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υποδοχή - καθαρισμός
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κουδούνι υποδοχής

30.40307 κουδούνι υποδοχής
8,5 cm | 6 cm
συσκ.: 1 6,18 €

τρόλεϊ αποσκευών «Transbag 1»

* τρόλεϊ αποσκευών
9 972 09 09 «Transbag 1 BR» 

solid brass
αντέχει βάρος 300 kgr
112x65x192 cm
Επιλογή από 3 χρώματα μοκέτας:
μπλε, κόκκινη, μαύρη. 
Προαιρετικά φουσκωτές ρόδες

* τρόλεϊ αποσκευών
9 972 90 14 «Transbag 1 IN» 

brussed st.steel
αντέχει βάρος 300 kgr
112x65x192 cm
Επιλογή από 3 χρώματα μοκέτας:
μπλε, κόκκινη, μαύρη. 
Προαιρετικά φουσκωτές ρόδες.

τρόλεϊ αποσκευών «Transbag Teseo»

* τρόλεϊ αποσκευών
010302 «Transbag Teseo» 
CR / BR chromed ή brass

αντέχει βάρος 300 kgr
109,1x59,1x170,9 cm
Επιλογή από 3 χρώματα μοκέτας:
μπλε, κόκκινη, μαύρη

τρόλεϊ αποσκευών «VIP»

* τρόλεϊ αποσκευών
010000CR «VIP» 

chromed steel
αντέχει βάρος 300 kgr
113x62x197 cm
Επιλογή από 3 χρώματα μοκέτας:
μπλε, κόκκινη, μαύρη. 

Τα τρόλεϊ αποσκευών «Transbag 1»,
«Teseo» και «Orsa» διατίθονται σε
τρία διαφορετικά χρώματα μοκέτας:
γκρι, κόκκινο και μαύρο.

τρόλεϊ αποσκευών «Colysée»
* τρόλεϊ αποσκευών
9 964 30 55 «Colysée 5» 
σώμα από ατσάλινους σωλήνες
με γκρι πολυεστερική βαφή και 
αθόρυβες ρόδες, 2 σταθερές μεγάλες
30 cm και 2 περιστρεφόμενες 15 cm
αντέχει 3-4 βαλίτσες (250 kgr)

92x57,5x100 cm

τρόλεϊ αποσκευών «Orsa»
* τρόλεϊ αποσκευών
010500 «Orsa» 
IN / BR αναδιπλούμενο τρόλεϊ 

σώμα από brussed st.steel ή
brass με καμπυλωτές γραμ-
μές αθόρυβες ρόδες, μεγά-
λες 30 cm
αντέχει 6-7 βαλίτσες 
(300 kgr)
ανοιχτό: 105,2x57,3x116 cm
κλειστό: 43,8x57,3x116 cm

Από το 1928 η Caddie σχεδιάζει και κατασκευάζει ποιοτικά
και πρωτοποριακά προϊόντα. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη
στον τομέα της  ως “ο προμηθευτής σημείο αναφοράς” για
την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Από το 2015 με ανανεωμένη οργάνωση επικεντρώνεται
πλήρως στα προϊόντα  φιλοξενίας με στόχο να γίνει ακόμη
ποιο αποδοτική για τον πελάτη της  



υ
π

ο
δ

ο
χ

ή

355

Κ
Ο

Λ
Ω

Ν
Α
Κ

ΙΑ
 - 

Π
ΙΝ

Α
Κ

ΙΔ
ΕΣ

κολωνάκια «Spiga 70»

* κολωνάκι
030100 «Sipga» 

chromed ή brass
7/32 cm | 95 cm
Δέχονται και πινακίδες Α3 ή Α4

κορδόνια «σχοινί» 1,5m
* κόκκινο / chrome
030301 CR συσκ.: 1

* κόκκινο / brass
030301 BR συσκ.: 1

* μπλε / chrome
030302 CR συσκ.: 1

* μπλε / brass
030302 BR συσκ.: 1

* μπεζ / chrome
030303 CR συσκ.: 1

* μπεζ / brass
030303 BR συσκ.: 1

* μαύρο / chrome
030304 CR συσκ.: 1

* μαύρο / brass
0303024 BR συσκ.: 1

* πινακίδα ανακοινώσεων
030202CR chromed, Α3

πίνακας: εξωτερικά steel / 
εσωτερικά μαύρος

* πινακίδα ανακοινώσεων
030201CR brushed steel, Α4

πίνακας: εξωτερικά steel / 
εσωτερικά μαύρος

* πινακίδα ανακοινώσεων
030202BR polished brass, Α3

πίνακας: εξωτερικά steel / 
εσωτερικά χρυσό

* πινακίδα ανακοινώσεων
030201BR polished brass, Α4

πίνακας: εξωτερικά steel / 
εσωτερικά χρυσό

Δέχονται μέχρι και 
4 κορδόνια.

πινακίδες ανακοινώσεων
Οι πινακίδες 

μπορούν να τοποθετηθούν 
οριζόντια ή κάθετα στα κολωνάκια. 

* ισοθερμικό κουτί
090200 inox, 

πόρτα με μαγνήτες,
2 πλαστικά χερούλια
και 2 σχάρες
διαμ.: 90 cm
40,5χ38χ51,2 cm

«Hot Box»

* τρόλεϊ Room Service
090102 πτυσσόμενο, καπάκι

από ξύλο laminated και
σκελετός από 
επιχρωμιωμένο ατσάλι
με 4 αθόρυβες ρόδες, 
οι 2 με φρένο
διαμ.: 90 cm
54,6/90x63,5x77 cm

τρόλεϊ room service «Easy»
* τρόλεϊ Room Service
090103 πτυσσόμενο και 

αναδιπλώμενο, 
καπάκι walnut
με βάψιμο και σκελετός
από επιχρωμιωμένο
ατσάλι, με 4 αθόρυβες
ρόδες, οι 2 με φρένο
διαμ.: 90 cm
54,6/90x74x78,6 cm

τρόλεϊ room service «Flip Top»
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«Tahiti»

options

* τρόλεϊ «Tahiti 2015 S»
050202HPL 7-10 δωμάτια

133,5x57x133 cm

* τρόλεϊ «Tahiti 2015 M»
050203HPL 10-13 δωμάτια

155,5x57x133 cm

* τρόλεϊ «Tahiti 2015 L»
050204HPL 13-16 δωμάτια

175,5x57x133 cm

1755 / 1535 / 1335

900/ 680 / 480354 354

334

447

566
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0
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13
3314

91

334

1096 / 890 / 690

1770 / 1550 / 1350

Η παράδοση συνεχίζεται. 
Βελτιωμένη έκδοση «Tahiti 2015».
Με νέα ανθεκτικότερα αθόρυβα
τοιχώματα HPL, συνθετικές ρόδες, 
το «Tahiti» είναι πιο ελαφρύ, 
πιο σταθερό και αθόρυβο.
Η μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού βοηθά
να διαλέγετε το κατάλληλα εφοδιασμένο
τρόλεϊ για να εκτελείτε την εργασία σας
αποδοτικότερα.

τρόλεϊ ορόφων «Tahiti» (για μεγάλα ξενοδοχεία)

white slate cacaowenge

Όλα τα «Tahiti» διαθέτουν ανθεκτικότερα αθόρυβα
τοιχώματα HPL σε 4 χρωματισμούς

• Μεταλλικός σκελετός (steel) βαμμένος 
γκρι (PAL 9006 powder coating).

• Ρόδες από συνθετικό πλαστικό για μοκέτες
υψηλής κυκλοφορίας ή μωσαϊκό.

• 4 ράφια, τα 2 εύκολα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος χωρίς
χρήση εργαλείων.

• Δεξιά πλευρά επάνω: μηχανισμός στήριξης που
ανασηκώνεται και λινή σακούλα 127 lt.

• Αριστερή πλευρά επάνω: μηχανισμός στήριξης
σάκου απορριμμάτων που ανασηκώνεται με
καπάκι.

• Δεξιά και αριστερή πλευρά κάτω: μηχανισμός
προστασίας με ροδάκια που διπλώνει.

Θήκη αντικειμένων Θήκη αντικειμένων 
με καπάκι που

κλειδώνει

Μεταλλικό εσωτερικό
συρτάρι με

ρυθμιζόμενα
χωρίσματα και στοπ

Πόρτα roller
που κλειδώνει

4 ελαστικές ρόδες
εξωτερικού χώρου, 

οι 2 με φρένο.

S M L

standard εξοπλισμός
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τρόλεϊ αποσκευών «Lotus»

* τρόλεϊ «Lotus 2015 S»
99994058/59 9-12 δωμάτια

109x74,5x137 cm

* τρόλεϊ «Lotus 2015 M»
99993058/59 13-16 δωμάτια

185x74,5x140,5 cm

* τρόλεϊ «Lotus 2015 L»
99992058/59 16-20 δωμάτια

205x74,5x140,5 cm

1370

680

820

990

1090

270

745

1405

680

11151025

1850

1130270 450

745

1405

680

270 450

745

2050

1330

1025 1115

Ξεχωρίζει για τον μοναδικό σχεδιασμό του 
και την άψογη λειτουργικότητά του.

• Νέα σχεδίαση, όμορφη και λιτή. 

• Στρογγυλεμένες γωνίες και αυξημένος
χώρος κατά 40%.

• Μεταλλικός σκελετός καλυμμένος με
αφρό polyurethane που δρα σαν “προ-
φυλακτήρας”.

• 4 ράφια, τα 2 εύκολα ρυθμιζόμενα καθ’
ύψος χωρίς χρήση εργαλείων.

• Λαβές καλυμμένες με μαλακό υλικό,
ευχάριστο στην αφή.

• Το αποσπώμενο «Satellite» κάνει τη
δουλειά πιο εύκολη και αυξάνει την
παραγωγικότητα. Τα πλαϊνά δύναται
να εξοπλιστούν και με συμβατικούς σά-
κους λινών και απορριμμάτων.

(για μεγάλα ξενοδοχεία)  τρόλεϊ ορόφων «Lotus»

teak wenge

Όλα τα «Lotus» διαθέτουν Laminated
τοιχώματα σε 2 χρωματισμούς

standard εξοπλισμός
Δεξιά πλευρά:

Lotus M & L: τρόλεϊ «Satelite»
150 lt

Lotus S: μηχανισμός στήριξης
λινού σάκου 110 lt
που ανασηκώνεται

Αριστερή πλευρά επάνω:
μηχανισμός στήριξης πλαστικής
σακούλας που ανασηκώνεται (και
σετ σακούλες)

Δεξιά και αριστερή πλευρά κάτω:
μηχανισμός στήριξης με ροδάκια
που ανασηκώνεται

options

Θήκη αντικειμένων Θήκη αντικειμένων 
με καπάκι που

κλειδώνει

Πόρτα roller
που κλειδώνει

τρόλεϊ «Satellite»
Ελαφρύ, εύκολο στην οδήγηση και τη
χρήση του. Το Satellite θηλυκώνει στο
πλάι του Lotus αλλά αποσπάται για να

σας συνοδεύσει μέσα
στο δωμάτιο για εύ-
κολη συλλογή λι-
νών. Λειτουργεί και
αυτόνομα, όταν το
τρόλεϊ δεν μπορεί να
ακολουθήσει σε στε-
νούς διαδρόμους ή
ασανσέρ
(61x51x104 cm)
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Τρόλεϊ «Fidji» με τα ίδια χαρκτηριστικά
με τα «Tahiti» αλλά πιο στενά κατά
περιπου 8 cm

τρόλεϊ ορόφων «Fidji» (για μικρά ξενοδοχεία)

τρόλεϊ ορόφων «Halley» (για μικρά ξενοδοχεία)

• Σκελετός βαμμένος γκρι (powder coating).

• Ρόδες από συνθετικό πλαστικό για μοκέτες
υψηλής κυκλοφορίας - μωσαϊκό.

• 4 ράφια, τα 2 εύκολα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος
χωρίς χρήση εργαλείων.

• Δεξιά πλευρά επάνω: μηχανισμός στήριξης που
ανασηκώνεται και λινή σακούλα 127 lt.

• Αριστερή πλευρά επάνω: μηχανισμός
στήριξης σάκου απορριμμάτων με καπάκι.

• Δεξιά και αριστερή πλευρά: μηχανισμός
προστασίας με ροδάκια που διπλώνουν.

options

Θήκη αντικειμένων

Μεταλλικό εσωτερικό
συρτάρι με ρυθμιζόμενα
χωρίσματα και στοπ

«Fidji»

* τρόλεϊ «Fidji 2015 S»
050402HPL 5-8 δωμάτια

133x48,5x133,3 cm

* τρόλεϊ «Fidji 2015 M»
050403HPL 9-12 δωμάτια

155x48,5x133,3 cm

* τρόλεϊ «Fidji 2015 L»
050404HPL 12-15 δωμάτια

170x48,5x133,3 cm

1755 / 1535 / 1335

900 / 680 / 480354 354

334

150

334 82
0

14
91

13
33

360

485

25
0

1096 / 890 / 690

1770 / 1550 / 1350

Το μικρότερο τρόλεϊ δωματίων της αγοράς. 
Λιγότερο από 55 cm φάρδος και πλάτος. 
Μπορεί να μπει σε μικρά ασανσέρ. Οι μεγάλες πίσω ρόδες 
και λαβές του δίνουν τη δυνατότητα, γέρνοντας προς τα πίσω, 
να περάσει εμπόδια και να κατέβει σκαλοπάτια.
(Προαιρετικός μηχανισμός clip σύνδεσή του με το «Tahiti L».
• Μεταλλικός σκελετός (steel) βαμμένος γκρι (PAL 9006 

powder coating και αθόρυβα τοιχώματα HPL.

* τρόλεϊ «Halley»
3-5 δωματίων
διτίθεται 
σε 4 χρώματα
55x54x143,3 cm
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(για resort) τρόλεϊ ορόφων «Dakar»

• Μεταλλικά τοιχώματα βιδωμένα σε μεταλλική βάση,
βαμμένα γκρι (PAL 9006 powder coating.

• Υπέρ-ελαστικές ρόδες (για ελαφρώς ανώμαλο δάπεδο).

• 4 ράφια, τα 2 εύκολα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος χωρίς
χρήση εργαλείων.

• Σετ μεταλλικές πόρτες που κλειδώνουν.

• Δεξιά πλευρά επάνω: μηχανισμός στήριξης
αδιάβροχου σάκου απορριμμάτων που ανασηκώνεται
και εξωτερική σακούλα BDX 127 lt

• Αριστερή πλευρά επάνω: μηχανισμός στήριξης
αδιάβροχου σάκου απορριμμάτων που ανασηκώνεται 

Αριστερά και δεξιά κάτω: μηχανισμός προστασίας με
ροδάκια που διπλώνει.

options

Θήκη αντικειμένων

Μεταλλικό εσωτερικό
συρτάρι με ρυθμιζόμενα
χωρίσματα και στοπ

«Dakar»

* τρόλεϊ «Dakar 2015 S»
050302MET 5-8 δωμάτια

133x54,5x124,3 cm

* τρόλεϊ «Dakar 2015 M»
050303MET 9-12 δωμάτια

153x54,5x124,3 cm

* τρόλεϊ «Dakar 2015 L»
050304MET 12-15 δωμάτια

170,6x54,5x124,3 cm

1688 / 1512 / 1312

345 345

320320

448

545

12
4315

2780
5

30
5

200

903 / 727 / 555

1056 / 850 /650

1706 / 1530 / 1330

Ελαφρύ, αθόρυβο και αδιάβροχο, 
για όλες τις επιφάνειες.

Οι πολύ ελαστικές ρόδες του μπορούν να κυλήσουν
επάνω σε ανώμαλες επιφάνειες και οι πόρτες του

κλειδώνουν προστατεύοντας το εσωτερικό του.

