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ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS

Kατάλληλο για πλυντήριο πιάτων 
 
Dishwasher safe

Kατάλληλο για επαφή με τρόφιμα 
Fit for food products

Kατάλληλο για ηλεκτρική εστία 
 
Suitable for electric hob

Kατάλληλο για εστία υγραερίου 
 
Suitable for gas hob

Kατάλληλο για κεραμική εστία 
 
Suitable for ceramic hob

Kατάλληλο για επαγωγική εστία 
 
Suitable for induction

Kατάλληλο για φούρνο
 
Suitable for oven

Εσωτερική αντικολλητική 
επιφάνεια μεγάλης αντοχής

TeflonTM is a trademark of the 
Chemours Company FC, LCC, 
used under license by Yal-
co-Socrates D. Constantinou 
and son S.A.

Προϊόντα που πληρούν τα διεθνή 
κριτήρια NSF για υγιεινή και 
καθαριότητα

Products that meet the NSF Inter-
national criteria for sanitation and 
cleanability

Σύμφωνα με τα Γαλλικά & Ευρωπαϊκά 
τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές

Ιn compliance with French and 
European Technical Standards and 
specifications

Xωρίς υπερφθοροοκτανοϊκό 
οξύ

PFOA free

Πάχος

Thickness
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ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS

• Ανοξείδωτα σκεύη 18/10 επαγγελματικής χρήσης.
•  Όλα τα μεγέθη είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους 
εστιών και για επαγωγικές εστίες.

•  Ανθεκτικές χειρολαβές που δεν επιτρέπουν τη διάχυση 
της θερμότητας.

• Πάτος τύπου σάντουϊτς.

• Stainless steel 18/10 utensils professional use.
•    All sizes are suitable for all types of hobs and  
induction.

• Heat resistant grips.
• Sandwich bottom.
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ΧΥΤΡΑ ΡΗΧΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS

CASSEROLE WITHOUT LID

0060110 2,8lt ø20 x 9cm
0060111 4,7lt ø24 x 10cm
0060112 7lt ø28 x 12cm
0060113 12lt ø32 x 15cm
0060114 17lt ø36 x 17cm
0060115 24lt ø40 x 19cm
0060116 40lt ø50 x 20cm
pack: 1

SAUCE POT WITHOUT LID

STOCK POT WITHOUT LID

SAUTE PAN WITHOUT LID

0060210 4lt ø20 x 13cm
0060211 7lt ø24 x 15cm
0060212 10lt ø28 x 17cm
0060213 15lt ø32 x 19cm
0060214 22lt ø36 x 22cm
0060215 31lt ø40 x 25cm
0060216 35lt ø45 x 22cm
pack: 1

0060410 4,3lt ø28 x 7cm
0060411 6lt ø32 x 7,5cm
0060412 8,1lt ø36 x 8cm
0060413 10lt ø40 x 8cm
0060414 15lt ø45 x 10cm
pack: 1

0060311 10lt ø24 x 24cm
0060312 17lt ø28 x 28cm
0060313 25lt ø32 x 32cm
0060305 36lt 36 x 36cm
0060306 50lt 40 x 40cm
0060307 71lt 45 x 45cm
pack: 1

ΧΥΤΡΑ ΒΑΘΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

ΜΑΡΜΙΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

ΧΥΤΡΑ ΣΩΤΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ



XXXXXXXXXX

435

XXXXXXXXXX

ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS

435

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

ΚΑΠΑΚΙ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΗΓΑΝΙ

ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS

SAUCEPAN WITHOUT LID

DEEP SAUCEPAN WITHOUT LID

LID

STAINLESS STEEL FRYPAN

0060700 1,5lt ø16 x 7cm
0060701 2lt ø18 x 8cm
0060702 3lt ø20 x 9cm
0060703 5lt ø24 x 10cm
pack: 1

0060600 2,2lt ø16 x 11cm
0060601 3lt ø18 x 12cm
0060602 4lt ø20 x 13cm
0060603 7lt ø24 x 15cm
pack: 1

0060510 ø16cm
0060511 ø18cm
0060512 ø20cm
0060513 ø24cm
0060514 ø28cm
0060515 ø32cm
0060516 ø36cm
0060517 ø40cm
0060518 ø45cm
0060519 ø50cm
pack: 1

0060800 ø20cm
0060801 ø24cm
0060802 ø28cm
0060803 ø32cm
0060804 ø36cm
0060805 ø40cm
pack: 1
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ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS

0061820 20cm
0061821 22cm
0061822 24cm
0061823 26cm
0061824 28cm
0061825 30cm
0061826 34cm
pack: 1

0061830 20cm
0061831 22cm
0061832 24cm
0061833 26cm
0061834 28cm
0061835 30cm
0061836 34cm
pack: 1

0061009 28cm
pack: 1

0061827 28 x 6cm
pack: 1

TEFLON™ 
 
IS A TRADEMARK OF  THE CHEMOURS COMPANY FC, LCC, USED UNDER LICENSE 

BY YALCO - SOCRATES D. CONSTANTINOY AND SON S.A.

Τα επαγγελματικά αντικολλητικά τηγάνια Fest Chef & Chef Plus είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους 
εστιών - εκτός επαγωγικών. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, με καθαρότητα μετάλλου 99,5%. 
Τέλεια εφαρμογή στην εστία για ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας. Η άριστης ποιότητας αντικολ-
λητική επικάλυψη Teflon Classic της Chemous εγγυάται την αντοχή στην επαγγελματική χρήση.

The professional non stick frying pans Fest Chef & Chef Plus are suitable for all heat sources apart from 
induction hobs. They are made of aluminum alloy 99,5% purity . Evenly rest on the hob ensures a uniform heat 
distribution. The high quality non-stick coating with Teflon Classic by Chemous ensures durability for professional 
use.

Η λαβή του τηγανιού CHEF είναι σιδερένια / The CHEF pan handle is made of steel

Η ανοξείδωτη λαβή του τηγανιού CHEF PLUS με σιλικόνη προσφέρει σταθερό κράτημα και προστασία από τη θερμότητα.
The stainless steel handle of the frypan CHEF PLUS with silicon offers stability and heat protection.

 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ WOK ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΗΓΑΝΙ ΒΑΘΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ CHEF

 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΗΓΑΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ CHEF

NON STICK ALUMINUM WOK

NON STICK ALUMINUM FRYING PAN DEEP CHEF

NON STICK ALUMINUM FRYING PAN CHEF

 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΗΓΑΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ CHEF PLUS

NON STICK ALUMINUM FRYING PAN WITH SILICON HANDLE CHEF PLUS



437

Tα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας  / The items with star sign (*) are offered upon special order

XXXXXXXXXX

ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS

ΣΚΕΥΗ - POTS EXCELLENCE

Κατσαρόλα βαθιά χωρίς καπάκι S/S  - 18/10 
Deep saucepan without lid S/S - 18/10
*1756912 691012 60cl 12 x 6cm
*1756914 691014 1lt 14 x 7cm
*6240611 691016 1,6lt 16 x 8cm
*6240612 691018 2,2lt 18 x 9cm
*6240613 691020 3,1lt 20 x 10cm
*6240614 691024 5,4lt 24 x 12cm
*6240615 691028 8,6lt 28 x 14cm
pack: 1

Χύτρα σωτέ χωρίς καπάκι S/S - 18/10
Sautepan without lid S/S - 18/10
*6240628 697028 5,5lt 28 x 9cm
*6240629 697032 8lt 32 x 10,5cm
*6240630 697036 12lt 36 x 12cm
*6240631 697040 16lt 40 x 13cm
*6240632 697045 23lt 45 x 15cm
*6240633 697050 32lt 50 x 16,5cm
pack: 1

Κατσαρόλα ρηχή χωρίς καπάκι S/S - 18/10
Saucepan without lid S/S - 18/10
*6240625 696020 2lt 20 x 6,5cm
*6240626 696024 3,6lt 24 x 8cm
*6240627 696028 5,5lt 28 x 9cm
pack: 1

Μαρμίτα χωρίς καπάκι S/S - 18/10
Stockpot without lid S/S - 18/10
*6246946 694024 10,8lt 24 x 24cm
*6246947 694028 17,2lt 28 x 28cm
*6246948 694032 25lt 32 x 32cm
*6246943 694036 36lt 36 x 36cm
*6246944 694040 50lt 40 x 40cm
*6246945 694045 72lt 45 x 45cm
*6246949 694050 98lt 50 x 50cm
pack: 1

Χύτρα βαθιά χωρίς καπάκι S/S  - 18/10
Saucepot without lid S/S - 18/10
*6240601 690024 7lt 24 x 16cm
*6240602 690028 11lt 28 x 18,5cm
*6240603 690032 17lt 32 x 21,5cm
*6240604 690036 24lt 36 x 24cm
*6240605 690040 34lt 40 x 27cm
*6240606 690045 47lt 45 x 30cm
*6240607 690050 64lt 50 x 33cm
pack: 1

Χύτρα ρηχή χωρίς καπάκι S/S - 18/10
Casserole without lid S/S - 18/10
*6240617 693024 5,4lt 24 x 12cm
*6240618 693028 8,6lt 28 x 14cm
*6240619 693032 12,8lt 32 x 16cm
*6240620 693036 18,3lt 36 x 18cm
*6240621 693040 25lt 40 x 20cm
*6240622 693045 36lt 45 x 22,5cm
*6240623 693050 49lt 50 x 25cm
pack: 1

•  Eνισχυμένο χείλος
•  Χειρολαβή από ανοξείδωτο ατσάλι ειδικά 
κατασκευασμένο για να μην μεταδίδεται 
η θερμότητα. Απόλυτα εφαπτόμενη στο 
σώμα χωρίς κενά ένωσης.

•   Σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής (Nf & 
NSF).

•   Aνοξείδωτο ατσάλι ειδικής κατασκευής
•   Πάτος «sandwich» για ομοιόμορφη διάχυ-
ση θερμότητας και τέλεια επίπεδο πάτο 
που δεν παραμορφώνεται.

•  Reinforced «easy-pour» rim.
•  Waterproof stainless steel “stay-cool” 

handles.
•  Compliant with hygiene standards (NF and 

NSF).
•  Special stainless steel body.
•  «Sandwich» aluminium heat diffuser base 

with shape memory for perfect flatness.

Kαπάκι S/S  - 18/10 / Lid S/S - 18/10
*6242014 692014 14cm
*6242016 692016 16cm
*6242018 692018 18cm
*6242020 692020 20cm
*6242024 692024 24cm
*6242028 692028 28cm
*6242032 692032 32cm
*6242036 692036 36cm
*6242040 692040 40cm
*6242045 692045 45cm
*6242050 692050 50cm
pack: 1

10
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ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS

ΤΗΓΑΝΙΑ - PANS ELITE CHEF

ΤΗΓΑΝΙΑ - PANS ELITE CERAMIQUE

ΤΗΓΑΝΙΑ - PANS CLASSE CHEF

Αντικολλητικό τηγάνι αλουμινίου
Νon stick aluminium frying pan
6246516 665116 50cl 16 x 3,5cm
6246520 665120 90cl 20 x 4cm
6246522 665122 1,1lt 22 x 4cm
6246524 665124 1,3lt 24 x 4cm
6246526 665126 1,9lt 26 x 4,5cm
6246528 665128 2lt 28 x 4,5cm
6246532 665132 3lt 32 x 5cm
6246536 665136 4lt 36 x 5cm
6246540 665140 5lt 40 x 5,5cm
pack: 1

Αντικολλητικό blinis τηγάνι αλουμινίου
Νon stick aluminium blinis frying pan
1758692 665612 20cl 12 x 2cm
pack: 1

Βαθύ αντικολλητικό τηγάνι αλουμινίου
Νon stick aluminium sautepan
6246682 668220 1,6lt 20 x 6cm
6246683 668224 2,6lt 24 x 6,5cm
6246684 668228 3,8lt 28 x 8cm
6246685 668232 6lt 32 x 8,5cm
pack: 1

Aντικολλητικό τηγάνι κρέπας αλουμινίου
Νon stick aluminium crepe pan
6246625 666125 80cl 25 x 2cm
6246628 666128 1,1lt 28 x 2cm
pack: 1

•  4 «σταυρωτές» στρώσεις αντικολλητικού 
υλικού για έντονη επαγγελματική χρήση.

•  Σιδερένια χειρολαβή με εποξική βαφή 
στερεωμένη με ισχυρά πριτσίνια. Κατάλ-
ληλη για θερμοκρασία έως 150°C.

•  4 cross-layer coating for intensive use.
•  Riveted steel handle, epoxy coating. 

Suitable for temperatures of up to 150°C.

4mm 5mm

Επαγωγικό αντικολλητικό τηγάνι αλουμινίου 
Induction non stick aluminium frying pan
*1759050 678520 1,3lt 20 x 5cm
*1759051 678524 2lt 24 x 5cm
*1759052 678528 2,5lt 28 x 5cm
*1759053 678532 3,5lt 32 x 5cm
pack: 1

Επαγωγικό αντικολλητικό τηγάνι αλουμινίου με 
κεραμική επίστρωση / Induction nonstick alluminum 
frying pan with ceramic coating
*1755077 665220 20 x 4cm
*1759055 665254 24 x 4cm
*1751755 665228 28 x 4,5cm
*1759057 665232 32 x 5cm
pack: 1

•  Σώμα αλουμινίου με εύκαμπτη αντικολλη-
τική επίστρωση τεσσάρων στρωμάτων. 

•  Τα πριτσίνια είναι καλυμένα με teflon
• Ανοξείδωτο χερούλι.

•  Thick aluminium body with four-layer 
flexible non-stick coating. 

• The rivets are covered with teflon. 
• Stainless steel handle.

to

5mm

4mm450ºC
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ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS

ΤΗΓΑΝΙΑ - PANS TRADITION

ΦΡΥΤΟΥΡΑ - DEEP FRYER BLACK STEEL

*6246920 669420 80cl 20 x 3,5cm
*6246924 669424 1,4lt 24 x 4cm
pack: 1

Επαγωγικό ανοξείδωτο αντικολλητικό τηγάνι  / Induction non stick stainless steel frying pan
*6246928 669428 2,2lt 28 x 4,5cm
*6246932 669432 3,2lt 32 x 5cm
pack: 1

•  Τηγάνι από ανοξείδωτο ατσάλι με εξαιρε-
τικά ανθεκτική αντικολλητική επίστρωση 
«Εχcalibur». 

•  Πάτος «sandwich» για ομοιόμορφη διάχυ-
ση θερμότητας και τέλεια επίπεδο πάτο 
που δεν παραμορφώνεται

•  Σωληνωτή χειρολαβή που δεν επιτρέπει 
την μετάδοση της θερμότητας.

•  Extra resistant «Excalibur» non stick 
coating sainless steel  frying pan.

•   «Sandwich» aluminium heat diffuser base 
with shape memory for perfect flatness.

• Riveted stay-cool handle in stainless steel 
tube.

ΣΚΕΥΗ - POTS ALLIANCE

• Χαλκός εξωτερικά 
•  Ανοξείδωτο ατσάλι εσωτερικά : δεν 
χρειάζεται ειδική συντήρηση ή γάνωμα 

• Λαβές από χυτοσίδηρο 

 • Smooth copper exterior.
• Stainless steel interior: no special 
maintenance or tin plating.
• Cast iron handle and grips.

Zητήστε μας τον κατάλογο Matfer για την πλήρη 
συλλογή χάλκινων σκευών «Alliance». 

Ask us the Matfer catalogue for the complete 
assortment of copper pots & pans «Alliance».

Κατσαρολάκι / Saucepan
*1758694 360012 70cl 12 x 6,5cm
pack: 1

Τηγάνι στρογγυλό / Round frying pan
*6243671 369024 24 x 5cm
pack: 1

Κατσαρόλι με χέρι / Slanted saute pan with handle
*6243719 373028 4,7lt 28 x 9cm
pack: 1

• Wok με ημισφαιρικό πάτο.
•  Κατάλληλο για χρήση σε εστία wok induc-

tion με ημισφαιρική βιτροκεραμική εστία 
“Schott”. 

• Wok with semi-spherical bottom
•  Suitable for Wok induction cooker fitted 
with a “Schott” semispherical vitro-ceram-
ic.

Ανοξείδωτο wok / Stainless steel wok
*6246830 686730 4lt 30 x 10cm 
*6246835 686735 5lt 35 x 10 cm
pack: 1

Φριτούρα & καλάθι / Deep fryer with basket
1750661 062060 6lt 32cm
1750662 062062 12,2lt 40cm
1750663 062063 17,3lt 45cm
pack: 1

Κατασκευασμένο από ανθρακούχο χάλυβα 
(ατσάλι) με εξαιρετικές ιδιότητες στην θερμι-
κή αγωγιμότητα. Κατάλληλο και για φούρνο. 
Αποφυγή πλυσίματος με νερό και σαπούνι, συνι-
στάται σκούπισμα με πανί εμποτισμένο σε λάδι.

 Made of carbon steel with excellent properties 
in thermal conductivity. Suitable and for oven. 
Avoid washing with water and soap, it is 
suggested to wipe it with oil-soaked cloth.

