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Ο ΘΡΥΛΙΚΌΣ, ΠΡΩΤΟΠΌΡΟΣ ΓΆΛΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΉΣ!
Απόφοιτος της αρχιτεκτονικής σχολής, ξεκίνησε τα πρώτα βήματα της καριέρας του αμέσως
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως σχεδιαστής μόδας, υπό την καθοδήγηση του ξακουστού
από τότε σχεδιαστή, Christian Dior!
Το 1950 ιδρύει το δικό του οίκο μόδας και το 1953 γίνεται δεκτός ως μέλος του φημισμένου
Γαλλικού συνδέσμου “HAUTE COUTURE” («Υψηλής Ραπτικής»). Το 1959 φέρνει την επανάσταση στο χώρο της μόδας καθώς δημιουργεί την πρώτη στην ιστορία ΚΟΛΕΞΙΟΝ PRETA-PORTE (πρετ α πορτέ). Έτσι εισάγει πλέον την έννοια της ΜΟΔΑΣ στο ευρύ κοινό.
Ο Cardin όμως δε σταματά στα ρούχα και τα αξεσουάρ. Σχεδιάζει έπιπλα, διακοσμητικά
εσωτερικού χώρου, έργα εμπνευσμένης τέχνης και δουλεύει ακόμα και ως σχεδιαστής στη
βιομηχανία αυτοκινήτων και αεροσκαφών.
Από το 1991 του έχει αποδοθεί ο τίτλος του επίτιμου πρέσβη της UNESCO και από το 2009
είναι πρέσβης «ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ» των Ηνωμένων Εθνών.
Έχει κερδίσει αναρίθμητα χρυσά βραβεία και διακρίσεις από διακεκριμένα ινστιτούτα μόδας
σε όλο τον κόσμο.
Οι κολεξιόν αντικειμένων του Pierre Cardin αποτελούν από τις πιο ποιοτικές και φινετσάτες
κολεξιόν παγκοσμίως. Όλα τα αντικείμενα που φέρουν την υπογραφή του οίκου Pierre
Cardin είναι κατασκευασμένα από εκλεκτά υλικά με εκλεπτυσμένο γούστο και έχουν
μοναδικό design, με ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια.
Η ιστορία έχει δείξει ότι το Pierre Cardin δεν είναι απλά ένα γνωστό όνομα στο χώρο
της μόδας, αλλά αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο κομψότητας, γούστου και αισθητικής.
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0.22.200

1/ -

Τσάντα δώρου Pierre Cardin
Pierre Cardin gift bag

Σταντ παρουσίασης στυλό
Pen promotional stand
0.22.160

0.71.118 16χ7χ22 cm για στυλό

1/ -

0.71.132 24χ8χ25 cm για σημειωματάρια/σετ

1/ -

0.71.133 29χ9χ33 cm για ντοσιέ σεμιναρίων

1/ -
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Βιτρίνα πάγκου παρουσίασης/προβολής ειδών Pierre Cardin
Promotional counter top stand for Pierre Cardin collection

Σταντ παρουσίασης στυλό
Pen promotional stand
1/6

0.22.161

1/6
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GIRONDE
Πλαστικό roller ball στυλό Pierre Cardin.
Εργονομική σχεδίαση στελέχους για μέγιστη άνεση γραφής, μεταλλικό κλιπ και βιδωτό καπάκι ασφαλείας που προστατεύει
τη μύτη, εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος. Προσφέρεται σε διακριτική συσκευασία Pierre Cardin και
συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Διαθέσιμο σε δυο χρώματα.
Gironde perfectly designed and masterly executed, this outstanding roller pen provides a comfortable grip, a screw-type
neck piece to protect the tip and a superb steel clip. The international standard refill comes with blue ink and is available
from the best retailers. The Pierre Cardin individual gift pouch includes a certificate of authenticity. Available in two
different body colors.

0.62.159 Black

1/60

0.62.160 White

1/60

2

Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.

Φινετσάτα ball point στυλό Pierre Cardin.
Το κομψό μοντέλο Amour διαθέτει στέλεχος αλουμινίου σε ασημί χρώμα διακοσμημένο με λεπτή παράλληλη χάραξη
στη βάση και κλασικό μηχανισμό με κουμπί, χρησιμοποιεί γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος, ενώ το λεπτεπίλεπτο
Adeline σε μαύρο ματ χρώμα είναι διακοσμημένο με ασημί λεπτομέρειες και ελαστική επαφή touchpad για χρήση σε οθόνες
αφής και χρησιμοποιεί γερμανικό ανταλλακτικό4 μπλε χρώματος. Προσφέρονται σε διακριτική συσκευασία Pierre Cardin και
συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
Pierre Cardin AMOUR ballpen
Available as an automatic ballpoint pen, completely crafted in metal present an elegant sleek line and a practical excellent
push mechanism. The ballpoint pen features a blue ink refill. The standard refill is available from the best retailers. The
ballpoint pen comes in a Pierre Cardin pouch including a certificate of authenticity.
Pierre Cardin ADELINE ballpen
This all metal elegant Pierre Cardin rotary twist action ballpoint pen features a useful top touchpad stylus. The cap and
barrel are matt finished enhanced by the steel clip and silver color ring. The international standard blue ink refill has a tip
for excellent writing quality. Each pen comes in a Pierre Cardin pouch including a certificate of authenticity.

0.62.161 Amour

1/60

1

0.62.162 Adeline

1/60
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AMOUR - ADELINE

Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
Ανταλλακτικό ballpoint τύπου CROSS 0,7 mm.
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LUBERON
Διαχρονικό ball point στυλό pierre Cardin
Κομψό Pierre Cardin μεταλλικό στυλό διαρκείας φτιαγμένο από εξαιρετικό υλικό με ματ φινίρισμα και γυαλιστερές
διακοσμητικές λεπτομέρειες. Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος για άνετη γραφή που αναδεικνύεται
χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του. Προσφέρεται σε χαρακτηριστική συσκευασία Pierre Cardin και συνοδεύεται από
πιστοποιητικό γνησιότητας.
Elegant Pierre Cardin ballpoint pen fitted with a twist action mechanism, crafted all in metal with a splendid matt finish
and a contrasting shiny clip. It features a high quality blue ink refill for comfortable writing and comes presented in a Pierre
Cardin pouch including a certificate of authenticity.

0.62.216

1/60

1

Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

Νεανικό ball point στυλό Pierre Cardin.
Ανθεκτικό στέλεχος αλουμινίου σε μοντέρνα νεανικά χρώματα διακοσμημένο με μαύρες λεπτομέρειες και μοναδική αίσθηση
στην αφή. Στην κορυφή του στελέχους διαθέτει πρακτική ελαστική επαφή touchpad για χρήση σε οθόνες αφής. Εφοδιασμένο
με γερμανικό ανταλλακτικό1 διαρκείας μπλε χρώματος για άνετη γραφή που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό
μηχανισμό του. Προσφέρεται σε χαρακτηριστική συσκευασία Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
With its soft twist action mechanism, its aluminum cap and barrel perfectly rubberized to produce a pleasant feeling,
it’s wonderful rainbow of colors, this celebrated writing companion offers also the service of a top touchpad stylus.
Most practical and elegant, it is equipped with a blue ink refill of excellent quality. A certificate of authenticity is included
in the individual Pierre Cardin pouch. Available in four different body colors.

0.62.223 Stand 24 pcs

1/ -

0.62.219 Purple

1/60
1/60

0.62.221 Dark Blue

1/60

0.62.218 Red

0.62.220 Light Blue

1/60

1

Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
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CELEBRATION ball point
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CLAUDIE
Στιβαρό roller ball στυλό Pierre Cardin.
Πολυτελές στέλεχος αλουμινίου διακοσμημένο με ασημί λεπτομέρειες και ευχάριστη αίσθηση στην αφή. Eπιπλέον πρόσθετο
τελείωμα με ελαστική επαφή touchpad για χρήση σε οθόνες αφής. Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος
και καπάκι ασφαλείας που προστατεύει τη μύτη. Προσφέρεται σε διακριτική συσκευασία Pierre Cardin και συνοδεύεται από
πιστοποιητικό γνησιότητας. Διαθέσιμο σε δύο χρώματα.
Ballpoint pen and touchpad stylus are combined to satisfy every elegant user. The perfectly rubberized surface produces
a pleasant touch and the silver accessories complete perfectly the aluminum cap and barrel. The refill comes with blue
ink and provides excellent writing quality. The presentation in a Pierre Cardin pouch includes a certificate of authenticity.
Available in two different body colors.

0.62.164 White

1/60

0.62.181 Stand 24 pcs

0.62.163 Black

1/60

2

Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.