* «Caddie Sac Easy»
060100 LN τρόλεϊ για άπλυτα 

με ενισχυμένο σάκο
(92χ45χ54 cm)
103x56,2x91,5 cm

* «Caddie Sac Hydro»
060100 BDX τρόλεϊ για άπλυτα 

με ενισχυμένο 
αδιάβροχο σάκο
(92χ45χ54 cm)
103x56,2x91,5 cm

απλύτων «Caddie Sac Easy & Hydro»
Λεπτή γραμμή, εύκολη αθόρυβη κίνηση (συνθετικές
ρόδες 12,5 cm οι δύο με φρένο), μεγάλη χωρητικότητα
210 lt

* «Caddie Trisac 1»
060201 LN τρόλεϊ για άπλυτα 

με σάκο 80 lt
45x45x69 cm
56,2x25,2x106,5 cm

* «Caddie Trisac 3»
060203 LN τρόλεϊ για άπλυτα 

με 3 σάκους 80 lt
(107x45x69 cm)
118,2x56,2x106,5 cm

τρόλεϊ απλύτων «Caddie Trisac»
Λεπτή γραμμή, εύκολη
αθόρυβη κίνηση 
(συνθετικές ρόδες 7,5 cm)
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* τρόλεϊ «Caddie X»
060401 LN πτυσσόμενο τρόλεϊ 

για άπλυτα 
με ενισχυμένο 
σάκο 127 lt με κορδόνι
53,5x49x105 cm

τρόλεϊ απλύτων «Caddie X»

* τρόλεϊ «Roll ligne 
070303 ZQ Security 10»
σταθερός σκελετός 3 πλευρών 
από ατσάλινους σωλήνες και 
συρμάτινο πλέγμα zink coated,
1 πόρτα και καπάκι 2 σταθερές 
και 2 περιστρεφόμενες ρόδες, 
αντέχει 500 Kgr
προαιρετικός εξοπλισμός:
2 ράφια και κάλυμμα

81x71,5x150(170) cm

* τρόλεϊ «Roll ligne 
070304 ZQ Security 2SO»

ίδια χαρακτηριστικά με
το «Roll ligne 10» 
αλλά με 2 μισές πόρτες

τρόλεϊ «Roll ligne Security 10/2SO»

* τρόλεϊ 
9 940 20 50 «Translinge»
σταθερός σκελετός 
3 πλευρών από ατσάλινους 
σωλήνες και συρμάτινο πλέγμα
βαμμένα λευκό, αντιδιαβρωτικό
4 μισές πόρτες, καπάκι, 2 ράφια,
2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες
ρόδες, 
προαιρετικός εξοπλισμός: κάλυμμα
για εξωτερική χρήση

81x56x161(185) cm

τρόλεϊ «Translinge»

σταχτοδοχεία

*27.00579 σταχτοδοχείο 
δαπέδου, inox, 
με κάδο
24x24 cm | 86 cm
συσκ.: 1 142,50 €

*27.00574 σταχτοδοχείο 
δαπέδου
40 cm | 60 cm
συσκ.: 1 80,00 €

27.00575 σταχτοδοχείο 
δαπέδου, inox, 
με κάδο
30 cm | 60 cm
συσκ.: 1 65,00 €

* σταχτοδοχείο επιτοίχιο
inox, με αφαιρούμενο
κάδο και κλειδαριά
26χ28χ16 cm
συσκ.: 1 62,03 €

*
σταχτοδοχείο επιτοίχιο
inox
7,5 cm | 46 cm
συσκ.: 1 96,77 €

*
σταχτοδοχείο επιτοίχιο
inox, μαύρο
7,5 cm | 46 cm
συσκ.: 1 96,77 €

πινακίδα wet floor

30.40354 πινακίδα «Attention»
σε 5 γλώσσες 
30 cm | 61,5 cm
συσκ.: 1 7,78 €

βάση συγκράτησης σακούλας

30.41076 βάση συγκράτησης 
σακούλας σκουπιδιών 
42χ58 cm | 96 cm
συσκ.: 1 110,40 €

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν
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21.85376
κάδος πεντάλ 
5 lt
24,6x21x27,7 cm
συσκ.: 1 11,90 €

21.69795
κάδος πεντάλ
20 lt
30,8x28,1x44,8 cm
συσκ.: 1 29,90 €

21.81125
κάδος πεντάλ
40 lt
30,9x34,9x69,7 cm
συσκ.: 1 35,90 €

κάδοι πεντάλ

21.04155
κάδος πεντάλ
«Kitchen» ασημί
50 lt
39x29x73 cm
συσκ.: 1/20 49,90 €

21.87152
κάδος πεντάλ
50 lt
39x29x73 cm
συσκ.: 1 49,90 €

21.96624
κάδος πεντάλ 
«New York City»
50 lt
39x29x73 cm
συσκ.: 1 49,90 €

21.07274
κάδος πεντάλ 
«Handwriting»
50 lt
39x29x73 cm
συσκ.: 1 49,90 €

κάδοι πεντάλ

21.05057
κάδος πεντάλ
«British Flaf», 
40 lt
30,9x34,9x69,7 cm
συσκ.: 1 35,90 €

«British flag»

