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μαχαιροπίρουνα
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Η La Tavola αντικατοπτρίζει το πάθος του Giulio και του
Sergio Sambonet -αδελφούς και ιδρυτές της εταιρίας- που
μοιράζονται μια ατέρμονη επιθυμία να δημιουργήσουν τέχνη
για το τραπέζι. Με την υποστήριξη μιας έμπειρης, εξειδικευ-
μένης και εξίσου ενθουσιώδους ομάδας, είναι υπερήφανοι
να παρουσιάζουν νέα μοτίβα από ανοξείδωτο ατσάλι, με
επαργύρωση ή επένδυση τιτάνιου.

Είναι πολύ ωραίο να σχεδιάζεις ένα νέο προϊόν. Πρέπει να
προσδιορίσεις τις μελλοντικές τάσεις, να σκεφτείς ένα βήμα
μπροστά από τη μόδα και να εκφραστείς σε υλικό και
μορφή. Σχεδιάζοντας όμορφα μαχαιροπίρουνα για το σή-
μερα, δεν είναι καθόλου εφικτό. Καλή γεύση, ευαισθησία
αλλά πάνω απ’ όλα, απαιτείται εμπειρία που θα υπολογίσει
το λειτουργικό του σχεδίου, το πάχος, το βάρος, τις πολλές
μικρολεπτομέρειες και τέλος το άψογο φινίρισμα.

Οι σχεδιαστές της ομάδος La Tavola R. & D.,  υπό την επί-
βλεψη του Giulio και του Sergio Sambonet, σχεδιάζει και
σκευή σερβιρίσματος καθώς και πρωτοποριακά σε χρηστι-
κότητα και εμφάνιση συστήματα modular buffet. Η μελέτη
και η κατασκευή γίνετε στην Ιταλία και προορίζονται για
νέα, υψηλού επιπέδου, ξενοδοχεία.

διαθέσιμα φινιρίσματα

gold platinum
champagne

stainless 
steel

venetian 
gold
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18/10 • 4,5 mm Lounge 18/10 • 4,5 mm Fusion

18/10 • 3,5 mm Tosca

18/10 • 3,5 mm Norma 18/10 • 3 mm Carmen

18/10 • 4 mm New Wave

νέο
προϊό

ν
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*12.00603 μαχαίρι φαγητού, SOLID 25 cm 5,49 €