1/ -

Νεανικό roller ball στυλό Pierre Cardin.
Πολυτελές στέλεχος αλουμινίου σε μια πανδαισία χρωμάτων διακοσμημένο με μαύρες λεπτομέρειες και ευχάριστη αίσθηση
στην αφή. Eπιπλέον πρόσθετο τελείωμα με ελαστική επαφή touchpad για χρήση σε οθόνες αφής. Εφοδιασμένο με γερμανικό
ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος και καπάκι ασφαλείας που προστατεύει τη μύτη. Προσφέρεται σε χαρακτηριστική πολύχρωμη,
νεανική συσκευασία Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Διαθέσιμο σε έξι χρώματα.
The superb array of colors emphasizes the excitement of owning this exquisite writing instrument. The aluminum cap
and barrel are perfectly lacquered with a most pleasant rubberized finish and a blue ink refill. Refills are standard available
from the best retailers. The click/shut cap ensures the safe protection of the tip. The Pierre Cardin individual gift pouch
includes a certificate of authenticity. Available in six different body colors.
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CELEBRATION roller ball

2

Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.

0.62.179 Light Blue

1/60

0.62.176 Pink

1/60

0.62.180 Dark Blue

1/60

0.62.177 Red

1/60

0.62.178 Purple

1/60

0.62.175 Orange

1/60
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VENDOME
Φινετσάτο ball point στυλό Pierre Cardin.
Μεταλλικό στυλό διαρκείας που συνδυάζει την κλασική χρήση με τις σύγχρονες ανάγκες διαχείρισης ηλεκτρονικών συσκευών
χάρη στην πρακτική ελαστική επαφή touchpad για χρήση σε οθόνες αφής στην κορυφή του στελέχους. Χρησιμοποιώντας έναν
άνετο περιστροφικό μηχανισμό στο μοναδικής σχεδίασης μαύρου χρώματος και διακοσμημένου με κόκκινες λεπτομέρειες
σώμα αποδίδει άνετη γραφή καθώς είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος. Προσφέρεται
σε χαρακτηριστική συσκευασία Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
This twin-function all metal pen combines a ballpoint and a practical touchpad stylus on its top. The soft rotary mechanism combines with a beautiful black finish with the elegant contrast of two red rings. Comes with a blue ink refill and the
individual Pierre Cardin pouch includes a certificate of authenticity.

0.62.217

1/60

1

Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

Φινετσάτο ball point στυλό Pierre Cardin.
Ιδανική σχεδίαση και δημιουργία από την Pierre Cardin, ένα φανταστικό όργανο γραφής από στιλπνό μέταλλο με πρωτοποριακή
εγχάρακτη διακόσμηση στο στέλεχος. Ειδικά εφοδιασμένο με μεγάλου μεγέθους ανταλλακτικό1 διαρκείας μπλε χρώματος
και περιστροφικό μηχανισμό παρατείνει την απόλαυση της γραφής. Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα
επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
Ideally designed and crafted all in metal with a perfect spring-loaded clip and a permanent and fashionable gun-metal
engraved finish, Pierre Cardin is proud to present a state-of-the-art writing instrument. Quality is here at its best including
a jumbo-size blue ink metal refill for smooth writing. This outstanding long-lasting ballpoint pen comes in a Pierre Cardin
gift box together with an extra black ink jumbo refill and a certificate of authenticity.

0.62.222

1/20

1

Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
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FESTIVAL
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AURELIE
Μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin.
Ένα μοναδικό όργανο γραφής με στέλεχος διακοσμημένο με κομψό λευκό χρώμα και ασημί λεπτομέρειες, εφοδιασμένο με
γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος που αναδεικνύεται με περιστροφικό μηχανισμό. Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί
Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
High quality and fashion are meeting together to constitute a piece of art all metal ballpoint pen. Carefully lacquered in
white with deeply chromed details and fitted with a steel clip, this outstanding writing instrument features a Pierre Cardin
blue ink jumbo type metal refill available from the best retailers. Its soft rotary twist action mechanism is a pure delight.
The presentation in an individual Pierre Cardin gift box includes a spare black ink refill as well as a certificate of authenticity.

0.62.151

1/20

1

Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

Μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin.
Κλασική σχεδίαση με στέλεχος σε στιλπνό μαύρο χρώμα στη βάση και ασημί χρώμα με λεπτή χάραξη στην κορυφή.
Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του.
Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος. Συνοδεύεται από
πιστοποιητικό γνησιότητας.
Crafted in all-metal to meet the highest exigency of quality, the ballpoint pen feature a chromed lined part and black
lacquered barrels to produce elegance and class. It is fitted with blue ink refill that is easily available from the best
retailers and an extra black ink refill. Packed in a Pierre Cardin gift box that includes a certificate of authenticity.

0.62.152

1/20

1

Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
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DIDIER

15

Στυλό & Δώρα Pierre Cardin / Pierre Cardin Pens & Gifts
16

RENEE SILVER
Μεταλλικό ballpoint στυλό και roller ball Pierre Cardin.
Τα δυο είδη γραφής μοιράζονται ένα εντυπωσιακό, γυαλιστερό στέλεχος διακοσμημένο με λεπτή παράλληλη χάραξη
στην επιφάνεια. Tο ballpoint είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος που αναδεικνύεται χάρη στον
περιστροφικό μηχανισμό του ενώ το roller ball είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος και κλείνει
με καπάκι ασφαλείας. Το κάθε μοντέλο προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου
χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Διαθέσιμο σε ασημί χρώμα.
Quality and elegance at its best, all crafted in massive metal in all-chrome. The ballpoint pen features a twist action
mechanism and carries a large capacity blue ink refill for smooth writing. The roller takes an international standard blue
ink cartridge. A black ink supplementary refill is included in both pens, each one is presented in an elegant Pierre Cardin gift
box that includes a certificate of authenticity.

0.62.172 Roller Ball

1/20

2

0.62.147 Ballpoint

1/20

1

Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.
Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

Μεταλλικό ballpoint στυλό και roller ball Pierre Cardin.
Τα δυο είδη γραφής μοιράζονται ένα εντυπωσιακό, γυαλιστερό στέλεχος διακοσμημένο με λεπτή παράλληλη χάραξη στην
επιφάνεια. Tο ballpoint είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος που αναδεικνύεται χάρη στον
περιστροφικό μηχανισμό του ενώ το roller ball είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος και κλείνει
με καπάκι ασφαλείας. Το κάθε μοντέλο προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό
μαύρου χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Διαθέσιμο σε gunmetal χρώμα.
Quality and elegance at its best, all crafted in massive metal in all-chrome. The ballpoint pen features a twist action
mechanism and carries a large capacity blue ink refill for smooth writing. The roller takes an international standard blue
ink cartridge. A black ink supplementary refill is included in both pens, each one is presented in an elegant Pierre Cardin
gift box that includes a certificate of authenticity.

0.62.173 Roller Ball

1/20

2

0.62.148 Ballpoint

1/20

1
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RENEE GUNMETAL

Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.
Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
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LAURENCE
Μεταλλικά ballpoint και roller ball στυλό Pierre Cardin.
Τα δύο είδη γραφής μοιράζονται μια ιδιαίτερη σχεδίαση με στέλεχος διακοσμημένο με λεπτή χάραξη στην επιφάνεια και
διαφοροποιούνται στο χρώμα καθώς το ballpoint διατίθεται σε διαχρονικό ασημί και το roller ball σε στιβαρό gunmetal.
To ballpoint χρησιμοποιεί περιστροφικό μηχανισμό και είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος
ενώ το roller ball ασφαλίζει με βιδωτό καπάκι και είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος. Κάθε
ένα προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος και συνοδεύεται από
πιστοποιητικό γνησιότητας.
Perfect Pierre Cardin ballpoint and roller pen in all-chrome, the craftsmanship reveals itself, providing every lucky recipient
with a high quality gift. The touch here of the uncontested master of fashion that is Pierre Cardin produces exceptional
master pieces. The ballpoint pen comes with a large capacity blue ink refill. The roller carries a large capacity blue ink refill.
The elegant gift box includes an extra black ink refill for pen or roller as well as a certificate of authenticity.

0.62.153 Roller Ball Black

1/20

2

0.62.154 Ballpoint Silver

1/20

1

Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.
Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

Μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin.
Ανατρεπτική σχεδίαση με πολυτελές, χρωματιστό μεταλλικό στέλεχος διακοσμημένο με έντονες εγχάρακτες λεπτομέρειες
σε στιλπνό gunmetal χρώμα που προσδίδουν στην πολυτελή του εμφάνιση. Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε
χρώματος που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του. Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα
επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
This outstanding all metal automatic ballpoint pen will definitely obtain the consensus of every happy and grateful
recipient. High quality coupled with craftsmanship produce an obviously universal approval. The soft rotary twist action
mechanism creates a pleasant feel for writing in comfort. The blue ink jumbo type refill is available from the best retailers.
The presentation in a Pierre Cardin gift box includes an extra spare black ink refill as well as a certificate of authenticity.
Available in three different body colors.

0.62.171 Black

1/20

0.62.169 Blue

1/20

0.62.170 Red

1/20

1

Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

Στυλό & Δώρα Pierre Cardin / Pierre Cardin Pens & Gifts

EVOLUTION

19

Στυλό & Δώρα Pierre Cardin / Pierre Cardin Pens & Gifts
20

ELODIE
Πολυτελές μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin.
Ένα ξεχωριστό σχέδιο αντιπροσωπευτικό του μεγάλου δημιουργού με το ασημί του στέλεχος διακοσμημένο με έντονο
ανάγλυφο και μαύρες λεπτομέρειες. Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος που αναδεικνύεται χάρη στον
περιστροφικό μηχανισμό του. Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος.
Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
Here is a luxury Pierre Cardin ballpoint pen that carries a very distinctive designed surface covering both the cap and the
barrel of this all metal precious writing instrument. The design is handcrafted one by one and the black colored inserts are
just beautiful. In other words another Pierre Cardin to be worn by elegant and classy users. The blue ink jumbo metal refill
is available from good retailers all around the world. The Pierre Cardin presentation gift box includes a spare black ink refill
and a certificate of authenticity.

0.62.149

1/20

1

Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

Μεταλλικό ballpoint στυλό και roller ball Pierre Cardin.
Με πρωτοποριακή σχεδίαση τα δυο είδη γραφής εντυπωσιάζουν με το γυαλιστερό τους στέλεχος διακοσμημένο με λεπτά
ανάγλυφα καρέ. Το ballpoint είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος που αναδεικνύεται χάρη στον
περιστροφικό μηχανισμό του ενώ το roller ball είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος και κλείνει με
καπάκι ασφαλείας. Το κάθε μοντέλο προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου
χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Διαθέσιμα σε gunmetal χρώμα.
The metal ballpoint and roller pens are available with the cap lacquered in black color. The gun-metal barrel is nicely and
accurately engraved to produce a beautiful impact. The ballpoint pen has a smooth rotary twist action and jumbo metal
refill. The roller has a blue ink refill which is protected by a click/shut cap. Both come in a luxury Pierre Cardin gift box
which includes black ink spare refill as well as a certificate of authenticity.

0.62.168 Roller Ball

1/20

2

0.62.167 Ballpoint

1/20

1

Στυλό & Δώρα Pierre Cardin / Pierre Cardin Pens & Gifts

MARIGNY

Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.
Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
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OLIVIER
Πολυτελές μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin
Ένα χαρακτηριστικό μοντέλο με την υπογραφή του μεγάλου σχεδιαστή διακοσμημένο με έντονο ανάγλυφο σε πολυτελές
gunmetal χρώμα στο στέλεχος και ασημί λεπτομέρειες. Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος που
αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του. Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον
ανταλλακτικό μαύρου χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
The exclusive look of this actual master piece will catch the eye of every recipient and many around. Everything here is
perfect: the smooth twist mechanism, the hand finished decoration, the all-metal robustness yet coupled with the elegance
and the writing quality of the jumbo size blue ink refill. Each pen comes in a lovely Pierre Cardin gift box including a black
ink spare refill and a certificate of authenticity.

0.62.174

1/20

1

Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

Μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin.
Με γαλλική φινέτσα και διάσημο όνομα διαθέτει στέλεχος διακοσμημένο με ανάγλυφα τετράγωνα. Εφοδιασμένο με γερμανικό
ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του. Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί
Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Διαθέσιμο σε
τρία χρώματα.
The fashionable engraving on the all metal cap and barrel of this outstanding ballpoint pen gives it a touch of style whilst
the quality and technical prowess underline the perfection of it. The soft luxury-feel of the rotary twist action will be highly
appreciated. The jumbo type metal blue ink refill presents wonderful writing smoothness. Each ESPACE ballpoint pen
comes in a Pierre Cardin individual gift box, includes an extra black ink refill as well as a certificate of authenticity.
Available in three different body colors.

0.62.144 Silver

1/20

0.62.145 Gunmetal

1/20

0.62.146 Black

1/20

1

Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
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JACQUES
Πολυτελή όργανα γραφής, πένα και ballpoint στυλό Pierre Cardin.
Εξαιρετική σχεδίαση σε στιλπνό μαύρο χρώμα στελέχους και καπάκι ασφαλείας σε ασημί χρώμα εγχάρακτο με έντονους
μαύρους λατινικούς χαρακτήρες. Το ballpoint είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος και συνοδεύεται
από ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος στη συσκευασία ενώ η πένα χρησιμοποιεί αμπούλα μελάνης3 μπλε
χρώματος. Κάθε ένα προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
The cap of those unique styled writing instruments is engraved with alphabetical letters and this design coupled with the
black lacquered barrel produce a wonderful impression whilst the all-metal parts contribute to unsurpassed quality. The blue
ink ballpoint pen refill has soft excellent writing. The fountain pen comes with one standard blue ink cartridge that is easily
available from the best retailers. An extra black refill for the ballpoint pen is included in the attractive and elegant gift box
as well as a certificate of authenticity.

0.62.158 Fountain Pen

1/20

3

0.62.157 Ballpoint

1/20

1

Τυποποιημένη αμπούλα πένας μικρού μεγέθους.
Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

Πολυτελή όργανα γραφής, πένα και roller ball Pierre Cardin.
Συμπαγής σχεδίαση σε ασημί χρώμα στελέχους με λεπτή χάραξη και φινετσάτο μαύρο βιδωτό καπάκι με ασημί λεπτομέρειες.
Το roller ball είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος και συνοδεύεται από ένα επιπλέον ανταλλακτικό
μαύρου χρώματος στη συσκευασία ενώ η πένα χρησιμοποιεί αμπούλα μελάνης3 μπλε χρώματος. Κάθε ένα προσφέρεται
σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
These luxury metal writing instruments are specially designed for elegant and classy users. The ballpoint pen is equipted
with blue ink large capacity refill. The fountain pen carries a blue ink cartridge of international size available from the best
retailers around the world. Both come with extra black ink refill, wrapped in beautiful gift box that features
a certificate of authenticity.

0.62.155 Roller Ball

1/20

1

0.62.156 Fountain Pen

1/20

3
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Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
Τυποποιημένη αμπούλα πένας μικρού μεγέθους.

25

Στυλό & Δώρα Pierre Cardin / Pierre Cardin Pens & Gifts
26

TRIANON
Πολυτελής κασετίνα δώρου Pierre Cardin.
Πολυτελές σετ δώρου που περιλαμβάνει δερμάτινο μπρελόκ ασφαλείας διακοσμημένο με εγχάρακτο λογότυπο Pierre Cardin
με αποσπώμενο κρίκο ώστε ο κάτοχός του να μπορεί να διαχωρίσει τα κλειδιά του σπιτιού του από αυτά του αυτοκίνητου
αν χρειάζεται, καθώς και το ξεχωριστής σχεδίασης στυλό διαρκείας Elodie διακοσμημένο με έντονες ασημί – μαύρες
λεπτομέρειες και ανάγλυφο στέλεχος. Προσφέρεται σε συσκευασία δώρου και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
A luxurious gift set featuring a genuine leather loop as well as two detachable split rings to separate home and car keys for
safety and the most admired Elodie ballpoint pen with its unique deeply engraved patterns, its soft twist mechanism and
outstanding writing quality refill fitted with blue ink. This eye-catching set comes in a luxury box that includes a certificate
of authenticity.

0.02.092

1/10

Πολυτελής κασετίνα δώρου Pierre Cardin.
Για πραγματικά απαιτητικούς αποδέκτες ένα χρηστικό σετ δώρου που συνδυάζει το κλασικό στυλό διαρκείας Didier με ένα
ιδιαίτερης σχεδίασης δερμάτινο μπρελόκ ασφαλείας που αποτελείται από δύο διαφορετικά αποσπώμενα τμήματα δίνοντας
τη δυνατότητα στο χρήστη να διαχωρίσει ανά πάσα στιγμή τα κλειδιά του σπιτιού του από αυτά του αυτοκίνητου αν
η περίσταση το απαιτεί. Προσφέρεται σε συσκευασία δώρου Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
To satisfy the most demanding recipients of a useful and elegant gift, combining a perfectly black lacquered and chromed
lined barrel ballpoint pen fitted with a large capacity blue ink refill to ensure smooth and comfortable writing, coupled with
a highly appreciated safety-loaded key holder that includes two detachable split rings to protect home and car keys and
genuine leather loops. The luxury Pierre Cardin box includes a certificate of authenticity.

0.02.091

1/10
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CONCORDE
Πολυτελής κασετίνα δώρου Pierre Cardin.
Κομψό και πρακτικό σετ δώρου από την Pierre Cardin που περιλαμβάνει roller στυλό Claudie με την μοναδική ελαστική επαφή
touchpad για χρήση σε οθόνες αφής και θήκη φύλαξης – παρουσίασης επαγγελματικών καρτών διακριτικά διακοσμημένη με
εγχάρακτο λογότυπο Pierre Cardin για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη που ξεχωρίζει. Προσφέρεται σε συσκευασία δώρου
και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
Here is the elegant Pierre Cardin roller that every fashion-conscious lady or gentleman will proudly wear as should be with
a distinctive accessory. The pen itself is fitted with a large capacity high quality blue ink refillable cartridge and a touchpad
that comes very handy when operating a Smartphone or a tablet. The all-stainless-steel cardholder presents a practical
rubberized surface and perfectly completes a coveted gift set that will satisfy all your clients. The Pierre Cardin luxury
packaging carries a certificate of authenticity.

