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καρφίτσα πέτου

αναπτήρας θήκη bic

μπρελόκ σμάλτο

μπρελόκ ορθογώνιο σμάλτο
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  τουριστικά & διαφημιστικά με το λογότυπο σας

αναπτήρας πέτρας

αναπτήρας ηλ/κος κοντός

αναπτήρας ηλ/κος
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μπρελόκ μάτι μοτίφ

μπρελόκ μοτίφ



5

μπρελόκ αρχαϊκά

κουταλάκι μπρελόκ ανοιχτήρι

καθρέφτης
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9cm11cm 7cm 9cm11cm 7cm

9cm11cm 7cm 7cm11cm 5cm

μάτι 7436 μάτι 7913gr

μάτι 7913 μάτι 48148

μάτι 7436-1 μάτι 4050

13cm 11cm
μάτι 4915 μάτι σιέλ
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7cm11cm 5cm

σουβερ ξύλο 6τμχ.

βεντάλιες μπρελόκ pu

μάτι σχέδιο μάτι κεραμικό

μάτι 7941

11cm 9cm

μάτι 48168

μάτι κορδόνι
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μαγνήτης αλάβαστρο



9

μαγνήτης πιάτο

μαγνήτης άμμος - παράθυρο
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μαγνήτης ξύλο
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μαγνήτης ξύλο

μαγνήτης ξύλο
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μαγνήτης πλεξιγκλάς

μαγνήτης αλάβαστρο χρώμα
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μαγνήτης ξύλο 3D

μαγνήτης ανοιχτήρι καπάκι

μαγνήτης καπάκι
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14

νυχοκόπτες - ανοιχτήρια - σουγιάδες

νυχοκόπτης τουριστικός

καραγκιόζης φιγούρα

τασάκι μάτι χαπακοθήκη



βραχιόλια καουτσούκ

βραχιόλι μάτι γυαλί
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χαπακοθήκη
βραχιόλι μάτι ατσάλι

βραχιόλι μάτι λάστιχο

βραχιόλια αλυσίδα



16

κολιέ κοχύλι σετ

κολιέ καρύδα κολιέ καρύδα

κολιέ πέτρα

βραχιόλι όστρακο

βραχιόλι PU
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ταυτότητα σμάλτο

κολιέ κορδόνι

κολιέ μοτίφ
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εικονάκι

κρεμαστά αυτοκινήτου

κομποσχοίνι μ.κρεμαστά αυτοκινήτου μικρό μαγνήτης ξύλο
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ροζάριο

μπρελόκ εκκλησιαστικά

κομποσχοίνι κομποσχοίνι δάκρυ παναγίας
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βραχιόλι σταυρό μαγνήτης τρίπτυχο

πορτοφόλι υφ. κουταλάκι

μπρελόκ ξύλο

σταυροί ξύλο κολιέ σταυρός πλεχτός
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μαγνήτης ξύλο

κολιέ σταυρός ξύλο

κολιέ σταυρός αλυσίδα κολιέ μάτι αλυσίδα
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κομπολόι Κ’

κομπολόι Τ’

μπεγλέρι πλαστικό

μπεγλέρι αλουμίνιο
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κομπολόι ρεζίν Τ’ κομπολόι μοσχοκάρυδο

κομπολόι ελιά

κομπολόι αιματίτης - μάτι - σημαία
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μπρελόκ κρίκος μπρελόκ ραφτό

φυσαρμόνικα μετ. φυσαρμόνικα πλαστ.

σουγιάδες
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αναπτήρας πέτρα σετ στριφτάρι ταμπακιέρα

αναπτήρας πέτρα αναπτήρας clipper

μπρελόκ ραφτό

φυσαρμόνικα πλαστ.

σουγιάδες τράπουλα royal - modiano - mini - ζάρια - πούλια
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πορτοφόλι υφαντό - καμβάς

τσαντάκι μάτι PU 17x27cm

πορτοφόλι υφαντό 17x12cm
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35cm x 50cm 
60cm x 90cm 
90cm x 140cm 
180cm x 280cm

σημαία Ελληνική

σημαία Βυζαντινή σημαία Βυζαντινή 4Β

σημαία γιρλάντα σημαία κοντάρι 3 μεγέθη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ




