26,7 cm | 110 cl
συσκ.: 12 15,04 €

*34.42528 4EVP445RV

πιάτο βαθύ οβάλ 
31,8 cm | 185 cl
συσκ.: 8 17,54 €

νέο
προϊό

ν
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Spirit

38.96372
πιάτο ρηχό, 29,5 cm
συσκ.: 4 7,19 €

38.96373
πιάτο βαθύ, 23,5 cm
συσκ.: 6 5,40 €

38.02762
πιάτο pasta, 24 cm
συσκ.: 1 6,75 €

38.02761
πιάτο pasta, 32 cm
συσκ.: 1 12,26 €

38.96369
πιάτο ρηχό, 17 cm
συσκ.: 6 3,79 €

38.96370
πιάτο ρηχό, 21 cm
συσκ.: 6 4,86 €

38.07552
πιάτο ρηχό, 25 cm
συσκ.: 6 5,40 €

38.96371
πιάτο ρηχό, 28 cm
συσκ.: 6 6,36 €

*38.96363 
φλιτζάνι κονσομέ, 30 cl
συσκ.: 12 6,45 €

38.96368
πιατάκι, 17,1 cm
συσκ.: 12 5,55 €

38.96374 
μπολ δημητριακών 
59 cl | 17,5 cm
συσκ.: 6 4,86 €

*38.02753 
μπολ σαλάτας
270 cl | 23 cm
συσκ.: 1 28,29 €

38.02758
πιατέλα οβάλ
32,5x25 cm
συσκ.: 1 18,87 €

38.02757
πιατέλα οβάλ
37x28,5 cm
συσκ.: 1 25,08 €

Η εταιρεία Vista Alegre ιδρύθηκε το
1824 από τον José Ferreira Pinto Basto.
Το 2001 η Vista Alegre Group συγχω-
νεύτηκε με την εταιρεία Atlantis Group
δημιουργώντας μια νέα εταιρεία με την
επωνυμία Vista Alegre Atlantis.

Η εταιρική της ανάπτυξη σε συνδυασμό
με τον τεχνολογικό της εκσυγχρονισμό,
καθιέρωσαν το όνομα της Vista Alegre
σαν μία από τις κορυφαίες εταιρείες πα-
ραγωγής πορσελάνης.

Σήμερα, στις προηγμένες τεχνολογικά
εγκαταστάσεις της η Vista Alegre παράγει
15 εκατομμύρια πορσελάνινα είδη το
χρόνο και εξάγει τα προϊόντα της σε πε-
ρισσότερες από 20 χώρες.

Η εταιρεία έχει θέσει σαν προτεραιότητές
της την καινοτομία στο σχεδιασμό, τη
λειτουργικότητα των προϊόντων της και
την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών
της, ενώ μεγάλη έμφαση δίδετε και στη
σχέση τιμής – ποιότητας. 
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*38.02764 
ζαχαριέρα, 41 cl
συσκ.: 1 15,26 €

38.96361
φλιτζάνι στοιβ., 10 cl
συσκ.: 12 3,24 €

38.96366
πιατάκι, 11,5 cm
συσκ.: 12 2,16 €

38.96362
φλιτζάνι τσαγιού
στοιβ., 23 cl
συσκ.: 12 4,55 €

38.96367
πιατάκι, 16 cm
συσκ.: 12 3,01 €

38.96364 
φλιτζάνι beakfast
στοιβ., 26 cl
συσκ.: 12 5,79 €

38.96368
πιατάκι, 17 cm
συσκ.: 12 3,88 €

*38.02754 
σαλτσιέρα με πιατάκι
11,4 cm
συσκ.: 1 32,64 €

*38.96380
τσαγιέρα, 45,4 cl
συσκ.: 1 13,50 €

*38.02765 
τσαγιέρα, 128 cl
συσκ.: 1 31,41 €

*38.96381
καφετιέρα, 40 cl
8,6 cm
συσκ.: 1 13,50 €

*38.96365
γαλατιέρα, 13,5 cl
συσκ.: 1 6,76 €

*38.02756
πιατέλα οβάλ
43x33 cm
συσκ.: 1 33,89 €

38.02323
πιατέλα στρογγυλή
32 cm
συσκ.: 4 15,11 €

38.02759
πιατέλα στρογγυλή
33 cm
συσκ.: 1 22,71 €

*38.02760
πιατέλα στρογυλή
βαθιά, 33 cm
συσκ.: 1 25,08 €

Spirit
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38.01960
πιάτο ρηχό, 32 cm
συσκ.: 4 11,60 €

38.01964
πιάτο βαθύ, 23,5 cm
συσκ.: 12 4,41 €

38.01984
πιάτο pasta, 24,5 cm
συσκ.: 1 5,57 €

38.01982
μπολ κονσομέ, 26,5 cl
συσκ.: 6 5,10 €

38.01969
πιατάκι, 16,2 cm
συσκ.: 12 2,64 €

38.01971
μπολ δημητριακών
44 cl | 12 cm
συσκ.: 6 5,29 €

38.01970
μπολ σαλάτας, 
215 cl | 23 cm
συσκ.: 2 19,64 €

38.01966
πιάτο ρηχό, 17 cm
συσκ.: 12 3,01 €

38.01965
πιάτο ρηχό, 21 cm
συσκ.: 12 3,94 €

38.01963
πιάτο ρηχό, 25 cm
συσκ.: 12 4,41 €

38.01963
πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 12 4,91 €

38.01961
πιάτο ρηχό, 30 cm
συσκ.: 4 5,80 €

38.01973
πιατέλα οβάλ
33x25 cm
συσκ.: 1 14,60 €

38.01972
πιατέλα οβάλ
37x28 cm
συσκ.: 1 18,78 €

*38.08457
σαλτσιέρα, 20 cl
συσκ.: 1 9,21 €

*38.08437
τσαγιέρα, 40 cl
συσκ.: 1 14,64 €

*38.08439
καφετιέρα, 40 cl
συσκ.: 1 14,64 €

*38.08001
γαλατιέρα, 30 cl
συσκ.: 1 9,21 €

38.01974
φλιτζάνι καφέ στοιβ.
10 cl
συσκ.: 12 2,60 €

38.01967
πιατάκι, 12 cm
συσκ.: 12 1,72 €

38.01978
φλιτζάνι τσαγιού
στοιβ., 20 cl
συσκ.: 12 3,36 €

38.01968
πιατάκι, 16 cm
συσκ.: 12 2,22 €

38.01980
φλιτζάνι breakfast
στοιβ., 27 cl
συσκ.: 12 3,93 €

38.01968
πιατάκι, 15 cm
συσκ.: 12 2,22 €

*38.08459
κούπα mug, 40 cl
συσκ.: 6 5,12 €

Perla
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*38.99996
πιάτο ρηχό, 17 cm
συσκ.: 4 7,15 €

38.99995
πιάτο ρηχό, 23,2 cm
συσκ.: 4 9,17 €

38.99993
πιάτο ρηχό, 28 cm
συσκ.: 4 10,19 €

38.99992
πιάτο ρηχό, 33 cm
συσκ.: 4 24,45 €

38.99994
πιάτο βαθύ, 25,2 cm
συσκ.: 4 10,19 €

38.00485
πιάτο pasta, 28 cm 
συσκ.: 4 12,74 €

*38.00030
τσαγιέρα, 131 cl
συσκ.: 1 50,97 €

38.00031
καφετιέρα, 99 cl
8,7χ24,6 cm
συσκ.: 1 50,97 €

38.00032
γαλατιέρα, 34 cl
συσκ.: 1 16,32 €

*38.00033
ζαχαριέρα, 35,5 cl
συσκ.: 1 24,46 €

38.00029
φλιτζάνι καφέ, 10 cl
συσκ.: 12 6,11 €

38.00028
πιατάκι, 13 cm
συσκ.: 12 4,08 €

38.00024
φλιτζ. τσαγιού, 25 cl
συσκ.: 12 8,56 €

38.00022
πιατάκι, 16,8 cm
συσκ.: 12 5,71 €

Domo
*38.00009
φλιτζ. κοσνσομέ, 30 cl
συσκ.: 4 12,23 €

*38.00012
πιατάκι, 19 cm
συσκ.: 12 8,17 €

38.02517
μπολ δημητρ., 12 cm
συσκ.: 4 8,66 €

38.02520
μπολ σαλάτας, 22 cm
συσκ.: 4 19,87 €

*38.00001
μπολ σαλάτας, 30 cm
συσκ.: 1 56,05 €

38.00000
πιατέλα οβάλ
35χ26,5 cm
συσκ.: 1 40,76 €

*38.99998
πιατέλα οβάλ
41,5χ32 cm
συσκ.: 1 55,03 €

*38.99997
σαλτσιέρα με πιάτο
49,4 cl
συσκ.: 1 52,99 €

38.03227
αλατιέρα, 7χ9 cm
συσκ.: 2 7,66 €

38.03228
πιπεριέρα, 7χ9 cm
συσκ.: 2 7,66 €
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*38.27757 21127757

πιάτο ρηχό
17 cm
συσκ.: 4 4,55 €

*38.27756 21127756

πιάτο ρηχό
23 cm
συσκ.: 4 6,33 €

*38.27754 21127754

πιάτο ρηχό
29 cm
συσκ.: 4 7,98 €

*38.27753 21127753

σουπλά
32 cm
συσκ.: 4 10,66 €

*38.27758 21127758

πιάτο pasta
28 cm
συσκ.: 4 7,98 €

*38.27755 21127755

πιάτο σούπας
27 cm
συσκ.: 6 7,98 €

*38.27762 21127762

μπολ 
11 cm
συσκ.: 4 6,44 €

*38.27761 21127761

μπολ δημητριακών
16 cm
συσκ.: 6 7,66 €

*38.27760 21127760

σαλατιέρα
22 cm
συσκ.: 1 19,32 €

*38.27759 21127759

πιατέλα
35χ28 cm
συσκ.: 1 25,76 €

*38.27767 21127767

γαλατιέρα, 26 cl
συσκ.: 1 9,99 €

Utopia

*38.27766 21127766

ζαχαριέρα, 36 cl
συσκ.: 1 9,99 €

*38.27763 21127763

κούπα, 42 cl
συσκ.: 4 7,98 €

*38.27764 21127764

φλιτζάνι με πιατάκι,
10 cl
συσκ.: 4 6,67 €

*38.27765 21127765

φλιτζάνι με πιατάκι,
24 cl
συσκ.: 2 8,77 €

νέο
προϊό

ν
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*38.96350 
μπολ σαλάτας
60 cl | 16 cm
συσκ.: 1 6,80 €

*38.96351 
μπολ σαλάτας
150 cl | 25x20 cm
συσκ.: 1 13,96 €

38.96359 
πιατέλα οβάλ 
28,5x21 cm
συσκ.: 1 13,96 €

38.96358 
πιατέλα οβάλ 
35x26 cm
συσκ.: 1 18,62 €

*38.96360 
πιάτο βουτύρου, 11 cm
συσκ.: 6 2,65 €

38.96343
πιάτο ρηχό, 16,5 cm
συσκ.: 6 3,26 €

38.96344
πιάτο ρηχό, 22,5 cm
συσκ.: 6 4,52 €

38.96345
πιάτο ρηχό, 28,5 cm
συσκ.: 6 5,77 €

38.96347
πιάτο ρηχό, 31,5 cm
συσκ.: 2 6,89 €

38.96348 
πιάτο παρουσίασης
30 cm
συσκ.: 2 11,64 €

38.96349 
πιάτο βαθύ
28 cm
συσκ.: 6 5,77 €

38.96346 
πιάτο βαθύ
31,5 cm
συσκ.: 2 6,89 €

38.04440 
μπολ κονσομέ, 30,7 cl
συσκ.: 6 5,59 €

38.96402 
πιατάκι, 20x15 cm
συσκ.: 6 3,72 €

38.96352 
μπολ δημητριακών
39 cl | 14 cm 
συσκ.: 6 5,59 €

*38.96357
πιατάκι για ελιές
20x10 cm 
συσκ.: 6 8,15 €

38.96336
τσαγιέρα, 41 cl
συσκ.: 1 13,28 €

38.96340 
γαλατιέρα, 23 cl
συσκ.: 1 7,26 €

*38.96335 
ζαχαριέρα, 10 cm
συσκ.: 1 10,47 €

38.96334 
ζαχαρ. για φακελάκια
9x6,5 cm
συσκ.: 1 7,31 €

38.96338 
φλιτζάνι καφέ,
9 cl
συσκ.: 12 2,79 €

38.96341 
πιατάκι, 12,5x10 cm
συσκ.: 12 1,86 €

38.96339 
φλιτζάνι τσαγιού, 
18 cl
συσκ.: 12 3,91 €

38.96342
πιατάκι, 16x13 cm
συσκ.: 12 2,42 €

Gourmet
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*38.17284 21117284

πιάτο στρογγυλό
«Natura Plate Glaze»
33 cm
συσκ.: 1 22,21 €

*38.22058 21122058

πιάτο 
«Naiz», 30 cm
συσκ.: 1 22,21 €

*38.16371 21116371

πιάτο στρογγυλό
«Rotondo Plate»
30,4 cm
συσκ.: 1 22,21 €

*38.17388 21117388

πιάτο spiral
«Espiral Gourmand
Plate»
31,7 cm
συσκ.: 1 22,21 €

*38.11133 21111133

πιάτο οβάλ
«Atlantis Plate»
31,7χ25 cm
συσκ.: 1 22,21 €

*38.21057 21121057

πιάτο τρίγωνο
«Deltha Plate»
29 cm | 3,9 cm
συσκ.: 1 22,21 €

38.11653 21111653

πιάτο δύο επιπέδων
«Step Plate»
32,7χ23,4 cm
συσκ.: 1 22,21 €

*38.22196 21122196

πιάτο 
«Seventy Lake»
26 cm
συσκ.: 1 22,21 €

*38.21593 21121593

πιάτο 
«Egg Plate»
14 cm | 15 cm
συσκ.: 1 35,54 €

Chefs’ collection
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*38.23216 21123216