0.02.094

1/10

Καθημερινή οργάνωση από την Pierre Cardin.
Πολυχρηστικό σετ δώρου από την Pierre Cardin που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου πολυάσχολου
ανθρώπου. Το σετ αποτελείται από ένα στυλό Adeline με ελαστική επαφή touchpad για χρήση σε οθόνες αφής και μια
πολυτελή δερμάτινη θήκη με απεριόριστες δυνατότητες καθώς “φιλοξενεί” θήκη για κάρτες, έγγραφα και χρήματα, ένα
σημειωματάριο για τις επείγουσες σημειώσεις και μια θήκη κινητού στην εξωτερική της πλευρά με διαστάσεις 8.2 χ 14.5 εκ.
Η θήκη είναι διακοσμημένη με εγχάρακτο λογότυπο και κόκκινη ραφή. Προσφέρεται σε συσκευασία δώρου και συνοδεύεται
από πιστοποιητικό γνησιότητας.
Pierre Cardin‘s luxurious leather pouch can excite with its elegance in a sleek design with a stitched red border in the edge
region. Several business card and photo pockets are designed inside the case. The back of the case includes a 8.2 × 14.5 cm
mobile phone pocket and a business card or card pocket. The case includes a lined notepad with 25 sheets and a Pierre
Cardin ballpoint pen. Packed in a luxury Pierre Cardin box, comes with a certificate of authenticity.

0.02.093

1/10
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ΕLECTRIC Lighter
Kλασικό ανδρικό δώρο από την Pierre Cardin
Ηλεκτρικός επαναφορτιζόμενος αναπτήρας με διαχρονική, λιτή σχεδίαση από την Pierre Cardin. Η συσκευασία περιλαμβάνει
καλώδιο USB για φόρτιση της μεγάλης διάρκειας ζωής και απόδοσης μπαταρίας λιθίου του αναπτήρα. Η μπαταρία των
220 mAh χρειάζεται φόρτιση 1- 2 ωρών. Προσφέρεται σε συσκευασία δώρου Pierre Cardin και συνοδεύεται από
πιστοποιητικό γνησιότητας.
Pierre Cardin re-chargeable electric lighter in a gunmetal color. The lighter has a timeless smooth design. It is charged by
USB cable, which is included in the package. The lighter has a lithium battery with capacity 220 mAh and 1-2 hours of a
charging time. Packed in a luxury Pierre Cardin box, comes with a certificate of authenticity.

0.02.095

1/10

Καθημερινές σημειώσεις από την Pierre Cardin
Πολυτελές, νεανικό σημειωματάριο μεγέθους Α5 σε μοναδικούς δίχρωμους συνδυασμούς ιδανικούς για τον ιδιώτη και τον
επαγγελματία. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας δερματίνη περιέχει 160 γραμμογραφημένες σελίδες χαρτιού 80 gr.
Πρακτικό στην καθημερινή χρήση χάρη στον κομψό διακοσμημένο του σελιδοδείκτη και διακριτικά «στολισμένο» με εγχάρακτο
λογότυπο Pierre Cardin. Προσφέρεται σε συσκευασία δώρου Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
This luxurious twin-color A5 notebook is produced in man-made leather looking material. It features 160 lined pages made
of quality 80 gr paper and an elegant bookmark with a metal branded charm. The back of the cover is embossed with the
Pierre Cardin trade mark. Each REPORTER comes in a Pierre Cardin gift box that includes a certificate of authenticity.

0.24.137

1/5
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CHARENTE Folder
Οργανωμένοι επαγγελματίες από την Pierre Cardin.
Κομψό Εxecutive Folder Pierre Cardin σε μέγεθος Α5 με αποδοτικό, μαγνητικό κλείσιμο ασφαλείας. Διακοσμημένο με έντονη
χρωματιστή γραμμή που διατρέχει την επιφάνεια και διακριτική ραφή του ιδίου χρώματος εσωτερικά και εξωτερικά στις
ακμές. Ο φάκελος περιέχει μια μεγάλη θήκη κατάλληλη για tablet 8 ιντσών και μια πληθώρα από θήκες ιδανικές για κάρτες,
στυλό και έγγραφα ενώ παράλληλα για τις σημαντικές σημειώσεις υπάρχει σημειωματάριο με υψηλής ποιότητας χαρτί 80 gr.
Προσφέρεται σε συσκευασία δώρου Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
Elegant Pierre Cardin folder with a magnetic clip. It has an elegant surface made of polyurethane with a decorative color
line and internal stitching in the same color. Folder includes an inner pocket suitable for tablets in 8 inches size, four
pockets for business cards, transparent pocket for ID card, three pockets for notes, loop for writing implements and lined
notepad with 25 sheets, 80 gr. Packed in a luxury Pierre Cardin box, comes with a certificate of authenticity.

Grey

0.11.026

1/7

Red

Πολυτελές, δερμάτινο Εxecutive Folder σε δυο μεγέθη Α5 & Α4 με κομψή σχεδίαση και στυλ που αποπνέει κύρος. Tο μοναδικό
αυτό προϊόν από την Pierre Cardin προσφέρει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να μεταφέρει με ασφάλεια tablet 8 ή 10
ιντσών σε ειδική θήκη ενώ παράλληλα έχει άμεση πρόσβαση σε θήκες ιδανικές για κάρτες, στυλό και έγγραφα σε διάφορες
διαστάσεις καθώς και να χρησιμοποιεί το υψηλής ποιότητας σημειωματάριο με χαρτί 80 gr. Προσφέρεται σε συσκευασία
δώρου Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
Stylish Pierre Cardin folder with stud fastening is made of genuine leather. It has decorated surface, inner pocket suitable
for tablets in sizes of 8 or 10 inches, six pockets for business cards, transparent pocket for ID card, two pockets for notes,
three loops for writing implements and lined notepad with 25 sheets, 80 gr. Packaged in a luxury Pierre Cardin box, comes
with a certificate of authenticity.

0.11.027 A5

1/7

0.11.028 A4

1/4
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Organizer δέρμα 5''
Leather organizer 5''

Είδη Δώρου / Gift Items

0.27.047

Organizer δέρμα 5"
Leather organizer 5''

1/60

Organizer δέρμα 7''
Leather organizer 7''

0.27.048

0.11.017

1/ -

Organizer δέρμα φερμουάρ 5"
Leather organizer with zipper 5''

1/40

Ντοσιέ σεμιναρίων δερματίνη απλό Α4
PU leather portfolio A4

34

0.27.016

0.27.018

1/ -

Ντοσιέ σεμιναρίων δερματίνη με φερμουάρ Α4
PU leather portfolio with zipper A4

1/50

0.11.015

1/30

Σετάκι στυλό & μπρελόκ
Pen & keychain gift set

0.02.035

1/100
Σετάκι γραφείου 5 τεμαχίων μέταλλο/κεραμικό
5 pcs metal/ceramic desk set

1/10

Σετάκι στυλό & μπρελόκ σε ξύλινο κουτί
Pen & keychain gift set in wooden box

0.02.048

1/100

Σετάκι γραφείου 5 τεμαχίων μέταλλο/κεραμικό
5 pcs metal/ceramic desk set

0.02.033

1/10

Είδη Δώρου / Gift Items

0.02.031

Σετάκι στυλό, τασάκι & αναπτήρας
Pen, ashtray & lighter gift set

0.02.051

1/50

Σετάκι γραφείου 4 τεμαχίων μέταλλο/δέρμα
4 pcs metal/leather desk set

Σετάκι στυλό, μπρελόκ & καρτ βιζίτ
Pen, keychain & card holder gift set

0.02.056

1/ -

0.02.059

1/10
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Σακιδιάκι ρεπόρτερ μεγάλο 30x26x16 cm
Large reporter bag 30x26x16 cm

Είδη Δώρου / Gift Items

0.31.034

Σακιδιάκι ρεπόρτερ μικρό 28x22x13 cm
Small reporter bag 28x22x13 cm

1/ -

Τσάντα δερματίνη όρθια ώμου 35x25x10 cm
PU leather shoulder business bag 35x25x10 cm

0.31.012

0.31.055

1/ -

Τσάντα πλάγια υφασμάτινη 42x33x12 cm
Polyester business briefcase 42x33x12 cm

1/ 6

0.31.069

1/ -

Τσάντα δερματίνη με φούσκωμα στο πλάι 45x33x10 cm
PU leather briefcase 45x33x10 cm

Τσάντα δερματίνη σκληρή με συνδυασμό (μεγάλο βάθος)
PU leather briefcase with combination locks & big size

