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ειρά επίπλων FILEA
 πρωτοποριακή σειρά έπιπλων   εμπλουτίζει κάθε υπαίθριο χώρο. Είτε σαν 

καρέκλα με ή χωρίς υπο ραχιόνιο, σαν καρέκλα μπαρ,  απλώστρα ή σκαμνί   τα 
στεγανά και στοι αζόμενα καθίσματα στα χρώματα ανθρακί ή μπεζ εντυπωσιάζουν 
αρκετά με το μοντέρνο σχεδιασμό τους.  πορείτε επίσης να  ασιστείτε στα πολύ 
ανθεκτικά πλαίσια από  ματ χάλυ α, με πλαστικούς οδηγούς, και να καθίσετε άνετα 
σε ένα πλέγμα από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο και πολυεστέρα.
Υλικό: ατ, γαλβανιζέ χάλυβας, 8% πολυπροπυλένιο και 2% πολυεστερικό 
νήμα. λέγμα ε κολο στο στέγνωμα! ν εκτικό!

FILEA
σε εκ.

. Τεμ.  
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

απλώστρα  ύ ο  καθ σματο   εκ.  άρο   
1 ανθρακ 105,–
2 μπεζ 105,–

Σκαμν  άρο   
3 ανθρακ 69,99
4 μπεζ 69,99

> Περισσότερα τμήματα της σειράς επίπλων   δείτε στη σελίδα  .
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www.horeca.gr

1  – 3 ηχό πιάτο   

4  – 6 ηχό πιάτο   

7  – 9 αθύ πιάτο   

10  – 12 Πιατέλα   

13  – 15 Πιατέλα   

16  – 18 πωλ

19  – 21 πωλ

22  – 24 Κούπα

ηχό πιάτο  
PALANA, από

 799

αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο

PALANA Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

Ρη ό πιάτο    εκ.
1 ανθρακ 30003266 6   7,99
2 τυρκουάζ 30003260 6   7,99
3 λα 30003264 6   7,99

Ρη ό πιάτο    εκ.
4 ανθρακ 30003267 6  11,99
5 τυρκουάζ 30003262 6  11,99
6 λα 30003265 6  11,99
αθύ πιάτο    εκ.
7 ανθρακ 30003284 6  8,99
8 τυρκουάζ 30003286 6  8,99
9 λα 30003287 6  8,99
ιατέλα   εκ.

10 ανθρακ 30003269 6  7,99
11 τυρκουάζ 30003273 6  7,99
12 λα 30003275 6  7,99

PALANA Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

ιατέλα   εκ.
13 ανθρακ 30003268 2 11,99
14 τυρκουάζ 30003272 2 11,99
15 λα 30003274 2 11,99
Μπ λ    εκ.
16 ανθρακ 30003276 6 8,99
17 τυρκουάζ 30003280 6 8,99
18 λα 30003282 6 8,99
Μπ λ    εκ.
19 ανθρακ 30003277 1 – 14,99
20 τυρκουάζ 30003281 1 – 14,99
21 λα 30003283 1 – 14,99
Κούπα    
22 ανθρακ 30003257 6 6,99
23 τυρκουάζ 30003261 6 6,99
24 λα 30003263 6 6,99

κε η κουζίνας σειρά PALANA
 νέα μας σειρά   εντυπωσιάζει με τα μοντέρνα χρώματα και την   εμφάνιση. Επίπεδα και  αθιά 

πιάτα, πιατέλες, μπωλ και κούπες μοιάζουν χειροποίητα με τις ακανόνιστες ακμές τους   παρέχοντας ένα αυ
θεντικό σκηνικό στο φαγητό σας.  άρη στις ακανόνιστα κατανεμημένες κηλίδες, κάθε κομμάτι είναι μοναδικό. 
Τα τέσσερα μοντέρνα χρώματα μπορούν να συνδυαστούν κατά  ούληση και να φέρουν ποικιλία σε ένα κομψά 
στρωμένο τραπέζι.
Βάρος ρηχο  πιάτου  28 εκ.: 0 g. Υλικό: ήλινα. σφαλές σε πλυντήριο πιάτων κα φο ρνο μικροκυμάτων.
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www.horeca.gr Παράδοση σε  
όλο τον κόσμο

Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ηχό πιάτο  
, από

 799

25 , 26   ηχό πιάτο    27 ,  28   ηχό πιάτο   

29 , 30   αθύ πιάτο

31 , 32   ικρό μπωλ    33 , 34   πωλ

35 , 36  Κούπα   

πικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πελατών για δείγματα!
Τηλέφωνο 210 41 21 111

αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο

κε η κουζίνας σειρά OSSORA
 σειρά   εντυπωσιάζει με την ποιότητα και το σχεδιασμό.  λα τα ε αρ-

τήματα είναι ιδιαίτερα α ιοπρόσεκτα από το εντυπωσιακό χείλος και μπορούν να 
συνδυαστούν θαυμάσια.  τσι, μπορείτε να ορίζετε νέους τόνους στο τραπέζι.
Βάρος ρηχο  πιάτου   2  εκ.: 1025 g.  
Υλικό: ήλινο.  

σφαλές σε πλυντήριο πιάτων και σε φο ρνο μικροκυμάτων!
OSSORA Ref.

μπεζ
Ref.

ανθρακ
Τεμ.

συσκ.
Συσκ.

€
Τεμ.
€

Ρη ό πιάτο   σε εκ.
20 25 30003425 26 30003424 6 7,99
27 27 30003427 28 30003426 4 13,99

αθύ πιάτο   σε εκ.
29 30003431 30 30003430 6 6,99

Μικρό μπ λ   σε εκ.
31 30003432 32 30003433 6 3,99

Μπ λ   σε εκ.
33 30003435 34 30003434 4 6,99

Κούπα
 35 30003429 36 30003428 6 4,99
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www.horeca.gr

1  – 3 ηχό πιάτο 4  – 6 ηχό πιάτο 7  – 9 αθύ πιάτο 10 – 12 αθύ πιάτο

25  – 27 άλ πιατέλα 28 – 30 άλ πιατέλα

43  – 45 λυτζάνι καφέ 46  – 48 Πιατάκι φλυτζανιού καφέ 49  – 51 Κούπα

40  – 42 ικρό ο άλ μπολ

22  – 24 ρθογώνια πιατέλα

19  – 21 ρθογώνια πιατέλα16  – 18 ρθογώνια πιατέλα13  – 15 ρθογώνια πιατέλα

34  – 39 Κωνικό μπολ31  – 33 τρογγυλό μπολ

Κούπα 
SIDINA

 699

άλ πιατέλα
SIDINA, από

 999

αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο
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όλο τον κόσμο

Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ρθογώνια πιατέλα 
, από

 1299Πορσελάνη σε κεραμική εμφάνιση
έο χρώμα

   σε τερακότα
μπορεί να  ρεθεί στο
ηλεκτρονικό μας κατάστημα

ειρά πορσελάνης SIDINA
Αυτή η πορσελάνη σε κεραμική εμφάνιση είναι η τελευταία τάση.   σειρά   
μεταφέρει τον ατομικό αέρα του χειροποίητου κεραμικού με τις ελαφρώς ακανόνι-
στες ακμές του στο λούστρο. Τα χρώματα μπεζ, γκρι και τυρκουάζ υπογραμμίζουν 
τον φυσικό χαρακτήρα.  λα τα μέρη μπορούν να συνδυαστούν τέλεια και να προ-
σφέρουν μεγάλη ποικιλία σε κομψά διακοσμημένα τραπέζια.

σφαλές σε πλυντήριο πιάτων και σε φο ρνο μικροκυμάτων!

SIDINA μπεζ τυρκουάζ   A γκρι Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

Ρη ό πιάτο   σε εκ.
24 1 10010518 2 10010608 3 30001494 6 7,99
28 4 10010519 5 10010609 6 30001495 6 11,99

αθύ πιάτο   σε εκ.
21 7 10010583 8 10010610 9 30001491 6 6,99
26 10 10010584 11 10010611 12 30001492 6 10,99

ρθογώνια πιατέλα  Μ  σε εκ.
13 10006102 14 10006110 15 30001482 6 15,99
16 30003412 17 30003415 18 30003413 2 12,99
19 30003416 20 30003419 21 30003417 2 19,99
22 10006101 23 10006109 24 30001483 6 17,99

άλ πιατέλα  Μ  σε εκ.
25 10010585 26 10010612 27 30001480 6 9,99
28 10010586 29 10010613 30 30001485 6 12,99

SIDINA μπεζ τυρκουάζ   A γκρι Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

Στρογγυλό μπολ   σε εκ.
 31 10006105 32 10006113 33 30001488 6 7,99

Κ νικό μπολ   σε εκ.
34 10006106 35 10006114 36 30001484 6 2,99
37 10006107 38 10006115 39 30001486 6 4,99

Μικρό ο άλ μπολ  Μ  σε εκ.
40 10006108 41 10006116 42 30001481 6 3,99

λυτζάνι κα έ
λυτζάνι  43 10010588 44 10010615 45 30001493 6 5,49
ιατάκι   εκ. 46 10010589 47 10010616 48 30001479 6 4,29

Κούπα
 49 10010587 50 10010614 51 30001490 6 6,99

www.horeca.gr

αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο
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www.horeca.gr

ηχό πιάτο 
KIARA, από

 299

αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο

ειρά πορσελάνης KIARA
ε την τελείως καμπυλωτη ανάγλυφη σειρά της, αυτή 

η σειρά πορσελάνης υπογραμμίζει το κλασικό ύφος 
του σπιτιού σας. Τα  αθιά και ρηχά πιάτα, οι πιατέλες, 
τα μπωλ και τα φλυτζάνια καφέ και εσπρέσο μπορούν 
να συνδυαστούν τέλεια και να προσαρμοστούν αρμο-
νικά στην ατμόσφαιρά σας.   ιδανική πορσελάνη για 
δείπνο και καφέ για όσους εκτιμούν το στυλ και την 
απλή κομψότητα.
Βάρος ρηχο  πιάτου  2  εκ.: 850 g.  
10ετής εγγ ηση δια εσιμότητας! σφαλές σε 
πλυντήριο πιάτων και φο ρνο μικροκυμάτων!

KIARA Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

Ρη ό πιάτο   σε εκ.
1 19 30002707 6 17,94 2,99
2 22,5 30002708 6 20,94 3,49
3 25 30002709 6 26,94 4,49
4 27 30002710 6 29,94 4,99
5 30,5 30002711 6 46,74 7,79

KIARA Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

αθύ πιάτο   σε εκ.
6 22,5x3,8 30002712 6 23,94 3,99

άλ πιατέλα  Μ  σε εκ.
7 28x20 30002713 6 53,94 8,99
8 33x23 30002714 6 65,94 10,99
9 36x25 30002715 4 51,96 12,99

Μπ λ   σε εκ.
10 17x6,9 30002716 6 29,94 4,99
11 21x7,1 30002717 6 41,94 6,99
12 26x8,8 30002718 6 53,94 8,99

λυτζάνι εσπρέσο στοι αζόμενο
13 λυτζάνι   30002960 6 12,54 2,09
14 ιατάκι    εκ. 30002961 6 8,94 1,49

λυτζάνι κα έ στοι αζόμενο
15 λυτζάνι   30002932 6 15,54 2,59
16 ιατάκι    εκ. 30002959 6 10,74 1,79
Κούπα στοι αζόμενη
17 Κούπα   30002958 6 20,94 3,49
16 ιατάκι    εκ. 30002959 6 10,74 1,79

1  –  5   ηχό πιάτο

6   αθύ πιάτο 

7  –  9   άλ πιατέλα   

10   πωλ 

11  , 12   πωλ   

13   λυτζάνι εσπρέσο 14  Πιατάκι

15   λυτζάνι καφέ   16  Πιατάκι
17  Κούπα

Παρακαλούμε επικοινω-
νήστε με την ε υπηρέτη-
ση πελατών για δείγματα

Τηλέφωνο 210 41 21 111
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www.horeca.gr Παράδοση σε  
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ηχό πιάτο  
, από

 299

αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο

AMELY Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ. 
€

Τεμ. 
€

υγοθήκη
33   εκ. 30018032 6 17,94 2,99
Μπ λ σούπα  στοι αζόμενο
34 Κούπα   30018025 6 23,34 3,89
35 ιατάκι    εκ. 30018038 6 14,34 2,39
Σαλτσιέρα  περιε όμενο σε 
36 0,4 30018031 4 30,36 7,59

λυτζάνι εσπρέσο μη στοι αζόμενο
37 λυτζάνι   30018018 6 13,74 2,29
38 ιατάκι    εκ. 30018022 6 11,94 1,99

λυτζάνι εσπρέσο στοι αζόμενο
39 λυτζάνι   30018019 6 15,54 2,59
38 ιατάκι    εκ. 30018022 6 11,94 1,99

λυτζάνι κα έ μη στοι αζόμενο
40 λυτζάνι   30018021 6 16,74 2,79
41 ιατάκι    εκ. 30018023 6 13,74 2,29

λυτζάνι κα έ στοι αζόμενο
42 λυτζάνι   30018020 6 17,94 2,99
41 ιατάκι    εκ. 30018023 6 13,74 2,29

λυτζάνι κα έ μη στοι αζόμενο
43 λυτζάνι   30018024 6 20,94 3,49
44 ιατάκι    εκ. 30018038 6 14,34 2,39
Κούπα μη στοι αζόμενη
45 Κούπα   30018033 6 17,34 2,89
46 Κούπα   30018034 6 20,34 3,39

α αριέρα με καπάκι  περιε όμενο σε 
47 0,3 30018026 4 25,56 6,39
Κανάτα  περιε όμενο σε 
48 0,25 30018028 6 41,94 6,99
Κα ετιέρα με καπάκι  περιε όμενο σε 
49 0,4 30018035 4 35,96 8,99
Τσαγιέρα με καπάκι  περιε όμενο σε 
50 1 30018027 4 59,96 14,99

ειρά πορσελάνης AMELY
   στέλνει  τους καλεσμένους σας πίσω στις 

παλιές καλές μέρες.  ε τη   γοητεία της, η σειρά 
αυτή  ρίσκεται στην τρέχουσα τάση     και 
ταυτόχρονα είναι θαυμάσια διαχρονική.  ι νοσταλγι-
κοί  τόνοι συνδυάζονται με  τις παιχνιδιάρικες διακο-
σμητικές ακμές. Τα φλυτζάνια καφέ και εσπρέσο είναι 
διαθέσιμα σε στοι αζόμανη έκδοση.
Βάρος ρηχο  πιάτου  26 εκ.: 65  g. σφαλές σε 
πλυντήριο πιάτων και φο ρνο μικροκυμάτων!

AMELY Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ. 
€

Τεμ. 
€

Ρη ό πιάτο   σε εκ.
18 19 30018009 6 17,94 2,99
19 22 30018011 6 20,34 3,39
20 26 30018012 6 24,54 4,09
21 28 30018008 6 35,94 5,99
22 30 30018007 4 33,96 8,49
23 32 30018010 4 38,36 9,59

αθύ πιάτο   σε εκ.
24 23x4,7 30018015 6 23,34 3,89
25 27x6,1 30018013 4 23,96 5,99

άλ πιατέλα  Μ  σε εκ.
26 28x19 30018016 4 37,16 9,29
27 33x22,5 30018017 2 24,78 12,39
28 36x24,5 30018014 2 28,78 14,39
Στρογγυλό μπ λ στοι αζόμενο   σε εκ.
29 16x6,5 30018036 4 15,96 3,99
30 23x7,7 30018037 2 16,98 8,49
Σκεύο  ύ ο  σε εκ.
31 λατιέρα  30018029 6 16,74 2,79
32 ιπεριέρα  30018030 6 16,74 2,79

18    23   ηχό πιάτο   

24 ,  25   αθύ πιάτο

29 ,  30   τρογγυλό μπωλ   

31  Αλατιέρα   32  Πιπεριέρα   33  Αυγοθήκη

34 ,  35   πωλ σούπας   36   αλτσιέρα 

37   λυτζάνι εσπρέσο μη στοι αζόμενο 
39   λυτζάνι εσπρέσο στοι αζόμενο   38  Πιατάκι
40   λυτζάνι καφέ μη στοι αζόμενο
42   λυτζάνι καφέ στοι αζόμενο   41  Πιατάκι

43   λυτζάνι καφέ μη στοι αζόμενο   44  Πιατάκι
45 ,  46  Κούπα

26    28   άλ πιατέλα

47   αχαριέρα με καπάκι   48  Κανάτα
49  Καφετιέρα με καπάκι  50  Τσαγιέρα με καπάκι
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ασίφ  ύλο

ύλινος δίσκος 
TALUA

 999

λινοι δίσκοι TALUA
ι  ύλινοι δίσκοι φαγητού είναι μια πολύ καλή και κομ-

ψή εναλλακτική λύση σερ ιρίσματος, ειδικά για πα-
ραδοσιακά σνακ. Είναι φτιαγμένοι από εμποτισμένο 
ύλο ο ιάς και είναι ασφαλώς κατάλληλοι για  τρόφιμα. 
πορείτε να επιλέ ετε μέσα από από τρία χρώματα.  ι 

δίσκοι φαγητού μπορούν να κρεμαστούν από μια τρύπα 
στη λα ή.  εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

ατασκευασμένο από εμποτισμένο ξ λο οξιάς!  
ε έγχρωμη λαβή! ατάλληλο για τρόφιμα!

TALUA Μ  
σε εκ.

. Τεμ. 
€

1 ανθρακ 9,99
2 μπλε 9,99
3 λευκό 9,99

ίνι ξ λινοι δίσκοι TABULO
ι μίνι  ύλινοι δίσκοι     οι οποίοι είναι διαθέσιμες μόνο στο     είναι 

φτιαγμένοι από υψηλής ποιότητας εμποτισμένο  ύλο ο ιάς.  ι στρογγυλεμένες 
λα ές είναι ιδιαίτερα εύχρηστες.  εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

ατάλληλο για τρόφιμα!

TABULO
ιαστ. σε εκ. με λα ή

.
οξιά

.
  A ακακ α

Τεμ.. 
€

στρογγυλό  Μ   5  4,99
ορθογώνιο  Μ    4,49

Αποκλειστική σχεδίαση
ασίφ  ύλο
έο χρώμα 

ίνι  ύλινος δίσκος
, από

παλτάς σερβιρίσματος GRAHAM
άχνετε για κάτι ιδιαίτερο   αφνιάστε τους καλεσμένους σας με το ε αιρετικό μπαλ-

τά σερ ιρίσματος  .  ε ένα μοντέρνο   στυλ, το πλάτος της λεπίδας 
από ανο είδωτο χάλυ α υψηλής ποιότητας   είναι  ιδανικό για σερ ίρισμα. 
 λα ή από πραγματικό  ύλο αντίκα υπογραμμίζει το  χρησιμοποιημένο στυλ . 

Ε οπλισμένο με αντιολισθητικά πόδια.  εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

GRAHAM Μ  σε εκ. . Τεμ. 
8 24,99

Αποκλειστική σχεδίαση
Αντιολισθητικά πόδια

παλτάς σερ ιρί-
σματος 

99

αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ίσκοι πρω νο  BAMAKO
Τι πρακτική και όμορφη εφεύρεση   ι στοι αζόμενοι 
δίσκοι πρω νού   είναι κατασκευασμένοι από 
υψηλής ποιότητας  ύλινο καπλαμά σε χρώματα λευ-
κό, μαύρο ή ιτιάς.  ε τη διάμετρο των    , αυτός ο 
μεγάλος δίσκος πρω νού μπορεί να μεταφέρει πολ-
λά πορσελάνινα μικρά πιάτα, μίνι ποτήρια ή μπολ ή 
απλώς να χρησιμοποιηθεί ως δίσκος σερ ιρίσματος.

εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων!

BAMAKO  σε εκ. . Τεμ.. 
9 ιτιά 41x3 30001453 19,99
10 λευκό 41x3 30001454 19,99
11 μαύρο 41x3 30001452 19,99

Πιάτο πρω νού

 

ταντ μπουφέ και ξ λινος δίσκος TENITI
ε αιωθείτε ότι έχετε μια καινοτόμο ποικιλία στο μπουφέ ή όταν σερ ίρετε πιτά-

κια, τυρί ή ορεκτικά. Το σταντ μπουφέ  , κατασκευασμένο αποκλειστικά για 
την  , αποτελείται από ένα ανθεκτικό πλαίσιο από ανο είδωτο ατσάλι   
καθώς και από δύο εσωτερικούς δίσκους  δεν περιλαμ άνονται, παρακαλώ παραγ-
γείλτε  εχωριστά  από εμποτισμένο  ύλο  ελανιδιάς υψηλής ποιότητας, κατάλληλο 
για τρόφιμα.

λινος δίσκος ακατάλληλος για πλυντήρια πιάτων!

TENITI    σε εκ. . Τεμ. 
12 Σταντ μπου έ 26x37 49,99
13 ύλινο  σκο 25x1,5 12,99

Αποκλειστική σχεδίαση

ταντ μπουφέ

 

ύλινος δίσκος

 

12  13  

αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο   
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έο χρώμα
έο σχήμα
ασίφ  ύλο

ύλινος δίσκος  
, σχήματος  

 1499

ύλινος δίσκος RUSTY 
ορθογώνιος, από

699

λινοι δίσκοι RUSTY
Κατασκευασμένοι  από  εμποτισμένο  ύλο  ο ιάς  και 
ακακίας, με λα ή. Ακατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

άραγμα κατόπιν παραγγελίας! ατάλληλο για 
τρόφιμα! 

RUSTY Ref.
οξιά

Ref.
  A ακακ α

Τεμ.. 
€

ορθογώνιο  Μ  σε εκ.
     10026989 1 30014802 6,99
     10026991 2 30014803 8,79
     10026990 3 30014801 10,99
4 10026992      30014804 11,79
5 10026984 6 30014806 16,99

RUSTY Ref.
οξιά

Ref.
  A ακακ α

Τεμ.. 
€

  A σ ήματο  Μ  σε εκ. 
7 30014809 8 30014808 14,99

στρογγυλό   σε εκ. 
     10029957 9 30014798 12,99
     10029958 10 30014799 14,99
11 30001446      30014807 19,99 
12 30001447      30014805 24,99

αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο

012-013_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   12 06.08.18   17:32



13

14 1513

14

13

17

15

16

17

www.horeca.gr Παράδοση σε  
όλο τον κόσμο

Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ύλινος δίσκος  
ABUJA

 3499

Ξύλινοι δίσκοι ABUJA
εί τε στους καλεσμένους σας πιο συχνά κάτι καινούργιο - και το φαγητό σας στο ελκυστικό ύλινο δίσκο μας 

AB A. υτός ο αποκλειστικός σχεδιασμός από τη A συνδυάζει ένα πλαίσιο από συμπαγές, εμποτισμένο 
δρύινο ύλο και ένα αφαιρούμενο, πέτρινο ένθετο ανθεκτικό σε γρατζουνιές σε ένα αρμονικό σύνολο. Η πέ-τρα 
είναι ανθεκτική σε πλυντήριο πιάτων και προσφέρει εσοχές διαφόρων μεγεθών μικρούς κύκλους  ,  εκ., 
μεγάλο κύκλο  ,  εκ.  - ιδανικό για ντιπς, ορεκτικά ή δημιουργικές παρουσιάσεις τροφίμων. Κατάλληλο για 
τρόφιμα. 
Ξύλο: Εμποτισμένο, ακατάλληλο για πλυντήριο πιάτων!

ABUJA
Μ   εκ.

. Τεμ.
€

13 34,99
14  εσο ή 34,99
15  εσο έ 34,99

Πέτρα αποσπώμενη και ανθεκτική στις γρατζουνιές
Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
Πολυχρηστικός

ποκλειστική σχεδίαση

ίσκος σερβιρίσματος για  
κατσαρολάκια MAPUTO, από

3499

ασίφ ύλο
ποκλειστική σχεδίαση

ίσκος αποστράγγισης

Δίσκος σερβιρίσματος για κατσαρολάκια MAPUTO
ελειοποιήστε την παρουσίασή σας για τα δημοφιλή κατσαρολάκια μας με το δί-

σκο σερβιρίσματος AP  από μασίφ ύλο βελανιδιάς ή καρυδιάς. Πρακτικές 
υποδοχές στο μήκος του κρατά τα καπάκια και ένα δίσκο απόστράγγισης από ανο-
είδωτο χάλυβα /  απορροφά πιθανή συμπύκνωση. Επιπλέον, μια πρακτική 

λαβή και η μπροστινή εσοχή πιασίματος καθιστούν το σερβίρισμα πολύ εύκολο. 
Κατάλληλο για κατσαρολάκια μέχρι  ,  εκ. ύλινος δίσκος ακατάλληλος για 
πλυντήριο πιάτων  ίσκος αποστράγγισης κατάλληλος για πλυντήριο πιάτων

MAPUTO . Τεμ. 
Μ   εκ.  μήκο  λα ή   εκ.
16 ρυ 34,99
17 καρυ ιά 39,99

Παρουσίαση πορσελάνης & φαγητού
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στημα κλειδώματος 
  

Τα ποτήρια   είναι ε οπλισμένα με το 
σύστημα κλειδώματος      , το οποίο 
επιτρέπει  εύκολο  άνοιγμα  και  κλείσιμο.  Τα 
ποτήρια είναι ασφαλή σε πλυντήριο πιάτων 
και  φούρνο  μικροκυμάτων  εκτός  από  τον 
ελαστικό δακτύλιο και  το κλιπ . Τα ποτήρια 
είναι επίσης κατάλληλα για σερ ίρισμα χω-
ρίς το καπάκι.

Ποτήρι με καπάκι 
ασφαλείας  , από

449

Αφαιρούμενο καπάκι
οτήρια με καπάκι ασφαλείας HOLLY
πορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ποτήρια της σειράς   είτε για συντήρηση, 

είτε για σερ ίρισμα ή φαγητό.  ε το καινοτόμο γυάλινο καπάκι και το ανο είδωτο 
κλιπ, είναι εύκολο να ανοί ουν και να κλείσουν ιδανικό για συνεχής χρήση στη 
γαστρονομία   νας δακτύλιος από φυσικό καουτσούκ ε ασφαλίζει ότι μπορούν να 
κλείσουν αεροστεγώς   ο  ρασμός ή το πάγωμα δεν είναι πρό λημα. Το καλύτερο  
Τα ποτήρια είναι στοι αζόμενα για να ε οικονομήσετε χώρο στην κουζίνα

ατάλληλα για πλυντήριο πιάτων και φο ρνο μικροκυμάτων εκτός από 
τον ελαστικό δακτ λιο και το κλιπ ! ατάλληλο για τρόφιμα! τοιβαζόμενο!
HOLLY  σε εκ. . Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ. 

οτήρι με καπάκι ασ αλε α  περιε όμενο σε 
1 125 30002289 24 4,49
2 200 30002322 12 4,79
3 350 30002323 12 4,99
4 500 30002290 5,99
5 30002291 6,49
6 1000 30002319 6,99
οτήρι κ νικό με καπάκι ασ αλε α  περιε όμενο σε 
7 1500     7,99
8 2000 30002288 8,99

Καρά α με καπάκι ασ αλε α  περιε όμενο σε 
9 250 30002292 12 5,49
10 500 30002293 12 5,79
11 1000 12 5,99

νταλλακτικο  ελαστικο  ακτύλιοι . Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ. 
κατάλληλο για εικ.    3 0,69
κατάλληλο για εικ. 4   8 0,69
κατάλληλο για εικ. 9   11 0,69

αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

Καπάκι  
SINY, από

 199

Ποτήρι με καπάκι  
SINY, από

 149

12  με τρύπα για καλαμάκια

13   με τρύπες για αλάτι/ 
πιπέρι/μπαχαρικά

BPA free
Νέα μοντέλα

Η παράδοση περιλαμβάνει  
χρυσό καπάκι

Καπάκια SINY
Για πολλές χρήσεις υπάρχουν τώρα διαθέσιμα διάφο-
ρα καπάκια, π.χ. για αλάτι / πιπέρι / μπαχαρικά ή με 
τρύπα για καλαμάκια.
Υλικό: Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας, 
κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων.

SINY
  εκ.

. Τεμ.
συσκ.

Συσκ. 
€

Τεμ. 
€

κατάλληλο για εικ. 16 19 20

12 με τρύπα για
καλαμάκια 10008881 26 1,99

13   A με τρύπες για 
αλάτι/πιπέρι/  
μπαχαρικά 10008882 26 2,99

SINY με καπάκι εριε όμενο σε l  σε εκ. . Τεμ.. συσκ. Συσκ. Τεμ.. 
14   A Μ νι ποτήρι 30002218 12 1,49
15   A Μ νι ποτήρι 30002219 12 1,89
16   A οτήρι 12 2,59
17 οτήρι 12 1,99
18 οτήρι 12 2,49
19   A Κούπα με λα ή  30002216 12 3,09
20   A Κούπα με λα ή μπλε 12 3,19
21 Κούπα με λα ή 8 2,99
22   A Μπουκάλι 30002220 12 1,69
23   A Μπουκάλι 30002221 12 1,99

νταλλακτικό καπάκι SINY  σε εκ. . Τεμ.. συσκ. Συσκ. Τεμ. 
κατάλληλο για εικ. 14   22   23 3 0,49
κατάλληλο για εικ.  16   19   20 2 0,59

Σειρά ποτηριών SINY
Είτε θέλετε να απολαύσετε το πρωινό σας ή να σερβίρετε κοκτέιλ, χρησιμοποιήστε τα ποτήρια για συντήρηση
ή απλώς ως ένα κομψό βάζο, καράφα ή κηροπήγιο- κάθε ποτήρι περιλαμβάνει ένα καπάκι και μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί απεριόριστα σε ένα σύγχρονο αλλά και παραδοσιακό περιβάλλον.
Ποτήρι: Ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων κα σε φούρνο μικροκυμάτων ως τους 70 °C. Ακατάλληλο για 
βράσιμο. Καπάκι: Αλουμίνιο, ακατάλληλο για πλυντήρια πιάτων! BPA free. Κατάλληλο για τρόφιμα!

Παρουσίαση πορσελάνης & φαγητού
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Τσιμπιδάκια αριο
Τσιμπιδάκια ψαριού με εργονομική λα ή για μεγαλύ-
τερη ακρί εια.  δανικό για γρήγορη και αποτελεσμα-
τική αφαίρεση των κόκκαλων από τα φιλέτα ψαριού. 
Κατασκευασμένο από σκληρυμένο ανο είδωτο χάλυ-
α.    . .

Τσιμπι άκια αριών Μ  
εκ.

. Τεμ.  
€

6 σιο 10008681 14,99
7 λοξό 14,99

ργαλείο φιλεταρίσματος αριο
Το φιλετάρισμα γίνεται εύκολο  Το φιλετάρισμα μικρών 
ψαριών, όπως οι σαρδέλες και οι αντζούγιες, αποτελεί 
μεγάλη πρόκληση για τους σεφ.  ε τη  οήθεια ενός 
σύρματος από ανο είδωτο χάλυ α,  τα φιλέτα μπο-
ρούν  εύκολα  να  τρα ηχτούν  από  τη  ραχοκοκκαλιά 
χωρίς να αποκοπούν. Εργαλείο φιλέταρίσματος από 
επιχρωμιο νικελιωμένο ανο είδωτο ατσάλι  .

σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!
ργαλε ο ιλεταρ σματο . Τεμ. 
8 Μήκο   εκ. 30003101 14,99

Εργαλείο φιλετα-
ρίσματος ψαριού 

14

αλίδι πτερυγίων
Απαραίτητο για την παρασκευή φρέσκων ψαριών   ε 
το ψαλίδι πτερυγίων μπορείτε να  εχωρίσετε εύκολα 
τα πτερύγια του ψαριού. Είναι κατασκευασμένο από 
από επιχρωμιο νικελιωμένο ανο είδωτο ατσάλι  .

σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!
αλ ι πτερυγ ν . Τεμ. 
 Μήκο   εκ. 30003104 49,99

Τσιμπιδάκια ψαριού 

14

αλίδι πτερυγίων

 

αχαίρι και ανοιχτήρι για όστρακα
Αυτός είναι ο πιο απλός και κομψός τρόπος να σπάνε και να ανοίγουν τα σκληρά 
κελύφη των οστράκων οι σεφ και οι καλεσμένοι σας. Το ανοιχτήρι οστράκων σε 
κλασικό σχήμα με προστατευτικό κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από επιχρω-
μιο νικελιωμένο ανο είδωτο ατσάλι   με πριτσινωμένη πλαστική χειρολα ή.

σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!
Μήκο  σε εκ. . Τεμ. 

3 Μα α ρι οστράκ ν 24,99
4 νοι τήρι οστράκ ν 34,99

αχαίρι για 
όστρακα

 

πάτουλα αριών
  πρακτικός  οηθός  στην  κουζίνα   ε  την  φαρδιά

σπάτουλα ψαριών, μπορείτε να τοποθετήσετε το ψά-
ρι εύκολα και να το γυρίσετε προσεκτικά. Το νερό και 
το λίπος μπορούν εύκολα να αποστραγγιστούν μέσα 
από τις υποδοχές. Κατασκευασμένο από ανο είδω-
το χάλυ α   με πριτσινωτή πλαστική χειρολα ή.

σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!
Σπάτουλα αριών . Τεμ. 
11 Μ   39,99

πάτουλα ψαριών

 
Απολεπιστής 
ψαριών

 

πολεπιστής αριών
δανικό για γρήγορη και λεπτομερή αφαίρεση των λε-
πιών όλων των ειδών. Παρέχεται με   διαφορετικές 
εναλλασσόμενες διπλές οδοντωτές λεπίδες   οδο-
ντώσεις .  ε αποσπώμενη συλλογή λεπιών για εύκο-
λο καθαρισμό.  επίδες από ανο είδωτο χάλυ α   
. , λα ή από μαύρο πολυπροπυλένιο.
σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!
πολεπιστή  αριών 

Μ  σε εκ. 
. Τεμ. 

€
10  10008680 24,99

Εναλλά ιμη λεπίδα

ένσες αριο
Κάνετε ευκολότερο για τους καλεσμένους σας να φάνε 
ψάρι   ε αυτές τις πένσες ψαριού, μπορούν να πια-
στούν ψαροκόκαλα οποιουδήποτε μεγέθους χωρίς να 
λερωθούν. Κατασκευασμένο από ανο είδωτο χάλυ α 

.  σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!
ένσε  αριού . Τεμ. 
5 Μήκο   εκ. 30003103 17,99

Πένσες ψαριού

 

άση πιατέλας

 

ιατέλα αλασσινών
Πρακτική πιατέλα από αλουμίνιο με χαντρωτές άκρες.  δανικό για την παρου-
σίαση και το σερ ίρισμα του φαγητού σας.  ε ασορτί  άση για πιατέλες, από 
επιχρωμιο νικελιωμένο ανο είδωτο ατσάλι  .

 εκ. . Τεμ. 
1 ιατέλα θαλασσινών 8,69
2 άση πιατέλα 6,99

Πιατέλα θαλασσινών

 
αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο
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όλο τον κόσμο

Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ετσέτα 
Πετσέτα με άρωμα φρέσκου λεμονιού. Καθαρίζει
και αναζωογονέι τα χέρια μετά το φαγητό.

ετσέτα 
Μ   

. Τεμ.  
συσκ.

Συσκ. 
€

Τεμ. 
€

15 10059005 250 9,99 0,04

Πετσέτα 
πακέτο των 

 99

ένσα αστακο
ια το κέλυφος, τις δαγκάνες και τα άκρα   ε αυτή την 
πένσα μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα έναν αστακό. 
τσι οι καλεσμένοι σας μπορούν να γευτούν ακόμα 

περισσότερο  Κατασκευασμένο από επιχρώμιο νικε
λιωμένο ανο είδωτο ατσάλι  .

σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!
ένσα αστακού . Τεμ. 
 Μήκο   εκ. 49,99

Πένσα αστακού

 99

ηρο νι οστράκων
ε αυτό το πηρούνι οστράκων, μπορείτε να  εχωρίσε

τε τα όστρακα από το κέλυφός τους. Κατασκευασμένο 
από επιχρωμιο νικελιωμένο ανο είδωτο ατσάλι  .

σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!
ηρούνι οστράκ ν . Τεμ.  

συσκ
Συσκ. 