πιάτο με στρογγυλό
εσωτερικό, υαλομένο
23,7 cm | 3,1 cm
συσκ.: 1/4 44,42 €

*38.23217 21123217

πιάτο με ορθογώνιο
εσωτερικό, υαλομένο
23,7 cm | 3,1 cm
συσκ.: 1/4 44.42 €

Mineral

*38.22367 21122367

πιάτο ασύμμετρο 
με μικρό εσωτερικό
29 cm | 4,8 cm
συσκ.: 1/4 55,52 €

*38.22366 21122366

πιάτο ασύμμετρο 
με μικρό εσωτερικό
29 cm | 4,8 cm
συσκ.: 1/4 55,52 €

Temptation

*38.21478 21121478

πιάτο μεγάλο
28 cm | 3,7 cm
συσκ.: 2 48,86 €

*38.21479 21121479

πιάτο μικρό
22 cm | 7,2 cm
συσκ.: 2 35,54 €

Infinita
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Trace

Theatre

*38.21477 21121477

πιάτο ρηχό
25 cm | 2,6 cm
συσκ.: 4 9,64 €

*38.21475 21121475

πιάτο ρηχό
30 cm | 2,7 cm
συσκ.: 4 12,13 €

*38.24349 21124349

πιάτο ρηχό
30 cm | 2,7 cm
συσκ.: 4 12,13 €

*38.21656 21121656

πιάτο ρηχό
27 cm | 4,8 cm
συσκ.: 4 13,33 €

*38.21476 21121476

πιάτο βαθύ
27 cm | 4,3 cm
συσκ.: 4 12,44 €

*38.25798 21125798 

πιάτο ρηχό
30 cm
συσκ.: 4 31,09 €

38.26246 21126246

πιάτο ρηχό
30 cm
συσκ.: 4 31,09 €

*38.25800 21125800

φαρδύ μπολ
20 cm | 36 cl
συσκ.: 4 17,77 €

38.25799 21125799

μπολ
13,4 cm | 28,4 cl
συσκ.: 4 12,22 €
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*38.18676 21118676

πιάτο ρηχό
27 cm
συσκ.: 1/4 16,66 €

*38.18677 21118677

πιάτο βαθύ
27 cm
συσκ.: 1/4 16,66 €

*38.18678 21118678

πιάτο βαθύ
20 cm
συσκ.: 1/4 13,33 €

*38.18679 21118679

πιάτο ρηχό
28 cm
συσκ.: 1/4 15,21 €

*38.18680 21118680

πιάτο ρηχό
28 cm
συσκ.: 1/4 15,21 €

*38.21480 21121480

δοχείο αφρού 
μοριακής κουζίνας
8 cm | 11,4 cl
συσκ.: 1/4 17,77 €

O! Moοn

*38.17387 21117387

πιάτο βαθύ
υαλομένο 
27,5 cm
συσκ.: 12 18,13 €

*38.17384 21117384

πιάτο ρηχό
υαλομένο
32,5 cm
συσκ.: 12 18,13 €

*38.17385 21117385

πιάτο επιδορπίου
υαλομένο 
27 cm
συσκ.: 12 14,50 €

Matrix
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Tapas & Sushi
38.94116
μπολ τετράγωνο
8,6x8,6 cm
συσκ.: 6 6,77 €

38.00716
μπολ τετράγωνο
10,7x10,7 cm
συσκ.: 14 6,13 €

38.10631
πιατέλα ορθογώνια
«Couvert»
30x10 cm
συσκ.: 6 11,74 €

38.10639
πλατό τετράγωνο
«Couvert»
24x24 cm
συσκ.: 6 13,67 €

38.10640
πλατό τετράγωνο
«Couvert»
29x29 cm
συσκ.: 6 17,90 €

38.00713
μπολ, 14,8 cm
συσκ.: 12 6,97 €

38.98409
μπολ τρίγωνο, 7x7 cm
συσκ.: 12 8,77 €

38.90483
china cube, 5x5 cm
συσκ.: 12 3,89 €

38.98400
μπολ, 3,5 cl | 5 cm
συσκ.: 12 2,67 €

38.98401
μπολ, 8,1 cl | 7 cm
συσκ.: 12 3,84 €

38.98402
μπολ, 19,5 cl | 10 cm
συσκ.: 6 4,29 €

38.98403
μπολ, 46,7 cl | 13 cm
συσκ.: 10 5,80 €

38.98404
μπολ, 91,5 cl | 16 cm
συσκ.: 4 9,26 €

38.00717
μπολ βουτύρου
4,6 cl | 6 cm
συσκ.: 12 3,13 €

38.23706
μπολ «Kyoto»
11 cm | 33,4 cl
συσκ.: 4 5,24 €

38.23704
μπολ «Kyoto»
14,1 cm | 54,1 cl
συσκ.: 4 6,35 €

38.98405
κουτάλι appetiser
14x4 cm
συσκ.: 6 5,93 €

38.01750
μπολ μαύρο, 
3,5 cl | 5 cm
συσκ.: 12 3,49 €

38.01751
μπολ μαύρο, 
8,1 cl | 7 cm
συσκ.: 12 5,02 €

38.01752
μπολ μαύρο, 
19,5 cl | 10 cm
συσκ.: 6 5,57 €

38.01753
μπολ μαύρο, 
46,7 cl | 13 cm
συσκ.: 10 7,55 €

38.01754
μπολ μαύρο, 
92 cl | 16 cm
συσκ.: 4 12,06 €

38.01755
μπολ τετράγωνο
μαύρο, 8,6x8,6 cm
συσκ.: 6 8,03 €
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38.98406
πιάτο ρηχό, 13x13 cm
συσκ.: 10 6,37 €

38.90672
πιάτο ρηχό
16,5x16,5 cm
συσκ.: 4 6,82 €

38.83884
πιάτο ρηχό
21x21 cm
συσκ.: 4 7,78 €

38.83883
πιάτο ρηχό
27x27 cm
συσκ.: 4 9,74 €

38.83882
πιάτο ρηχό
31x31 cm
συσκ.: 4 15,81 €

38.85627
πιάτο βαθύ
19x19 cm
συσκ.: 4 9,74 €

38.00714
πιάτο ορθογώνιο
14,2x10,9 cm
συσκ.: 8 6,84 €

38.90487
πιατέλα ορθογώνια
19x9 cm
συσκ.: 4 6,82 €

38.98407
πιατέλα ορθογώνια
21x13 cm
συσκ.: 8 6,59 €

38.25422
πιατέλα ορθογώνια
22,2x15 cm
συσκ.: 6 8,19 €

38.83886
πιατέλα ορθογώνια
27,5x19 cm
συσκ.: 4 9,74 €

38.94088
πιατέλα ορθογώνια
32x14,5 cm
συσκ.: 6 9,74 €

38.94114
πιατέλα ορθογώνια
32x20 cm
συσκ.: 1 13,48 €

38.90488
πιατέλα ορθογώνια
38,5x28 cm
συσκ.: 1 29,19 €

38.94115
πιατάκι βουτύρου
9,5x9,5 cm
συσκ.: 6 3,80 €

38.83885
μπολ σαλάτας
22x22 cm
συσκ.: 1 17,77 €

38.05967
πιάτο ρηχό, μαύρο
21x21 cm
συσκ.: 4 13,44 €

38.05966
πιάτο ρηχό, μαύρο
26x26 cm
συσκ.: 4 16,07 €

Carre
38.05968
πιατέλα, μαύρη
27x19 cm
συσκ.: 4 21,19 €

38.05969
πιατέλα, μαύρη
32x14,5 cm
συσκ.: 6 13,76 €

*38.91817
φλιτζάνι καφέ, 7,6 cl
συσκ.: 12 5,83 €

38.91818
πιατάκι, 9,7x9,7 cm
συσκ.: 6 3,89 €

38.91816
φλιτζ. τσαγιού, 24,6 cl
συσκ.: 12 7,89 €

38.91202
πιατάκι, 13,6x13,6 cm
συσκ.: 4 5,26 €
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*38.25164 21125164

πιάτο ρηχό
19,7 cm
συσκ.: 6 9,39 €

*38.25163 21125163

πιάτο ρηχό
23,2 cm
συσκ.: 6 15,57 €

*38.25162 21125162

πιάτο ρηχό
27,8 cm
συσκ.: 6 19,77 €

*38.25160 21125160

πιάτο ρηχό
33 cm
συσκ.: 1 24,43 €

*38.25161 21125161

πιάτο ρηχό
33 cm
συσκ.: 1 24,43 €

*38.25249 21125249

πιατέλα οβάλ
39,3x24,5 cm
συσκ.: 1 19,01 €

*38.25166 21125166

μπολ ρυζιού
11 cm | 33,4 cl
συσκ.: 4 6,55 €

*38.25165 21125165

μπολ σούπας
14,1 cm | 54 cl
συσκ.: 4 7,95 €

Ink

*38.25254 21125254

πιάτο ρηχό
19,7 cm
συσκ.: 6 9,39 €

*38.25253 21125253

πιάτο ρηχό
23,2 cm
συσκ.: 6 15,57 €

*38.25252 21125252

πιάτο ρηχό
27,8 cm
συσκ.: 1 19,77 €

*38.25251 21125251

πιάτο ρηχό
33 cm
συσκ.: 1 24,43 €

*38.25250 21125250

πιάτο ρηχό
33 cm
συσκ.: 1 24,43 €

*38.25256 21125256

μπολ ρυζιού
11 cm | 33,4 cl
συσκ.: 4 6,55 €

*38.25255 21125255

μπολ σούπας
14,1 cm | 54 cl
συσκ.: 4 7,95 €

Sprinkle
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38.07475
γαλατιέρα, 30 cl
συσκ.: 1 10,15 €

38.07478
ζαχαριέρα 
για φακελάκια
συσκ.: 2 8,48 €

38.07476
αλατιέρα 
συσκ.: 12 5,37 €

38.07477
πιπεριέρα 
συσκ.: 12 5,37 €

38.07719
φλιτζάνι καφέ, 9 cl
συσκ.: 12 3,38 €

38.82119
πιατάκι
συσκ.: 12 1,96 €

38.07721
φλιτζ. τσαγιού, 23 cl
συσκ.: 12 4,74 €

38.82113
πιατάκι
συσκ.: 12 2,75 €

38.07471
τσαγιέρα, 40 cl
συσκ.: 1 14,12 €

*38.07467
τσαγιέρα, 80 cl
συσκ.: 1 22,57 €

38.07473
καφετιέρα, 40 cl
συσκ.: 1 14,12 €

*38.07472
καφετιέρα, 80 cl
συσκ.: 1 22,57 €

38.07474
γαλατιέρα, 12,5 cl
συσκ.: 2 7,89 €

38.07479
φλιτζ. breakfast, 35 cl
συσκ.: 12 6,10 €

38.82114
πιατάκι
συσκ.: 12 3,52 €

38.07960
κούπα mug, 40 cl
συσκ.: 6 5,64 €

Synergy

38.81895
γαλατιέρα 
21 cl
συσκ.: 1 7,62 €

38.81897
ζαχαριέρα 
για φακελάκια
11x8 cm
συσκ.: 1 7,35 €

38.82108
φλιτζάνι καφέ 
στοιβ., 9,5 cl
συσκ.: 12 2,93 €

38.82116
πιατάκι, 12 cm
συσκ.: 12 1,96 €

38.81899
τσαγιέρα, 45,5 cl
συσκ.: 1 12,44 €

38.81898
τσαγιέρα, 86,9 cl
συσκ.: 1 19,56 €

38.81901
καφετιέρα 
47,3 cl
συσκ.: 1 12,24 €

38.82110
φλιτζάνι τσαγιού
στοιβ., 24 cl
συσκ.: 12 4,10 €

38.82117
πιατάκι, 15,2 cm
συσκ.: 12 2,75 €

38.82112
φλιτζάνι καφέ, 9 cl
συσκ.: 12 2,93 €

38.82119
πιατάκι, 11,2 cm
συσκ.: 12 1,96 €

38.82104
φλιτζάνι τσαγιού, 28,5 cl
συσκ.: 12 4,10 €

38.82113
πιατάκι, 15,7 cm
συσκ.: 12 2,75 €

38.82106
φλιτζάνι, 35 cl
συσκ.: 12 5,28 €

38.82114
πιατάκι, 17,2 cm
συσκ.: 12 3,52 €

38.81876
κούπα, 31 cl
συσκ.: 6 4,89 €

Luna cafe
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Ariane. Ένα νέο όνομα ανατέλλει στην παγ-
κόσμια αγορά της πορσελάνης με σκοπό
να κυριαρχήσει. Ένα προϊόν διαχρονικό,
απαράμιλλης αντοχής, υψηλής αισθητικής
και ταυτόχρονα λειτουργικότητας, με άριστη
σχέση ποιότητας τιμής. Ξεχωρίζει για την
ευφυή και πρωτοποριακή τεχνολογία, την
τεχνογνωσία, την πείρα και το εκπαιδευ-
μένο προσωπικό και τις πρώτες ύλες που
επιλέγονται με γνώμονα την ποιότητα
αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι
διασημότεροι σχεδιαστές του χώρου της
πορσελάνης, της culinary art και όχι
μόνο, έχουν βάλει την υπογραφή τους στην
δημιουργία των προϊόντων Ariane.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Τα προϊόντα Ariane έχουν υψηλή αντοχή
στο ξεφλούδισμα (με προσθήκη αλουμί-
νας), πλένονται στο πλυντήριο πιάτων,
μπαίνουν στο φούρνο μικροκυμάτων,
έχουν μεγάλη αντοχή στις απότομες εναλ-
λαγές της θερμοκρασίας και έχουν κομψή
και αστραφτερή παρουσίαση.

Δύο αποχρώσεις του λευκού!!!

Η Ariane είναι η πρώτη και μοναδική εται-
ρία παγκοσμίως που παράγει λευκό χρώμα
σε vitrified σώμα (σειρά Style) και φυσικά
παράγει το γνωστό ivory χρωματισμό όπως
όλα τα γνωστά vitrified brands.

