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Κωδικός 
Code

Περιγραφή καπακιού
Description cap

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

0188

Καπάκι τετρ/ρο 1.600cc σε χρώμα 
διάφανο, πράσινο, φιμέ
Quadrilateral cap 1.600cc in 
transparent, green & tinted color

70

1363

Καπάκι τετρ/ρο 1.050cc σε χρώμα 
διάφανο, πράσινο, φιμέ
Quadrilateral cap 1.600cc in 
transparent, green & tinted color

70

Κωδικός 
Code

Περιγραφή μπολ
Description bowl

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0186

Μπολ τετρ/ρο 1.600cc σε χρώμα 
διάφανο, πράσινο, φιμέ & χρυσό
Quadrilateral bowl 1.600cc in 
transparent, green, tinted & gold color

70 21,5 χ 21,5 χ 6,0

1362

Μπολ τετρ/ρο 1.050cc σε χρώμα 
διάφανο, πράσινο, φιμέ & χρυσό
Quadrilateral bowl 1.050cc in 
transparent, green, tinted & gold color

70 17,0 χ 17,0 χ 6,0

Μπολ τετράπλευρα κυματιστά με ή χωρίς καπάκι 1.600cc κωδ. 0186  
& 1.050cc κωδ. 1362 
Quadrilateral bowl waved with or without cap 1.600cc code 0186 & 1.050cc code 1362

Κωδικός 
Code

Περιγραφή μπολ
Description bowl

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0187

Μπολ τετρ/ρο 250cc σε χρώμα διάφανο, 
πράσινο, φιμέ & μαύρο
Quadrilateral bowl 250cc in transparent, 
green, tinted & black color

500 9,0 χ 9,0 χ 6,0

1355

Μπολ τετρ/ρο 200cc σε χρώμα διάφανο, 
πράσινο, φιμέ & μαύρο
Quadrilateral bowl 200cc in transparent, 
green, tinted & black color

600 8,5 χ 8,5 χ 6,0

Κωδικός 
Code

Περιγραφή καπακιού
Description cap

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

0189

Καπάκι τετρ/ρο 250cc σε χρώμα 
διάφανο, πράσινο, φιμέ
Quadrilateral cap 250cc in transparent, 
green & tinted color

500

1361

Καπάκι τετρ/ρο 200cc σε χρώμα 
διάφανο, πράσινο, φιμέ
Quadrilateral cap 200cc in transparent, 
green & tinted color

600

Μπολ τετράπλευρα κυματιστά με ή χωρίς καπάκι 250cc κωδ.0187,  
& 200cc κωδ.1355 
Quadrilateral bowl waved with or without cap 250cc code 0187 & 200cc code 1355
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1242

Μπολ τετρ/ρο 120cc σε χρώμα διάφανο, 
ροζ & σιέλ
Quadrilateral bowl 120cc in transparent, 
pink & light blue color

300 σετ ή 
μεμονωμένα 

σε 
συσκευασία 
των 600 τεμ. 

7,0 χ 7,0 χ 4,7

1245

Καπάκι τετρ/ρο 120cc σε χρώμα 
διάφανο, ροζ & σιέλ
Quadrilateral cap 120cc in transparent, 
pink & light blue color

Available in 
300 sets or 

individually in 
package of 
600 pieces

Μπολ τετράπλευρα 120cc (όλα τα χρώματα) χωρίς καπάκι 
διατίθεται σε συσκευασία των 600 τεμ.
Σετ μπολ τετράπλευρα 120cc (όλα τα χρώματα) με καπάκι, 
διατίθεται σε συσκευασία των 300 τεμ.

Quadrilateral bowl 120cc (every color) without cap is available 
in package of 600 pieces 
Set of quadrilateral bowl 120cc (every color) with cap is avail-
able in package of 300 pieces

7,0 χ 7,0 χ 4,7

Μπολ τετράπλευρα κυματιστά  
με ή χωρίς καπάκι (βάπτισης) 120cc κωδ.1242 
Quadrilateral bowl waved with or without cap  
(baptism) 120cc code 1242

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1354

Μπολ σφηνάκι 60cc σε χρώμα διάφανο 
και πράσινο
Quadrilateral shot bowl 60cc in 
transparent & green color