6246830

1,2mm

6246835

1,5mm

10

2,5mm

2,5mm
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ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS
CAST
IRON

ΤΗΓΑΝΙΑ - FRYING PAN   

Tηγάνι / Frying pan “Lyonnaise”
*4420365 2255240 ø24 x 4cm
*4420366 2255280 ø28 x 4cm
*4420367 2255320 ø32 x 4,5cm
*4420368 2255360 ø36 x 4,5cm
*4420369 2255400 ø40 x 4,5cm
pack: 1

Tηγάνι με χερούλι hooked
Frying pan with hooked handle
*4420371 2256160 ø16 x 2,5cm
*4420372 2256200 ø20 x 3cm
*4420373 2256240 ø24 x 3cm
*4420374 2256280 ø28 x 3cm
*4420376 2256320 ø32 x 4cm
*4420377 2256360 ø36 x 4cm
*4420378 2256400 ø40 x 4,5cm
*4420379 2256450 ø45 x 4,5cm
pack: 1

Tηγάνι με καμπυλωτό χερούλι hooked
Frying pan with curving hooked handle
*4420380 2257200 ø20 x 3cm
*4420381 2257240 ø24 x 3cm
*4420382 2257280 ø28 x 3cm
pack: 1

Tηγάνι με 2 χερούλια
Frying pan with 2 side handles
*4420383 2258200 ø20 x 3cm
*4420384 2258240 ø24 x 3cm
pack: 1

Δίσκος ξύλινος για τηγάνια ø24εκ.
Wooden tray for frying pan ø24cm
*4420364 2256241 ø26 x 1,8cm
pack: 1

Δίσκος ξύλινος για τηγάνια ø28εκ.
Wooden tray for frying pan ø28cm
*4420375 2256281 ø30 x 1,8cm
pack: 1
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ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS
CAST
IRON

ΣΚΕΥΗ - POTS

Tηγάνι με 2 στόμια και 1 χυτό χερούλι
Frying pan with 2 spouts and a cast-on shaft hadle
*4420421 3524160 ø16 x 3cm
*4420422 3524200 ø20 x 4cm
pack: 1

Tηγάνι με 2 στόμια και 1 χυτό χερούλι
Frying pan with 2 spouts and a cast-on shaft hadle
*4420423 3524250 ø25 x 5cm
pack: 1

Tηγάνι για 7 pancake
Stuffed pancake pan for 7 takoyaki
*4420428 3526007 ø20,5 x 3,5cm
pack: 1

Χύτρα από μαντέμι, επισμαλτωμένη 
με καπάκι / Roaster pan enamelled with lid 
*4420419 3540240 3,8lt ø24 x 12cm
pack: 1

Χύτρα οβάλ από μαντέμι επισμαλτωμένη, με 
καπάκι / Roaster pan enamelled oval with lid 
*4420420 3541335 5,2lt 33,5x26,5x11,5cm
pack: 1

Tηγάνι - γκριλ με 1 στόμιο και χερούλι
Griddle pan with 1 spout and handle
*4420429 3527220 22 x 22 x 3,5cm
pack: 1

5,5cm

Κατσαρόλα από μαντέμι, επισμαλτωμένη 
με καπάκι / Cocotte enamelled with lid
*4420416 3525100 ø10 x 6,5cm
pack: 1

Κατσαρόλα από μαντέμι, επισμαλτωμένη 
με καπάκι / Cocotte enamelled with lid
*4420418 3525102 ø10 x 6,5cm
pack: 1

Κατσαρόλα οβάλ από μαντέμι, 
επισμαλτωμένη με καπάκι
Cocotte enamelled oval with lid
*4420425 3525120 12,5 x 9,5 x 6,5cm
pack: 1

Δίσκος ξύλινος για στρογγυλά 
κατσαρόλια 4420416 & 4420418  / Wooden 
tray for round cocottes 4420416 & 4420418
*4420413 3525001 ø10cm 13 x 11 x 1,6cm
pack: 1

Δίσκος ξύλινος για οβάλ 
κατσαρολάκι 4420425
Wooden tray for oval cocottes 4420425
*4420424 3525002 18 x 10 x 1,6cm
pack: 1

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΙΑ - COCOTTES
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ΣΚΕΥΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ - SERVING PANS   

Σκεύος σερβιρίσματος με αποσπώμενο χερούλι 
και ξύλινο δίσκο / Serving pan with wooden tray and 
removable serving handle
*4420386 3520220 ø22 x 2,5cm
pack: 1

Σκεύος σερβιρίσματος με αποσπώμενο χερούλι 
και ξύλινο δίσκο / Serving pan with wooden tray and 
removable serving handle
*4420389 3521300 27 x 17,5 x 2cm
pack: 1

Σκεύος σερβιρίσματος με αποσπώμενο χερούλι 
και ξύλινο δίσκο / Serving pan with wooden tray and 
removable serving handle cow motif
*4420395 3523280 27 x 16 x 2cm
pack: 1

Σκεύος σερβιρίσματος μίνι με ξύλινο δίσκο και 
2 χερούλια / Serving pan mini with wooden tray and 
cast-on side handles
*4420411 3534180 18 x 9,5 x 3cm
pack: 1

Σκεύος σερβιρίσματος μίνι με ξύλινο δίσκο και 
χέρι / Serving pan mini with wooden tray and cast-on 
shaft handle
*4420409 3539120 12,5 x 10,5 x 2,5cm
pack: 1

Ανταλλακτικό χερούλι / Replacement handle
*4420387 3520221
pack: 1

Ανταλλακτικό χερούλι / Replacement handle
*4420390 3521301
pack: 1

Ανταλλακτικός ξύλινος δίσκος
Replacement wooden tray
*4420388 3520222 27 x 23 x1,5cm
pack: 1

Ανταλλακτικός ξύλινος δίσκος
Replacement wooden tray
*4420391 3521302 32 x 18 x1,5cm
pack: 1

Ανταλλακτικός ξύλινος δίσκος
Replacement wooden tray
*4420396 3523281 35 x 19 x1,5cm
pack: 1

Σκεύος σερβιρίσματος με ξύλινο δίσκο και 2 
χερούλια / Serving pan with wooden tray and cast-on 
side handles
*4420401 3535160 ø16 x 3,5cm
*4420402 3535180 ø18 x 4cm
pack: 1

Σκεύος σερβιρίσματος με ξύλινο δίσκο και 2 
χερούλια / Serving pan with wooden tray and cast-on 
side handles
*4420403 3536155 15,5 x 9,5 x 3cm
*4420404 3536180 18 x 12 x 3cm
*4420405 3536215 21,5 x 15,5 x 4,5cm
*4420406 3536240 24 x 17,5 x 5cm
pack: 1
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ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS
CAST
IRON

ΤΗΓΑΝΙΑ - FRYING PAN GIANT

ΤΑΨΙΑ - ROASTING PAN

Ταψί με 2 χερούλια / Roasting pan with 2 handles
*4420452 3531530 64-52 x 31 x 10cm
*4420453 3531531 64-52 x 31 x 15cm
pack: 1

Ταψί με 2 χερούλια / Roasting pan with 2 handles
*4420442 3533400 49,5-40 x 28 x 7,5cm
pack: 1

Ταψί με 2 χερούλια / Roasting pan with 2 handles
*4420444 5055730 81-73 x 37,5 x 10cm
pack: 1

Ταψί με 2 χερούλια / Roasting pan with 2 handles
*4420443 5055600 72-60 x 48 x 7,5cm
pack: 1

Ταψί με 2 χερούλια / Roasting pan with 2 handles
*4420441 3531540 55-47 x 29 x 7,5cm
pack: 1

Ταψί GN με 2 ανοξείδωτα αναδιπλούμενα χερούλια  
GN roasting pan with 2 stainless steel drop handles
*4420440 3530530 55-52 x 31,5 x 12,5cm
pack: 1

64cm
49,5cm

81cm

52cm

60cm47cm
52cm

40cm73cm

72cm55cm
55cm

Tηγάνι με 2 χερούλια
Frying pan with 2 handles
*4420430 5055500  11kg ø50 x 7cm
pack: 1

Tηγάνι με 2 χερούλια και διαχωριστικό
Frying pan with 2 handles and central bar
*4420435 5055501  13,5kg ø50 x 7cm
pack: 1

Tηγάνι με χερούλι στρογγυλό μετακινούμενο 
Frying pan with removable round handle
*4420431 5055650  23kg ø65 x 9cm
*4420433 5055800 43kg ø80 x 12cm
pack: 1

Tηγάνι με αποσπώμενο χερούλι στρογγυλό 
και διαχωριστικό / Frying pan with removable 
round handle and central bar
*4420436 5055652  26kg ø65 x 9cm
*4420438 5055802 46kg ø80 x 12cm
pack: 1

Tηγάνι με χερούλι με αποσπώμενο χέρι 
Frying pan with removable shaft handle
*4420432 5055651  23kg ø65 x 9cm
*4420435 5055801 44kg ø80 x 12cm
pack: 1

Tηγάνι με αποσπώμενο χερούλι και 
διαχωριστικό / Frying pan with removable 
shaft handle and central bar
*4420437 5055653  27kg ø65 x 9cm
*4420439 5055803 44kg ø80 x 12cm
pack: 1
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ΣΚΕΥΗ & ΤΗΓΑΝΙΑ - POTS & PANS

ΤΑΨΙΑ - BAKING PANS   

Ταψί χρωμίου-νικελίου με 2 χερούλια
Roasting pan crhome-nickel with 2 handles
*4420450 1653450 48 x 33 x 8,5cm
*4420451 1653561 59 x 42 x 10cm
pack: 1

Ταψί ανοξείδωτο με 2 χερούλια
Roasting pan stainless steel with 2 handles
*4420448 1106350 38 x 27,5 x 6,5cm
*4420449 1106400 43 x 31 x 7cm
pack: 1

Αντικολλητικό στρογγυλό ταψί  
αλουμινίου / Non stick aluminum 
round pan
0061180 ø26 x 6cm
0061181 ø28 x 6cm
0061182 ø30 x 6cm
0061183 ø32 x 6cm
0061184 ø34 x 6cm
0061185 ø36 x 6cm
0061186 ø38 x 6cm
pack: 3

Αντικολλητικό βαθύ στρογγυλό ταψί 
αλουμινίου
Non stick aluminum deep round pan
0061189 ø23 x 7cm
pack: 3

Αντικολλητικό ορθογώνιο ταψί 
αλουμινίου /Non stick aluminum 
rectangular pan
0061190 32 x 25 x 6cm
0061191 36 x 28 x 7cm
0061192 40 x 30 x 7cm
0061193 44 x 33 x 7cm
pack: 3

Διάτρητος (ø3mm) δίσκος blue steel  
Blue steel perforated (ø3mm) baking pan
*6244003 310157 GN1/1 53 x 32,5 x  0,15cm
  1753116 310156 60 x 40 x 0,15cm
pack: 1

•   Δίσκοι αλουμινίου με αντικολλητική επίστρω-
ση, PTFE.

•  Επίστρωση βερνικιού στην κάτω πλευρά, για 
ασφαλή επαφή με τρόφιμα.

• Μέγιστη θερμοκρασία ψησίματος: 250°C.
•  Οι δίσκοι αυτοί είναι 3 φορές ελαφρύτεροι 
από ένα συνηθισμένο μεταλλικό δίσκο.

•  Δεν σκουριάζουν, μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν σε ψυκτικούς θαλάμους και χώρους 
αποστράγγισης.

• Δεν χρειάζονται λίπανση.

• Aluminium trays with non-stick coating, PTFE.
• Food-safe lacquered underside.
• Maximum cooking temperature: 250°C.
•  These trays are 3 times lighter than a 
standard black sheet metal tray.

•  Do not rust, can be used in cold stores and 
proofing rooms.

• No need to grease.

Απαραίτητη προετοιμασία Blue steel δί-
σκων πριν την πρώτη χρήση: Zεστάνετε 
τους δίσκους στο φούρνο στους 100°C και 
σκουπίστε  με στεγνό, καθαρό πανί. Επαναλά-
βετε την διαδικασία 3 φορές. Λιπάνετε τους 
δίσκους με λάδι ή καλής ποιότητας φυτικό 
λίπος και τοποθετήστε στο φούρνο στους 
180°C για 2 ώρες. Σκουπίστε ξανά με στεγνό 
καθαρό πανί και λιπάνετε ξανά. Είναι έτοιμοι 
για χρήση. Η λίπανση πρέπει να επαναλαμβά-
νεται πριν από κάθε χρήση. Υπενθύμιση: Οι 
δίσκοι από Blue Steel  είναι ευαίσθητοι στην 
υγρασία. Δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε 
υγρό περιβάλλον. Καθαρίστε μόνο με στεγνό 
πανί. Η χρήση σκληρού σφουγγαριού απαγο-
ρεύεται καθώς μπορεί να φθείρει την επιφά-
νεια του μετάλλου και να χάσει τις ιδιότητές 
του. Το πλύσιμο δεν συνιστάται. Στην περί-
πτωση που πλυθούν οι δίσκοι, σιγουρευτείτε 
ότι τους στεγνώσατε καλά και επαναλάβετε 
την προαναφερόμενη διαδικασία λίπανσης 
αμέσως. Μέγιστη θερμοκρασία ψησίματος 
+350°C.

Preparation tips for using Blue Steel 
sheets: The new sheets must be used after a 
pre-treatment curing process. The new sheets 
must be heated to 100°C for a good hot 
cleaning, with a piece ofcloth. The operation 
must be repeated three times. Then, the 
sheets or pans must be greased with oil or 
good-quality fat food andheated at 180°C for 
2 hours. Clean with the piece of cloth once 
again when out of the oven, and then grease 
them. They are ready to be used. The greasing 
operation must be repeated before every use. 
Reminder: Blued plate sheets are humidity-
sensitive. They should not be stored in a wet 
environment (cold chamber, fermentation 
chamber). Clean only with dry cloth. The use 
of abrasive sponge is forbidden. It can damage 
the top layer of metal and make it lose its 
properties. Washing is not recommended. If 
sheets are washed, make sure to dry them and 
grease them immediately afterwards, following 
the above-described process. Maximum 
operating temperature +350°C /662°F.

Αντικολλητικός δίσκος αλουμινίου 
Non stick ‘‘Exal’’ sheet aluminum
1753103 310203 53 x 32,5 x 0,17cm
1753102 310202 60 x 40 x 0,17cm
pack: 1

Περισσότερα ταψιά θα βρείτε στις υποκατηγορίες ZΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΠΙΤΣΑ

You will find more pans in the subcategories PASTRY & PIZZA
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ΜΑΧΑΙΡΙΑ - KNIVES

Πριν από χίλια χρόνια, οι Ιάπωνες ξιφομάχοι ανέπτυξαν την υψηλή τέχνη της κατασκευής σπαθιών για να παρέχουν δυνατές, 
κοφτερές λεπίδες για τους Σαμουράι, τη φοβερή κάστα των πολεμιστών. Τα μαχαίρια Global είχαν κατασκευαστεί στο χέρι στην 
Ιαπωνία χρησιμοποιώντας την ίδια παράδοση για περισσότερα από 30 χρόνια και αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας τις καλύτερες 
διαθέσιμες πρώτες ύλες. Όπως τα ξίφη των Σαμουράι πριν από αυτά, κάθε μαχαίρι ζυγίζεται προσεκτικά για να εξασφαλίσει τέλεια 
ισορροπία στο χέρι. Τα μαχαίρια Global  εισήχθησαν στην αγορά από τον Komin Yamada, έναν θρυλικό Ιάπωνα σχεδιαστή προϊ-
όντων. Του δόθηκε μια ενημέρωση για να δημιουργήσει μια σειρά από μαχαίρια που ήταν πραγματικά καινοτόμα και διαφορετικά, 
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες μεθόδους και μηχανήματα κατασκευής με τα πιο πρόσφατα υλικά από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Δημιούργησε μια σειρά από μαχαίρια κουζίνας που έφεραν την τέχνη της ιαπωνικής κατασκευής μαχαιριών σε δυτικούς 
καταναλωτές και σεφ. Η Global Knives χρησιμοποιεί τον αποκλειστικό της χάλυβα, Chromova18 σε όλα τους τα μαχαίρια, έναν 
χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα με μίγμα μολυβδαινίου και βαναδίου που επιτυγχάνει βαθμολογία σκληρότητας 56-58 
HRC. Αυτό προσφέρει μαχαίρια που είναι εξαιρετικής ποιότητας και εργονομίας. Όλες οι σειρές Global χρησιμοποιούν λαβή από 
ανοξείδωτο χάλυβα, χαρακτηριστικό που έχει γίνει το σήμα κατατεθέν της μάρκας. 

A thousand years ago, Japanese sword-smiths developed the high art of swords making to provide strong, sharp blades for the 
Samurai the feared warrior caste. Global knifes had been hand crafted in Japan using the same tradition for over 30 years and are 
developed using the best raw materials available. Like the Samurai swords before them, each knife is carefully weighted to ensure 
perfect balance in the hand Global Knives were introduced to the market by Komin Yamada, a legendary Japanese product designer. 
He was given a brief to create a range of knives that were truly innovative and different, using the best available manufacturing 
methods and machinery with the latest stainless steel materials. He created a series of kitchen knives which brought the art of 
Japanese knife making to Western consumers and chefs. Global Knives use their proprietary steel, Chromova18 in all their knives, 
a high carbon steel with molybdenum and vanadium mix achieving a hardness rating of 56-58 HRC. This offers knives that are 
ergonomic and of excellent quality. All Global ranges use a stainless steel handle, a feature that has become the brand’s trademark. 
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ΜΑΧΑΙΡΙΑ - KNIVES

UKON NEW

2523102

GU-02

pack: 1

Mαχαίρι μαγείρου
Asia
Cook’s knife Asia
18cm

2523101
GU-01

pack: 1

Mαχαίρι μαγείρου
Cook’s knife
20cm

Υποδεχόμαστε την νεα σειρά UKON της GLOBAL. Το όνομα «UKON» έχει πολλές θετικές συνδηλώσεις 
στον ιαπωνικό μύθο. Η αγαπημένη μας χρήση της λέξης έγκειται στην έκφραση «Tachibana No Ukon» που 
αναφέρεται στο δέντρο μανταρινιάς που φυτεύτηκε συμβολικά στη δεξιά πλευρά του Αυτοκρατορικού Παλα-
τιού στο Κιότο. Λέγεται ότι εξισορροπεί το δέντρο κερασιάς που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, γνωστό 
ως «Sakura No Sakon». Μαζί, αντικατέστησαν τους Φρουρούς των Σαμουράι που μέχρι τότε προστάτευαν τον 
Αυτοκράτορα, αλλά οι οποίοι θεωρούνταν ότι δεν ήταν πλέον απαραίτητοι σε περιόδους ειρήνης. Σύμφωνα με 
την αληθινή παγκόσμια παράδοση, το μαχαίρι είναι κατασκευασμένο από το καλύτερο υλικό από ανοξείδωτο 
χάλυβα και η σειρά UKON διαθέτει παχύτερες λεπίδες για βελτίωση της απόδοσης. Τα μαχαίρια UKON υπό-
κεινται σε ακόμη πιο ακριβείς εργασίες λείανσης και φινιρίσματος, καθιστώντας τα 10 τοις εκατό πιο αιχμηρά 
από το κουτί τους. Τα μαχαίρια έχουν σχεδιαστεί με ένα αμφιδέξιο στήριγμα αντίχειρα που κάθεται πιο κοντά 
στη λεπίδα για πρόσθετο έλεγχο και αποτελεσματικότητα. Η κάτω πλευρά της λαβής διαθέτει τις εσοχές του 
εμπορικού σήματος της GLOBAL, καθιστώντας τα μαχαίρια UKON εξαιρετικά άνετα στο κράτημα.

We introduce New line of Global, UKON. The name ‘UKON’ has many positive connotations in Japanese 
legend. Our favourite use of the word lies in the expression ‘Tachibana No Ukon’ referring to the Mandarin 
Tree that was symbolically planted on the right-hand side of the Imperial Palace in Kyoto. It was said to balance 
the Cherry Blossom Tree on the left-hand side, known as the ‘Sakura No Sakon’. Together they replaced the 
Samurai Guards who had until then protected the Emperor, but who were deemed no longer necessary during 
times of peace. In true GLOBAL tradition, the knife is constructed from the best Stainless Steel material and the 
UKON series features thicker blades to enhance performance. UKON knives are subject to even more precise 
grinding and finishing work, making them 10 percent sharper out of the box. The knives are designed with an 
ambidextrous thumb rest that sits closer to the blade for added control and efficiency. The underside of the 
handle features GLOBAL’s trademark indentations, making UKON knives extremely comfortable to hold.