17.00504
πιάτο ρηχό, 17 cm
συσκ.: 12/36 7,18 €

17.00503
πιάτο ρηχό, 22 cm
συσκ.: 6/24 9,13 €

17.00502
πιάτο ρηχό, 25 cm
συσκ.: 6/24 9,49 €

17.00501
πιάτο ρηχό, 28 cm
συσκ.: 6/24 11,55 €

17.00500
πιάτο ρηχό, 31 cm
συσκ.: 4/12 13,34 €

*17.00519
πιάτο ρηχό gourmet, 
22 cm
συσκ.: 6/24 12,54 €

17.00518
πιάτο ρηχό gourmet, 
28 cm
συσκ.: 6/24 14,49 €

*17.00517
πιάτο βαθύ gourmet, 
15 cm
συσκ.: 6/24 8,61 €

17.00516
πιάτο βαθύ gourmet,
22 cm
συσκ.: 6/24 12,21 €

17.00515
πιάτο βαθύ gourmet,
28 cm
συσκ.: 6/24 14,49 €

*17.00521
καπάκι πιάτων 
gourmet, 22 cm
συσκ.: 1/12 12,35 €

*17.00520
καπάκι πιάτων 
gourmet, 28 cm
συσκ.: 1/12 14,44 €

17.00506
πιάτο βαθύ, 25 cm
συσκ.: 4/12 15,98 €

17.00505
πιάτο βαθύ, 30 cm
συσκ.: 4/12 15,43 €

*17.00523
πιατέλα οβάλ, 23 cm
συσκ.: 6/24 6,49 €

17.00522
πιατέλα οβάλ, 33 cm
συσκ.: 4/12 12,57 €

*17.00530
μπολ κονσομέ 
με χέρια, 30 cl
συσκ.: 1/24 12,57 €

Style white designed by Varvo



49

π
ο

ρ
σ

ε
λ

ά
ν

ε
ς17.00542

αλατιέρα, 7 cm
συσκ.: 12/72 4,68 €

17.00543
πιπεριέρα, 7 cm
συσκ.: 12/72 4,68 €

*17.00536
καφετιέρα, 40 cl
συσκ.: 2/12 19,94 €

*17.00535
καφετιέρα, 80 cl
συσκ.: 1/12 31,86 €

*17.00538
τσαγιέρα, 40 cl
συσκ.: 2/12 19,94 €

*17.00537
τσαγιέρα, 80 cl
συσκ.: 1/12 31,86 €

*17.00535
γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 6/24 8,55 €

*17.00539
γαλατιέρα, 25 cl
συσκ.: 6/24 10,20 €

*17.00541
ζαχαριέρα, 20 cl
συσκ.: 6/24 12,76 €

17.00529
φλιτζάνι espresso, 9 cl
συσκ.: 12/48 5,45 €

17.00533
πιατάκι, 14 cm
συσκ.: 24/48 3,82 €

17.00528
φλιτζάνι τσαγιού, 20 cl
συσκ.: 12/48 7,18 €

17.00532
πιατάκι, 16 cm
συσκ.: 24/48 4,65 €

17.00527
φλιτζάνι τσαγιού, 27 cl
συσκ.: 6/36 7,78 €

17.00531
πιατάκι, 18 cm
συσκ.: 6/48 5,45 €

*17.00534
κούπα, 30 cl
συσκ.: 6/24 6,79 €

*17.00514
πιάτο ρηχό coupe, 
17 cm
συσκ.: 12/36 4,07 €

*17.00513
πιάτο ρηχό coupe, 
22 cm
συσκ.: 6/24 4,70 €

*17.00512
πιάτο ρηχό coupe, 
25 cm
συσκ.: 6/24 4,95 €

*17.00511
πιάτο ρηχό coupe, 
28 cm
συσκ.: 6/24 11,94 €

*17.00510
πιάτο ρηχό coupe, 
31 cm
συσκ.: 4/12 15,24 €

17.00509
μπολ coup, 15 cm
συσκ.: 12/36 13,75 €

*17.00508
μπολ coup, 20 cm
συσκ.: 6/24 15,76 €

*17.00507
μπολ coup, 25 cm
συσκ.: 6/24 20,05 €

Style coupe white
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17.01006
πιάτο ρηχό, 29 cm
συσκ.: 4/12 11,00 €

17.01007
πιάτο ρηχό, 31 cm
συσκ.: 4/12 13,31 €

17.01008
πιάτο βαθύ, 23 cm
συσκ.: 6/24 7,62 €

17.01009
πιάτο pasta, 30 cm
συσκ.: 4/12 14,71 €

17.01000
πιάτο ρηχό, 15 cm
συσκ.: 24/48 2,94 €

17.01001
πιάτο ρηχό, 17 cm
συσκ.: 12/36 3,60 €

17.01002
πιάτο ρηχό, 19 cm
συσκ.: 12/36 4,02 €

17.01003
πιάτο ρηχό, 21 cm
συσκ.: 6/24 5,47 €

17.01004
πιάτο ρηχό, 24 cm
συσκ.: 6/24 7,40 €

17.01005
πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 6/24 9,30 €

17.01032
μπολ βουτύρου 
5 cm
συσκ.: 12/24 3,38 €

17.01028
μπολ σαλάτας
12 cm
συσκ.: 12/96 4,65 €

17.01029
μπολ σαλάτας
16 cm
συσκ.: 6/24 6,99 €

17.01030
μπολ σαλάτας
18 cm
συσκ.: 6/24 9,71 €

17.01031
μπολ σαλάτας
21 cm
συσκ.: 6/24 11,00 €

*17.01034 FR00027030

μπολ κονσομέ στοιβ.
με χέρια, 30 cl
συσκ.: 6/24 5,31 €

17.01011
πιατάκι, 17 cm
συσκ.: 24/48 4,02 €

17.01033
μπολ κονσομέ στοιβ.
χωρίς χέρια, 30 cl
συσκ.: 6/24 4,46 €

17.01011
πιατάκι, 17 cm
συσκ.: 24/48 4,02 €

17.01012
πιατέλα οβάλ, 
22x15,4 cm
συσκ.: 6/24 6,33 €

17.01013
πιατέλα οβάλ,
32x22,4 cm
συσκ.: 4/12 11,00 €

17.01014
πιατέλα οβάλ,
38x26,6 cm
συσκ.: 4/8 17,33 €

17.01018
σαλτσιέρα, 25 cl
συσκ.: 6/24 6,16 €

17.01019
αλατιέρα, 6 cm
συσκ.: 12/72 2,78 €

17.01020
πιπεριέρα, 6 cm
συσκ.: 12/72 2,78 €

Frame white designed by Varvo
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17.01021
αυγοθήκη, 5 cm
συσκ.: 12/48 2,37 €

17.01022
ανθοδοχείο, 7,4 cm
συσκ.: 12/72 5,06 €

17.01023
θήκη οδοντογλυφί-
δων, 5 cm
συσκ.: 12/72 2,21 €

17.01024
χαρτοπετσετοθήκη,
5 cm
συσκ.: 12/48 2,21 €

17.01025
σταχτοδοχείο
12 cm
συσκ.: 12/96 3,19 €

*17.01035 FR00061035

καφετιέρα,
35 cl
συσκ.: 2 10,81 €

*17.01036 FR00061070

καφετιέρα,
70 cl
συσκ.: 1 15,30 €

*17.01037 FR00062040

τσαγιέρα,
40 cl
συσκ.: 2 12,05 €

*17.01038 FR00062080

τσαγιέρα,
80 cl
συσκ.: 1 16,09 €

*17.01039 FR00062120

τσαγιέρα,
120 cl
συσκ.: 1 19,20 €

17.01015
ζαχαριέρα για 
φακελάκια, 9x5 cm
συσκ.: 6/24 5,89 €

*17.01040 FR00066030

ζαχαριέρα με καπάκι
30 cl
συσκ.: 12 7,40 €

17.01016
γαλατιέρα,
5 cl
συσκ.: 12 2,53 €

17.01017
γαλατιέρα,
15 cl
συσκ.: 6/24 3,60 €

*17.01041 FR00064025

γαλατιέρα,
25 cl
συσκ.: 6 4,65 €

*17.01042 FR00064035

γαλατιέρα,
35 cl
συσκ.: 6 6,33 €

17.01027
φλιτζάνι espresso,
9 cl
συσκ.: 12/36 2,09 €

17.01010
πιατάκι espresso,
13 cm
συσκ.: 12/36 2,53 €

17.01026
φλιτζάνι τσαγιού,
23 cl 
συσκ.: 12/48 3,60 €

17.01011
πιατάκι, 17 cm
συσκ.: 24/48 4,02 €

*17.01043 FR00051030

κούπα στοιβ.,
30 cl
συσκ.: 6 4,65 €

white  Frame 
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17.01228
πιάτο βαθύ,
30 cm
συσκ.: 4                   11,99 €

17.01225
πιάτο τετράγωνο,
29 cm
συσκ.: 4                   11,74 €

*17.01230  PL00013033

πιάτο pizza,
33 cm
συσκ.: 6                   12,93 €

*17.01231 PL000228012

μπολ σαλάτας,
12 cm
συσκ.: 12                    4,24 €

*17.01232 PL000228015

μπολ σαλάτας,
15 cm
συσκ.: 6                      4,46 €

*17.01233 PL000228018

μπολ σαλάτας,
20 cm
συσκ.: 4                      6,79 €

*17.01234  PL00015022

πιατέλα οβάλ,
22x15 cm
συσκ.: 12                    7,07 €

17.01220
πιάτο ρηχό,
17 cm
συσκ.: 12                    3,52 €

17.01221
πιάτο ρηχό,
21 cm
συσκ.: 6                      5,17 €

17.01222
πιάτο ρηχό,
24 cm
συσκ.: 6                      7,07 €

17.01223
πιάτο ρηχό,
27 cm
συσκ.: 6                      8,91 €

17.01224
πιάτο ρηχό, 
31 cm
συσκ.: 4                   12,93 €

17.01226
πιάτο βαθύ,
23 cm
συσκ.: 6                      7,29 €

17.01227
πιάτο βαθύ,
26 cm
συσκ.: 6                      9,85 €

*17.01235  PL00015032

πιατέλα οβάλ,
32x22 cm
συσκ.: 4                   11,25 €

*17.01236  PL00015038

πιατέλα οβάλ,
38x27 cm
συσκ.: 4                   18,54 €

*17.01237  PL00031035

σαλτσιέρα,
35 cl
συσκ.: 4                      9,85 €

*17.01229
αυγοθήκη, 5 cm
συσκ.: 12            2,77 €

*17.01238  PL00071006

αλατιέρα,
6 cm
συσκ.: 12                    3,30 €
*17.01239  PL00072006

πιπεριέρα,
6 cm
συσκ.: 12                    3,30 €

*17.01240  PL00076012

σταχτοδοχείο,
12 cm
συσκ.: 12                    3,77 €

*17.01241  PL00061040

καφετιέρα/τσαγιέρα,
40 cl
συσκ.: 2                   10,78 €

*17.01242  PL00061080

καφετιέρα/τσαγιέρα,
80 cl
συσκ.: 1                   16,45 €

*17.01243  PL00066030

ζαχαριέρα,
30 cl
συσκ.: 4                      7,98 €

*17.01244  PL00064020

γαλατιέρα, 20 cl
συσκ.: 6                      5,14 €

*17.01245  PL00422020

φλιτζάνι τσαγιού,
20 cl
συσκ.: 12                    3,77 €

*17.01246  PL00014015

πιατάκι, 15 cm
συσκ.: 24            3,30 €

*17.01247  PL00412023

φλιτζάνι τσαγιού,
23 cl
συσκ.: 12                    3,99 €

*17.01248  PL00014017

πιατάκι, 17 cm
συσκ.: 12            3,77 €

Planet white
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17.01202
πιάτο τετράγωνο,
21 cm
συσκ.: 6/24 9,08 €

17.01201
πιάτο τετράγωνο,
24 cm
συσκ.: 6/24 9,70 €

17.01200
πιάτο τετράγωνο,
27 cm
συσκ.: 6/24 11,80 €

17.01203
πιάτο βαθύ
23 cm
συσκ.: 6/24 10,09 €

17.01205
πιατέλα παραλ/μη,
28x16 cm
συσκ.: 6/24 13,98 €

17.01204
πιατέλα παραλ/μη,
36x22 cm
συσκ.: 1/8 22,44 €

17.01250
πιάτο για burger
32,1x14,4x2,3 cm
συσκ.: 6/12 17,11 €

17.01251
μπολ τετράγωνο, 
14 cm
συσκ.: 6/24 8,61 €

17.01252
μπολ στρογγυλό, 
15 cm
συσκ.: 6/24 7,84 €

white  Specialty 

designed by Varvo white Quadra 
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17.00700
πιάτο ρηχό coupe,
22 cm
συσκ.: 12 6,61 €

17.00701
πιάτο ρηχό coupe,
25 cm
συσκ.: 12 8,92 €

17.00702
πιάτο ρηχό coupe,
28 cm
συσκ.: 6 10,40 €

*17.00735 000011016

πιάτο ρηχό,
16 cm
συσκ.: 12 5,83 €

*17.00736 000011022

πιάτο ρηχό,
22 cm
συσκ.: 12 7,51 €

*17.00737 000011025

πιάτο ρηχό,
25 cm
συσκ.: 12 7,97 €

*17.00738 000011028

πιάτο ρηχό,
28 cm
συσκ.: 6 9,62 €

*17.00739 000011031

πιάτο ρηχό,
31 cm
συσκ.: 6 11,58 €

*17.00740 000012024

πιάτο βαθύ,
23,5 cm
συσκ.: 6 8,52 €

*17.00741 000012029

πιάτο βαθύ
29 cm
συσκ.: 6 12,96 €

17.00704
μπολ ρηχό coupe,
21 cm
συσκ.: 6 13,74 €

17.00703
μπολ ρηχό coupe,
25 cm
συσκ.: 6 17,50 €

17.00705
πιάτο ρηχό gourmet,
22 cm
συσκ.: 6 10,68 €

17.00706
πιάτο ρηχό gourmet,
28 cm
συσκ.: 6 13,31 €

17.00709
πιάτο βαθύ gourmet,
15 cm
συσκ.: 6 7,10 €

17.00708
πιάτο βαθύ gourmet,
22 cm
συσκ.: 6 10,94 €

17.00707
πιάτο βαθύ gourmet,
28 cm
συσκ.: 6 14,15 €

Privilege warm white designed by Varvo
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*17.00711
καπάκι για πιάτα
gourmet 22 cm,
συσκ.: 6 5,43 €

*17.00710
καπάκι για πιάτα
gourmet 28 cm,
συσκ.: 6 6,15 €

*17.00715
μπολ,
9 cm
συσκ.: 12 4,88 €

*17.00714
μπολ,
12 cm
συσκ.: 6 7,02 €

*17.00713
μπολ,
14 cm
συσκ.: 6 10,22 €

*17.00718
σαλατιέρα,
16 cm
συσκ.: 6 11,03 €

*17.00717
σαλατιέρα,
21 cm
συσκ.: 6 12,24 €

*17.00716
σαλατιέρα,
24 cm
συσκ.: 6 11,28 €

*17.00712
μπολ κονσομέ μ.χ.,
30 cl
συσκ.: 8 8,78 €

*17.00729
αλατιέρα, 5,3 cm
συσκ.: 12 6,44 €

*17.00730
πιπεριέρα, 5,3 cm
συσκ.: 12 6,44 €

*17.00727
τσαγιέρα μ.κ.,
40 cl
συσκ.: 4 18,65 €

*17.00732
τσαγιέρα μ.κ.,
80 cl
συσκ.: 2 29,74 €

*17.00734
γαλατιέρα χωρίς χέρι,
5 cl
συσκ.: 12 5,08 €

*17.00728
γαλατιέρα με χέρι,
15 cl
συσκ.: 6 9,38 €

*17.00733
γαλατιέρα με χέρι,
25 cl
συσκ.: 6 9,76 €

*17.00731
ζαχαριέρα,
25 cl
συσκ.: 4 12,36 €

*17.00719
φλιτζάνι espresso,
9 cl
συσκ.: 12 5,05 €

*17.00720
πιατάκι espresso,
13 cm
συσκ.: 12 3,93 €

*17.00722
φλιτζάνι καφέ,
20 cl
συσκ.: 6 6,64 €

*17.00726
πιατάκι καφέ,
15 cm
συσκ.: 12 4,53 €

*17.00721
φλιτζάνι τσαγιού,
21 cl
συσκ.: 12 6,64 €

*17.00726
πιατάκι τσαγιού,
15 cm
συσκ.: 12 4,53 €

*17.00723
φλιτζάνι cappuccino,
28 cl
συσκ.: 6 7,22 €

*17.00725
πιατάκι cappuccino,
16 cm
συσκ.: 12 4,85 €

*17.00724
κούπα mug,
30 cl
συσκ.: 6 6,05 €

warm white Privilege 
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Vital coupe warm white