€
Τεμ. 
€

 Μήκο   εκ. 12 2,99

Πηρούνι οστράκων

 99

ηρο νι αστακο
ε αυτό το πιρούνι αστακού, οι καλεσμένοι σας μπο

ρούν να αποχωρίσουν κομψά το ψαχνό από το κέ
λυφος και τις δαγκάνες. Είναι κατασκευασμένο από 
επιχρωμιο νικελιωμένο ανο είδωτο χάλυ α  .

σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!
ηρούνι αστακού . Τεμ. 

12 Μήκο   εκ. 8,99

Πηρούνι αστακού

 99

οχείο μυδιών
οχείο μυδιών κατασκευασμένο από ανο είδωτο

ατσάλι     ιδανικό για μια στιλάτη παρουσίαση.
σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!
ο ε ο μυ ιών

 σε εκ.
εριε . 
σε 

. Τεμ. 
€

16 14,99

οχείο μυδιών
Αυτή η πρακτική λύση κρατάει τα μύδια ζεστά και μπο
ρεί να χρησιμοποιηθεί συγχρόνως σαν δισκάκι για τα 
άδεια κελύφη. Κατάλληλο για όλους τους τύπους εστι
ών  εκτός τις επαγωγικές .

πισμαλτωμένο ατσάλι. σφαλές σε πλυντήριο 
πιάτων!

ο ε ο μυ ιών
 σε εκ.

εριε . 
σε 

. Τεμ. 
€

 0,9 10029952 5,99
7,99

5,9 9,99

οχείο μυδιών
από

 99

οχείο μυδιών με καπάκι
Αυτό το δοχείο διατηρεί τα μύδια ζεστά μέχρι να σερ
ιριστούν.  Πρακτικό   Το  καπάκι  μπορεί  επίσης  να 

χρησιμοποιηθεί ως δίσκος στο τραπέζι. Κατασκευα
σμένο από επιχρωμιο νικελιωμένο ανο είδωτο ατσά
λι  . Κατάλληλο για όλους  τους  τύπους  εστιών 
εκτός τις επαγωγικές . 
σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!

ο ε ο μυ ιών με καπάκι
 σε εκ.

εριε . 
σε 

. Τεμ. 
€

29,99
18 34,99

οχείο μυδιών
με καπάκι, από

 99

οχείο μυδιών

 99

 μεγέθη

 μεγέθη

αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο
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ειρά μαχαιροπήρουνων κρέατος PICANHA
Τα διάσημα μαχαίρια και πιρούνια για κρέας ή πίτσες   πείθουν με την 
κορυφαία ποιότητα σε όλη τη γραμμή  Είναι τέλεια στην αφή και κατασκευάζονται με 
την υψηλότερη ποιότητα για μέγιστη μακροζωία.   ιδιαίτερα σκληρή λεπίδα κοπής 
και τα πριτσίνια της λα ής είναι κατασκευασμένα από ανο είδωτο χάλυ α.  ι λα ές
είναι κατασκευασμένες από πολυουρεθάνη και επιπλέον διαφόρων στρωμάτων 
εμποτισμένου πεύκου με ρητίνη και έπειτα πιεσμένο, κομμένο και γυαλισμένο.   
πολυουρεθάνη χαρακτηρίζεται από την υψηλή σταθερότητα, την αντοχή και την 
ασφάλεια σε πλυντήριο πιάτων.  ι λα ές ε ακολουθούν να φαίνονται  καινούριες  
ακόμα και μετά από χρόνια.

πό επιχρωμιο νικελιωμένο ανοξείδωτο χάλυβα 18/10! ια πρώτη φορά 
από την  ως εκδοχή κατάλληλη για πλυντήρια πιάτων!

PICANHA Μήκο  
σε εκ.

. Τεμ.  
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

κόκκινο
5 ηρούνι κρέατο π τσα 19,5 10006290 12 38,28 3,19
6  πηρούνι κρέατο 22,0 10006292 6 23,94 3,99
7 ηρούνι κρέατο π τσα  21,5 10006293 12 35,88 2,99
8 Μα α ρι κρέατο  23,5 10006297 12 79,08 6,59
9  μα α ρι κρέατο  25,0 10006299 12 95,88 7,99
10  μα α ρι κρέατο  με

συνε ή λεπ α 24,0 10006300 6 71,94 11,99
11   A Μα α ρι π τσα  21,0 30003296 12 59,88 4,99
12   A  μα α ρι με συνε ή  λεπ α 

και ο οντ τή άκρη 22,5 30003299 6 89,94 14,99
13   A  πηρούνι 22,1 30003317 6 53,94 8,99
κα έ
14 ηρούνι κρέατο π τσα 19,5 10006291 12 38,28 3,19
15  πηρούνι κρέατο 22,0 10006295 6 23,94 3,99
16 ηρούνι κρέατο π τσα  21,5 10006294 12 35,88 2,99
17 Μα α ρι κρέατο  23,5 10006296 12 79,08 6,59
18  μα α ρι κρέατο  25,0 10006298 12 95,88 7,99
19  μα α ρι κρέατο  με

συνε ή λεπ α 24,0 10006301 6 71,94 11,99
20   A Μα α ρι π τσα  21,0 30003294 12 59,88 4,99
21   A  μα α ρι με συνε ή  λεπ α 

και ο οντ τή άκρη 22,5 30003297 6 89,94 14,99
22   A  πηρούνι 22,1 30003315 6 53,94 8,99
ανοι τό κα έ
23   A ηρούνι κρέατο π τσα 19,5 30003288 12 38,28 3,19
24   A  πηρούνι κρέατο 22,0 30003289 6 23,94 3,99
25   A ηρούνι κρέατο π τσα  21,5 30003290 12 35,88 2,99
26   A Μα α ρι κρέατο  23,5 30003291 12 79,08 6,59
27   A  μα α ρι κρέατο  25,0 30003293 12 95,88 7,99
28   A  μα α ρι κρέατο  με

συνε ή λεπ α 24,0 30003292 6 71,94 11,99
29   A Μα α ρι π τσα  21,0 30003295 12 59,88 4,99
30   A  μα α ρι με συνε ή  λεπ α 

και ο οντ τή άκρη 22,5 30003298 6 89,94 14,99
31   A  πηρούνι 22,1 30003316 6 53,94 8,99

Εμφάνιση φωτογραφικής εκτύπωσης

Πιατέλα  

 99

ιατέλα 
άχνετε για μια πρωτότυπη ιδέα για να σερ ίρετε μπιφτέκια, κρέας κ.α.  Αυτό 

το ορθογώνιο πιάτο μοιάζει σαν Αμερικάνικη πινακίδα   με μια μικρή αλλά 
διακριτική  διαφορά   Είναι  κατασκευασμένο  από  πορσελάνη  ενοδοχείου 
υψηλής ποιότητας. Πηγαίνετε τους καλεσμένους σας στη γη των απεριόριστων 
γαστρονομικών  δυνατοτήτων
Ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων και φούρνο μικροκυμάτων

JENNA Μ  σε εκ. . Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ. 
1 30002706 4 39,96 9,99

Ανθεκτικό στα λίπη
Αποκλειστική  
σχεδίαση

αρτί περιτυλίγματος g  NAMPA 
Κομψό, πρακτικό και υγιεινό  Το χαρτί περιτυλίγματος για  ,   και πολ
λά άλλα σε μοντέρνο σχεδιασμό ειδικά σχεδιασμένο από την   Το χαρτί είναι 
ήδη κομμένο σε μέγεθος και έτοιμο για άμεση χρήση.   ανθεκτική στα λίπη επί
στρωση του παραφινωμένου χαρτιού εγγυάται στους καλεσμένους σας ένα καθαρό 
σνακ.  αρτί  .  να πακέτο περιέχει περίπου   φύλλα  συνολικά   κιλά .

ηρωμένο χαρτί και στις δ ο πλευρές.

 Μ  εκ. . Τεμ. συσκ. Συσκ. 
2 30003328 περ που 39,99

Εσωτερικό χαρτί  
, συσκ. των 

2999
Αποκλειστική σχεδίαση
Προστασία στους δίσκους
πορεί να χρησιμοποιηθεί 

επίσης σαν σουπλά

σωτερικά χαρτιά 
Είτε  ιολογικά είτε παραδοσιακά   ε αυτό το χαρτί, σερ ίρετε   και άλλα 
είδη γρήγορου φαγητού με στυλ και ταυτόχρονα προστατεύετε τους δίσκους σας. 
Επιλέ τε μετα ύ των δύο σχεδίων   και   ειδικά σχεδιασμένα από 
την  . Απλά τοποθετήστε το κομμένο χαρτί στο δίσκο.  δανικό για τους δίσκους 

 ή  , που μπορείτε να  ρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα 
στο  . . .
ια άλλη ιδέα για το σερ ίρισμα  Το χαρτί είναι ιδανικό και ως σουπλά μίας χρήσης
κατάλληλο για τρόφιμα! 0 g χαρτί.

PEORIA Μ  σε εκ. . Τεμ. συσκ. Συσκ. 
3 „Organic“ 30003327 500 29,99
4 „Burger“ 30003329 500 29,99

αρτί περιτυλίγματος 
, συσκ. των   

3999

αρουσίαση πορσελάνης  φαγητο
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

αχαίρι κρέατος 
, από

 299

Ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων
Αποκλειστικά από την   Πριτσίνια από ανο είδωτο χάλυ α
έα μοντέλα

5  Πηρούνι κρέατος πίτσας

6    πηρούνι κρέατος

7   αχαίρι κρέατος πίτσας

8   αχαίρι κρέατος

9    μαχαίρι κρέατος

10    μαχαίρι κρέατος
με συνεχή λεπίδα

11   αχαίρι πίτσας

12  μαχαίρι με συνεχή
λεπίδα και οδοντωτή άκρη

13    πηρούνι

23  Πηρούνι κρέατος πίτσας

24    πηρούνι κρέατος

25   αχαίρι κρέατος πίτσας

26   αχαίρι κρέατος

27    μαχαίρι κρέατος

28    μαχαίρι κρέατος
με συνεχή λεπίδα

29   αχαίρι πίτσας

30    μαχαίρι με συνεχή
λεπίδα και οδοντωτή άκρη

31    πηρούνι

14  Πηρούνι κρέατος πίτσας

15    πηρούνι κρέατος

16   αχαίρι κρέατος πίτσας

17   αχαίρι κρέατος

18    μαχαίρι κρέατος

19    μαχαίρι κρέατος
με συνεχή λεπίδα

20   αχαίρι πίτσας

21    μαχαίρι με συνεχή
λεπίδα και οδοντωτή άκρη

22    πηρούνι

αχαιροπήρουνα
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ειρά μαχαιροπήρουνων STARI
Το   ή   κομψό στυλ είναι ακόμα επίκαιρο.   νέα σειρά μαχαιροπή-
ρουνων   ταιριάζει τέλεια.   πολυτελή διακόσμηση των λα ών και η ειδική 
εμφάνιση πατίνας δεν δημιουργείται μόνο από μια επικάλυψη αλλά από μια ειδικά 
αναπτυγμένη και περίπλοκη διαδικασία. Κάθε τμήμα αυτής της ειδικής σειράς μα-
χαιροπήρουνων είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας επιχρωμιο νικελι-
ωμένο ανο είδωτο χάλυ α   είναι πραγματικά α ιοζήλευτο είτε μόνο του είτε 
ακόμα περισσότερο σε συνδυασμό.

πιχρωμιο νικελιωμένος ανοξείδωτος χάλυβας 18/10! άχος υλικο  ,5 χιλ. 
μετρημένο στο μεγαλ τερο σημείο του πηρουνιο ! σφαλές σε πλυντήριο 

πιάτων! μφάνιση πατίνας!

STARI Μήκο
σε εκ.

. Τεμ.  
συσκ.

Συσκ. 
€

Τεμ.. 
€

1 Κουτάλι αγητού 21,2 30001296 12 35,88 2,99
2 ηρούνι αγητού 21,1 30001294 12 35,88 2,99
3 Μα α ρι αγητού 24,5 30001297 12 47,88 3,99
4 Κουτάλι γλυκού 14,3 30001295 12 21,48 1,79
5 ηρούνι γλυκού 16 30001293 12 26,28 2,19

4  Κουτάλι γλυκού 9  Κουτάλι γλυκού

5  Πηρούνι γλυκού 10  Πηρούνι γλυκού

2  Πηρούνι φαγητού 7  Πηρούνι φαγητού

3   αχαίρι φαγητού  8   αχαίρι φαγητού 
1  Κουτάλι φαγητού 6  Κουτάλι φαγητού

Εμφάνιση πατίνας 
Ανθεκτικό στη φθορά

Αποκλειστικά από την   
Περίτεχνο
Ελαφρύ

Πηρούνι φαγητού  

 99

Πηρούνι φαγητού  

 29

ειρά μαχαιροπήρουνων DUNNA
Κάποιος που του αρέσει ο απλός σχεδιασμός, θα λατρέψει τη νέα σειρά μαχαιρο-
πήρουνων   Αυτή η μοντέρνα σειρά είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, 
καθρεφτέ γυαλισμένο επιχρωμιο νικελιωμένο ανο είδωτο χάλυ α  . Εντυπω-
σιάζει με  το  ευθύ, απλό σχήμα  της στρογγυλεμένης και πολύ λεπτής λα ής, η 
οποία καταλήγει σε μορφή σταγόνας.  λα τα μέρη αυτής της αποκλειστικής σειράς 
μαχαιροπήρουνων είναι πολύ ελαφριά.
10ετής εγγ ηση δια εσιμότητας! πιχρωμιο νικελιωμένος ανοξείδωτος  
χάλυβας 18/10! άχος υλικο  5 χιλ. μετρημένο στο μεγαλ τερο σημείο του 
πηρουνιο ! υαλισμένο! σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!

DUNNA Μήκο  
σε εκ.

. Τεμ.  
συσκ.

Συσκ. 
€

Τεμ.. 
€

6 Κουτάλι αγητού 21,2 30001286 12 27,48 2,29
7 ηρούνι αγητού 21,2 30001288 12 27,48 2,29
8 Μα α ρι αγητού 23,4 30001292 12 37,08 3,09
9 Κουτάλι γλυκού 15 30001287 12 16,68 1,39
10 ηρούνι γλυκού 15,5 30001289 12 20,28 1,69

αχαιροπήρουνα
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ειρά μαχαιροπήρουνων KAHIKO
ιαχρονική κομψότητα σε τέλειο   στυλ  Τα μαχαιροπήρουνα   μας δίνουν μια παλιά εμφάνιση 

χαλκού μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία, την οποία μπορούν να διαχειριστούν μόνο λίγοι ειδικοί   ετά 
από μια χρονο όρα διαδικασία προετοιμασίας, εφαρμόζεται μια ειδική επίστρωση  ΕΑ  φυσική εναπόθεση 
ατμών    δηλαδή, ο χρωματικός τόνος ε ατμίζεται πάνω στα μαχαιροπίρουνα υπό συνθήκες κενού. Τα λα
μπερά περιγράμματα στην ανάγλυφη κατάλη η ενισχύουν αυτόν τον χαρακτήρα   Αυτή η συγχώνευ
ση δύο ποιοτικών διαδικασιών φινιρίσματος δημιουργεί ένα αποκλειστικό προ όν, ασφαλές στο πλυντήριο 
πιάτων, το οποίο σας θυμίζει εντυπωσιακά τις παλιές εποχές με την ε αίσια γοητεία του. Τα μαχαιροπίρουνα 
διατηρούν μόνιμα την εμφάνιση του χαλκού.

πιχρωμιο νικελιωμένος ανοξείδωτος χάλυβας 18/10 με επίστρωση ! άχος υλικο   χιλ.  
μετρημένο στο μεγαλ τερο σημείο του πηρουνιο ! σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!

KAHIKO Μήκο  σε εκ. . Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ. 
11 Κουτάλι αγητού 21,3 30014214 6 59,94 9,99
12 ηρούνι αγητού 21,1 30014218 6 59,94 9,99
13 Μα α ρι αγητού 23,5 30014217 6 71,94 11,99
14 Κουτάλι γλυκού 15 30014215 6 35,94 5,99
15 ηρούνι γλυκού 15,9 30014219 6 44,94 7,49

14  Κουτάλι φαγητού

15  Πηρούνι φαγητού

12  Πηρούνι φαγητού

13   αχαίρι φαγητού 11  Κουτάλι φαγητού

Εμφάνιση πατίνας
Ανθεκτικό στη φθορά

ΕΑ  σημαίνει  υσική  Εναπόθεση  Ατμών . 
Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  διαδικασίας  το 
μέταλλο  ε ατμίζεται  σε  κενό,  στη  συνέχεια 
συμπυκνώνεται  ανά  και  εναποτίθεται  στο 
μαχαιροπίρουνο.  ε  αυτό  τον  τρόπο,  η  σει
ρά  μαχαιροπήρουνων    παίρνει  τη  
μακροχρόνια χάλκινη εμφάνιση.

  ειδική  εμφάνιση  πατίνας  των  μαχαιρο
πήρουνων  παράγεται  με  σπάτουλα,  ένα 
χημικό μηχανικό  στίλ ωμα,  το  οποίο  χρη
σιμοποιείται  και  για  την  σειρά    μαχαι
ροπήρουνων  στην  διπλανή  σελίδα  και  τη 

,  τα  οποία  μπορείτε  να  ρείτε  στο 
ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο  . . .

  συνδυασμός  αυτών  των  δύο  διαδικασιών 
δημιουργεί  μια  σειρά  μαχαιροπήρουνων  με 
χρώμα που αντέχει σε πλυντήριο πιάτων και 
εμφάνιση πατίνας.

πίστρωση 

Πηρούνι φαγητού  

 99

                  αχαιροπήρουνα
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ύλος
PESTLE

 2999
Αποκλειστική σχεδίαση 
εν αφήνει θρύμματα στο τραπέζι

λος αλατιο /πιπεριο  PESTLE
Κατασκευασμένο από σκληρό  ύλο    αποκλειστικό 
σχέδιο από τη     ένα ε αιρετικό σχέδιο. Τόσο ο 
μύλος αλατιού όσο και ο μύλος πιπεριού, έχουν ένα 
μηχανισμό κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
κεραμικό, με κάλυμμα από ανο είδωτο χάλυ α. Αυτό 
εμποδίζει αποτελεσματικά τα αλάτι και το πιπέρι να  
αφήνει θρύμματα στα τραπέζια σας. Κατά την περι
στροφή των μύλων, η   άση γίνεται εργονομικά εύ
κολη στη χρήση σαν εργαλείο περιστροφής.   μύλος 
αλατιού είναι λευκός, ο μύλος πιπεριού είναι μαύρος 
λακαρισμένος.

PESTLE ο  σε εκ. . Τεμ. 
1 Μύλο  αλατιού 21 30001298 29,99
2 Μύλο  πιπεριού 21 30001299 29,99

ύλος αλατιού 

 1799
ύλος αλατιού

 1899

άλ σχήμα

λος αλατιο /πιπεριο  OMEA
Είναι  κατασκευασμένος  από  ανο είδωτο  χάλυ α 

 με μοντέρνα σφυρήλατη  εμφάνιση. Κάνει μια 
ευχάριστη αντίθεση με  το περιστρεφόμενο στοιχείο 
από πραγματικό  ύλο σε αντίκε εμφάνιση.   μηχανι
σμός του μύλου αλατιού είναι κατασκευασμένος από 
κεραμικό  υλικό,  ο  μηχανισμός  του  μύλου  πιπεριού 
είναι κατασκευασμένος από ανθρακούχο χάλυ α. Το 
περιεχόμενο υποδεικνύεται με   ή   στη  ίδα ρύθ
μισης στο επάνω μέρος.

OMEA ο  σε εκ. . Τεμ. 
3 Μύλο  αλατιού 19,4 30001730 17,99
4 Μύλο  πιπεριού 19,4 30001739 18,99

λος αλατιο /πιπεριο  KOBA
 μύλος με σφυρήλατη εμφάνιση   συνδυάζει με 

ένα ελαφρώς ο άλ σχήμα, χαλκό με περιστρεφόμενο 
στοιχείο από πραγματικό  ύλο σε   εμφάνιση. 
  μηχανισμός  του μύλου αλατιού  είναι  κατασκευα

σμένος από κεραμικό υλικό, ο μηχανισμός του μύλου 
πιπεριού  είναι  κατασκευασμένος  από  ανθρακούχο 
χάλυ α. Το περιεχόμενο υποδεικνύεται με   ή   
στη  ίδα ρύθμισης στο επάνω μέρος.

KOBA ο  σε εκ. . Τεμ. 
5 Μύλο  αλατιού 19,4 30001729 18,99
6 Μύλο  πιπεριού 19,4 30001740 19,99

ετ αλατιέρας πιπεριέρας
 

999

ετ αλατιέρας/πιπεριέρας KAYU
Εάν προτιμάτε μοντέρνα και μινιμαλιστικά σχήματα, 
το σετ μύλων    είναι μια καλή επιλογή. Το σετ 
αλατιέρας και πιπεριέρας είναι κατασκευασμένο από 
ύλο ο ιάς, η αλατιέρα είναι μερικώς λευκή λακαρισμέ
νη και η πιπεριέρα είναι μερικώς μαύρη λακαρισμένη.

KAYU ο  σε εκ. . Σετ 
7 9,1 cm 30001749 9,99

Προσφέρουμε   χρόνια  
εγγύηση σε όλους τους  
μηχανισμούς άλεσης.

ξεσουάρ τραπεζιο
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Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ύλος αλατιού
TEMBA

 2899

λος αλατιο /πιπεριο  TEMBA
Το κλασσικό και διαχρονικό σχήμα του μύλου   σε λαμπερό χαλκό είναι κάτι 
εχωριστό σε κάθε τραπέζι    μηχανισμός του μύλου αλατιού είναι κατασκευασμέ-
νος από κεραμικό υλικό, ο μηχανισμός του μύλου πιπεριού είναι κατασκευασμένος 
από ανθρακούχο χάλυ α. Το περιεχόμενο υποδεικνύεται με   ή   στη  ίδα 
ρύθμισης στο επάνω μέρος.
TEMBA ο  σε εκ. . Τεμ. 
23 Μύλο  αλατιού 19 30001741 28,99
24 Μύλο  πιπεριού 19 30001742 29,99

ετ αλατιέρας πιπεριέρας  
, από 

999

ετ αλατιέρας/πιπεριέρας STUMP
Και τα δύο δοχεία αλατιού και πιπεριού από ανο είδωτο χάλυ α παρουσιάζονται 
με έναν σύγχρονο τρόπο.  ιαθέσιμο με λο ή ή ευθεία κορυφή.   αριθμός  των 
οπών υποδεικνύει αν το δοχείο περιέχει αλάτι  δύο τρύπες  ή πιπέρι  μία τρύπα .
Υλικό: επιχρωμιο νικελιωμένος ανοξείδωτος χάλυβας 18/10. ατάλληλο για 
πλυντήρια πιάτων! ισχ ει μόνο για 17 , 18 !
STUMP

 σεεκ.
νοξε το
ασημένιο

νοξε το
άλκινο

νοξε το
ρυσό

ευθύ   17 30003092 19 30015028 21 30015027
λοξό  18 30003091 20 30015026 22 30015025
Σετ 9,99 11,99 14,99

ύλος αλατιού    
ύλινος, από

1199

ύλο, αντικέΑνο είδωτο ατσάλι, 
γκρι ματ

λοι αλατιο /πιπεριο  LEKO
Το κλασσικό μετα ύ των μύλων  Το   είναι δημοφιλές στη   γαστρονομία. 
 μηχανισμός του μύλου αλατιού είναι κατασκευασμένος από κεραμικό υλικό, ο 

μηχανισμός του μύλου πιπεριού είναι κατασκευασμένος από ανθρακούχο χάλυ α. 
Το περιεχόμενο υποδεικνύεται με   ή   στη  ίδα ρύθμισης στο επάνω μέρος.

LEKO ξύλο ο  σε εκ. . Τεμ.. 
12 Μύλο  αλατιού 30001731 11,99
13 Μύλο πιπεριού 30001735 12,99
14 Μύλο  αλατιού 30001732 18,99

Μύλο πιπεριού 30001736 19,99
15 Μύλο  αλατιού 30001733 23,99

Μύλο πιπεριού 30001737 24,99
16 Μύλο  αλατιού 30001734 28,99

Μύλο πιπεριού 30001738 29,99

ύλος αλατιού    
ανο είδωτο ατσάλι, από

 2199

λοι αλατιο /πιπεριο  LEKO
Αυτοί οι μύλοι φαίνονται  αρύτεροι από ότι είναι. Το   φαίνεται σαν πέτρινο, 
αλλά είναι κατασκευασμένο από ανο είδωτο χάλυ α  .   μηχανισμός του μύ-
λου αλατιού είναι κατασκευασμένος από κεραμικό υλικό, ο μηχανισμός του μύλου 
πιπεριού είναι κατασκευασμένος από ανθρακούχο χάλυ α. Το περιεχόμενο υπο-
δεικνύεται με   ή   στη  ίδα ρύθμισης στο επάνω μέρος.

LEKO ανοξ. ατσάλι  γκρι ματ ο  σε εκ. . Τεμ.. 
8 Μύλο  αλατιού 30001746 21,99
9 Μύλο πιπεριού 30001743 22,99
10 Μύλο  αλατιού 30001747 28,99

Μύλο πιπεριού 30001744 29,99
11 Μύλο  αλατιού 30001748 38,99

Μύλο πιπεριού 30001745 39,99

ξεσουάρ τραπεζιο  
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Ποτήρι  
, από

 149

οτήρια 
 σειρά ποτηριών εντυπωσιάζει με το μοντέρνο σχεδιασμό και τη δομή στο 

ε ωτερικό του. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας  αρέως τύπου γυαλί.
σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!

INES εριε όμενο 
σε 

ο
σε εκ.

Ref. Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ.. 

1  60 6,2 30002550 12 17,88 1,49
2 210 8,3 30002549 12 29,88 2,49
3 355 9,6 30002547 12 35,88 2,99
4 300 14,3 30002555 12 35,88 2,99
5 450 16,1 30002556 12 47,88 3,99

υαλί σε σχέδιο ε ωτερικά

πουκάλι με καπάκι ασφα-
λείας NALA

999

πουκάλια με καπάκι ασφαλείας 
ε αυτά τα γυάλινα μπουκάλια και το νερό παίρνει μια επι λητική εμφάνιση  
πορούν να ασφαλιστούν σφιχτά από το κλιπ από ανο είδωτο χάλυ α. Τα 

γυάλινα μπουκάλια είναι ιδανικά για μπαρ και διατίθενται σε τρεις χρωματικές 
παραλλαγές. 

σφαλές σε πλυντήριο πιάτων!

NALA Ref. Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ. 
εριε όμενο   ύ ο   εκ.

12 ια ανέ 30002266 6 59,94 9,99
13 μπλε 30002264 6 59,94 9,99
14 πράσινο 30002265 6 59,94 9,99

αμμένο γυαλί
Κλιπ από ανο είδωτο ατσάλι

ειρά κρυστάλλινων ποτηριών 
υαλί  ή  μέταλλο  Εντυπωσιάστε  τους  καλεσμένους σας  με  αυτή  τη σειρά 
ποτηριών  Κατασκευασμένα από κρύσταλλο και λακαρισμένο στα μοντέρ-
να χρώματα μαύρο ασημί ή μαύρο χαλκό, με συναρπαστικά χρωματικά εφέ. 
ερ ίρετε στην κούπα, στο ποτήρι μαρτίνι ή στο ποτήρι σαμπάνιας σε πρώτη 

προ ολή   ιολογικό  ερνίκι.
ατάλληλο για πλυντήριο πιάτων!

JOLEEN εριε όμε-
νο σε 

ο
σε εκ.

Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ. Τεμ. 

Κούπα
6 μαύρο αλκό 460 12 30002535 6 29,94 4,99
7 μαύρο ασημ 460 12 30002526 6 29,94 4,99
οτήρι Μαρτ νι
8 μαύρο αλκό 210 17,3 30002537 6 41,94 6,99
9 μαύρο ασημ 210 17,3 30002548 6 41,94 6,99
οτήρι Σαμπάνια

10 μαύρο αλκό 220 15,1 30002527 6 35,94 5,99
11 μαύρο ασημ 220 15,1 30002553 6 35,94 5,99

Κρυστάλλινα
ιολογικό  ερνίκι

Κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

Κούπα  
JOLEEN

 499

Υαλικά  ίδη παρ
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Κατάλληλο για υπαίθριους χώρους
Αναδιπλώμενο

Πολυλειτουργικό
ασιίφ  ύλο
πορεί να χρησιμοποιηθεί 

αμφίπλευρα

ίνι πάγκος μπίρας 
PILSATO

 4999

Αναδιπλώμενος δίσκος πα-
ρουσίασης RENALA, από

3499

ίνι πάγκος μπ ρας PILSATO
 ◾ ίνι πάγκος μπύρας για τον μπουφέ ή για μια πρωτότυπη παρουσίαση 
τροφίμων και ποτών

 ◾ ύλινα ε αρτήματα, εμποτισμένα με πίεση και διπλά λακαρισμένα
 ◾ Πτυσσόμενα πόδια κατασκευασμένα από χάλυ α επικαλυμμένο με σκόνη 
για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ή αποθήκευση

 ◾ Αδιά ροχος, εύκολος στην καθαριότητα και ε αιρετικά στι αρός
PILSATO Μ  σε εκ. . Τεμ. 
18 καρυ ιά 49,99
19 καστανιά 49,99

ναδιπλώμενοι δίσκοι παρουσίασης RENALA
 ◾ λικό   ασίφ  ύλο δρυός ή καρυδιάς, εμποτισμένο
 ◾ Πολυχρηστικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμφίπλευρα με διαφορετι-
κούς τρόπους

 ◾ Τοποθετήστε στις εσοχές διάφορα μίνι τεμάχια με   έως  ,  εκ.
 ◾ ρησιμοποιήστε την αναδιπλώμενη σανίδα με τη διαθέσιμη πλάκα φυσι-
κού σχιστόλιθου

RENALA Μ  σε εκ. . Τεμ. 
να ιπλώμενο  σκο  παρουσ αση  εσο έ    εκ.
15 ρυ 34,99
16 καρυ ιά 39,99

υσική πλάκα σ ιστόλιθου
17 μαύρη 9,99

Αποκλειστική  
σχεδίαση

ωμιέρα
 

 1499

ωμιέρες DOLA
εν είναι μόνο όμορφες, αλλά και πολύ  ολικές  
ι ψωμιέρες   από ανθεκτικό ύφασμα στο 

μπεζ λινό ή μπλουτζίν εμφάνιση, με διακοσμητι-
κές ραφές και αποτυπωμένο έμ λημα σιτηρών. 
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για το τραπέζι ή για 
το μπουφέ για την ελκυστική παρουσίαση των 
ψημένων προ όντων σας.
Υλικό τζιν εμφάνιση: 66% πολυεστέρας, 4% 
βαμβάκι Υφασμάτινη εμφάνιση: 100% πολυεστέ
ρας. 40° C πλενόμενο!

DOLA  σε εκ. . Τεμ. 
20 τζιν 14,99
21 άμμο 14,99

Αυτόματη λειτουργία με ένα χέρι
όνωση διπλού τοιχώματος

Εύκολη λειτουργία 
με ένα χέρι

ανάτες ερμός 
 ◾ ψηλότερες απαιτήσεις σχεδιασμού και ανθε-
κτικότητας

 ◾ ιαθέσιμα χρώματα   αλκός, μαύρο ή λευκό
 ◾ ωρητικότητα    λίτρο
 ◾ ε γυάλινο εσωτερικό, το οποίο κάνει την συνι-
στώμενη έκπλυση με καθαρό νερό εύκολη

 ◾ εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

ASOTIS εριε . 
σε 

 
σε εκ.

. Τεμ. 

24 λεύκο 1 29,99
25 αλκό 1 29,99
26 μαύρο 1 29,99

ανάτες ερμός 
 ◾ ιπλό τοίχωμα από ανο είδωτο χάλυ α 
 ◾ ωρητικότητα     ή  ,  
 ◾ Ανθεκτικό
 ◾ Κλασικό σχέδιο
 ◾ εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων,  ε-
πλύνετε μόνο με καθαρό νερό

GERRO εριε .σε  σεεκ. . Τεμ.. 
22 1 19,99
23 1,5 24,99

Κανάτα θερμός
GERRO, από

 1999
Κανάτα θερμός
ASOTIS

 2999

  C g
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3/  πιλέξτε το αντίστοιχο 
κουτί μπουφέ
 ύψη 

2/  πιλέξτε το
δοχείο βάσης

ε ή χωρίς συσκευασία 
ξης

1/  πιλέξτε το αντίστοιχο δίσκο

  δοχείο
ατασκευασμένο από μελαμίνη 2 χρώματα , ανοξείδωτο ατσάλι 

και πολυπροπυλένιο.  μοντέλα  1/1,  1/2 και  1/   2 η

ψος  ,  εκ.

ψος   εκ.

 ίσκος παρουσίασης

 ασίφ ξ λινος δίσκος

ελαμίνη     χρώματα     μεγέθη

Ανο έιδω ος χάλυ ας     μεγέθη

ίσκος κοπής ψωμιού     χρώματαίσκος τυριού     χρώματα

>  αρουσίαση των καραφών
 τεμάχια 

Προσάρτημα καραφώνίσκος
αποστράγγισης

Ανο είδωτη επιφά
νεια αποστράγγισης

έα χρώματα

έα χρώματα

αλέτα ραφιών PORTLAND
◾ λικό   άλυ ας επικαλυμμένος με σκόνη
◾ Αντιολισθητικές ράγες στήρι ης
◾ υθμιζόμενο ύψος για διαφορετικά κουτιά ή πιατέλες
◾ την παλέτα τοποθετήστε τα σερ ίτσια   και κάθε πιατέλα σύμ
φωνα με το     καθώς και παλέτες σύμφωνα με το     και το μέγεθος 

 εκ.  χωρίς πόδια  ή  ύλινα κι ώτια   ή κουτιά    δείτε 
σελίδα 

◾  παλετά ραφιών παραδίδεται αποσυναρμολογημένη και συναρμολογείται 
εύκολα

◾ εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων
◾  παράδοση περιλαμ άνει τέσσερα στηρίγματα

Μ  σε εκ. . Τεμ. 
1 αλέτα ρα ιών PORTLAND 109,–
2 Στήριγμα για παλέτα ρα ιών 15,99
3 ύλινο κι ώτιο WANTAGE 57,99
4 ύλινη παλέτα   49,99

ύλινη παλέτα 52,99

ώστε στον μπουφέ σας ένα αέρα  ιομηχανι
κού   με το αρθρωτό σύστημα  .

Παλέτα ραφιών με   στηρίγματα

 
Αρθρωτή κατασκευή
Πολυχρηστική

ψηλή χωρητικότητα 
ψύ ης

Παραδείγματα παρουσίασης

Buffet & Catering
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◾ λικό   άλυ ας επικαλυμμένος με σκόνη
◾ ιατίθεται σε δύο διαφορετικά ύψη
◾ τοι αζόμενο
◾ πορεί να συνδυαστεί με όλα τα μέρη
◾ Πιθανά συνημμένα
◾   ίσκος παρουσίασης  ανο είδωτος χάλυ ας ή 
μελαμίνη

◾   οχείο    μελαμίνη, ανο είδωτος χάλυ ας ή   
πολυπροπυλένιο

◾   ίσκος κοπής ψωμιού ή τυριού
◾  Προσάρτημα για καράφα
◾ εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

PORTLAND Μ   
σε εκ.

. Τεμ. 
€

29 αμηλό 79,99
30 ηλό 99,99

στημα μπουφέ PORTLAND
◾ ιομηχανική εμφάνιση
◾ τοι αζόμενα ε αρτήματα
◾ Ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων  εκτός από το κουτί μπουφέ, 
την παλέτα ραφιών και τα  ύλινα α εσουάρ

◾ λα τα ε αρτήματα πωλούνται  εχωριστά
◾ Τα κατάλληλα δοχεία   διατίθενται σε διάφορα υλικά

Κουτί μπουφέ 
, από

 

1/  πιλέξτε το αντίστοιχο δίσκο

  δοχείο
◾ Κατασκευασμένο από μελαμίνη, πολυπροπυλένιο ή ανο είδωτο χάλυ α  , στοι αζόμενο και ασφαλές 
στο πλυντήριο πιάτων

Μπ λ Μελαμ νη νοξε το  άλυ α ολυπροπυλένιο
Μ  σε εκ. .