*12.00602 πιρούνι φαγητού, 20,7 cm 5,49 €

*12.00601 κουτάλι φαγητού, 20,7 cm 5,49 €

*12.00621 μαχαίρι κρέατος, SOLID 22,3 cm 4,72 €

*12.00607 μαχαίρι φρούτου, SOLID 22,9 cm 5,10 €

*12.00606 πιρούνι φρούτου, 18,9 cm 4,61 €

*12.00605 κουτάλι φρούτου, 18,9 cm 4,61 €

*12.00610 μαχαίρι ψαριού, 20,6 cm 5,65 €

*12.00609 πιρούνι ψαριού, 18,9 cm 5,35 €

*12.00618 μαχαίρι βουτύρου, 18,7 cm 4,77 €

*12.00616 πιρουνάκι γλυκού, 15 cm 3,32 €

*12.00611 κουταλάκι τσαγιού, 14,3 cm 3,21 €

*12.00612 κουταλάκι espresso, 11,2 cm 2,30 €

Aida 5  18/10 • 5 mm 

*12.00203 μαχαίρι φαγητού, SOLID 25 cm 10,48 €

*12.00202 πιρούνι φαγητού, 21,7 cm 10,18 €

*12.00201 κουτάλι φαγητού, 21,7 cm 10,18 €

*12.00222 μαχαίρι κρέατος, SOLID 25 cm 14,24 €

*12.00207 μαχαίρι φρούτου, SOLID 22,5 cm 8,67 €

*12.00206 πιρούνι φρούτου, 19,3 cm 7,71 €

*12.00205 κουτάλι φρούτου, 19,3 cm 7,71 €

*12.00210 μαχαίρι ψαριού, 22,8 cm 12,37 €

*12.00209 πιρούνι ψαριού, 20,5 cm 11,06 €

*12.00216 πιρουνάκι γλυκού, 15,3 cm 5,98 €

*12.00211 κουταλάκι τσαγιού, 14,3 cm 4,88 €

*12.00212 κουταλάκι espresso, 11,7 cm 4,55 €

*12.00213 κουταλάκι γρανίτας, 18 cm 8,40 €

Premier 18/10 • 4,5 mm 

*12.00003 μαχαίρι φαγητού, SOLID 22,5 cm 6,28 €

*12.00002 πιρούνι φαγητού, 21 cm 5,43 €

*12.00001 κουτάλι φαγητού, 21 cm 5,43 €

*12.00007 μαχαίρι φρούτου, SOLID 21,6 cm 5,29 €

*12.00006 πιρούνι φρούτου, 19,1 cm 3,79 €

*12.00005 κουτάλι φρούτου, 19,1 cm 3,79 €

*12.00011 κουταλάκι καφέ/τσαγιού, 14,4 cm 2,28 €

*12.00012 κουταλάκι espresso, 11,5 cm 1,78 €

*12.00010 μαχαίρι ψαριού, 22,6 cm 6,20 €

*12.00009 πιρούνι ψαριού, 21 cm 5,87 €

*12.00014 κουτάλι σούπας, 11,5 cm 4,31 €

Chill out 18/10 • 5 mm 

νέο
προϊό

ν
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*12.00703 μαχαίρι φαγητού, 24 cm 3,98 €

*12.00702 πιρούνι φαγητού, 20,6 cm 4,03 €

*12.00701 κουτάλι φαγητού, 20,6 cm 4,03 €

*12.00707 μαχαίρι φρούτου, 22,1 cm 3,62 €

*12.00706 πιρούνι φρούτου, 19 cm 3,54 €

*12.00705 κουτάλι φρούτου, 19 cm 3,54 €

*12.00710 μαχαίρι ψαριού, 22,6 cm 5,08 €

*12.00709 πιρούνι ψαριού, 20,7 cm 4,61 €

*12.00711 κουταλάκι τσαγιού, 14,4 cm 2,28 €

*12.00712 κουταλάκι espresso, 11,3 cm 2,03 €

18/10 • 4,5 mm Urban

*12.00503 μαχαίρι φαγητού, 24,3 cm 5,43 €

*12.00502 πιρούνι φαγητού, 20,4 cm 4,80 €

*12.00501 κουτάλι φαγητού, 20,4 cm 4,80 €

*12.00521 μαχαίρι κρέατος, 22,1 cm 5,43 €

*12.00511 κουταλάκι τσαγιού, 14,3 cm 2,47 €

*12.00507 μαχαίρι φρούτου, 22,3 cm 4,91 €

*12.00506 πιρούνι φρούτου, 18,7 cm 4,12 €

*12.00505 κουτάλι φρούτου, 18,7 cm 4,12 €

*12.00510 μαχαίρι ψαριού, 20,4 cm 4,12 €

*12.00509 πιρούνι ψαριού, 18,7 cm 3,84 €

*12.00516 πιρούνι γλυκού, 15,1 cm 2,74 €

*12.00512 κουταλάκι espresso, 11,2 cm 1,98 €

18/10 • 3,5 mm Lucia

*12.00043 μαχαίρι φαγητού, 23,5 cm 5,73 €

*12.00042 πιρούνι φαγητού, 20,7 cm 5,13 €

*12.00041 κουτάλι φαγητού, 20,7 cm 5,13 €

*12.00052 μαχαίρι κρέατος, 21,6 cm 5,76 €

*12.00047 μαχαίρι φρούτου, 21,6 cm 4,94 €

*12.00046 πιρούνι φρούτου, 19 cm 4,53 €

*12.00045 κουτάλι φρούτου, 19 cm 4,53 €

*12.00056 πιρούνι γλυκού, 15,1 cm 3,16 €

*12.00058 μαχαίρι βουτύρου, 18,6 cm 4,88 €

*12.00050 μαχαίρι ψαριού, 22,8 cm 5,49 €

*12.00049 πιρούνι ψαριού, 20,7 cm 4,94 €

*12.00062 κουταλάκι espresso, 11,4 cm 2,17 €

*12.00051 κουταλάκι καφέ/τσαγιού, 14,3 cm 2,74 €

18/10 • 4,5 mm Yukiνέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν
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19.24240 μαχαίρι φαγητού, 24 cm 4,46 €