17.00136
πιάτο βαθύ, 21 cm
συσκ.: 6 4,22 €

17.00129
μπολ μη στοιβ., 12 cm
συσκ.: 8 5,17 €

17.00130
μπολ μη στοιβ., 14 cm
συσκ.: 8 6,47 €

17.00131
μπολ μη στοιβ., 16 cm
συσκ.: 8 8,52 €

*17.00132
μπολ μη στοιβ., 18 cm
συσκ.: 8 8,69 €

17.00133
μπολ μη στοιβ., 21 cm
συσκ.: 8 11,15 €

*17.00117
σαλτσιέρα, 25 cl
συσκ.: 12 7,07 €

*17.00118
σαλτσιέρα, 35 cl
συσκ.: 12 7,07 €

17.00101
πιάτο ρηχό, 15 cm
συσκ.: 12 2,34 €

17.00102
πιάτο ρηχό, 18 cm
συσκ.: 12 2,60 €

17.00103
πιάτο ρηχό, 21 cm
συσκ.: 12 2,97 €

17.00104
πιάτο ρηχό, 24 cm
συσκ.: 12 3,18 €

17.00105
πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 12 4,65 €

17.00106
πιάτο ρηχό, 31 cm
συσκ.: 6 7,57 €

17.00115
αλατιέρα
συσκ.: 12 5,00 €

17.00116
πιπεριέρα
συσκ.: 12 5,00 €

*17.00134
αυγοθήκη, 16 cm
συσκ.: 12 2,74 €

*17.00135
βάζο, 12 cm
συσκ.: 4 10,25 €

17.00125
πιάτο οβάλ, 21 cm
συσκ.: 12 3,78 €

*17.00126
πιατέλα οβάλ, 26 cm
συσκ.: 6 4,59 €

*17.00127
πιατέλα οβάλ, 32 cm
συσκ.: 6 8,72 €

17.00128
πιατέλα οβάλ, 36 cm
συσκ.: 6 10,37 €

designed by Dörfel
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*17.00110
καφετιέρα, 35 cl
συσκ.: 4 11,17 €

*17.00109
τσαγιέρα, 40 cl
συσκ.: 4 11,17 €

17.00111
γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 12 3,98 €

*17.00112
γαλατιέρα, 25 cl
συσκ.: 12 4,59 €

*17.00113
γαλατιέρα, 35 cl
συσκ.: 12 5,49 €

*17.00114
ζαχαριέρα με καπάκι
συσκ.: 4 10,02 €

17.00119
φλιτζάνι espresso, 9 cl
συσκ.: 12 2,43 €

17.00107
πιατάκι espresso, 13 cm
συσκ.: 12 1,87 €

17.00120
φλιτζάνι καφέ, 20 cl
συσκ.: 12 3,18 €

17.00121
φλιτζάνι τσαγιού, 23 cl
συσκ.: 12 4,01 €

17.00108
πιατάκι καφέ/τσαγιού,
16 cm
συσκ.: 12 1,70 €

*17.00122
κούπα, 30 cl
συσκ.: 12 4,76 €

*17.00123
κούπα linear, 36 cl
συσκ.: 4 4,97 €

*17.00124
κούπα curve, 45 cl
συσκ.: 6 5,98 €
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*17.00310
μπολ μη στοιβ., 19 cm
συσκ.: 6 14,58 €

*17.00311
μπολ μη στοιβ., 24 cm
συσκ.: 6 20,18 €

*17.00318
σαλτσιέρα, 25 cl
συσκ.: 6 7,31 €

*17.00319
σαλτσιέρα, 35 cl
συσκ.: 4 8,49 €

17.00301
πιάτο ρηχό στενό, 
15x8,5 cm
συσκ.: 12 7,02 €

*17.00302
πιάτο ρηχό στενό, 
19,5x10,4 cm
συσκ.: 12 9,36 €

17.00303
πιάτο ρηχό στενό, 
24x13 cm
συσκ.: 12 9,85 €

17.00304
πιάτο ρηχό στενό, 
29x15,5 cm
συσκ.: 6 12,19 €

17.00305
πιάτο ρηχό στενό, 
33x23 cm
συσκ.: 6 14,06 €

*17.00306
πιάτο ρηχό στενό, 
38x20,4 cm
συσκ.: 6 18,74 €

17.00307
πιάτο ρηχό φαρδύ, 
21/17,5x19,5 cm
συσκ.: 12 10,31 €

17.00308
πιάτο ρηχό φαρδύ, 
28/23x26 cm
συσκ.: 12 11,72 €

*17.00309
μπολ μη στοιβ., 15 cm
συσκ.: 6 10,80 €

17.00320
αλατιέρα
συσκ.: 12 5,60 €

17.00321
πιπεριέρα
συσκ.: 12 5,60 €

*17.00322
βάζο, 12 cm
συσκ.: 6 9,30 €

*17.00314
καφετιέρα, 35 cl
συσκ.: 4 14,06 €

*17.00315
τσαγιέρα, 40 cl
συσκ.: 4 14,06 €

*17.00316
ζαχαριέρα με καπάκι,
27 cl
συσκ.: 12 11,23 €

*17.00317
γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 6 5,60 €

17.00312
πιατάκι espresso, 
15 cm
συσκ.: 6 2,86 €

17.00313
πιατάκι καφέ/τσαγιού,
19 cm
συσκ.: 6 3,49 €

Vital rectangle warm white

δέχονται τα φλιτζάνια
του Vital Coupe

δέχονται τα φλιτζάνια
του Vital Coupe

designed by Dörfel
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17.00219
μπολ μη στοιβ., 14 cm
συσκ.: 8 4,91 €

17.00220
μπολ μη στοιβ., 16 cm
συσκ.: 8 6,03 €

*17.00221
μπολ μη στοιβ., 18 cm
συσκ.: 8 9,04 €

17.00222
μπολ μη στοιβ., 21 cm
συσκ.: 8 11,26 €

*17.00224
μπολ μη στοιβ., 25 cm
συσκ.: 2 22,61 €

*17.00215
σαλτσιέρα, 25 cl
συσκ.: 12 6,21 €

*17.00216
σαλτσιέρα, 35 cl
συσκ.: 12 7,51 €

17.00213
αλατιέρα
συσκ.: 12 4,97 €

17.00214
πιπεριέρα
συσκ.: 12 4,97 €

*17.00223
αυγοθήκη, 12 cm
συσκ.: 12 4,65 €

*17.00217
βάζο, 15 cm
συσκ.: 4 8,72 €

17.00200
πιάτο ρηχό, 15 cm
συσκ.: 12 3,00 €

17.00201
πιάτο ρηχό, 20 cm
συσκ.: 12 3,96 €

17.00202
πιάτο ρηχό, 24 cm
συσκ.: 12 5,54 €

17.00203
πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 12 6,76 €

17.00204
πιάτο ρηχό, 30 cm
συσκ.: 6 9,47 €

17.00225
πιάτο βαθύ, 21 cm
συσκ.: 6 5,08 €

17.00218
μπολ μη στοιβ., 12 cm
συσκ.: 8 4,82 €

*17.00207
καφετιέρα, 35 cl
συσκ.: 4 10,94 €

*17.00208
τσαγιέρα, 40 cl
συσκ.: 4 10,94 €

17.00210
γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 12 4,30 €

*17.00211
γαλατιέρα, 25 cl
συσκ.: 12 5,40 €

*17.00212
γαλατιέρα, 35 cl
συσκ.: 12 6,76 €

*17.00209
ζαχαριέρα με καπάκι
συσκ.: 4 8,55 €

17.00205
πιατάκι espresso, 12 cm
συσκ.: 12 1,79 €

17.00206
πιατάκι καφέ/τσαγιού,
15 cm
συσκ.: 12 2,05 €

δέχονται τα φλιτζάνια
του Vital Coupe

δέχονται τα φλιτζάνια
του Vital Coupe

designed by Dörfel warm white Vital square
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*17.00801 00087031

medium groove tray, 
31x18,5x2 cm
συσκ.: 6 18,65 €

*17.00802 00087032

long groove tray, 
31,5x7x1,7 cm
συσκ.: 8 9,98 €

*17.00803 00011032

long slop plate, 
31,5x7x1,7 cm
συσκ.: 8 8,72 €

*17.00804 00011019

small slop plate, 
18,5x18,5x1,7 cm
συσκ.: 6 13,40 €

*17.00805 00021019

small corner bowl, 
18,5x18,5x5 cm
συσκ.: 4 19,26 €

*17.00806 00087019

small corner tray, 
18,5x18,5x1,7 cm
συσκ.: 6 13,40 €

*17.00807 00012019

deep plate, 
18,3x18,3x4 cm
συσκ.: 6 10,68 €

*17.00808 00020024

moat plate, 
24x12,5x2 cm
συσκ.: 6 13,66 €

Sokko warm white designed by Hiroshi Tsunoda
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17.00417
πιάτο ρηχό, 15 cm
συσκ.: 12 3,41 €

17.00418
πιάτο ρηχό, 17 cm
συσκ.: 12 3,52 €

17.00400
πιάτο ρηχό, 19 cm
συσκ.: 12 3,74 €

17.00419
πιάτο ρηχό, 21 cm
συσκ.: 12 4,29 €

17.00401
πιάτο ρηχό, 24 cm
συσκ.: 12 4,57 €

17.00402
πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 12 6,74 €

17.00403
πιάτο ρηχό, 29 cm
συσκ.: 6 8,61 €

17.00420
πιάτο ρηχό, 31 cm
συσκ.: 6 10,86 €

17.00404
πιάτο βαθύ, 23 cm
συσκ.: 12 4,43 €

17.00405
πιάτο βαθύ, 30 cm
συσκ.: 6 9,32 €

17.00409
μπολ σαλάτας, 16 cm
συσκ.: 8 4,70 €

*17.00415
πιατέλα οβάλ,
22x15,4 cm
συσκ.: 12 6,57 €

*17.00416
πιατέλα οβάλ,
32x22 cm
συσκ.: 6 11,55 €

*17.00421
πιατέλα οβάλ,
38x26,5 cm
συσκ.: 6 13,50 €

17.00411
μπολ κονσομέ 
με χέρια, 30 cl
συσκ.: 8 6,74 €

17.00408
πιατάκι κονσομέ, 17
cm
συσκ.: 12 3,00 €

*17.00422
καφετιέρα, 35 cl
συσκ.: 4 11,19 €

*17.00423
καφετιέρα, 70 cl
συσκ.: 4 20,52 €

*17.00424
τσαγιέρα, 40 cl
συσκ.: 4 12,95 €

*17.00425
τσαγιέρα, 80 cl
συσκ.: 4 20,52 €

17.00413
φλιτζάνι espresso, 
9 cl
συσκ.: 12 2,83 €

17.00414
φλιτζάνι καφέ, 
20 cl
συσκ.: 12 4,40 €

17.00412
φλιτζάνι τσαγιού, 
23 cl
συσκ.: 12 4,54 €

17.00406
πιατάκι, 13 cm
συσκ.: 12 2,06 €

17.00407
πιατάκι, 15 cm
συσκ.: 12 2,17 €

warm white Eclipse 
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Prime warm white

17.00010
πιάτο βαθύ, 30 cm
συσκ.: 6 7,45 €

17.00056
πιάτο βαθύ gourmet,
28 cm
συσκ.: 6 11,99 €

*17.00011
πιάτο pizza, 32 cm
συσκ.: 6 6,58 €

17.00012
πιατέλα οβάλ,
22x15,4 cm
συσκ.: 12 5,26 €

17.00013
πιατέλα οβάλ,
32x22 cm
συσκ.: 6 9,24 €

17.00014
πιατέλα οβάλ,
38x26,5 cm
συσκ.: 6 10,80 €

17.00049
μπολ βουτύρου, 7 cm
συσκ.: 12 2,60 €

*17.00050
μπολ βουτύρου, 9 cm
συσκ.: 12 3,05 €

17.00015
μπολ στοιβ., 12 cm
συσκ.: 8 3,00 €

*17.00016
μπολ στοιβ., 16 cm
συσκ.: 8 3,75 €

17.00001
πιάτο ρηχό, 15 cm 
συσκ.: 12 2,71 €

17.00002
πιάτο ρηχό, 17 cm
συσκ.: 12 2,80 €

17.00004
πιάτο ρηχό, 21 cm
συσκ.: 12 3,44 €

17.00005
πιάτο ρηχό, 24 cm
συσκ.: 12 3,67 €

17.00006
πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 12 5,40 €

17.00007
πιάτο ρηχό, 29 cm
συσκ.: 6 6,87 €

17.00008
πιάτο ρηχό, 31 cm
συσκ.: 6 8,69 €

17.00009
πιάτο βαθύ, 23 cm
συσκ.: 12 3,55 €

*17.00017
μπολ στοιβ., 18 cm
συσκ.: 8 6,44 €

*17.00018
μπολ στοιβ., 21 cm
συσκ.: 4 8,49 €

*17.00019
μπολ μη στοιβ., 9 cm
συσκ.: 12 3,00 €

17.00020
μπολ μη στοιβ., 12 cm
συσκ.: 12 3,29 €

17.00021
μπολ μη στοιβ., 16 cm
συσκ.: 8 3,61 €

17.00022
μπολ μη στοιβ., 18 cm
συσκ.: 8 5,86 €

17.00057
μπολ κωνικό
στοιβ., 12 cm
συσκ.: 6 4,27 €

17.00058
μπολ κωνικό
στοιβ., 14 cm
συσκ.: 6 4,76 €

17.00059
μπολ κωνικό
στοιβ., 16 cm
συσκ.: 6 5,89 €

17.00060
μπολ κωνικό
στοιβ., 18 cm
συσκ.: 6 7,57 €

17.00042
μπολ κονσομέ 
με λάβές, 30 cl 
συσκ.: 4 5,40 €

*17.00043
μπολ κονσομέ 
χωρίς λάβές, 30 cl 
συσκ.: 12 5,40 €

17.00025
πιατάκι κονσομέ, 17 cm
συσκ.: 12 2,40 €

*17.00048
αυγοθήκη/θήκη
οδοντογλυφίδων
συσκ.: 12 3,00 €

*17.00054
κουτάλι σούπας, 14 cm
συσκ.: 12 2,34 €

*17.00055
βάση για chopstick
συσκ.: 12 2,04 €

designed by Dörfel
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warm white Prime 
*17.00026
καφετιέρα, 35 cl
συσκ.: 4 10,28 €