λευκό
.

μαύρο
Τεμ.. 

€
. Τεμ. 

€
.

ια ανέ
Τεμ. 

€
GN   29,99 14,79 9,59

 32,99  17,49 11,59
GN  15,99 9,19 5,49

 18,99 11,29 6,49
GN 13,99 8,19  4,49

 14,99 10,19 4,99

 ίσκος παρουσίασης
◾  Κατασκευασμένο από μελαμίνη ή ανο είδωτο χάλυ α 

σκο  παρουσ αση Μελαμ νη  ύ ο   εκ. νοξε το  άλυ α  ύ ο   εκ.
Μ  σε εκ. . λευκό . μαύρο Τεμ. . Τεμ. 

  5   35,99  39,99
   19,99  21,99
   14,99 – –

 ασίφ ξ λινοι δίσκοι
◾ εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

Μ   εκ.
 

 οξιά
A  
 ρυ

A  
 καρυ ιά

σκο  τυριών  
Τεμ. 29,99 34,99 49,99

σκο  κοπή
μιού

Τεμ. 31,99 36,99 51,99

  αρουσίαση των καραφών

◾ Κατάλληλο για τις καράφες μας 

. Τεμ.. 
ροσάρτημα καρα ών  Μ   εκ.

20 οξιά 27,99
21   A ρυ 34,99
22   A καρυ ιά 49,99

νοξε τη επι . αποστράγγιση  για προσάρτημα καρα ών, Μ  σε εκ.
23 8,99

σκο  αποστράγγιση  για την ανοξε τη επι άνεια  Μ  σε εκ.
24 13,99

Roll top  
κάλυμμα

 

4/  λοκληρώστε με το 
  κάλυμμα

◾ Κάλυμμα από εντελώς διάφανο ακρυλικό
◾ εν είναι ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων
◾ Κατάλληλο για όλα τα ε αρτήματα   εκτός από 
καράφες 

  κάλυμμα
Μ  σε εκ.

. Τεμ. 
€

31 59,99

3/  πιλέξτε το αντίστοιχο 
κουτί μπουφέ 

2/  πιλέξτε το δοχείο βάσης  
με ή χωρίς συσκευασία ψύ ης

◾ Το δοχείο  άσης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 
με το κι ώτιο  άσης για την ε ασφάλιση σταθε-
ρότητας

◾ ιατίθεται σε   ύψη
◾ ρησιμοποιήστε τη συσκευασία ψύ ης για μέγιστη 
φρεσκάδα

ο ε ο άση
Μ  σε εκ.

. Τεμ. 
€

ια την παρουσ αση γευμάτ ν  μιού και τυριού
25 19,99
ια  ο ε α μέ ρι  εκ.
26 24,99
ια  ο ε α μέ ρι  εκ.  για παρουσ αση καρα ών
27 24,99
Συσκευασ α ύξη
Μ  σε εκ.

. Τεμ. 
€

28 69,99

  C g
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   δοχείο
ατασκευασμένο από μελαμίνη 2 χρώματα , ανοξείδωτο ατσάλι και 

πολυπροπυλένιο.  μοντέλα  1/1,  1/2 και  1/   2 η

ψος  ,  εκ.

ψος   εκ.

 ίσκος παρουσίασης

 ασίφ ξ λινος δίσκος

ελαμίνη     χρώματα     μεγέθη

Ανο είδωτος χάλυ ας     μεγέθη

ίσκος κοπής ψωμιού     χρώματαίσκος τυριού     χρώματα

>  αρουσίαση των καραφών 
 τεμάχια

Προσάρτημα  
καραφών  
 χρώματα

ίσκος
αποστράγγισης

Ανο είδωτη  
επιφάνεια  
αποστράγγισης

έα χρώματα

έα χρώματα

ψηλή χωρητικότητα ψύ ης

/   πιλέξτε το αντίστοιχο 
κουτί βάσης 
 ύψη     χρώματα

2/  πιλέξτε το δοχείο
βάσης
ε ή χωρίς συσκευασία ψύ ης

1/  πιλέξτε τον αντίστοιχο 
δίσκο

1/   πιλέξτε το αντίστοιχο δίσκο

  δοχείο
 ◾ Κατασκευασμένο από μελαμίνη, πολυπροπυλένιο ή ανο είδωτο χάλυ α  , στοι αζόμενο και ασφαλές 
στο πλυντήριο πιάτων

 ο ε ο Μελαμ νη νοξε το  άλυ α ολυπροπυλένιο
Μ  σε εκ. .

λευκό
.

μαύρο
Τεμ.

€
. Τεμ.

€
.

transparent
Τεμ..

€
GN
1/1

 10 29,99 14,79 10010359 9,59
 32,99 17,49 11,59

GN 11 15,99 9,19 5,49
18,99 11,29 6,49

GN
1/3

13,99 8,19 15 10010399 4,49
13 14,99 10,19 4,99

> ίσκος παρουσίασης
 ◾  Κατασκευασμένο από μελαμίνη ή ανο είδωτο χάλυ α 

σκο  παρουσ αση Μελαμ νη  ύ ο   εκ. νοξε το  άλυ α  ύ ο   εκ.
Μ  σε εκ . λευκό . μαύρο Τεμ. . Τεμ. 

  1 35,99 5 39,99
  3 19,99 21,99
  14,99 – –

 ασίφ ξ λινοι δίσκοι
 ◾ εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

Μ   εκ.

 οξιά
A

8 ρυ
A

9  καρυ ιά
σκο  τυριών 30003998

Τεμ. 29,99 34,99 49,99
σκο  κοπή

μιού 30003993
Τεμ. 31,99 36,99 51,99

  αρουσίαση των καραφών 
 ◾ Κατάλληλο για τις καράφες μας 

. Τεμ. 
ροσάρτημα καρα ών  Μ   εκ.

16 οξιά 27,99
17   A ρυ 30003995 34,99
18   A καρυ ιά 49,99

νοξε τη επι . αποστράγγιση  για προσάρτημα καρα ών  Μ  σε εκ.
19 8,99
σκο  αποστράγγιση  για την ανοξε τη επι άνεια  Μ  σε εκ.
20 13,99

Buffet & Catering
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στημα μπουφέ MONTANA
◾ δανικό για την παρουσίαση σε μπουφέ
◾ ιατίθεται σε δύο διαφορετικά υλικά   την παραλλαγή δρυός, το πόδι και 
το τυφλό πλαίσιο καλύπτονται από ανθρακίτη, στην παραλλαγή καρυδιάς 
σε λευκό

◾ πορεί να συνδυαστεί με πολλά στοιχεία, επίσης στην παλέτα ραφιών 
 ταιριάζουν τέλεια τα κουτιά μπουφέ.  ε αυτόν τον τρόπο, 

μπορείτε να φέρετε ποικιλία στο μπουφέ σας και να παρουσιάσετε το φα-
γητό σας σε ένα φρέσκο, μοντέρνο περι άλλον

◾ εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

◾ Κουτί  άσης διαθέσιμο σε   χρώματα   ρυς με 
πλαίσιο από ανθρακίτη ή καρυδιά με λευκό πλαί-
σιο

◾ ιατίθεται σε δύο ύψη  ,      εκ.
◾ Πιθανά συνημμένα
◾   ίσκοι παρουσίασης  ανο είδωτος χάλυ ας ή 
μελαμίνη

◾   οχείο    μελαμίνη, ανο είδωτος χάλυ ας ή 
πολυπροπυλένιο     ίσκος κοπής ψωμιού ή τυριού 
 Προσάρτημα για καράφα 

◾ εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

MONTANA
Μ  σε εκ.

A αμηλό A ηλό

ρυ 25  27  
Τεμ. 99,99 129,–
καρυ ιά   
Τεμ. 119,– 149,–

Κουτί  άσης
, από

Αρθρωτό σύστημα
έλτιστη ψύ η

Εύκολη συναρμολόγηση

4/  λοκληρώστε με το   
κάλυμμα

3/  πιλέξτε το αντίστοιχο 
κουτί μπουφέ 

2/   πιλέξτε το δοχείο βάσης 
με ή χωρίς συσκευασία ψύ ης

◾ Το δοχείο  άσης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 
με το κι ώτιο  άσης για την ε ασφάλιση σταθε-
ρότητας

◾ ιατίθεται σε   ύψη
◾ ρησιμοποιήστε τη συσκευασία ψύ ης για μέγιστη 
φρεσκάδα

ο ε ο άση
Μ  σε εκ.

. Τεμ. 

ια την παρουσ αση γευμάτ ν  μιού και τυριού
21 19,99
ια  ο ε α μέ ρι ύ ο   εκ.
22 24,99
ια  ο ε α μέ ρι ύ ο   εκ.  για παρουσ αση καρα ών
23 24,99
Συσκευασ α ύξη
Μ  σε εκ.

. . 

24 69,99

Roll top  
κάλυμμα

 

◾ Κάλυμμα από εντελώς διάφανο ακρυλικό
◾ εν είναι ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων
◾ Κατάλληλο για όλα τα ε αρτήματα   εκτός από 
καράφες

  κάλυμμα
Μ  σε εκ.

. Τεμ.. 

29 59,99

  C g
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Κατάλληλο για τρόφιμα
Ε οικονομεί χώρο
Πραγματικό  ύλο καπλαμά,  
εμποτισμένο

Αποκλειστική σχεδίαση

πορούν να 
στοι άζονται 
μαζί

Τσάντα μπαγκέτας
DOLA 

 999

βοι μπουφέ KHARTUM
 ◾ Κύ οι παρουσίασης σε τέσσερα μεγέθη
 ◾ Κατασκευασμένο από πραγματικό  ύλο με καρυ-
διά ή δρυς καπλαμά, εμποτισμένο

 ◾ Ε οικονομεί χώρο μπορούν να στοι άζονται μαζί
 ◾ ιαστάσεις των διαφόρων μεγεθών  
Π     , , ,  
, , ,   , , ,  εκ.

 ◾ εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

Κύ ος μπουφέ   
σετ   τεμ., από

 7999

Τσάντες μπαγκέτας DOLA
 ◾ Κατασκευασμένο από ανθεκτικό ύφασμα σε 
μπεζ λινό ή εμφάνιση μπλουτζίν

 ◾ ε διακοσμητικές ραφές και αποτυπωμένο έμ-
λημα σιτηρών

 ◾ Απαραίτητη τσάντα για υγιεινή προστασία στο 
μπουφέ για μπαγκέτα ή ψωμί

 ◾ λικό τζιν εμφάνιση    πολυεστέρας,   
αμ άκι   λικό λινή εμφάνιση    πολυε-

στέρας
 ◾      πλενόμενο
DOLA Μ  σε εκ. . Τεμ. 
3 τζιν 9,99
4 άμμο 9,99

KHARTUM
Σετ  τεμα ν

. Σετ

1 ρυ 79,99
2 καρυ ιά 89,99

στημα μπουφέ HOLMA
 ◾ Πρωτοποριακή ιδέα για τον μπουφέ σας
 ◾  πολυλειτουργικότητα και η μετα λητότητα απο-
τελούν τα ατού του ε αιρετικά λειτουργικού και 
ελκυστικού συστήματος μπουφέ

 ◾ ι επικαλυμμένοι με επίστρωση ή γυαλισμένοι κύ-
οι   μπορούν να συνδυαστούν με τα στοιχεία 

από ανο είδωτο χάλυ α, στοι αγμένα και οργα-
νωμένα με μπωλ, πιατέλες και αντικείμενα από 
πορσελάνη για μια πολύ ελκυστική παρουσίαση 
τροφίμων

 ◾ ύλινα μέρη  Ακατάλληλα για πλυντήρια πιάτων
 ◾ Ε αρτήματα από ανο είδωτο χάλυ α  Κατάλληλο 
για πλυντήρια πιάτων

HOLMA . . 
Μικρό  κύ ο    εκ.
5 ρυ 84,99

καρυ ιά 044 99,99
6   A γυαλισμένο μαύρο 99,99

  A γυαλισμένο λευκό 99,99
7   A αντικέ 69,90

Μεγάλο  κύ ο    εκ.
ρυ 119,–

8 καρυ ιά 139,–
  A γυαλισμένο μαύρο 139,–

9   A γυαλισμένο λευκό 139,–
  A αντικέ 89,90

έ υρα  πι ρ μιο νικελι μένο  ανοξε το  άλυ α   
  εκ.

10 49,99
Τρα έρσα  πι ρ μιο νικελι μένο  ανοξε το  άλυ α   

  εκ.
11 047 14,99

  C g
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Ανθεκτικό στις γρατζουνιές
Ενσωματωμένο κλιπ

Ντοσιέ με πιάστρα C
έλετε να παρουσιάσετε το καθημερινό σας μενού με έναν σύγχρονο και ασυ-

νήθιστο τρόπο  Το ντοσιέ με έλασμα   είναι η σωστή λύση για εσάς  
Είναι κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο   καθιστώντας το στι αρό και 
ανθεκτικό στις γρατζουνιές.  άρη στο σταθερά συνδεδεμένο ενσωματωμένο κλιπ, 
το καθημερινό μενού μπορεί εύκολα να αλλάζει.   ειδική λεπτομέρεια     ιμάντας 
από απομίμηση δέρματος στη γωνία όπου μπορείτε εύκολα να κρεμάσετε τα μενού.

τιβαρό ντοσιέ! δέα διακόσμησης: πλά κρεμάστε το! ροσαρμόσιμο κα-
τόπιν παραγγελίας!

COLORADO  εκ.  εκ.  εκ.
Μέγεθο Μέγεθο  Μέγεθο  Μέγεθο  
ανθρακ 14 30002318 30002296 30002321
ασημ 30002286 15 30002283 30002295
αλκό 16 30002285 30002297 17 30002294
Τεμ. 17,99 12,99 12,99

τοσιέ με πιάστρα 
, από

 1299

ίνακας 
ε τον πίνακα   μπορείτε να παρουσιάσετε το μενού της ημέρας με έναν 

πρωτότυπο τρόπο   ταυτόχρονα είναι κάτι ά ιο προσοχής στον τοίχο.   συμπαγής 
πίνακας από επικαλυμμένο αλουμίνιο μπορεί εύκολα να στερεωθεί στον τοίχο με 
την ταινία ανάρτησης  δεν περιλαμ άνεται το υλικό τοποθέτησης . Καθώς ο πίνα-
κας έχει μια αποσπώμενη άκρη αποκοπής, μπορείτε εύκολα να αλλά ετε το μενού  
Απλά τρα ή τε το χαρτί προς τα κάτω και κόψτε το  Πρακτική   άρη σε ένα ράφι για 
στυλό, έχετε τα στυλό για να σημειώνετε εύκολα. Παρακαλούμε να παραγγείλετε 
εχωριστά το χαρτί.

ROLLOTEO
 σε εκ. άρο

. Τεμ.. 
€

12   εκ.  30014608 99,99
Ρολό αρτιού
13 Μ   εκ.   μ. 30014607 7,99

Αποσπώμενη άκρη για εύκολη  
εναλλαγή

άφι για στυλό

Πίνακας 

 9999
Πρωτότυπος πίνακας
Εύκολος στον καθαρισμό 

  C g
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1  λευκό 2  μπεζ

3  μπορντώ

5  γκρι μπεζ 6  σκούρο μπλε

4 γκρι λινό

Τραπεζομάντηλο 
GALIA, από 

 1499

Ρωτήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελα-
τών μας για ένα σετ δειγμάτων!
Τηλέφωνο 210 41 21 111

Κεντημένο περιμετρικά
Εύκολη περιποίηση 

GALIA Σουπλά Ράνερ τραπεζιού Καρέ τραπεζιού Τραπεζομάντηλο Χειροπετσέτα Μαξιλαροθήκη
εκ. 40x50 40x130 80x80 100x100 130x130 130x170 50x50 40x40
1 λευκό 10014284 10014296 10014302 10014308 10017894 10017900 10014290 10017888
2 μπεζ 10014283 10014295 10014301 10014307 10017893 10017899 10014289 10017887
3 μπορντώ 10014279 10014291 10014297 10014303 10017889 10017895 10014285 10014309
4 γκρι λινό 10001333 10001334 10001336 10001337 10001338 10001339 10001335 10001332
5 γκρι μπεζ 10014280 10014292 10014298 10014304 10017890 10017896 10014286 10017884
6 σκούρο μπλε 10017909 10017917 10017921 10017925 10017403 10017406 10017913 10017929

€
Τεμ.
4,99

Τεμ.
10,99

Τεμ.
10,99

Τεμ.
14,99

Τεμ.
19,99

Τεμ.
24,99

Τεμ.
4,99

Τεμ.
7,99

Τραπεζομάντηλο GALIA
Αυτό το λινό τραπεζομάντηλο με κεντήματα περιμετρικά και ορθές γωνίες παρέχει 
σε κάθε δωμάτιο μια ρομαντική και κομψή ατμόσφαιρα. Είναι δυνατό το κέντημα.
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την υπηρεσία κεντήματος.
Υλικό: 54% βαμβάκι, 46% λινό, 40° C πλενόμενο. Βάρος περίπου 185 g / μ2.
Να μην έρχεται σε επαφή με χλώριο.

Υφάσματα
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

KONSTANZ Ράνερ τραπεζιού Καρέ τραπεζιού Τραπεζομάντηλο Μαξιλαροθήκη ασμα
εκ. 40x130 80x80 130x130 130x170 Ø140 40x40 140
7 κρεμ 30017754 30017760 30017761 30017768 30017784 30017774 30017780
8 σκούρο ούξια 30017744 30017766 30017751 30017788 30017783 30017763 30017769
9 ακτιν ιο 30017750 30017770 30017779 30017759 30017764 30017776 30017753
10 μέντα 30017756 30017746 30017749 30017765 30017773 30017755 30017747
11 μπλε ρα 30017781 30017785 30017787 30017790 30017782 30017743 30017786
12 γκρι πέτρα 30017742 30017758 30017789 30017762 30017775 30017745 30017777
13 γκρι μπεζ 30017757 30017771 30017748 30017772 30017778 30017767 30017752
 
€

Τεμ.
9,99

Τεμ.
9,99

Τεμ.
19,99

Τεμ.
24,99

Τεμ.
21,99

Τεμ.
6,99

Τεμ.
14,99

  τιμή του υ άσματο  εν περιλαμ άνει την παραγ γή του τραπεζομάντηλου.

Τραπεζομάντηλο KONSTANZ
Το τέλειο τραπεζομάντηλο για τον ε ωτερικό σας χώρο  Το   είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και εύκολο στη χρήση  αμ ακερό πολυεστερικό ύφασμα και 
έχει καλή αντοχή στο φως.  όγω της ακρυλικής επιφανειακής επικάλυψης, το τραπεζομάντηλο είναι ανθεκτικό στους λεκέδες και μπορεί απλά να σκουπιστεί με ένα 
υγρό πανί. Τα ράνερ τραπεζιού, τα τραπεζομάντιλα και τα καλύμματα μα ιλαριών διατίθενται σε πολλά ελκυστικά χρώματα, τα οποία μπορούν επίσης να συνδυαστούν 
θαυμάσια. Ειδικά μεγέθη κατόπιν αιτήματος, τα υφάσματα διατίθενται σε πλάτος   εκ.
Υλικό: 48% βαμβάκι, 52% πολυεστέρας. Βάρος περίπου 1 0 g/ 2. πικάλυ η ακρυλικής επίστρωσης. 0 °C πλενόμενο,  σιδέρωμα σε χαμηλή 

ερμοκρασία από την πίσω ό η. 

7  κρεμ 8 σκούρο φού ια

9  ακτινίδιο

11  μπλε ραφ

13  γκρι μπεζ

12  γκρι πέτρα

10  μέντα

Καλή αντοχή στο φως 
Εύκολο υγρό καθάρισμα λόγω 
ακρυλικής επίστρωσης

Τραπεζομάντηλο 
, από

1999

Υφάσματα
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άνερ τραπεζιού 
SILA

 999

Καρέ  
MALS

 999

Επιβραδυντικό φλόγας
Εύκολο στην περιποίηση

Επιβραδυντικό φλόγας
Εύκολο στην περιποίηση

Τραπεζομάντηλα MALS 
ο τραπεζομάντιλο A S από πολυεστέρα είναι μια 

διαχρονικά κομψή σειρά τραπεζομάντιλων σε ποιό-
τητα επιβράδυνσης φλόγας  σύμφωνα με το IN 

. Η ομαλή ύφανση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για 
ειδικά μεγέθη.
Υλικό: 100% πολυεστέρας, 40 °C πλενόμενο, 
χωρίς στέγνωμα. Βάρος περίπου 220 g/μ².
MALS Ράνερ Καρέ
εκ. 40x130 80x80
1 λευκό 10003902 10003903

€
Τεμ.
9,99

Τεμ.
9,99

MALS Τραπεζομάντηλο
εκ. 130x130 130x170
1 λευκό 10003904 10003905

€
Τεμ.

17,99
Τεμ.

21,99

MALS Τραπεζομάντηλο ετσέτε
εκ. 130x220 50x50
1 λευκό 10003906 10003901

€
Τεμ.

37,99
Συσκ.τ ν 

23,94

Τραπεζομάντηλα SILA 
Κομψές τεράγωνες λωρίδες σε ύφανση ζακάρ καθι-
στούν αυτή την σειρά τραπεζομάντηλα από πολυε-
στέρα μοναδική. Ποιότητα υφάσματος επιβράδυνση 
φλόγας  σύμφωνα με το IN .
Υλικό: 100% πολυεστέρας, 40 °C πλενόμενο, 
χωρίς στέγνωμα. Βάρος περίπου 220 g/μ².
SILA Ράνερ Καρέ
εκ. 40x130 80x80
2 λευκό 10003909 10003910

€
Τεμ.
9,99

Τεμ.
9,99

SILA Τραπεζομάντηλο
εκ. 130x130 130x170
2 λευκό 10003911 10003912

€
Τεμ.

17,99
Τεμ.

21,99

SILA Τραπεζομάντηλο ετσέτε
εκ. 130x220 50x50
2 λευκό 10003913 10003908

€
Τεμ.

37,99
Συσκ. τ ν 

23,94

SILA ασμα
εκ. 280
2 λευκό 10003914

€
Meter
29,99

  τιμή του υ άσματο  εν περιλαμ άνει την παραγ γή του 
τραπεζομάντηλου

Υφάσματα
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

3  λευκό 4  μπεζ

8  πράσινο7  μπλε

5  κόκκινο

9  γκρι

6  μπορντώ

Τραπεζομάντηλο 
COUNTRYLINE, από

 799

Τραπεζομάντηλα COUNTRYLINE
ε το ρουστίκ καρό μοτί ο, τα τραπεζομάντηλα αυτά 

φέρνουν τη γοητεία της ε οχής στο χώρο σας.   σειρά 
είναι εύκολη στη φροντίδα και ανθεκτική. Επιπλέον, 
στεγνώνει γρήγορα και έχει υψηλή αντοχή στο φως
έτσι  μπορείτε  να απολαύσετε  τα  χρώματα  τους  για 
μεγάλο χρονικό διάστημα  Τα τραπεζομάντηλα είναι 
διαθέσιμα σε πολλές χρωματικές παραλλαγές,  έτσι 
ώστε  να  μπορούν  να  ταιριάζουν  με  το  χώρο  σας. 
Είναι διαθέσιμο ύφασμα. Παρακαλούμε χρησιμοποιή
στε την υπηρεσία ραψίματος για ειδικά μεγέθη.
Υλικό: 100% πολυεστέρας. 5 °C πλενόμενο, 
αν εκτικό στο χλώριο. Βάρος περίπου 210 g/μ . 

κολο στην περιποίηση! ντοχή σε !

COUNTRYLINE Ράνερ Καρέ Τραπεζομάντηλα ετσέτε ασμα
εκ. 40x130 95x140 80x80 100x100 130x130 130x170 150x150 150x190 50x50 210
3 λευκό 30003050 30003031 30003024 30002989 30002996 30003003 30003010 30003017 30002975 30002982
4 μπεζ 30003044 30003025 30003018 30002983 30002990 30002997 30003004 30003011 30002969 30002976
5 κόκκινο 30003049 30003030 30003023 30002988 30002995 30003002 30003009 30003016 30002974 30002981
6 μπορντώ 30003046 30003027 30003020 30002985 30002992 30002999 30003006 30003013 30002971 30002978
7 μπλε 30003045 30003026 30003019 30002984 30002991 30002998 30003005 30003012 30002970 30002977
8 πράσινο 30003048 30003029 30003022 30002987 30002994 30003001 30003008 30003015 30002973 30002980
9 γκρι 30003047 30003028 30003021 30002986 30002993 30003000 30003007 30003014 30002972 30002979

€
Συσκ. τ ν 

9,98
Τεμ.
6,99

Τεμ.
4,99

Τεμ.
7,99

Τεμ.
9,99

Τεμ.
13,99

Τεμ.
13,99

Τεμ.
17,99

Συσκ. τ ν 
13,14

Μέτρο
12,99

  τιμή του υ άσματο  εν περιλαμ άνει την παραγ γή του τραπεζομάντηλου

Υφάσματα
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πομίμηση δέρματος 
πορεί να χρησιμο-

ποιηθεί αμφίπλευρα

Σουπλά SHANA
έρτε ποικιλία στο τραπέζι σας  υτά τα αναδιπλώμενα 

αμφίπλευρα σουπλά σας επιτρέπουν να επιλέ ετε 
ανάμεσα σε δύο φυσικές αποχρώσεις. πλά γυρίστε 
τα γύρω και ο χώρος σας θα φαίνεται πολύ διαφορε-
τικός  Είναι κατάλληλα για εσωτερικούς και προστα-
τευμένους υπαίθριους χώρους προστατεύστε από το 
άμεσο ηλιακό φως . γρό σκούπισμα.
Υλικό: 100% απομίμηση δέρματος με  
επιστρωση πολυουραθάνης (1150 g/μ²). 
SHANA Μ   

σε εκ.
. Τεμ.  

συσκ.
Συσκ.  

€
Τεμ.  
€

5 κα έ  κεραμι 6 7,99
6 κα έ  μπεζ 6 7,99
7 κα έ  στα τ 6 7,99

Χάρτινο σουπλά FAMBIO
ημιουργήστε μια πρωτότυπη και φυσική αίσθηση στο τραπέζι με τα σουπλά σε 

εμφάνιση ύλου.
Υλικό: Χαρτί (90 g/μ²).
FAMBIO Μ  σε εκ. . Τεμ. συσκ. Συσκ. 
3 κα έ 17,99

άρτινο σουπλά
FAMBIO, συσκ. των  

ή ,  / εμ.

είο χαρτί

ουπλά 
YUKI

 

ουπλά 
SHANA

 

Σουπλά YUKI
μπνευσμένα από την σία σουπλά με λωρίδες σε 

αντίθεση. Κατάλληλο για εσωτερικούς και ε ωτερι-
κούς χώρους. γρό σκούπισμα.
Υλικό: 70% PVC, 30% PE (592 g/μ²).
YUKI Μ   

σε εκ.
. Τεμ.  

συσκ.
Συσκ.

€
Τεμ.
€

4 3,49

Σουπλά και χειροπετσέτες BURFORD
 κλασικός σχεδιασμός πετσέτας τσαγιού είναι πλέ-

ον διαθέσιμος και για χειροπετσέτες και σουπλά από 
ee e. Και τα δύο απαραίτητα προ όντα ταιριάζουν 

απόλυτα με τη μοντέρνα e τάση και σε κάθε 
ρουστίκ χώρο.
Υλικό: Fleece (Ράνερ τραπεζιού: 55 g/μ2,  
χειροπετσέτα: 50 g/μ2 ).
BURFORD
εκ.

Σουπλά Χειροπετσέτα

κόκκινιο   
μπλε       
ανθρακ       
Τεμ. συσκ.
Συσκ. 79,99 9,99

ee e

ee e
ειροπετσέτα 

FAYAN, συσκ. των 

 
ή ,  / εμ.

Χειροπετσέτες FAYAN
ο κάτι εχωριστό σε κάθε στρώσιμο τραπεζιού  υτές οι χειροπετσέτες σε  

εμφάνιση πλακάκι σας προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα για το στρώσιμο του 
τραπεζιού σας. ίπλωμα στα .
Υλικό: Fleece (55 g/μ²). Ανθεκτική! Απορροφητική!
FAYAN Μ  σε εκ. . Συσκ. τ ν  
1 κρεμ κόκκινο 10,99
2 κρεμ μπλε 10,99

ουπλά BURFORD  
συσκ. των  

ή ,  / εμ.

Υφάσματα
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ειροπετσέτα CLIVIA
ε το ελκυστικό μοτί ο λωρίδων του σε χαρούμενο 

κόκκινο χρώμα, προσθέτετε χρωματικές πινελιές στο 
τραπέζι.  όγω του αναμεμιγμένου υφάσματος, έχουν 
απαλή αίσθηση και είναι ανθεκτικά.
Υλικό: 58% βαμβάκι , 42% λινό. 5 °C πλενόμενη, 
αντοχή σε χλώριο. ν εκτικά στο ξε ώριασμα 
βαμμένα νήματα. Βάροςπερίπου 242 g/μ2.

CLIVIA
 εκ.

. Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

18 λευκό  κόκκινο 30002657 6 23,94 3,99

ειροπετσέτα
CLIVIA

399

   πλενόμενες

ειροπετσέτες και ράνερ LAURIN
Τα ράνερ και οι χειροπετσέτες είναι διαθέσιμες σε έ ι 
ελκυστικά χρώματα   δημιουργώντας έτσι μια ποικιλία 
συνδυασμών. Επειδή είναι κατασκευασμένα από τα 
νήματα από λινάρι μεγάλου μήκους, είναι ανθεκτικά 
και χωρίς χνούδι.
Υλικό: 100% λινό. 5 °C πλενόμενο, αν εκτικό 
στο χλώριο. Βάρος περίπου 200 g/μ2.
LAURIN
εκ.

Ράνερ τραπεζιού
50x130

Χειροπετσέτε
50x50

υσικό  κα έ 30014223 12 30002568
υσικό  γκρι 30014226 13 30002569
υσικό  μπλε 30014224 14 30002567

κα έ 30014228 15 30002565
γκρι 30014227 16 30002566
μπλε 30014225 17 30002564
Τεμ. συσκ. 1 6
Συσκ. – 23,94
Τεμ. 9,99 3,99

   πλενόμενες
ιαθέσιμο ασορτί ράνερ τραπεζιού

ειροπετσέτα
LAURIN

 399

ειροπετσέτα  
, από

 199

Τραπεζομάντηλα VANES
Αυτό  το  τραπεζομάντηλο από υψηλής ποιότητας  αμ άκι πολυεστέρα  είναι  διαθέσιμο σε  τρία σύγχρονα,  
μοντέρνα σχέδια  Επιλέ τε ανάμεσα σε λεπτές ρίγες, διαμάντια ή ψάρια. Απλά συνδυάστε ράνερ τραπεζιού, 
σουπλά και χειροπετσέτες. Είναι δυνατό το κέντημα.  φασμα είναι διαθέσιμο σε πλάτος   εκ.   η υπηρεσία 
ραψίματος θα ικανοποιήσει με ευχαρίστηση τις ατομικές σας επιθυμίες.
Υλικό: 80% βαμβάκι, 20% πολυεστέρας. 40 °C πλενόμενο, αποφ γετε το χλώριο. Βάρος περίπου 1 5 g/μ2.

VANES Χειροπετσέτε Χειροπετσέτε Σουπλά Ράνερ τραπεζιού ασμα
εκ. 30x30 50x50 32x45 40x130 170
Ρ γε  λευκό μπεζ 30003083 19 30003084 30003079 22 30003077 30003075

ιαμάντια λευκό μαύρο 30003087 20 30003088 30003082 23 30003081 30003074
άρια λευκό μπλε 30003085 21 30003086 30003080 30003078 30003076

Συσκ. τ ν 6 6 4 4 Meter
Συσκ. 11,94 19,74 9,96 27,96 –
Τεμ. 1,99 3,29 2,49 6,99 9,99

 Στην τιμή του υ άσματο  εν περιλαμ άνεται η παραγ γή του τραπεζομάντηλου.

Υφάσματα
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Καρέκλα 
, από 

 10900

φασμάτινο κάλυμμα
νετη ταπετσαρία
ιακοσμητικές ραφές

Καρέκλες  
 με  

απομίμηση  
δέρματος μπορείτε να  ρείτε στο

αρέκλες 
Αυτή η κομψή καρέκλα από ύφασμα με την ελαφρώς 
στρογγυλή πλάτη και την άνετη ταπετσαρία ε ασφαλί-
ζει άριστη άνεση καθίσματος. Το πλαίσιο από συμπα-
γές  ύλο εγγυάται ε αιρετική σταθερότητα.

άλυμμα: 100% πολυεστέρας. όδια: ακαρι-
σμένος δρυς ή οξιά βαμμένη g  και λακαρι-
σμένη. ετής εγγ ηση δια εσιμότητας!
NEWHAM Ref. Τεμ.

συσκ.
Συσκ. 

€
Τεμ. 
€

Με ρύ να πό ια  Μ   εκ.  ύ ο  καθ σματο   
εκ.  άρο   
1 γκρι πιτσιλ τό 2 109,–
2 ανθρακ  πιτσι-

λ τό 2 109,–
3 κα έ πιτσιλ τό 2 109,–

Με πό ια οξιά  Μ   εκ.  ύ ο  καθ σματο   
εκ.  άρο   
4 γκρι πιτσιλ τό 2 119,–
5 ανθρακ  πιτσι-

λ τό 2 119,–
6 κα έ πιτσιλ τό 2 119,–

. .g

πίπλωση εσωτερικο  χώρου
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ιθέσιος καναπές
, από

 36900

Πόδια σε   χρώματα
ετ ποδιών  

LERIDA, από

 2000

Καναπέ 
 με απομίμηση  

δέρματος μπορείτε να  ρείτε στο

φασμάτινο κάλυμμα
νετη ταπετσαρία
ιακοσμητικά κουμπιά

ι έσιοι καναπέδες LERIDA
άχη καναπέ από ύφασμα, η πλάτη του καθίσματος 

είναι εφοδιασμένη με κουμπιά. Το ευρύχωρο κάθισμα 
και η πίσω πλάτη παρέχουν επιπλέον άνεση.   σκε-
λετός από συμπαγή ο ιά προσφέρει υψηλή σταθερό-
τητα. Τα αντίστοιχα πόδια από μασίφ  ύλο πρέπει να 
παραγγελθούν  εχωριστά.    ραχίονας  σύνδεσης 
Κωδ.   διατίθεται στο ηλεκτρονικό μας κα-
τάστημα  . . .

άλυμμα: 100% πολυεστέρας! ηλή πλάτη! 
ολ  άνετο!  πίσω πλευρά είναι καλυμμένη! 
ουμπιά στην πλάτη! ετής εγγ ηση δια εσι-

μότητας! 
LERIDA* Ref. Τεμ. 

ιθέσιο  καναπέ  Μ   εκ.  ύ ο  καθ σματο  
 εκ.  άρο   
7 γκρι πιτσιλ τό 349,–
8 ανθρακ  πιτσιλ τό 349,–
9 κα έ πιτσιλ τό 349,–

Σετ πο ιών αποτελούμενο από  πό ια    εκ.
10 Σήμυ α 20,–
11 Σύμη α ταμπά 20,–
12 ρυ  υσικό 25,–

*Τα πό ια απλά ι ώνονται στον καναπέ. εριέ ονται υλικά 
συναρμολόγηση .

www.horeca.gr

πίπλωση εσωτερικο  χώρου
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ειρά επίπλων LASSE
Αυτή η σειρά επλίπλων υψηλής ποιότητας σε σκαν-
δινα ικό σχεδιασμό εντυπωσιάζει με το συνδυασμό 
του  εύκαμπτου  πλαισίου  σημύδας  και  της  υψηλής 
ποιότητας, άνετης ανάρτησης   για υψηλή άνεση  
καθίσματος.  Απλά  συνδυάστε  αυτά  τα  υψηλής  
ποιότητας έπιπλα  με τα αντίστοιχα σετ ποδιών. Τα 
πόδια είναι ε οπλισμένα με τσόχα.
Υλικό: Υ ηλής ποιότητας απομίμηση δέρματος. 

 πίσω πλευρά καλ πτεται. νετος! νάρτηση 
g! ετής εγγ ηση δια εσιμότητας!