10% πιο αιχμηρό σε σύγκριση με άλλες
σειρές μαχαιριών Global

10% sharper compared to other Global
knife collections

Άνεση στο κράτημα
Comfortable to hold

Αμφιδέξια εσοχή αναχειρα
Ambidextrous thumb rest
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ΜΑΧΑΙΡΙΑ - KNIVES

UKONNEW

2523104

GU-04

pack: 1

Mαχαίρι santoku
ραβδωτό
Santoku knife fluted
18,5cm

2523120

GUS-20

pack: 1

Mαχαίρι santoku
ραβδωτό
Santoku knife fluted
13cm

2523105

GU-05

pack: 1

Mαχαίρι ψητού 
κρέατος
Carving
21cm

2523110

GUM-10

pack: 1

Μαχαίρι
λαχανικών
Vegetable knife 
13cm

2523130

GUF-30

pack: 1

Mαχαίρι 
ξεφλουδίσματος 
Paring khife
9cm

2523122

GUS-22

pack: 1

Mαχαίρι γενικής 
χρήσης οδοντωτό 
Utility knife scallop
15cm

2523132

GUF-32

pack: 1

Mαχαίρι
γενικής χρήσης 
Utility knife
13cm

2523124

GUS-24

pack: 1

Mαχαίρι
γενικής χρήσης 
Utility knife
15cm

2523131

GUF-31

pack: 1

Mαχαίρι 
κρέατος
 Steak knife
13cm

2523103

GU-03

pack: 1

Μαχαίρι 
ψωμιού
Bread knife
22cm
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ΜΑΧΑΙΡΙΑ - KNIVES

NI

Τα νέα μαχαίρια κουζίνας της Global Ni έχουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που περιμένουμε από την παγκόσμιας φήμης εταιρεία 
Global - την απαράμιλλη τεχνολογία κοπής, το κομψό και μοναδικό σχεδιασμό και την ισορροπία ακρίβεας.                                                                                                                                       
Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Με το καινοτόμο σχέδιο λαβής και το ανατολικού τύπου design  αποτυπώνεται η διαφορετικότητα της σειράς 
Ni. Σχεδιασμένο από τον δημιουργό οραματιστή Komin Yamada, η νέα σειρά Global Ni είναι ήδη χαρακτηρισμένη από τους ειδικούς ως 
ένα από τα καλύτερα επαγγελματικά μαχαίρια κουζίνας της αγοράς

New Global Ni Kitchen Knives have all the quality characteristics that we expect from the world-renowned Global Company - unrivaled 
cutting technology, sleek and unique design, and precision balance. But not only that. With the innovative grip design and the eastern design, 
Ni makes the difference. Designed by the vision maker Komin Yamada, the new Global Ni is already characterized by experts as one of the 
best professional kitchen knives on the market

Αιχμηρή άκρη σε οξεία γωνία παραμένει 
αιχμηρή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Superior razor sharp edge ground steeply to 
a point on an acute angle holding a sharper 

edge for longer.

Ισσοροπημένη λαβή με ακρίβεια, κούφια και 
γεμισμένη με άμμο

Precisely balanced hollow sand filled handle

Ομαλά περιγράμματα και κατασκευή χωρίς ενώσεις, εξα-
λείφει τις παγίδες τροφών ή βρωμιάς προσφέροντας την 

απόλυτη ασφάλεια και υγιεινή

Smooth contours and seamless construction, eliminates 
food or dirt traps offering the ultimate safety and hygiene
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NI

2524001

GN-002

pack: 1

Mαχαίρι μαγείρου
ραβδωτό
Cook’s knife fluted
20cm

2524011

GN-003

pack: 1

Mαχαίρι μαγείρου
ραβδωτό
Cook’s knife fluted
26cm

2524051

GN-005

pack: 1

Μαχαίρι 
τεμαχισμού
Slicer
23cm

2524031

GNM-04

pack: 1

Μαχαίρι 
τεμαχισμού flex
Slicer
16cm
 

2524071

GNS-01

pack: 1

Mαχαίρι μαγείρου
ραβδωτό
Cook’s knife fluted
11cm

2524061

GNFS-01

pack: 1

Mαχαίρι 
ξεφλουδίσματος
Paring knife
9cm

2524041

GN-006

pack: 1

Μαχαίρι ραβδωτό 
λαχανικών
Vegetable fluted
18cm

2524008

GNM-08

pack: 1

Μαχαίρι
λαχανικών
Vegetable plain 
16cm

2524012

GNM-12

pack: 1

Mαχαίρι 
γενικής χρήσης 
Utility knife
18cm
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SAI

Με σφυρηλατημένο τελείωμα που αποτρέπει 
να «στομώνει» από την τροφή η λεπίδα

Hammered finish prevents food from sticking 
to the blade

Mε πυρήνα από ατσάλι Cromova Sanso18 και 
επίστρωση από SUS410 ανοξείδωτο ατσάλι

Cromova Sanso 18 steel core clad with a 
layer of SUS410 stainless steel

σφυρήλατη λεπίδα 3 στρώσεων

hummered finish blade

Η εσοχή αυτή βοηθάει στο κράτημα 
της λαβής με άνεση

Thumb grip makes this knife 
comfortable to hold by the handle

Τα επαγγελματικά μαχαίρια Global κατασκευάζονται 
με το χέρι στο εργοστάσιο Yoskikin στην Ιαπωνία. 
Λόγω της ποιότητας και της μοναδικότητας τους 
έχουν διακριθεί  για πολλαπλά χρόνια σε όλους τους 
επίσημους διαγωνισμούς.
•  Τα μαχαίρια Global είναι ακονισμένα και στις δύο 
πλευρές της λεπίδας.

•  Κατασκευάζονται από το καλύτερο και υψηλής ποι-
ότητας ανοξείδωτο ατσάλι CROMOVA 18 SANSO 
το οποίο τους προσδίδει υψηλή ανθεκτικότητα και 
τα κάνει πιο κοφτερά. 

•  Ακονίζονται απότομα δημουργώντας μια οξεία γω-
νία.

•  Η λαβή είναι στενή και στιβαρή και έχει το ίδιο βά-
ρος με την λεπίδα  με αποτέλεσμα να  δημιουργείται 
τέλεια ισορροπία στο μαχαίρι.

•  Το υψηλό ποσοστό σε χρώμιο είναι το κύριο συ-
στατικό στο οποίο οφείλεται η υψηλή αντίσταση 
στην σκουριά, σε κηλίδες και στη διάβρωση.

Professional Global knives are crafted by hand in 
Yoskikin’s factory and their origin is Japan. Because 
of their quality and uniqueness are distinguished for 
several years in all wellknown competitions. 
•  Global knives are sharpened on both sides of the 
blade.

•  Made of the best quality stainless steel CROMOVA 
18 SANSO which insures high durability and  
sharperness.

• Edged sharply creating a beech angle.
•  The handle is narrow and rugged and has the same 
weight as the blade thus creating a perfect balance of 
the knife.

•  The high proportion of chromium is the main 
component of which is due to the high resistance to 
rust in spots and corrosion.
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SAI

2523015

SAI-M05

pack: 1

Mαχαίρι γενικής 
χρήσης «flexible»
Utility knife «flexible»
17cm

2523031

SAI-F01

pack: 1

Mαχαίρι 
ξεφλουδίσματος
Paring knife
9cm

2523022

SAI-S02R

pack: 1

Mαχαίρι 
ξεφλουδίσματος
Paring knife
10cm

2523016

SAI-Μ06

pack: 1

Mαχαίρι 
λαχανικών
Vegetable knife
15cm

2523013

SAI-Μ02

pack: 1

Mαχαίρι 
γενικής χρήσης 
Utility knife
14,5cm
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G - SERIES

Η κατασκευή από τον Global είναι ένα μείγμα σύν-
θεσης από υψηλής ποιότητας Χρώμιο, ανοξείδωτο 
Vanadium χάλυβα σε συνδυασμό με 58RC, η σύνθε-
ση αυτή καθιστά αυτά τα μαχαίρια εξαιρετικά απίθα-
νο να ξεφλουδίσουν, αλλά παράλληλα τους προδίδει 
πολύ απαλή υφή.

Global’s proprietary blend of high Chromium,Vanadium 
steel is set at 58RC, making these knives highly unlikely 
to chip, and easy to touch up.

H κατασκευή αυτή σχηματίζει ένα ενιαίο σώμα υψηλής τεχνολογίας 
Cromova 18 από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν επιτρέπει τη συσσώρευ-
ση τροφίμων που είναι εστία μόλυνσης

Seamless construction forms a single pice of high-tech Cromova 
stainless steel that eliminates food and dirt traps

Οι κουκίδες στις λαβές δεν είναι 
μόνο για λόγους αισθητικής αλλά, 
εξασφαλίζουν και  αντιολισθητικό-
τητα στην λαβή.

The dots on the handles aren’t just 
for show, they ensure a non-slip grip

Στην παράδοση των Σαμουράι, τα μαχαίρια Global 
σταθμίζονται για να εξασφαλιστεί ότι είναι απόλυτα 
ισορροπημένα. Στερεώνονται επίσης σε μαγνήτη δί-
νοντας αρκετές επιλογές στην αποθήκευση.

In the Samurai tradition, Global knives are weighted 
to ensure they are perfectly balanced and are also 
magnetic allowing for a range of storage options.

Η σειρά GS είναι μια κλασική συλλογή από μικρά και μεσαία μαχαίρια με λαβές που έχουν το ίδιο βάρος με την λεπίδα. Κατάλληλο για όλες 
τις κατηγορίες τροφίμων.

The GS Series is a classic collection of small and medium knives with weighted hollow handles. Suitable for all areas of food preperation.
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G - SERIES

2520302

G-17 

pack: 1

Mαχαίρι 
μαγείρου
Cook’s knife
27cm

2522301

G-1

pack: 1

Mαχαίρι 
τεμαχισμού 
Slicer
21cm

2520301

G-16

pack: 1

Mαχαίρι 
μαγείρου
Cook’s knife
24cm

2520304

G-2

pack: 1

Mαχαίρι 
μαγείρου
Cook’s knife
20cm

2521101
G-3

pack: 1

Μαχαίρι κρέατος
Carving
21cm

2520212

G-78

pack: 1

Mαχαίρι μαγείρου
ραβδωτό
Cook flutted knife
18cm

*2521405

GF-99

pack: 1

Mαχαίρι μαγείρου
ραβδωτό
Cook flutted knife
20,5cm

2521401

GF-33

pack: 1

Μαχαίρι 
σεφ
Chef’s knife
21cm

2520303

GS-3

pack: 1

Μαχαίρι 
σεφ
Chef’s knife
13cm

2520401

G-21 

pack: 1

Mαχαίρι flexible 
ξεκοκαλίσματος
Boning knife 
flexible
16cm
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2521203

GF-36

pack: 1

Μπαλτάς 
λαχανικών
Vegetable chopper
20cm

2520804

G-30

pack: 1

Mαχαίρι φιλέτου 
swedish flexible
Swedish flexible 
knife
21cm

2520201

G10

pack: 1

Μαχαίρι 
σολωμού
Salmon slicer
31cm

2520803

G-20

pack: 1

Μαχαίρι φιλέτου 
flexible
Fillet knife flexible
21cm

2521501

G-7R

pack: 1

Μαχαίρι oriental 
deba
Oriental deba
18cm

2521502

G-11R

pack: 1

Μαχαίρι yanagi 
sashimi
Knife yanagi 
sashimi
25cm

2521207

G-81

pack: 1

Μπαλτάς λαχανικών
ραβδωτός
Vegetable chopper 
fluted
18cm

2522006

GSF-50

pack: 1

Mαχαίρι γενικής 
χρήσης universal
Utility knife flexible
15cm

2521201

G-5

pack: 1

Μπαλτάς 
λαχανικών
Vegetable chopper
18cm

2520402

GF-31 

pack: 1

Mαχαίρι 
ξεκοκαλίσματος
Boning knife
16cm
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2522005

GSF-49

pack: 1

Mαχαίρι γενικής 
χρήσης
Utility knife plain
11cm

G - SERIES

2522001

GS-11

pack: 1

Mαχαίρι γενικής 
χρήσης flexible
Utility knife flexible
15cm

2521803

GSF-46

pack: 1

Mαχαίρι ξεφλουδί-
σματος λαχανικών
Peeling
8cm

*2521804

GS-38

pack: 1

Mαχαίρι
 ξεφλουδίσματος 
Peeling
9cm

2521801

GS-8

pack: 1

Mαχαίρι ξεφλουδί-
σματος λαχανικών
Peeling knife
7cm

2522002

GS-14

pack: 1

Mαχαίρι γενικής 
χρήσης οδοντωτό
Utility knife scallop
15cm

2520101

G-9

pack: 1

Μαχαίρι 
ψωμιού
Bread knife
22cm
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ΜΑΣΑΤΙ - SHARPENING STEEL

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ - KNIVES SHARPENER

DIRECTIONS FOR USE: 
 •  Πριν χρησιμοποιήσετε τη πέτρα ακονίσματος, ελέγξτε αν η επι-

φάνειά της είναι εντελώς επίπεδη - λεία. Εάν δεν είναι, θα πρέπει 
να τη ισιώσετε - λειάνετε τρίβοντάς την σε μια λεπτή επιφάνεια 
σκυροδέματος, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πιο σκληρή 
πέτρα ακονίσματος (φώτο 1).

 •  Αφού επιβεβαιώσετε ότι το η πέτρα ακονισματός σας είναι λεία, 
βυθίστε την σε νερό για 10-15 λεπτά εως ότου εξαφανιστούν οι 
φυσαλίδες αέρα που ανεβαίνουν από την πέτρα (φώτο 2). Κατά 
τη διάρκεια της ακονίσματος κρατάτε πάντα μια μικρή ποσότητα 
νερού στην πέτρα (φώτο 3). Μην αφαιρείτε το υπόλειμμα σκόνης 
από την πέτρα ενώ ακονίζετε.

 •  Κατά το ακόνισμα με πέτρα, είναι σημαντικό να διατηρείτε την 
ίδια γωνία μεταξύ της λεπίδας του μαχαιριού και της πέτρας. Σας 
συνιστούμε πάντα να κρατάτε το κάτω άκρο του οδηγού ράγας 
παράλληλα με το άκρο της λεπίδας (φώτο 4).

DIRECTIONS FOR USE: 
•  Before using the whetstone, please check to see that its surface is 

completely flat. If it is not, you should flatten it by rubbing it against 
a fine concrete surface, or a rougher whetstone (photo 1).

•  After you confirmed that your whetsone is flat, soak it in water 
for 10-15 minutes until the air bubbles rising up from the stone 
disappear (photo 2). During sharpening always keep a small amount 
of water on the stone (photo 3), also, leave the powder residue 
from the stone on the stone whilst sharpening.

•  When sharpening with a whetstone , it is important to maintain 
the same angle between the knife blade and the stone. We always 
recommend you to keep the bottom edge of the Guide Rail parallel 
to the blade edge (photo 4).

Πέτρα ακονίσματος / Knife’s sharpener
*2520612 459 τραχύς/ rough
*2520613 460 μεσαίος/medium
*2520614 461 λεπτό/fine
pack: 1

Μασάτι / Sharpening steel «Ceramic»
2520503 G-45 24cm
pack: 1

Κεραμικός ακονιστής / Ceramic sharpener
2520610 G-74 22cm
pack: 1

Μασάτι / Sharpening steel «Diamond»
2520502 G-38/B 26cm
pack: 1

1.

3.

2.

4.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ - KNIVES SHARPENER

DIRECTIONS FOR USE: 
 Μικρό μέγεθος οδηγού: κατάλληλο για λεπίδες μεταξύ 15 & 25mm.
Μεγάλο μέγεθος οδηγού: κατάλληλο για λεπίδες μεταξύ 27& 43mm.
Για να διατηρήσετε τα μαχαίρια σας αιχμηρά και σε καλή κατάσταση 
για μεγάλη διάρκεια ζωής, ευκολία στη χρήση και ασφάλεια, συνι-
στούμε να ακονίζονται τακτικά σε μια πέτρα πριν γίνουν θαμπά για 
να διατηρηθεί η αρχική ευκρίνεια.
Εκτεταμένη έρευνα έχει δείξει ότι η βέλτιστη γωνία άκρων της λε-
πίδας για τις περισσότερες εργασίες κοπής είναι μεταξύ 10 – 15 
μοιρών. Η χρήση των  οδηγών θα σας βοηθήσει να επιτύχετε αυτή 
τη γωνία ακονίσματος και θα σας προσφέρει ένα μαχαίρι κουζίνας 
υψηλής απόδοσης.
•  Ο οδηγός είναι επενδεδυμένος με πλαστικό για να ελαχιστοποι-

ήσει τυχόν γρατσουνιές στα μαχαίρια κατά τη χρήση τους. Κάθε 
φορά που αφαιρείτε ένα από το μαχαίρι σας, ξεπλύνετε και καθα-
ρίστε καλά τον οδηγό για να αφαιρέσετε τυχόν σωματίδια άμμου 
που έχουν απομείνει μέσα στη ράγα και που μπορεί να γρατσου-
νίσει το μαχαίρι όταν ξαναχρησιμοποιήσετε τον οδηγό. Σύρετε τη 
ράγα οδηγού πάνω και κατά μήκος του επάνω μέρους της λεπίδας. 

•  Τοποθετήστε τη λεπίδα του μαχαιριού στον οδηγό επίπεδα πάνω 
στην πετρα και ακονίστε σύμφωνα με τις οδηγίες. Ο οδηγός θα 
δημιουργήσει αυτόματα την επιθυμητή γωνία μεταξύ της άκρης της 
λεπίδας και της πέτρας.

•  Για μαχαίρια με λεπίδες και από τις δύο πλευρές, συνιστούμε να 
ακονίσετε πρώτα τη δεξιά πλευρά της λεπίδας μέχρι να αισθανθεί-
τε ένα γρέζι στην αριστερή πλευρά. Στη συνέχεια αλλάξτε χέρια 
και ακονίστε την αριστερή πλευρά της λεπίδας μέχρι να νιώσετε 
ένα γρέζι στη δεξιά πλευρά. Επαναλάβετε αυτό εναλλάξ από τη 
δεξιά πλευρά προς την αριστερή πλευρά 4 ή 5 φορές μέχρι να 
αφαιρέσετε το γρέζι και από τις δύο πλευρές.

•  Τα μαχαίρια με λεπίδες ΜΟΝΟ στη ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ θα πρέπει να 
ακονίζονται με τη γωνία της άκρης να συναντά την πέτρα στην ίδια 
γωνία. ΔΕΝ πρέπει να ακονίζονται με ατσάλι.

•  Μετά το ακόνισμα, τα μαχαίρια πρέπει να πλένονται με χλιαρό 
νερό και σαπούνι και μετά να στεγνώνουν καλά.