*17.00027
καφετιέρα, 70 cl
συσκ.: 4 16,43 €

*17.00028
τσαγιέρα, 40 cl
συσκ.: 4 10,37 €

*17.00029
τσαγιέρα, 80 cl
συσκ.: 4 16,43 €

*17.00030
τσαγιέρα, 120 cl
συσκ.: 4 21,31 €

17.00031
γαλατιέρα, 5 cl
συσκ.: 12 3,81 €

*17.00032
γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 12 4,16 €

*17.00033
γαλατιέρα, 25 cl
συσκ.: 12 4,76 €

*17.00034
γαλατιέρα, 35 cl
συσκ.: 12 6,64 €

17.00036
αλατιέρα
συσκ.: 12 4,62 €

17.00037
πιπεριέρα
συσκ.: 12 4,62 €

*17.00038
σαλτσιέρα, 25 cl
συσκ.: 12 5,39 €

*17.00039
σαλτσιέρα, 35 cl
συσκ.: 12 8,14 €

17.00025
πιατάκι σαλτσ., 17 cm
συσκ.: 12 2,40 €

*17.00061
θήκη χαρτοπετσέτας
14 cm
συσκ.: 6 4,84 €

*17.00040
κρίκος πετσέτας 
συσκ.: 12 6,55 €

*17.00041
βάζο, 12 cm
συσκ.: 4 6,90 €

17.00051
σταχτοδοχείο, 9 cm
συσκ.: 12 4,79 €

17.00052
σταχτοδοχείο, 11 cm
συσκ.: 12 5,89 €

*17.00035
ζαχαριέρα με καπάκι,
27 cl
συσκ.: 4 8,29 €

17.00053
θήκη ζάχαρης, 9x5 cm
συσκ.: 12 5,26 €

17.00044
φλιτζάνι espresso,
στοιβ., 9 cl
συσκ.: 12 2,25 €

17.00023
πιατάκι espresso, 
13 cm
συσκ.: 12 1,65 €

17.00045
φλιτζάνι καφέ στοιβ.,
20 cl
συσκ.: 12 3,52 €

17.00046
φλιτζάνι τσαγιού
στοιβ., 23 cl
συσκ.: 12 3,72 €

*17.00047
κούπα, στοιβ., 30 cl
συσκ.: 12 4,94 €

17.00024
πιατάκι καφέ/
τσαγιού/κούπας, 
15 cm
συσκ.: 12 1,73 €
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Artizan 

*17.01373 033011017

πιάτο ρηχό, 17 cm 
συσκ.: 12 5,47 €

17.01300 033011027

πιάτο ρηχό, 27 cm 
συσκ.: 6 9,82 €

*17.01355 033011030

πιάτο ρηχό, 30 cm 
συσκ.: 6 15,40 €

*17.01356 033022029

πιάτο βαθύ, 29 cm 
συσκ.: 6 15,51 €

*17.01375 033022025

βαθύ coupe, 25 cm 
συσκ.: 6 14,73 €

*17.01360 033011001

πιατέλα, 30x15 cm
συσκ.: 6 22,15 €

*17.01376 033011002

πιατέλα, 36χ20 cm
συσκ.: 6 26,61 €

*17.01377 033021012

μπολ στοιβαζόμενο
12 cm 
συσκ.: 6 6,42 €

*17.01378 033021014

μπολ στοιβαζόμενο
14 cm 
συσκ.: 4 7,48 €

*17.01379 033022014

μπολ, 14 cm 
συσκ.: 4 6,97 €

*17.01380 033022016

μπολ, 16 cm 
συσκ.: 4 7,31 €

*17.01381 033034011

μπολ κωνικό, 11 cm 
συσκ.: 6 6,30 €

*17.01382 033066007

μπολ, 7 cl
συσκ.: 12 7,03 €

*17.01383 033075001

ραμκέν, 7 cm 
συσκ.: 12 5,24 €

*17.01384 033064007

γαλατιέρα, 7 cl
συσκ.: 12 8,03 €

*17.01385 033044020

φλιτζάνι τσαγιού, 20 cl
συσκ.: 12 4,85 €

*17.01386 033044030

φλιτζάνι τσαγιού, 30 cl
συσκ.: 6 6,86 €

*17.01387 033044045

φλιτζάνι σοκολάτας, 
45 cl
συσκ.: 6 8,93 €

*17.01369 033054030

mug, 30 cl
συσκ.: 6 8,87 €

*17.01388 033054030

πιατάκι, 16 cm
συσκ.: 12 4,91 €

Pebble
Co l l ec t i on



65

*17.01363 034011017

πιάτο ρηχό, 17 cm 
συσκ.: 12 5,47 €

17.01350 034011027

πιάτο ρηχό, 27 cm 
συσκ.: 6 9,82 €

17.01351 034011030

πιάτο ρηχό, 30 cm 
συσκ.: 6 15,40 €

*17.01357 034022029

πιάτο βαθύ, 29 cm 
συσκ.: 6 15,51 €

*17.01364 034022025

βαθύ coupe, 25 cm 
συσκ.: 6 14,73 €

*17.01361 034011001

πιατέλα, 30x15 cm
συσκ.: 6 22,15 €

*17.01354 034011002

πιατέλα, 36χ20 cm
συσκ.: 6 26,61 €

*17.01389 034021012

μπολ στοιβαζόμενο
12 cm 
συσκ.: 6 6,42 €

*17.01390 034021014

μπολ στοιβαζόμενο
14 cm 
συσκ.: 4 7,48 €

*17.01365 034022014

μπολ, 14 cm 
συσκ.: 4 6,97 €

*17.01391 034022016

μπολ, 16 cm 
συσκ.: 4 7,31 €

*17.01392 034034011

μπολ κωνικό, 11 cm 
συσκ.: 6 6,30 €

*17.01353 034066007

μπολ, 7 cl
συσκ.: 12 7,03 €

*17.01352 034075001

ραμκέν, 7 cm 
συσκ.: 12 5,24 €

*17.01368 034064007

γαλατιέρα, 7 cl
συσκ.: 12 8,03 €

*17.01393 034044020

φλιτζάνι τσαγιού, 20 cl
συσκ.: 12 4,85 €

*17.01367 034044030

φλιτζάνι τσαγιού, 30 cl
συσκ.: 6 6,86 €

*17.01394 034044045

φλιτζάνι σοκολάτας, 
45 cl
συσκ.: 6 8,93 €

*17.01362 034054030

mug, 30 cl
συσκ.: 6 8,87 €

*17.01366 034014016

πιατάκι, 16 cm
συσκ.: 12 4,91 €

Artizan

Coast
Co l l ec t i on
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17.01412 204011021

πιάτο coupe, 21 cm
«Terra red»
συσκ.: 12 4,80 €

17.01411 204011024

πιάτο coupe, 24 cm
«Terra red»
συσκ.: 6 5,29 €

17.01410 204011027

πιάτο coupe, 27 cm
«Terra red»
συσκ.: 6 7,53 €

17.01409 204011029

πιάτο coupe, 29 cm
«Terra red»
συσκ.: 6 10,96 €

17.01426 204011031

πιάτο coupe, 31 cm
«Terra red»
συσκ.: 6 12,33 €

17.01424 204022025

πιάτο βαθύ, 26 cm
«Terra red»
συσκ.: 6 13,25 €

17.01407 264011024

πιάτο coupe, 24 cm
«Terra blue»
συσκ.: 6 5,29 €

17.01406 264011027

πιάτο coupe, 27 cm
«Terra blue»
συσκ.: 6 7,53 €

17.01405 264011027

πιάτο coupe, 31 cm
«Terra blue»
συσκ.: 6 12,33 €

17.01427 263011021

πιάτο coupe, 21 cm
«Terra moka»
συσκ.: 12 4,80 €

17.01415 263011024

πιάτο coupe, 24 cm
«Terra moka»
συσκ.: 6 5,29 €

17.01408 263011027

πιάτο coupe, 27 cm
«Terra moka»
συσκ.: 6 7,53 €

17.01425 263022025

πιάτο βαθύ, 26 cm
«Terra moka»
συσκ.: 6 13,25 €

Terra 
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17.01402
πιάτο coupe elevated
Vital coupe, 24 cm
συσκ.: 12 5,24 €

17.01401
πιάτο coupe elevated,
Vital coupe, 27 cm
συσκ.: 12 7,53 €

17.01400
πιάτο coupe elevated,
Vital coupe, 29 cm
συσκ.: 6 10,96 €

17.01413
πιάτο coupe rimless, 
27 cm
συσκ.: 6 7,53 €

Black Dazzle
17.01404
πιάτο ορθογώνιο 
Vital rect. 24χ13 cm
συσκ.: 12 12,16 €

17.01403
πιάτο ορθογώνιο 
Vital rect. 29χ15,5 cm
συσκ.: 6 15,00 €

17.01418 259012028

πιάτο βαθύ gourmet
Prime, 28 cm
συσκ.: 6 22,76 €

17.01419 259012026

πιάτο βαθύ 
Prime, 26 cm
συσκ.: 6 9,60 €

17.01420
πιάτο τρίγωνο
Island, 21 cm
συσκ.: 12 8,41 €

17.01421
πιάτο τρίγωνο
Island, 29 cm
συσκ.: 6 13,49 €

17.01422
πιάτο τρίγωνο
Island, 33 cm
συσκ.: 6 18,66 €

17.01423
πιάτο τρίγωνο
Island, 37 cm
συσκ.: 6 23,83 €

Photo by: Beltzinitis Panagiotis/www.SayCheese.gr
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52.10100
πιάτο ρηχό, 17 cm
συσκ.: 12 1,84 €

52.10101
πιάτο ρηχό, 20 cm
συσκ.: 12 2,13 €

52.10102
πιάτο ρηχό, 25 cm
συσκ.: 12 2,70 €

52.10107
πιάτο ρηχό gourmet
PURE, 28 cm 
συσκ.: 6 4,13 €

52.10108
πιάτο ρηχό gourmet
PURE, 32 cm 
συσκ.: 6 6,40 €

52.10106
πιάτο ρηχό gourmet
με rim, 31 cm
συσκ.: 6 7,31 €

52.10103
πιάτο βαθύ, 23 cm
συσκ.: 12 2,46 €

52.10104
μπολ gourmet, 26 cm
συσκ.: 6 4,75 €

52.10105
πιάτο βαθύ gourmet
με rim, 27 cm
συσκ.: 6 5,63 €

52.10109
πιατέλα οβάλ,
30x18 cm
συσκ.: 6 9,46 €

Athens

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα
εξάγει τα προϊόντα της σε 52 χώρες σε

όλο τον κόσμο. Θεωρείται πρωτοπόρος
στο χώρο της, λόγω κυρίως της τεχνο-
λογίας που χρησιμοποιεί στην πα ρα -
γωγή των προϊόντων της αλλά και των
μεγάλων δυνατοτήτων παραγωγής της. 

Μεγάλη έμφαση δίδεται από το τμήμα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας 
(R&D department), στην ανάπτυξη και-

νοτόμων διαδικασιών παραγωγής και
τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων της. Η επιλογή των πρώτων
υλών γίνεται πολύ προσεκτικά, ενώ όλες
οι διαδικασίες παραγωγής είναι φιλικές
προς το περιβάλλον. Η ποιότητα των
προϊόντων της πιστοποιείται με TSE και
ISO 9001.
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52.44210
joker 10 cm
συσκ.: 12 2,46 €

52.56178
πιατέλα οβάλ
18x11 cm
συσκ.: 12 4,91 €

52.56180
πιατέλα οβάλ
23x15 cm
συσκ.: 6 6,16 €

52.56183
πιατέλα οβάλ
28x18 cm
συσκ.: 6 8,88 €

52.56187
πιατέλα οβάλ
32x23 cm
συσκ.: 6 12,15 €

52.56184
πιατέλα οβάλ
36x25 cm
συσκ.: 6 15,31 €

52.56186
πιατέλα ορθογώνια 
34x24 cm
συσκ.: 6 12,80 €

52.64115
σουπιέρα, 320 cl
συσκ.: 1 25,76 €

52.84095
αλατιέρα, 5 cm
συσκ.: 24 2,86 €

52.84096
πιπεριέρα, 5 cm
συσκ.: 24 2,86 €

52.52151
πιάτο ρηχό, 16 cm
συσκ.: 12 1,73 €

52.52155
πιάτο ρηχό, 20 cm
συσκ.: 12 2,19 €

52.52160
πιάτο ρηχό, 25 cm
συσκ.: 12 2,78 €

52.52163
πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 12 3,43 €

52.52165
πιάτο ρηχό, 30 cm
συσκ.: 6 5,89 €

52.52170
πιάτο βαθύ, 24 cm
συσκ.: 12 2,70 €

*52.44211
μπολ κονσομέ, 32 cl
συσκ.: 12 5,12 €

*52.52166
πιατάκι, 17 cm
συσκ.: 12 2,16 €

52.44201
μπολ, 14 cm
συσκ.: 12 2,52 €

52.44205
μπολ, 23 cm
συσκ.: 6 5,63 €

52.22100
ανθοδοχείο, 14 cm
συσκ.: 12 5,57 €

52.71050
τσαγιέρα, 27,5 cl
συσκ.: 6 11,79 €

52.37209
καφετιέρα, 35 cl
συσκ.: 6 12,10 €

*52.37210
καφετιέρα, 75 cl
συσκ.: 6 15,54 €

*52.37215
καφετιέρα, 150 cl
συσκ.: 2 19,07 €

52.27050
γαλατιέρα, 10 cl
συσκ.: 6 6,72 €

52.33070
ζαχαριέρα, 25 cl
συσκ.: 6 7,59 €

52.84250
φλιτζάνι καφέ, 12 cl
& πιατάκι, 13 cm
συσκ.: 12 2,29 €

52.84260
φλιτζάνι τσαγιού, 22 cl
& πιατάκι, 16 cm
συσκ.: 12 3,29 €

Flora
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52.01676
πιάτο ρηχό, 30 cm
συσκ.: 6 5,36 €