19.24241 πιρούνι φαγητού, 23 cm 3,35 €

19.24242 κουτάλι φαγητού, 23 cm 3,35 €

19.24243 μαχαίρι φρούτου, 21 cm 4,32 €

19.24244 πιρούνι φρούτου, 19,9 cm 3,30 €

19.24245 κουτάλι φρούτου, 20 cm 3,30 €

19.24247 πιρούνι γλυκού, 17 cm 2,64 €

19.24246 κουτάλι γλυκού, 17 cm 1,94 €

19.24248 κουτάλι μόκας, 10,9 cm 1,94 €

*19.24249 μαχαίρι ψαριού, 21,8 cm 3,81 €

*19.24250 πιρούνι ψαριού, 19,9 cm 3,81 €

*19.24251 πιρούνι σερβιρίσματος, 26 cm 6,86 €

*19.24252 κουτάλι σερβιρίσματος, 26 cm 6,86 €

19.24330 μαχαίρι φαγητού, 22,5 cm 3,46 €

19.24331 πιρούνι φαγητού, 21,2 cm 2,35 €

19.24332 κουτάλι φαγητού, 21 cm 2,35 €

19.24341 μαχαίρι φρούτου, 20,1 cm 3,46 €

19.24334 πιρούνι φρούτου, 18,2 cm 2,32 €

19.24340 κουτάλι φρούτου, 18,3 cm 2,32 €

19.24337 πιρούνι γλυκού, 16,1 cm 1,67 €

19.24336 κουτάλι γλυκού, 14,8 cm 1,39 €

19.24339 κουτάλι μόκας, 10,9 cm 1,39 €

Tecna 18/10 • 3 mm συσκ.: 12/120

Synthesis 18/10 • 3 mm συσκ.: 12/120

Η εταιρία ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1929, ενώ σή-
μερα το δίκτυο διανομής της ξεπερνάει τις 50 χώρες παγκο-
σμίως. Η κύρια ενασχόλησή της είναι η παραγωγή ανοξεί-
δωτων σκευών, μαχαιροπίρουνων και ειδών μπουφέ.

Κύριος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών
παραγωγής των προϊόντων της, μέσω της επιλογής υψηλής
ποιότητας πρώτων υλών και τη χρήση προηγμένης τεχνο-
λογίας παραγωγής. 

Μεγάλη έμφαση δίδεται στη δημιουργία καινοτόμων προϊόν-
των, χωρίς όμως αυτά να στερούνται της λειτουργικότητά τους. 
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συσκ.: 12/120 18/10 • 3 mm Trend