DIRECTIONS FOR USE: 
 Small size Guide Rail: Suitable for blade width between 15mm and 
25mm.
Large Size Guide Rail: Suitable for blade width between 27mm and 
43mm.
Quality knives should be kept sharp and in good condition for long 
life, ease of use and safety. We recommend that they are sharpened 
regularly on a whetstone before the become dull to preserve the 
original sharpness.
Extensive research has shown that the optimum blade edge angle for 
most cutting tasks is between 10 – 15 degrees. Using our Guide Rails 
will help you achieve this sharpening angle and will provide you with 
a high performing kitchen knife.
•  The Guide Rail is lined with plastic to minimize any scratching on 

the knives during their use. Any time you remove one from your 
knife, rinse and clean thoroughly to remove any particles of grit 
remaining inside the Guide Rail which can scratch the knife when 
the Guide Rail is next used. Slide Guide Rail onto and along the top 
of the blade as shown.

•  Place the knife blade with Guide Rail flat on the whetstone and 
sharpen as instructed. The Guide Rail will automatically create the 
desired angle between the blade edge of the Guide Rail should be 
parallel to the blade edge.

•  For knives ground on both sides, we recommend sharpening the 
right side of the blade first until you feel a burr on the left side.Then 
change hands and sharpen the left-side of the blade until you feel a 
burr on the right sided. Repeat this alternating from the right side 
to the left side 4 or 5 times until you have removed the burr from 
both sides.

•  Knives with blades ground on ONE SIDE ONLY should be 
sharpened with the angle of the edge meeting the whetstone at the 
same angle. They must NOT be sharpened using a steel.

•  After sharpening, knives should be washed in mild soapy warm 
water and then thoroughly dried.

Σετ 2 τεμ. οδηγός ακονίσματος / Set 2pcs sharpening guide
2520606 463
pack: 1
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ - KNIVES SHARPENER

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ - KNIVES’ CASES

Κασετίνα 7 μαχαιριών  / Knives’ case 7 compartments
2522501 G-666/07
pack: 1

Κασετίνα 10 μαχαιριών / Knives’ case 10 compartments
2522502 G-668/10
pack: 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
1.  Ρίξτε νερό στην υποδοχή του εργαλείου ακονίσματος και διατηρείστε το εκεί 

κατά την διάρκεια του ακονίσματος. Το νερό  στους τροχούς χρησιμεύει στο 
καθάρισμα των περιστρεφόμενων τροχών και αποτρέπει την υπερθέρμανση 
της λεπίδας του μαχαιριού.Το εργαλείο ακονίσματος θα πρέπει να πλένεται 
πάντα με καθαρό νερό αφαιρώντας το κάλυμμα μετά την χρήση.

2.  Πιάστε σταθερά τη λαβή με το ένα χέρι για να διατηρήσετε το εργαλείο ακο-
νίσματος σταθερό.

3.  Κρατήστε το μαχαίρι με το δείκτη σας από το πίσω μέρος του μαχαιριού και 
τοποθετήστε τη λεπίδα του μαχαιριού κάθετα στην αυλάκωση Νο 1 με τον 
λευκό τροχό και μετακινήστε τη λεπίδα μπρος - πίσω χρησιμοποιώντας μικρή 
πίεση 7 ή 8 φορές, ή όσες φορές απαιτείται.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΛΥ ΠΙΕΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ.

4.  Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη λεπίδα του μαχαιριού κάθετα στην αυλάκωση 
Νο 2 με το ροζ τροχό και μετακινήστε τη λεπίδα μπρος - πίσω με ΕΛΑΦΡΕΣ 
ΠΙΕΣΕΙΣ 7 ή 8 φορές.

5.  Όταν ολοκληρωθεί το ακόνισμα, πλύνετε το μαχαίρι στο χέρι σε ζεστό νερό 
και στεγνώστε προσεκτικά με μια στεγνή πετσέτα ή άλλο πανί πριν από τη 
χρήση.

DIRECTIONS FOR USE: 
1.  Pour water into the compartment of the sharpener and keep it there during 

sharpening operation. The water in the wheel compartment serves always to 
rinse the revolving ceramic whetstones and to prevent over-heating the knife 
blade. The sharpener should always be rinsed with clean water by removing the 
cover after use.

2. To keep the sharpener steady, firmly grip the handle with one hand.
3.  Hold the knife with your forefinger on the back of the knife, and place the knife 

blade vertically into groove No. 1 with the white wheel, and move the blade 
back and forth with slight pressure 7 or 8 times, or as necessary.

NO HEAVY PRESSURE IS REQUIRED

4.  Next, place the knife blade vrtically into groove No. 2 with the pink wheel and 
move the blade bak and forth with SLIGHT PRESSURE 7 or 8 times.

5.  When sharpening is complete, please hand wash knife in warm water and 
carefully dry with a dry towel or other cloth before use.

Εργαλείο ακονίσματος 2 σταδίων / Knife sharpener 2 steps
2520604 440/GB
pack: 1
Ανταλακτικά σετ 2τεμ. κεραμικοί τροχοί 
Replacement set of 2 ceramic wheels
2520615 444/5
pack: 1

λεπτό / fine τραχύ / rough

1.

2.

4.

3.
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Η εταιρεία Arcos Hermanos S.A. είναι η πρώτη ισπανική εταιρεία παραγωγής μαχαιροπίρουνων με διεθνή εμβέλεια και μία από τις παλιό-
τερες εταιρείες κατασκευής επαγγελματικών μαχαιριών και μαχαιροπίρουνων στον κόσμο.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Μαδρίτης έχει στη συλλογή του μερικά από τα κομμάτια «Arcos-Albacete» κατασκευασμένα από τον 
Juan de Arcos το 1745 και το 1746. Η χρονική αυτή περίοδος ορίζει και την επίσημη έναρξη της μάρκας Arcos το 1745.
Κατά το έτος 1875, Gregorio Arcos Aroca, μετέτρεψε το μικρό χειροποίητο εργαστήριο μαχαιριών και ψαλιδιών σε ένα εργοστάσιο μη-
χανημάτων βιομηχανικής μαζικής παραγωγής μαχαιριών. Έναν αιώνα αργότερα, ο Gregorio Arcos Villanueva ξεκίνησε την διεθνή επέκταση 
της εταιρείας. Η  οικογενειακή επιχείρηση Αrcos Hermanos είναι  πλέον περήφανη για την αξιοσημείωτη αναγνώριση και την ανάπτυξη της.
Έπειτα από σχεδόν τρεις αιώνες συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων, η εταιρεία Αrcos Hermanos καταλαμβάνει τη θέση του 
παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο μαχαιριών και μαχαιροπήρουνων.

Arcos Hermanos S.A. is the first Spanish kitchen cutlery-making company with international scope and one of the oldest knife & cutlery 
manufacturers in the world.
The National Archaeological Museum in Madrid has in its collection some of the pieces “Arcos-Albacete”  made by Juan de Arcos in 1745 
and 1746. This officially indicates the beginning of the Arcos brand in 1745.
In the year 1875, Gregorio Arcos Aroca, turned the small hand-crafted workshop where he made knives, scissors and daggers into a factory 
of machinery for the industrial mass production of knives. One century later, Gregorio Arcos Villanueva started the international expansion 
of the company. This family business is proud of its remarkable recognition and development.
Almost three centuries of continuously researching and developing our products make us an international leader in the knife and cutlery 
industry.

Kατάλληλο για πλυντήριο πιάτων 
 
Dishwasher safe

Προϊόντα που πληρούν τα διεθνή 
κριτήρια NSF για υγιεινή και 
καθαριότητα

Products that meet the NSF Inter-
national criteria for sanitation and 
cleanability

Αποτρέπεται η εξάπλωση των 
βακτηρίων

Complete bacteriostatic 
protection

Ενισχύει τη σκληρότητα και την 
αντοχή κοπής της λεπίδας

Improved hardness, enhanced cut-
ting power, improved edge 
durability

Απευθείας ένωση της λαβής 
στη λεπίδα

Direct injection

Πλαστική λαβή

Plastic handle
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2900

Η σειρά 2900 είναι ειδικά σχεδιασμένη για βαριά επαγγελματική 
χρήση. Κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής και διάρκειας ανο-
ξείδωτο ατσάλι NITRUM®. Με εργονομική λαβή από πολυπρο-
πυλένιο (PP) για ασφάλεια και άνεση. Η λαβή είναι αντιολισθητι-
κή και ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (130°C). Με βάση τα 
Ευρωπαικά πρότυπα κάθε λαβή έχει προσδιοριστεί για την κοπή 
συγκεκριμένου τροφίμου για την καλύτερη υγιεινή και την υγεία 
του καταναλωτή.

The 2900 series is designed for heavy duty use. Μade of high 
endurance stainless steel NITRUM®. With ergonomic grip made 
of polypropylene (PP) for safety and comfort. The handle is non-
slip and resistant to high temperatures (130°C) based on European 
standards each handle is determined to cut specific food products 
for better hygiene and consumer health.

Φρούτα & λαχανικά /  Fruits &vegetables

Ωμό κόκκινο κρέας /  Raw meat

Μαγειρεμένο φαγητό /  Cooked meat

Ψάρι /  FIsh

Παρασκευή γευμάτων χωρίς αλλεργιο-
γόνα συστατικά   
Preperation of allergen free meals

Ψωμί, γαλακτοκομικά /  Dairy
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2900

Mαχαίρι κρέατος / Butcher knife
0033502 293023 15cm
pack: 1

Mαχαίρι κρέατος / Butcher knife
0033501 292900 13cm
pack: 1

Mαχαίρι κουζίνας / Kitchen knife 
0033403 290431 13cm
pack: 1

Mαχαίρι κρέατος / Butcher knife
0033506 291522

16cm
0033503 294600
pack: 1

Mαχαίρι ξεκοκαλίσματος / Boning knife
0033533 294122

16cm
0033532 294100
pack: 1

Mαχαίρι ξεκοκαλίσματος / Boning knife
0033531 294022

14cm
0033530 294000
pack: 1

Mαχαίρι γενικής χρήσης / Paring knife
0033571 290000

8cm
0033402 290031
pack: 1

Μαχαίρι santoku / Santoku knife
0033551 290600 18cm
pack: 1

Mαχαίρι κρέατος / Butcher knife
0033510 291922 30cm
pack: 1

Mαχαίρι κρέατος / Butcher knife
0033507 291722 21cm
pack: 1

Mαχαίρι κρέατος / Butcher knife
0033505 294722

18cm
0033504 294700
pack: 1

Mαχαίρι κρέατος / Butcher knife
0033509 291822

25cm
0033508 291800
pack: 1
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ΜΑΧΑΙΡΙΑ - KNIVES

Σπάτουλα / Spatula
0033561 299100 25cm
pack: 1

Μπαλτάς / Cleaver
0033739 297500 24cm
pack: 1

Μπαλτάς / Cleaver
0033738 297200 20cm
pack: 1

Μαχαίρι οδοντωτό ζαχαροπλαστικής / Pastry knife
0033926 293224 25cm
pack: 1

Mαχαίρι γύρου / Slicing knife
0033535 293522 35cm
pack: 1

Mαχαίρι γύρου / Slicing knife
0033737 293800 40cm
pack: 1

Mαχαίρι σολωμού / Salmon knife
0033540 293323 30cm
pack: 1

Mαχαίρι ψαριού οδοντωτό / Fish knife serrated
0033524 292500 35cm
pack: 1

Μαχαίρι ψωμιού / Bread knife
0033581 291424 20cm
pack: 1

Mαχαίρι chef / Chef’s knife
0033521 292221

25cm
0033522 292223
pack: 1

Mαχαίρι chef / Chef’s knife
0033520 292121

20cm
0033401 292131
pack: 1
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NOVA

Η σειρά NOVA έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ξεφλουδίζει όλα τα είδη φρούτων και λαχανικών. Πρόκειται για μαχαίρια υψηλής αντοχής και 
διάρκειας λόγω της κατασκευής τους από ανοξείδωτο χάλυβα NITRUM®.
Η ελαφριά από πολυπροπυλένιο λαβή του έχει υψηλή αντοχή, αντιστέκεται στην κρούση, στην τριβή και στους διαλύτες του πλυντηρίου 
πιάτων.

The NOVA SERIES OF TABLE KNIVES are specifically designed to peel all types of fruits & vegetables.Exclusive, high usable and lasting 
NITRUM® stainless steel.
The lightweight polypropylene (PP) handle is durable, hygienic, resistant to impact, abrasion, and solvents and is dishwasher safe.

Mαχαίρι γενικής χρήσης οδοντωτό / Paring knife serrated
0033321 188610

10cm
0033325 188613
0033322 188611
0033323 188612
0033324 188615
pack: 1

Mαχαίρι γενικής χρήσης / Paring knife
  0033341 188600

10cm
  0033345 188623
  0033342 188621
  0033343 188622
  0033344 188625
pack: 1

Mαχαίρι γενικής χρήσης / Paring knife
0033331 188500

8,5cm
0033335 188523
0033332 188521
0033333 188522
0033334 188525
pack: 1

Mαχαίρι παπαγαλάκι / Peeling knife
0033301 188300

6cm
0033305 188323
0033302 188321
0033303 188322
0033304 188325
pack: 1

Mαχαίρι γενικής χρήσης / Paring knife
0033312 188400

8cm0033313 188421
0033314 188422
pack: 1

Mαχαίρι τυριών οδοντωτό / Cheese knife serrated
0033311 188700 10,5cm
pack: 1
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ - KNIVES ACCESSORIES

Tα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας  / The items with star sign (*) are offered upon special order

Πριόνι κρέατος / Butcher’s  saw
1751237 100110 15,5 x 45cm
pack: 1

• Aποσυναρμολογούμενο 
•   Ρυθμίσεις τεντώματος της λεπίδας στην 
λαβή 

• Ανοξείδωτη λεπίδα

• Can be dismantled 
•  Tautness adjuster on the handle 
•   Stainless steel blade

Ψαλίδι βοτάνων / Herb scissors
*1750779 120806 7,5 x 20cm
pack: 1

Ψαλίδι / Scissors
*1750801 120801 21,5cm
pack: 1

Μαχαίρι οστράκων, ανοξείδωτο & 
πολυπροπυλένιο / Oyster knife, stainless 
steel & polypropylene
*1750438 090420 14cm
pack: 1

Μαχαίρι οστράκων, ανοξείδωτο & 
πολυπροπυλένιο / Oyster knife, stainless 
steel & polypropylene
*1751245 121045 14cm
pack: 1

Απολεπιτής ψαριών, αλουμίνιο
Fish scale scraper monobloc aluminum
*1751200 121100 22cm
pack: 1

Ψαλίδι / Scissors
*1750804 120804 18cm
pack: 1

Αποστειρωτής 20 μαχαιριών
20 knives sterilizer 18W
*6248523 855615 58,7 x 13,6 x 73,8cm
pack: 1

Προστατευτικό γάντι αριστερό χέρι 
Chainmail cut - resistant glove, left hand
*1750483 100036 XS
*1751962 100037 S
*1751963 100038 M
*1751964 100039 L
pack: 1

XS S

LM

Μαγνήτης μαχαιριών / Extra strong magnetic knife holder
*1751959 126001 34cm
*1750811 126003 46cm
pack: 1

B
A

A

B

Μασάτι οβάλ / Sharpener
*1752551 125055 25cm
*1752550 125050 30cm
pack: 1

B

B

A

A
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Στοιβαζόμενο 
 
Stackable

Kατάλληλο για πλυντήριο πιάτων 
 
Dishwasher safe



490
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ΠΙΤΣΑ - PIZZA

ΤΑΨΙΑ ΠΙΤΣΑΣ - PIZZA PANS

Αντικολλητικό ταψί πίτσας βαθύ,
αλουμινίου  
Non stick aluminum deep pizza pan
0061211 ø26 x 3cm
0061212 ø30 x 3cm
pack: 3

Blue steel ταψί πίτσα τετράγωνο  
Blue steel pizza pan square
*4420483 2292505 50 x 50 x 3cm
*4420485 2292606 60 x 60 x 3cm
pack: 1

Ταψί πίτσας ορθογώνιο αλουμινίου  
Pizza screen rectangular aluminum
*4420468 2289600 60 x 40cm
pack: 1

Λαβή για ταψί με ελατήριο, αλουμινίου 
Pizza pan gripper with compression sprin, 
aluminum
*4420486 1517200 20cm
pack: 1

Blue steel ταψί πίτσα ορθογώνιο  
Blue steel pizza pan rectagular
*4420482 2292500 50 x 35 x 3cm
*4420484 2292600 60 x 60 x 3cm
pack: 1

Αντικολλητικό ταψί πίτσας  αλουμινίου  
Non stick aluminum pizza pan
0061213 ø30 x 2cm
pack: 1

Blue steel ταψί πίτσας στρογγυλό  
Blue steel pizza pan round
*4420469 2290200 top: ø20cm - ø18 x 2,5cm
*4420470 2290220 top: ø22cm - ø20 x 2,5cm
*4420471 2290240 top: ø24cm - ø22 x 2,5cm
*4420472 2290260 top: ø26cm - ø24 x 2,5cm
*4420473 2290280 top: ø28cm - ø26 x 2,5cm
*4420474 2290300 top: ø30cm - ø28 x 2,5cm
*4420476 2290320 top: ø32cm - ø30 x 2,5cm
*4420477 2291340 top: ø34cm - ø32 x 2,5cm
*4420478 2291360 top: ø36cm - ø34 x 2,5cm
*4420481 2291400 top: ø40cm - ø38 x 2,5cm
pack: 1

Ταψί πίτσας αλουμινίου με τρύπες 8x4mm  
Pizza screen aluminum perforation 8x4mm
*4420460 2289250 ø25cm
*4420461 2289280 ø28cm
*4420462 2289300 ø30cm
*4420463 2289330 ø33cm
*4420464 2289360 ø36cm
*4420465 2289400 ø40cm
*4420466 2289450 ø45cm
*4420467 2289500 ø50cm
pack: 1

Ταψί πίτσας αλουμινίου με τρύπες ø6,5mm  
Pizza pan aluminum perforation ø6,5mm
*4420455 2288250 top: ø25cm - ø23 x 1cm
*4420456 2288280 top: ø28cm - ø26 x 1cm
*4420457 2288300 top: ø30cm - ø28 x 1cm
*4420458 2288330 top: ø33cm - ø31 x 1cm
pack: 1

Ταψί πίτσας αντικολλητικό με τρύπες ø9mm
Pizza pan with PTFE non-stick coating 
perforation ø9mm
*4420487 2294325 top: ø33cm - ø30,5 x 1cm
*4420489 2294365 top: ø37cm - ø34 x 1cm
pack: 1
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ΠΙΤΣΑ - PIZZA

ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΠΙΤΣΑΣ - PIZZA’S SERVICE

ΦΤΥΑΡΙΑ ΠΙΤΣΑΣ - PIZZA PEELS

Φτυάρι πίτσας αλουμινίου  
Pizza peel aluminum
*4420500 2293510 24 x 17 x 51cm
pack: 1