52.01677
πιάτο ρηχό, 32 cm
συσκ.: 6 6,84 €

52.01679
πιάτο βαθύ, 22 cm
συσκ.: 12 2,24 €

52.01680
πιάτο pasta, 30 cm
συσκ.: 6 6,10 €

52.01717
μπολ κονσομέ, 38 cl
συσκ.: 12 4,96 €

52.01718
πιατάκι, 19 cm
συσκ.: 12 2,13 €

52.01670
πιάτο ρηχό, 17 cm
συσκ.: 12 1,77 €

52.01671
πιάτο ρηχό, 19 cm
συσκ.: 12 1,98 €

52.01672
πιάτο ρηχό, 21 cm
συσκ.: 12 2,11 €

52.01673
πιάτο ρηχό, 23 cm
συσκ.: 12 2,24 €

52.01674
πιάτο ρηχό, 25 cm
συσκ.: 12 2,55 €

52.01675
πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 12 3,09 €

52.01690
μπολ, 15 cm
συσκ.: 12 2,19 €

52.01691
μπολ, 19 cm
συσκ.: 12 3,67 €

52.01692
μπολ, 25 cm
συσκ.: 6 5,16 €

52.01713
μπολ joker, 6 cm | 4 cl
συσκ.: 24 1,38 €

52.01714
μπολ joker, 8 cm | 9 cl
συσκ.: 24 1,78 €

52.01715
μπολ joker, 10 cm | 18 cl
συσκ.: 24 2,30 €

52.01716
μπολ joker, 12 cm | 38 cl
συσκ.: 12 2,81 €

52.01683
πιατέλα οβάλ, 20x16 cm
συσκ.: 6 4,85 €

X-Tanbul



π
ο

ρ
σ

ε
λ

ά
ν

ε
ς

71

52.01695
αλατιέρα, 7 cm
συσκ.: 24 2,60 €

52.01696
πιπεριέρα, 7 cm
συσκ.: 24 2,60 €

52.01706
πετσετοθήκη, 11χ5 cm
συσκ.: 12 3,78 €

52.01699
θήκη 
οδοντογλιφίδων,
4,5 cm
συσκ.: 24 1,26 €

52.01694
ανθοδοχείο, 13 cm
συσκ.: 12 5,15 €

52.01710
σταχτοδοχείο στοιβ.
9 cm
συσκ.: 24 2,13 €

*52.01703
τσαγιέρα, 80 cl
συσκ.: 6 14,92 €

52.01684
πιατέλα οβάλ, 24x19 cm
συσκ.: 6 5,64 €

52.01685
πιατέλα οβάλ, 29x23 cm
συσκ.: 6 8,19 €

52.01686
πιατέλα οβάλ, 34x27 cm
συσκ.: 6 11,78 €

52.01687
πιατέλα οβάλ, 39x31 cm
συσκ.: 6 16,22 €

*52.01709
σουπιέρα, 320 cl
συσκ.: 1 24,89 €

52.01704
σαλτσιέρα, 40 cl
συσκ.: 6 7,92 €

52.01705
πιατάκι, 20 cm 
συσκ.: 6 5,29 €

52.01701
καφετιέρα, 40 cl
συσκ.: 6 12,10 €

52.01702
καφετιέρα, 60 cl
συσκ.: 6 13,50 €

52.01697
γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 6 6,50 €

52.01698
ζαχαριέρα, 18 cl
συσκ.: 12 5,24 €

52.01711
φλιτζάνι καφέ
στοιβ., 9 cl
& πιατάκι 12 cm
συσκ.: 12 1,95 €

52.01712
φλιτζάνι τσαγιού
στοιβ. 23 cl 
& πιατάκι 11,5 cm
συσκ.: 12 3,17 €
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52.01756 
πιάτο ρηχό, 32 cm
συσκ.: 6 6,57 €

52.01757
πιάτο βαθύ, 23 cm
συσκ.: 12 2,27 €

52.01758 
πιάτο βαθύ pasta
30 cm
συσκ.: 6 6,10 €

*52.01789
μπολ κονσομέ, 30 cl
συσκ.: 12 4,78 €

*52.01790
πιατάκι, 18 cm
συσκ.: 12 1,97 €

52.01769 
μπολ, 15 cm
συσκ.: 12 2,19 €

52.01770 
μπολ, 19 cm
συσκ.: 12 3,67 €

52.01771 
μπολ, 23 cm
συσκ.: 6 5,16 €

52.01777
πιάτο ρηχό, 16 cm
συσκ.: 12 1,57 €

52.01750 
πιάτο ρηχό, 18 cm
συσκ.: 12 1,82 €

52.01751 
πιάτο ρηχό, 20 cm
συσκ.: 12 1,97 €

52.01752 
πιάτο ρηχό, 22 cm
συσκ.: 12 2,15 €

52.01753
πιάτο ρηχό, 24 cm
συσκ.: 12 2,30 €

52.01754 
πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 12 3,05 €

52.01755 
πιάτο ρηχό, 30 cm
συσκ.: 6 5,15 €

52.01759
πιατέλα οβάλ
21χ14 cm
συσκ.: 6 4,73 €

52.01760 
πιατέλα οβάλ
24χ17 cm
συσκ.: 6 5,43 €

52.01761
πιατέλα οβάλ
29χ20 cm
συσκ.: 6 7,88 €

52.01762 
πιατέλα οβάλ
34χ24 cm
συσκ.: 6 11,33 €

52.01763
πιατέλα οβάλ
39χ27 cm
συσκ.: 6 15,60 €

52.01787 
φλιτζάνι καφέ 
στοιβ., 9 cl
& πιατάκι, 12,5 cm
συσκ.: 12 1,90 €

52.01788 
φλιτζάνι τσαγιού
στοιβ., 23 cl
& πιατάκι, 15 cm
συσκ.: 12 3,03 €

Lizbon
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52.44300
μπολ, 15 cm
συσκ.: 12 2,19 €

52.44305
μπολ σαλάτας, 19 cm
συσκ.: 12 3,67 €

52.44310
μπολ σαλάτας, 25 cm
συσκ.: 6 5,16 €

52.56300
πιατέλα οβάλ 
21x14 cm
συσκ.: 6 4,73 €

52.56303
πιατέλα οβάλ 
24x17 cm
συσκ.: 6 5,43 €

52.56307
πιατέλα οβάλ 
29x20 cm
συσκ.: 6 7,88 €

52.56308
πιατέλα οβάλ 
34x24 cm
συσκ.: 6 11,33 €

52.52498
πιάτο ρηχό, 16 cm
συσκ.: 12 1,57 €

52.52500
πιάτο ρηχό, 18 cm
συσκ.: 12 1,82 €

52.52502
πιάτο ρηχό, 20 cm
συσκ.: 12 1,97 €

52.52504
πιάτο ρηχό, 22 cm
συσκ.: 12 2,15 €

52.52506
πιάτο ρηχό, 24 cm
συσκ.: 12 2,30 €

52.52508
πιάτο ρηχό, 26 cm
συσκ.: 12 2,57 €

52.52510
πιάτο ρηχό, 28 cm
συσκ.: 6 4,12 €

52.52512
πιάτο ρηχό, 30 cm
συσκ.: 6 5,15 €

52.52514
πιάτο ρηχό, 32 cm
συσκ.: 6 6,57 €

52.52521
πιάτο βαθύ, 23 cm
συσκ.: 12 2,30 €

52.52524
πιάτο βαθύ pasta
30 cm
συσκ.: 6 6,10 €

*52.44316
μπολ κονσομέ, 38 cl
συσκ.: 12 4,78 €

*52.44317
πιατάκι, 18 cm
συσκ.: 12 1,97 €

52.56309
πιατέλα οβάλ 
39x27 cm
συσκ.: 6 15,60 €

52.84060
αλατιέρα
συσκ.: 24 2,51 €

52.84061
πιπεριέρα
συσκ.: 24 2,51 €

*52.71120
τσαγιέρα, 45 cl
συσκ.: 6 11,66 €

*52.27110
γαλατιέρα, 15 cl
συσκ.: 6 5,72 €

52.84600
φλιτζάνι καφέ, 9 cl
& πιατάκι, 12 cm
συσκ.: 12 1,90 €

52.84610
φλιτζάνι καφέ, 23 cl
& πιατάκι, 15 cm
συσκ.: 12 3,03 €

Saturn
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52.01625
πιάτο ρηχό, 21 cm
συσκ.: 12 2,60 €

52.01627
πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 12 3,78 €

52.01630
πιάτο βαθύ, 22 cm
συσκ.: 12 2,80 €

Pera

52.56235
πιατέλα, 25x17 cm
συσκ.: 6 6,19 €

52.56240
πιατέλα, 30x20 cm
συσκ.: 6 8,97 €

52.44252
μπολ, 14x14 cm
συσκ.: 12 2,65 €

52.44257
μπολ, 22x22 cm
συσκ.: 6 6,40 €

52.84300
φλιτζάνι καφέ, 9 cl
& πιατάκι, 12χ12 cm
συσκ.: 12 2,44 €

52.84310
φλιτζάνι τσαγιού, 23 cl
& πιατάκι, 13,5χ13,5 cm
συσκ.: 12 3,80 €

52.52203
πιάτο ρηχό, 16x16 cm
συσκ.: 12 2,01 €

52.52206
πιάτο ρηχό, 18x18 cm
συσκ.: 12 2,37 €

52.52212
πιάτο ρηχό, 24x24 cm
συσκ.: 12 3,43 €

52.52214
πιάτο ρηχό, 26x26 cm
συσκ.: 12 5,38 €

52.52217
πιάτο ρηχό, 28x28 cm
συσκ.: 6 7,28 €

52.52240
πιάτο βαθύ, 20x20 cm
συσκ.: 12 2,78 €

52.56230
πιατέλα, 20x13 cm
συσκ.: 6 5,07 €

Gala
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52.44100
μπολ σαλάτας 
14x14 cm
συσκ.: 12 2,55 €

52.44106
μπολ σαλάτας 
21x21 cm
συσκ.: 6 6,16 €

52.52403
πιάτο ρηχό, 16x16 cm
συσκ.: 12 1,92 €

52.52406
πιάτο ρηχό, 18x18 cm
συσκ.: 12 2,27 €

52.52409
πιάτο ρηχό, 22x22 cm
συσκ.: 6 2,90 €

52.52412
πιάτο ρηχό, 23x23 cm
συσκ.: 12 3,30 €

52.52414
πιάτο ρηχό, 25x25 cm
συσκ.: 12 5,17 €

52.52416
πιάτο ρηχό, 28x28 cm
συσκ.: 12 7,00 €

52.52420
πιάτο βαθύ, 19x19 cm
συσκ.: 12 2,52 €

Mimoza

52.84500
φλιτζάνι καφέ, 9 cl
& πιατάκι, 12x12 cm
συσκ.: 12 2,35 €

52.84510
φλιτζάνι τσαγιού, 23 cl
& πιατάκι, 14x14 cm
συσκ.: 12 3,65 €

52.01600
πιάτο ρηχό, 21x19 cm
συσκ.: 12 2,46 €

52.01602
πιάτο ρηχό, 26x24 cm
συσκ.: 12 3,39 €

52.01603
πιάτο ρηχό, 29x27 cm
συσκ.: 6 5,04 €

52.01605 
πιάτο βαθύ, 22x20 cm
συσκ.: 12 2,63 €

52.01607 
μπολ, 16x14 cm
συσκ.: 12 2,63 €

52.01608 
μπολ, 24x22 cm
συσκ.: 6 6,38 €

52.01613
φλιτζάνι καφέ, 10 cl
& πιατάκι, 13x12 cm
συσκ.: 12 2,55 €

52.01614
φλιτζάνι τσαγιού, 17 cl 
& πιατάκι, 15x14 cm
συσκ.: 12 3,70 €

Elips
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52.52015
πιάτο ρηχό, 30 cm
συσκ.: 6 5,36 €

52.52017
πιάτο ρηχό, 32 cm
συσκ.: 6 6,84 €

52.52019
πιάτο βαθύ, 22 cm
συσκ.: 12 2,24 €

*52.44050
μπολ κονσομέ, 38 cl
συσκ.: 12 4,96 €

*52.44049
πιατάκι, 18 cm
συσκ.: 12 2,05 €

52.44037
μπολ σαλάτας, 15 cm
συσκ.: 12 2,19 €

52.44039
μπολ σαλάτας, 19 cm
συσκ.: 12 3,67 €

52.44040
μπολ σαλάτας, 25 cm
συσκ.: 6 5,16 €

52.52001
πιάτο ρηχό, 16 cm
συσκ.: 12 1,64 €

52.52003
πιάτο ρηχό, 18 cm
συσκ.: 12 1,90 €

52.52005
πιάτο ρηχό, 20 cm
συσκ.: 12 2,05 €

52.52007
πιάτο ρηχό, 22 cm
συσκ.: 12 2,24 €

52.52009
πιάτο ρηχό, 24 cm
συσκ.: 12 2,39 €

52.52011
πιάτο ρηχό, 26 cm
συσκ.: 12 2,68 €

52.52013
πιάτο ρηχό, 28 cm
συσκ.: 6 4,29 €

52.56027
πιατέλα οβάλ 
21x14 cm
συσκ.: 6 4,91 €

52.56029
πιατέλα οβάλ 
24x17 cm
συσκ.: 6 5,64 €

52.56031
πιατέλα οβάλ 
29x20 cm
συσκ.: 6 8,19 €

52.56033
πιατέλα οβάλ 
34x23 cm
συσκ.: 6 11,78 €

52.56035
πιατέλα οβάλ 
39x27 cm
συσκ.: 6 16,22 €

52.84100 
φλιτζάνι καφέ, 9 cl
& πιατάκι, 12,5 cm
συσκ.: 12 1,98 €

52.84120 
φλιτζάνι τσαγιού, 23 cl
& πιατάκι, 15 cm
συσκ.: 12 3,15 €

Karizma



52.10120
πιάτο τετράγωνο
ρηχό, 24x24 cm
συσκ.: 6 7,70 €

52.10121
πιάτο τετράγωνο
ρηχό, 27x27 cm
συσκ.: 6 8,51 €

52.10122
πιατέλα ορθογώνια,
27x20 cm
συσκ.: 6 9,27 €

52.10123
πιατέλα ορθογώνια,
30x22 cm
συσκ.: 6 10,33 €

Napoli
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52.84816
πιάτο ρηχό 
με ανάγλυφο σχέδιο 
19 cm
συσκ.: 12 2,30 €