LASSE* Ref. Τεμ. 
ολυθρόνα  Μ   εκ.  ύ ο  καθ σματο   εκ.  ά-

ρο   
1 169,–
2 μαύρο 159,–
3 κα έ 159,–

Τριθέσιο  καναπέ  Μ   εκ.  ύ ο  καθ σματο  
 εκ.  άρο   
4 339,–
5 μαύρο 329,–
6 κα έ 329,–

Σετ πο ιών αποτελούμενο από  πό ια
7 Σήμυ α υσικό 35,–
8 Σήμυ α ταμπά αμμέ-

νο 35,–
9 ρυ  υσικό 40,–

 Τα πό ια απλά ι ώνονται στην πολυθρόνα ή στον καναπέ. 
Συμπεριλαμ άνονται υλικά συναρμολόγηση .

ετ ποδιών   τεμ.
, από

ψηλής ποιότητας ανάρτηση
Πόδια διαθέσιμα σε   χρώματα

Τριθέσιος καναπές 
, από

 

Εύκολο στην περιποίηση

πίπλωση εσωτερικο  χώρου
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www.horeca.gr Παράδοση σε  
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

Πολυθρόνα
CHESTERFIELD

 55000

ιθέσιος καναπές 
CHESTERFIELD

 69900

ετ ποδιών   τεμ. 
CHESTERFIELD

 3000

Εύκολο στην περιποίηση

ειρά επίπλων C  
 εμφάνιση σε συνδυασμό με το παραδοσιακό αγγλικό ύφος.   πολυθρόνα 

και ο καναπές είναι κατασκευασμένα από ανθεκτική απομίμηση δέρματος στα χρώ-
ματα ανοιχτό καφέ, καφέ και ανθρακί και με όλα όσα κάνουν αυτή την επίπλωση 
τόσο  εχωριστή  Παραδοσιακό κουμπί χειροποίητο και προσεγμένο, μεγάλη θέση 
καθίσματος και διακοσμητικό πριτσίνωμα στο μπροστινό μέρος.   υψηλή άνεση 
καθισμάτων δημιουργείται κυρίως από την υψηλής ποιότητας ταπετσαρία, με υλικά 
επι ραδυντικά φλόγας.  ι γλίστρες κάτω από τα  ύλινα πόδια  παρακαλώ πα-
ραγγείλετε χωριστά , στρογγυλεμένες και  αμμένες από  ύλο ο ιάς, κάνουν την 
μετακίνηση ευκολότερη.

άλυμμα: πομιμήση δέρματος. όδια: ασίφ οξιά, βαμμένη. νετο χάρη 
στο μεγάλο κά ισμα και την υ ηλής ποιότητας ταπετσαρία! κολο στην 
περιποίηση!

CHESTERFIELD Μ  σε εκ. . Τεμ. 
ολυθρόνα  ύ ο  καθ σματο   εκ  άρο   

10 ανοι τό κα έ 520,–
11 κα έ 520,–
12  ανθρακ  520,–

ιθέσιο  καναπέ  ύ ο  καθ σματο   εκ  άρο   
13 ανοι τό κα έ 669,–
14 κα έ 669,–
15 ανθρακ  669,–
Σετ πο ιών αποτελούμενο από  πό ια
16 αμμένο καρυ ιά – 30,–

πίπλωση εσωτερικο  χώρου 
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Εργονομικά διαμορφω-
μένο κάθισμαΣκαμπό μπαρ METALIO

υτό το σκαμπό μπαρ εμπνέεται από το μοντέρνο βιομηχανικό στιλ  ο πλαίσιο του 
είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα και παίρνει την e εμφάνιση με 
ένα ειδικό βερνίκι. πορείτε να επιλέ ετε ανάμεσα  το ύλινο σκαμπό με εργονο-
μικά διαμορφωμένο κάθισμα που είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας, 
μασίφ δρυ και είναι βαμμένο γκρι και λακαρισμένο. το ταπετσαρισμένο κάθισμα 
που είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας απομίμηση δέρματος σε  
εμφάνιση e. Πρακτικές πλαστικές γλίστρες στο κάτω μέρος προστατεύουν 
το δάπεδο σας. Παράδίδεται συναρμολογημένο.
Υλικό: Σκελετός φτιαγμένος από ατσάλι. Επιφάνεια βερνικωμένη σε vintage ή 
μαύρο. Κάθισμα από μασίφ ξύλο ή υψηλής ποιότητας απομίμηση δέρματος.  
Βιομηχανικό στιλ! Εύκολο στην περιποίηση! Ιδανικό για συνδυάσμους!

METALIO Ref. Τεμ. 
Ταπετσαρισμένο κάθισμα    εκ.  κάθισμα   εκ.  άρο   
1 κα έ  γκρι 119,–
ύλινο κάθισμα    εκ.  κάθισμα   εκ.  άρο   
2 ρυσ αντικέ  γκρι 109,–

 καθίσματα  πομίμηση δέρματος ή μασίφ ύλο

 

καμπό μπαρ
N , από

 
Εργονομικά καθίσματα

ασίφ ύλο

Σκαμπό μπαρ ROTONDO
ο σκαμπό N  ταιριάζει απόλυτα με την e τάση  Κατασκευασμένο 

από μασίφ ύλο βελανιδιάς, αυτό το σκαμπό μπαρ εγγυάται την εργονομική θέση 
χάρη στο λο ό κάθισμα και τις αντίστοιχες εσοχές.  δακτύλιος του ποδιού από 
ματ ανο είδωτο χάλυβα καθώς και τα πρότυπα σταθερότητας και ασφάλειας απο-
τελούν περαιτέρω πειστικά πλεονεκτήματα
Υλικό: Μασίφ ξύλο βελανιδιάς, χρωματισμένο, σε συνδυασμό με ανο-
ξείδωτο χάλυβα. Εύκολο στην περιποίηση!
ROTONDO Ref. Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ. 

 σε εκ.  κάθισμα   εκ.  άρο   
3 ελανι ιά υσικό 89,99
4 ελανι ιά αμμένο ταμπά 99,99

καμπό μπαρ
METALIO, από

 

Επίπλωση εσωτερικού χώρου
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

κελετός καρέκλας από μασίφ ύλο 
Εύκολο στην περιποίηση

Καρέκλα 
FIBERIO, από

 8498

Καρέκλες FIBERIO
ια μοντέρνα καρέκλα υψηλής ποιότητας που σας δίνει την ελευθερία του σχεδια-

σμού  ε την καρέκλα IB I , έχετε την επιλογή των εύκολων στην περιποίηση 
και ανθεκτικών στις γρατζουνιές πλαστικών καθισμάτων που μπορείτε να  
συνδυάσετε με πλαίσιο κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας μασίφ βελανιδιά. 
Η ανθεκτική και άνετη καρέκλα με το διαχρονικό, μοντέρνο σχεδιασμό της και τις 
γλίστρες είναι ιδανική για τις υψηλές απαιτήσεις της γαστρονομίας.

FIBERIO Ref. Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ. 
Σκελετό  καθ σματο    εκ.  άρο   
5 λευκό 34,99
6 ανθρακ 34,99

Σκελετό  καρέκλα    εκ.  άρο   
7 ελανι ιά υσική 99,98 49,99
8 ελανι ιά ταμπά   54,99

Καρέκλα 
IN 

00

Εύκαμπτη πλάτη
Εύκολη στην  
περιποίηση

Καρέκλα LEVIN
Η IN δεν είναι μια ύλινη καρέκλα όπως οποιαδήποτε άλλη, επειδή το περίτε-
χνο πλαίσιο από μασίφ ύλο έχει ένα εύκαμπτο πλαίσιο, το οποίο προσαρμόζεται 
στην πλάτη και κάνει την καρέκλα ιδιαίτερα αναπαυτική.
Υλικό: Απομίμηση δέρματος. Εύκαμπτη πλάτη! Αναπαυτική!
LEVIN  σε εκ. Ref. Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ. 

ο  καθ σματο   εκ.  άρο   
9 129,–

Επίπλωση εσωτερικού χώρου
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Εργονομικά διαμορφωμένο κάθισμα
καλοπάτι από ανο είδωτο χάλυ α

Ενδιάμεσο ύψος

ειρά επίπλων TORONTO
Κομψή,  ανθεκτική  και  άνετη     σειρά  επίπλων 

  εντυπωσιάζει  με  το  σχεδιασμό  και  την 
ποιότητα.  ε τα λο ά πόδια της και την λο ή επιφά-
νεια, εμπνέει τους καλεσμένους σας.  λα τα μέρη της  
σειράς επίπλων είναι φτιαγμένα από  ελανιδιά υψη-
λής ποιότητας και διατίθενται σε φυσικά χρώματα ή 
ταμπά. Τα σκαλοπάτια των σκαμπό μπαρ είναι κατα-
σκευασμένα από  ουρτσισμένο ανο είδωτο χάλυ α. 
τα  τραπέζια,  οι  χαλύ δινες  ρά δοι  εμποδίζουν  τη 

στρέ λωση της επιφάνειας.  να άλλο ειδικό χαρακτ  
ηριστικό  Τα τραπέζια μπαρ και τα σκαμπό είναι ελα-
φρώς χαμηλότερα από τα συμ ατικά έπιπλα μπαρ. 
τσι  δεν  φαίνονται  τόσο  αριά  στο  χώρο  σας  και 

κάνουν ευκολότερο και πιο άνετο το κάθισμα και το 
σήκωμα.   εσοχή καθισμάτων στα σκαμπό και στον 
πάγκο  ε ασφαλίζει  ότι  οι  πελάτες  σας  θα  κάθονται 
εργονομικά  και  άνετα    έτσι  θα  μείνουν  ευχάριστα  
περισσότερο στο μπαρ σας.
Υλικό: Υ ηλής ποιότητας βελανιδιά.

TORONTO Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ. 
€

Τεμ. 
€

Σκαμπό μπαρ    εκ.  άρο   
1 υσικό 2 79,99
2 αμμένο ταμπά 2 89,99
άγκο   εκ.  άρο   
3 υσικό 1 – 189,–
4 αμμένο ταμπά 1 – 199,–
άγκο    εκ.  άρο   
5 υσικό 1 – 229,–
6 αμμένο ταμπά 1 – 239,–

Τραπέζι μπαρ    εκ.  άρο   
7 υσικό 1 – 279,–
8 αμμένο ταμπά 1 – 299,–

Τραπέζι μπαρ    εκ.  άρο   
9 υσικό 1 – 379,–
10 αμμένο ταμπά 1 – 399,–
Τραπέζι    εκ.  άρο   
11 υσικό 1 – 279,–
12 αμμένο ταμπά 1 – 299,–
Τραπέζι    εκ.  άρο   
13 υσικό 1 – 379,–
14 αμμένο ταμπά 1 – 399,–
Τραπέζι    εκ.  άρο   
15 υσικό 1 – 479,–
16 αμμένο ταμπά 1 – 499,–

καμπό μπαρ
, από

 

Τραπέζι μπαρ,   ατόμων
, από

 00

1 ,  2 1 ,  2

πίπλωση εσωτερικο  χώρου
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ασίφ  ύλο
Εύκολο στην περιποίηση
ταθερό και στι αρό

Ασορτί καρέκλες  
 δείτε 

σελ.   ή στο

Τραπέζι μπαρ 
, από

 27900

Τραπέζι,   ατόμων
TORONTO, από

 47900

Τραπέζι,  ατόμων
TORONTO, από

 27900

www.horeca.gr

πίπλωση εσωτερικο  χώρου
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DUNEO Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

Κάθισμα  Μ   εκ.  άρο   
1 άμμου 39,99
2 ανθρακ 39,99

πλα σιο καρέκλα  Μ   εκ.  άρο   
3 ρυ  υσικό 69,99
4 ρυ  ταμπά 74,99

ειρά επίπλων DUNEO
Αυτή η σειρά επίπλων κατασκευασμένη από μασίφ  ύλο ο ιάς 
και δρυός απογειώνει  την μοναδικότητά σας, διότι προσφέρει 
σχεδόν απεριόριστους συνδυασμούς   ε τη σκανδινα ική γοη  
τεία τους, τα τραπέζια και οι καρέκλες είναι πολύ μοντέρνα.  άρη 
στην υψηλής ποιότητας επίστρωση  , οι επιφάνειες των τρα
πεζιών και τα πλαίσια των καθισμάτων είναι στι αρά, ανθεκτικά 
στις γρατζουνιές και εύκολα στη φροντίδα. Τα τελειώματα στις 
άκρες του τραπεζιού από μασίφ εμποτισμένο  ύλο ο ιάς, τονί
ζουν την ποιότητά τους. Τα πόδια του τραπεζιού διατίθενται σε 
ύλο δρυός ή ο ιάς, στα πλαίσια των καρεκλών μπορείτε να επι
λέ ετ μετα ύ δύο εκδοχών από  ύλο ο ιάς.  υμπεριλαμ άνονται 
πλαστικές γλίστρες που προστατεύουν το πάτωμα.

υνδυάστε την καρέκλα σας

1/ υνδυάστε την καρέκλα σας 
 χρώματα

αραδείγματα πι ανών συνδυασμών:

2/ πιλέξτε το πλαίσιο  
καρέκλας σας 

 χρώματα

υνδυάστε το τραπέζι του 
σαλονιο  σας

1/ πιλέξτε την επιφάνεια του  
τραπεζιο  σας 
 σχήματα     χρώματα

2/ πιλέξτε τα πόδια του  
τραπεζιο  σας 

 χρώματα

υνδυάστε το τραπέζι σας

1/ πιλέξτε την επιφάνεια του  
τραπεζιο  σας 
 σχήματα     χρώματα

2/ πιλέξτε τα πόδια του  
τραπεζιο  σας 

 χρώματα

DUNEO Ref. Τεμ. 
πι . τραπεζιού τετράγ νη  Μ   εκ.  άρο   
13 άμμου 89,99
14 ανθρακ 89,99

πι . τραπεζιού στρογγυλή    εκ.  άρο   
15 άμμου 119,–
16 ανθρακ 119,–

πι . τραπεζιού ορθογώνια  Μ   εκ.  άρο   
17 άμμου 109,–
18 ανθρακ 109,–

ό ια τραπεζιού ηλά  σετ  τεμ.  ύ ο   εκ.  άρο   
19 ρυ  υσικό 79,99
20 οξιά ταμπά 69,99

DUNEO Ref. Τεμ.. 
πι . τραπεζιού τετράγ νη  Μ   εκ.  άρο   
5 άμμου 129,–
6 ανθρακ 129,–
πι . τραπεζιού στρογγυλή    εκ.  άρο   
7 άμμου 199,–
8 ανθρακ 199,–
πι . τραπεζιού ορθογώνια  Μ   εκ.  άρο   
9 άμμου 179,–
10 ανθρακ 179,–

ό ια τραπεζιού ηλά  σετ  τεμ.  ύ ο   εκ.  άρο   
11 ρυ  υσικό 129,–
12 οξιά ταμπά 119,–

Καρέκλα  
,  

Τραπέζι  
,  

Τραπέζι σαλονιού  
,  

ασίφ  ύλο
Αρθρωτό σύστημα

Καρέκλα  
, από

 

           

πίπλωση εσωτερικο  χώρου
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Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ετ σύνδεσης 
CAMPANO

 3499

ειρά επίπλων CAMPANO
 σειρά επίπλων   πείθει με την καλύτερη ποιότητα και 

την κλασική απλότητα. Το υλικό είναι υψηλής ποιότητας, μασίφ 
ύλο  ελανιδιάς σε χρώματα φυσικό και  αμμένο ταμπά.   χει-
ροποίητη επιφάνεια των άνετων καρεκλών με τις εργονομικές 
εσοχές καθισμάτων τους και τα τραπέζια σε διάφορα μεγέθη εί-
ναι ελαφρώς  ουρτσισμένα και εύκολα στη φροντίδα. Τα τραπέ-
ζια μπορούν να επεκταθούν με πρόσθετες επιφάνειες σε δύο 
μεγέθη.  ι ράγες σύνδεσης απλώς ε αφανίζονται κάτω από την 
επιφάνεια του τραπεζιού όταν δεν χρησιμοποιούνται.  ταθερά 
στηρίγματα από λακαρισμένο χάλυ α αποτρέπουν την παρα-
μόρφωση της επιφάνειας του τραπεζιού.
Υλικό: ασίφ δρυς, βαμμένο.

κολο στην περιποίηση! ειτουργικό!

Καρέκλα
CAMPANO, από

 9900

πεκτείνετε τα  
τραπέζια σας

ασίφ  ύλο
Εύκολο στην περιποίηση
Επεκτάσιμο με επιπρόσθετη επιφάνεια

Τραπέζι 
CAMPANO, από

 27900

Επιπρόσθετη επιφά-
νεια CAMPANO, από

 12500

CAMPANO
Σετ σύν εση

άρο
σε 

Ref. Τεμ.
€

21 Μ   εκ. 1,1 10008457 34,99

22 , 23   22 , 23  

1.   ιδώστε το σετ συνδέσεων και στα δύο  
τραπέζια  λ. εικόνα

2.  Τοποθετήστε τα τραπέζια σας
.  Τοποθετήστε την επιπρόσθετη επιφάνεια 
 του τραπεζιού και  ιδώστε τη

CAMPANO Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ. 
€

Τεμ. 
€

Καρέκλα  Μ   εκ. ύ ο  καθ σμ.  εκ.  άρο   
22 αμμένο ταμπά 10008445 2 218,– 109,–
23 υσικό 2 198,– 99,–
Τραπέζι  Μ   εκ.  άρο   
24 αμμένο ταμπά 10008451 1 – 299,–
25  υσικό 10008452 1 – 279,–
Τραπέζι  Μ   εκ.  άρο   
26  αμμένο ταμπά 10008453 1 – 399,–
27  υσικό 10008454 1 – 379,–

CAMPANO Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ.  
€

Τεμ. 
€

Τραπέζι  Μ   εκ.  άρο   
28  αμμένο ταμπά 10008455 1 – 499,–
29  υσικό 1 – 479,–

πιπρόσθετη επι . τετράγ νη  Μ   εκ.  άρο   
30  αμμένο ταμπά 10008447 1 – 129,–
31  υσικό 10008448 1 – 125,–

πιπρόσθετη επι . ορθογώνια  Μ   εκ.  άρο   
32  αμμένο ταμπά 10008449 1 – 179,–
33  υσικό 10008450 1 – 175,–

πίπλωση εσωτερικο  χώρου
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SEQUENCIO Ref. Τεμ. 
ολυθρόνα    εκ.  ύ ο  καθ σματο   εκ.  άρο   

10 ασμα ανθρακ 499,–
νακλινώμενη καρέκλα     ύ ο  καθ σματο   εκ.  άρο   
11 ασμα ανθρακ 379,–
Σκαμπό    εκ.  άρο   
12 ασμα ανθρακ 149,–

καμπό μπαρ
SEQUENCIO

 

Καρέκλα συνεδρίου χωρίς 
υπο ραχιόνιο
SEQUENCIO, από

 

ειρά επίπλων SEQUENCIO
σοι κάθονται για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει τουλάχιστον να κάθονται 

όσο το δυνατόν πιο υγιή   ύμφωνα με την α ίωση     θα  ρείτε καρέ-
κλες συνεδρίων πρώτης κατηγορίας για εργονομικό κάθισμα. Το επίκεντρο αυτών 
των καινοτόμων καθισμάτων είναι ένας τρισδιάστατος σύνδεσμος καθίσματος, ο 
οποίος αποσυνδέει την άκαμπτη σύνδεση στη  άση του καθίσματος, παρέχοντας 
έτσι μικρο κινήσεις ενώ κάθεστε, ανακουφίζοντας και ενισχύοντας την σπονδυλική 
στήλη.  ι καρέκλες και η πολυθρόνα ρυθμιζόμενου ύψους και εύκολης φροντίδας 
διατίθενται σε διαφορετικά χρώματα,  καλύμματα και  εκδόσεις  άσεων ποδιού. 
υσικά, όλη τα πόδια της καρέκλας και της πολυθρόνας είναι ε οπλισμένα με πλα-

στικές γλίστρες. Επιλέ τε το στοιχείο καθίσματος εικ.      και  άση ποδιών  εικ. 
   .
ικ.   : αρακαλο με να παραγγείλετε ξεχωριστά τη βάση ποδιών.

Υλικό: πομίμηση δέρματος.
φασμα: 0% μαλλί, 25% πολυαμίδιο, 5% άλλες ίνες.

SEQUENCIO Ref. Τεμ.. 
Στοι ε ο καθ σματο  με υπο ρα ιόνιο    εκ. με άση πο ιών  ύ ο  καθ σματο  

 εκ.  άρο  ρ  άση πο ιών  
1 πομ μηση έρματο  μαύρο 259,–
2 ασμα ανθρακ 259,–

Στοι ε ο καθ σματο  ρ  υπο ρα ιόνιο    εκ. με άση πο ιών  ύ ο  καθ σμα
το   εκ.  άρο  ρ  άση πο ιών  
3 πομ μηση έρματο  μαύρο 159,–
4 ασμα ανθρακ 159,–

καμπό
SEQUENCIO

 

υθμιζόμενο ύψος καθίσματος
ιατίθεται σε   υλικά
 διαφορετικές  άσεις ποδιών διαθέσιμες

υθμιζόμενο ύψος καθίσματος
ιατίθεται σε   υλικά
 παράδοση περιλαμ άνει  άση ποδιών 

από χρώμιο

υθμιζόμενο ύψος καθίσματος
 παράδοση περιλαμ άνει  άση ποδιών από χρώμιο

SEQUENCIO Ref. Τεμ.. 
Στοι ε ο καθ σματο  με υπο ρα ιόνιο    εκ.  ύ ο  καθ σματο   εκ. με άση 
πο ιών  άρο  ρ  άση πο ιών  
5 πομ μηση έρματο  μαύρο 109,–
6 ασμα ανθρακ 109,–
άση πο ιών
7 πι ρ μι μένο  άλυ α   79,–
8 λουμ νιο ασημ  ματ   89,–
9 πικαλυμένο αλουμ νιο μαύρο  

 89,–

SEQUENCIO Ref. Τεμ. 
Σκαμπό μπαρ    εκ.  ύ ο  καθ σματο   εκ.  άρο   
13   πομ μηση έρματο  μαύρο 399,–
14 ασμα ανθρακ 399,–
 εριλαμ άνει άση πο ιών.

πίπλωση εσωτερικο  χώρου
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Επιφάνεια τραπεζιού  
CONFERENCIO

 14900

κελετός τραπεζιο

18  ,  20 ασημί17  ,  19  μαύρο

πιφάνεια τραπεζιο

15   δρυς ταμπά δρυς καφέ γκρι

Τραπέζι 
, από

 27800

Τραπέζια CONFERENCIO
 σειρά επίπλων μας   εμπνέει τους επισκέπτες του συνε-

δρίου σας με το μοντέρνο σχεδιασμό και την υψηλή ποιότητα. Το σύστημα 
τραπεζιών σας προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελι ία.  ε τα πλαίσια 
τραπεζιού,  έχετε  την  επιλογή  ανάμεσα  σε  ένα  ανοιχτό  και  ένα  κλειστό 
σκελετό. Και οι δύο παραλλαγές είναι κατασκευασμένες είτε από υψηλής 
ποιότητας  ουρτσισμένο ανο είδωτο χάλυ α είτε από επικαλυμμένο χάλυ-
α. Το ανοιχτό πλαίσιο έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι επιτρέπει στους 

επισκέπτες του συνεδρίου να κάθονται άνετα σε όλες τις πλευρές του τρα-
πεζιού. Επίσης, οι επιφάνειες του τραπεζιού διατίθενται σε δύο διακοσμη-
τικά σχέδια  ταμπά  ελανιδιά και  ελανιδιά καφέ γκρι.  άρη στην υψηλής 
ποιότητας επίστρωση  , είναι στι αρά, ανθεκτικά στις γρατζουνιές και 
εύκολα στην περιποίηση.  ι ανθεκτικές στην κρούση ακμές   καθιστούν 
τις επιφάνειες των τραπεζιών πιο ανθεκτικές και σταθερές.   τοποθέτηση 
των επιφανειών των τραπεζιών είναι απλή και ασφαλής   το ε ασφαλίζουν 
οι τρύπες με  ιδωτά ένθετα στην κάτω πλευρά των επιφανειών.
Υλικό: λαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα με επίστρωση 
σκόνης. απάκι τραπεζιο  με επιφάνεια  υ ηλής ποιότητας.

κολο στην περιποίηση! τιβαρό! υνδυάζεται ε κολα!
CONFERENCIO άρο  σε Ref. Τεμ.. 
Καπάκι τραπεζιού     εκ.
15 ταμπά ρυ 30014347 149,–
16 ρυ  κα έ γκρι 30014345 149,–
Κλειστό ασ αλέ  πλα σιο    εκ.
17 μαύρο  ατσάλι 30014348 149,–
18 ασημένιο  ανοξε το ατσάλι 30014349 249,–

νοι τό πλα σιο    εκ.
19 μαύρο  ατσάλι 30014344 129,–
20 ασημένιο  ανοξε το ατσάλι 30014346 229,–

ημιουργήστε το τραπέζι σας

1/ πιλέξτε επιφάνεια τραπεζιο  
 ρώματα

2/ ροσ έστε πόδια 
2 εκδόσεις - 2 χρώματα

αραδείγματα συνδυασμών: 

υνολική τιμή   ,  υνολική τιμή   ,  

πίπλωση εσωτερικο  χώρου
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ειρά επίπλων WINCHESTER
 σειρά έπιπλα   μας εμπνέει με στυλ και ποιότητα και μπορεί να 

συνδυαστεί με πολλά τραπέζια και έπιπλα σαλονιού. Το πλαίσιο των σκαμπό και 
των καρεκλών είναι κατασκευασμένο από συμπαγές  ύλο ο ιάς, ταμπά χρωματί-
σμένο και λακαρισμένο. Και οι δύο παραλλαγές είναι ε οπλισμένες με δερμάτινη 
ταπετσαρία υψηλής ποιότητας σε   εμφάνιση σε διάφορα χρώματα.  την 
πλάτη του καθίσματος υπάρχουν παραδοσιακά κουμπιά, με ε αιρετική αισθητική. 
Το σκαμπό διαθέτει επίσης ένα προστατευτικό σκαλοπατιού από μαύρο επικα-
λυμμένο χάλυ α. Και οι δύο καρέκλες είναι πολύ άνετες   έτσι οι καλεσμένοι σας 
θα χαρούν να μείνουν λίγο περισσότερο   ι πλαστικές γλίστρες στο κάτω μέρος 
προστατεύουν το δάπεδο σας.
Υλικό: Υ ηλής ποιότητας απομίμηση δέρματος. κελετός: μασίφ οξιά, βαμ-
μένο ταμπά και λακαρισμένο. κολο στην περιποίηση! ιακοσμητικά κου-
μπιά! ολ  αναπαυτικά! 

WINCHESTER Ref. Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ. 
Καρέκλα    εκ.  ύ ο  καθ σματο   εκ.  άρο   
1  89,99
2 κα έ 89,99
3 ανθρακ  89,99

Σκαμπό μπαρ    ύ ο  καθ σματο   εκ.  άρο   
4  119,–
5 κα έ 119,–
6 ανθρακ  119,–

Καρέκλα 

 

καμπό μπαρ 

 00

Ταπετσαρισμένο 
ασίφ  ύλο

πίπλωση εσωτερικο  χώρου
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ειρά επίπλων ATELIO
Αυτή η σειρά επίπλων εντυπωσιάζει με  την   
εμφάνισή της και ταυτόχρονα ικανοποιεί όλες τις σύγ-
χρονες απαιτήσεις της γαστρονομίας.  ι καρέκλες και 
τα τραπέζια έχουν κομψό σχεδιασμό και διατίθενται 
σε τρία μοντέρνα χρώματα.  όγω ειδικής επιφάνειας, 
τα  τραπέζια  είναι  ιδιαίτερα εύκολο να καθαριστούν. 
 σειρά επίπλων είναι κατασκευασμένη από υψηλής 

ποιότητας επικαλλυμένο αλουμίνιο και ως εκ τούτου 
είναι πολύ στι αρή και ανθεκτική σε άσχημες καιρι-
κές συνθήκες. Ακόμα και σε εσωτερικό χώρο ταιριάζει 
αρμονικά σε κάθε   ή     ατμόσφαιρα. 
υμπεριλαμ άνονται πλαστικές γλίστρες φιλικές προς 

το έδαφος.
Υλικό: πικαλυμμένο αλουμίνο! κολο στην πε-
ριποίηση! ι καρέκλες είναι στοιβαζόμενες!

ATELIO Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

Καρέκλα    εκ.  ύ ο  καθ σματο   εκ.  άρο   
7  λευκό 89,99
8  μπλε  89,99
9  γκρι  89,99

Τραπέζι  ατόμ ν    εκ.  άρο   
10  λευκό – 179,–
11  μπλε  – 179,–
12  γκρι  – 179,–
Τραπέζι  ατόμ ν    εκ.  άρο   
13  λευκό – 229,–
14  μπλε  – 229,–
15  γκρι  – 229,–

Τραπέζι 
, από

 00

 –  – 

πίπλωση εσωτερικο  χώρου
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Καρέκλα
MALVENA

 3999

τρογγυλό τραπέζι
MALVENA

 6999

Ελαφριά
Καρέκλες στοι αζόμενες
Αδιά ροχα

έα χρώματα

1     4 1     4

ειρά επίπλων MALVENA
ι αδιά ροχες καρέκλες και τα τραπέζια είναι κατα-

σκευασμένα από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και επι-
στρωμένα με σκόνη σε διαφορετικά χρώματα.  ια  έλ-
τιστη ε οικονόμηση χώρου μπορούν να στοι άζονται 
μέχρι   καρέκλες. Τα πλαίσια καρέκλας με διάμετρο 
,  εκ. και πάχος υλικού   χιλ. καθαρίζονται εύκολα, 
είναι ανθεκτικά στις γρατζουνιές και είναι κατάλληλα 
για υπαίθριους χώρους
Υλικό: πικαλυμμένο αλουμίνιο.  

ετής εγγ ηση δια εσιμότητας! διάβροχα! 
αρέκλες στοιβαζόμενες! κολες στη φροντίδα!

MALVENA Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

Καρέκλα με υπο ρα ιόνιο    εκ.  ύ ο  καθ σμα-
το   εκ.  ύ ο  υπο ρα ιόνιου  εκ.  άρο    
1 ανθρακ 10008116 4 39,99
2   A ασημ 10008464 4 39,99
3   A γκρι μπεζ 4 39,99
4   A γκρι λα 4 39,99

Τραπέζι ορθογώνιο    εκ.  πά ο  επι άνεια  
τραπεζιού  εκ.  άρο   
5 ανθρακ 10008118 1 – 79,99
6   A ασημ 10008468 1 – 79,99
7   A γκρι μπεζ 1 – 79,99
8   A γκρι λα 10008469 1 – 79,99

Τραπέζι στρογγυλό    εκ.  πά ο  επι άνεια  τραπε-
ζιού  εκ.  άρο   
9 ανθρακ 1 – 69,99
10   A ασημ 10008466 1 – 69,99
11   A γκρι μπεζ 1 – 69,99
12   A γκρι λα 1 – 69,99

πίπλωση εξωτερικο  χώρου
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Τραπέζι ορθογώνιο
MALVENA

 7999

Καρέκλα
DANILO

 4499

Ελαφριά
Καρέκλες στοι αζόμενες
Αδιά ροχη

Τα μα ιλάρια καθίσματος   και 
 μπορεί να  ρεθούν στο

έα χρώματα

αρέκλες DANILO
Αυτή η καρέκλα με άνετα υπο ραχιόνια είναι σχεδόν κλασική. Το πλαίσιο είναι από 
αλουμίνιο επικαλυμμένο με σκόνη σε διάφορα χρώματα, με διάμετρο  ,  εκ. και 
πάχος   χιλ. Το υψηλής ποιότητας πλαστικό πλέγμα έχει ενσωματωμένο πυρήνα 
καλωδίου, ο οποίος αυ άνει την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα της καρέκλας. 
ι καρέκλες είναι εύκολο να καθαριστούν και να στοι αχθούν μέχρι   κομμάτια.

Υλικό: πικαλυμμένο αλουμίνιο. λαστικό πλέγμα. διάβροχες! τοιβαζό-
μενες! κολες στη φροντίδα! ατάλληλες για υπαί ριους χώρους!

DANILO  σε εκ. . Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ. 
ο  καθ σματο   εκ.  ύ ο  υπο ρα ιόνιου  εκ.  άρο   

13 ανθρακ 4 44,99
14   A ασημ 4 44,99
15   A γκρι λα 4 44,99
16   A γκρι μπεζ 4 44,99

. .g

πίπλωση εξωτερικο  χώρου 
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Τραπέζι καμπό  
 

8999

Κουτί μα ιλαριών  

35900

ύνδεσμος 
 

229

α ιλάρι  
, από

2699

Απωθητικό στο νερό
2/ ροσ έστε ένα μαξιλάρι

ιατίθονται   χρώματα

4/ υμπληρώστε με ένα τραπέζι

1/ πιλέξτε ένα βασικό στοιχείο
ιατίθονται   μοντέλα

3/ ρησιμοποιήστε τους συνδέσμους για να συνδέσετε τα στοιχεία

χεδιάστε τη  εράντα σας με το
αρθρωτά έπιπλα 

Ασορτί συρματόσχοινα και κλειδαριές 
μπορείτε να  ρείτε στο

Ανθεκτικά σε 
τοι αζόμενα

Εύκολα στην περιποίηση

Αδιά ροχο
Τεχνολογία     
Foam  

Ανθεκτικό σε 
Αδιά ροχο

ουτί μαξιλαριών
ύο ελατήρια αερίου επιτρέπουν το εύκολο άνοιγμα 

του  καπακιού.  ιαφανή  πλαστικά  πάνελ  μέσα  στο 
κουτί προστατεύουν τα μα ιλάρια σας από τη  ροχή. 
Το κουτί μπορεί εύκολα να ασφαλιστεί με το συρματό-
σχοινο μας. Εσωτερικές διαστάσεις   ,  εκ.
Υλικό: ορνίζα από αλουμίνιο με πλέγμα πολυαι-

υλένιου υ ηλής πυκνότητας. διάβροχο! 
ν εκτικό σε . ροστατε ει τα μαξιλάρια από 

το νερό της βροχής! λατήρια αερίου για ε κολο 
άνοιγμα! εν απαιτείται συναρμολόγηση!

Κουτ  μαξιλαριών  σε εκ. . Τεμ. 
άρο   
1 σκούρο γκρι μπεζ 359,–
2  λευκό 359,–
3 ταμπά 359,–

. .g

πίπλωση εξωτερικο  χώρου
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ειρά σαλονιο  LIKA
Τα έπιπλα   αποτελούνται από τρία  εχωριστά στοιχεία, τα οποία μπορούν να 
συνδυαστούν γρήγορα και εύκολα σε ένα πλήρες σαλόνι. Το στρογγυλο πλέγμα 
μπορεί να συνδυαστεί με τα μα ιλάρια  .  λα τα στοιχεία μπορούν να 
στοι αχθούν μέσα από ένα άνοιγμα στο κάθισμα, το οποίο διευκολύνει την απο-
θήκευση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το ύψος των ανθεκτικών ποδιών απλοποιεί 
τον καθαρισμό κάτω από τα καθίσματα και  το στοιχείο χωρίς πλάτη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως τραπέζι και σαν σκαμπό.
Υλικό: ορνίζα αλουμινίου με πλέγμα πολυαι υλενίου. 

ν εκτικά σε ! κολα στην περιποίηση! τοιβαζόμενα!
LIKA Χρώμα   

σε εκ.
ο  

καθ σμ. 
σε εκ.

άρο  
σε 

. Τεμ. 
€

4 Τραπέζι Σκαμπό γκρι κα έ – 4,7 89,99
5 ν ιάμ. στοι έιο γκρι κα έ 8,9 129,–
6 νιακό στοι ε ο γκρι κα έ 169,–
7 πι . τραπεζιού γκρι κα έ – 5,4 82,99

Σύν εσμο . Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ. 
8 Μ   εκ. 4,58 2,29

αραδείγματα συνδυασμο :

Ενδιάμεσο στοιχείο 

 

τοι αζόμενα

αξιλάρια και αδιάβροχα μαξιλάρια C
Το  κάλυμμα  από  πολυεστέρα  είναι  φτιαγμένο  από  πιτσιλωτό  υλικό.  Τα  
μα ιλάρια  εικ.  9      είναι με ειδική αντιολισθητική επίστρωση στην πλάτη.