36

0.31.033

1/5

0.31.008

1/ -

GENUINE

GENUINE

LEATHER

LEATHER

0.31.083

Τσάντα δέρμα με πολλές θήκες 41x35x9.5 cm
Leather business briefcase 41x35x9.5 cm

1/10

GENUINE

LEATHER

LEATHER

Τσάντα δέρμα ώμου 42.5x29x13 cm
Leather shoulder business briefcase 42.5x29x13 cm

1/20

0.31.060

1/5

Τσάντα δερματίνη συρόμενη με συνδυασμό & θήκη laptop 46x45x22 cm
PU leather pilot case trolley with combination locks & laptop pocket
46x45x22 cm

Τσάντα δερματίνη με χειρολαβές 43x31.5x12 cm
PU leather briefcase 43x31.5x12 cm

0.31.059

1/ -

GENUINE

Τσάντα δέρμα όρθια με πολλές θήκες 35x25x10 cm
Leather shoulder business bag θήκες 35x25x10 cm

0.31.085

0.31.065

Είδη Δώρου / Gift Items

Τσάντα δέρμα πλάγια με πολλές θήκες 42x33x13 cm
Leather briefcase with multiple slots 42x33x13 cm

1/12

0.31.054

1/3

37

Τσάντα laptop με ιμάντες 43x31x9 cm
Polyester laptop bag, business briefcase 43x31x9 cm

Είδη Δώρου / Gift Items

0.31.058

Τσάντα laptop 17'' πολυθεσιακή & πλάτης
Shoulder and backpack laptop bag 17''

1/ -

Τσάντα netbook 10'' unisex
Unisex netbook bag 10''

0.31.104

0.31.102

1/50

Τσάντα netbook 14'' unisex
Unisex netbook bag 14''

1/60

Τσάντα netbook 14'' γυναικεία
Women netbook bag 14''
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0.31.106

0.31.105

1/60

Τσάντα netbook 10'' γυναικεία
Women netbook bag 10''

1/50

0.31.103

1/60

0.31.031

Σακ βουαγιάζ ναυλόπανο μεγάλο 60x30x30 cm
Polyester 600D large travel sack 60x30x30 cm

1/ -

Πορτοφόλι κερμάτων δερμάτινο
Leather coins wallet

0.34.009

1/ -

Πορτοφόλια γυναικεία glamour σε σταντ 10 τεμαχίων
Glamour women wallet 10 pcs stand

1/ -

Δερμάτινο πορτοφόλι
Leather wallet

0.38.010

0.31.032

0.34.010

10/40

Είδη Δώρου / Gift Items

Σακ βουαγιάζ ναυλόπανο μεσαίο 50x30x30 cm
Polyester 600D medium travel sack 50x30x30 cm

Πορτοφόλι παιδικό Unicorn
Unicorn kids wallet

1/25

0.34.018

12/600
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Πορτοφόλι ασφαλείας για κάρτες με σχέδια
Trendy card caddy

Είδη Δώρου / Gift Items

0.34.011

Πορτοφόλι ασφαλείας για κάρτες vintage
Vintage card caddy

12/360

Πορτοφόλι ασφαλείας για κάρτες μονόχρωμο μεταλλιζέ
Metallic color card caddy

0.34.012

0.34.016

12/240

Πορτοφόλι προστασίας καρτών Rfid & χρημάτων
Wallet & Rfid protection card caddy

12/360

Θήκη προστασίας καρτών Rfid
Rfid protection card caddy
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0.34.013

0.34.014

1/300

Θήκη επαγγελματικών καρτών μαγνητική
Magnetic card caddy

1/300

0.34.017

1/250

0.42.242

Φωτιστικό γραφείου led line
Line led desk lamp

1/36

Φωτιστικό γραφείου led round
Round led desk lamp

0.42.239

1/36

Φωτιστικό γραφείου led office
Office led desk lamp

1/36

Γυαλιά ανάγνωσης με μεταλλικό σκελετό σε θήκη
Pencil thin reading glasses with metal frame

0.42.237

0.42.240

0.42.241

1/12

Είδη Δώρου / Gift Items

Φωτιστικό γραφείου led kiddy με φως νυκτός
Kiddy led desk lamp with night mode light

Γυαλιά ανάγνωσης με πλαστικό σκελετό σε θήκη
Reading glasses with plastic frame

36/288

0.42.238

30/300
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Είδη Δώρου / Gift Items

Μπρελόκ Funky land σε σταντ 72 τεμ.
Funky land keychain in 72 pcs stand

0.42.068

Μπρελόκ love Funky land σε σταντ 72 τεμ.
Funky land love keychain in 72 pcs stand

1/8

Μπρελόκ με φως cars σε σταντ 60 τεμαχίων
Cars flashlight keychain 60 pcs stand
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0.67.152

0.42.083

1/8

Μπρελόκ EVA ζεύγος
EVA couples keychain

1/ -

0.67.176

24/1.200

0.67.136

Μπρελόκ μεταλλικό μεγάλο
Large metallic keychain

24/720

Μπρελόκ & διακοσμητικό κινητού forest ghost
Forest ghost keychain & cell phone charm

0.67.133

24/720

Μπρελόκ & διακοσμητικό κινητού μίνι forest ghost
Forest ghost keychain & mini cell phone charm

12/720

Διακοσμητική κούκλα forest ghost
Forest ghost decorative doll

0.67.135

0.67.137

0.67.134

30/1.200

Είδη Δώρου / Gift Items

Μπρελόκ μεταλλικό
Metallic keychain

Κονκάρδες καρτέλα 40 τεμαχίων
Badges 40 pcs

1/ 24

0.67.112

1/150
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Μπιζουτιέρα
Jewelry box

Είδη Δώρου / Gift Items

0.44.002

Μπιζουτιέρα
Jewelry box

1/ -

Μπιζουτιέρα
Jewelry box

0.44.023

1/48

0.44.036

0.44.013

1/20

Μπιζουτιέρα
Jewelry box

1/ -

0.44.020

1/ -

Μπιζουτιέρα unicorn τσαντάκι
Unicorn jewelry box/bag

Μπιζουτιέρα unicorn κουτάκι
Unicorn jewelry box
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1/20

Μπιζουτιέρα
Jewelry box

Μπιζουτιέρα
Jewelry box

0.44.018

0.44.005

1/120

0.44.037

1/60

0.44.030

Μπιζουτιέρα unicorn με glitter μεσαία
Unicorn medium size jewelry box with glitter

1/120

Μπιζουτιέρα unicorn με glitter μικρή
Unicorn small size jewelry box with glitter

0.44.034

1/60

Μπιζουτιέρα butterflies με glitter μεσαία
Butterflies medium size jewelry box with glitter

1/120

Μπιζουτιέρα butterflies με glitter μικρή
Butterflies small size jewelry box with glitter

0.44.038

0.44.035

0.44.039

1/60

Είδη Δώρου / Gift Items

Μπιζουτιέρα fashion με glitter
Fashion jewelry box with glitter

Μπιζουτιέρα fashion με glitter μεγάλη
Fashion large size jewelry box with glitter

1/120

0.44.040

1/36
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Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα σκαραβαίος surf 15 cm
Metallic decorative antique beetle car with surf board 15 cm

Είδη Δώρου / Gift Items

0.74.025

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα σκαραβαίος ρόδες 15 cm
Metallic decorative antique beetle car wheels 15 cm

1/72

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα βανάκι surf 17 cm
Metallic decorative antique van with surf boards 17 cm

0.74.031

1/60

0.74.030

0.74.032

1/60

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα φορτηγό με surf 17 cm
Metallic decorative antique truck with surf boards 17 cm

1/18

0.74.029

1/48

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα αυτοκίνητο μίνι 22 cm
Metallic decorative antique mini car 22 cm

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα αυτοκίνητο μίνι 19 cm
Metallic decorative antique mini car 17 cm
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1/72

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα βανάκι city 17 cm
Metallic decorative antique city van 17 cm

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα βανάκι city 22 cm
Metallic decorative antique city van 22 cm

0.74.039

0.74.026

1/48

0.74.036

1/36

0.74.033

1/ 72

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα βέσπα 18 cm
Metallic decorative antique vespa 18 cm

0.74.037

1/ 36

1/ 36

0.74.038

1/ 48

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα διπλό αγγλικό λεωφορείο 29 cm
Metallic decorative antique double english bus 29 cm

1/16

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα σχολικό 28 cm
Metallic decorative antique school bus 28 cm

0.74.042

0.74.035

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα μοτοσυκλέτα 21 cm
Metallic decorative antique motorcycle 21 cm

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα γραμμόφωνο 24 cm
Metallic decorative antique gramophone 24 cm

0.74.044

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα αεροπλάνο 21 cm
Metallic decorative antique aeroplane 21 cm

Είδη Δώρου / Gift Items

Διακοσμητικό μεταλλικό - κουμπαράς αντίκα αντλία 26 cm
Metallic decorative - cash box antique petrol refuel station 26 cm