52.84817
πιάτο ρηχό
με ανάγλυφο σχέδιο 
25 cm
συσκ.: 12 2,77 €

52.84818
πιάτο ρηχό
με ανάγλυφο σχέδιο 
30 cm
συσκ.: 6 5,74 €

52.84819
πιάτο ρηχό οβάλ
με ανάγλυφο σχέδιο 
20x16 cm
συσκ.: 6 5,21 €

52.84821
πιάτο ρηχό οβάλ
με ανάγλυφο σχέδιο 
34x27 cm
συσκ.: 6 12,63 €

52.84815 
πιατέλα 
με ανάγλυφο σχέδιο 
50x20,5 cm
συσκ.: 1 31,73 €

52.84823
σαλατιέρα 
με ανάγλυφο σχέδιο 
25 cm
συσκ.: 6 5,29 €

Fish
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52.52117
πιάτο ρηχό, 32 cm
συσκ.: 6 5,88 €

52.52168
πιάτο βαθύ, 23 cm
συσκ.: 12 1,99 €

52.52121
πιάτο pasta, 30 cm
συσκ.: 6 5,25 €

52.52122
πιάτο βαθύ «Reno»,
26 cm
συσκ.: 6 4,58 €

52.52126
πιάτο pasta «Reno»,
30 cm
συσκ.: 6 5,94 €

52.56130
πιατέλα οβάλ
24x17 cm
συσκ.: 6 4,87 €

52.56133
πιατέλα οβάλ
29x20 cm
συσκ.: 6 7,06 €

52.56136
πιατέλα οβάλ
34x24 cm
συσκ.: 6 10,11 €

52.56137
πιατέλα οβάλ 
39x27 cm
συσκ.: 6 13,90 €

52.56200
πιάτο ρηχό, 16 cm
συσκ.: 12 1,39 €

52.56201
πιάτο ρηχό, 17 cm
συσκ.: 12 1,56 €

52.56202
πιάτο ρηχό, 18 cm
συσκ.: 12 1,63 €

52.56203
πιάτο ρηχό, 20 cm
συσκ.: 12 1,73 €

52.56204
πιάτο ρηχό, 22 cm
συσκ.: 12 1,78 €

52.56205
πιάτο ρηχό, 24 cm
συσκ.: 12 1,92 €

52.56206
πιάτο ρηχό, 26 cm
συσκ.: 12 2,23 €

52.56207
πιάτο ρηχό, 27 cm
συσκ.: 12 2,76 €

52.56208
πιάτο ρηχό, 30 cm
συσκ.: 6 4,71 €

52.44167
joker, 6 cm (3 cl)
συσκ.: 24 1,15 €

52.44168
joker,  8 cm (6,5 cl)
συσκ.: 24 1,55 €

52.44169
joker, 10 cm (15 cl)
συσκ.: 24 1,97 €

52.44170
joker, 12 cm (25 cl)
συσκ.: 12 2,42 €

52.44171
joker, 14 cm (66 cl) 
συσκ.: 6 2,67 €

52.33078 
μπολ κώνος, 35 cl
συσκ.: 12 2,72 €

52.33080
μπολ πάγου Moscow
8 cm | 16 cl
συσκ.: 12 2,07 €

52.44172 
μπολ, 19 cm
συσκ.: 12 3,41 €

52.44173 
μπολ, 23 cm
συσκ.: 6 4,71 €

52.84011
μπολ κονσομέ, 30 cl
συσκ.: 12 4,56 €

52.84010
πιατάκι, 16 cm
συσκ.: 12 1,78 €

52.44152
μπολ ECE, 18 cm
συσκ.: 6 4,19 €

52.84012
μπολ oatmeal, 16 cm
συσκ.: 12 2,89 €

52.84062
αλατιέρα
συσκ.: 24 2,19 €

52.84063
πιπεριέρα
συσκ.: 24 2,19 €

52.84017
αυγοθήκη
συσκ.: 12 2,19 €

52.84019
αυγοθήκη, 13 cm
συσκ.: 12 3,89 €

52.84086
θήκη οδοντογλυφ.
συσκ.: 12 1,16 €

52.84016
θήκη χαρτοπετσετών
συσκ.: 12 3,43 €

52.60050
σταχτοδοχείο, 9,5 cm
συσκ.: 24 1,77 €

Delta αξεσουάρ
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52.84009
πιάτο βαθύ, 20 cm
συσκ.: 12 1,85 €

52.52123
πιάτο steak «Eo»
29x28 cm
συσκ.: 6 3,77 €

52.56150
πιατέλα οβάλ «Eo»
15x9 cm
συσκ.: 12 2,45 €

52.56151
πιατέλα οβάλ «Eo»
19x11 cm
συσκ.: 6 4,03 €

52.56152
πιατέλα οβάλ «Eo»
24x14 cm
συσκ.: 6 4,92 €

52.56153
πιατέλα οβάλ «Eo»
26x15 cm
συσκ.: 6 6,10 €

52.56154 
πιατέλα οβάλ «Eo»
29x17 cm
συσκ.: 6 7,10 €

52.56155
πιατέλα οβάλ «Eo»
34x20 cm
συσκ.: 6 10,18 €

52.56156
πιατέλα οβάλ «Eo»
39x24 cm
συσκ.: 6 14,09 €

EO

52.84001
πιάτο ρηχό, 15 cm
συσκ.: 12 1,32 €

52.84002
πιάτο ρηχό, 17 cm
συσκ.: 12 1,56 €

52.84003
πιάτο ρηχό, 19 cm
συσκ.: 12 1,71  €

52.84004
πιάτο ρηχό, 21 cm
συσκ.: 12 1,83 €

52.84005
πιάτο ρηχό, 23 cm
συσκ.: 12 1,90 €

52.84006
πιάτο ρηχό, 25 cm
συσκ.: 12 2,09 €

52.84007
πιάτο ρηχό, 28 cm
συσκ.: 12 3,70 €

52.84008
πιάτο ρηχό, 30 cm
συσκ.: 12 4,75 €

52.37162
καφετιέρα, 50 cl
συσκ.: 6 10,88 €

52.37020
καφετιέρα, 35 cl
συσκ.: 6 10,96 €

52.37021
καφετιέρα, 57,5 cl
συσκ.: 6 13,45 €

*52.37022
καφετιέρα, 90 cl
συσκ.: 6 14,85 €

52.84015
τσαγιέρα, 37,5 cl
συσκ.: 12 10,96 €

52.84013
γαλατιέρα/σαλτσιέρα
9 cl
συσκ.: 12 6,08 €

52.27025
γαλατιέρα, 12,5 cl
συσκ.: 6 5,89 €

52.27020
γαλατιέρα, 10 cl
συσκ.: 6 5,80 €

52.84014
ζαχαριέρα με καπάκι,
18 cl | 10 cm
συσκ.: 12 4,75 €

52.33073
ζαχαριέρα, 12 cm
συσκ.: 12 3,95 €

52.33074 
ζαχαριέρα, 12 cm
συσκ.: 12 2,33 €

52.84198
φλιτζάνι & πιάτο
«Bistro», 7 cl
συσκ.: 12 2,24 €

52.84199
φλιτζάνι & πιάτο
«Bistro», 15 cl
συσκ.: 12 3,34 €

52.84200
φλιτζάνι Jumbo, 45 cl
& πιατάκι, 17 cm
συσκ.: 12 6,45 €

52.84612
φλιτζ. καφέ στοιβ., 9 cl
συσκ.: 12 0,99 €

52.90005
πιατάκι καφέ
συσκ.: 12 0,70 €

52.84613
φλ. τσαγιού στοιβ., 23 cl
συσκ.: 12 1,61 €

52.90006
πιατάκι τσαγιού
συσκ.: 12 1,06 €

52.84018
mug Elite, 30 cl
συσκ.: 12 1,92 €

αξεσουάρ καφέ
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*30.80163 9580548