άλυμμα μαξιλαριο : 100% πολυεστέρας. 0 C πλενόμενο. 
άλυμμα αδιάβροχου μαξιλαριο : 100% πολυπροπυλένιο. 0 °C πλενόμενο. 
ιδική τεχνολογία ®! ετής εγγ ηση δια εσιμότητας!  
πω ητικό στο νερό και αν εκτικό σε ! ποσπώμενο!

Μαξιλάρι COMBINE 
 σε εκ.

Μαξιλάρι θέση  Μαξιλάρι πλάτη  λα νό μαξιλάρι 

πάγου 9       
τυρκουάζ       

ατόμουρο       
ανθρακ       
σκούρο κα έ       
Τεμ. 42,99 32,99 26,99

ιά ρο ο μαξιλάρι COMBINE 
 σε εκ.

Μαξιλάρι θέση  Μαξιλάρι πλάτη  λα νό μαξιλάρι 

υσικό πιτσιλ τό       
μαύρο πιτσιλ τό       
Τεμ. 61,99 41,99 31,99

πίπλωση εξωτερικο  χώρου 
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Καρέκλα χωρίς υπο-
ραχιόνιο FILEA

 7999

αλ ανισμένο
ατσάλινο πλαίσιο

νετη φτιαγμένη από 
πυκνό πλέγμα

λίστρες καρέκλας με 
αποφυγή γρατζουνιών

καμπό μπαρ 
FILEA

 10900
Αναπαυτικές
τοι αζόμενες

Προστασία 

ειρά επίπλων FILEA
 πρωτοποριακή σειρά επίπλων   εμπλουτίζει κάθε υπαίθριο χώρο. Είτε ως 

καρέκλα με ή χωρίς υπο ραχιόνιο, σαν καρέκλα μπαρ,  απλώστρα ή σκαμπό τα 
στεγανά και στοι αζόμενα στοιχεία καθισμάτων στα χρώματα ανθρακί ή μπεζ 
εντυπωσιάζουν με το μοντέρνο σχεδιασμό τους.  πορείτε επίσης να  ασιστείτε 
στα πολύ ανθεκτικά πλαίσια από επικαλυμμένα χάλυ α, με πλαστικές γλίστρες, 
για να καθίσετε άνετα σε ένα πολύ πυκνό πλέγμα κατασκευασμένο από ανθεκτι-
κό πολυπροπυλένιο και πολυεστέρα.
Υλικό: πικαλυμμένο, γαλβανισμένο ατσάλι, 8% πολυπροπυλένιο και 2% 
πολυεστρική ίνα. λέγμα λυγαριάς ε κολο στο στέγνωμα! ν εκτικό!

FILEA ανθρακ μπεζ Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

Καρέκλα με υπο ρα ιόνιο  ύ ο  καθ σματο   εκ.  ύ ο  υπο ρα ιόνιου  εκ.  άρο   
  εκ. 1 2 30002037 89,99

Καρέκλα ρ  υπο ρα ιόνιο  ύ ο  καθ σματο   εκ.  άρο   
  εκ. 3 30002031 30002013 79,99

Σκαμπό μπαρ  ύ ο  καθ σματο   εκ.  άρο   
  εκ. 30001999 2 109,–

απλώστρα  ύ ο  καθ σματο    άρο   
  εκ. 7 2 105,–

Σκαμπό  άρο   
  εκ. 9 10 2 69,99

πίπλωση εξωτερικο  χώρου
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ιαφορές ύψους
μέχρι   εκ. αποκατάστασης
εν υπάρχει πρό λημα με ισχυρή

κλίση και σκάλες
Πατενταρισμένο σύστημα
αποκλειστικά από τη 

Βάσεις τραπεζιών  FLEKSO
Τα ασταθή τραπέζια ανήκουν τώρα στο παρελθόν    νέα  άση   αντισταθ-
μίζει κάθε ανομοιομορφία ή κλίση στο έδαφος γρήγορα, εύκολα και σταθερά. Αυτό 
ε ασφαλίζεται από ένα σύστημα σφαιρικής άρθρωσης ειδικά πατενταρισμένο από 
τη  , το οποίο καθιστά ευέλικτη τη ρύθμιση της  άσης του τραπεζιού. Περιστρέ-
φοντας το επάνω τμήμα της επιφάνειας δε ιόστροφα και αριστερόστροφα, ο μηχα-
νισμός σφίγγεται ή απελευθερώνεται. Προαιρετικά διαθέσιμο για τραπέζια μπαρ. 
Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες τραπεζιών από την γκάμα μας.
Υλικό: Βουρτσισμένος ανοξείδωτος χάλυβας. υέλικτη προσαρμογή 
μέσω πατενταρισμένου συστήματος από  σφαιρική άρ ρωση ! 

διάβροχες! ατάλληλες για εσωτερικο ς και εξωτερικο ς χώρους!
FLEKSO

σε εκ.
άρο   

σε 
Μεγ. συν. επι . 

τραπεζιού  σε εκ.
. Τεμ.

€
11 5,4 179,–
12 6,2 199,–
 ύκολη συναρμολόγηση  παρα εται αποσυναρμολογημένη  αρέ εται υλικό τοποθέτηση  για τι  επι άνειέ  μα .

άση τραπεζιού
, από

 

Βάσεις τραπεζιών ORIO
Αυτές οι  άσεις είναι α ιοπρόσεκτες  κατασκευασμένες από ανο είδωτο χάλυ α στα 
μοντέρνα χρώματα χαλκού ή χρυσού λακαρισμένα, για όλες τις επιφάνειες τραπεζιών 
μας.  λες οι  άσεις περιλαμ άνουν  ίδες ρύθμισης για αντιστάθμιση παρατυπιών 
εδάφους. Περιλαμ άνεται υλικό τοποθέτησης για επιφάνειες τραπεζιών. Κατάλληλο 
μόνο για εσωτερικούς και προστατευμένους υπαίθριους χώρους.
Υλικό: νοξείδωτος χάλυβας, λακαρισμένος. 
ORIO*

σε εκ.
Μεγ. συν. επι . τραπεζιού 

μέγεθο   Μ  σε εκ.
άρο  . Τεμ.

€
  στρογγυλό

13 ρυσό  159,–
14 αλκό  159,–

  ορθογώνιο
15 ρυσό  129,–
16 αλκό  129,–
17 ρυσό  159,–
18 αλκό  159,–
 ύκολη συναρμολόγηση  παρα εται αποσυναρμολογημένη  αρέ εται υλικό τοποθέτηση  για τι  επι άνειέ  μα .

άση τραπεζιού
, από

 
Αναδιπλούμενο
έα μοντέλα

Εύκολη περιποίηση

Τραπέζια και τραπέζια μπαρ 
Το   ε οικονομεί χώρο και είναι εύκολο να το εγκαταστήσετε   ε πολύ 
ανθεκτική επιφάνεια τραπεζιού σε λευκό ή ανθρακί, με πλαστική προστασία άκρων 
και ανθεκτικό σε σκόνη και πλαίσιο από χαλύ δινο σωλήνα είναι ιδανικά για καθη-
μερινή χρήση. Αναδιπλούμενο, το τραπέζι χρειάζεται μόνο   εκ. χώρου.

ναδιπλο μενο! κολο στην περιποίηση! ετής εγγ ηση δια εσιμότητας!

KLAPBARO άρο  σε . Τεμ. 
Τραπέζι    εκ. 
19   A λευκό 64,99
20   A ανθρακ 64,99
Τραπέζι μπαρ    εκ.

λευκό 69,99
21   A ανθρακ 69,99

Τραπέζι μπαρ

 

πίπλωση εξωτερικο  χώρου
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Εύκολη στην περιποίηση
Πολλά σχέδια
ιατίθεται επίσης  

σε ορθογώνια

ιατίθεται επίσης σε ορθογώνια
Εύκολη στην περιποίηση

πιφάνειες τραπεζιο  SPESSO
 επιφάνεια τραπεζιού   πείθει με τη φυσική της εμφάνιση και φινέτσα    

επιφάνεια είναι κατασκευασμένη σαν λακαρισμένη.  στόσο, έχει μια άκρη με φυσι-
κά νερά  ύλου και πάχος υλικού  ,  εκ..  ιατίθεται σε τέσσερις έγχρωμες εκδόσεις.

άχος υλικο  ,8 εκ.! ν εκτικές στα χτυπήματα και στην τριβή! ν εκτικές 
στις γρατζουνιές! κολες στην περιποίηση! ατάλληλες μόνο για εσωτερι-
κο ς χώρους!

SPESSO*
ακαρισμένο

Μ
 εκ.

Μ
 εκ.

Μ
 εκ.

άρο    
1 καπνισμένη ρυ 10008425 10008429 10008433
2 ρυ  υσική 10008427 10008431 10008435
3 πεύκο υσικό 10008428 10008432 10008436
4 εμ άνιση τσιμέντου 10008426 10008430 10008434

Τεμ. 69,99 89,99 129,–
  επι άνεια του τραπεζιού απλά ι ώνεται στη άση του τραπεζιού. Τα υλικό τοποθέτηση  περιλαμ-

άνονται στη άση του τραπεζιού.

Επιφάνεια τραπεζιού 
, από

 99

Επιφάνεια τραπεζιού 
, από

 99

πιφάνειες τραπεζιο   MALIANA
ι επιφάνειες τραπεζιού σε  ύλινη ή μεταλλική εμφάνιση είναι σχεδόν άφθαρτες. Αυτό ε ασφαλίζεται αφενός από την επικάλυψη   ψηλής ποιότητας πολυστρωματικό 

υλικό, το οποίο κάνει τις επιφάνειες στι αρές και ανθεκτικές και πληρούν τις απαιτήσεις του        . Από την άλλη πλευρά, οι επιφάνειες προστατεύονται 
από στι αρές και ανθεκτικές στην κρούση   άκρες πάχους   χιλ.

άχος υλικο  2,5 εκ.! ν εκτικές στα χτυπήματα και στην τριβή! ν εκτικές στις γρατζουνιές! κολες στην περιποίηση! ατάλληλες μόνο για εσωτερικο ς χώρους!

MALIANA*  
 εκ.

 
 εκ.

Ø
 εκ.

Μ
 εκ.

Μ
 εκ.

Μ
 εκ.

Μ
 εκ.

Μ
 εκ.

άρο         
5 ρυ  ταμπά 30003927 30003929 30003924 30003903 30003910 30003916 30003890 30003867
6 ρυ  κα έ γκρι 30003926 30003925 30003923 30003901 30003908 30003914 30003888 30003885
7 ρυ  υσικό 30003928 30003866 30003872 30003902 30003909 30003915 30003889 30003876
8 ρυ  30003865 30003883 30003877 30003906 30003912 30003900 30003893 30003878
9 πεύκο γκρι 30003880 30003870 30003879 30003907 30003913 30003918 30003894 30003871
10 πεύκο 30003869 30003884 30003874 30003896 30003898 30003919 30003895 30003887
11 αντικέ μέταλλο 30003863 30003881 30003875 30003904 30003897 30003917 30003891 30003868
12 μέταλλο σκουριά 30003864 30003882 30003873 30003905 30003911 30003899 30003892 30003886
Τεμ. 49,99 69,99 109,– 49,99 59,99 69,99 59,99 99,99
  επι άνεια του τραπεζιού απλά ι ώνεται στη άση του τραπεζιού. Τα υλικό τοποθέτηση  περιλαμ άνονται στη άση του τραπεζιού.

πιφάνειες τραπεζιών
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www.horeca.gr Παράδοση σε  
όλο τον κόσμο

Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

Εύκολη στην περιποίηση
Ανθεκτική σε   και αδιά ροχη
ιατίθεται σε   σχήματα

τετράγωνο, στρογγυλό, ορθογώνιο

Επιφάνεια τραπεζιού 
FINANDO, από

 5499

πιφάνειες τραπεζιο  
Ευελι ία και ποιότητα  Αυτές οι επιφάνειες εμπνέουν με τον μοντέρνο σχεδιασμό τους και ταιριάζουν σε κάθε χώρο 
με τη μεγάλη επιλογή σχεδίων  Είναι κατασκευασμένες από συμπιεσμένα τσιπ  ύλου και σφραγισμένα στεγανά έτσι 
είναι ιδανικές για εσωτερική και ε ωτερική χρήση.  ε το χαμηλό πάχος των υλικών τους, μόνο  ,  χιλ., φαίνονται 
ελαφριά και περίτεχνα. Επιλέ τε από τα σχήματα στρογγυλό, τετράγωνο ή ορθογώνιο και πολλά διαφορετικά σχέ
δια όπως ταιριάζει με το δικό σας στυλ.  ημείωση   ε έντονο ηλιακό φως, ιδιαίτερα τα  σκούρα στοιχεία μπορεί να 
διογκωθούν. Αυτή η διαδικασία είναι φυσιολογική και το αρχικό σχήμα επανέρχεται μόλις μειωθεί η ηλιακή ακτινο
ολία.  ς εκ τούτου, συνιστούμε φωτεινά στοιχεία για τον ε ωτερικό χώρο.  ι  άσεις των τραπεζιών μας μαζί με τα 

μεγέθη που συνιστώνται από εμάς, πληρούν τις απαιτήσεις για σταθερότητα. Ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις, τις 
οποίες θα  ρείτε στις  άσεις των τραπεζιών. Απαιτείται επαγγελματική συναρμολόγηση σύμφωνα με τις οδηγίες 
μας.  ε περίπτωση διαφορετικών συνδυασμών, μπορεί να επηρεαστεί η σταθερότητα.

κολες στο κα άρισμα! ν εκτικές σε  και αδιάβροχες!
FINANDO

Μ  σεεκ.
άρο

στρογγυλή
Ø 70

5,2 kg

στρογγυλή
Ø 80

6,9 kg

τετράγ νη

6,7 kg

τετράγ νη

8,8 kg

ορθογώνια

12,9 kg
13 λευκό μάρμαρο 30014580 30014548 30014566 30014564 30014551
14 κα έ μάρμαρο 30014560 30014552 30014573 30014571 30014543
15 εμ άνιση τσιμέντου 30014547 30014557 30014558 30014545 30014554
16 μόκα 30014567 30014574 30014576 30014542 30014569
17 αντικέ μέταλλο 30014556 30014546 30014553 30014549 30014563
18 πεύκο αντικέ 30014565 30014575 30014578 30014559 30014579
19 κερασιά αντικέ 30014577 30014572 30014550 30014562 30014570
Τεμ. 54,99 64,99 59,99 69,99 94,99

ιατομή των
επιφανειών τραπεζιών 
διάσταση σε χιλ.

16  μόκα 17  αντικέ μέταλλο14  καφέ μάρμαρο 15  εμ άνιση τσιμέντου 18  αντικέ πεύκο 19  αντικέ κερασιά

πιφάνειες τραπεζιών
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www.horeca.gr

  ωρεάν εφαρμογή   
smartphone

  Τηλεχειρισμός της θερμάστρας
ακτινο ολίας μέσω του 

ύστημα   με εμ έλεια   μέτρων

ι  θερμάστρες  υπέρυθρης  ακτινο ολίας  ,  , 
  και    είναι  ε οπλισμένοι  με  ,  ώστε 

να μπορείτε να τους ελέγχετε με το   σας. Πρακτικό  Το 
σύστημα   σάς επιτρέπει να χειρίζεστε ταυτόχρονα αρκετές 
θερμάστρες ακτινο ολίας, να τις γυρίζετε και να παίζετε μουσική σε 
ορισμένα μοντέλα.  πορείτε να κατε άσετε δωρεάν την απαραίτητη 
εφαρμογή   με κωδικό πρόσ ασης στο ηλεκτρονικό μας 
κατάστημα.  ι θερμάστρες υπέρυθρων ακτινο ολιών μας είναι συμ-
ατές με τα     από την έκδοση  .  και τα   

 από το    .

λεγχος μέσω 

ερμάστρα υπέρυθρης ακτινο-
ολίας   για ομπρέλες

 19900
ερμάστρα υπέρυθρης 

ακτινο ολίας 

 25900

ερμάστρα υπέρυ ρης ακτινοβολίας ATACAMA για ομπρέλες
Επεκτείνετε την υπαίθρια σεζόν για τους καλεσμένους σας και δημιουργείτε ευχά-
ριστες θερμοκρασίες ακόμα και σε κρύο καιρό με αυτή τη θερμάστρα.   θερμάστρα 
υπέρυθρης ακτινο ολίας με ισχύ         μπορεί να τοποθετηθεί άνετα σε μια 
ομπρέλα  διάμετρος σωλήνα   εκ.  και παρέχει άμεση, ομογενή θερμότητα. Είναι 
ρυθμιζόμενη εύκολα με έναν διακόπτη εναλλαγής. Περιλαμ άνεται υλικό τοποθέ-
τησης.  πέρυθρος σωλήνας   ρυσός σωλήνας      . Κατάλληλο για 
προστατευμένους υπαίθριους χώρους.
Υλικό: άλυβας και αλουμίνιο 

κτίνα έρμανσης: 4,5 μ . 
ήκος καλωδίου: 1,  μ. 
πίπεδο προστασίας: 44. 

2 χρόνια εγγ ηση. 
ήμα C .
1 ATACAMA
ιαστάσει  ανοι τή Μ  εκ.
ιαστάσει  κλειστή Μ  εκ.

Τάση σύν εση       
Χρόνο  θέρμανση  ευτερόλεπτα

ιάρκεια ζ ή  τ ν σ λήν ν  ώρε
άρο  

.
Τεμ. 199,–

Ειδικά για ομπρέλες
 επίπεδα θέρμανσης
Αναδιπλούμενη

υθμιζόμενες μέσω   ή τηλεχειριστηρίου
Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
 επίπεδα θέρμανσης

ερμάστρες υπέρυ ρες ακτινοβολίας  και 
Ελέγ τε εύκολα τη θερμάστρα υπέρυθρη ακτινο ολία με το   σας    
συσκευή με το περί λημα από αλουμίνιο διατίθεται με ισχύ     ή     και 
μπορεί να ρυθμιστεί είτε μέσω τηλεχειριστηρίου είτε μέσω εφαρμογής  , 
η οποία προστατεύεται με κωδικό πρόσ ασης.  ε το τηλεχειριστήριο, είναι δυνατά 
πέντε επίπεδα θέρμανσης, μέσω της εφαρμογής μπορεί να ρυθμιστεί α αθμίδωτα 
από   έως  .  διαίτερα σημαντικό για την γαστρονομία   έσω της εφαρμογής, 
μπορούν να ελέγχονται έως και   θερμάστρες ταυτόχρονα ή ανε άρτητα.  τσι, 
οι καλεσμένοι σας μπορούν να καθίσουν έ ω άνετα ακόμα και σε πιο κρύο καιρό 
 και αυτό χωρίς μακρά θέρμανση των θερμαστρών   πέρυθρος σωλήνας   ρυσός 
σωλήνας      . Περιλαμ άνεται υλικό τοποθέτησης για τοποθέτηση σε 
τοίχο και οροφή.  ια εσωτερικούς και προστατευμένους υπαίθριους χώρους.
Υλικό: λουμινένιο περίβλημα με προστατευτικό πλέγμα.

φαρμογή απαιτήσεων συστήματος:  από την έκδοση 4. ,  
 από την έκδοση .

κτίνα έρμανσης: ξωτερικός χώρος 6 12 μ2, εσωτερικός χώρος έως 
25 μ2.

ήκος καλωδίου: 1,  μ. ρος: Τηλεχειριστήριο: 6 μ.,  20 μ.
πίπεδο προστασίας:  65. 2 χρόνια εγγ ηση. ήμα C . 
ερμάστρα υπέρυθρη  ακτινο
ολ α

2 SAHARA 3 TARIA

 σε εκ.
Τάση σύν εση         
Χρόνο  θέρμανση  ευτερόλεπτα  ευτερόλεπτα

ιάρκεια ζ ή  τ ν σ λήν ν  ώρε  ώρε
άρο   

.
Τεμ. 259,– 289,–

μπρέλες δείτε στο

. .g

πίπλωση εξωτερικο  χώρου
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www.horeca.gr Παράδοση σε  
όλο τον κόσμο

Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ερμάστρα υπέρυθρης ακτι-
νοβολίας PATAGONIA

 32900
ερμάστρα υπέρυθρης ακτινο-

βολίας SONORIA με μουσική

 37900

υθμιζόμενη μέσω r e ή τηλεχειριστηρίου
ε ιά/αριστερή περιστροφή
 επίπεδα θέρμανσης

 ηχεία
τμοσφαιρικός φωτισμός
υθμιζόμενη μέσω r e ή τηλεχειριστηρίου
 επίπεδα θέρμανσης

Θερμάστρα υπέρυθρης ακτινοβολίας PATAGONIA περι-
στρεφόμενη

υτή η θερμάστρα υπέρυθρης ακτινοβολίας γυρίζει από δε ιά προς αριστερά και 
ε ασφαλίζει έτσι τη βέλτιστη κατανομή της θερμότητας. ο περίβλημα της είναι 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο, μπορεί να ελέγχεται μέσω τηλεχειριστηρίου ή 
εφαρμογής r e. ε το τηλεχειριστήριο, έ ι επίπεδα θέρμανσης είναι δυνα-
τά, μέσω της εφαρμογής η ακτινοβολούμενη θέρμανση μπορεί να ρυθμιστεί αβαθ-
μίδωτα από  έως . Επιπλέον, μπορούν να ελέγχονται ταυτόχρονα πολλές 
θερμάστρες μέσω της εφαρμογής, και ανε άρτητα η μία από την άλλη και να προ-
γραμματιστούν με λειτουργία χρονοδιακόπτη. Περιλαμβάνεται υλικό τοποθέτησης. 

πέρυθρος σωλήνας  ρυσός σωλήνας r   re. Για εσωτερικό και προ-
στατευμένο ε ωτερικό χώρο. Περιστροφή  αριστερά και δε ιά, δυνατή η μόνιμη 
περιστροφή.
Υλικό: Αλουμινένιο περίβλημα με προστατευτικό πλέγμα.
Εφαρμογή απαιτήσεων συστήματος: Android από την έκδοση 4.3, iOS 
Apple από την έκδοση 7.
Ακτίνα θέρμανσης: Εξωτερικός χώρος 6-12 μ2, εσωτερικός χώρος έως 
25 μ2.
Μήκος καλωδίου: 1,9 μ. Εύρος: Τηλεχειριστήριο: 6 μ., Bluetooth 20 μ.
Επίπεδο προστασίας: IP 65. 2 χρόνια εγγύηση. Τοποθέτηση σε τοίχο ή 
οροφή. Σήμα CE. 

4 PATAGONIA
 σε εκ.

Τάση σύν εση 2000 W / 220-240 V
Χρόνο  θέρμανση  ευτερόλεπτα

ιάρκεια ζ ή  τ ν σ λήν ν  ώρε
άρο  

. 30003490
Τεμ. 329,–

Θερμάστρα υπέρυθρης ακτινοβολία SONORIA με μουσική
Η θερμάστρα υπέρυθρης ακτινοβολίας S N IA με σύστημα B e  συνδυάζει 
 συσκευές σε , τις οποίες μπορείτε να ελέγ ετε μέσω του r e σας. ε 

υπέρυθρους σωλήνες που παράγουν ισχυρή, στιγμιαία και ομογενή θερμότητα. 
Είναι ε οπλισμένο με  ηχεία για ροή μουσικής από το r e και διαθέτει  
λωρίδες  για οπίσθιους φωτισμούς ευαίσθητους στη μουσική, τις οποίες μπο-
ρείτε να προσαρμόσετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. ε το r e σας 
μπορείτε να μεταβάλλετε την ισχύ από  έως , να ελέγ ετε ταυτόχρονα έως 
και  θερμάστρες και να τις προγραμματίσετε με τη λειτουργία χρονοδιακόπτη. 
Η εφαρμογή στο r e προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Η S N IA 
διαθέτει επίσης ένα τηλεχειριστήριο που παρέχει  επίπεδα θέρμανσης. Είναι πε-
ριστρεφόμενη και προσφέρει  επιλογές τοποθέτησης  οποθέτηση σε τοίχο ή 
οροφή, υλικό τοποθέτησης περιλαμβάνεται. Κατάλληλο για εσωτερικούς ή προ-
στατευμένους υπαίθριους χώρους.
Υλικό: Αλουμινένιο περίβλημα με προστατευτικό πλέγμα.
Εφαρμογή απαιτήσεων συστήματος: Android από την έκδοση 4.3, iOS 
Apple από την έκδοση 7.
Ακτίνα θέρμανσης: Εξωτερικός χώρος 6-12 μ2, εσωτερικός χώρος έως 
25 μ2.
Μήκος καλωδίου: 1,9 μ. Εύρος: Τηλεχειριστήριο: 6 μ., Bluetooth 20 μ.
Επίπεδο προστασίας: IP 65. 2 χρόνια εγγύηση. Σήμα CE.

SONORIA
 σε εκ.

Τάση σύν εση 2000 W / 220-240 V
Χρόνο  θέρμανση  ευτερόλεπτα

ιάρκεια ζ ή  τ ν σ λήν ν  ώρε
άρο  

.
Τεμ. 379,–

Επίπλωση εξωτερικού χώρου
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 στρώματα πολυστρωματικού υλικού
ψηλή θερμική αγωγιμότητα
ταθερή λα ή

Καπάκι 
LIVONIA, από

 1999

Κατσαρολάκι
LIVONIA, από

 3999

Τηγάνι
LIVONIA, από

5999

  στρώσεων:
Αποτελείται από   στρώματα μετάλλων με συμπλη-
ρωματικές και ποιοτικές ιδιότητες
  Το  εσωτερικό  στρώμα  είναι  κατασκευασμένο  από 
ανο είδωτο χάλυ α   ιδανική και επαγγελμα-
τική αντικολλητική επικάλυψη
  Το  ενδιάμεσο  στρώμα  είναι  κατασκευασμένο  από 
αλουμίνιο   Καλύτερη  θερμική  αγωγιμότητα  από 
κάτω προς την άκρη
  Το  ε ωτερικό  στρώμα  είναι  κατασκευασμένο  από 
μαγνητισμένο ανο είδωτο χάλυ α   Επιτρέπει 
το ιδανικό μαγείρεμα και είναι συμ ατό με τις επα-
γωγικές εστίες

 5 στρώσεων:
Αποτελείται από   στρώματα μετάλλων με συμπλη-
ρωματικές και ποιοτικές ιδιότητες
 Το  εσωτερικό στρώμα είναι  κατασκευασμένο από 
ανο είδωτο χάλυ α  , το ε ωτερικό στρώμα από 

  ετα ύ  των  δύο  στρωμάτων  υπάρχουν  τρία 
στρώματα  από  αλουμίνιο.  Το  κράμα  δημιουργεί  τη 
σύνδεση  μετα ύ  του  καθαρού  αλουμινίου  και  του 
ανο είδωτου χάλυ α. Αυτή η αλληλεπίδραση διαφο-
ρετικών υλικών κάνει το   πολύ ισχυρό.

ατανομή ερμοκρασίας μέσω 
multiply
 πολυστρωμάτωση   ή   στρώσεων παρέχει ιδα-

νική  κατανομή  θερμότητας.    θερμότητα προέρ-
χεται όχι μόνο από τον πυθμένα της κατσαρόλας, 
αλλά  κατανέμεται  ομοιόμορφα  σε  ολόκληρη  την 
επιφάνεια μέχρι την άκρη. Αυτό το χαρακτηριστικό 
εγγυάται ένα ήπιο, οικονομικό μαγείρεμα.

Ανο είδωτος χάλυ ας 
Ανο είδωτος χάλυ ας 

Αλουμίνιο

Κράμμα αλουμινίουΚράμμα αλουμινίου

Αλουμίνιο
Ανο είδωτος χάλυ ας  , 

μαγνηνητικός

Ανο είδωτος χάλυ ας  , 
μαγνητικός

Κλασικός πάτος δοχείου Τεχνολογία 

ατσαρόλες σειρά 
◾ λικό  Καινοτόμο πολυστρωματικό υλικό   φύλλων
◾ Κατάλληλο για όλους τους τύπους εστιών  αέριο, 
ηλεκτρικό, αλογόνο, γυάλινο κεραμικό και επαγωγή

◾ Πάχος υλικού σκεύους   ,  χιλ., καπάκι πάχους 
,  χιλ.

◾ Πολύ υψηλή θερμική αγωγιμότητα και μέγιστη 
ε οικονόμηση ενέργειας με ομοιόμορφη κατανομή 
θερμότητας

◾ ώμα δοχείου ματ με πρακτικό χείλος έκχυσης, 
δια άθμιση λίτρων και πολύ σταθερές λα ές

◾ Κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων, ακηλίδωτο και 
αντοχή σε φούρνο μέχρι τους      με αέρα

◾ Παράδοση χωρίς καπάκι παρακαλούμε να παραγ-
γείλετε  εχωριστά

LIVONIA εριε . 
σε 

Ø
σε εκ.

ο  
σε εκ.

. Τεμ. 
€

Κατσαρόλα ρ  καπάκι
2,0 20 7,5 10008810 49,99
3,0 24 8 10008811 59,99

1 5,0 28 9 10008812 69,99
7,0 32 10 10008813 79,99
11,0 36 11 10008814 99,99

LIVONIA εριε . 
σε 

Ø
σε εκ.

ο  
σε εκ.

. Τεμ. 
€

Κατσαρόλα ρ  καπάκι
2,5 20 9 10008815 59,99
4,0 24 10 10008816 69,99

2 7,0 28 12 10008817 79,99
12,0 32 16 10008818 99,99
18,0 36 18 10008819 129,–
22,5 40 20 10008820 149,–

LIVONIA εριε . 
σε 

Ø
σε εκ.

ο  
σε εκ.

. Τεμ. 
€

Κατσαρόλα ρ  καπάκι
3,5 20 13 10008821 69,99
6,0 24 15 10008822 79,99

3 10,0 28 18 10008823 99,99
15,0 32 20 10008824 129,–
22,0 36 22 10008825 149,–
27,5 40 24 10008826 169,–

LIVONIA εριε . 
σε 

Ø
σε εκ.

ο  
σε εκ.

. Τεμ. 
€

Κατσαρολάκι ρ  καπάκι
αμηλό 1,3 16 7 10008827 39,99
αμηλό 2,0 20 7,5 10008828 44,99
ηλό 2,0 16 11 10008829 49,99
ηλό 3,5 20 13 10008830 54,99

4 ηλό 6,0 24 15 10008831 69,99

LIVONIA Ø
σε εκ.

ο  
σε εκ.

. Τεμ. 
€

Τηγάνι με επ στρ ση ρ  καπάκι
20 4,5 10008836 64,99
24 5 10008837 69,99

5 28 5,5 10008838 74,99
32 6 10008839 79,99

LIVONIA Ø
σε εκ.

ο  
σε εκ.

. Τεμ. 
€

Τηγάνι ρ  καπάκι
20 4,5 10008832 59,99
24 5 10008833 64,99

6 28 5,5 10008834 69,99
32 6 10008835 74,99

LIVONIA Ø
σε εκ.

. Τεμ. 
€

Καπάκι
16 10008840 19,99
18 10008861 21,99
20 10008841 24,99

7 24 10008842 29,99
28 10008843 34,99
32 10008844 39,99
36 10008845 44,99
40 10008846 49,99

ουζίνα
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Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

 στρώματα πολυστρωματικού υλικού
ψηλή θερμική αγωγιμότητα
ταθερή λα ή

Κατσαρολάκι
OMENA, από

 3999

ατσαρολάκια 
◾ λικό    στρώσεις πολυστρωματικό υλικό με πάχος υλικού  ,  
◾ πτική προ ολή με  ολ οειδή, γυαλισμένο σχήμα μήλου 
◾ Κατάλληλο για όλους τους τύπους μαγειρικών εστιών  αέριο, ηλεκτρικό, 
αλογόνο, γυάλινο κεραμικό και επαγωγή

◾ ελτιστοποιημένη θερμική αγωγιμότητα και υψηλή ε οικονόμηση ενέργειας 
μέσω πολύ αποδοτικής διανομής θερμότητας

◾ ια άθμιση λίτρων
◾ ταθερή λα ή με θήκη από σιλικόνη για ασφαλή χειρισμό
◾ Κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων, ακηλίδωτο και αντοχή σε φούρνο 
μέχρι τους   

◾ Παράδοση χωρίς καπάκι, παρακαλούμε να παραγγείλετε  εχωριστά 
λέπε σελίδα  , εικ.  7

OMENA εριε όμενο σε  σε εκ. ο  σε εκ. . Τεμ. 
Κατσαρολάκι ρ  καπάκι
8 1,5 16 9,5 10008847 39,99
9 2,5 18 10,5 10008848 49,99
10 3,0 20 11,5 10008849 59,99
11 6,0 24 13,5 10008850 69,99

Επαγγελματικό μαχαίρι
, από

2699

20 Πηρούνα κρέατος

12   αχαίρι  εφ

17   αχαίρι γενικής χρήσης

14 αχαίρι  εφλουδίσματος

18 αχαίρι  εκοκαλίσματος

16 αρτοκόπτης

15   αχαίρι 

19 αχαίρι ψωμιού

21 Ακονιστήρι χάλυ α με προστασία δακτύλων

13   αχαίρι  εφ

ειρά επαγγελματικών μαχαιριών C
◾ λικό  Επιμολυ διο αναδιωμένος χάλυ ας, ειδικά σκληρυμένος και 
ε αιρετικά ανθεκτικός στη διά ρωση

◾ φυρηλατημένη λεπίδα με τέλεια κοπή και καλή ισορροπία στο χέρι
◾ Εργονομικές πλαστικές λα ές χωρίς πριτσίνια και σύνδεσμοι που 

ρίσκονται σταθερά στο χέρι και επιτρέπουν άνετο χειρισμό
◾  στρογγυλεμένη άκρη της λεπίδας στην ένωση της λεπίδα με τη λα ή 
μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού κατά τη διάρκεια της κοπής

◾ γιεινός καθαρισμός χάρη στη χωρίς ραφές λα ή
◾  χάλυ ας ακονίσματος έχει επίστρωση διαμαντιού

SPECIAL Μήκο  λεπ α  
σε εκ.

Συνολικό μήκο
 σε εκ.

. Τεμ.

12 Μα α ρι Σε 21 33,5 10022377 53,99
13 Μα α ρι Σε 26 38,5 10022378 64,99
14 Μα α ρι ξε λου σματο 7 17,2 10022381 26,99
15 Μα α ρι 18 28,5 10022383 48,99
16 Χαρτοκόπτη 9 19,2 10022380 26,99
17 Μα α ρι γενική  ρήση 15 27,5 10022379 36,99
18 Μα α ρι ξεκοκαλ σματο 13 25 10022382 36,99
19 Μα α ρι μιού 22 33,5 10022384 49,99
20 ηρούνα κρέατο 16 28 10022385 48,99
21 κονιστήρι άλυ α  με προ-

στασ α ακτύλ ν 25 43 10022386 39,99

ουζίνα
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Αντικολλητικά τηγάνια

2099

Κεραμικό 
Εγγυημένα     

Κεραμικό τηγάνι
 

από

5999

Κεραμικό τηγάνι

από

3999

Κεραμικό 
Εγγυημένα     

Κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες
ωρίς επικάλυψη
εν παραμορφώνεται

ιδερένιο τηγάνι
από

 1999

ντικολλητικά τηγάνια
◾ λικό  λουμ νιο  
◾ π στρ ση με πολυστρ ματικό τε λόν
◾ Τα ε α και ομοιόμορ η κατανομή θερμότητα
◾ Σύστημα ρ μάτ ν  με πριτσιναρισμένη λα ή κα-

τασκευασμένη από ταιν α σι ήρου  επι άνεια επι ρισμένη 
με ρ ματιστή εποξει ική ρητ νη ανθεκτική στη θερμότητα

◾ Κατάλληλο για όλε  τι  πηγέ  θερμότητα  εκτό  από την επαγ γή
◾ Καθαρισμό  με το έρι μόνο με σ ουγγάρι μαλακή ό η

ντικολλητικό 
τηγάνι

 σε εκ.
εσ τερική 
επι άνεια

Συνολ. ύ ο  
σε εκ.