19.24220 μαχαίρι φαγητού, 23 cm 3,77 €

19.24221 πιρούνι φαγητού, 21,2 cm 2,39 €

19.24222 κουτάλι φαγητού, 21,2 cm 2,39 €

19.24223 μαχαίρι φρούτου, 20 cm 3,77 €

19.24224 πιρούνι φρούτου, 18 cm 2,39 €

19.24225 κουτάλι φρούτου, 18 cm 2,39 €

19.24227 πιρούνι γλυκού, 16,1 cm 1,86 €

19.24226 κουτάλι γλυκού, 15 cm 1,48 €

19.24228 κουτάλι μόκας, 11 cm 1,48 €

*19.24229 μαχαίρι ψαριού, 19,9 cm 2,53 €

*19.24230 πιρούνι ψαριού, 18 cm 2,53 €

19.24166 μαχαίρι φαγητού, 23,4 cm 3,42 €

19.24167 πιρούνι φαγητού, 21 cm 2,59 €

19.24168 κουτάλι φαγητού, 21 cm 2,59 €

19.24146 μαχαίρι φρούτου, 21 cm 3,36 €

19.24154 πιρούνι φρούτου, 18,2 cm 2,59 €

19.24147 κουτάλι φρούτου, 18,2 cm 2,59 €

19.24149 πιρούνι γλυκού, 14,6 cm 1,86 €

19.24169 κουτάλι γλυκού, 14,7 cm 1,59 €

19.24148 κουτάλι μόκας, 10,8 cm 1,59 €

*19.24159 μαχαίρι ψαριού, 20,3 cm 2,74 €

*19.24160 πιρούνι ψαριού, 18,2 cm 2,74 €

συσκ.: 12/120 18/10 • 3 mm Palace

συσκ.: 12/120 18/10 • 3 mm Swing

19.24130 μαχαίρι φαγητού, 22,5 cm 4,46 €

19.24131 πιρούνι φαγητού, 20,9 cm 3,33 €

19.24132 κουτάλι φαγητού, 20,8 cm 3,33 €

19.24133 μαχαίρι φρούτου, 20,5 cm 4,46 €

19.24134 πιρούνι φρούτου, 18,7 cm 3,33 €

19.24135 κουτάλι φρούτου, 18,7 cm 3,33 €

19.24137 πιρούνι γλυκού, 15,4 cm 2,64 €

19.24136 κουτάλι γλυκού, 14,6 cm 1,85 €

19.24138 κουτάλι μόκας, 11,8 cm 1,85 €

*19.24139 μαχαίρι ψαριού, 18,1 cm 3,81 €

*19.24140 πιρούνι ψαριού, 19,8 cm 3,81 €



156

Snake 18/10 • 1,5 mm συσκ.: 12/120

19.24356 μαχαίρι φαγητού, 23 cm 1,99 €

19.24357 πιρούνι φαγητού, 21,1 cm 1,12 €

19.24358 κουτάλι φαγητού, 20,8 cm 1,12 €

19.24359 κουτάλι γλυκού, 14,9 cm 0,75 €

19.24360 κουτάλι μόκας, 11,1 cm 0,69 €

Milano  18/10 • 2 mm συσκ.: 12/120 

19.24193 μαχαίρι φαγητού, 21 cm 1,51 €

19.24192 πιρούνι φαγητού, 19,5 cm 1,21 €

19.24191 κουτάλι φαγητού, 19,5 cm 1,21 €

19.24194 κουτάλι γλυκού, 13,5 cm 0,89 €

19.24170 μαχαίρι φαγητού, 24,5 cm 4,46 €

19.24171 πιρούνι φαγητού, 23 cm 3,33 €

19.24172 κουτάλι φαγητού, 23 cm 3,33 €

19.24173 μαχαίρι φρούτου, 21,4 cm 4,46 €

19.24174 πιρούνι φρούτου, 19,7 cm 3,33 €

19.24175 κουτάλι φρούτου, 19,8 cm 3,33 €

19.24177 πιρούνι γλυκού, 17 cm 2,64 €

19.24176 κουτάλι γλυκού, 16,5 cm 1,94 €

19.24178 κουτάλι μόκας, 11 cm 1,94 €

*19.24179 μαχαίρι ψαριού, 21,8 cm 3,81 €

*19.24180 πιρούνι ψαριού, 19,7 cm 3,81 €

Olivia 18/10 • 3 mm συσκ.: 12/120

0123456789101112131415161718192021222324

19.24370 μαχαίρι φαγητού, 21,5 cm 1,69 €

19.24371 πιρούνι φαγητού, 19,5 cm 1,99 €

19.24372 κουτάλι φαγητού, 19,5 cm 1,99 €

19.24377 μαχαίρι φρούτου, 18,9 cm 1,69 €

19.24378 πιρούνι φρούτου, 17,1 cm 1,94 €

19.24375 κουτάλι φρούτου, 17,8 cm 1,94 €

19.24376 πιρούνι γλυκού, 15,9 cm 1,46 €

19.24373 κουτάλι γλυκού, 13,3 cm 1,12 €

19.24374 κουτάλι μόκας, 11,6 cm 1,07 €

America 18/10 • 2,5 mm συσκ.: 12/120
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συσκ.: 12/120 18/10 • 2 mmCambridge