0.74.041

1/19

Διακοσμητικό μεταλλικό αντίκα ραπτομηχανή 17 cm
Metallic decorative antique sewing machine 17 cm

1/12

0.74.043

1/12
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Κουτάκια μεταλλικά unicorn 4.4x4.4x7 cm
Unicorn tin boxes 4.4x4.4x7 cm

Είδη Δώρου / Gift Items

0.67.194

Κουτάκια μεταλλικά cars 7.8x5.2x2 cm
Cars tin boxes 7.8x5.2x2 cm

24/480

Κουτάκια μεταλλικά road 9.8x6.3x2.1 cm
Road tin boxes 9.8x6.3x2.1 cm

0.67.196

24/480

0.67.229

0.67.197

4/120

Φακός led παραλλαγή
Led flashlight

24/480

0.67.228

24/480

Φακός led μπρελόκ
Led flashlight key ring

Φακός led κλειδί
Led flashlight key
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36/720

Κουμπαράς μεταλλικός smile 8.5x12 cm
Smile tin cash box 8.5x12 cm

Φακός led μονόχρωμος
Led flashlight

0.67.227

0.67.195

24/720

0.67.230

24/720

0.67.015

Κούπα funkyland
Funkyland cup

1/ -

Κούπα κεραμική με λουλούδι & αρκουδάκι ή καρδιά
Ceramic cup with flower & bear or heart

0.67.129

1/60

Κούπα κεραμική με λουλούδι & αρκουδάκι ή καρδιά
Ceramic cup with flower & bear or heart

1/12

Κεραμικό διακοσμητικό με αρκουδάκι & μπαλόνι
Ceramic decorative with bear & balloon

0.67.128

0.67.057

0.67.130

1/24

Είδη Δώρου / Gift Items

Λούτρινη μολυβοθήκη με γουνάκι γεμάτη
Furry pencil case

Κηροπήγιο κεραμικό
Ceramic candle holder

1/72

0.67.132

1/36
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Κοκαλάκια μαλλιών με φως σε σταντ 25 τεμαχίων
Flashing light hair clip 25 pcs stand

Είδη Δώρου / Gift Items

0.67.050

Κολιέ & βραχιόλια ξύλινα χρωματιστά σε σταντ 96 τεμαχίων
Wooden colored necklaces & bracelets 96 pcs stand

1/ -

1/ -

Κολιέ & βραχιόλια από κοχύλια & καρύδα σε σταντ 72 τεμαχίων
Coconut & shell necklaces & bracelets 72 pcs stand
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0.67.078

1/ -

Βραχιόλια πέτρινα σε σταντ 96 τεμαχίων
Stone bracelets 96 pcs stand

Κολιέ & βραχιόλια από κοχύλια & ξύλο σε σταντ 96 τεμαχίων
Wood & shell necklaces & bracelets 96 pcs stand

0.67.076

0.67.075

0.67.077

1/ -

Κολιέ από ξύλο & καρύδα χρωματιστά σε σταντ 60 τεμαχίων
Wood & coconut colored necklaces 60 pcs stand

1/ -

0.67.079

1/ -

0.02.046

Παιδικό αξεσουάρ γραφείου οικολογικό
Eco kids desk organizer

1/ -

Παιδικό αξεσουάρ γραφείου οικολογικό
Eco kids desk organizer

0.67.118

1/36

0.67.119

1/24

Παιδικό αξεσουάρ γραφείου οικολογικό
Eco kids desk organizer

1/24

0.67.122

1/24

Παιδικό αξεσουάρ γραφείου οικολογικό
Eco kids desk organizer

Παιδικό αξεσουάρ γραφείου οικολογικό
Eco kids desk organizer

0.67.123

1/36

Παιδικό αξεσουάρ γραφείου οικολογικό
Eco kids desk organizer

Παιδικό αξεσουάρ γραφείου οικολογικό
Eco kids desk organizer

0.67.120

0.67.117

Αξεσουάρ Παιδικού Γραφείου / Kids Office Accessories

Σετάκι εργαλειοθήκη παιδική γεμάτη
Kids multiple stationery accessories box

1/48

0.67.124

1/36
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Αξεσουάρ Παιδικού Γραφείου / Kids Office Accessories

Περιεχόμενα display

Σταντ bubble girl 62 τεμαχίων
Bubble girl 62 pcs stand

0.67.001

1/ -

Σημειωματάριο καρδιά bubble girl
Bubble girl heart notebook

0.67.002

0.67.004

7

0.67.003

7

0.67.004

8

0.67.005

8

0.67.006

10

0.67.007

4

0.67.008

3

0.67.009

8

0.67.010

3

0.67.011

3

Σημειωματάριο διπλό μικρό bubble girl
Bubble girl small double notebook

7/ -

Σημειωματάριο με κλειδαριά bubble girl
Bubble girl notebook with lock
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0.67.002

0.67.003

7/ -

Σημειωματάριο με stickers bubble girl
Bubble girl notebook with stickers

8/ -

0.67.005

8/ -

0.67.006

Κασετίνα γεμάτη μίνι bubble girl
Bubble girl mini pencil case

10/ -

Κασετίνα γεμάτη bubble girl
Bubble girl pencil case

0.67.008

4/ -

Πορτοφόλι με καθρέφτη bubble girl
Bubble girl wallet with mirror

3/ -

Σετ 3 σημειωματάρια & μολύβι bubble girl
Bubble girl 3 notebooks & pencil set

0.67.010

0.67.007

0.67.009

8/ -

Αξεσουάρ Παιδικού Γραφείου / Kids Office Accessories

Μαγνητική κορνίζα bubble girl
Bubble girl magnetic photo frame

Μολυβοθήκη γεμάτη bubble girl
Bubble girl pencil case

3/ -

0.67.011

3/ -
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Είδη Γάμου - Βάπτισης / Wedding - Christening Items

Βιβλίο ευχών γάμου χρυσό κλαδί ελιάς
Golden wedding wish book with olive tree leaves decorative

0.25.110 22x31 cm 20 sheets

Βιβλίο ευχών γάμου ασημί κλαδί ελιάς
Silver wedding wish book with olive tree leaves decorative

1/ -

Βιβλίο ευχών γάμου λευκό καρδιά
White wedding wish book with heart decorative

0.25.125 22x31 cm 20 sheets

1/ -

0.25.144 20.5x27 cm 56 sheets

0.25.114 22x31 cm 20 sheets

1/ -

Βιβλίο ευχών βάπτισης κόκκινο μπρελόκ καρδιές
Red baptism wish book with hearts keychain decorative

1/ -

Βιβλίο ευχών somnia
Wish book somnia
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1/ -

Βιβλίο ευχών βάπτισης μπλε πειρατής
Blue baptism wish book with pirate decorative

Βιβλίο ευχών βάπτισης ροζ κορίτσι
Pink baptism wish book with girl decorative

0.25.115 22x31 cm 20 sheets

0.25.111 22x31 cm 20 sheets

1/ -

0.25.129 22x31 cm 20 sheets

1/ -

0.25.122 22x31 cm 20 sheets

Βιβλίο ευχών γάμου ασημί στεφάνι ελιάς
Silver wedding wish book with olive wreath decorative

1/ -

Βιβλίο ευχών γάμου λευκό στεφάνι ελιάς
White wedding wish book with olive wreath decorative

0.25.113 22x31 cm 20 sheets

1/ -

Βιβλίο ευχών γάμου μπρονζέ στεφάνι ελιάς
Bronze wedding wish book with olive wreath decorative

1/ -

Βιβλίο ευχών βάπτισης μπλε μπρελόκ μπάλες
Blue baptism wish book with ball keychain decorative

0.25.127 22x31 cm 20 sheets

0.25.112 22x31 cm 20 sheets

0.25.126 22x31 cm 20 sheets

1/ -

Είδη Γάμου - Βάπτισης / Wedding - Christening Items

Βιβλίο ευχών γάμου χρυσό στεφάνι ελιάς
Golden wedding wish book with olive wreath decorative

Βιβλίο ευχών βάπτισης ροζ μπρελόκ πεταλούδες
Pink baptism wish book with butterflies keychain decorative

1/ -

0.25.130 22x31 cm 20 sheets

1/ -

Βιβλίο εντυπώσεων somnia
Guestbook somnia

0.25.145 29.5x21.5 cm 80 sheets

1/ -
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Είδη Γάμου - Βάπτισης / Wedding - Christening Items

Βιβλίο ευχών βάπτισης πρίγκιπας
Baptism wish book prince

0.25.118 21x31 cm 20 sheets

Βιβλίο ευχών βάπτισης πριγκίπισσα
Baptism wish book princess

1/ -

Βιβλίο ευχών βάπτισης πειρατής
Baptism wish book pirate

0.25.119 21x31 cm 20 sheets

1/ -

0.25.131 25x35 cm 40 sheets

0.25.116 21x31 cm 20 sheets

1/ -

Βιβλίο ευχών βάπτισης κερασάκια
Baptism wish book cherries

1/ -

Βιβλίο ευχών βάπτισης μπλε με φιόγκο
Blue baptism wish book with bow
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1/ -