. Τεμ.
€

4 κ τρινο 28 10008550 20,99
5 κόκκινο 28 10008551 20,99
6 πράσινο 28 10008552 20,99
7 μπλε 28 10008553 20,99

εραμικά τηγάνια  
C  

 ◾ λικό  Ανοδιωμένο αλουμίνιο με επικάλυψη κερα-
μικού υλικού     

 ◾      Εντελώς ανθε-
κτικό στις γρατσουνιές με ενίσχυση με σωματίδια 
διαμαντιού ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε μεταλ-
λικά σκεύη

 ◾ Τελευταία τεχνολογία επαγωγής για ε αιρετική 
απόδοση άριστη κατανομή θερμότητας και στα-
θερότητα

 ◾ ωρίς  , χωρίς μόλυ δο, χωρίς κάδμιο
 ◾ Κοίλη πριτσινωμένη λα ή από ανο είδωτο χάλυ α
 ◾ Κατάλληλο για όλες τις πηγές θερμότητας
 ◾ Αντοχή σε φούρνο μέχρι τους   
 ◾ Ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων

 
 

 σε εκ.
εσ τερική 
επι άνεια

Συνολ. ύ ο  
σε εκ.

. Τεμ.
€

20 10007971 59,99
10007972 69,99

9 28 10007973 79,99
30 84,99

εραμικά τηγάνια 
 ◾ λικό  Αλουμίνιο με αντικολλητική κεραμική 
επίστρωση   

 ◾    Αντικολλητική κερα-
μική επίστρωση τελευταίας γενιάς.  δανικό για 
έντονη χρήση, τηγανίζοντας με λίγα λίπη. Εύ-
κολος καθαρισμός

 ◾   , χωρίς μόλυ δο, χωρίς κάδμιο
 ◾ ώμα σκεύους με τεχνολογία    ρήγορη 
και  έλτιστη κατανομή θερμότητας

 ◾ Κατάλληλο για όλες τις πηγές θερμότητας
 ◾ Αντοχή σε φούρνο μέχρι τους   
 ◾ Ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων

 επι . 
σε εκ.

Συνολ. ύ ο  
σε εκ.

. Τεμ.
€

20 10007968 39,99
10007969 49,99

8 28 10007970 59,99

ουζίνα

ιδερένια τηγάνια
 ◾ Προστατευτικό στρώμα από κερί μέλισσας  Προστασία από σκουριά,  
ελτιωμένη επιφάνεια και αντικολλητικές ιδιότητες

 ◾ Πριτσινωμένη λα ή από χάλυ α
 ◾ Εγγυημένο χωρίς επίστρωση  ούτε   ούτε 
 ◾ ιλικό προς το περι άλλον  χωρίς χημικά πρόσθετα , ανθεκτικό και  
ανακυκλώσιμο

 ◾ ια το τηγάνισμα σε υψηλές θερμοκρασίες   δανικό για καψάλισμα,  
ψήσιμο και σωτάρισμα

 ◾ εν παραμορφώνεται
 ◾ Κατάλληλο για όλες τις πηγές θερμότητας  επίσης επαγωγή
 ◾ Εφέ καύσης    συχνή χρήση καθιστά το τηγάνι καλύτερο και καλύτερο. 

σο πιο μαύρο γίνεται, τόσο λιγότερο κολλάει
 ◾ οντέλο       με   λα ές
 ◾ εν είναι ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων
Σι ερένιο τηγάνι  εκ. άρο  σε . Τεμ.
1   ά ο  υλικού  ιλ. 10008572 19,99

  ά ο  υλικού  ιλ. 10008573 24,99
2   ά ο  υλικού  ιλ. 34,99
3   ά ο  υλικού  ιλ. 10008575 38,99
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Επισμαλτωμένο χυτό αλουμίνιο

ΕπισμαλτωμένοΕπισμαλτωμένο ταψί   
από

 2499

Ταψί ψησίματος 
από

 9999
Κατσαρόλα ψησίματος 
με χυτό καπάκι, από

 14900

Πριτσινωμένες λα ές
Πολυστρωματικό υλικό   ή   
στρώσεων

ατσαρόλες ησίματος με χυτό καπάκι
 ◾ λικό  Επισμαλτωμένο χυτό αλουμίνιο
 ◾ έλτιστη κατανομή θερμότητας για ομαλό μαγείρεμα
 ◾ Εσωτερικά κρεμ επισμαλτωμένη και ανθεκτική στις γρατζουνιές
 ◾ Το καπάκι είναι κοίλο και μπορεί να γεμίσει με παγάκια, με αποτέλεσμα το σχη-
ματισμό λεπτών σταγονιδίων ατμού, τα οποία υγράνουν την τροφή καθόλη τη 
διαδικασία μαγειρέματος

 ◾ Κατάλληλο για όλες τις πηγές θερμότητας  επίσης επαγωγή , ασφαλή σε φούρνο  
χωρίς περιορισμό θερμοκρασίας

 ◾ εν είναι ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων 

Κατσαρόλα ησ ματο
με υτό καπάκι

   σε εκ. άρο  σε . Τεμ. 

12 2,7 l 20x9,5 3,5 10007925 149,–
13 4,2 l 24x11 4,9 10007926 189,–
14 7,2 l 28x12,6 6,5 10007927 229,–
15 4,6 l 29x22,5x10,7 5,8 10007928 199,–

Τα ιά ησίματος
 ◾ λικό  Εσωτερικά ανο είδωτος χάλυ ας   ματ, ε ωτερικά μαγνητικός ανο-
είδωτος χάλυ ας  , πολυστρωματικό υλικό   στρώσεων ή   στρώσεων

 ◾ Κατάλληλο για όλες τις πηγές θερμότητας
 ◾ ριστη θερμική αγωγιμότητα και ταυτόχρονα ε οικονόμηση ενέργειας μέσω 
αποδοτικής διανομής θερμότητας

 ◾ ταθερές, πριτσινωμένες λα ές για εύκολη μεταφορά
 ◾ Κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων, αντοχή σε φούρνο μέχρι     

Bratbleche Μ  σε εκ. . Τεμ. 
10  σρώσε ν 29x24x6 10008852 99,99

 στρώσε ν 32x26,5x7 10008853 119,–
11  στρώσε ν 37x34x6 10008851 139,–

πισμαλτ μένο 
τα  

  
σε εκ.

. Τεμ. 

 53x32,5x2 20071036 24,99
 53x32,5x4 20071037 26,99

16  53x32,5x6,5 20071038 29,99

πισμαλτωμένα 
τα ιά 
 ◾ λικό  Επισμαλτω-
μένο

 ◾ Κατάλληλο για πλυ-
ντήριο πιάτων

Τετράγωνο ταψί
από

2299

Τετράγωνα τα ιά
 ◾ λικό  Επιχρωμιονικε-
λιωμένος ανο είδωτος 
χάλυ ας   

 ◾ Ανθεκτικό σε χτυπή-
ματα

 ◾ Ασφαλές σε πλυντή-
ριο πιάτων

Τετράγ νο 
τα

 
σε εκ.

εριε . 
σε 

. Τεμ.

30x25x4,3 2,6 10008547 22,99
17 35x27x4,3 3,6 10008548 31,99

45x33x4,5 6,5 10008549 49,99

ουζίνα
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αψί ψησίματος/ 
πίτσας, από

379

πλε χάλυβας

αψάκι πίτσας 
από

1099

αψί ψησίματος, από

2199
Γάντι φούρνου 

1499 Πληροφορίες υλικού
Γάντι φούρνου

Pyrostar®

ικτό ύφασμα
από βαμβάκι και 

πολυεστέρα

S er r ®

χι ραμμένα

πλε χάλυβας

Ταψιά ψησίματος
 ◾ λικό  νο είδωτο
 ◾ Πάχος υλικού   χιλ.
 ◾ Εύκολος καθαρισμός, ασφαλές στο πλυντήριο 
πιάτων

 ◾ έγεθος N

Τα  ησ ματο  
Μ  σε εκ.

. Τεμ.
€

10008570 21,99
8 10008571 24,99

Ταψιά ψησίματος/πίτσας
 ◾ λικό  πλε χάλυβας
 ◾ σχυρή έκδοση πάχος υλικού  ,  χιλ.  με κυρτές άκρες
 ◾ εν είναι ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων, παρακαλείστε να προσέχετε τις 
οδηγίες καθαρισμού

 ◾ νθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι τους  
 ◾ Περισσότερα μεγέθη στο . re . r
Τα  ησ ματο
π τσα

  
σε εκ.

Μ   
σε εκ.

. Τεμ.  
€

1 στρογγυλό – 10040290 3,79
2 ορθογώνιο – 10040294 10,99

Ταψάκια πίτσας
 ◾ λικό  πλε χάλυβας
 ◾ δανικό για πίτσα, τάρτες και πολλά άλλα
 ◾ αμηλή άκρη , ελαφρά ανυψωμένη
 ◾ Καμία παραμόρφωση, ε αιρετική μεταφορά θερμότητας
 ◾ κληρή μικροδομή  χηματίζει ένα στρώμα αέρα ανάμεσα στα τρόφιμα 
και το ταψάκι

 ◾ οντέλο με διάτρητο πάτο  Για τραγανή επιφάνεια
 ◾ εν προκαλεί λεκέδες στον πάτο της ζύμης
 ◾ Πάχος υλικού   χιλ.
 ◾ εν είναι ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων
 ◾ Περισσότερα μεγέθη στο . re . r 
Τα άκι π τσα  σε εκ. . Τεμ. 
3 στρογγυλό 32 10008789 10,99
4 στρογγυλό ιάτρητο 32 10008794 12,99

Γάντι φούρνου
 ◾ Πολυστρωματικό, σχεδιασμένο για χειρισμό 
θερμών αντικειμένων μέχρι   

 ◾ Ε ωτερικό υλικό P r r , μη εύφλεκτο και 
ε αιρετικά ανθεκτικό

 ◾ Επένδυση από S er r , στρώμα  
και επένδυση από 

 ◾ ήκος  εκ., εργονομικό σχήμα για καλύτερο 
χειρισμό 

 ◾ Κατάλληλο για δε ιό- και αριστερόχειρες
 ◾ εν πλένεται στο πλυντήριο, είναι εύκολο να  
καθαριστεί με ένα υγρό πανί

 ◾ Γάντια κατηγορίας 
 ◾ Πρότυπο  , N - , N- - . 
άντι ούρνου . Τεμ. 
9 μαύρο 10007953 14,99

Γάντια φούρνου 
ζευγάρι

 99

Γάντια φούρνου
 ◾ λικό  δέρμα αγελάδας
 ◾ χεδιασμένο για το χειρισμό θερμών αντικειμέ-
νων μέχρι   

 ◾ Ε αιρετικά ανθεκτικό
 ◾ ο προσαρμοσμένο σχήμα τριών δακτύλων δι-
ευκολύνει τοπιάσιμο και εγγυάται την επιδέ ια 
κίνηση και την καλή πρόσφυση

 ◾ ήκος   εκ., μανσέτα  εκ. για την προστα-
σία των μασχάλων

 ◾ Γάντια κατηγορίας 
 ◾ Πρότυπο  N - , N - ,  

 
άντια ούρνου . ευγάρι 
5 γκρι 10007952 21,99

αδωτήρι, από

1499

Κόφτης 

6499

Λαδωτήρι
 ◾ λικό  νο είδωτος χάλυβας /  με λαβή για 
ευκολότερο χειρισμό

 ◾ ντιολισθητικό στόμιο εκχύσεως
 ◾ εν είναι ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων
α τήρι εριε . σε . Τεμ. 

10006442 14,99
6 10006443 17,99

10006444 21,99
1 10006445 24,99

Ε αιρετικά ακριβής κοπή
Εύκολος χειρισμός

πορεί να χρησιμοποιηθεί  
αμφίπλευρα

Κόφτης Mandolin
 ◾ νο είδωτος κοπτήρας, εφοδιασμένος με μια 
κλασσική λεπίδα και  διπλές λεπίδες e e 
λεπτή και χοντρή

 ◾ Κλασική λεπίδα από ανο είδωτο χάλυβα  
και λεπίδες e e από ανο είδωτο χάλυβα 

 ◾ επέραστη κοπή
 ◾ Κλίση λεπίδας  
 ◾ πορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές
 ◾ Εύκολος χειρισμός
 ◾ εν είναι ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων 
Κό τη  . Τεμ. 
7  εκ. 10006471 64,99

Κλασική λεπίδα

επίδα για λεπτοτεμαχισμό επίδα για  
χοντροτεμαχισμό

Κουζίνα
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www.horeca.gr Παράδοση σε  
όλο τον κόσμο

Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

έγιστη χωρητικότητα   
Εργαλειοθήκη
ι περιέκτες περιλαμ άνονται στο πεδίο παράδοσης

Τρόλε  καθαριότητας 

11900

άντια μιας χρήσης 
συσκ. των 

 799

άντια μιας χρήσης
 ◾ άντια νιτριλίου μίας χρήσης  μαύρο  για το 
χειρισμό τροφίμων, πολύ καλή αντοχή σε λάδι, 
γράσα και χημικά

 ◾ ωρίς σκόνη    , , χωρίς λατέ   ιδανικό για 
πάσχοντες από αλλεργίες

 ◾ Αδιά ροχο, ελαστικό και ανθεκτικό στο σκίσιμο
 ◾ έλτιστη πρόσφυση
 ◾ ιανεμητής γαντιών   τεμάχια
 ◾ Πρότυπο     ,     και     και   

 

11   άντια μια  ρήση
Μέγεθο

Ref. Συσκ. τ ν 
€

S 10007937 7,99
M 10007938 7,99
L 10007939 7,99
XL 10007940 7,99

άντια μιας χρήσης 
συσκ. των   

699

άντια μιας χρήσης
 ◾ άντια μιας χρήσης λατέ  για το χειρισμό 
τροφίμων, ιδανικό και για τα νοικοκυριά και το 
εργαστήριο

 ◾ ωρίς σκόνη    ,
 ◾ ψηλή ελαστικότητα και άριστη αίσθηση αφής 
λόγω λεπτού λατέ

 ◾ Αδιά ροχη και ανθεκτική στο σκίσιμο
 ◾ ιανεμητής γαντιών   τεμάχια
 ◾ άντια κατηγορίας 
 ◾ Πρότυπο     ,    ,     και   

12   άντια μια  ρήση
Μέγεθο

Ref. Συσκ. τ ν 
€

S 10007929 6,99
M 10007930 6,99
L 10007931 6,99
XL 10007932 6,99

ολό αυτοκόλλητης επικά-
λυψης 

200

Ρολό αυτοκόλλητης επικάλυ ης 
 ◾ πλε, αδιαπέραστο από νερό και λίπος
 ◾ Αντιαλλεργικό, χωρίς λατέ , αναπνέει
 ◾ Ανταποκρίνεται στα πρότυπα  , δεν 
αφήνει υπολείμματα κόλλας

 ◾ Εύκολα στην αποκοπή

υτοκόλλητη επικάλυ η Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Ρολό
€

13 Ρολό  μ.   εκ. 10006441 9 2,–

άση χαρτιού 
επιτοίχια

4999
άση σάκου  

απορριμμάτων

00

Βάση σάκου απορριμμάτων
 ◾ Πλαίσιο από ανο είδωτους σωλήνες   σε   
τροχούς με φρένα στάθμευσης, πτερύγιο από 
ανο είδωτο ατσάλι με ελαστικές λωρίδες

 ◾ ε ερμητικό σύστημα σφιγκτήρα
 ◾ Αποφεύγει τον πολλαπλασιασμό των  ακτηρί-
ων 

 ◾ Εύκολος χειρισμός με πεντάλ ποδιών
 ◾ Παράδοση σε μεμονωμένα μέρη
 ◾ Εύκολο κρέμασμα των σάκων απορριμμάτων
 ◾ άρος     

άση σάκου απορριμμάτ ν
Μ  σε εκ.

Ref. Τεμ.
€

14 10006707 115,–
Μπλε σάκοι απορριμάτ ν   Τεμ. ρολό

    εκ. 6,49
    εκ. 6,99
    εκ. 7,99

Βάση χαρτιο  επιτοίχια
 ◾ λικό   εταλλικό ασημί και μπλε, για τοποθέ-
τηση σε τοίχο

 ◾ δοντωτό μαχαίρι για εύκολο και καθαρό σκίσι-
μο του χαρτιού

 ◾ Το υλικό τοποθέτησης δεν περιλαμ άνεται
 ◾ αρτί ρολό μπλε,  φυλλο  ,      μ , παρα-
καλούμε να παραγγείλετε χωριστά

Στήριγμα το ου Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ.
€

Τεμ.
€

15 Μ   εκ. 10007961 1 49,99
Ρολό αρτιού   ύλλα
16   εκ. 10007962 2 14,99

ουζίνα

Τρόλε  κα αριότητας
 ◾ λικό   άφια από ενισχυμένο πολυπροπυ-
λένιο, πλαίσιο από ανοδιωμένους σωλήνες 
αλουμινίου

 ◾ Ε αιρετικά σταθερό καρότσι με   ράφια
 ◾  περιστρεφόμενους τροχούς,   από αυτούς 
με φρένο

 ◾  παράδοση σε μεμονωμένα μέρη, για συναρ-
μολόγηση, χρησιμοποιήστε ματσόλα

 ◾ Περιέκτης μαχαιροπήρουνων και απορριμμά-
των  κάδος πολλαπλών χρήσεων  από πολυ-
προπυλένιο που περιλαμ άνεται στο πεδίο 
παράδοσης

 ◾ ιαστάσεις δοχείο μαχαιροπήρουνων  
, ,  εκ.

 ◾ οχείο απορριμμάτων διαστάσεων  κάδος πολ-
λαπλών χρήσεων   , , ,  εκ. 

10  Τρόλε  καθαριότητα
πόσταση μεταξύ ρα ιών  εκ.

Μέγιστη ρητικότητα 120 kg
Μέγιστη ρητικότητα ανά ρά ι 40 kg

 σε εκ.
Ρά ι  σε εκ.
Ref. 10008214
Τεμ. 119,–
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ίνι χωνί γαρνιρίσματος

 6599
ωνί, από

 299

ωνιά  
 ◾ ουρτσισμένος ανο είδωτος χάλυ ας   
 ◾ αθύ σχήμα με θηλιά ανάρτησης 
 ◾ Ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων 
Χ ν

 σε εκ.
 οπή

εξό ου 
εκ.

. Τεμ. 
€

2 5,5x5,5 0,9 10008691 2,99
3 9x13 0,9 10008692 5,99

Με λα ή
4 12x13 1,2 10008693 7,99

ιφόν σαντιγί
 ◾ λικό σώματος μπουκαλιού  Επιχρωμιο νικελιω
μένος ανο είδωτος χάλυ ας  , κατάλληλο για 
πλυντήρια πιάτων

 ◾ λικό κεφαλής  Αλουμίνιο, δεν είναι κατάλληλο για 
πλυντήρια πιάτων

 ◾ Περιλαμ άνει   πλαστικές ρά δους γαρνιρίσματος
 ◾ Κατάλληλο για ζεστά και κρύα υγρά
 ◾ ωρίς αμπούλες σαντιγί, παρακαλώ παρακαλώ 
εχωριστά

 ◾  χρόνια εγγύηση

Σι όν σαντιγ εριε .
σε 

. Τεμ.
€

5 0,5 20070535 67,99
6 1 20070536 72,99

ιφόν σαντιγί, 
από

6799

μπο λες σαντιγί και σόδας
 ◾ Κατάλληλες για       

,           

 ◾  κάψουλα είναι επαρκής για  ,  λίτρο υγρού

. Συσκ. Τεμ. 
  A μπούλε  σό α

7 Συσκ. τ ν 10008631 5,49 0,55
μπούλε  σαντιγ
8 Συσκ. τ ν 20070537 9,36 0,39

Αμπούλα σαντιγί

 039
Ανο είδωτο κόσκινο

2499

νοξείδωτο κόσκινο
 ◾ Κόσκινο από ανο είδωτο χάλυ α
 ◾ ε τέσσερα εναλλασσόμενα κόσκινα  μέγεθος 
πλέγματος   χιλ.,   χιλ.,   χιλ. και  ,  χιλ.

 ◾ Ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων

νοξε το
κόσκινο

 σε εκ. . Τεμ. 

9 20 10008590 24,99

 εναλλά ιμα κόσκινα

πωλ κουζίνας εξαιρετικής ποιότητας
 ◾ λικό  Από επιχρωμιο νικελιωμένο ανο είδωτο 
χάλυ α  ,  αριάς ποιότητας  πάχος υλικού  ,  
χιλ.

 ◾ ολ οειδές,  αθύ σχήμα για αποτελεσματική ανά
δευση και χτύπημα

 ◾ Ε ωτερικά γυαλισμένα εσωτερικά σατινέ
 ◾ Κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

Μπ λ κουζ να
 σε εκ.

εριε .
σε 

. Τεμ.
€

14x6 0,5 10029994 3,99
18x7,5 0,75 20070461 5,49
22x9,5 2 10029996 7,99
26x11,5 3 10029997 11,49

10 30x13,5 5 10029998 14,79
36x15 8 10029999 18,79

πωλ κουζίνας  
από

 399

ρματα
 ◾ λικό  Επιχρωμιο νικελιωμένος ανο είδωτος χά
λυ ας 

 ◾ Αδιά ροχος, υγιεινός σχεδιασμός
 ◾  σύρματα, πάχος λα ής  ,  εκ.
 ◾ Κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

Σύρμα . Τεμ. 
Μήκο   εκ. 20070564 8,99

11 Μήκο   εκ. 20070565 9,99
Μήκο   εκ. 10040170 10,99
Μήκο   εκ. 20070566 11,99

ύρμα, από

899

στρες ζ μης
 ◾ λικό  Επιφάνεια από καουτσούκ σε σχήμα κου
ταλιού

 ◾ Επιτρέπει λεπτομερή από εση των δοχείων χωρίς 
να αφήνει γρατζουνιές

 ◾ Πολύ εύπλαστο και ελαστικό
 ◾ ια εγκοπή στη λα ή εμποδίζει την ολίσθηση στο 
δοχείο

 ◾ έγιστη θερμοκρασία λειτουργίας      
 ◾ Αντι ακτηριδιακή λα ή
 ◾ Ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων 

ύστρα ζύμη . Τεμ. 
Μήκο   εκ. 10008539 3,89

12 Μήκο   εκ. 10008540 5,89
Μήκο   εκ. 10008541 7,89

ύστρα ζύμης,  
από

389

ουζίνα

ίνι χωνί γαρνιρίσματος
 ◾ λικό  Επιχρωμιο νικελιωμένος ανο είδωτος χά
λυ ας 

 ◾ Εργονομικά διαμορφωμένη λα ή πολυαμιδίου
 ◾ Απλά πατήστε το κουμπί
 ◾ οδος   χιλ.
 ◾ ια κομψό γαρνίρισμα των πιάτων με σάλτσες, 
διακόσμηση επιδορπίων, γέμισμα με σοκολάτα και 
πολλά άλλα

 ◾ Περιλαμ άνει αντιολισθητική  άση με επίστρωση 
από σιλικόνη

 ◾ Κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

Μ νι ν  
γαρνιρ σματο

εριε .
σε σε εκ.

. Τεμ.
€

1 Με άση 0,8 15x15,5 10022783 65,99
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

πελλα μέτρησης
◾ λικό  Ανο είδωτος χάλυ ας   ημιγυαλιστερός, 
με στόμιο

◾ Κλίμακα σε χιλιοστόλιτρα και ούγγιες
◾ Ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων

Κύπελλο
μέτρηση

εριε . 
σε 

 
σε εκ.

. Τεμ.
€

13 500 9x10,5 10008698 12,99
700 10,5x11,5 10008699 15,99

1000 12x13 10008700 17,99
1500 14x15 10008701 20,99
2000 15x17 10008702 23,99

Κύπελλο μέτρησης 
από

1299

έσουλες γενικής χρήσης
◾ λικό   ουρτσισμένος ανο είδωτος χάλυ ας 
◾ δανικό για ζάχαρη, αλεύρι και πολλά άλλα
◾ Ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων

Σέσουλα γεν. ρήση
Μήκο  σε εκ.

εριε .
σε 

. Τεμ.  
€

18 50 10008705 7,99
18,5 70 10008706 8,49
21 140 10008707 9,99

14 24 240 10008708 11,99
25 300 10008709 12,99
28 364 10008710 14,99
28 472 10008711 16,99

έσουλα γενικήςχρήσης
από

 99

ηχανική ζυγαριά κουζίνας
◾ λικό   υαλισμένος ανο είδωτος χάλυ ας 
◾ πωλ αφαιρούμενο     εκ. , ε αιρετική σταθε-
ρότητα στη ζυγαριά

◾ εγάλη οθόνη
◾ ειτουργία από αρου

◾ υγιστική ικανότητα     με ακρί εια   

Μη ανική ζυγαριά
κουζ να

. Τεμ.
€

16 ο   εκ. 10006463 39,99

ηχανική ζυγαριά 
κουζίνας

 99

ετ δοσομετρικά κουτάλια
◾ λικό  Ανο είδωτος χάλυ ας 
◾ α ή με ένθετο σιλικόνης
◾  κουτάλια διαφορετικής χωρητικότητας  ,      

,             ,        
◾ Ασφαλές σε πλυντήριο πιάτων

Σετ οσομετρικών κουταλιών . Σετ 
15           

 εκ. 10008703 8,99

ετ δοσομετρικά κουτάλια

 99

ηφιακή ζυγαριά κουζίνας ακριβείας
◾ λικό  Πλαστικό, επιφάνεια ζύγισης από ανο είδω-
το χάλυ α για εύκολο καθαρισμό

◾ ονάδες              
◾ ειτουργία από αρου
◾ Ακρί εια οθόνης  ,  
◾ έγιστο  άρος   
◾ Επιφάνεια ζύγισης   εκ.
◾ αμηλή κατανάλωση ενέργειας μέσω χρονοδιακό-
πτη και αυτόματο κλείσιμο

◾ ιάρκεια ζωής    ώρες
◾ παταρίες συμπεριλαμ άνονται
◾ Παράδοση με προστατευτικό κάλυμμα

ηφιακή ζυγαριά
κουζίνας ακρι είας
Μ  σε εκ.

. Τεμ.  
€

17 19x26x7,8 10006503 149,–

ηφιακή ζυγαριά κουζίνας
ακρι είας

14900

ρονόμετρο

 99

ρονόμετρα
◾ λικό  Ανο είδωτο και πλαστικό
◾ Το αναλογικό μοντέλο μπορεί να ρυθμιστεί ανά 
λεπτό  μετα ύ   και   λεπτών

◾ Το ψηφιακό μοντέλο  συμπεριλαμ ανομένης της 
μπαταρίας  είναι πιο ακρι ές και ρυθμίζεται ανά-
δευτερόλεπτο

◾ άρη στην μαγνητική του πλάτη, και τα δύο χρονό-
μετρα μπορούν να τοποθετηθούν ή να συνδεθούν 
σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες

Χρόνόμετρο . Τεμ. 
18 αναλογικό 10007963 11,99
19 η ιακό 10007964 11,99

ερμόμετρο ακίδας
◾ Αισθητήρας θερμοκρασίας υλικού  επιχρωμιο νι-
κελιωμένος ανο είδωτος χάλυ ας 

◾ Κατάλληλο για ζεστά και κατεψυγμένα τρόφιμα

ερμόμετρο ακ α  20
 σε εκ. 4,9x1,8x18

ισθητήρα  θερμοκρασ α  Μ σε 
εκ.  εκ.

ύρο  μέτρηση     
κρ εια μέτρηση  

. 10080922
Τεμ. 13,99

ερμόμετρο ακίδας 

 99
πέρυθρο 

θερμόμετρο

 99

Υπέρυ ρο ερμόμετρο
◾ Αριθμητικό θερμόμετρο με διπλό λέιζερ, με ανέπα-
φη τεχνολογία

◾ εγάλη ακρί εια μέτρησης σε λιγότερο από ένα 
δευτερόλεπτο

◾ θόνη   οπίσθιου φωτισμού
◾ θόνη σε   και 
◾ Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από   δευτε-
ρόλεπτα

◾ Παράδοση χωρίς μπαταρία 

21  πέρυθρο θερμόμετρο
 σε εκ. 10x4,5x15,5

ύρο  μέτρηση      
κρ εια μέτρηση  
άρο  

. 10008944
Τεμ. 69,99

ουζίνα
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εμβράνη BPA free

άση τοίχου για μεμβράνη/
αλουμινόχαρτο

 3999

ολό μεμβράνης

 999

νοιχτήρι κονσερβών

 6999

ουρωτήρι, από

 5999

Πρέσα σκόρδου

 2499

Πίνακας πληροφοριών, 
από

 2299
 μήκη

πάτης κρέατος

 2799
Κόφτης τηγανητής 
πατάτας

 2999
Πολτοποιητής

 3899

Εύκολος χειρισμός

Πίνακας πληροφοριών
 ◾ λικό  ευκό πλαστικό
 ◾ Εύκολη τοποθέτηση - ακόμη και το ένα πάνω στο 
άλλο - και αφαίρεση εγγράφων από ενσωματωμέ-
νες γυάλινες μπάλες

 ◾ Εύκολη εγκατάσταση με κόλληση ή βίδωμα, περι-
λαμβάνει υλικό τοποθέτησης

νακα  πληρο οριών Μ
σε εκ. 

. Τεμ.
€

1 10070608 22,99
10070609 29,99

Κόφτης τηγανητής πατάτας 
 ◾ λικό  νο είδωτος χάλυβας
 ◾ Παρέχεται με  κόφτες για τηγανητές πατάτες σε 
διαφορετικά μεγέθη   /  /  εκ.

 ◾ Επίσης ιδανικό για κόψιμο φρούτων και λαχανικών 
σε τετράγωνο σχήμα

 ◾ ταθερό λόγω βεντούζας
 ◾ όνο το σώμα είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιά-
των, όχι τα ένθετα

Κόφτης τηγανητής πατάτας . Τεμ. 
5 Μ   εκ. 10008721 29,99

Πολτοποιητής
 ◾ λικό  νο είδωτος χάλυβας /  με μοχλό για 
εύκολη εφαρμογή

 ◾ σφαλές για πλυντήριο πιάτων

ολτοποιητή . Τεμ. 
6 Μ   εκ. 10008724 38,99

Μπάτης κρέατος
 ◾ λικό  επιχρωμιωμένος χυτός ψευδάργυρος
 ◾ εγάλο και βαρύ για επίπεδο χτύπημα και μαλά-
κωμα του κρέατος

 ◾ αλακώνει χωρίς να βλάπτει τις ίνες
 ◾ εία επιφάνεια
 ◾ εν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων
 ◾ άρος   

Μπάτη  κρέατο . Τεμ. 
7 Μ   εκ. 10008723 27,99

Ανοιχτήρι κονσερβών
 ◾ πό την κλίση της ράβδου 
ε ασφαλίζεται η βέλτιστη  
λειτουργία

 ◾ ε στρογγυλεμένες άκρες
 ◾ Για επιφάνειες εργασίας μέγιστου 
πάχους ,  εκ.

 ◾ Επιφάνεια κονσέρβας  ,  εκ.
 ◾ έγιστο ύψος κονσέρβας   εκ.
 ◾ άρος   κιλά

. Τεμ. 
8 νοι τήρι κονσερ ών 20070796 69,99

νταλλακτική λεπ α 20070797 4,49

. Ρολό Τεμ. 
Μεμ ράνη  πά ο    Μ
2  εκ.   μ. 10006403 9,99
λουμινό αρτο  πά ο    Μ
3  εκ.   μ. 10006401 19,99
άση το ου για μεμ ράνη  αλουμινό αρτο  Μ
4  εκ. 10006402 39,99

Μεμβράνη / Αλουμινόχαρτο /  
Βάση για μεμβράνη / αλουμινόχαρτο

 ◾ ολό φιλμ σε χάρτινο διανεμητής
 ◾ εμβράνη BPA free
 ◾ λουμινόχαρτο για ζεστό και κρύο
 ◾ Για τη συσκευασία και την αποθήκευση τροφίμων 
στο ψυγείο ή στον καταψύκτη

 ◾ Εικ. 4  άση τοίχου για μεμβράνη / αλουμινόχαρ-
το, παρέχεται χωρίς υλικό τοποθέτησης.

Πρέσα σκόρδου 
 ◾ λικό  νο είδωτος χάλυβας /  με πτυσσόμενο 
πλέγμα

 ◾ Εύκολο στον καθαρισμό

ρέσα σκόρ ου
Μ  σε εκ.

. Τεμ.
€

9 10008683 24,99

Σουρωτήρια
 ◾ λικό  επιχρωμιο-νικελιωμένος ανο είδωτος χά-
λυβας /

 ◾ Ε αιρετικά βαριά ποιότητα
 ◾ Κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

Σουρ τήρι  σε εκ. . Τεμ. 
10 20 10022045 59,99

24 10022040 68,99

Κουζίνα
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

νθετος κάδος

Αντιολισθητική  άση

Ενδιάμεσα ράφια

ιάφανο καπάκι

Εργονομική λα ή

ταθερός πλαστικός κάδος

Αποστράγγιση νερού

ωρητικότητα    
 ενδιάμεσα ράφια
Αντιολισθητική  άση
Επαγγελματική ποιότητα
Ε ειδικευμένος σχεδιασμός

τεγνωτήριο λαχανι-
κών AMANIDA

 11900

α ίδες γενικής χρήσης, 
από

 699
ε   μήκη

α ίδες γενικής χρήσης, από

 499

Πηρούνα κρέατος

 799

ε   μήκη

τεγνωτήριο λαχανικών AMANIDA
 ◾ λικό  Πλαστικό
 ◾ ωρητικότητα    
 ◾ Εργονομικός χειρισμός
 ◾ Αντιολισθητική  άση
 ◾ Επαγγελματική ποιότητα
 ◾ Αποστράγγιση νερού με ε ωτερικό σωλήνα  περι-
λαμ άνεται στην παράδοση

 ◾ ιαφανές καπάκι για καλύτερη εικόνα
 ◾ Ελκυστική σχεδίαση
 ◾  ενδιάμεσα ράφια στο καλάθι για να διαχωρίσετε 
τα διάφορα περιεχόμενα

 ◾ Το  ένθετο  κάδου  είναι  κατάλληλο  για  πλυντήριο 
πιάτων

AMANIDA
σε εκ.

εριε . 
σε 

. Τεμ. 
€

11 41x58,5 30 10008483 119,–

αβίδες γενικής χρήσης
 ◾ λικό λα ής  Επιχρωμιωμένος χάλυ ας 
 ◾ λικό λα ίδας   ιλικόνη
 ◾  λα ίδα σιλικόνης είναι ανθεκτική σε θερμοκρα-
σίες μέχρι τους   

 ◾ Κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

α ε  γενική  ρήση Μήκο  σε  εκ. . Τεμ. 
12 24 10022228 6,99

30 10022229 7,99
40 10022327 8,99

αβίδες γενικής χρήσης
 ◾ λικό  Ανο είδωτος χάλυ ας
 ◾  μοντέλα για να διαλέ ετε
 ◾ ι λα ίδες των   εκ. είναι ιδανικές για εστίες ψη-
σίματος, σχάρες και μπάρμπεκιου

 ◾ Πάχος υλικού   ,  χιλ.   
α ε  γενική  ρήση . Τεμ. 
13 Μήκο   εκ. 10008596 4,99

Μήκο   εκ. 10008619 5,99
Μήκο   εκ. 10008620 6,99

παγγελματικά βοη ήματα  
κουζίνας
 ◾ λικό  επιχρωμιο νικελιωμένος 
 ανο είδωτος χάλυ ας 

 ◾ αριά ποιότητα
 ◾ λα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από ένα κομμάτι
 ◾ Κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων

Ø
σε εκ.

Συνολ. μήκο  
σε εκ.

. Τεμ.
€

Κουτάλι ητού Μ  σε εκ. 
14 – 48 10022225 8,39

ηρούνα κρέατο
15 – 34,5 10021899 7,99
Κουτάλα ξα ρ σματο  με πλέγμα   ιλ. πά ο
16 16,5 57 10081492 11,79
17 20 60,5 10081493 13,29

ιάτρητη κουτάλα ξα ρ σματο
8 37,5 10022219 6,49

18 10 40,5 10022220 7,49
12 46,5 10022221 8,49

Ø
σε εκ.

Συνολ. μήκο  
σε εκ.