Φτυάρι πίτσας αλουμινίου & ξύλο  
Pizza peel aluminum & wood
*4420495 2293100 25 x 24 x 100cm
*4420502 2293660 28 x 23 x 66cm
pack: 1

Φτυάρι πίτσας από ξύλο  
Tarte flambee board, wood
*4420515 2299560 35 x 31 x 56cm
*4420516 2299610 40 x 35 x 61cm
*4420517 2299660 46 x 41 x 66cm
pack: 1

Φτυάρι πίτσας από ξύλο  
Pizza peel, wood
*4420514 2298910 36 x 30 x 91cm
*4420512 2298105 40 x 30 x 105cm
*4420513 2298106 45 x 45 x 105cm
pack: 1

Φτυάρι πίτσας αλουμινίου & ξύλο  
Pizza peel aluminum & wood
*4420503 2293790 35 x 30 x 79cm
pack: 1

Φτυάρι πίτσας αλουμινίου & ξύλο / Pizza peel aluminum & wood
*4420508 2290350 33 x 31,5 x 200cm
pack: 1

Φτυάρι πίτσας ανοξείδωτο / Pizza peel, stainless steel
*4420511 2293800 ø30 x 110cm
*4420509 2293200 ø20 x 170cm
*4420510 2293300 ø30,5 x 180cm
pack: 1

Πιάτο πορσελάνης pizza / Pizza plate porcelain
*7500484 BAPP27 ø26,7cm
pack: 12
   7500475 BAPP32 ø31,1cm
*7500476 BAPP33 ø32,8cm
pack: 6

Πιάτο πορσελάνης pizza
Pizza plate porcelain
 *4420497 4911320 ø32 - ø30cm
*4420498 4911360 ø36 - ø34cm
pack: 6

Δίσκος pizza πολυπροπυλενίου
Pizza tray polypropylene
*4420494 9215600 60 x 40 x 8cm
pack: 6

Kαπάκι για δίσκο pizza, πολυπροπυλενίου
Lid for pizza tray polypropylene
 *4420496 9215001 60 x 40 x 2cm
pack: 6

B

B

A

A
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ΠΙΤΣΑ - PIZZA

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΙΤΣΑΣ - PIZZA TOOLS

Κόπτης πίτσας  / Pizza cutter
7492188 88829 ø6 x 18,5cm
pack: 1

Βούρτσα καθαρισμού φούρνου με ξύστρα 
με ξύλινη λαβή / Cleaning brush with scraper 
with wooden handle
*4420521 2295150 3 x 25 x 156cm
pack: 1

Με ατσάλινες τρίχες ύψους 4 cm, 4 σειρές
With 4cm high steel bristles, 4 rows

Με ατσάλινες τρίχες ύψους 2,5εκ, 6 σειρές
With 2,5cm high steel bristles, 6 rows

Βούρτσα καθαρισμού φούρνου με ξύστρα 
με ξύλινη λαβή / Cleaning brush for oven 
with scraper with wooden handle
*4420522 2295810 5,5 x 18 x 75cm
pack: 1

Κόπτης πίτσας, ανοξείδωτος  
Pizza cutter, stainless steel
*4420491 1726065 ø6,5 x 20cm
pack: 1

Κόπτης πίτσας, ανοξείδωτος & πλαστική 
λαβή ABS / Pizza cutter, stainless steel and 
plastic ABS handle
*4420492 7058240 ø10 x 24cm
pack: 1

Σπάτουλα πίτσας, ανοξείδωτη & 
πλαστική λαβή ABS / Pizza peel, stainless 
steel and plastic ABS handle
*4420519 7063325 14 x 13,5 x 32,5cm
pack: 1

Σπάτουλα πίτσας, ανοξείδωτη & ξύλινη 
λαβή / Pizza peel, stainless steel and wooden 
handle
*4420520 7066340 18 x 16,5 x 33,5cm
pack: 1

Σπάτουλα πίτσας, ανοξείδωτη & 
πλαστική λαβή ABS / Pizza peel, stainless 
steel and plastic ABS handle
*4420518 7056385 22 x 18 x 38,5cm
pack: 1
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ΥΠΟΔΟΧΗ - LOBBY

ΤΡΟΛΛΕΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ - LUGGAGE TROLLEYS

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών χρυσό / Gold luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421500 2225000
42kg

113 x 62 x 191cm*4421501 2225005

pack: 1

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών ασημί ματ / Silver mat luggage trolley stainless 
steel

Tαπέτο / Carpet

*4421503 3325000
42kg

113 x 62 x 191cm*4421504 3325005

pack: 1

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών ασημί / Silver shine luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421506 4425000

42kg
113 x 62 x 191cm*4421507 4425005

*4421508 4425010

pack: 1

Χρυσό χρώμα,
2 περιστρεφόμενοι 
τροχοί ø20cm 
ο καθένας με φρένα και 
2 σταθεροί τροχοί, 
σωληνωτό πλαίσιο 
ø5cm, ενσωματωμένη 
ράγα για παλτό, λαστι-
χένιος προφυλακτήρας 
ολόγυρα.

Gold - coloured, 
2 swivel castors each 
ø20cm with brakes and 
2 fixed castors, tubular 
frame ø5cm, integrated 
coat rail, rubber 
bumper all round.

Ασημί χρώμα ματ, 
2 περιστρεφόμενοι 
τροχοί ø20cm ο καθέ-
νας με φρένα και 
2 σταθεροί τροχοί, 
σωληνοειδές πλαίσιο 
ø5cm, ενσωματωμένη 
ράγα για παλτό, 
λαστιχένιος προφυλα-
κτήρας ολόγυρα.

Silver-coloured brushed, 
2 swivel castors each 
ø20cm with brakes and 
2 fixed castors, tubular 
frame ø5cm, integrated 
coat rail, rubber 
bumper all round.

Ασημί χρώμα, 
2 περιστρεφόμενοι 
τροχοί ø20cm ο 
καθένας με φρένα και 
2 σταθεροί τροχοί, 
σωληνωτός σκελετός 
ø5cm, ενσωματωμένη 
ράγα για παλτό, λαστι-
χένιος προφυλακτήρας 
ολόγυρα.

Silver - coloured, 2 
swivel castors each 
ø20cm with brakes and 
2 fixed castors, tubular 
frame ø5cm, integrated 
coat rail, rubber 
bumper all round.

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών γκρι /  Grey luggage trolley  stainless steel
*7671052 44kg 112 x 62 x 185cm
pack: 1
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ΥΠΟΔΟΧΗ - LOBBY

ΤΡΟΛΛΕΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ - LUGGAGE TROLLEYS

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών χρυσό / Gold luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421509 2242000

35kg
112 x 61 x 186cm*4421510 2242001

*4421511 2242002

pack: 1

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών ασημί ματ / Silver mat luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421512 3342000

35kg
112 x 61 x 186cm*4421513 3342001

*4421514 3342002

pack: 1

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών ασημί /  Silver luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421515 4442000

35kg
112 x 61 x 186cm*4421516 4442001

*4421517 4442002

pack: 1

Χρυσό χρώμα,
2 περιστρεφόμενοι 
τροχοί ø15cm ο 
καθένας με φρένα και 
2 σταθεροί τροχοί, σω-
ληνωτό πλαίσιο ø3,8cm, 
ενσωματωμένη ράγα για 
παλτό, λαστιχένιος προ-
φυλακτήρας ολόγυρα.

Gold - coloured, 
2 swivel castors each 
ø15cm with brakes 
and 2 fixed castors, 
tubular frame ø3,8cm, 
integrated coat rail, 
rubber bumper all 
round.

Ασημί χρώμα ματ, 
2 περιστρεφόμενοι τροχοί 
ø15cm ο καθένας με φρέ-
να και 2 σταθεροί τροχοί, 
σωληνοειδές πλαίσιο 
ø3,8cm, ενσωματωμένη 
ράγα για παλτό, λαστι-
χένιος προφυλακτήρας 
ολόγυρα.

Silver - coloured brushed, 
2 swivel castors each 
ø15cm with brakes and 
2 fixed castors, tubular 
frame ø3,8cm, integrated 
coat rail, rubber bumper 
all round.

Ασημί χρώμα, 2 περι-
στρεφόμενοι τροχοί 
ø15cm ο καθένας με 
φρένα και 2 σταθεροί 
τροχοί, σωληνοει-
δές πλαίσιο ø3,8cm, 
ενσωματωμένη ράγα για 
παλτό, λαστιχένιος προ-
φυλακτήρας ολόγυρα.

Silver - coloured, 2 
swivel castors each 
ø15cm with brakes 
and 2 fixed castors, 
tubular frame ø3,8cm, 
integrated coat rail, 
rubber bumper all 
round.
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ΥΠΟΔΟΧΗ - LOBBY

ΤΡΟΛΛΕΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ - LUGGAGE TROLLEYS

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών χρυσό / Gold luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421518 2225001 38kg
113 x 62 x 183cm

pack: 1

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών χρυσό / Gold luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421521 2244000 29kg
105,5 x 62,5 x 183cm

pack: 1

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών ασημί / Silver luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421519 4425001
38kg

113 x 62 x 183cm*4421520 4425011

pack: 1

Χρυσό χρώμα,
2 περιστρεφόμε-
νοι τροχοί ø20cm ο 
καθένας με φρένα και 
2 σταθεροί τροχοί, 
σωληνοειδές πλαίσιο 
ø3,8cm, ενσωματωμένη 
ράγα για παλτό, λαστι-
χένιος προφυλακτήρας 
ολόγυρα.

Gold - coloured, 
2 swivel castors each 
ø20cm with brakes 
and 2 fixed castors, 
tubular frame ø3,8cm, 
integrated coat rail, 
rubber bumper all 
round.

Χρυσό χρώμα,
2 περιστρεφόμενοι 
τροχοί ø15cm ο 
καθένας με φρένα και 
2 σταθεροί τροχοί, 
σωληνοειδές πλαίσιο 
ø3,8cm, ενσωματω-
μένη ράγα για παλτό, 
λαστιχένιος προφυλα-
κτήρας ολόγυρα.

Gold - coloured, 
2 swivel castors each 
ø15cm with brakes 
and 2 fixed castors, 
tubular frame ø3,8cm, 
integrated coat rail, 
rubber bumper all 
round.

Ασημί χρώμα, 
2 περιστρεφόμενοι 
τροχοί ø20cm ο 
καθένας με φρένα και 
2 σταθεροί τροχοί, 
σωληνοειδές πλαίσιο 
ø3,8cm, ενσωματωμένη 
ράγα για παλτό, 
λαστιχένιος προφυλα-
κτήρας ολόγυρα.

Silver - coloured, 2 
swivel castors each 
ø20cm with brakes 
and 2 fixed castors, 
tubular frame ø3,8cm, 
integrated coat rail, 
rubber bumper all 
round.

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών ασημί / Silver luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421522 4425901
28kg

94,5 x 61 x 173cm*4421523 4425902

pack: 1

Ασημί χρώμα, 
2 περιστρεφόμενοι 
τροχοί ø15cm ο καθένας 
με φρένα και 2 σταθεροί 
τροχοί, σωληνοειδές 
πλαίσιο ø3,2cm, 
ενσωματωμένη ράγα για 
παλτό, λαστιχένιος 
προφυλακτήρας 
ολόγυρα.

Silver - coloured, 2 swivel 
castors each ø15cm 
with brakes and 2 fixed 
castors, tubular frame 
ø3,2cm, integrated coat 
rail, rubber bumper all 
round.
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ΥΠΟΔΟΧΗ - LOBBY

ΤΡΟΛΛΕΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ - LUGGAGE TROLLEYS

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών ασημί / Silver luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421524 4429910
33kg

93x 60 x 171,5cm*4421525 4429912

pack: 1

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών χρυσό / Gold luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421526 2226000 15kg
61 x 70,5 x 121cm

pack: 1

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών ασημί / Silver luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421528 4426001 15kg
61 x 70,5 x 121cm

pack: 1

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών ασημί / Silver luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*4421529 4425002
35kg

1133x 61,5 x 98cm*4421530 4425012

pack: 1

2 περιστρεφόμενοι 
τροχοί ø15cm ο 
καθένας με φρένα και 
2 σταθεροί τροχοί, 
ενσωματωμένη ράγα 
παλτό, λαστιχένιος 
προφυλακτήρας 
ολόγυρα.

2 swivel castors each 
ø15cm with brakes 
and 2 fixed castors, 
integrated coat rail, 
rubber bumper all 
round.

Ασημί χρώμα, 2 
περιστρεφόμενοι 
τροχοί ø15cm έκα-
στος με φρένα και 
2 σταθεροί τροχοί, 
σωληνοειδές πλαίσιο 
ø3,8cm, λαστιχένιος 
προφυλακτήρας 
ολόγυρα.

Silver-coloured, 2 
swivel castors each 
ø15cm with brakes 
and 2 fixed castors, 
tubular frame 
ø3,8cm, rubber 
bumper all round. 

Χρυσό χρωμα, 
2 τροχοί ø20cm έκαστος, 
σωληνωτό πλαίσιο ø2,5cm, 
αναδιπλούμενος 
βοηθητικός χώρος 45cm, 
το αντικείμενο 
παραδίδεται 
συναρμολογημένο.

Gold-coloured, 2 wheels 
each ø20cm, tubular 
frame ø2,5cm, foldable 
utility space 45cm, item is 
delivered assembled.

Ασημί χρωμα, 
2 τροχοί ø20cm έκαστος, 
σωληνωτό πλαίσιο 
ø2,5cm, αναδιπλούμενος 
βοηθητικός χώρος 45cm, 
το αντικείμενο παραδίδε-
ται συναρμολογημένο.

Silver-coloured, 2 wheels 
each ø20cm, tubular 
frame ø2,5cm, foldable 
utility space 45cm, item is 
delivered assembled.
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ΥΠΟΔΟΧΗ - LOBBY

ΤΡΟΛΛΕΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ - LUGGAGE TROLLEYS

ΤΡΟΛΛΕΥ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑΣ - WARDROBE TROLLEYS

4 περιστρεφόμενοι τροχοί 
ø10cm έκαστος, 2 από αυτούς 
με φρένα, σωληνωτό πλαίσιο 
ø3,8cm.

4 swivel castors each ø10cm, 2 of 
them with brakes, tubular frame 
ø3,8cm.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί 
ø10cm έκαστος, 2 από αυτούς 
με φρένα, σωληνωτό πλαίσιο 
ø3,8cm.

4 swivel castors each ø10cm, 2 of 
them with brakes, tubular frame 
ø3,8cm

Ανοξείδωτο τρόλλευ αποσκευών / Luggage trolley stainless steel
Tαπέτο / Carpet

*7671051 18kg
91 x 53 x 130cm

pack: 1

•  Χωρητικότητα: 6 - 7 τεμ.
•   Τροχός ø20εκ., καρότσι  
σωληνοειδές κατασκευή ø2,5εκ.

•  Υψηλή ικανότητα φόρτωσης με διπλή 
σωληνοειδή κατασκευή

•  Η ειδική κατασκευή σωλήνα  
επιτρέπει στο τρόλεϊ να παραμένει 
παράλληλα με το έδαφος

•   Φουσκωτοί τροχοί με ρουλεμάν και 
βιομηχανικά πλαστικά κεντρικά μέρη 
παρέχουν ομαλή λειτουργία.

•  Capacity : 6-7pcs. 
•   Wheel ø20εκ., carriage tubular 
construction ø2,5εκ.

•  High load capacity with double 
tubular construction

•  Special tube construction enables 
trolley to stay parallel to the ground

•    Inflatable wheels with ball bearing and 
industrial plastic central parts provide 
smooth running.

Τρόλλευ γκαρνταρόμπας μεταλλικό
Wardrobe trolley, metal
*4421531 4422000 8kg 120 x 53 x 170cm
pack: 1

Τρόλλευ γκαρνταρόμπας Z σχημα, μεταλλικό
Wardrobe trolley Z shape, metal
*4421532 4422001 8kg 120 x 54,5 x 172,5cm
pack: 1
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ΥΠΟΔΟΧΗ - LOBBY

ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - POSTS

Κολονάκι ανοξείδωτο / Barrier post stainless steel
*4421533 1114100 10kg ø35 x 95cm
pack: 1

Α4 πλαίσιο ανοξείδωτο για κολονάκι 4421551  
A4 sign holder stainless steel for post 4421551
*4421555 2114004 21,5 x 0,5 x 30,5cm
pack: 1

Α4 πλαίσιο ανοξείδωτο για κολονάκι 4421533  
A4 sign holder stainless steel for post 4421533
*4421544 1114005 25 x 5 x 30,5cm
*4421543 1114003 21,5 x 0,5 x 30,5cm
pack: 1

Ταινία από πολυεστέρα για κολονάκι 4421533 
Belt strap polyester for barrier post 4421533
*4421534 1114134

Ταινία / Strap
3m

*4421535 1114234
*4421536 1114334
*4421539 1114634
pack: 1

Επιτοίχια ταινία από πολυεστέρα 
Wall-mounted belt strap polyester
*4421540 1114133

3m
*4421542 1114633
pack: 1

Κολoνάκι ανοξείδωτο μαύρο με ταινία πολυεστέρα
Post stainless steel black with polyester strap
ø35 x 105cm - 10kg
*4421545 1214134 Ταινία / Strap

3m*4421547 1214634
pack: 1

Κολoνάκι ανοξείδωτο με ταινία πολυεστέρα
Post stainless steel with polyester strap
ø35 x 105cm - 10kg
*4421548 1313134 Ταινία / Strap

3m*4421550 1313634
pack: 1

Κολονάκι ανοξείδωτο με ταινία πολυεστέρα 
Post stainless steel with polyester strap 
ø35 x 90cm - 6,5kg
*4421551 2114104 Ταινία / Strap

2m*4421552 2114604
pack: 1

Κολoνάκι ανοξείδωτο μαύρο με ταινία πολυεστέρα 
Post stainless steel black with polyester strap
ø35 x 90cm - 6,5kg
*4421553 2314104 Ταινία / Strap

2m*4421554 2314604
pack: 1

A

A

B

B
C

C



566
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ΥΠΟΔΟΧΗ - LOBBY

ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - POSTS

Κολονάκι ανοξείδωτο με κυλινδρική κορυφή
Barrier post stainless steel cylinder top
*4421556 3300000 9kg

ø32 x 100cm*4421557 3301000
pack: 1

Κολονάκι ανοξείδωτο με στρογγυλή κορυφή
Barrier post stainless steel ball top
*4421558 3300001 9kg