19.70090 μαχαίρι φαγητού, 22 cm 1,69 €

19.70115 μαχαίρι φαγητού forged, 22,4 cm 2,36 €

19.70089 πιρούνι φαγητού, 19,6 cm 1,48 €

19.70088 κουτάλι φαγητού, 19,6 cm 1,48 €

19.70096 μαχαίρι φρούτου, 19,4 cm 1,52 €

19.70095 πιρούνι φρούτου, 17,7 cm 1,48 €

19.70094 κουτάλι φρούτου, 17,8 cm 1,48 €

19.70092 πιρούνι γλυκού, 15,1 cm 0,98 €

19.70091 κουτάλι γλυκού, 14,1 cm 0,84 €

19.70093 κουτάλι μόκας, 11,5 cm 0,84 €

*19.24521 μαχαίρι φαγητού forged, 23,5 cm 3,89 €

*19.24525 μαχαίρι φαγητού forged, 24,1 cm 4,28 €

*19.70115 μαχαίρι φαγητού forged, 22,4 cm 2,36 €

*19.24522 πιρούνι φαγητού, 20,6 cm 2,44 €

*19.24523 κουτάλι φαγητού, 20,6 cm 2,44 €

*19.24526 μαχαίρι φρούτου forged, 22 cm 4,28 €

*19.24527 μαχαίρι φρούτου forged, 2,14 cm 3,80 €

*19.24520 πιρούνι φρούτου, 18,5 cm 2,44 €

*19.24524 κουτάλι φρούτου, 18,5 cm 2,44 €

*19.24528 πιρούνι γλυκού, 14,7 cm 1,76 €

*19.24529 κουτάλι γλυκού, 14,6 cm 1,56 €

*19.24530 κουτάλι μόκας, 11,6 cm 1,46 €

συσκ.: 12/120 18/10 • 2,5 mm Sirio

19.24603 μαχαίρι φαγητού, 22,5 cm 3,89 €

19.24602 πιρούνι φαγητού, 21,2 cm 3,49 €

19.24601 κουτάλι φαγητού, 21 cm 3,49 €

19.24606 μαχαίρι φρούτου, 20,1 cm 3,66 €

19.24605 πιρούνι φρούτου, 18,2 cm 3,46 €

19.24604 κουτάλι φρούτου, 18,3 cm 3,46 €

19.24617 πιρούνι γλυκού, 16,1 cm 2,67 €

19.24607 κουτάλι γλυκού, 14,8 cm 2,63 €

19.24608 κουτάλι μόκας, 10,9 cm 2,59 €

συσκ.: 12/120 18/0 • 5 mmInfinito
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19.24412 μαχαίρι φαγητού, 22 cm 1,69 €

19.24419 μαχαίρι φαγητού forged, 22,4 cm 2,79 €

19.24411 πιρούνι φαγητού, 19,6 cm 1,48 €

19.24410 κουτάλι φαγητού, 19,6 cm 1,48 €

19.24417 μαχαίρι φρούτου, 19,4 cm 1,69 €

19.24418 πιρούνι φρούτου, 17,7 cm 1,48 €

19.24415 κουτάλι φρούτου, 17,8 cm 1,48 €

19.24416 πιρούνι γλυκού, 15,1 cm 0,98 €

19.24413 κουτάλι γλυκού, 14,1 cm 0,84 €

19.24414 κουτάλι μόκας, 11,5 cm 0,84 €

Superga  18/10 • 2 mm συσκ.: 12/120

19.24393 μαχαίρι φαγητού, 22 cm 1,69 €

19.24404 μαχαίρι φαγητού forged, 22,4 cm 2,79 €

19.24391 πιρούνι φαγητού, 19,6 cm 1,47 €

19.24390 κουτάλι φαγητού, 19,6 cm 1,47 €

19.24398 μαχαίρι φρούτου, 19,4 cm 1,69 €

19.24403 πιρούνι φρούτου, 17,7 cm 1,47 €

19.24396 κουτάλι φρούτου, 17,8 cm 1,47 €

19.24397 πιρούνι γλυκού, 15,1 cm 0,98 €

19.24394 κουτάλι γλυκού, 14,1 cm 0,83 €

19.24395 κουτάλι μόκας, 11,5 cm 0,83 €

19.24270 μαχαίρι steak, 22 cm 3,08 €

Stresa  18/10 • 2 mm συσκ.: 12/120

νέο
προϊό

ν
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Pitagora
18/10 • 3 mm

Millenium
18/10 • 4 mm

Ritz
18/10 • 4 mm

Romanino
18/10 • 3,5 mm

Concept
18/10 • 3 mm

Maitre
18/10 • 2,5 mm
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*19.26143 μαχαίρι φαγητού, 24 cm 6,49 €

*19.26142 πιρούνι φαγητού, 20,9 cm 4,20 €

*19.26141 κουτάλι φαγητού, 20,9 cm 4,20 €

*19.26146 μαχαίρι φρούτου, 21,5 cm 6,38 €

*19.26145 πιρούνι φρούτου, 18,6 cm 4,11 €

*19.26144 κουτάλι φρούτου, 18,8 cm 4,11 €

*19.26147 κουτάλι τσαγιού, 14,5 cm 2,44  €

*19.26157 πιρούνι γλυκού, 15,1 cm 3,23 €

*19.26148 κουτάλι μόκας, 11,8 cm 2,44 €

*19.26123 μαχαίρι φαγητού, 24 cm 5,39 €

*19.26122 πιρούνι φαγητού, 20,9 cm 3,59 €

*19.26121 κουτάλι φαγητού, 20,9 cm 3,59 €

*19.26126 μαχαίρι φρούτου, 21,5 cm 5,35 €

*19.26125 πιρούνι φρούτου, 18,6 cm 3,49 €

*19.26124 κουτάλι φρούτου, 18,8 cm 3,49 €

*19.26127 κουτάλι τσαγιού, 14,5 cm 2,16 €

*19.26103 μαχαίρι φαγητού, 24 cm 6,99 €

*19.26102 πιρούνι φαγητού, 20,9 cm 4,68 €

*19.26101 κουτάλι φαγητού, 20,9 cm 4,68 €

*19.26106 μαχαίρι φρούτου, 21,5 cm 6,88 €

*19.26105 πιρούνι φρούτου, 18,6 cm 4,59 €

*19.26104 κουτάλι φρούτου, 18,8 cm 4,59 €

*19.26107 κουτάλι τσαγιού, 14,5 cm 2,53 €

*19.26108 κουτάλι μόκας, 12 cm 2,53 €

Vittoriale
3 mm, συσκ.: 12

Settecento
3 mm, συσκ.: 12

Baguette
3 mm, συσκ.: 12
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Settecento Titanium
3 mm, συσκ.: 12