πιάτο ρηχό, 21,5 cm
συσκ.: 6/24 8,97 €

*30.80119 9580550

πιάτο ρηχό, 27,5 cm
συσκ.: 4/12 13,25 €

*30.80278 9580557

πιάτο ρηχό, 
19,5x16 cm
συσκ.: 6/36 8,77 €

*30.80181 9580558

πιάτο ρηχό, 27x23 cm
συσκ.: 4/12 11,46 €

*30.80201 9580559

πιάτο ρηχό, 
32,5x28,5 cm
συσκ.: 2/8 30,07 €

Plato

*30.80279 4006020

πιάτο ρηχό, 20 cm
«Tavola» grey
συσκ.: 6 5,49 €

*30.80280 4006121

πιάτο βαθύ, 20,5 cm
«Tavola» grey
συσκ.: 6 5,98 €

*30.80281 4006026

πιάτο ρηχό, 26 cm
«Tavola» grey
συσκ.: 6 7,99 €

*30.80258 9580552

μπολ, 14 cm | 8 cm
συσκ.: 6/24 6,30 €

*30.80257 9580551

μπολ, 
20,5 cm | 6,5 cm
συσκ.: 4/16 10,19 €

*30.80237 9580553

κούπα, 19 cl
8 cm | 6,2 cm
συσκ.: 6/48 4,39 €

*30.80238 9580554

πιατάκι, 15 cm
συσκ.: 6/36 3,82 €

Nikko black & Tavola νέο
προϊό

ν

*30.80282 4349026

πιάτο 
ορθογώνιο,
26x17,5 cm
σε 6 διαφορετικά
σχέδια
συσκ.: 6 9,15 €

*30.80265 4349008

κούπα χωρίς χέρι
7,3 cm | 9 cm
σε 6 διαφορετικά
σχέδια
συσκ.: 6 2,58 €

*30.80266 4349013

μπολ, 
12,5 cm | 6,5 cm
σε 6 διαφορετικά
σχέδια
συσκ.: 6 5,13 €

*30.80283 4349018

μπολ, 
17,5 cm | 8,2 cm
σε 6 διαφορετικά
σχέδια
συσκ.: 6 8,54 €

νέο
προϊό

ν
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*30.80153 1350022

πιάτο ρηχό μαύρο, 
22 cm
συσκ.: 4/24 13,05 €

*30.80165 1350028

πιάτο ρηχό μαύρο, 
28 cm
συσκ.: 4/12 26,30 €

*30.80284 1350012

μπολ βαθύ μαύρο, 
12 cm | 5 cm
συσκ.: 6/48 7,78 €

*30.80176 1350020

σαλατιέρα μαύρη,
20 cm | 6,5 cm
συσκ.: 2/12 21,58 €

*30.80226 1350024

σαλατιέρα μαύρη,
24 cm | 13 cm
συσκ.: 1/4 43,35 €

*30.80285 1350033

σαλατιέρα μαύρη,
33 cm | 10 cm
συσκ.: 1/4 69,00 €

*30.80199 1350122

πιάτο ρηχό λευκό, 
22 cm
συσκ.: 4/24 13,05 €

*30.80200 1350128

πιάτο ρηχό λευκό, 
28 cm
συσκ.: 4/12 26,30 €

*30.80175 1350112

μπολ λευκό, 
12 cm | 5 cm
συσκ.: 6/48 7,78 €

*30.80240 1350120

σαλατιέρα λευκή,
20 cm | 6,5 cm
συσκ.: 2/12 21,58 €

*30.80214 1350124

σαλατιέρα λευκή,
24 cm | 13 cm
συσκ.: 1/4 43,35 €

*30.80286 1350133

σαλατιέρα λευκή,
33 cm | 10 cm
συσκ.: 1/4 69,00 €

*30.80108
πιάτο ρηχό
19 cm
συσκ.: 1/36 5,51 €

*30.80109
πιάτο ρηχό
27 cm
συσκ.: 1/36 10,93 €

*30.80110
πιάτο ρηχό
30 cm
συσκ.: 1/12 13,92 €

*30.80114
ταψί παραλ/μο
22x17x5cm
συσκ.: 1/18 10,82 €

*30.80111
μπολ χωρίς καπάκι
10 cm
συσκ.: 1/48 4,34 €

*30.80113
μπολ, 15 cm
συσκ.: 1/24 6,15 €

*30.80112
κούπα πορσελάνης
9,5 cm | 9 cm
συσκ.: 1/36 4,05 €

1350Antoinette νέο
προϊό

ν
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*30.71158 781060

πιάτο ρηχό, μαύρο
16 cm
συσκ.: 4/48 6,68 €

*30.71021 781061

πιάτο ρηχό, μαύρο
21 cm
συσκ.: 4/24 11,04 €

*30.71022 781062

πιάτο ρηχό, μαύρο
26 cm
συσκ.: 4/16 16,32 €

*30.71048 781063

πιάτο ρηχό, μαύρο
29 cm
συσκ.: 4/12 21,12 €

*30.71047 781064

πιάτο pasta, μαύρο
20 cm | 9 cm
συσκ.: 6/36 12,70 €

*30.71023 781065

πιάτο pasta, μαύρο
28,5 cm | 2,5 cm
συσκ.: 3/12 26,58 €

*30.71161 781067

πιάτο pasta/σαλάτας,
μαύρο
24 cm | 6 cm 
συσκ.: 4/12 21,34 €

*30.71159 783003

πιάτο ρηχό, 16 cm
συσκ.: 4/48 5,37 €

*30.71018 783004

πιάτο ρηχό, 21 cm
συσκ.: 4/24 9,73 €

*30.71019 783005

πιάτο ρηχό, 26 cm
συσκ.: 4/16 13,98 €

*30.71020 783006

πιάτο ρηχό, 29 cm
συσκ.: 4/12 17,57 €

*30.71125 783000

πιατέλα, 33 cm
συσκ.: 1/12 20,72 €

*30.71074 783001

πιατέλα, 40 cm
συσκ.: 1/6 39,09 €

*30.71050 783002

πιατέλα βαθιά, 
40,5 cm | 6 cm
συσκ.: 1/6 50,58 €

*30.71160 781066

πιάτο pasta/σαλάτας
24 cm | 6 cm
συσκ.: 4/12 17,22 €

Livelli νέο
προϊό

ν
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*30.71155 257557

πιάτο pasta, 
22 cm | 5,5 cm
συσκ.: 4/12 13,38 €

*30.71163 257556

μπολ οβάλ, 
16x14,5 cm | 5 cm
συσκ.: 4/12 11,26 €

*30.71164 257615

μπολ
7,5 cm | 4 cm
συσκ.: 6/24 6,24 €

*30.71165 257553

μπολ, 
11 cm | 4,5 cm
συσκ.: 6/24 8,64 €

*30.71166 257554

μπολ, 
15 cm | 6,5 cm
συσκ.: 4/12 11,73 €

*30.71167 257551

πιάτο οβάλ
37,5x21 cm | 2,5 cm
συσκ.: 1/4 19,84 €

*30.71168 257552

πιάτο οβάλ
39x22,5 cm | 3,5 cm
συσκ.: 1/4 40,34 €

*30.71133 257550

πιάτο οβάλ
27x20 cm
συσκ.: 4/12 13,51 €

*30.71011 257600

πιάτο ρηχό μπλε, 
26,5 cm
συσκ.: 4/12 9,92 €

*30.71012 257601

πιάτο ρηχό, πράσινο
21,5 cm
συσκ.: 4/12 11,73 €

*30.71013 257602

μπολ
ασημί/πορτοκαλί, 
14 cm | 8,5 cm
συσκ.: 4/12 12,85 €

*30.71014 257603

πιάτο βαθύ
ασημί/κόκκινο
17 cm | 4,5 cm
συσκ.: 4/12 12,85 €

*30.71162 781300

μπολ πορσελάνης,
9 cm | 5 cm
συσκ.: 4/72 3,65 €

*30.71015 257604

μπολ πράσινο, 
11 cm | 4,8 cm
συσκ.: 6/24 9,11 €

*30.71016 257605

μπολ κίτρινο, 
11 cm | 4,8 cm
συσκ.: 6/24 9,11 €

*30.71017 257606

μπολ κόκκινο, 
11 cm | 4,8 cm
συσκ.: 6/24 9,11 €

Claro graphite 

stoneware Chic Mixνέο
προϊό

ν

νέο
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*30.71024 604016

πιάτο ρηχό, 
20 cm | 2 cm
συσκ.: 6/24 8,02 €

*30.71025 604001

πιάτο ρηχό, 
26 cm | 2,5 cm
συσκ.: 6/18 11,45 €

*30.71026 604015

πιάτο ρηχό, 
28,5 cm | 2,5 cm
συσκ.: 6/12 14,29 €

*30.71027 604011

πιατέλα, 
30,5 cm | 4,5 cm
συσκ.: 6/12 16,90 €

*30.71069 604002

πιατέλα οβάλ, 
31χ20,5 cm | 4 cm
συσκ.: 8/16 13,50 €

*30.71063 604017

πιατέλα οβάλ, 
33χ22,5 cm | 3,5 cm
συσκ.: 6/12 14,90 €

*30.71169 604000

πιάτο ρηχό, 
13,5 cm | 2 cm
συσκ.: 12/48 4,01 €

*30.71068 604004

πιάτο βαθύ, 
22 cm | 4,5 cm
συσκ.: 8/16 10,10 €

*30.71028 604003

πιάτο βαθύ, 
20,5 cm | 6 cm
συσκ.: 8/16 9,11 €

*30.71029 604007

μπολ, 
15,5 cm | 4,5 cm
συσκ.: 6/36 5,58 €

*30.71170 604008

μπολ, 
17,5 cm | 3,5 cm
συσκ.: 6/36 5,75 €

*30.71030 604009

μπολ, 
22,5 cm | 4,5 cm
συσκ.: 8/16 9,83 €

Escura

*30.71031 604005

μπολ, 
11,5 cm | 5 cm
συσκ.: 6/48 4,46 €

*30.71032 604006

μπολ, 
12,5 cm | 4 cm
συσκ.: 12/48 4,46 €

*30.71033 604010

μπολ, 
19,5 cm | 8 cm
συσκ.: 6/24 11,32 €

*30.71062 604012

φιάλες λαδιού ξιδιού
16 cl 
συσκ.: 6/72 8,91 €

*30.71171 604013

φλιτζάνι τσαγιού 19 cl 
με πιάτο 15,5x14 cm
συσκ.: 6/24 7,92 €

*30.71172 604014

φλιτζάνι espresso 9 cl 
με πιάτο 12,5x11,5 cm
συσκ.: 6/48 5,75 €

νέο
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*30.71134 604100

πιάτο ρηχό
20,5 cm | 2,5 cm
συσκ.: 4/24 8,95 €

*30.71135 604101

πιάτο ρηχό
26 cm | 2,7cm
συσκ.: 4/12 12,85 €

*30.71132 604102

πιάτο ρηχό
28,5 cm | 3 cm
συσκ.: 4/12 15,51 €

*30.71183 604103

μπολ, 
10 cm | 4,2 cm
συσκ.: 4/48 3,71 €

*30.71184 604104

μπολ, 
18 cm | 6,3 cm
συσκ.: 4/16 10,80 €

*30.71185 604105

μπολ, 
23 cm | 7cm
συσκ.: 4/12 14,23 €

*30.71186 604106

μπολ, 
26 cm | 7,3 cm
συσκ.: 2/12 21,75 €

*30.71173 261001

πιάτο ρηχό
20,5 cm | 1,5 cm
συσκ.: 6 10,48 €

*30.71174 261002

πιάτο ρηχό
26,5 cm | 2 cm
συσκ.: 6 12,42 €

*30.71175 261003

πιάτο ρηχό
30,5 cm | 2,5 cm
συσκ.: 6 15,48 €

*30.71176 261000

πιάτο ρηχό
16 cm | 1,5 cm
συσκ.: 6 9,02 €

*30.71177 261005

μπολ
13,5 cm | 6 cm
συσκ.: 6 9,64 €

*30.71178 261004

μπολ
10 cm | 5 cm
συσκ.: 6 6,61 €

Gold Glister

*30.71179 261010

κούπα, 23 cl
συσκ.: 6 7,36 €

*30.71180 261011

πιατάκι, 16 cm
for cup 0,18l
συσκ.: 6 5,99 €

*30.71181 261012

κούπα mocha, 10 cl
συσκ.: 6 6,68 €

*30.71182 261013

πιατάκι mocha,
12,5 cm
συσκ.: 6 5,55 €

Nova

νέο
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*30.71187 604500

πιάτο ρηχό 
21 cm
συσκ.: 4/36 6,83 €

*30.71188 604501

πιάτο ρηχό 
27 cm
συσκ.: 4/16 11,79 €

*30.71189 604502

πιάτο βαθύ 
24,5 cm | 4 cm
συσκ.: 4/24 12,14 €

*30.71190 604503

πιάτο τετράγωνο 
10 cm
συσκ.: 4/144 2,71 €

*30.71156 604504

πιάτο τετράγωνο 
26 cm
συσκ.: 4/16 16,16 €

*30.71191 604505

πιάτο ορθογώνιο 
22χ10 cm
συσκ.: 4/36 6,18 €

Black Dusk

*30.71192 604506

πιάτο ορθογώνιο
28χ20 cm
σσυσκ.: 4/16 12,36 €

*30.71193 604512

σαλατιέρα
18 cm | 6 cm
σσυσκ.: 4/36 8,99 €

*30.71194 604511

μπολ
14 cm | 7,5 cm
συσκ.: 4/36 6,58 €

*30.71195 604510

μπολ
10 cm | 6 cm
συσκ.: 4/48 3,62 €

*30.71196 604508

μπολ
6,5 cm | 5 cm
συσκ.: 4/192 3,40 €

*30.71157 604507

μπολ
4,5 cm | 4 cm
συσκ.: 4/288 1,37 €

*30.71197 604514

φιάλη σάκε 
20,5 cl
συσκ.: 4/72 5,27 €

*30.71198 604550

πιάτο ρηχό, 
21 cm
συσκ.: 4/36 7,05 €

*30.71199 604551

πιάτο ρηχό, 
27 cm
συσκ.: 4/16 12,36 €

*30.71200 604552

πιάτο βαθύ, 
24,5 cm | 4 cm
συσκ.: 4/24 12,67 €

*30.71201 604553

πιάτο τετράγωνο, 
10 cm
συσκ.: 4/144 2,87 €

*30.71202 604554

πιάτο τετράγωνο, 
26 cm
συσκ.: 4/16 17,07 €

*30.71203 604555

πιάτο ορθογώνιο, 
22χ10 cm
συσκ.: 4/36 6,49 €

Speckled Dusk
*30.71204 604556

πιάτο ορθογώνιο, 
28χ20 cm
συσκ.: 4/16 12,85 €

*30.71205 604562

σαλατιέρα, 
18 cm | 6 cm
συσκ.: 4/36 9,45 €

*30.71206 604561

μπολ, 
14 cm | 7,5 cm
συσκ.: 4/36 7,08 €

*30.71207 604560

μπολ, 
10 cm | 6 cm
συσκ.: 4/48 3,78 €

*30.71208 604558

μπολ, 
6,5 cm | 5 cm
συσκ.: 4/192 3,56 €

*30.71209 604557

μπολ, 
4,5 cm | 4 cm
συσκ.: 4/288 1,47 €

*30.71210 604564

φιάλη σάκε, 
20,5 cl
συσκ.: 4/72 5,49 €
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00.44148
πιάτο φαγητού
26,8 cm
συσκ.: 6 3,61 €

00.44146
πιάτο βαθύ
23 cm
συσκ.: 6 3,61 €

00.44147
πιάτο φρούτου
21 cm
συσκ.: 6 2,94 €

γυάλινα «Arcadia»

00.44145
πιάτο φαγητού
26,8 cm
συσκ.: 6 3,61 €

00.44143
πιάτο βαθύ
23 cm
συσκ.: 6 3,61 €

00.44144
πιάτο φρούτου
21 cm
συσκ.: 6 2,94 €

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό
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00.52100
πιάτο φρούτου, 20 cm
συσκ.: 6/36 0,87 €

00.52102
πιάτο ρηχό, 25 cm
συσκ.: 6/36 1,19 €

00.52101
πιάτο βαθύ, 24 cm
συσκ.: 6/36 1,09 €

00.44120
μπολ, 17 cm
συσκ.: 6/24 1,18 €

00.44123
μπολ, 11 cm
συσκ.: 6/36 1,04 €

«Toledo» οπαλίνα

00.52367 880

πιάτο ρηχό, 20x20 cm
συσκ.: 6/24 1,04 €

00.52365 860

πιάτο ρηχό, 27x27 cm
συσκ.: 6/24 1,42 €

00.52364
πιάτο ρηχό, 31x31 cm
συσκ.: 6/12 2,13 €

00.52366
πιάτο βαθύ, 23x23 cm
συσκ.: 6/24 1,26 €

00.52371
πιατέλα παραλ/μη
24x34 cm
συσκ.: 6/12 2,99 €

00.44192
μπολ, 14x14 cm
συσκ.: 6/24 1,11 €

00.44193
μπολ, 25x25 cm
συσκ.: 6/12 2,98 €

«Parma» οπαλίνα

00.44122
μπολ, 23 cm
συσκ.: 3/12 2,98 €

00.56120
πιατέλα οβάλ,
22x14,2 cm
συσκ.: 6/324 1,77 €

00.56121
πιατέλα οβάλ
30x22,5 cm
συσκ.: 6/24 2,67 €

00.56122
πιατέλα οβάλ
36x27cm
συσκ.: 6/12 2,67 €

00.52333
πιάτο φρούτου, 20 cm
συσκ.: 6 1,00 €

00.52337
πιάτο ρηχό, 26 cm
συσκ.: 6 1,00 €

00.52334
πιάτο βαθύ, 24 cm
συσκ.: 6 1,00 €

00.52339
πιατέλα στρογγυλή,
32 cm
συσκ.: 6 2,48 €

00.52338
πιατέλα στρογγυλή
βαθιά, 32 cm
συσκ.: 6 2,96 €

00.52335
πιατέλα οβάλ, 22 cm
συσκ.: 6 1,24 €

00.52336
πιατέλα οβάλ, 36 cm
συσκ.: 6 2,43 €

00.52331
μπολ, 13 cm
συσκ.: 6 1,20 €

«Ebro» οπαλίνα
00.52330
μπολ, 14 cm
συσκ.: 4 1,13 €

00.52332
μπολ σαλάτας, 23 cm
συσκ.: 3 2,76 €

νέο
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κούπες πορσελάνης

60.40410 κούπα mug, 35 cl
με κάθετες ρίγες
σε 4 διαφορετικά χρώματα
συσκ.: 12/36 1,65 €

κύπελο 35 cl

60.40412 κούπα mug, 35 cl
με ρίγες
σε 4 διαφορετικά χρώματα
συσκ.: 12/36 1,65 €

κύπελο 35 cl

60.40400 κούπα mug, 35 cl
με λευκή ρίγα
σε 3 διαφορετικά χρώματα
συσκ.: 6/36 1,65 €

κύπελο 35 cl

60.40425 κούπα mug, 32,5 cl
σε 4 διαφορετικά χρώματα
συσκ.: 12/36 1,50 €

κύπελο 32,5 cl

60.40415
φλιτζάνι espresso
με πιάτο
μαύρο, 8 cl
συσκ.: 6/72 2,69 €

60.40418
φλιτζάνι cappuccino
με πιάτο
μαύρο, 24 cl
συσκ.: 6/36 3,04 €

60.40421
φλιτζάνι σοκολάτας
με πιάτο
μαύρο, 39 cl
συσκ.: 6/24 4,75 €

60.40414
φλιτζάνι espresso
με πιάτο
κόκκινο, 8 cl
συσκ.: 6/72 2,69 €

60.40417
φλιτζάνι cappuccino
με πιάτο
κόκκινο, 24 cl
συσκ.: 6/36 3,04 €

60.40420
φλιτζάνι σοκολάτας
με πιάτο
κόκκινο, 39 cl
συσκ.: 6/24 4,75 €

60.40422
φλιτζάνι espresso
με πιάτο
μπλε, 8 cl
συσκ.: 6/72 2,69 €

60.40423
φλιτζάνι cappuccino
με πιάτο
μπλε, 24 cl
συσκ.: 6/36 3,04 €

60.40424
φλιτζάνι σοκολάτας
με πιάτο
μπλε, 39 cl
συσκ.: 6/24 4,75 €

60.40413
φλιτζάνι espresso
με πιάτο
γκρι, 8 cl
συσκ.: 6/72 2,69 €

60.40416
φλιτζάνι cappuccino
με πιάτο
γκρι, 24 cl
συσκ.: 6/36 3,04 €

60.40419
φλιτζάνι σοκολάτας
με πιάτο
γκρι, 39 cl
συσκ.: 6/24 4,75 €

φλιτζάνια turnig handle
νέο
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60.40288 κούπα mug, fine stoneware
λευκή, 35 cl
συσκ.: 12/36 1,69 €

κούπα mug 35 cl

60.40426 κούπα mug, 35,5 cl
με μπλε λουλούδια
σε 4 διαφορετικά χρώματα
συσκ.: 12/36 1,50 €

κύπελο 35,5 cl
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