21.03278
κάδος πεντάλ 
«Decobin» ασημί
30 lt
39x29x50,5 cm
συσκ.: 1 34,90 €

κάδοι «Decobin»
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21.13300
κάδος ασημί 
25 lt
25x42x45,5 cm
συσκ.: 1 39,90 €

21.13298
κάδος ασημί 
40 lt
25x42x61 cm
συσκ.: 1 45,00 €

«Slim Bin»

21.67910
κάδος, γρανίτης 
10 lt
24,6x19,8x37,3 cm
συσκ.: 6 4,90 €

21.67908
κάδος, γρανίτης 
15 lt
30,6x24,8x41,8 cm
συσκ.: 6 6,90 €

21.68013
κάδος, γρανίτης 
25 lt
34,6x27,8x51,1 cm
συσκ.: 4 12,56 €

21.67909
κάδος, ασημί 
50 lt
40,6x34x66,8 cm
συσκ.: 3 18,39 €

κάδοι «Swing Top»

21.10011
κάδος flip bin
«London»
χωρίς καπάκι, 25 lt
25,1x32,3x39 cm
συσκ.: 1 8,90 €

21.10009
κάδος flip bin
«Paris»
χωρίς καπάκι 25 lt
25,1x32,3x39 cm
συσκ.: 1 8,90 €

21.10012
κάδος flip bin
«N.Y.C.»
χωρίς καπάκι 25 lt
25,1x32,3x39 cm
συσκ.: 1 8,90 €

21.64419
καλάθι αχρήστων
διάφανο
28χ28χ34 cm
συσκ.: 1 4,50 €

21.18666
καλάθι δωματίου
«My Style», καφέ 
29x33 cm 
συσκ.: 1 5,07 €

21.18667
καλάθι δωματίου
«My Style», μπεζ 
29x33 cm 
συσκ.: 1 5,07 €

21.76712
κουτί large μαύρο
«Unibox»
43x24,5x35 cm
συσκ.: 1 8,79

καλάθια δωματίων

21.30093
καλάθι αχρήστων 
μπεζ,
23,9x23,1x27,2 cm
συσκ.: 5 6,20 €

21.30094
καλάθι αχρήστων 
καφέ,
23,9x23,1x27,2 cm
συσκ.: 5 6,20 €

21.30102
καλάθι αχρήστων 
γαλάζιο,
23,9x23,1x27,2 cm
συσκ.: 5 6,20 €

«Knit» νέο
προϊό

ν
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21.90170
κάδος ασημί/κόκκινο
10 lt
18,9x23,5x35 cm
συσκ.: 4 4,95 €

21.90171
κάδος ασημί/κόκκινο
25 lt
26x34x47 cm
συσκ.: 4 9,03 €

21.95024
κάδος ασημί/κόκκινο
50 lt
29,4x37,6x65,3
συσκ.: 4 13,55 €

21.86133
κάδος ανθρακί/ασημί
10 lt
18,9x23,5x35 cm
συσκ.: 4 4,95 €

21.86157
κάδος ανθρακί/ασημί 
25 lt
26x34x47 cm
συσκ.: 4 9,03 €

21.86181
κάδος ανθρακί/ασημί
50 lt
29,4x37,6x65,3
συσκ.: 4 13,55 €

κάδοι «Pacific flip»

21.55303
κάδος ανθρακί 
10 lt
25,4x25,4x38,8 cm
συσκ.: 6 5,06 €

21.78045
κάδος ανθρακί 
25 lt
34x34x57 cm
συσκ.: 5 9,67 €

21.55301
κάδος ανθρακί 
50 lt
39,1x39,1x74 cm
συσκ.: 6 17,84 €

«Bullet roll top»