Settecento Gold
3 mm, συσκ.: 12

Settecento Bronze
3 mm, συσκ.: 12

Vittoriale Gold
3 mm, συσκ.: 12

Baquette Bronze
3 mm, συσκ.: 12

H συλλογή StoneWashed της Pintinox έχει σκοπό να προσφέρει
μια ποιοτική πρόταση στους πελάτες που θέλουν να δημιουργή-
σουν μια retro ατμόσφαιρα στο τραπέζι στους. Χρησιμοποιόντας
τη μέθοδο stonewashed, το κάθε τεμάχιο έχει δεχθεί ένα ανομοι-
όμορφο γυάλισμα για να αποκτήσει ένα μοναδικά διαφορετικό
φινίρισμα vintage.

Η συλλογή Alchemy αφορά σε μαχαιροπίρουνα PVD (βαφή Τι-
τανίου) που έχουν δεχθεί επεξεργασία stonewashed. Έτσι έχουμε
εξαιρετικές μεταλλικές αποχρώσεις gold, bronze και titanium με
vintage φινίρισμα.



162

Κ-Υ 18/10 • 2,5 mm συσκ.: 1/12

60.39170 μαχαίρι φαγητού, 23 cm 1,12 €

60.39171 πιρούνι φαγητού, 19,4 cm 1,20 €

60.39172 κουτάλι φαγητού, 19,4 cm 1,20 €

60.39174 πιρούνι γλυκού, 14,7 cm 0,70 €

60.39173 κουτάλι γλυκού, 13,8 cm 0,70 €

Κ-Σ 18/0 • 2 mm συσκ.: 1/12

60.50003 μαχαίρι φαγητού, 21,3 cm 0,82 €

60.55003 πιρούνι φαγητού, 18,7 cm 0,56 €

60.38003 κουτάλι φαγητού, 18,6 cm 0,56 €

60.50023 μαχαίρι γλυκού, 17,4 cm 0,70 €

60.55023 πιρούνι γλυκού, 15,2 cm 0,40 €

60.38023 κουτάλι γλυκού, 13,6 cm 0,40 €

60.38053 κουτάλι μόκας, 11,1 cm 0,37 €

60.38033 κουτάλι γρανίτας, 20,9 cm 0,54 €

Cube 18/0 • 5 mm συσκ.: 1/12

60.39250 μαχαίρι φαγητού, 23,4 cm 1,62 €

60.39251 πιρούνι φαγητού, 21,2 cm 1,25 €

60.39252 κουτάλι φαγητού, 20,6 cm 1,25 €

60.39253 μαχαίρι φρούτου, 20,5 cm 1,43 €

60.39254 πιρούνι φρούτου, 18,9 cm 1,08 €

60.39255 κουτάλι φρούτου, 18,4 cm 1,08 €

60.39256 κουτάλι γλυκού/τσαγιού, 14,3 cm 0,74 €

60.39257 πιρούνι γλυκού, 15,6 cm 0,74 €

60.39258 κουταλάκι καφέ, 11,2 cm 0,62 €

Με γνώμονα τη διαχρονικότητα της σχέσης μας με τον πε-
λάτη, αναπτύσσουμε επιτυχείς και μακροχρόνιες συνεργασίες
με προμηθευτές του εξωτερικού ώστε να παρέχουμε ολο-
κληρωμένες και αξιόπιστες σειρές προϊόντων προσαρμο-
σμένες στις απαιτήσεις τους.  

Η επιλογή των προϊόντων γίνεται μετά από έρευνα των τά-
σεων της αγοράς και ενδελεχή έλεγχο με στόχο την προ-
μήθεια προϊόντων στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής
με διάρκεια και συνέπεια. 