ø32 x 105cm*4421559 3301001
pack: 1

Κορδόνι για κολονάκι με βελούδινη υφή
Barrier rope, velour
*4421560 2205154

ø2,8 x 150cm*4421561 2205155
*4421562 2205156
pack: 1

Κορδόνι στριφτό για κολoνάκι, πολυεστέρας 
Barrier cordon, polyester
*4421566 2207153

ø2,8 x 150cm
*4421567 2207159
pack: 1

Κορδόνι στριφτό για κολoνάκι, ανοξείδωτο - χρυσό 
& πολυεστέρας
Barrier cordon, stainless steel - gold & polyester
*4421568 2208153

ø2,8 x 150cm
*4421569 2208159
pack: 1

Κορδόνι για κολoνάκι με βελούδινη υφή,  
ανοξείδωτο - χρυσό
Barrier rop, velour, stainless steel - gold
*4421563 2206154

ø2,8 x 150cm*4421565 2206159
*4421564 2206158
pack: 1

A A

A A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

B B

B

B

C

C

A A
B B

B B

Κορδόνι βελουτέ μπλε  inox / Blue rope inox finish
*3795010 150cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς για 16 κολoνάκια steel
Trolley for 16 barrier post steel 46kg
*4421570 2300000 120 x 80 x 193cm
pack: 1
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ΥΠΟΔΟΧΗ - LOBBY

ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - RECEPTION BELLS

ΣΤΑΝΤ - STANDS

Kουδούνι υποδοχής επιχρωμιωμένο
Chrome-plated groom’s bell
7491598 71433 ø10 x 6,5cm
pack: 1

Μενού σταντ, μεταλλικό
Display stand, metal
*4421989 2230000 12,5kg H: 118cm
pack: 1

Μενού σταντ χρυσό, μεταλλικό
Display stand gold, metal
*4421990 2230001 12,5kg H: 118cm
pack: 1

Α4 σταντ με πλαίσιο, μεταλλικό
A4 information stand, metal
*4421991 4313004 11,5kg H:120cm
pack: 1

Α4 σταντ με πλαίσιο χρυσό, μεταλλικό
A4 information stand gold, metal
*4421992 4314004 11,5kg H:120cm
pack: 1

Kουδούνι για ρεσεψιόν ανοξείδωτο με ξύλο
Reception bell stainless steel with wood
*4420897 1449000 ø9cm
pack: 1

44cm 44cm

ø31cm ø31cm

34,5cm 34,5cm
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ΥΠΟΔΟΧΗ - LOBBY

ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΑ - ASHTRAYS

Σταχτοδοχείο επιδαπέδιο, ανοξείδωτο 
Standing ashtray, stainless steel
*4420869 1111240 2,5kg ø24 x 60cm
pack: 1

Σταχτοδοχείο επιδαπέδιο  μαυρό, ανοξείδωτο 
Standing ashtray black, stainless steel
*4420873 1122200 3kg 20 x 20 x 60cm
pack: 1

Σταχτοδοχείο επιδαπέδιο, μεταλλικό
Standing ashtray, metal
*4420877 1127100 5kg  ø12 x 90cm
pack: 1

Σταχτοδοχείο επιτοίχιο, μεταλλικό
Wall-mounted ashtray, metal
*4420880 1117120  ø12 x 14cm
pack: 1

Σταχτοδοχείο επιδαπέδιο μαυρό,  ανοξείδωτο 
Standing ashtray black, stainless steel
*4420874 1122250 4kg ø25 x 60cm
pack: 1

Σταχτοδοχείο επιδαπέδιο με μηχανισμό push down, 
μεταλλικό / Push down standing ashtray, metal
*4420875 1116610 1,75kg ø15 x 61cm
pack: 1

Σταχτοδοχείο εδάφους, μεταλλικό
Standing ashtray windproof, metal
*4420872 1123250 3kg ø25 x 60cm
pack: 1

Σταχτοδοχείο επιδαπέδιο, ανοξείδωτο
 Standing ashtray, stainless steel
*4420870 1112240 1,5kg ø22 x 60cm
*4420871 1112290 2,5kg ø27 x 74cm
pack: 1

Με πλαστικό ένθετο, αντιολισθητικό δακτύ-
λιο βάσης από καουτσούκ και αφαιρούμενο 
αντιανεμικό σταχτοδοχείο

With plastic insert, non-slip rubber base ring 
and removable windproof ashtray

Powder coating μεταλλικό σταχτοδοχείο, 
με αφαιρούμενο αντιανεμικό σταχτοδοχείο, 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και 
γαλβανισμένη θήκη απορριμμάτων 

Powder - coated steel, with removable 
windproof ashtray, made of stainless steel and 
galvanised waste bin

Powder coating μεταλλικό σταχτοδοχείο 
και αφαιρούμενo δοχείο που κλειδώνει, 
4 άγκυρες εδάφους για στερέωση  

Powder - coated, with removable, lockable 
ash pan and 4 ground anchors for securing

Powder coating μεταλλικό σταχτοδοχείο, 
ανοξείδωτο ατσάλι το πάνω μέρος, με 
αφαιρούμενο αντιανεμικό σταχτοδοχείο και 
γαλβανισμένη θήκη απορριμμάτων 

Powder - coated steel, stainless steel top 
part, with removable windproof ashtray and 
galvanised waste bin

Mε μηχανισμό αναδίπλωσης 

With folding mechanism

Mε μηχανισμό αναδίπλωσης 

With folding mechanism

Με αφαιρούμενο δοχείο
With removable ash pan

Powder 
coating

μεταλλικό

Powder 
coating metal

Μεταλλικό
Metal

Με αφαιρούμενο αντιανεμικό σταχτοδοχείο 
και γαλβανισμένο κάδο απορριμμάτων

With removable windproof ashtray and 
galvanised waste bin

Με αφαιρούμενο αντιανεμικό σταχτοδοχείο

With removable windproof ashtray

Σταχτοδοχείο επιδαπέδιο  / Standing ashtray
*4420878 1127350

13,5kg ø13cm -  Ø34cm 
h:104cm*4420879 1127351

pack: 1

A

A B

B
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ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ - WASTERPAPER BINS

Κάδος απορριμάτων / Wasterpaper bin 
*4421576 1125225

ø22 x 25cm
*4421577 1126225
pack: 1

Κάδος απορριμάτων / Wasterpaper bin
*4421583 1125220

ø22 x 28cm
*4421584 1125221
pack: 1

Κάδος απορριμάτων / Wasterpaper bin
*4421582 1136220 ø22 x 31,5cm
pack: 1

Κάδος απορριμάτων / Wasterpaper bin
*4421579 1135301 ø10 - Ø24 x 30cm
pack: 1

Κάδος απορριμάτων με πεντάλ, ανοξείδωτος
Pedal bin, stainless  steel
*4420852 1121030 3lt ø17 x 26cm
*4420853 1121050 5lt ø20 x 30cm
pack: 1

Κάδος απορριμάτων, ανοξείδωτος
Wasterpaper bin, stainless  steel
*4420851 1131030 3lt ø20,5 x 22,5cm
pack: 1

Κάδος απορριμάτων - πολυπροπυλένιο 
Wasterpaper bin - polypropylene
*4420850 1126281 16lt 28,5 x 20,5 x 31cm
pack: 1

Κάδος απορριμάτων με πεντάλ, ανοξείδωτος 
Pedal bin, stainless  steel
*4420854 1121120 12lt ø25 x 42cm
*4420855 1121200 20lt ø30 x 49cm
pack: 1

Κάδος απορριμάτων,ανοξείδωτος
Wasterpaper bin, stainless  steel
*4421578 1135300 ø10 - Ø24 x 30cm
*4421581 1135680 ø10 - Ø24 x 68cm
pack: 1

Powder coating μεταλλικός κάδος, με απο-
σπώμενο ανοξείδωτο δακτύλιο για τοπο-
θέτηση σακκούλας, πλαστικός δακτύλιος 
βάσης. 

Powder-coated, removable stainless steel ring 
for attaching bin liner, plastic base ring.

Powder coating μεταλλικός κάδος, με απο-
σπώμενο ανοξείδωτο δακτύλιο για τοπο-
θέτηση σακκούλας, πλαστικός δακτύλιος 
βάσης. 

Powder-coated, removable stainless steel ring 
for attaching bin liner, plastic base ring.

Powder coating μεταλλικός κάδος, με απο-
σπώμενο ανοξείδωτο δακτύλιο για τοπο-
θέτηση σακκούλας, πλαστικός δακτύλιος 
βάσης. 

Powder-coated, removable stainless steel ring 
for attaching bin liner, plastic base ring.

Powder coating μεταλλικός κάδος, άφλεκτος, 
με αυτοσβενόμενο, αφαιρούμενο καπάκι 
πυροπροστασίας. 

Powder-coated, fireproof, with self-
extinguishing, removable fire protection lid.

Με λαβή μεταφοράς και αφαιρούμενο πλα-
στικό κάδο. 

With carrying handle and removable plastic 
insert.

Με λαβή μεταφοράς και αφαιρούμενο πλα-
στικό κάδο. 

With carrying handle and removable plastic 
insert.

Άφλεκτος, με αυτοσβενόμενο, αφαιρούμενο 
καπάκι πυροπροστασίας. 

Fireproof, with self-extinguishing, removable 
fire protection lid.

Mε μηχανισμό αναδίπλωσης 

With folding mechanism
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ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ - WASTERPAPER BINS

Επιτραπέζιος κάδος με περιστρεφόμενο καπάκι - 
πλαστικό / Table top bin with swing lid - plastic
*4420868 1531002 ø12 x 16cm
pack: 1

Επιτραπέζιος κάδος με περιστρεφόμενο καπάκι - 
ανοξείδωτος / Table top bin with swing lid - stainless steel
*4420867 1531001 ø12 x 16cm
pack: 1

Powder coating μεταλλικός κάδος, με περι-
στρεφόμενο μεταλλικό καπάκι & αφαιρούμε-
νο γαλβανισμένο κάδο. 

Powder-coated, with swing lid and removable 
galvanised insert. Lid made of metal

Με περιστρεφόμενο καπάκι & αφαιρούμενο 
γαλβανισμένο κάδο. 

With swing lid and removable galvanised 
insert.

Κάδος απορριμάτων με περιστρεφόμενο καπάπι - 
ανοξείδωτος / Rubbish bin with swing lid - stainless  steel
*4420866 1532500 5lt ø18,5 x 28,5cm
pack: 1

Κάδος απορριμάτων με πεντάλ, ανοξείδωτος
Pedal bin, stainless  steel
*4420856 1121300 30lt ø30 x 71cm
pack: 1

Κάδος απορριμάτων, μεταλλικό
Rubbish bin, metal
*4420864 1129380 80lt ø37 x 71cm
pack: 1

Κάδος απορριμάτων, μεταλλικό 
Rubbish bin, metal
*4420865 1129381 80lt ø37 x 71cm
pack: 1

Με λαβή μεταφοράς και αφαιρούμενο γαλβα-
νισμένο κάδο. 

With carrying handle and removable 
galvanised insert.
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ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΤΡΟΛΛΕΥ ΟΡΟΦΩΝ - HOUSEKEEPING CART

• Επάνω δίσκος από αλουμίνιο με προσαρμόσιμα τμήματα
• Πλαίσιο από αλουμίνιο
• Ράφια και πλαϊνά πάνελ από MDF
• Διαστάσεις: ράφια στο 001: 50 x 44εκ., ράφια στο 002: 72 x 44εκ.
•    Διαστάσεις με διπλωμένους σάκους ρούχων: μήκος στο 001: 64εκ., 
μήκος σε 002: 90εκ

•  2 περιστρεφόμενοι τροχοί ø15cm έκαστος με φρένα και 2 σταθεροί 
τροχοί

• Τροχοί με προφυλακτήρα
• Aνταλλακτικός σάκος: 4421198

• Top tray made of aluminium with customisable divisions
• Edging strips made of aluminium
• Shelves and side panels made of MDF
• Dimensions: shelves on 001: 50 x 44cm, shelves on 002: 72 x 44cm
•  Dimensions with laundry bags folded in: length on 001: 64cm,  
  length on 002:90cm

• 2 swivel castors each ø15cm with brakes and 2 fixed castors
• Bumper wheels
• Replacement laundry bag: 4421198

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*4421911 4459002 41kg 155 x 54 x 116cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*4421910 4456002 41kg 155 x 54 x 116cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 1 σάκο απλύτων / Housekeeping cart with 1 laundry bag
*4421909 4456001 34kg 95 x 54 x 116cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*4421908 4454002 41kg 155 x 54 x 116cm
pack: 1
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Tα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας  / The items with star sign (*) are offered upon special order

ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΤΡΟΛΛΕΥ ΟΡΟΦΩΝ - HOUSEKEEPING CART

• Επάνω δίσκος από αλουμίνιο με προσαρμόσιμα τμήματα
• Πλαίσιο από αλουμίνιο
• Ράφια και πλαϊνά πάνελ από MDF
• Διαστάσεις: ράφια στο 001: 50 x 44εκ., ράφια στο 002: 72 x 44εκ.
•    Διαστάσεις με διπλωμένους σάκους ρούχων: μήκος στο 001: 64εκ., 
μήκος σε 002: 90εκ

•  2 περιστρεφόμενοι τροχοί ø15cm έκαστος με φρένα και 2 σταθεροί 
τροχοί

• Τροχοί με προφυλακτήρα
• Aνταλλακτικός σάκος: 4421198

• Top tray made of aluminium with customisable divisions
• Edging strips made of aluminium
• Shelves and side panels made of MDF
• Dimensions: shelves on 001: 50 x 44cm, shelves on 002: 72 x 44cm
•  Dimensions with laundry bags folded in: length on 001: 64cm,  
  length on 002:90cm

• 2 swivel castors each ø15cm with brakes and 2 fixed castors
• Bumper wheels
• Replacement laundry bag: 4421198

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*4421913 4457002 41kg 155 x 54 x 116cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*4421916 4458002 41kg 155 x 54 x 116cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 1 σάκο απλύτων / Housekeeping cart with 1 laundry bag
*4421912 4457001 34kg 95 x 54 x 116cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 1 σάκο απλύτων / Housekeeping cart with 1 laundry bag
*4421915 4458001 34kg 95 x 54 x 116cm
pack: 1
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Tα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας  / The items with star sign (*) are offered upon special order

ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΤΡΟΛΛΕΥ ΟΡΟΦΩΝ - HOUSEKEEPING CART

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*4421918 4450003 60kg 191 x 64 x 139cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*4421917 4450002 60kg 191 x 64 x 139cm
pack: 1

• Πλαίσιο από αλουμίνιο
• Ράφια και πλαϊνά πάνελ από HPL
•   2 περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένα και 2 σταθεροί τροχοί  

ø20cm έκαστος
• Σάκος απλύτων από πολυεστέρα, που πλένεται έως 40ºC
• Σάκος απλύτων σε αναδιπλούμενη βάση
• Τροχοί με προφυλακτήρα

• Edging strips made of aluminium
• Shelves and side panels made of HPL
• 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors each ø20cm
• Laundry bag made of polyester, washable up to 40ºC
• Laundry bag on a folding mount
• Bumper wheels

• Πλένεται έως 40ºC.
•  Ανταλλακτικός σάκος για τα παρακάτω τρόλ-
λευ ορόφων: 4421908 - 4421909 - 4421910 
- 4421911 - 4421912 - 4421913 - 4421915 
- 4421916

• Washable up to 40ºC.
•  Replacement laundry bag for the following 
housekeeping cart: 4421908 - 4421909 - 
4421910 - 4421911 - 4421912 - 4421913 - 
4421915 - 4421916

Ανταλλακτικός σάκος πολυεστέρας 
Replacement  laundry bag - polyester
*4421198 4454059 0,5kg 38 x 26 x 69cm
pack: 1
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Tα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας  / The items with star sign (*) are offered upon special order

ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΤΡΟΛΛΕΥ ΟΡΟΦΩΝ - HOUSEKEEPING CART

• Αριθμός ραφιών: 3
• Σάκοι λινών: 2 
• Υλικό πλαϊνών - ραφιών:  
  ξύλινο πάνελ μελαμίνης 
•  Τύπος τροχών:  

τροχός από καουτσούκ
•  Χωρητικότητα (δωματιο):  

Α: 8-12, Β: 12-15, C: 15-18
•  Χωρητικότητα ραφιού: 50kg max
•  Δυνατότητα φόρτωσης αναδι-

πλούμενου βραχίονα: 20kg max

• Number shelves: 3 
• Linen sack: 3 
• Body material: melaminated 
wood   
  panel 
• Wheel type: rubbel wheel
•     Capacity (room): 

Α: 8-12, Β: 12-15, C: 15-18
• Shelf loading capacity: 50kg max
•  Foldable arm loading capacity: 

20kg max

• Αριθμός ραφιών: 3
• Σάκοι λινών: 2 
• Υλικό πλαϊνών - ραφιών:  
  ξύλινο πάνελ μελαμίνης 
•  Τύπος τροχών:  

τροχός από καουτσούκ
•  Χωρητικότητα (δωματιο):  

Α: 8-12, Β: 12-15, C: 15-18
•  Χωρητικότητα ραφιού: 50kg max
•  Δυνατότητα φόρτωσης αναδι-

πλούμενου βραχίονα: 20kg max

• Number shelves: 3 
• Linen sack: 3 
• Body material: melaminated 
wood   
  panel 
• Wheel type: rubbel wheel
•     Capacity (room): 

Α: 8-12, Β: 12-15, C: 15-18
• Shelf loading capacity: 50kg max
•  Foldable arm loading capacity: 

20kg max

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*7671015 A 48kg 79 - 127 x 60 x 129cm
*7671016 B 55kg 96 - 144 x 60 x 129cm
*7671017 C 60kg 116 - 164 x 60 x 129cm

pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 1 σάκο απλύτων / Housekeeping cart with 1 laundry bag
*7671025 A 43kg 79 - 103 x 60 x 129cm
*7671026 B 50kg 96 - 120 x 60 x 129cm
*7671027 C 55kg 116 - 140 x 60 x 129cm

pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*4421923 4420000 43kg 146 x 50 x 120cm
pack: 1

2 περιστρεφόμενοι τροχοί ø15cm ο καθένας με φρένα και 2 σταθεροί 
τροχοί. Πλαϊνά και πίσω πάνελ από καπλαμά ξύλο. 3 ράφια, 2 εκ. των 
οποίων ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Επάνω δίσκος με 4 τμήματα από ξύλο 
με πλαστική επίστρωση. 2 σάκους ρούχων από πολυεστέρα, διαστά-
σεις: 40 x 30 x 70 cm, πλένονται έως 40ºC, σάκος ρούχων σε αναδι-
πλούμενη βάση, λαστιχένιος προφυλακτήρας ολόγυρα, λακαρισμένος 
ατσάλινος σκελετός.