Βιβλίο ευχών βάπτισης νεράιδα
Baptism wish book fairy

Βιβλίο ευχών βάπτισης φραουλίτσα
Baptism wish book strawberry

0.25.120 21x31 cm 20 sheets

0.25.117 21x31 cm 20 sheets

0.25.121 21x31 cm 20 sheets

1/ -

Βιβλίο ευχών βάπτισης ροζ με φιόγκο
Pink baptism wish book with bow

1/ -

0.25.132 25x35 cm 40 sheets

1/ -

0.25.140 21x31 cm 20 sheets

Βιβλίο ευχών βάπτισης μπλε πλασματακια
Baptism wish book blue creatures

1/ -

Βιβλίο ευχών βάπτισης μπλε αερόστατο
Baptism wish book blue balloon

0.25.141 21x31 cm 20 sheets

1/ -

0.25.142 21x31 cm 20 sheets

1/ -

Βιβλίο ευχών βάπτισης με στυλό πριγκίπισσα πουά
Baptism wish book with pen polka dot princess

1/12

Βιβλίο ευχών βάπτισης με στυλό βατραχάκι
Baptism wish book with pen frog

0.25.135 19x25 cm 20 sheets

1/ -

Βιβλίο ευχών βάπτισης νεράιδα στο κάστρο
Baptism wish book fairy at the castle

Βιβλίο ευχών βάπτισης με στυλό πρίγκιπας πουά
Baptism wish book with pen polka dot prince

0.25.133 19x25 cm 20 sheets

0.25.143 21x31 cm 20 sheets

Είδη Γάμου - Βάπτισης / Wedding - Christening Items

Βιβλίο ευχών βάπτισης δράκος στο κάστρο
Baptism wish book dragon at the castle

0.25.134 19x25 cm 20 sheets

1/12

Βιβλίο ευχών βάπτισης με στυλό νεράιδα & λουλούδια
Baptism wish book with pen fairy & flowers

1/12

0.25.136 19x25 cm 20 sheets

1/12
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Είδη Γάμου - Βάπτισης / Wedding - Christening Items

Βιβλίο ευχών γάμου καρδούλες
Wedding wish book hearts

0.25.039 23x30 cm 36 sheets

Βιβλίο ευχών γάμου με θήκη φωτογραφίας
Wedding wish book with photo frame

1/12

Βιβλίο ευχών βάπτισης
Baptism wish book

0.25.064 23x30 cm 36 sheets

1/12

0.25.065 25x31 cm 30 sheets

0.25.063 23x30 cm 36 sheets

1/12

Βιβλίο ευχών βάπτισης γουνάκι
Furry baptism wish book

1/6

Βιβλίο ευχών γάμου φυσικό λινάρι
Flax wedding wish book
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1/12

Βιβλίο ευχών βάπτισης
Baptism wish book

Βιβλίο ευχών βάπτισης γουνάκι
Furry baptism wish book

0.25.067 25x31 cm 30 sheets

0.25.062 23x30 cm 36 sheets

0.25.068 25x31 cm 30 sheets

1/6

Βιβλίο-λεύκωμα παιδιού εικονογραφημένο
Illustrated baby scrapbook

1/6

0.25.146 29x21.5 cm 68 sheets

1/ -

0.25.100 35x32 cm 30 sheets

Άλμπουμ φωτογραφιών romantic
Photo album romantic

1/ -

0.25.101 35x32 cm 30 sheets

1/ -

Θήκη cd - dvd
Cd - dvd case

Άλμπουμ φωτογραφιών elegant
Photo album elegant

0.25.102 35x32 cm 30 sheets

1/ -

Βιβλίο ευχών με στυλό romantic
Wish book with pen romantic

0.25.104 20x32 cm 30 sheets

1/ -

0.86.026 romantic

1/ -

0.86.027 elegant

1/ -

Βιβλίο ευχών με στυλό elegant
Wish book with pen elegant

1/ -

Βιβλίο ευχών γάμου με στυλό flowers
Wedding wish book with pen flowers

0.25.137 20x32 cm 30 sheets

0.86.025 noble

Είδη Γάμου - Βάπτισης / Wedding - Christening Items

Άλμπουμ φωτογραφιών noble
Photo album noble

0.25.105 20x32 cm 30 sheets

1/ -

Βιβλίο ευχών γάμου με στυλό & θήκη φωτογραφίας hearts
Wedding wish book with pen & photo frame hearts

1/ -

0.25.138 20x32 cm 30 sheets

1/ -
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Είδη Γάμου - Βάπτισης / Wedding - Christening Items

Άλμπουμ φωτογραφιών γάμου true love με λευκό σατινέ ύφασμα
Wedding photo album true love with white satin fabric

0.25.082 30x30 cm 30 sheets

Άλμπουμ φωτογραφιών γάμου heart με λευκό σατινέ ύφασμα
Wedding photo album heart with white satin fabric

1/ -

Άλμπουμ φωτογραφιών natural από φλοιό δέντρου
Bark photo album natural

0.25.085 30x30 cm 30 sheets

1/ -

0.25.086 30x30 cm 30 sheets

0.25.081 30x30 cm 30 sheets

1/ -

Άλμπουμ φωτογραφιών από φλοιό δέντρου baby
Bark baby photo album

1/ -

Άλμπουμ φωτογραφιών oh baby boy λούτρινο
Furry photo album oh baby boy
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1/ -

Άλμπουμ φωτογραφιών γάμου romantic με λευκό σατινέ ύφασμα
Wedding photo album romantic with white satin fabric

Άλμπουμ φωτογραφιών brown nature από φλοιό δέντρου
Bark photo album brown nature

0.25.092 30x30 cm 30 sheets

0.25.083 30x30 cm 30 sheets

0.25.070 32x32 cm 30 sheets

1/ -

Άλμπουμ φωτογραφιών oh baby girl λούτρινο
Furry photo album oh baby girl

1/ -

0.25.087 30x30 cm 30 sheets

1/ -

0.25.075

1/ -

Άλμπουμ φωτογραφιών γάμου με ριζόχαρτο
Wedding photo album

0.25.036 30x30 cm 20 sheets

1/6

Κουτί αναμνήσεων new baby girl με λεύκωμα, άλμπουμ & κορνίζα
Memory box new baby girl with scrapbook, album & photo frame

0.25.088

1/ -

Άλμπουμ φωτογραφιών με ριζόχαρτο
Photo album

0.25.038 30x30 cm 20 sheets

1/6

Κουτί αναμνήσεων new baby boy με λεύκωμα, άλμπουμ & κορνίζα
Memory box new baby boy with scrapbook, album & photo frame

0.25.089

1/ -

Είδη Γάμου - Βάπτισης / Wedding - Christening Items

Κουτί φωτογραφιών & αναμνηστικών γάμου
Wedding photo & souvenirs box

Άλμπουμ φωτογραφιών με ριζόχαρτο
Photo album

0.25.037 30x30 cm 20 sheets

1/6

Κουτί δώρου baby boy corner με άλμπουμ & παιδική σαλιάρα
Gift box baby boy corner with photo album & bib

0.25.090

1/ -

Κουτί φωτογραφιών & αναμνηστικών baby
Baby photo & souvenirs box

0.25.076 Αγόρι/Boy

1/ -

0.25.077 Κορίτσι/Girl

1/ -

Κουτί δώρου baby girl corner με άλμπουμ & παιδική σαλιάρα
Gift box baby girl corner with photo album & bib

0.25.091 20x32 cm 30 sheets

1/ -
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Είδη Γάμου - Βάπτισης / Wedding - Christening Items

Κορνίζες silver με κρυσταλλάκια για φωτογραφίες 6x8 cm
σε σταντ 40 τεμαχίων
Strass silver plated frames for photos 6x8 cm 40 pcs stand

0.25.095

Κορνίζες silver για φωτογραφίες 6x8 cm σε σταντ 40 τεμαχίων
Silver plated frames for photos 6x8 cm 40 pcs stand

0.25.096

Κορνίζες για φωτογραφίες 6x8 cm σε σταντ 24 τεμαχίων
Frames for photos 6x8 cm 24 pcs stand

1/4

Κορνίζες παιδικές με ζωάκια για φωτογραφίες 6x8 cm
σε σταντ 24 τεμαχίων
Animal kids’ frames for photos 6x8 cm 24 pcs stand
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0.25.097

1/4

0.25.098

1/6

Κορνίζες παιδικές για φωτογραφίες 5x5 cm σε σταντ 60 τεμαχίων
Kids’ frames for photos 5x5 cm 60 pcs stand

1/6

0.25.094

1/4

0.17.059 10.5x22 cm

20/ -

0.17.060 13x18 cm

20/ -

0.17.062 16x19.5 cm

20/ -

0.17.063 11x26 cm

20/ -

0.17.065 15x15 cm

20/ -

0.17.066 15x22 cm

20/ -

Σταντ φακέλων από χρωματιστό χαρτόνι 220 gsm Groovy 350 τεμ.
Groovy embossed dye-colored envelopes 220 gsm 350 pcs stand

0.17.070

1/ -

Σταντάκι διακοσμητικό αυτοκίνητο οικολογικό χειροποίητο
Eco handmade decorative car

0.71.028 48x28x30 cm

Σταντάκι διακοσμητικό τρένο οικολογικό χειροποίητο
Eco handmade decorative train

1/ -

Σταντάκι διακοσμητικό ελικόπτερο οικολογικό χειροποίητο
Eco handmade decorative helicopter

0.71.030 75x19x35 cm

Είδη Γάμου - Βάπτισης / Wedding - Christening Items

Φάκελος από χρωματιστό χαρτόνι 220 gsm Groovy
Groovy embossed dye-colored
envelope 220 gsm

0.71.029 47x24x40 cm

1/ -

Σταντάκι διακοσμητικό καραβάκι οικολογικό χειροποίητο
Eco handmade decorative boat

1/ -

0.71.031 65x21x29 cm

1/ -
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Συσκευασία Δώρου / Gift Wrapping & Packing

Καφέ / Brown *
Κωδικός
Item No.