– PKS –
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Trig 18/0 • 1,8 mm συσκ.: 1/12

60.39454 μαχαίρι φαγητού, 22,7 cm 0,63 €

60.39451 πιρούνι φαγητού, 19,5 cm 0,47 €

60.39450 κουτάλι φαγητού, 19 cm 0,47 €

60.39453 πιρούνι γλυκού, 14,3 cm 0,33 €

60.39452 κουτάλι τσαγιού, 14 cm 0,33 €

60.39455 κουτάλι μόκας, 10,2 cm 0,26 €

νέο
προϊό

ν
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συσκ.: 1/12 18/0 • 2,5 mm Κ-Ψ

συσκ.: 1/12 18/0 • 2 mm Κ-Τ

60.39110 μαχαίρι φαγητού, 21,8 cm 0,95 €

60.39111 πιρούνι φαγητού, 18,7 cm 0,62 €

60.39112 κουτάλι φαγητού, 18,5 cm 0,62 €

60.39114 πιρούνι γλυκού, 14,2 cm 0,45 €

60.39113 κουτάλι γλυκού, 14,2 cm 0,45 €

60.39221 μαχαίρι φαγητού, 22,2 cm 1,10 €

60.39222 πιρούνι φαγητού, 19,6 cm 0,72 €

60.39223 κουτάλι φαγητού, 19,7 cm 0,72 €

60.39225 πιρούνι γλυκού, 14,5 cm 0,48 €

60.39224 κουτάλι γλυκού, 14,2 cm 0,48 €

60.39226 κουτάλι μόκας, 10,1 cm 0,46 €

συσκ.: 1/12 18/0 • 4 mm Elegant

60.39300 μαχαίρι φαγητού, 23,3 cm 1,55 €

60.39301 πιρούνι φαγητού, 20,6 cm 1,13 €

60.39302 κουτάλι φαγητού, 20,5 cm 1,13 €

60.39303 μαχαίρι φρούτου, 20,1 cm 1,42 €

60.39304 πιρούνι φρούτου, 17,4 cm 1,02 €

60.39305 κουτάλι φρούτου, 17,4 cm 1,02 €

60.39306 μαχαίρι γλυκού, 17 cm 1,25 €

60.39307 πιρούνι γλυκού, 15,5 cm 0,69 €

60.39308 κουτάλι γλυκού, 13,7 cm 0,69 €

60.39309 κουτάλι μόκας, 10,3 cm 0,53 €

60.39310 μαχαίρι ψαριού, 19,8 cm 1,52 €

60.39311 πιρούνι ψαριού, 18,4 cm 1,52 €

60.39312 μαχαίρι steak, 22,3 cm 1,55 €

60.39313 κουτάλι γρανίτας, 22,2 cm 0,85 €

P
K

S

συσκ.: 1/12 18/0 • 2 mm Easy

60.39400 μαχαίρι φαγητού, 21,9 cm 0,64 €

60.39401 πιρούνι φαγητού, 18,7 cm 0,50 €

60.39402 κουτάλι φαγητού, 18,8 cm 0,50 €

60.39403 κουτάλι γλυκού/τσαγιού, 14 cm 0,37 €

60.39404 πιρούνι γλυκού, 14,9 cm 0,37 €

60.39405 κουτάλι καφέ, 11,1 cm 0,32 €

συσκ.: 1/12 18/10 • 4 mm Elegant

60.39300 μαχαίρι φαγητού, 23,3 cm 1,55 €

60.39370 πιρούνι φαγητού, 20,6 cm 1,90 €

60.39371 κουτάλι φαγητού, 20,5 cm 1,90 €

60.39303 μαχαίρι φρούτου, 20,1 cm 1,42 €

60.39372 πιρούνι φρούτου, 17,4 cm 1,60 €

60.39373 κουτάλι φρούτου, 17,4 cm 1,60 €

60.39306 μαχαίρι γλυκού, 17 cm 1,25 €

60.39374 πιρούνι γλυκού, 15,5 cm 1,05 €

60.39375 κουτάλι γλυκού, 13,7 cm 1,05 €
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22.00030 μαχαίρι φαγητού 4,69 €