21.21924
μπολ ανάμειξης 
«Essentials»
λευκό, 3,5 lt
26x23,3x15,2 cm
συσκ.: 1/6 2,58 €

21.21925
μπολ ανάμειξης 
«Essentials»
πράσινο, 3,5 lt
26x23,3x15,2 cm
συσκ.: 1/6 2,58 €

21.21928
μπολ ανάμειξης 
«Essentials»
λευκό, 2,5 lt
23x21x12,2 cm
συσκ.: 1/6 2,29 €

21.21942
μπολ ανάμειξης 
«Essentials»
πράσινο, 2,5 lt
23x21x12,2 cm
συσκ.: 1/6 2,29 €

21.21947
σουρωτήρι μεγάλο
πράσινο
28x23,5x13,4 cm
συσκ.: 1/6 2,73 €

21.21933
σουρωτήρι μεγάλο
λευκό
28x23,5x13,4 cm
συσκ.: 1/6 2,73 €

21.59429
λεκάνη τετράγωνη
10 lt
35x35cm | 12 cm
συσκ.: 1/5 3,20 €

21.59433
λεκάνη τετράγωνη
15 lt
40x40cm | 15 cm
συσκ.: 1/5 3,99 €

21.59430
λεκάνη, 2,5 lt
24 cm | 10 cm
συσκ.: 1/5 1,15 €

21.59422
λεκάνη, 6,3 lt
32 cm | 14 cm
συσκ.: 1/5 2,24 €

21.64652
κουβάς γρανίτης
10 lt
29 cm | 27,9 cm
συσκ.: 1/10 2,11 €

21.99472
κουβάς με στίφτη
κόκκινος, 15 lt
29,5χ38,5x42,5 cm
συσκ.: 1/12 6,90 €

21.73460
πιατοθήκη με δίσκο
ανθρακί
45χ38 cm
συσκ.: 1/10 6,03 €

21.23899
πιατοθήκη παραλ/μη
λευκή
39,1χ29χ10,9 cm
συσκ.: 1/5 3,69 €

21.23900
πιατοθήκη παραλ/μη
γκρι
39,1χ29χ10,9 cm
συσκ.: 1/5 3,69 €

21.23903
πιατοθήκη 
τετράγωνη, λευκή
39,1χ39χ1χ10,9 cm
συσκ.: 1/5 4,41 €

21.23904
πιατοθήκη 
τετράγωνη, γκρι
39,1χ39χ1χ10,9 cm
συσκ.: 1/5 4,41 €

εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων
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έπιπλα κήπου «Wicker Corfu»

46.00403
κάδος απορριμμάτων
πεντάλ, 
με ρόδες και καπάκι
80 lt
συσκ.: 1 109,39 €

κάδος πεντάλ

21.73181
κάδος κήπου πεντάλ
με ρόδες, λευκός
110 lt
49χ57χ89 cm
συσκ.: 3 71,74 €

κάδος πεντάλ

Τα έπιπλα συναρμολογούνατι με clip. 
Διατίθονται και μεμονωμένα.

Το σετ περιλαμβάνει διθέσιο καναπέ, 
δύο πολυθρόνες, μαξιάρια και τραπεζάκι. 

*21.04294
σαλόνι λευκό/γκρι
polypropylene, 4 τμχ. 

395,00 €

*21.04283
σαλόνι ανθρακί/λευκό
polypropylene, 4 τμχ. 

395,00 €

*21.04290
σαλόνι καφέ/μπεζ
polypropylene, 4 τμχ. 

395,00 €

νέο
προϊό

ν

21.76805
κάδος κήπου 
με ρόδες 
110 lt
58x52x88 cm
συσκ.: 4 37,93 €

21.97438
κάδος κήπου 
με ρόδες, μαύρος
110 lt
58x52x88 cm
συσκ.: 4 37,93 €

21.73551
κάδος κήπου πεντάλ
με ρόδες, πράσινος
110 lt
49χ57χ89 cm
συσκ.: 3 71,74 €

κάδοι κήπου

46.08275
δοχείο απορριμμάτων
με παλινδρομικό 
καπάκι
σε διάφορα χρώματα
40 lt
συσκ.: 1 26,90 €

κάδοι 