. Τεμ.
€

ιάτρητη κουτάλα ξα ρ σματο
16 53,5 10022222 11,49

Κουτάλα  περιε όμενο σε 
0,08 7 35 10022212 6,99
0,125 8 38 10022213 7,99
0,15 9 40 10022214 8,99
0,25 10 42,5 10022215 10,49
0,3 11 45 10022216 13,99
0,55 14 48,5 10022217 19,99

19 0,65 16 51 10022218 22,59
άση για κουτάλε

20 Με  γάντζου 60 10022397 16,49

ουζίνα
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Απαλό σαπούνι     
 

024

Αποκλειστικός σχεδιασμός
Αναζωογονητικό και συναρπαστικό
ερματολογικά ελεγμένο

ειρά περιποίησης  
Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο  ενοδοχείο σας, οι επισκέπτες σας θέλουν 
να έχουν κάτι πολύ  εχωριστό.  χι μόνο η ατμόσφαιρα και η άνεση, αλλά και οι 
μικρές, ωραίες λεπτομέρειες κάνουν το  ενοδοχείο σας να  εχωρίζει από το πλή-
θος.  ια σειρά αποκλειστικής φροντίδας όπως το     για παράδειγμα. 
ε αυτό το αφρόλουτρο, σαμπουάν, λοσιόν σώματος και σαπούνι, το λουτρό του 
ενοδοχείου γίνεται μια όαση ευε ίας. Τα εκχυλίσματα αλάτων αναζωογόνησης και 
ευε ίας     διασφαλίζουν ότι οι πελάτες σας αισθάνονται άνετα. 
 ε αιρετική σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από ένα   μπουκάλι φαρμάκων.
ωρίς . ερματολογικά ελεγμένο.

SILKY WHITE Ref. Τεμ.
συσκ.

Συσκ. Τεμ. 

1 Σαμπουάν για μαλλιά και σώμα   216 0,64
2 Τζελ για α ρόλουτρο   216 0,64
3 οσιόν σώματο   216 0,67
4 παλό σαπούνι   400 0,24

ρηματοκιβώτιο δωματίου C
ε αυτό το χρηματοκι ώτιο δωματίου όχι μόνο προσφέρετε στους επισκέπτες σας 

μια λύση άνεσης και ασφάλειας, αλλά και μια καλή ποιότητα του υλικού. Ε ίσου ση-
μαντική είναι η ευκολία στη χρήση και η α ιόπιστη λειτουργία χωρίς προ λήματα. 
ια καταστάσεις έκτακτης ανάγκης υπάρχουν   κλειδιά καθώς και ο κύριος κωδικός. 
Το χρηματοκι ώτιο με διαστάσεις  ,  προσφέρει αρκετό χώρο για φορη-
τούς υπολογιστές μέχρι   ίντσες και το χρηματοκι ώτιο με διαστάσεις  ,  
για φορητούς υπολογιστές έως   ίντσες.  πές  ιδώματος παρέχονται στο κάτω 
και στο πίσω μέρος του περιέχονται υλικά τοποθέτησης  τοποθέτησης.  ειτουργεί 
με μπαταρία, οι μπαταρίες δεν περιλαμ άνονται.  ε οθόνη  .

SECURO εριε όμενο   εριε όμενο  
Μ  σε εκ. εξ τερικά
Μ  σε εκ. εσ τερικά

ροσαρμογή για   
Μπαταρ α
Χρώμα μαύρο μαύρο

άρο  σε 
Ref.
Τεμ. 119,– 129,–

παγγελματικά πιστολάκια για τα μαλλιά
να πιστολάκι μαλλιών στο μπάνιο είναι η ιδανική υπηρεσία για τους καλεσμένους 

σας.  άρη στην τεχνολογία          , αυτό το υψηλής ποιότητας 
πιστολάκι μαλλιών φέρνει περισσότερη λάμψη και ελαστικότητα στα μαλλιά των 
καλεσμένων σας και διευκολύνει το στυλιζάρισμα.  ιαθέτει εργονομική λα ή και σπι-
ράλ καλώδιο, το φίλτρο τρίχας μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό.   ασφάλεια είναι 
επίσης σημαντική  Είναι ε οπλισμένο με ασφάλεια που πρέπει να πατηθεί δυνατά για 
να ενεργοποιήσετε το πιστολάκι.  ια ε οικονόμηση χώρου, αποθηκεύεται σε ένα μο-
ντέρνο στήριγμα τοίχου, το οποίο είναι επίσης ο κύριος διακόπτης.   χρόνια εγγύηση.

ρκετά επίπεδα ανεμιστήρων και ερμότητας!
ε έλεγχο υπερ έρμανσης!

παγγελματικό πιστολάκι για τα 
μαλλιά

6 λευκό μαύρο

 σε εκ.
Τάση σύν εση         

άρο  σε   
Μεγ. μήκο  καλ ου     
Ref. 
Τεμ. 99,99 99,99

Επαγγελματικό  
πιστολάκι για τα  
μαλλιά

9999

ρεμάστρα ρο χων C
 πραγματικά καλή ε υπηρέτηση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Το καλύτερο παρά-

δειγμα είναι οι υψηλής ποιότητας κρεμάστρες ρούχων  .  χουν  μια ρά δο 
παντελονιού καθώς και δύο γάντζους για άνετο κρέμασμα φούστας και διατίθενται 
σε δύο χρώματα γκρι μπεζ και ανθρακί.   επιφάνεια στους ώμους είναι   εκ. Το 
ασημί χρωματισμένο άγκιστρο στην έκδοση χωρίς αντικλεπτικό μηχανισμό είναι 
   χιλ.  το μοντέλο με αντικλεπτικό μηχανισμό      .  άντζος εικ. 10  παρα-

καλώ παραγγείλετε  εχωριστά .
Υλικό: λαστικό.
PERCIO Μ  σε

εκ.
Ref. Τεμ.

συσκ.
Συσκ. Τεμ.

ανθρακ
8 ρ  αντικλεπτικό μη ανισμό 12 2,99

αντικλεπτικό  μη ανισμό 12 2,99
γκρι μπεζ

ρ  αντικλεπτικό μη ανισμό 12 2,99
9 αντικλεπτικό  μη ανισμό 12 2,99
άντζο  για αντικλεπτικό μη ανισμό  παρακαλώ παραγγε λτε ξε ριστά
10 κατάλληλο για .  και 

 12 0,99

Κρεμάστρες ρούχων 
, από

299
Αποκλειστικός  
σχεδιασμός

ρηματοκι ώτιο δωματίου 
, από 

11900

ενοδοχειακός εξοπλισμός
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Πατάκι μπάνιου
 

699
Πετσέτα χεριών

 

599

ειρά πετσετών 
φυλλες πετσέτες μπάνιου ανθεκτικές σε υψηλή ποιότητα, απορροφητικές και με  
μαλακή  αμ ακερή  αφή.  ταθερής  διάστασης,  διπλές  ραφές.  Είναι  δυνατό  το  
κέντημα.
Υλικό: 100% βαμβάκι. 5 °C πλενόμενες, αν εκτικές σε χλώριο.
Βάρος περίπου 600 g/μ . ατάκι μπάνιου περίπου 800 g/μ .

EASY Μ  σε εκ. . Τεμ. συσκ. Συσκ. Τεμ. 
11 ετσέτα εριών – 5,99

ετσέτα μπάνιου – 11,99
12 ετσέτα παραλ α – 17,99

ετσέτα καλεσμέν ν 5 3,39
13 ατάκι μπάνιου – 6,99

πουρνο ζια 
Πολυτελές μπουρνούζι για εκείνον και εκείνη με ανοιχτό γιακά, μαλακό  ελούδο 
ε ωτερικά και απορροφητικό πετσετέ ύφασμα εσωτερικά. Το αναμειγμένο ύφασμα 
αφήνει το μπουρνούζι να στεγνώσει γρήγορα και καλομαθαίνει τους επισκέπτες 
σας σε μια άνετη εφαρμογή.  ώστε στο μπουρνούζι μια ειδική πινελιά με το κέντη-
μα του λογότυπού σας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας  οηθήσουμε.  ήκος 
στο μέγεθος         εκ.
Υλικό: 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας, 5 °C πλενόμενο, αν εκτικό σε 
χλώριο. Βάρος περίπου 50 g/μ2.
PURES
Μέγεθο
14 λευκό
Τεμ. 39,99 39,99 39,99

πουρνο ζι MOTION
ψηλής ποιότητας, αφράτο μαλακό και απορροφητικό πετσετέ ύφασμα. Ευγενής, 

κομψή και  ε αιρετική ανθεκτική ποιότητα που  ταιριάζει στις ακραίες απαιτήσεις 
της  ενοδοχειακής  ιομηχανίας. Είναι δυνατό το κέντημα.  ήκος σε μέγεθος     
   εκ.

Υλικό: 5 % βαμβάκι, 41% ρεγιόν. 5 °C πλενόμενο, αν εκτικό σε χλώ-
ριο. Βάρος περίπου 400 g/μ2.

Μέγεθο
15 λευκό
Τεμ. 39,99 39,99 39,99

πουρνούζι 
PURES

 99

πουρνούζι

 99

ενοδοχειακός εξοπλισμός
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Συν υάστε το ξε ριστό ξύλινο κρε άτι σα

1/ πιλέξτε πλαίσιο κρεβατιο
 μεγέθη 

4/ λοκληρώστε με κομοδίνα
 μοντέλα

5/ πιλέξτε το αντίστοιχο στρώμα
σελ ε   

3/ υμπληρώστε το ξ λινο κεφαλάρι με ταιριαστά προσκέφαλα

Προσκέφαλο

Κλασική εμφάνιση Αιωρούμενη εμφάνιση

2/ πιλέξτε κεφαλάρι
 μοντέλα   μεγέθη 

Επικαλυμμένο κεφαλάρι   λευκό ύλινο κεφαλάρι

ρεβάτια
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

λα σιο κρε ατιού
εκ. 146x212x21 206x212x21
1 άγρια ρυ 10001846 10001847

Τεμ. 999,– 1299,–
εριλαμ άνονται ο ηγ ε  συναρμολόγηση .

πικαλυμένο κε αλάρι
 σε εκ. 200x160x16 260x160x16

2 λευκό 10001853 10001856
Τεμ. 449,– 549,–

ύλινο κε αλάρι
Μ  εκ. 162x38 222x38
3 άγρια ρυ 10001858 10001859

Τεμ. 349,– 499,–

ροσκέ αλο
εκ. 60x43
4 κα έ 10001861

Τεμ. 
  

139,–

Κομο νο
κλασική εμ άνιση  εκ. 50x40x35
5 άγρια ρυ 10001864

Τεμ. 199,–

Κομο νο
αι ρούμενη εμ άνιση  εκ. 50x43x37
6 άγρια οξιά 10001863

Τεμ. 189,–

Μασίφ ξύλινο κρεβάτι
ο κομψό κρεβάτι είναι κατασκευασμένο από μασίφ, 

υψηλής ποιότητας άγρια δρυ. ο ανθεκτικό εμποτι-
σμένο ύλο δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.
Πλαίσιο κρεβατιού
-  οντέρνα εμφάνιση με εσωτερικά μετατοπισμένο 

βάθρο
Επικαλυμμένο κεφαλάρι
-  Κατασκευασμένο από απομίμηση δέρματος υψηλής 

ποιότητας
-  ταθερή επε εργασία από εσωτερικό ύλινο πλαίσιο
-  λικό   πολυεστέρας

ύλινο κεφαλάρι
-  Ελαφριά κλίση για αυ ημένη άνεση του καθίσματος
-  Προσαρμόσιμο στο ύψος του στρώματος από ένα 

μετακινούμενο σύστημα
-  λικό  ασίφ άγρια δρυς
Προσκέφαλο
-  τιαγμένο από απομίμηση δέρματος ανθεκτικό στη 

βαφή και εύκολο στην περιποίηση
-  λικό   πολυεστέρας

Πλαίσιο κρεβατιού, από 

 00

ύλινο κεφαλάρι, από

 00

Κομοδίνο
-  Κλασική εμφάνιση με συρτάρι
-  ιωρούμενη εμφάνιση με συρτάρι, απαραίτητη η 

προσαρμογή στο πλαίσιο του κρεβατιού συμπερι-
λαμβάνεται το υλικό τοποθέτησης

-  λικό  ασίφ άγρια δρυς

Κρεβάτια
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πικαλυμένο κρεβάτι  
Το επικαλυμένο κρε άτι     έχει μια  εχωριστή πλάτη με δύο ανε-
άρτητα ρυθμιζόμενα μέρη. Το κι ώτιο είναι κατασκευασμένο από  ύλο και είναι 
εφοδιασμένο με άκαμπτο  ύλινο σκελετό.  πορείτε να επιλέ ετε ταιριαστά πόδια 
και στρώματα από την γκάμα μας. Τα πόδια πωλούνται χωριστά  δείτε εικ. 10    12 . 
πορείτε να  ρείτε περισσότερα χρώματα καλύμματα στο  . . .

ος πλαισίου κρεβατιο : 14,5 εκ.
εφαλάρι ους: 82 εκ.

Υλικό: άλυμμα 100% πολυεστέρας. Βάρος περίπου 0 g / μ2.
XARA DENVER

Μ εκ.
Μονό κρε άτι ιπλό κρε άτι

άρο  σε 31,8 65,7
γκρι μπεζ      30002422 2 30002423
κεραμι 1 30002429      30002420
υπόλευκο      30002427 3 30002419
Τεμ. 369,– 739,–

πικαλυμένο κρεβάτι  
Το πίσω μέρος του επικαλυμμένου κρε ατιού     είναι ε αιρετικά ευρύ-
χωρο για μια ε αιρετική εμφάνιση. Το κι ώτιο είναι κατασκευασμένο από  ύλο και 
είναι ε οπλισμένο με άκαμπτο  ύλινο σκελετό πλαίσιο.  πορείτε να επιλέ ετε ται-
ριαστά πόδια και στρώματα από την γκάμα μας. Τα πόδια πωλούνται χωριστά. 
πορείτε να  ρείτε περισσότερα χρώματα καλύμματα στο  . . .

ος πλαισίου κρεβατιο : 14,5 εκ.
εφαλάρι ους: 4,5 εκ.

Υλικό: άλυμμα 100% πολυεστέρας. Βάρος περίπου 0 g / μ2.
IVA DENVER

Μ εκ.
Μονό κρε άτι ιπλό κρε άτι

άρο  σε 31,5 61
γκρι μπεζ      30002425 5 30002428
κεραμι      30002421 6 30002418
υπόλευκο 4 30002435       30002426
Τεμ. 329,– 659,–

ιπλό κρε άτι  
 

73900

γκρι μπεζ κεραμιδί υπόλευκο

γκρι μπεζ κεραμιδί υπόλευκο

ιπλό κρε άτι  
 

65900

υθμιζόμενη πλάτη 

ρεβάτια
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

πικαλυμένο κρεβάτι  
Το μοντέρνο επικαλυμένο κρε άτι     με 
την καμπυλωτή πλάτη του είναι κάτι που δεν περνάει 
απαρητήρητο στο χώρο σας. Το κι ώτιο είναι κατα-
σκευασμένο από  ύλο και είναι εφοδιασμένο με άκα-
μπτο  ύλινο σκελετό.  πορείτε να επιλέ ετε ταιριαστά 
πόδια  και στρώματα από  την γκάμα μας. Τα πόδια 
πωλούνται χωριστά.  πορείτε να  ρείτε περισσότερα 
χρώματα καλύμματα στο  . . .

ος πλαισίου κρεβατιο : 12 εκ. 
εφαλάρι ους: 112 εκ. 

Υλικό: άλυμμα 100% πολυεστέρας. 
Βάρος περίπου 0 g / μ2.

ARYA DENVER
Μ εκ.

Μονό κρε άτι ιπλό κρε άτι

άρο  σε 38 71
γκρι μπεζ 7      
κεραμι      8
υπόλευκο      9
Τεμ. 339,– 669,–

ετ ποδιών για επικαλυμένα κρεβάτια 
Επιλέ τε  από  διαφορετικά  σύνολα  ποδιών  και  
δημιουργήστε το δικό σας κρε άτι  Αυτά τα μοντέρνα  
πόδια είναι διαθέσιμα σε ένα πακέτο των  .

Σετ πο ιών για επικαλυμένα 
κρε άτια

ο
σε εκ.

. Σετ τ ν 

κ νικά
10   A ύλινο πό ι 

MANOLA 16 30003089 29,99
11 Μεταλλικό πό ι 15 29,99
καμπυλ τά 
12   A Μεταλλικό πό ι 

MORRIN 17 30003090 34,99

ιπλό κρε άτι  
 

66900

γκρι μπεζ κεραμιδί υπόλευκο

ονό κρε άτι  
 

 33900

ρεβάτια
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ρεβάτι με πλαίσιο ελατηρίων με υφασμάτινο κάλυμμα MANHATTAN
Πλαίσιο ελατηρίων   ζωνών
   ζώνες για τέλεια στήρι η του σώματος
 Κουτί ύψους   εκ. με επικαλυμένα ελατήρια σε διαφορετικά πάχη για μεμονωμένη ανάρτηση
  ποδομή από  ύλο με πρόσφυση στις άκρες για μέγιστη χωρητικότητα φορτίου
   ελατήρια   μ
ειρά ποδιών
 Επιλέ τε από μεταλλικά ή  ύλινα πόδια
 Εύκολη τοποθέτηση στο κουτί με παρεχόμενες  ίδες
Κεφαλάρι
  ιατίθεται σε κωνικό σχήμα ή με διαμαντέ ύφανση
  ψηλή ποιότητα κατασκευής
  τοι αρό και ανθεκτικό στους λεκέδες
  λικό    πολυεστέρας

ό ια λικό
ρώμα

ο
σε εκ.

. Συσκ. τ ν 
€

5 Μεταλλικό πό ι  μέταλλο ασημ 13,0 59,99
6  ύλινο πό ι  ξύλο ασημ 8,5 10067155 39,99
7 ύλινο πό ι   ξύλο μαύρο 8,5 69,99

ημιουργήστε το ικό σα  κρε άτι με πλα σιο ελατηρ ν 
με υ ασμάτινο κάλυμα  

1/ ιαλέξτε πλαίσιο
 ρώματα υ ασμάτ ν   απομ μηση έρματο

2/ ιαλέξτε πόδια 
 μοντέλα

3/ ιαλέξτε κεφαλάρι
 μοντέλα   μεγέθη   υλικά

Κεφαλάρι με διαμαντέ ύφανσηΚωνικό κεφαλάρι

CHAPLIN KYLE VIDORA

υν ετικό φασμα

ανοιχτό γκρι

γκρι μπλε σοκολατί

άμμου

καφέ

πομίμηση δέρματος

ρεβάτια
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www.horeca.gr Παράδοση σε  
όλο τον κόσμο

Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

MANHATTAN πλα σιο ελατηρ ν  ζ νών Κ νικό κε αλάρι Κε αλάρι με ιαμαντέ ύ ανση
εκ. 90x200 100x200 160x160x16 260x160x16 160x160x16 260x160x16
γκρι μπλε 1   
σοκολατ 10001328 10003800 10003805
άμμου 10001329 10003801 10003806
ανοι τό γκρι 10001330 10003802
απομ μηση έρματο  κα έ 2  3  10003803 10003808
Τεμ. 389,– 399,– 449,– 499,– 499,– 549,–

Παίσιο ελατηρίων   ζωνών 
, από

 00

Κωνικό κεφαλάρι 
,  

 εκ.

 00

Κάλυμμα κατασκευασμένο από ύφασμα ή απομίμηση δέρματος
Αρθρωτό σύστημα
Εύκολη συναρμολόγηση

ρεβάτια
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Κάλυμμα από ύφασμα ή απομίμηση δέρματος
υμπεριλαμ ανομένου του στρώματος

αρέκλα κρεβάτι  
Τα χρώματα και τα υφάσματα ταιριάζουν με τα κρε ά-
τια ελατηρίων.  ε μια στιγμή, η πολυτελής πολυθρό-
να  μετατρέπεται  σε  πτυσσόμενο  κρε άτι  μεγέθους 

  εκ.  να  υψηλής  ποιότητας  άνετο  στρώμα  
αφρού με ύψος   εκ. είναι ήδη ενσωματωμένο.

ν εκτικός μηχανισμό αναδίπλωσης και ανάρτη
ση ελατηρίου υ ηλής ποιότητας. χρηστος. 

νταλλακτικό στρώμα διατί εται κατόπιν παραγ
γελίας. Υλικό: 100% πολυεστέρας.

MANHATTEN Μ ασμα μ άνιση έρματο Τεμ.
εκ. 1 γκρι μπλε 2 σοκολατ 3 άμμου 4 ανοι τό γκρι 5 κα έ €

με μεταλλικό πό ι 10001317 10001320 10001321 599,–
με ξύλινο πό ι 599,–
Ρι τάρι 10001322 10001323 10001324 10001325 10001326 49,99

Ριχτάρι για καρέκλα κρεβάτι
Ταιριαστό ριχτάρι για την καρέκλα.  ε επένδυση για 
την  κάλυψη  των  ρά δων.  έρνει  μια  πολυτελή  εμ-
φάνιση.  ρήγορος και  εύκολος χειρισμός.  πορείτε  
επίσης να χρησιμοποιήσετε το ριχτάρι για να καλύ-
ψετε το κρε άτι.
Υφασμάτινο κάλυμμα: 100% πολυεστέρας.

έμισμα: 100% πολυεστέρας.

Καρέκλα κρε άτι με μεταλλικό πόδι 
MANHATTEN

 00

ιχτάρι για καρέκλα
κρε άτι 

αρέκλα κρεβάτι
με υφασμάτινο κάλυμμα 

 

Αυτή η υψηλής ποιότητας καρέκλα κρε-
άτι μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ένα 

άνετο μονό κρε άτι.  άρη στο μεταλλικό 
σκελετό και  τη μοριοσανίδα,  είναι πολύ 
σταθερό  και  στι αρό.  Ακόμα  πιο  ελκυ-
στική είναι η αναδιπλούμενη καρέκλα σε 
συνδυασμό με το αντίστοιχο ριχτάρι, το 
οποίο διατίθεται  εχωριστά.

4  ανοιχτό γκρι 5  καφέ1  γκρι μπλε 2  σοκοκλατί 3  άμμου
οριοσανίδα

εταλλικός 
σκελετός

Κάλυμμα από 
ύφασμα ή 

απομίμηση 
δέρματος

φασμα μφάνιση δέρματος 

ρεβάτια
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

Κάλυμμα από ύφασμα ή απομίμηση δέρματος
υμπεριλαμ ανομένου του στρώματος

Ανατομικό πλαίσιο  
KOMFORT, από

9999

νατομικό πλαίσιο SPRING
 ζώνες.  πλες κολλημένες  ύλινες σχάρες σε ε αιρετικά 
εύκαμπτες,  ανθεκτικές  λαστιχένιες  άσεις.  ε  ελατήριο 
για εύκολο καθαρισμό κάτω από το κρε άτι.  εσαία ζώνη 
ρυθμιζόμενη μεμονωμένα.    ζώνη ποδιών και  κεφαλής 
ρυθμίζεται σε πολλαπλά ύψη. Κατάλληλο για όλους τους 
τύπους στρωμάτων.

SPRING Μονό
Μ σε εκ.

Σαν ε
7 γκρι λευκό

Τεμ. 199,– 199,– 199,–
SPRING Μονό ιπλό

Μ σε εκ.
Σαν ε
7 γκρι λευκό

Τεμ. 199,– 239,–

Ανατομικό πλαίσιο  
, από

 00

Ανατομικό πλαίσιο  
, από

 00

υθμιζόμενο

νατομικό πλαίσιο KOMFORT
Ανατομικό πλαίσιο από εύκαμπτο σταθερό πλαίσιο από 
κόντρα πλακέ με πολλαπλές κολλημένες  ύλινες σανίδες 
σε κινητά καπάκια. Κεντρική ζώνη για  έλτιστη κατανομή 
φορτίου. Ατομικά ρυθμιζόμενη κεντρική ζώνη για  έλτιστη 
ρύθμιση της σκληρότητας.   ζώνη κεφαλής και ποδιού 
μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος αρκετές φορές. Κατάλληλο 
για όλους τους τύπους στρωμάτων

KOMFORT Μονό
Μ σε εκ.

ύλινε  σαν ε
6 οξιά

Τεμ. 99,99 99,99 99,99
KOMFORT Μονό ιπλό

Μ σε εκ.
ύλινε  σαν ε
6 οξιά

Τεμ. 99,99 139,–

νατομικό πλαίσιο TELLER
Αφήστε τον εαυτό σας να εμπνευστεί από τη λειτουργι-
κότητα του ανατομικού πλαισίου από ε αιρετικά προσαρ-
μόσιμα στοιχεία πλάτης  και  υψηλής ποιότητας  ύλινες 
σανίδες σε πλαίσιο κατασκευασμένο από λακαρισμένο  
ύλο. Προσφέρετε στους επισκέπτες σας μια άνεση που 
δεν  έχουν  ανανοιώσει     ζώνη  κεφαλής  και  ποδιού  
είναι ρυθμιζόμενη σε πολλαπλά ύψη και προσφέρει στους 
πελάτες σας υψηλό  αθμό προσαρμογής, που μαζί με τα 
ατομικά προσαρμόσιμα ένθετα πλάτης στην περιοχή των 
ώμων, υπόσχεται μέγιστη άνεση στον ύπνο. Κατάλληλο 
για όλους τους τύπους στρωμάτων

TELLER Μονό
Μ σε εκ.

8 γκρι
Τεμ. 249,– 249,– 249,–

TELLER Μονό ιπλό
Μ σε εκ.

8  γκρι
Τεμ. 249,– 299,–

υθμιζόμενο
 ανάρτηση

υθμιζόμενο

ρεβάτια
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Στρώμα πλαισίου ελατηρίων LUXUS
έρτε τα πλεονεκτήματα ενός κρεβατιού  στο χώρο σας με το στρώμα πλαισιω-

μένων ελατηρίων. ο στρώμα  ζωνών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο 
πλευρές. πό την μία πλευρά μπορείτε να απολαύσετε την πολυτελή άνεση ύπνου 
σε ένα άνετο στρώμα αφρού, η άλλη πλευρά προσφέρει την τέλεια υποστήρι η 
για το σώμα σας με ένα άνετο στρώμα λάτε . ο στρώμα σας υποστηρίζει με την 
υψηλής ποιότητας διπλή θήκη ελατηριών και ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες 
του σώματός σας. ο κάλυμμα αναπνέει και ρυθμίζει το κλίμα κι έτσι ο ύπνος σας 
είναι πιο ήρεμος και πιο έντονος. ο φερμουάρ επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του 
καλύμματος. ο ύψος του στρώματος είναι  εκ..
Υφασμάτινο κάλυμμα: 100% πολυεστέρας. Βάρος περίπου 230 g/μ². Συνολικό 
βάρος: 32 kg στα 90x200 εκ. Στο μέγεθος 100x200 cm το στρώμα περιέχει 886 
ελατήρια.

 ελατήρια σε  εκ
νετη αίσθηση όπως σε ένα κρεβάτι ελατηρίων
ψηλής ποιότητας, ελατήρια σε διπλή θήκη
φαιρούμενο κάλυμμα

τρώμα πλαισίου ελατηρίων 
LUXUS, από

 42900

LUXUS Μονό
εκ. 90x200 100x200
1 λευκό 10011122 10011175

Τεμ. 429,– 429,–
LUXUS ιπλό
εκ. 140x200 160x200
1 λευκό 10011176 10011217

Τεμ. 499,– 569,–

Αναδιπλώμενο κρεβάτι
Γρήγορος και εύκολος χειρισμός. Ε οικονόμηση χώρου. ε στρώμα αφρού πυ-
κνότητα  /μ , ύψους  εκ.. Ενσωματωμένος σκελετός με  ύλινες σχάρες.
Κάλυμμα στρώματος: 100% πολυεστέρας, μη αφαιρούμενο.

ναδιπλώμενο
ε ρόδες

ναδιπλώμενο κρεβάτι με στρώμα

 14900

ναδιπλώμενο κρεβάτι με στρώμα
Μ σε εκ. 90x200

2  μαύρο 10001315
Τεμ. 149,–

Κρεβάτια
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

Στρώμα ψυχρού αφρού PREMIUM
υτό το στρώμα ψυχρού αφρού  ζωνών παρέχει σταθερή στήρι η σώματος και 

άνεση στον ύπνο. Επιπλέον, είναι ιδανικό για τους πάσχοντες από αλλεργίες λόγω 
της κάλυψης ree r  κατά των ακάρεων. ο καπιτονέ κάλυμμα έχει ένα φερμουάρ 
τεσσάρων πλευρών, έτσι ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. ο στρώμα είναι 
κατάλληλο για όλους τους τύπους ύπνου και μπορεί να περιστραφεί και να αντι-
στραφεί. ι χειρολαβές στο πλάι καθιστούν ευκολότερη τη περιστροφή.
Υφασμάτινο κάλυμμα: 100% πολυεστέρας. Καπιτονέ κάλλυμμα 100% 
πολυεστέρας (260 g/μ²). Συνολικό ύψος στρώματος: 26 εκ., πυκνότητα: 
40 kg/μ3. Πυρήνας ψυχρού αφρού.
PREMIUM Μονό ιπλό
εκ. 90x200 100x200 140x200 160x200
3 λευκό 10001296 10001297 10001298 10001299

Τεμ. 429,– 429,– 499,– 569,–

τρώμα ψυχρού αφρού 
P I , από

 42900

Επε εργασία ree r ® για ακάρεα
 ζώνες
υχρός αφρός
φαιρούμενο κάλυμμα

Γέφυρα διπλού κρεβατιού
υτή η πρακτική γέφυρα διπλού κρεβατιού κλείνει το ενοχλητικό χάσμα ανάμε-

σα σε δύο στρώματα και έτσι σχηματίζει μια συνεχής περιοχή. Είναι δύσκολο να 
παρατηρηθεί και προσφέρει μεγάλη άνεση με την επιφάνειά του από ευχάριστα 
απαλό τεντωμένο πετσετέ ύφασμα με περίπου  βαμβάκι και  πολυεστέρα. 
Η γέφυρα κλείνει το διάκενο, προστατεύει από τις σκληρές άκρες και εμποδίζει την 
ολίσθηση. Εύκολο στο χειρισμό, κατάλληλο για όλα τα στρώματα μήκους  . 

ρησιμοποιήστε ένα από τα ασορτί σεντόνια μας για διπλά κρεβάτια
Υλικό: 68% βαμβάκι, 32% πολυεστέρας. Δεν πλένεται.

έ υρα ιπλού κρε ατιού .
4  εκ. 10085567

Τεμ. 19,99

Γέφυρα διπλού κρεβατιού

1999

Κάλυμμα ree r ® για 
προστασία στα ακάρεα

Κάλυμμα ree r ® για 
προστασία στα ακάρεα

τρώση e ® 

Πυρήνας ψυχρού αφρού

τρώση e

τρώση e

τρώση e ® 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ψυχρός αφρός 40 kg/μ3

φαιρούμενο λόγω του  
φερμουάρ  πλευρών 

Κρεβάτια
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Ράνερ κρεβατιο  και μαξιλάρια SAMARA
ελούδο   το ύφασμα των  ασιλιάδων   ε τα α εσουάρ της σειράς   θα 

γοητεύσετε τους καλεσμένους σας και θα δώσετε στα κρε άτια σας μια νότα ευ
γένειας.  ι μα ιλαροθήκες και τα ράνερ κρε ατιών είναι διαθέσιμα σε ελκυστικά 
χρώματα και μπορούν να συνδυαστούν θαυμάσια με τη σειρά κλινοσκεπασμάτων 
μας. Το ράνερ κρε ατιού με το κομψό διαμαντέ ράψιμο είναι με γέμιση και διαθέτει 
ένα υψηλής ποιότητας γυριστρό στρίφωμα.  πορείτε να δημιουργήσετε μια  ασι
λική ατμόσφαιρα στα δωμάτιά σας
Υλικό: 100% πολυεστέρας. 0 °C πλενόμενο. Βάρος περίπου 2 0 g/μ2.
SAMARA Ράνερ κρε ατιού Μαξιλαροθήκη

εκ.
ιπλό

65x200
ιπλό

65x250 40x40 30x50
σκούρο ροζ 30002508           
γκρι μπεζ  30002542 30002504 2  
 
€

Τεμ.
49,99

Τεμ.
59,99

Τεμ.
9,99 

Τεμ.
9,99

άνερ κρε ατιού 
, από

4999

αξιλαρο ήκη

σκούρο ροζ γκρι μπεζ

Ράνερ κρεβατιο

σκούρο ροζ γκρι μπεζ

Κου έρτα

3499

ουβέρτα POLAR
 κου έρτα μας που αντέχει στη θερμοκρασία παραμένει διαστασιακά σταθε

ρή και πολύχρωμη ακόμη και σε θερμοκρασίες πλύσης μέχρι    . Επιλέ τε 
 κου έρτα για έναν υγιεινό ύπνο.

Υλικό: 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας. 5 °C πλενόμενη. Βάρος περί-
που 5 5 g/μ2.
POLAR
εκ.

Μονή

3 εκρού
4 κ τρινο
5 άμμου
6 μπεζ
7 ασημ

Τεμ. 34,99

ουβέρτα MELANGE
Ελαφριά, πολύχρωμη υφασμάτινη φλις κου έρτα από φανέλα για τις υψηλές 
απαιτήσεις της  ιομηχανίας  ενοδοχείων και εστιατορίων  εύκολη φροντίδα, 
γρήγορο στέγνωμα, υψηλή αντοχή χρώματος και χαμηλό  άρος.
Υλικό: 100% πολυεστέρας. 40 °C πλενόμενη. Βάρος περίπου 50 g/μ2.
MELANGE
εκ.

Μονή

8 γκρι
9 ανθρακ
10 κα έ
Τεμ. 29,99

Αντοχή σε θερμοκρασία

Κου έρτα

2999

Ράνερ κρεβατιο   ξεσουάρ

084-085_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   84 06.08.18   18:19



85

12

13

11

www.horeca.gr Παράδοση σε  
όλο τον κόσμο

Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

Υπόστρωμα τζελ LUXUS
Κορυφαίο  υπόστρωμα  με  αφρό  τζελ  για  μέγιστη  
προσαρμοστικότητα  ανε άρτητα  από  τις  συνθήκες 
θερμοκρασίας.  να  φερμουάρ  τεσσάρων  πλευρών 
επιτρέπει  τον  γρήγορο  και  εύκολο  καθαρισμό  του  
καλύμματος, το οποίο μπορεί να πλυθεί στους    . 
 υπέροχη άνεση ενισχύεται από τον ε αιρετικό έλεγχο 

του κλίματος και την δυνατότητα αναπνοής. Το πλού-
σιο ύψος  των    εκ.  αντισταθμίζει  επίσης  τις μικρές 
ατέλειες του στρώματος.

άλυμμα: 100% πολυεστέρας. 60 °C πλενόμενο.

LUXUS Μονό
εκ. 90x200 100x200
12 λευκό 10028522 10002517
Τεμ. 149,– 149,–
LUXUS ιπλό
εκ. 140x200 180x200
12 λευκό 10002518 10002538
Τεμ. 199,– 249,–
LUXUS ιπλό
εκ. 200x200
12 λευκό 10002519
Τεμ. 299,–

Υπόστρωμα πλαισίου ελατηρίων
Το κάλυμμα ε ναι κατασκευασμένο από ιατρικά οκιμασμένη 
ιπλή ανέλα και καπιτονέ με υτικέ  νε   αυτό οηθά το υπό

στρ μα να αναπνέει και ελτιώνει την αντιστάθμιση θερμοκρα
σ α . τσι ρυθμ ζει την υγρασ α και απορρο ά τη θερμότητα 
του σώματο  με τον καλύτερο υνατό τρόπο.  πυρήνα  του 
αποτελε ται από ελατήρια σε θήκη  τα οπο α νουν α σθηση 
ελαστικότητα  και αγκαλιάζουν το σώμα ευ άριστα. Το ύ ο  
τ ν  εκ. υπόσ εται έλτιστη άνεση στον ύπνο. Το κάλυμμα 
ε ναι πλενόμενο λόγ  του περιμετρικού ερμουάρ. Κατάλληλο 
για του  πάσ οντε  από οικιακέ  αλλεργ ε .
Υφασμάτινο κάλυμμα: 100% πολυεστέρας. 60 °C 
πλενόμενο.