22.00031 πιρούνι φαγητού 3,49 €

22.00032 κουτάλι φαγητού 3,49 €

22.00039 μαχαίρι φρούτου 3,97 €

22.00038 πιρούνι φρούτου 2,94 €

22.00037 κουτάλι φρούτου 2,94 €

22.00033 κουτάλι τσαγιού 2,53 €

22.00034 κουτάλι μόκας 2,19 €

*22.00035 κουτάλι σερβιρίσματος 11,40 €

*22.00036 πιρούνι σερβιρίσματος 11,40 €

Eole 18/10 • 3 mm συσκ.: 12

22.00070 μαχαίρι φαγητού 4,69 €

22.00071 πιρούνι φαγητού 3,49 €

22.00072 κουτάλι φαγητού 3,49 €

22.00079 μαχαίρι φρούτου 3,82 €

22.00078 πιρούνι φρούτου 2,91 €

22.00077 κουτάλι φρούτου 2,91 €

22.00073 κουτάλι τσαγιού 2,53 €

22.00074 κουτάλι μόκας 2,23 €

*22.00075 κουτάλι σερβιρίσματος 11,40 €

*22.00076 πιρούνι σερβιρίσματος 11,40 €

Lagon 18/10 • 3 mm συσκ.: 12

60.39231 μαχαίρι φαγητού, 23,2 cm 1,10 €

60.39232 πιρούνι φαγητού, 20,4 cm 0,72 €

60.39233 κουτάλι φαγητού, 20,2 cm 1,29 €

60.39235 πιρούνι γλυκού, 15,7 cm 0,75 €

60.39234 κουτάλι γλυκού, 15,2 cm 0,75 €

Κ-Φ 18/10 • 2,5 mm συσκ.: 1/12 Κ-Δ 18/0 • 2,5 mm συσκ.: 1/12

60.50011 μαχαίρι φαγητού, 22,7 cm 1,08 €

60.55085 πιρούνι φαγητού, 19,3 cm 0,70 €

60.55086 κουτάλι φαγητού, 20,3 cm 0,70 €

60.55087 πιρούνι γλυκού, 11,4 cm 0,50 €

60.55088 κουτάλι γλυκού, 13,6 cm 0,50 €

60.55089 κουτάλι μόκας, 10,7 cm 0,48 €

PKS
PKS

Square 18/0 • 3 mm συσκ.: 12

P
K

S

34.60121 μαχαίρι φαγητού, 23,7 cm 2,73 €

34.60122 πιρούνι φαγητού, 20,7 cm 1,68 €

34.60127 κουτάλι φαγητού, 20,5 cm 1,68 €

34.60123 μαχαίρι φρούτου, 21,5 cm 2,59 €

34.60124 πιρούνι φρούτου, 18,5 cm 1,59 €

34.60125 κουτάλι φρούτου, 18,4 cm 1,59 €

34.60126 κουτάλι γλυκού, 14,7 cm 0,85 €

34.60128 μαχαίρι steak, 23,6 cm 2,97 €
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Steak knifes
19.39011 μαχαίρι steak «Professionale» ίσια λάμα, 

13 cm / 26,5 cm 8,55 €
συσκ.: 6

34.60117 μαχαίρι steak «Premium» οδοντωτό, 
11,5 cm / 22,5 cm 6,65 €
συσκ.: 12

34.60116 μαχαίρι steak extra large με ξύλινη λαβή, 
12,5 cm / 25,2 cm 2,99 €
συσκ.: 12

30.40251 σετ 6 μαχαίρια steak, 
21,5 cm (5,13 €) 0,86 €
συσκ.: 1

30.40250 σετ 6 πιρούνια steak, 
20 cm (4,77 €) 0,80 €
συσκ.: 1

30.40358 σετ 6 μαχαίρια steak, 
25 cm (10,21 €) 1,70 €
συσκ.: 1

19.24190 μαχαίρι steak «Esclusivi», 
10 cm / 21,1 cm 5,62 €
συσκ.: 12

60.39312 μαχαίρι steak «Elegant», 
10,5 cm / 22,3 cm 1,55 €
συσκ.: 12

47.30401 μαχαίρι steak «Antiqua», 
10,2 cm / 24,2 cm 27,79 €
συσκ.: 1/6

47.30405 μαχαίρι steak με ξύλινη λαβή, οδοντωτό, 
11 cm / 23 cm 12,88 €
συσκ.: 1/6

47.30406 μαχαίρι steak με ξύλινη λαβή, ίσια λάμα 
11 cm / 23,3 cm 12,88 €
συσκ.: 1/6

47.30404 μαχαίρι steak με ξύλινη λαβή, οδοντωτό, 
Vintage λάμα
12 cm / 23,2 cm 13,80 €
συσκ.: 1/6

47.30400 μαχαίρι steak «Premium» με ξύλινη λαβή, 
13 cm / 25,5 cm 11,25 €
συσκ.: 6

35.03094 σετ 6 μαχαίρια steak
10 cm / 22 cm (13,54 €) 2,26 €
συσκ.: 1

13.45071 μαχαίρι steak, 
11,5 cm 1,09 €
συσκ.: 12
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