2 swivel castors each ø15cm with brakes and 2 fixed castors. Sides 
and rear panel made of veneered wood. 3 shelves, 2 of which are 
height-adjustable. Top tray with 4 divisions made of plastic-coated 
wood. 2 polyester laundry bags, dimension: 40 x 30 x 70cm, washable 
up to 40ºC, laundry bag in a folding mount, rubbe bumper all round, 
lacquered steel frame.
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Tα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας  / The items with star sign (*) are offered upon special order

ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΤΡΟΛΛΕΥ ΟΡΟΦΩΝ - HOUSEKEEPING CART

Τρόλλευ μεταφοράς με 1 σάκο απλύτων / Housekeeping cart with 1 laundry bag
*4421921 4418000 17kg 86,5 x 45 x 106cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 1 σάκο απλύτων / Housekeeping cart with 1 laundry bag
*4421924 4420001 17kg 95 x 57 x 114cm
pack: 1

2 περιστρεφόμενοι τροχοί ø10cm ο καθένας και 2 σταθεροί τροχοί, 
3 ράφια, 1 θήκη με 3 τμήματα. Πολυεστερικός σάκος ρούχων που πλέ-
νεται έως 40ºC, λαστιχένιος προφυλακτήρας ολόγυρα, λακαρισμένος 
ατσάλινος σκελετός.

2 swivel castors each ø10cm and 2 fixed castors, 3 shelves, 1 
compartment with 3 divisions. Polyester laundry bag washable up to 
40ºC, rubber bumper all round, lacquered steel frame.

2 περιστρεφόμενοι τροχοί ø10cm ο καθένας με φρένα και 2 σταθεροί 
τροχοί. 3 ράφια, 2 εκ των οποίων ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Επάνω δί-
σκος με 3 τμήματα. Πολυεστερικός σάκος ρούχων που πλένεται έως 
40ºC, λαστιχένιος προφυλακτήρας ολόγυρα, λακαρισμένος ατσάλινος 
σκελετός.

2 swivel castors each ø15cm with brakes and 2 fixed castors. 3 shelves, 
2 of which are height-adjustable. Top tray with 3 divisions. Polyester 
laundry bag washable up to 40ºC, rubber bumper all round, lacquered 
steel frame.

Ανταλλακτικός σάκος - πολυεστέρας / Replacement  laundry bag - polyester
*4421922 4418001 0,5kg 40 x 26 x 80cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - πολυεστέρας / Replacement  laundry bag - polyester
*4421925 4420101 0,7kg 48 x 38 x 80cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*4421926 4420002 25kg 140 x 45 x 108cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - πολυεστέρας / Replacement  laundry bag - polyester
*4421927 4421012 0,8kg 48 x 38 x 80cm
pack: 1

2 περιστρεφόμενοι τροχοί ø12,5 cm ο καθένας με φρένα και 2 σταθε-
ροί τροχοί. Πλαϊνό και πίσω πάνελ από καπλαμά ξύλο, επάνω δίσκος 
με χωρίσματα από πλαστικό ξύλο. 3 ράφια, 2 εκ των οποίων ρυθμιζό-
μενα καθ' ύψος. 2 σάκους πλυντηρίου από πολυεστέρα, διαστάσεις: 
45 x 33 x 88 cm, πλένονται έως 40ºC, λαστιχένιος προφυλακτήρας 
ολόγυρα, με επίστρωση powder coating.

2 swivel castors each ø12,5cm with brakes and 2 fixed castors. Side 
and back panel made of veneered wood, top tray with divisions made 
of plastic wood. 3 shelves, 2 of which are height-adjustable. 2 polyester 
laundry bags, dimension: 45 x 33 x 88cm, washable up to 40ºC, rubber 
bumper all round, powder-coated.
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Tα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας  / The items with star sign (*) are offered upon special order

ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΤΡΟΛΛΕΥ ΟΡΟΦΩΝ - HOUSEKEEPING CART

4 περιστρεφόμενοι τροχοί, οι 2 από αυτούς με φρένα, επάνω θήκη με 
τμήματα και κάλυμμα, powder coating.

4 swivel castors, 2 of them with brakes, upper compartment with 
divisions and cover, black powder-coated.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ø20cm έκαστος, 2 από αυτούς με φρένα, 
επάνω θήκη με ρυθμιζόμενα τμήματα. Powder coating.

4 swivel castors each ø20cm, 2 of them with brakes, upper compartment 
with adjustable divisions, black powder-coated.

Τρόλλευ μεταφοράς - αλουμινίου / Housekeeping cart - aluminum
*4421928 4451000 16kg 56 x 54 x 100cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς - αλουμινίου / Housekeeping cart - aluminum
*4421920 4451001 18kg 93 x 50,5 x 117cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*4421919 4443002 49kg 159,5 x 52,5 x 114,5cm
pack: 1

Πάνω δίσκος από αλουμίνιο με ρυθμιζόμενα τμήματα, πλαίσιο από 
αλουμίνιο, ράφια και πλαϊνά πάνελ από HPL, όψη σκούρου ξύλου. 2 
περιστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø20cm με φρένα και σταθερούς 
τροχούς, ρολά εκτροπών. Διαστάσεις μαύρου σάκου ρούχων: 38 x 26 
x 69cm, πολυεστέρας, σάκος ρούχων που πλένεται έως 40ºC, σάκος 
ρούχων σε αναδιπλούμενη βάση, διαστάσεις με σάκους ρούχων: δι-
πλωμένες 113, 5 εκ.

Top tray made of aluminium with adjustable divisions, edging strips made 
of aluminium, shelves and side panels made of HPL, dark wood look. 
2 swivel castors each ø20cm with brakes and fixed castors, deflector 
rollers, black laundry bag dimensions: 38 x 26 x 69cm, polyester, laundry 
bag washable up to 40ºC, laundry bag on a folding mount, dimensions 
with laundry bags folded in: 113,5 cm.
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ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΤΡΟΛΛΕΥ ΟΡΟΦΩΝ - HOUSEKEEPING CART

2 περιστρεφόμενοι τροχοί ø15cm ο καθένας με φρένα και 2 σταθε-
ροί τροχοί. Πλαίσιο στοίβαξης με διαχωριστικά. 3 επίπεδα για καθαρά 
ρούχα, 2 ρυθμιζόμενα καθ' ύψος αφαιρούμενα συρμάτινα ράφια. 2 σά-
κοι πλυντηρίου.

4 swivel castors each ø15cm with brakes and 2 fixed castors. Stacking 
frame with division. 3 levels for clean laundry, 2 height - adjustable, 
removable wire shelves. 2 laundry bags.

2 περιστρεφόμενοι τροχοί ø20cm ο καθένας με φρένα και 2 σταθεροί 
τροχοί. 2 πόρτες. 2 πλαστικά ράφια. 2 σάκους πλυντηρίου.

2 swivel castors each ø20cm with brakes and 2 fixed castors. 2 doors. 2 
plastic shelves. 2 laundry bags

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*4421933 4415000 34kg 150 x 54 x 100cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς με 2 σάκους απλύτων / Housekeeping cart with 2 laundry bags
*4421935 4415002 38kg 150 x 54 x 130cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - πολυεστέρας / Replacement  laundry bag - polyester
*4421934 4415001 0,4kg 38 x 28 x 70cm
pack: 1
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Tα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας  / The items with star sign (*) are offered upon special order

ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΤΡΟΛΛΕΥ ΑΠΛΥΤΩΝ - LAUNDRY CART

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø7,5cm. 
Πτυσσόμενο.

4 swivel castors each ø7,5cm. Collapsible.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί, 2 από αυτούς με 
φρένα, πτυσσόμενο, σακού πλυντηρίου από 
βινύλιο, σιδερένιο με powder coating.

4 swivel castors, 2 of them with brakes, 
collapsible, laundry bag made of vinyl, powder- 
coated iron.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø10 cm, 
2 από αυτούς με φρένα, πλήρως συγκολλημέ-
νο, σωληνοειδές πλαίσιο ø2,5 cm, πολυεστε-
ρικός σάκος πλυντηρίου, πλένεται έως 40ºC.

4 swivel castors each ø10cm, 2 of them with 
brakes, completely welded, tubular frame 
ø2,5cm, polyester laundry bag, washable up 
to 40ºC.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί, 2 από αυτούς με 
φρένα, πτυσσόμενο, σάκος πλυντηρίου από 
βινύλιο, σιδερένιο με powder coating.

4 swivel castors, 2 of them with brakes, 
collapsible, laundry bag made of vinyl, powder- 
coated iron.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί, 2 από αυτούς με 
φρένα, πτυσσόμενο, σάκος πλυντηρίου από 
βινύλιο, σιδερένιο με powder coating.

4 swivel castors, 2 of them with brakes, 
collapsible, laundry bag made of vinyl, powder- 
coated iron.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø10 cm, 
2 από αυτούς με φρένα, πτυσσόμενο.

4 swivel castors each ø10cm,, 2 of them with 
brakes, collapsible.

Τρόλλευ απλύτων - πλαστικό & πολυεστέρας 
Laundry cart - plastic & polyester
*4421936 4419000 9kg 67,5 x 64 x 94,5cm
pack: 1

Τρόλλευ απλύτων με 1 σάκο - σίδερο & pvc 
Laundry cart with 1 laundry bag - iron & pvc
*4421938 4434150 9kg 66 x 49,5 x 86cm
pack: 1

Τρόλλευ απλύτων - μεταλλικό & πολυεστέ-
ραςLaundry cart - metal  & polyester
*4421943 4421000 11kg 95 x 58 x 84cm
pack: 1

Τρόλλευ απλύτων με 1 σάκο - σίδερο & pvc 
Laundry cart with 1 laundry bag - iron & pvc
*4421164 4434300 11kg 89,5 x 66 x 86cm
pack: 1

Τρόλλευ απλύτων με 2 σάκους - σίδερο & pvc 
Laundry cart with 2 laundry bags - iron & pvc
*4421572 4434152 12kg 89,5 x 66 x 86cm
pack: 1

Τρόλλευ απλύτων - μεταλλικό & πολυεστέρας 
Laundry cart - metal  & polyester
*4421945 4423000 6kg 61 x 61 x 98,5cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος πολυεστέρας 
Replacement  laundry bag - polyester
*4421937 4419001 0,6kg 60 x 47 x 75cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - pvc 
Replacement  laundry bag - pvc
*4421939 4434151 0,8kg 35,5 x 56 x 74cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - πολυεστέρας
Replacement  laundry bag - polyester
*4421944 4421100 1kg 80 x 45 x 69cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - pvc 
Replacement  laundry bag - pvc
*4421942 4434301 0,8kg 73 x 56 x 74cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - pvc 
Replacement  laundry bag - pvc
*4421939 4434151 0,8kg 35,5 x 56 x 74cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - πολυεστέρας
Replacement  laundry bag - polyester
*4421946 4423001 0,7kg 52 x 48 x 77cm
pack: 1
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Tα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας  / The items with star sign (*) are offered upon special order

ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΤΡΟΛΛΕΥ ΑΠΛΥΤΩΝ - LAUNDRY CART

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø9,5cm, 
2 από αυτά με φρένα, με πλάκα βάσης, πο-
λυεστερικός σάκος πλυντηρίου, πλένεται έως 
40ºC.

4 swivel castors each ø9,5cm, 2 of them with 
brakes, with base plate, polyester laundry bag, 
washable up to 40ºC.

2 περιστρεφόμενοι τροχοί ø10cm έκαστος 
και 2 σταθεροί τροχοί, σωληνοειδές πλαίσιο 
ø2,5cm, μεταλλικός με powder coating, κάδος 
από πολυαιθυλένιο.

2 swivel castors each ø10cm and 2 fixed 
castors, tubular frame ø2,5cm, powder-coated 
steel, tub made of polyethylene.

2 περιστρεφόμενοι τροχοί ø9,5cm έκαστος 
και 2 σταθεροί τροχοί, σωληνοειδές πλαίσιο 
ø2,5cm, μεταλλικός με powder coating.

2 swivel castors each ø9,5cm and 2 fixed 
castors, tubular frame ø2,5cm, powder-coated 
steel.

Τρόλλευ απλύτων - αλουμινίου & πολυεστέρας 
Laundry cart - aluminum & polyester
*4421948 4464000 11kg 94 x 65 x 105cm
pack: 1

Τρόλλευ απλύτων - ατσάλι & πολυαιθυλένιο 
Laundry cart - steel & polyethylene
*4421947 4430000 24kg 118 x 72 x 82cm
pack: 1

Τρόλλευ απλύτων - μεταλλικό & πολυεστέ-
ραςLaundry cart - metal  & polyester
*4421954 4421604 6kg ø60 x 82cm
pack: 1

Τρόλλευ απλύτων - μεταλλικό & πολυεστέρας / 
Laundry cart - metal  & polyester
*4421952 4421600 6kg ø60 x 82cm
pack: 1

Τρόλλευ απλύτων - ατσάλι &  πολυεστέρας 
Laundry cart - steel & polyester
*4421950 4421002 13kg 74 x 63 x 92cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος πολυεστέρας 
Replacement  laundry bag - polyester
*4421949 4464001 1kg 77 x 34 x 69cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - πολυεστέρας
Replacement  laundry bag - polyeste
*4421955 4421614 0,8kg ø60 x 68cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - πολυεστέρας
Replacement  laundry bag - polyeste
*4421953 4421601 0,8kg ø60 x 68cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος πολυεστέρας 
Replacement  laundry bag - polyester
*4421951 4421022 0,7kg 58 x 30 x 60cm
pack: 1

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø7,5cm, 
2 από αυτούς με φρένα, σωληνοειδές πλαίσιο 
ø2,5cm.

4 swivel castors each ø7,5cm, 2 of them with 
brakes, tubular frame ø2,5cm.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø7,5cm, 
2 από αυτούς με φρένα, σωληνοειδές πλαίσιο 
ø2,5cm.

4 swivel castors each ø7,5cm, 2 of them with 
brakes, tubular frame ø2,5cm.

Τρόλλευ απλύτων / Laundry trolley
7671010 67,5 x 66,5 x 108cm
pack: 1
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ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΤΡΟΛΛΕΥ ΑΠΛΥΤΩΝ - LAUNDRY CART

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø10cm, 
2 από αυτούς με φρένα, σωληνοειδές πλαίσιο 
ø2,5cm, σάκο πλυντηρίου, πλένεται έως 40ºC.

4 swivel castors each ø10cm, 2 of them with 
brakes, tubular frame ø2,5cm, laundry bag 
washable up to 40ºC.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø7,5cm, 
2 από αυτούς με φρένα, σωληνοειδές πλαίσιο 
ø2cm.

4 swivel castors each ø7,5cm, 2 of them with 
brakes, tubular frame ø2cm.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø7,5cm, 
2 από αυτούς με φρένα, σωληνοειδές πλαίσιο 
ø2cm.

4 swivel castors each ø7,5cm, 2 of them with 
brakes, tubular frame ø2cm.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø7,5cm, 
2 από αυτούς με φρένα, σωληνοειδές πλαίσιο 
ø2,5cm.

4 swivel castors each ø7,5cm, 2 of them with 
brakes, tubular frame ø2,5cm.

Τρόλλευ απλύτων - ανοξείδωτο & νάυλον 
Laundry cart - stainless steel & naylon
*4421963 4414200 9kg 81,5 x 51,5 x 86cm
pack: 1

Τρόλλευ απλύτων - μεταλλικό & νάυλον 
Laundry cart - metal & naylon
*4421956 4421005 8kg 65 x 45 x 84cm
pack: 1

Τρόλλευ απλύτων - μεταλλικό & νάυλον 
Laundry cart - metal & naylon
*4421957 4421006 8kg 65 x 45 x 84cm
pack: 1

Τρόλλευ απλύτων - ανοξείδωτο & νάυλον  
Laundry cart - stainless steel & naylon
*4421960 4421204 9kg 90 x 54 x 92cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - νάυλον 
Replacement  laundry bag - naylon
*4421962 4414001 0,8kg 78 x 42 x 63,5cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - νάυλον 
Replacement  laundry bag - naylon
*4421958 4421105 0,9kg 60 x 35 x 75cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - νάυλον 
Replacement  laundry bag - naylon
*4421959 4421106 0,9kg 60 x 35 x 75cm
pack: 1

Ανταλλακτικός σάκος - νάυλον 
Replacement  laundry bag - naylon
*4421961 4421214 0,9kg 80 x 49 x 54cm
pack: 1
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ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΤΡΟΛΛΕΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - SERVING TROLLEY

Ηλεκτρικό θερμοκιβώτιο για room service τρόλλευ
Thermobox for room service trolley
*7671091 12kg 39 x 38,5 x 49cm
pack: 1

Room service τρόλλευ mdf με pvc τελείωμα περιμε-
τρικά / Room service trolley mdf with pvc edge
*7671090 ø90cm H:76cm  
pack: 1

Σκελετός από ξύλο σημύδας, καπλαμάς και 
λάκα, ράφια MDF, μεταλλική λαβή. 4 περι-
στρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø10cm, 2 από 
αυτούς με φρένα, διαστάσεις κάτω ραφιού: 
68 x 42cm, το προϊόν παραδίδεται προσυ-
ναρμολογημένο.

Birch wood frame, veneered and lacquered, 
MDF shelves, metal handle. 4 swivel castors 
each ø10cm, 2 of them with brakes, dimensions 
of lower shelf: 68 x 42cm, item is delivered 
pre-assembled.

Σκελετός από ξύλο σημύδας, καπλαμάς και 
λάκα, ράφια MDF. Εξαρτήματα μεταλλικά. 4 
περιστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø10cm, 2 
από αυτούς με φρένα. Tο προϊόν παραδίδε-
ται προσυναρμολογημένο.

Birch wood frame, veneered and lacquered, 
MDF shelves. Fittings made of metal. 4 swivel 
castors each ø10cm, 2 of them with brakes. 
Item is delivered pre-assembled.

Σκελετός από μέταλλο, πάνω μέρος τραπε-
ζιού από MDF με ξύλινη διακόσμηση.  4 πε-
ριστρεφόμενοι τροχοί ο καθένας ø10cm, 2 
από αυτούς με φρένα. 2 πλαϊνά πάνελ 26cm, 
αναδιπλούμενα. Tο προϊόν παραδίδεται προ-
συναρμολογημένο.

Frame made of metal, table top made of 
MDF with wood decor. 4 swivel castors 
each ø10cm, 2 of them with brakes. 2 side 
panels 26cm, foldable. Item is delivered pre-
assembled.