πόστρ μα Μονό
εκ. 90x200 100x200
13 λευκό 30002854 30002850
Τεμ. 149,– 149,–

πόστρ μα ιπλό
εκ. 140x200 180x200
13 λευκό 30002851 30002852
Τεμ. 199,– 249,–

πόστρ μα ιπλό
εκ. 200x200
13 λευκό 30002853
Τεμ. 299,–

έγιστη προσαρμοστικότητα
Αφρός τζελ
ψος   εκ.

πόστρωμα πλαισίου 
ελατηρίων, από

 14900

πόστρωμα τζελ 
LUXUS, from

 14900

Ελαστικό λόγω των πλαισιωμένων ελατηρίων 
ψος   εκ.

πόστρωμα 
KOMFORT, από

 6999

Υπόστρωμα KOMFORT
Το υπόστρωμα   ε ασφαλίζει καλύτερη 
ανακούφιση της πίεσης λόγω της δομής του πέλ-
ματος  του  εμπεριεχόμενου  αφρού.  Το  κάλυμμα 
μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χάρη στο φερμουάρ 
τριών όψεων και πλένεται στους    .

άλυμμα: 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας.
5 °C πλενόμενο. υρήνας: φρός.

KOMFORT Μονό
εκ. 90x200 100x200
11 λευκό 10065747 10065748
Τεμ. 69,99 69,99
KOMFORT ιπλό
εκ. 140x200 180x200
11 λευκό 10065749 10065750
Τεμ. 99,99 119,–
KOMFORT
εκ.

ιπλό
200x200

11 λευκό 10065751
Τεμ. 139,–

ψος   εκ.
Ανακούφιση πίεσης λόγω
πυρήνα από αφρό

Υπόστρωμα

084-085_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   85 06.08.18   18:19



86

4321

14

8765

131211

109

www.horeca.gr

Υλικό: ανέλα δεν σιδερώνεται : 100%  
. 

60 C πλενόμενο.
ποσέντονο  εκ.  εκ.  εκ.
1 λευκό 10085033 10085034 10085035
2 υσικό 10085036 10085037 10085038
3 άμμου 10085048 10085049 10085050
4 ανθρακ 10004997 10004998 10004999

Τεμ. 14,99 20,99 24,99

Υποσέντονο  
Το υποσέντονο     είναι ευχάριστα 
ελαφρύ,  χνουδωτό  και  μαλακό.    λεία  επι-
φάνεια  προσφέρει  ε αιρετική  απορρόφηση 
υγρασίας και υψηλή αναπνοή ιδανικό για ευ-
αίσθητο δέρμα.  ε σύγκριση με τη  ισκόζη, το 

 παρέχει  ελτιωμένη αντοχή στο σκίσιμο 
και στην τρι ή και παράλληλα παραμένει δια-
στασιακά σταθερό ακόμη και μετά από συχνή 
πλύση. Εύκολη εφαρμογή, ιδανική εφαρμογή, 
ύψος  άσης   εκ.

ποσέντονο  
  , από

 1499
ψηλή δυνατότητα αναπνοής
εν σιδερώνεται

    σας  προσφέρει  διάφορα  υπο-
σέντονα.

λαστική φανέλα
Τα  υποσέντονα  από  ελαστική  φανέλα 
έχουν  αρκετά  πλεονεκτήματα.  Είναι  πολύ 
ελαστικά και επομένως κατάλληλα για όλα 
τα στρώματα. Επιπλέον, τα μαλακά και αν-
θεκτικά υποσέντονα είναι πολύ εύκολα στη 
φροντίδα γιατί δεν χρειάζεται να σιδερώνο-
νται. 

ανέλα από οργανικό βαμβάκι
Αυτά τα υποσέντονα είναι κατασκευασμένα 
από  οργανικό  αμ άκι  που  καλλιεργείται 
χωρίς φυτοφάρμακα και άλλες χημικές ου-
σίες. Είναι πολύ ελαστικά και επομένως κα-
τάλληλα για όλα τα στρώματα.  εδομένου 
ότι  δεν  χρειάζεται  να  σιδερώνονται,  είναι 
επίσης πολύ εύκολα στη φροντίδα. 

ανέλα  
Το   είναι μια αναπνέουσα φυσική ίνα 
που  είναι  ιδιαίτερα  μαλακή  και  μπορεί  να 
απορροφήσει την υγρασία πολύ καλά. Επι-
πλέον, είναι πολύ ανθεκτικό  Ακόμα και στο 
συχνά πλύσιμο διατηρεί το χρώμα του και 
παραμένει  ε αιρετικά  απαλό.  εδομένου 
ότι αυτά τα υποσέντονα είναι πολύ ελαστι-
κά, προσαρμόζονται σε όλα τα στρώματα. 
Είναι ιδιαίτερα εύκολα στη φροντίδα και δεν 
χρειάζεται να σιδερώνονται. 

Τα ασορτί
σεντόνια μας

ποσέντονο  
οργανικό  αμ άκι, από

1499

Υποσέντονο C
Αυτό  το  υποσέντονο  είναι  κατασκευασμένο 
από   οργανικό  αμ άκι.  ια την προστα-
σία του περι άλλοντος, η οικολογική καλλιέρ-
γεια οργανικού  αμ ακιού δεν κάνει καθόλου 
χρήση χημικών παρασιτοκτόνων και λιπασμά-
των.  ρησιμοποιούνται μόνο φυσικοί σπόροι 
χωρίς  γενετική  τροποποίηση.  ρήγορο στην 
τοποθετήση, με  έλτιστη εφαρμογή, ανθεκτι-
κό.  ψος  άσης   εκ.

Υλικό: ανέλα δεν σιδερώνεται : 100% βαμβάκι,  
60 °C πλενόμενο.

ποσέντονο  εκ.  εκ.  εκ. 
5 λευκό 10085051 10085052 10085053
6 υσικό 10085054 10085056 10085055
7 άμμου 10085066 10085067 10085068
8 ανθρακ 10006576 10006577 10006578

Τεμ. 14,99 20,99 24,99

 οργανικό  αμ άκι
εν σιδερώνεται

εντόνι  

999

εντόνι C
λόλευκο σεντόνι  με  ενσωματωμένη θήκη στην 

οποία μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί το στρώμα 
ύψους   εκ. περίπου . Απλά διπλώστε τα υπό-
λοιπα τμήματα κάτω από το στρώμα.
Υλικό: 100% βαμβάκι. 5 °C πλενόμενο, αν ε
κτικό σε χλώριο. Βάρος περίπου 140 g/μ2.

FORMATIC  εκ.  εκ.
14 λευκό 10018248 10018249
Τεμ. 9,99 9,99

ποσέντονο  
Ελαστική φανέλα, από

 1799

Υποσέντονο ελαστική φανέλα
Αυτό το υποσέντονο εντυπωσιάζει με ε αιρετικά 
υψηλή ελαστικότητα και εφαρμογή.  ε μία μόνο 
κίνηση, γίνεται απόλυτα ομαλό πάλι και ταιριάζει 
σε υπερμεγέθη στρώματα και υδάτινα στρώματα 
μέχρι    .    περιμετρική  λαστιχένια  ταινία 
ε ασφαλίζει την ασφαλή συγκράτηση.  ψος  ά-
σης   εκ. Περαιτέρω χρώματα μπορείτε να  ρείτε 
στο  . . . 
Υλικό: ανέλα δεν σιδερώνεται : 6% βαμβά
κι, 4% , 60 °C πλενόμενο. 

ποσέντονο 90-100x
 εκ.

140-160x
 εκ.

180-200x
 εκ. 

9 λευκό 10068744 10068745 10068746
10 εκρού 10068747 10068748 10068749
11 άμμου 10069294 10069295 10069296
12 κα έ 10069297 10069298 10069299
13 ανθρακ 10069300 10069301 10069302
Τεμ. 17,99 29,99 34,99

Ελαστική φανέλα
εν σιδερώνεται

λινοσκεπάσματα  ξεσουάρ

086-087_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   86 06.08.18   18:19



87

17

18

16

15

www.horeca.gr Παράδοση σε  
όλο τον κόσμο

Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

ροστατευτικό στρώματος CELINE
Ε αιρετικά  ελαστικό  Προστατευτικό στρώματος από  αμ άκι με  εν-
σωματωμένο φύλλο για τέλεια προστασία από την υγρασία. Επε ερ-
γασμένο  με  ®,  επομένως  αντι ακτηριακό,  αντιαλλεργικό  και 
αναπνεύσιμο. Κατάλληλο για στρώματα έως   εκ. ύψος.  ιατίθεται 
σε   εκδόσεις.
Υλικό: 5% βαμβάκι, 25% πολυεστέρας. 5 °C πλενόμενο.
CELINE
εκ. 90x200 100x200
16 Κάλυμμα με ελα-

στικού  ιμάντε  30003065 30003051
Τεμ. 19,99 22,99
17 ποσέντονο 30003066 30003052  
Τεμ. 22,99  24,99
CELINE
εκ. 140x200 160x200 180x200
16 Κάλυμμα με ελα-

στικού  ιμάντε 30003055 30003057 30003059
Τεμ. 24,99 27,99 29,99
17 ποσέντονο 30003056 30003058 30003060
Τεμ. 26,99   29,99   32,99

Προστατευτικό στρώματος 
, από

1999
νετο και απαλό

Ανθεκτικό
   πλενόμενο
έο μέγεθος

 πιβραδυντικό φλόγας 
Το προστατευτικό στρώμα   είναι επι ραδυντικό φλό-
γας σύμφωνα με το               και συμμορφώνεται 
με τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας. Αποτελείται από αναμεμειγ-
μένο ύφασμα  ισκόζη     και    , μειώνει την 
αισθητική θερμότητα, αφήνει τον αέρα να κυκλοφορεί και την υγρασία 
του σώματος να διαφεύγει. 

 μποτισμός πολυπροπυλενίου και πολυαι υλενίου C

ε τις δύο πλευρές του από  αμ άκι και πολυεστέρα, αυτό το προ-
στατευτικό στρώματος προσφέρει έναν πολύ αποτελεσματικό εμπο-
τισμό.  ια μεμ ράνη από πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο το κα-
θιστά εντελώς αδιαπέραστο από το νερό, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει 
στον αέρα να κυκλοφορεί και να διαφεύγει η υγρασία.

 Βαμβάκι C
Και οι δύο πλευρές αυτού του προστατευτικού στρώματος είναι από 
αμ άκι. Αυτό παρέχει μέγιστη απορρόφηση υγρασίας και προστα-

τεύει ολόκληρο το κρε άτι σας.

ποσέντονο Κάλυμμα με ελαστικούς ιμάντες

Προστατευτικό στρώματος 
, από

1999Επε εργασμένο με  ®

Προστασία από υγρά
έο σε  ελτιωμένη ποιότητα 

ροστατευτικό στρώματος C
Αυτό το προστατευτικό στρώματος είναι άνετο, απαλό και ε αιρε-
τικά ανθεκτικό. Είναι κατασκευασμένο από  αμ άκι με πρόσθετη 
ελαστική ταινία για τέλεια εφαρμογή. Κατάλληλο για στρώματα μέ-
χρι   εκ. ύψος.
Υλικό: 100% βαμβάκι 1 5 g/μ . 5 °C πλενόμενο.
BRICE
εκ. 90x200 140x200 160x200
18 10002655 10068330 10031945
Τεμ. 19,99 24,99 26,99

έο σε  ελτιωμένη ποιότητα 

Επι ραδυντικό φλόγας
Κατάλληλο για πάσχοντες από αλλεργίες
   πλενόμενο

Αναπνέει

Προστατευτικό στρώματος 
, από

6999

λινοσκεπάσματα  ξεσουάρ

ροστατευτικό στρώματος 
Α ιόπιστη προστασία  από  όλα  τα  υγρά. Επι ράδυντικό φλόγας 
σύμφωνα με        ,      . Τέλειο κλίμα ύπνου   υθ-
μίζει την υγρασία και τη θερμότητα, αναπνέει. Εύκολη τοποθέτηση 
λόγω περιμετρικής ελαστικής ταινίας.
Ευχάριστο κράτημα. Αντοχή στη θερμότητα. Ταχύ στέγνωμα.

πιφάνεια: 52% βισκόζη g , 48%  .
σωτερικό: εμβράνη πολυουρε άνης. 5 °C πλενόμενο.

FLAMEPROOF
εκ. . Τεμ.. 

90x200 30003521 69,99
100x200 30003516 69,99

15 140x200 30003517 79,99
160x200 30003518 89,99
180x200 30003519 99,99
200x200 30003520 114,–
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ΠΕ ΕΝΗ ΕΚ Η

Περιορισμένη και διαθέσιμη μόνο όταν τα αποθέματα διαρκούν  ακάκι 
σεφ  σε στυλ τζάκετ  

ε την πρώτη ματιά το  μοιάζει με ένα φυσιολογικό τζάκετ, αλλά 
είναι πολύ περισσότερο. υτοί που θέλουν να είναι μέρος της συλλογής 
μας, πρέπει να φέρουν τα πάντα  Ποιότητα, στυλ και λειτουργικότητα. 

πως το . ο καλυμμένο πλέγμα στο πίσω μέρος ε ασφαλίζει το 
καλύτερο κλίμα εργασίας. Παρουσιάζονται μικρές αλλαγές που οφείλονται 
στο πλύσιμο για εχωριστή εμφάνιση. Και με πολλές λεπτομέρειες για 
μεγάλη χρήση χωρίς φθορά. η το χάσετε

Σακάκι Σεφ Jannis
ποκλειστικό  ελα ρύ σακάκι σε  για άν ρε  σε στυλ τζάκετ. Με 

κλε σιμο τύπου τρουκ  ύο τσέπε  στο στήθο  ιθέσια τσέπη  
στην αριστερή πλευρά και καλυμμένα ένθετα πλέγματα στο πλάι 
τη  πλάτη . Τυπικό για την εμ άνιση του σακάκι  Με κάθε πλύση  
το σακάκι κερ ζει περισσότερο αρακτήρα και τελικά γ νεται 
τόσο ξε ριστό όσο ο ι ιοκτήτη  του. εριορισμένη έκ οση!

 αμ κι  2  μ    ε όμε
κ ς τ ς   εκ  στ  μ ε ς 

¢	 ρώμα  λα
¢	 ε  , , , , 2, , , , 

ακρ  μα κι 120784 εμ χι  

 ρακτικ  τσ  στ  στ ς

  2- σια τσ   ραχ α

  χισμ ς στα α  ια 
τιστ  αερισμό

περιορισμένη διαθεσιμότη
τα

ΕΚΔΟΣΗ
ΠΕ ΕΝΗ

Ένδυση Σεφ
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αικε

δρικό

 1  Σακάκι υπηρεσίας May
Σακάκια υπηρεσ α  για άν ρε  και γυνα κε  με ύο μεγάλε  τσέπε  στην κοιλιά  προσαρμο-
σμένα κουμπιά και οπ σθιο σ σιμο. Μοντέλο αν ρών με τσέπη στο στήθο . Τα ασπρόμαυ-
ρα σακάκια ε ναι κατασκευασμένα από καινοτόμο υλικό    το οπο ο επιτρέπει 
στο σακάκι να αναπνέει  να στεγνώνει γρήγορα και να ια ειρ ζεται ενεργά την υγρασ α. Τα 
σακάκια τζην έ ουν ιακοσμητικέ  επ μ ε  και κλε νουν με τρουκ .

ε κό  μα ρ   αμ κι  2  εστ ρας   μ    ε όμε
 α ιχτό   αμ κι  2  μ    ε όμε

κ ς τ ς αικε   εκ  στ  μ ε ς 
κ ς τ ς α δρικό   εκ  στ  μ ε ς 

¢	 ρώματα  λευκό  μαύρο  τζην ανοι τό
¢	 ε  αικε      2     
¢	 ε  α δρικό      2     

αικε  ε κό  μα ρ 120055 εμ χι  
δρικό  ε κό  μα ρ 120057 εμ χι  
αικε  τ  α ιχτό 120056 εμ χι  

δρικό  τ  α ιχτό 120058 εμ χι  

λευκό  μαύρο τζην ανοι τό

ακάκι υπηρεσίας
May
εμάχιο μόνο

4999

Ένδυση Σεφ
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www.horeca.gr Παράδοση σε  
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Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

αικε αικε αικε

δρικό δρικό

 2  Σακάκι Σεφ Pascal
ηλή  ποιότητα  σακάκι σε  για γυνα κε  και άν ρε  με ε αρμογέ  υ ασμέν ν λ ρ ν. ύο 

μεγάλε  τσέπε  στην κοιλιά  τσέπη για μαν κια και θηλιά πο ιά  στο λαιμό. Μανσέτα με κουμπιά 
τρουκ  πτυ τό στην πλάτη για περισσότερη ελευθερ α κινήσε ν. Κλειστό λόγ  τ ν κουμπιών 
τρουκ  με επικαλυμένο καπάκι. Το μοντέλο τ ν γυναικών ε ναι ελα ρώ  μεσάτο. Το μοντέλο τ ν 
αν ρών έ ει επ ση  μια τσέπη στο στήθο .

ό   εστ ρας   αμ κι  2  μ    ε όμε
ε ρ ες   αμ κι  2  μ    ε όμε

κ ς τ ς αικε   εκ  στ  μ ε ς 
κ ς τ ς α δρικό   εκ  στ  μ ε ς 

¢	 ρώματα  λευκό  μαύρο
¢	 ε  αικε      2      2   56
¢	 ε  α δρικό      2   56    2   66

αικε 120149 εμ χι  
δρικό 120152 εμ χι  

 3  Σακάκι Σεφ Vigo
Σακάκι σε  για γυνα κε  και άν ρε  σε λευκό ή μαύρο ρώμα. Το ελα ρύ  άνετο υλικό με ευ έρεια 
στο τέντ μα εγγυάται μέγιστη άνεση στην καυτή κουζ να. Με ιθέσια τσέπη στο άν  τμήμα του 

ρα ονα  θηλιά πο ιά  στο λαιμό και προσ ηματισμένη ρα ή του αγκώνα. Το σακάκι για άν ρε  
έ ει μια πρόσθετη τσέπη στο στήθο  το γυναικε ο μοντέλο ε ναι ελα ρώ  μεσάτο. Κλε νει με κου-
μπιά τρουκ  εύκολο στη ροντ α και στο σι έρ μα.

 αμ κι  2  εστ ρας   μ    ε όμε
κ ς τ ς αικε   εκ  στ  μ ε ς 
κ ς τ ς α δρικό   εκ  στ  μ ε ς 

¢	 ρώματα  λευκό  μαύρο
¢	 ε  αικε      2      2   56
¢	 ε  α δρικό      2   56    2   66

αικε 120168 εμ χι  
δρικό 120173 εμ χι  

ακάκι εφ
Pascal
εμάχιο μόνο

3999

ακάκι εφ
Vigo
εμάχιο μόνο

4999

Ένδυση Σεφ 
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 1  Σακάκι Σεφ Professional
ηλή  ποιότητα  σακάκι σε  για γυνα κε  και άν ρε  κατασκευασμένο από λεπτό  ελα ρύ  

εξαιρετικό αμ άκι με γκρ ζο ρέλι στο κολάρο και τι  μανσέτε . Καλυμμένα κουμπιά στη μέση με 
τρουκ  ιθέσια τσέπη για στυλό στο πάν  μέρο  του ρα ονα  θηλιά για πο ιά στο λαιμό και 
μανσέτε  με κουμπιά τρουκ . Το μοντέλο τ ν γυναικών ε ναι ελα ρώ  μεσάτο.

 αμ κι   μ2    ε όμε
κ ς τ ς αικε   εκ  στ  μ ε ς 
κ ς τ ς α δρικό   εκ  στ  μ ε ς 

¢	 ρώμα  λευκό γκρι
¢	 ε  αικε  , , , , 2, , , , , 2, , 
¢	 ε  α δρικό  , , , , 2, , , , , 2, , 

αικε 120307 εμ χι  
δρικό 120309 εμ χι  

αικε αικε

δρικό δρικό

 2  Σακάκι Σεφ Kent
Σακάκι σε  για γυνα κε  και άν ρε  από λεπτό  υ ηλή  ποιότητα  αμ άκι με μοντέρνε  ρ γε  
στο γιακά και τα μαν κια. Με ιθέσια τσέπη στο άν  ρα ονα και ταιν α  στο γιακά. 
Το σακάκι για άν ρε  έ ει μια πρόσθετη τσέπη στο στήθο  το γυναικε ο μοντέλο ε ναι ελα-

ρώ  μεσάτο.
100% αμ κι   μ    ε όμε

κ ς τ ς αικε   εκ  στ  μ ε ς 
κ ς τ ς α δρικό   εκ  στ  μ ε ς 

¢	 ρώμα  λευκό γρα τη
¢	 ε  αικε  , , , , 2, , , , 
¢	 ε  α δρικό  , , , , 2, , , , 

αικε 120164 εμ χι  
δρικό 120170 εμ χι  

  ι  δι ς στ  αιμό  2- σια τσ   ραχ α  αι α  στ  ιακ

 εκτικό  ε κ  στ  ρ τ δα

  ε τ  ται α  στ  ιακ   
τσ   ραχ α

αιρετικ  ε α ρ  και  ασμα

 δια τερα μα ακ  α

ακάκι εφ
Kent
εμάχιο μόνο

6999

Ένδυση Σεφ
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αικε

δρικό

εκτικό  ε κ  στ  ρ τ δα

 ε τ  α σ  ια
  αριστ κρατικ  εμ ισ

αιρετικ  ε α ρ  ασμα

 ε τ  ται α  στ  ιακ      
   τσ   ραχ α

 3  Σακάκι Σεφ Amanda
ηλή  ποιότητα  γυναικε ο μεσάτο σακάκι από εξαιρετικό αμ άκι. Με ταιν α  στο κολάρο  

ιθέσια τσέπη στον άν  ρα ονα   μαν κια και π σ  σ σιμο για ι ανική ελευθερ α κινήσε ν. 
ειροπο ητα ασμάτινα κουμπιά σ ι τά ραμένα με καπάκι στο κέντρο.

 αμ κι   μ2    ε όμε
κ ς τ ς   εκ  στ  μ ε ς 

¢	 ρώμα  λευκό
¢	 ε  , , , , 2, , , , 

 μα κι εμ χι  

 αι α  στ  ιακ

 4  Σακάκι Σεφ Milan
Σακάκι Σε  για γυνα κε  και άν ρε  σε πολλά ελκυστικά ρώματα. Το ελα ρύ ύ ασμα από 
πολυεστέρα αμ άκι υπόσ εται άνεση ακόμα και σε ζεστέ  θερμοκρασ ε . Με ιθέσια τσέπη 
στον άν  ρα ονα. Σ ήμα  κουμπιών  συμπεριλαμ ανομέν ν τ ν σ αιρικών κουμπιών στο 

ρώμα του σακακιού. ύκολο στη ροντ α και στο σι έρ μα. πιλέξτε ανάμεσα σε πολλά στυλ 
μανικιών  Μακρύ ή  μαν κι για το αν ρικό  μακρύ   ή  μαν κι για το ελα ρώ  μεσάτο 
γυναικε ο μοντέλο.

 εστ ρας   αμ κι   μ2    ε όμε
κ ς τ ς αικε   εκ  στ  μ ε ς 
κ ς τ ς α δρικό   εκ  στ  μ ε ς 

	¢ ρώματα  λευκό  ατόμουρο  γκρι μπεζ  κακάο  γκρι  μαύρο
¢	 ε  αικε  , , , , 2, , , , , 2, , 
¢	 ε  α δρικό  , , , , 2, , , , , 2, , 

ισό μα κ  αικε 120166 εμ χι  2
 μα κι αικε εμ χι  2

ακρ  μα κι αικε 120167 εμ χι  2
ισό μα κ  α δρικό 120171 εμ χι  2
ακρ  μα κι α δρικό 120172 εμ χι  2

λευκό ατόμουρο γκρι μπεζ κακάο γκρι μαύρο

  μ ερι μ α ται κ μ ι  
με κα κι  σ αιρικ  κ μ ι

ακάκι εφ
Milan
εμάχιο μόνο

2499

ακάκι εφ
Amanda
εμάχιο μόνο

6999

Ένδυση Σεφ
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Παντελόνι εφ
Nathan
εμάχιο μόνο

1999

 2  Παντελόνι Σεφ Severin
Μαύρο παντελόνι σε  για γυνα κε  και άν ρε  σε εργατική ό η σε σια γραμμή. Το ελα ρύ  
άνετο ύ ασμα από αμ άκι πολυεστέρα εγγυάται άνεση ακόμα και σε ζεστέ  θερμοκρασ ε . 
Στον εξιό μηρό υπάρ ει μια τσέπη για θερμόμετρο και ένα πτύ μα για στυλό. Με ύο πρό
σθετα πτυ ώματα για πετσέτα τσαγιού ή μαγειρικά σκεύη  θηλιέ  ζώνη  και άνετη ελαστική 
ζώνη στο π σ  μέρο . τσεπο στυλ ύο τσέπε  στο πλάι  μια άλλη μικρή τσέπη στα εξιά  

ύο τσέπε  στο π σ  μέρο .
 αμ κι  2  εστ ρας   μ2    ε όμε

κ ς κα  αικε   εκ  στ  μ ε ς 
κ ς κα  α δρικό   εκ  στ  μ ε ς 

¢	 ρώμα  μαύρο
¢	 ε  αικε      2      2   
¢	 ε  α δρικό      2    58   2   

αικε 120162 εμ χι  
δρικό 120169 εμ χι  

αικε

δρικό

  ι ς ια σκε  κ ας  ρακτικ  τσ  ερμόμετρ

 1  Παντελόνι Σεφ Nathan
αντελόνι με ελαστική ζώνη στη μέση με ενσ ματ μένο κορ όνι   εσ τερικέ  τσέπε  στο πλάι 

και  τσέπε  ισ ου.
 αμ κι  2  μ2    ε όμε

κ ς κα   εκ  στ  μ ε ς 
¢	 ρώμα  πιε ντε πουλ
¢	 ε      2      2   

120197 εμ χι  

Ένδυση Σεφ

  κ  στ  ερι σ

 σ τερικ ς τσ ες στ  ι

 ε  εσ  ό  τ ς
  ε αστικ ς μ σ ς
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Πουκάμισο
Harper
εμάχιο από

2899

πλούζα
Malme
εμάχιο μόνο

1699

 3  Μπλούζα Malme
νετο γυναικε ο και αν ρικό μπλουζάκι από υ ηλή  ποιότητα  υλικό με μ ξη ελαστάν. υναι-

κε ο με μαν κι  με ελα ριά λαιμόκο η και ιακοσμητική ρα ή στο π σ  μέρο . ν ρικό 
με κοντό μαν κι με στρογγυλό λαιμό.

ό   αμ κι   ε αστ    ε όμε  
ιτσι τό   αμ κι   εστ ρας   ε αστ    ε όμε

κ ς τ ς αικε   εκ  στ  μ ε ς 
κ ς τ ς α δρικό   εκ  στ  μ ε ς 

¢	 ρώματα  κρεμ  κακάο  γκρι πιτσιλ τό  μαύρο
¢	 ε  αικε     L  XL  2XL
¢	 ε  α δρικό    L  XL  2XL  

 μα κι αικε  α ό 120081 εμ χι  
 μα κι αικε  ιτσι τό 120116 εμ χι  
τό μα κι α δρικό  α ό εμ χι  
τό μα κι α δρικό  ιτσι τό 120117 εμ χι  

δρικό δρικό

αικε αικε

cream coca μπορντώ γαλάζιο μαύρο

 4  Πουκάμισο Harper
ουκάμισο σε μοντέρνο   σε ιά ορα ρώματα. Με τσέπη στο στήθο  και τσέπη για 

στυλό στο μαν κι. Το ελα ρώ  μεσάτο γυναικε ο μοντέλο ε ναι ιαθέσιμο με  και μακριά μαν κια.
 αμ κι   εστ ρας    ε όμε

κ ς τ ς αικε   εκ  στ  μ ε ς 
κ ς τ ς α δρικό   εκ  στ  μ ε ς 

¢	 ρώματα  μπορντώ  γαλάζιο  μαύρο
¢	 ε  αικε      2     
¢	 ε  α δρικό    2   

 μα κι αικε 120180 εμ χι  2
ακρ  μα κι αικε 120179 εμ χι  2
ακρ  μα κι α δρικό εμ χι  2

Ένδυση υπηρεσίας
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 3  Ποδιά Sonora
ο ιά με τσέπη ύο θέσε ν στο στήθο  και θηλιά για πετσέτε  

τσαγιού. Το περιλα μιο μπορε  να ρυθμιστε  σε τρ α μεγέθη με 
κουμπιά τρουκ . Μαύρο με λεπτέ  λευκέ  λ ρ ε . 

α ρ   εστ ρας   αμ κι    ε όμε
ε ρ ες   αμ κι    ε όμε
	¢ ρώμα  μαύρο λευκό

ε ς     εκ    120154 εμ χι  

 5  Ποδιά Pepe
Μαύρη πο ιά με εκτυπ μένο κόκορα  ο ρο και αγελά α. Το 
περιλα μιο μπορε  να ρυθμιστε  με κουμπιά τρουκ  σε τέσσερα 

ια ορετικά μήκη. 
 εστ ρας   αμ κι    ε όμε

¢	 ρώμα  μαύρο
ε ς     εκ    120239 εμ χι  

 4  Ποδιά Poca
Μαύρη πο ιά με εκτυπ μένη αγελά α. Το περιλα μιο μπορε  
να ρυθμιστε  με κουμπιά τρουκ  σε τέσσερα ια ορετικά μήκη. 

 εστ ρας   αμ κι    ε όμε
¢	 ρώμα  μαύρο

ε ς     εκ    120184 εμ χι  

 1  Ποδιά Sonora
ο ιά μεμεγάλη τσέπη και θηλιά για πετσέτε  τσαγιού. Μαύρο 

με λεπτέ  λευκέ  λ ρ ε .
α ρ   εστ ρας   αμ κι    ε όμε
ε ρ ες   αμ κι    ε όμε
	¢ ρώμα  μαύρο λευκό

ε ς     εκ    120155 εμ χι  2

 2  Ποδιά Sonora
ο ιά με μπούστο σε μοντέρνο σ έ ιο γιλέκου. Με θηλιά για 

πετσέτε  τσαγιού. Το περιλα μιο μπορε  να ρυθμιστε  σε ύο 
μεγέθη με κουμπιά τρουκ . Μαύρο με λεπτέ  λευκέ  λ ρ ε .

α ρ   εστ ρας   αμ κι    ε όμε
ε ρ ες   αμ κι    ε όμε

¢	 ρώμα  μαύρο λευκό
ε ς     εκ    120156 εμ χι  

Ποδιά
Pepe
εμάχιο μόνο

1499

Ποδιά
Sonora
εμάχιο μόνο

1999

Ποδιές

096-097_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   96 07.08.18   09:11



97

NEW
COLLECTION

6 7

b

b b

b

8
9

www.horeca.gr Παράδοση σε  
όλο τον κόσμο

Παρακαλούμε επισκεφτείτε μας  
www.horeca.gr

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 210 41 21 111

Ποδιά
Nando
εμάχιο μόνο

1799

Ποδιά
Lenox
εμάχιο μόνο

4999

 6  Ποδιά Dario
ηλή  ποιότητα  ανθεκτική πο ιά καμ ά με περιλα μιο και ζώνη μέση  από γνήσιο έρμα. 

Τρει  μεγάλε  τσέπε  και ύο τσέπε  για στυλό στην κοιλιά. Το περιλα μιο και η ζώνη μπορούν 
να ρυθμ ζονται ξε ριστά. Μπορε τε να πλύνετε την πο ιά ρ  προ λήματα  οι ερμάτινοι 
ιμάντε  μπορούν εύκολα να α αιρεθούν.

 αμ κι    ε όμε
¢	 ρώματα  άμμου  κα έ

ε ς     εκ    120260 εμ χι  

 7  Ποδιά Lenox
ηλή  ποιότητα  ανθεκτική πο ιά από τζην με περιλα μιο και ζώνη μέση  από γνήσιο έρμα. 

Με ύο μεγάλε  τσέπε  τσέπη για στυλό και πτύ μα πετσέτα  στην κοιλιά και μια τσέπη και ύο 
τσέπε  για στυλό στο μπούστο. Το περιλα μιο και η ζώνη μπορούν να ρυθμιστούν μεμον μένα. 
ια πλύσιμο  α αιρέστε του  ιμάντε  από έρμα.

 αμ κι    ε όμε
¢	 ρώμα  τζην

ε ς     εκ    120261 εμ χι  

sand brown

 8  Ποδιά Taras
Μικρή πο ιά με μπροστινή τσέπη με  θέσει  και στενά υ ασμάτινα λουριά στη μέση και στο για-
κά. Το περιλα μιο ε ναι ρυθμιζόμενο σε μήκο . 

 αμ κι    ε όμε
¢	 ρώμα  τζην

ε ς     εκ    118746 εμ χι  22

 9  Ποδιά Nando
ο ιά τιαγμένη από τζην με  θέσει  στην μπροστινή τσέπη   τσέπε  για στυλό και στενά υ α-

σμάτινα λουριά στη μέση. 
 αμ κι    ε όμε

¢	 ρώμα  τζην
ε ς     εκ    120085 εμ χι  
ε ς     εκ    120084 εμ χι  

   α εκτικό ικό

   τσ ες ια στ ό

   με ες τσ ες στ  κ ι ι

Ποδιές
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 2  Ποδιά Mora
υτή η κομ ή πο ιά μοιάζει με λινή αλλά ε ναι από πολυεστέρα 

και  εκ τούτου μαλακή  ανθεκτική στο τσαλάκ μα και εύκο-
λο να καθαριστε . Με την μπροστινή τσέπη ύο θέσε ν και τι  

ύο τσέπε  για στυλό θα έ ετε πάντα μαζ  σα  ότι ρειάζεστε.
 εστ ρας    ε όμε

¢	 ρώματα  άμμου  ανοι τό γκρι
ε ς     εκ    120077 εμ χι  2

 1  Ποδιά Mora
Κομ ή και πρακτική  ικτό με αυτή την πο ιά  Μοιάζει με 
μοντέρνα λινή  αλλά ε ναι κατασκευασμένη από μαλακό  ανθε-
κτικό στο τσαλάκ μα και εύκολο στη ροντ α πολυεστέρα. Το 
κορ όνι περ σ ιξη  στη ζώνη πο ιά  εγγυάται τέλεια ε αρμο-
γή. ρκετό  ώρο  για στυλό και άλλα σκεύη μπορε  να ρεθε  
στην μπροστινή ιθέσια τσέπη και στι  ύο τσέπε  για στυλό.

 εστ ρας    ε όμε
¢	 ρώματα  άμμου  ανοι τό γκρι

ε ς     εκ    120076 εμ χι  

 3  Ποδιά Lore
ο ιά με μπλε λευκέ  υ ασμένε  λ ρ ε  και μπεζ κορ έ-

λα τα τά. Ρυθμιζόμενο περιλα μιο στο ριγ τό άν  μέρο   
ραμμένε  τσέπε  .

 αμ κι    ε όμε
¢	 ρώμα  λευκό μπλε

ε ς     εκ    117562 εμ χι  

 4  Ποδιά Lore
ο ιά με λεπτέ  μπλε λευκέ  υ ασμένε  λ ρ ε  και μπεζ 

κορ έλα τα τά.
 αμ κι    ε όμε

¢	 ρώμα  λευκό μπλε
ε ς     εκ    117557 εμ χι  2
ε ς     εκ    119285 εμ χι  
ε ς     εκ    119286 εμ χι  

  

 5  Ποδιά Kit
ο ιά από ανοι τό τζην με ρυθμιζόμενο περιλα μιο με κουμπιά 

τρουκ  και  μεγάλε  ραμμένε  τσέπε .
 αμ κι    ε όμε

¢	 ρώμα  τζην ανοι τό
ε ς     εκ    117563 εμ χι  2

 6  Ποδιά Kit
ο ιά σε ανοι τό τζην με  μεγάλε  ραμμένε  τσέπε .

 αμ κι    ε όμε
¢	 ρώμα  τζην ανοι τό

ε ς     εκ    117558 εμ χι  22

Ποδιά
Mora
εμάχιο μόνο

1299

Ποδιά
Lore
εμάχιο μόνο

1299

Ποδιά
Kit
εμάχιο μόνο

2299

Ποδιές

098-098_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   98 07.08.18   09:10