Σακούλες kraft με στριφτό χεράκι
Twist handle kraft paper bags

Μέγεθος
Size

0.71.071

18x22x8 cm

25/300

0.71.072

22x31x10 cm

25/250

0.71.073

26x35x12 cm

25/250

0.71.074

32x41x12 cm

25/200

0.71.098

45x48x17 cm

25/150

0.71.099

14x39x8 cm (μπουκάλι)

25/300

Λευκό / White *
Κωδικός
Item No.

Σακούλες kraft με στριφτό χεράκι
Twist handle kraft paper bags

Μέγεθος
Size

0.71.071

18x22x8 cm

25/300

0.71.072

22x31x10 cm

25/250

0.71.073

26x35x12 cm

25/250

0.71.074

32x41x12 cm

25/200

0.71.098

45x48x17 cm

25/150

Μπλε / Sky blue *
Κωδικός
Item No.

Σακούλες kraft με στριφτό χεράκι
Twist handle kraft paper bags

64

*Υπάρχει η δυνατότητα διαφημιστικής εκτύπωσης

Μέγεθος
Size

0.71.071

18x22x8 cm

25/300

0.71.072

22x31x10 cm

25/250

0.71.073

26x35x12 cm

25/250

0.71.074

32x41x12 cm

25/200

Κωδικός
Item No.

Σακούλες kraft με στριφτό χεράκι
Twist handle kraft paper bags

Μέγεθος
Size

0.71.071

18x22x8 cm

25/300

0.71.072

22x31x10 cm

25/250

0.71.073

26x35x12 cm

25/250

0.71.074

32x41x12 cm

25/200

0.71.099

14x39x8 cm (μπουκάλι)

25/300

Λαχανί / Light green *
Κωδικός
Item No.

Σακούλες kraft με στριφτό χεράκι
Twist handle kraft paper bags

Μέγεθος
Size

0.71.071

18x22x8 cm

25/300

0.71.072

22x31x10 cm

25/250

0.71.073

26x35x12 cm

25/250

0.71.074

32x41x12 cm

25/200

Συσκευασία Δώρου / Gift Wrapping & Packing

Κόκκινο / Fire red *

Πορτοκαλί / Orange *
Κωδικός
Item No.

Σακούλες kraft με στριφτό χεράκι
Twist handle kraft paper bags

*Υπάρχει η δυνατότητα διαφημιστικής εκτύπωσης

Μέγεθος
Size

0.71.071

18x22x8 cm

25/300

0.71.072

22x31x10 cm

25/250

0.71.073

26x35x12 cm

25/250

0.71.074

32x41x12 cm

25/200
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Συσκευασία Δώρου / Gift Wrapping & Packing

Σακούλα χάρτινη μονόχρωμη πλαστικοποιημένη ματ
Matte laminated single color paper bag

Για όλες τις σακούλες
των σελίδων 64 έως 66
υπάρχει η δυνατότητα
διαφημιστικής εκτύπωσης

0.71.142 20x28x9.5 cm

12/600

0.71.143 28x33x10 cm

12/360

0.71.144 30x40x12 cm

12/360

Σακούλα χάρτινη
Paper bag

0.71.039 12x15x6 cm

Σακούλα χάρτινη
Paper bag

12/ -

0.71.044 26x32x10 cm

12/ -

Σακούλα kraft 175 gr με κορδόνι
Kraft paper bag 175 gr with string handles

Σακούλα ΠΠ ανάγλυφη
PP embossed bag
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0.71.134 6x9x5 cm

12/1.200

0.71.135 8x11x5 cm

12/1.200

0.71.136 14.5x11x6 cm 12/1.200

0.71.021 18x24x7.5 cm

12/720

0.71.137 11x14.5x6 cm 12/1.200

0.71.022 26x32x8.5 cm

12/600

0.71.138 15x20x6 cm

12/800

Φιόγκοι διακοσμητικοί 4.3 cm κουτί 72 τεμ.
Decorative star bows 4.3 cm 72 pcs box

0.71.100 μεταλιζέ/metallic

1/60

0.71.120 μεταλιζέ/metallic

1/96

0.71.119 περλέ/pearl

1/60

0.71.121 περλέ/pearl

1/96

Φιόγκοι διακοσμητικοί 6.4 cm κουτί 12 τεμ.
Decorative star bows 6.4 cm 12 pcs box

Φιόγκοι διακοσμητικοί 4.3 cm κουτί 12 τεμ.
Decorative star bows 4.3 cm 12 pcs box

0.71.122 μεταλιζέ/metallic

6/240

0.71.124 μεταλιζέ/metallic

6/300

0.71.123 περλέ/pearl

6/240

0.71.125 περλέ/pearl

6/300

Σακούλα χάρτινη Unicorn glitter
Unicorn glitter paper bag

0.71.126 18x24x8 cm

12/720

0.71.127 25x32x10 cm

12/480

0.71.128 30x41.5x12 cm

12/360

Κουτιά δώρου βαλιτσάκι σετ 3 τεμ.
Suitcase gift boxes 3 pcs set

0.71.115

Συσκευασία Δώρου / Gift Wrapping & Packing

Φιόγκοι διακοσμητικοί 6.4 cm κουτί 40 τεμ.
Decorative star bows 6.4 cm 40 pcs box

Κουτιά δώρου μπαουλάκι σετ 3 τεμ.
Chest gift boxes 3 pcs set

0.71.116

1/18

Κουτιά δώρου βιβλίο σετ 3 τεμ.
Book gift boxes 3 pcs set

1/24

0.71.117

1/24
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Συσκευασία Δώρου / Gift Wrapping & Packing

Σακουλάκι zip Groovy
Groovy ziplock bag

Κουτιά δώρου μίνι κραφτ σετ 12 τεμαχίων
Kraft mini gift boxes 12 pcs set

0.71.057

1/64

0.71.052

0.71.103 6x8 cm

100/50.000

0.71.104 8x12 cm

100/25.000

0.71.105 10x15 cm

100/20.000

0.71.106 12x17 cm

100/12.000

0.71.107 15x20 cm

100/10.000

0.71.108 20x25 cm

100/6.000

0.71.113 25x35 cm

100/3.500

0.71.114 30x40 cm

100/2.500

0.71.058

1/64

Κουτιά δώρου cοlοurs σετ 10 τεμαχίων
Colours gift boxes 10 pcs set

1/ -

0.71.112

1/4

Κουτιά δώρου στρογγυλά σκύλος σετ 6 τεμαχίων
Dog round gift boxes 6 pcs set

Κουτιά δώρου μπάλες & αστέρια σετ 4 τεμαχίων
Balls & stars gift boxes 4 pcs set
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100/100.000

Κουτιά δώρου μίνι χρωματιστά σετ 12 τεμαχίων
Colored mini gift boxes 12 pcs set

Κουτί-τσαντάκι βιβλίου πακέτο 20 τεμαχίων
Paper book box 20 pcs pack

0.71.096 18x24.5x4 cm

0.71.102 4x6 cm

1/ -

0.71.054

1/ -

0.71.139

Κόλλες περιτυλίγματος μονόχρωμες 70x100 cm
Gift wrapping sheets single color 70x100 cm

25/2.000

25/2.000

Ρολό χαρτί περιτυλίγματος 60 gr 70x200 cm 50 τεμ.
Gift wrapping paper rolls 60 gr 70x200 cm 50 pcs

Ρολό κόλλες περιτυλίγματος 70x200 cm
Gift wrapping rolls 70x200 cm

0.71.141

0.71.140

Συσκευασία Δώρου / Gift Wrapping & Packing

Κόλλες περιτυλίγματος με σχέδια 70x100 cm
Gift wrapping sheets with patterns 70x100 cm

50/100

0.71.050

1/ -
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