Τρόλλευ μεταφοράς με λαβή
Serving trolley
*4421152 4437000 23kg 92 x 50 x 79cm
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς στρογγυλό
Serving trolley round
*4421574 4438000 15kg ø53 x 79cm
pack: 1

Τραπέζι μεταφοράς
Serving table
*4421153 4439000 28kg 105 x 90 x 75cm
pack: 1
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ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΜΙΝΙ ΜΠΑΡ - MINI BAR

Τρόλλευ μίνι μπαρ  - mdf & αλουμίνιο / Mini bar supply trolley - mdf & aluminum
*4421929 4448000 45kg 84 x 60 x 135cm
pack: 1

Τρόλλευ μίνι μπαρ  - mdf & αλουμίνιο / Mini bar supply trolley - mdf & aluminum
*4421931 4448002 45kg 84 x 60 x 135cm
pack: 1

Τρόλλευ μίνι μπαρ  - mdf & αλουμίνιο / Mini bar supply trolley - mdf & aluminum
*4421930 4448001 45kg 84 x 60 x 135cm
pack: 1

Τρόλλευ μίνι μπαρ  - mdf & αλουμίνιο / Mini bar supply trolley - mdf & aluminum
*4421932 4448003 45kg 84 x 60 x 135cm
pack: 1

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ø15cm έκαστος, 2 από αυτούς με φρένα, 
τροχοί με προφυλακτήρα, επάνω δίσκος από αλουμίνιο με ρυθμιζόμενα 
τμήματα, πόρτες που κλειδώνουν και συρτάρι.

4 swivel castors each ø15cm, 2 of them with brakes, bumper wheels, top 
tray made of aluminium with adjustable divisions, with lockable doors and 
a drawer.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί ø15cm έκαστος, 2 από αυτούς με φρένα, 
τροχοί με προφυλακτήρα, επάνω δίσκος από αλουμίνιο με ρυθμιζόμενα 
τμήματα, με πόρτες που κλειδώνουν και συρτάρι.

4 swivel castors each ø15cm, 2 of them with brakes, bumper wheels, top 
tray made of aluminium with adjustable divisions, with lockable doors and 
a drawer.

Όψη σκούρο ξύλο 
Dark wood look

Όψη σκούρο ξύλο 
Dark wood look

Όψη αλουμινίου 
Aluminium look

Όψη αλουμινίου 
Aluminium look
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ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΜΙΝΙ ΜΠΑΡ - MINI BAR

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ - ROOM SAFE

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ - MIRRORS

• Συρτάρι: 3 
• Υλικό πλαϊνών - ραφιών: πάνελ μελαμίνης 
• Τύπος τροχών: καουτσούκ

• Drawer: 3 
• Body material: melaminated wood panel 
• Wheel type: rubbel wheel

Καθρέπτης πάγκου  - χρώμιο
Make-up mirror - chrome
*4421973 1117170 ø17x 34,5cm
pack: 1

Χρηματοκιβώτιο δωματίου  - μεταλλικό / Room safe - metal
*4421975 4495280 7kg 28 x 20 x 18cm
pack: 1

Χρηματοκιβώτιο δωματίου  - μεταλλικό / Room safe - metal
*4421976 4495350 5,6kg 35 x 25 x 25cm
pack: 1

Μίνι μπαρ / Mini bar
*7671095 59kg 79 x 60 x 129 cm
pack: 1

Καθρέπτης επιτοίχιος  - χρώμιο
Make-up mirror wall mounted- chrome
*4421974 1117200 ø20x 31,5cm
pack: 1

1x και 3x μεγέθυνση
1x and 3x magnification

Διπλός 
περιστρεφόμενος 
βραχίονας,
1x και 3x μεγέθυνση

Double swivel arm, 
1x and 3x magnification

Πόρτα 3mm με διπλό μπουλόνι, 4-6ψήφιος κωδικός χρήστη και κύριος 
κωδικός pin, θύρα μίνι USB για ανάγνωση και εκτύπωση των τελευταίων 
100 περιπτώσεων ανοίγματος ή κλεισίματος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε 
τοίχο και δάπεδο, μεντεσέ πόρτας: δεξιά, περιλαμβάνονται 2 κλειδιά 
έκτακτης ανάγκης, μπαταρίες, powder coating.

3mm door with double bolt, 4-6 digit user and master pin code, mini USB 
port for reading and printing the last 100 instances of opening or closing. 
Can be mounted on wall and floor, door hinge: right, 2 emergency keys 
are included, batteries included, powder-coated.

Πόρτα 2mm με διπλό μπουλόνι, 3-8ψήφιος κωδικός pin, μπορεί να τοπο-
θετηθεί σε τοίχο και δάπεδο, μεντεσέδες πόρτας: δεξιά, περιλαμβάνο-
νται 2 κλειδιά έκτακτης ανάγκης, μπαταρίες, powder coating.

2mm door with double bolt, 3-8 digit pin code, can be mounted on wall 
and floor, door hinge: right, 2 emergency keys are included, batteries 
included, powder-coated.



584

Tα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας  / The items with star sign (*) are offered upon special order

ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΣΤΑΝΤ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ - LUGGAGE RACK

Σταντ αποσκευών - χρώμιο & νάυλον
Luggage rack - chrome plated & nylon
*4421964 1629000 47 x 41,5 x 51cm
pack: 1

Σταντ αποσκευών με προέκταση - χρώμιο & νάυλον
Luggage rack with wall protection - chrome plated & nylon
*4421965 1630001 62 x 47 x 46 - 71cm
pack: 1

Σταντ αποσκευών με προέκταση - χρώμιο & νάυλον
Luggage rack with wall protection - chrome plated & nylon
*4421969 1633000 50 x 48 x 54cm
pack: 1

Σταντ αποσκευών με προέκταση - χρώμιο & νάυλον
Luggage rack with wall protection - chrome plated & nylon
*4421970 1633001 50 x 48 x 54cm
pack: 1

Σταντ αποσκευών με προέκταση - ξύλο & νάυλον
Luggage rack with wall protection - wood & nylon
*4421968 1631001 60 x 59 x 52cm
pack: 1

Σταντ αποσκευών με προέκταση - ξύλο & νάυλον
Luggage rack with wall protection - wood & nylon
*7671063 50 x 50 x 64,5cm
pack: 1

Σταντ αποσκευών με προέκταση - ξύλο & νάυλον
Luggage rack with wall protection - wood & nylon
*7671062 62 x 50 x 64,5cm
pack: 1

Σταντ αποσκευών - χρώμιο & νάυλον
Luggage rack - chrome plated & nylon
*4421971 1634000 62 x 40 x 53cm
pack: 1

Σταντ αποσκευών - χρώμιο & νάυλον
Luggage rack - chrome plated & nylon
*4421972 1634001 62 x 40 x 53cm
pack: 1

Σταντ αποσκευών με προέκταση - χρυσό & νάυλον
Luggage rack with wall protection - chrome plated & nylon
*4421966 1630002 62 x 47 x 46 - 71cm
pack: 1

Σταντ αποσκευών - ξύλο & νάυλον
Luggage rack - wood & nylon
*4421967 1631000 67 x 45,5 x 41,5cm
pack: 1
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ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΚΡΕΒΑΤΙΑ - BEDS

Kρεβάτι «Εxtra bed»  πανελ  μελαμίνης & σίδερο (ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΩΜΑ)
Extra bed melaminated wood panel & steel (ΜΑTTRESS IS NOT INCLUDED)
*7671046 32kg H:55 - L:205 - W:100cm
pack: 1

Χαρακτηριστικά: 
•  Το μοναδικό extra bed με ορθοπεδικό στρώμα.
•  Εύκολη και γρήγορη μεταφορά και τοποθέτηση από την καμαριέ-

ρα (δεν χρειάζεται valet).
•  Δεν χρειάζεται συντήρηση. 
•  Μεταφέρεται και στρωμένο τη στιγμή που χρειάζεται χάρη στις 

ειδικές ζώνες στήριξης που περιέχει. 
• Διαθέτει προστατευτική κουκούλα για την αποθήκευση.

Characteristics
• Unique extra bed with orthopedic mattress.
•  Easy and fast transportation and placement by the housemaid (valet 

is not required)
• It does not need maintenance. 
•   It can be moved even when it has been made, thanks to its special 

support straps.
• Comes with cover for protection when stored.

Τροχήλατο κρεβάτι «extra bed» με στρώμα χωρίς κάλυμμα
Twin mobile «extra bed» with mattress, without plastic anti-dust cover
*7510604 BMS22T 102x198x55cm Bάρος / Weight:  48kg
*7510605 BMS22L 102x214x55cm Bάρος / Weight:  52kg
pack: 1

Πλαστικό κάλυμμα τροχήλατου κρεβατιού
Plastic anti-dust cover
*7510606 1375-001
pack: 1
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ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - CLEANING

Τρόλλευ ορόφου με σάκο - πλαστικό 
Janitorial cleaning trolley - plastic
*4421993 4424000 13kg 121,5 x 48 x 100cm
pack: 1

Κουβάς σφουγγαρίσματος διπλός - πλαστικός
Double mop bucket - plastic
*4421996 4460002 17lt 67 x 41 x 88,5cm
pack: 1

Ανταλακτικός σάκος - πλαστικό / Replacement laundry bag - plastic
*4421994 4424001 0,2kg 35 x 38 x 80cm
pack: 1

2 περιστρεφόμενοι τροχοί 
και 2 σταθεροί τροχοί.

2 swivel castors and 
2 fixed castors.

4 περιστρεφόμενοι τροχοί με αφαιρούμενους 
κάδους και στύψιμο για σφουγγαρίστρα. 
Κόκκινος κάδος για βρώμικα νερά και 
μπλε κουβάς για καθαρό νερό, 
ο καθένας 17 λίτρων.

4 swivel castors with removable 
buckets and wringer for mop. 
Red bucket for dirty water and 
blue bucket for fresh water, 
each 17 litre.

Κουβάς σφουγγαρίσματος  - πλαστικός
Mop bucket - plastic
*4421995 4460001 30lt 54 x 38 x 65cm
pack: 1

Σήμανση δαπέδου  - πλαστική
A-frame write -on board - plastic
*4420793 4475650 42 x 30 x 60cm
pack: 1

Ανταλλακτικό κάλλυμα / Replacement cover
*4421998 4473411 45 x 12,5cm
pack: 1

4 περιστρεφόμενοι τροχοί με αφαιρούμενο 
στραγγιστή για σφουγγαρίστρα.

4 swivel castors with removable 
wringer for mop.

Με ετικέτα και στις 
δύο πλευρές.

Labelled on both 
sides.

Σφουγγαρίστρα από μικροΐνες, που πλένεται 
έως 60°C, αλλάζει κάλυμμα χάρη στο κλείσι-
μο με velcro.

Microfibre mop, washable up to 60°C, cover 
be changed thanks to velcro closure.

Σφουγγαρίστρα με αλουμινιένο κοντάρι
Mop
*4421997 4473410 H:152cm
pack: 1
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ΦΟΡΗΤΑ BAR - MOBILE BARS

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕZΙΑ - FOLDABLE TABLES BUFFET & COCKTAIL

Χαρακτηριστικά
•  Φορητό - Έξυπνος, ευέλικτος 

σχεδιασμός. Τα φορητά bar μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή να 
ρυθμιστούν σε πολλαπλές διαμορφώσεις.

•  Ανθεκτικό - Κατασκευασμένο για 
να αντέχει στην καθημερινή χρήση. 
Όλες οι επιφάνειες κατασκευάζονται 
για επαγγελματική χρήση και έχουν 
σχεδιαστεί για να καθαρίζονται εύκολα. 

•  120 cm μήκος 
180 cm μήκος.

Characteristics
•  Portable - Smart, flexible design. Bar 

units can be used individually or set up in 
multiple configurations.  

•  Durable - Built to withstand everyday 
use. All finishes are manufactured for 
commercial applications and are designed 
to be easily cleaned. 

•  120 cm long 
180 cm long. 

Αναδιπλούμενο & πτυσσόμενο τραπέζι cocktail MDF lam. + PVC & ανοξείδωτο
 Foldable & motorized bistro-cocktail table MDF lam. + PVC & stainless steel
*7672058 ø70cm - H: 74 -110cm 12kg
*7672059 ø90cm - H: 74 -110cm 16kg
pack: 1

Αναδιπλούμενο τραπέζι cocktail MDF lam. + PVC & chromium plated 
Foldable bistro-cocktail table MDF lam. + PVC & chromium plated
*7672051 ø70cm - H: 110cm 12kg
*7672052 ø90cm - H: 110cm 16kg
pack: 1

Αναδιπλούμενο & πτυσσόμενο τραπέζι cocktail γυαλί ασφαλείας & ανοξείδωτο 
Foldable & motorized bistro-cocktail table tempered glass & stainless steel
*7672056 ø70cm - H: 74 -110cm 17kg
*7672057 ø90cm - H: 74 -110cm 21kg
pack: 1

Αναδιπλούμενο τραπέζι cocktail γυαλί ασφαλείας & chromium plated 
Foldable bistro-cocktail table tempered glass & chromium plated
*7672053 ø70cm - H: 110cm 17kg
*7672054 ø90cm - H: 110cm 21kg
pack: 1

145cm

Vista Wood Veneer
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ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕZΙΑ - FOLDABLE TABLES BUFFET

ΣΧΗΜΑ
SHAPE

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
DIMENSION

Διαφανές γυαλί 6mm
6mm transparent 

tempered glass
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

Αδιαφανές γυαλί 6mm
6mm frossy

tempered glass
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

MDF με άκρες PVC
MDF with PVC edges

 
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

90 x 90 x 60cm

90 x 90 x 75cm

90 x 90 x 90cm

90 x 90 x 105cm

90 x 90 x 120cm

*ABKBC *ABKBB *ABKBM

90 x 180 x 60cm

90 x 180 x 75cm

90 x 180 x 90cm

90 x 180 x 120cm

*ABKBC *ABKBB *ABKBM

ø180/2 x 60cm

ø180/2 x 75cm

ø180/2 x 90cm

ø180/2 x 105cm

ø180/2 x 120cm

* ABKBCø * ABKBBø * ABKBMø

∆ 90 x 60cm 

∆ 90 x 75cm 

∆ 90 x 90cm 

∆ 90 x 105cm 

∆ 90 x 120cm 

* ABKBC ∆ * ABKBB ∆ * ABKBM ∆

52 x 90 x 180 x 60cm

52 x 90 x 180 x75cm

52 x 90 x 180 x 90cm

52 x 90 x 180 x 105cm

52 x 90 x180 x 120cm

*ABKBC *ABKBB *ABKBM

ø180 x 60cm

ø180 x 75cm

ø180 x 90cm

ø180 x 105cm

ø180 x 120cm

* ABKBCø * ABKBBø * ABKBMø

Αναδιπλούμενα σταντ μπουφέ / Foldable buffet stands

ABKBM
52 x 90 x 180 x 90cm

ABKBM
90 x 90 x 90cm

ABKBM
∆  90 x 90cm

ABKBM
52 x 90 x 180 x 90cm

ABKBB
90 x 90 x 75cm

Τραπέζια buffet “φωλιά” / Nest buffet tables
* ABKBE 150 x 75 x 80cm
* ABKBE 140 x 70 x 75cm
* ABKBE 130 x 65 x 70cm
pack: 1

NEST BUFFET TABLES
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BANQUET 

ΤΡΑΠΕZIA - TABLES BANQUET

ΣΧΗΜΑ
SHAPE

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
DIMENSION

ΚΩΔIKOΣ/ CODE
MDF PANEL 
 EBS LEGS

ATOMA 
(ΧΩΡΗΤ/ΤΑ)
CAPACITY (P)

 ø90cm   H:74cm
ø120cm H:74cm
ø150cm H:74cm
ø180cm H:74cm

* BYK90
* BYK120
* BYK150
* BYK180

4
6
8

10

ø90/2cm    H:74cm
ø120/2cm H:74cm
ø150/2cm H:74cm
ø180/2cm H:74cm

* BYK90/2
* BYK120/2
* BYK150/2
* BYK180/2

2
2
3
4

ø90/4cm    H:74cm
ø120/4cm H:74cm
ø150/4cm H:74cm

* BYK90/4
* BYK120/4
* BYK150/4

1
1
1

ø275/5cm    H:74cm
72˚ * BYK275/5 3

100 x 60cm H:74cm
100 x 75cm H:74cm

* BYK100x60
* BYK100x75

4
4

60 x 60cm H:74cm
75 x 75cm H:74cm

* BYK60x60
* BYK75x75

1
2

120 x 45cm H:74cm
120 x 60cm H:74cm 
120 x 75cm H:74cm
150 x 45cm H:74cm
150 x 60cm H:74cm
150 x 75cm H:74cm
180 x 45cm H:74cm
180 x 60cm H:74cm 
180 x 75cm H:74cm

* BYK120x45
* BYK120x60
* BYK120x75
* BYK150x45
* BYK150x60
* BYK150x75
* BYK180x45
* BYK180x60
* BYK180x75

2     
4
4
3
6
6
4
8
8

Tραπέζια banquet / Βanquet tables standard series

•  Ανθεκτική κατασκευή με διπλής ασφα-
λείας μηχανισμό.

• Εύκολη και πρακτική αναδίπλωση.
•  Ο μηχανισμός των ποδιών αναδιπλώνε-

ται πλήρως εσωτερικά.

• Strong and double-locked mechanicm.
• Easy and practical folding.
• Leg mechanism folding completely one 
  within the other.

BYK 180 x 75cm BYK 180 x 45cm

BYK ø275/5

BYK ø275/5

BYK 150cm/2

BYK ø275/5

BYK ø150/4

BYK 120 x 75cm

BYK 75 x 75cm
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BANQUET

ΤΡΑΠΕZIA - TABLES BANQUET

ΠΙΣΤΕΣ ΧΟΡΟΥ - DANCE FLOORS

• Σύστημα ρυθμιζόμενο με ένα πάτημα.
•  Πτυσσόμενα πόδια με την χρήση ενός 

δακτύλου, διπλή κλειδαριά ασφαλείας με 
το άνοιγμα.

• One-touch system.
• Foldable legs with one finger, double lock 
  security system when opened.

Τρόλλεϋ μεταφοράς 6 στρογγυλών τραπεζιών 
banquet / Trolley for 6 round banquet tables
* BMT111 185 x 75 x 110cm
pack: 1

Τρόλλεϋ μεταφοράς 10 ορθογώνιων τραπεζιών 
banquet / Trolley for 6 rectangular banquet tables
* BMT211 185x75x108cm
pack: 1

Για ΠΙΣΤΑ ΧΟΡΟΥ με φυσικό 
ξύλο δρυς ή με laminate 
επικοινωνήστε με το τμήμα 
πωλήσεων 
HORECA στο 210 6299999

For portable DANCE FLOOR in real 
oak wood or laminate kindly contact 
with the HORECA sales team 
at 210 6299999
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - CONFERENCE EQUIPMENT 

Για το 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ σας
επικοινωνήστε 
με το τμήμα πωλήσεων 
HORECA 
στο 210 6299999

For your 
CONFERENCE EQUIPMENT 
kindly contact with 
the HORECA sales team 
at 210 6299999

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ
FOLDING STAGES

ΤΡΑΠΕZΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
CONFERENCE TABLES

ΚΑΡΕΚΛΕΣ | CHAIRS

ΒΗΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗ 
PODIUM

ΠΑΡΑΒΑΝ
PARAVAN
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