1.000 5,0 χ 5,0 χ 4,5

Μπολ σφηνάκι τετράπλευρα κυματιστά  
60cc κωδ.1354 
Quadrilateral bowl waved shots 60cc code 1354

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0171

Μπολ τετράπλευρο 220cc πυραμίδα
σε χρώμα διάφανο & μαύρο
Pyramid quadrilateral bowl 220cc  
in transparent & black color

600 7 x 4,5 x 7

0155 Καπάκι για πυραμίδα 220cc διάφανο 
Cap for pyramid 220cc transparent 600

0170

Μπολ τετράπλευρο 60cc πυραμίδα 
σφηνάκι σε χρώμα διάφανο & μαύρο
Pyramid quadrilateral bowl shot 60cc
in transparent & black color

1.000 5 x 4,5 x 3

Μπολ τετράπλευρα πυραμίδα  
220cc κωδ.0171 & 60cc κωδ.0170 
Pyramid quadrilateral bowl 220cc code 0171  
& 60cc code 0170
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions 

(cm)

DK-200

Μπολ τετράγωνο “Daniella” 200cc 
διάφανο
Square bowl “Daniella” 200cc in  trans-
parent color

600 9,5 x 9,5 x 5 

DK-200/3

Καπάκι για μπολ τετράγωνο “Daniella” 
200cc διάφανο
Cap for square bowl “Daniella” 200cc in 
transparent color

600

Μπολ τετράγωνο «Daniella» 200cc κωδ.DK-200 με καπάκι 
Square bowl “Daniella” 200cc code DK-200 with cap

NEONEO NEO

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions 

(cm)

DK-700

Μπολ τετράγωνο “Daniella” 700cc 
διάφανο
Square bowl “Daniella” 700cc in  trans-
parent color

100 14,5 x14,5 x 6,5 

DK-700/1

Καπάκι για μπολ τετράγωνο “Daniella” 
700cc διάφανο
Cap for square bowl “Daniella” 700cc in 
transparent color

100

Μπολ τετράγωνο «Daniella» 700cc κωδ. DK-700 με καπάκι 
Square bowl “Daniella” 700cc code DK-700 with cap

NEONEO NEO
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions 

(cm)

1607

Μπολ οκτάπλευρο “διαμάντι” 1.500cc σε 
χρώμα χρυσό, μαύρο, φιμέ & διάφανο
Octagonal bowl “diamond” 1.500cc in 
gold, black, tinted & transparent color

90 23 x 23 x 6

1609

Καπάκι για μπολ οκτάπλευρο “διαμάντι” 
1.500cc σε χρώμα φιμέ & διάφανο
Cap for octagonal bowl “diamond” 
1.500cc in tinted & transparent color

90

Μπολ οκτάπλευρο «διαμάντι» 1.500cc  
κωδ.1607 με ή χωρίς καπάκι 
Octagonal bowl “diamond” 1.500cc code1607  
with or without cap

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions 

(cm)

0059

Μπολ οκτάπλευρο “διαμάντι” 1.000cc σε 
χρώμα χρυσό, μαύρο, φιμέ & διάφανο 
Octagonal bowl “diamond” 1.000cc in 
gold, black, tinted & transparent color

100 20 x 20 x 5

0060

Καπάκι για μπολ οκτάπλευρο “διαμάντι” 
1.000cc σε χρώμα φιμέ & διάφανο
Cap for octagonal bowl “diamond” 
1.000cc in tinted & transparent color

100

Μπολ οκτάπλευρο «διαμάντι» 1.000cc κωδ.0059 
Octagonal bowl “diamond” 1.000cc code 0059
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0078

Mπολ παραλλ/μο 1.300cc 
διάφανο & φιμέ με ή χωρίς καπάκι
Parallelogram bowl 1.300cc 
transparent & tinted with or 
without cap

60 σετ
ή χωρίς καπάκι σε 

συσκευασία των 90τεμ.

60 set
or without cap in packs 

of 90 pieces

24 x 14 x 5,5

0080

Mπολ παραλλ/μο 740cc 
διάφανο & φιμέ με ή χωρίς 
καπάκι
Parallelogram bowl 740cc 
transparent & tinted with or 
without cap

100 σετ ή χωρίς καπάκι 
σε συσκευασία των 

200 τεμ.

100 set
or without cap in packs 

of 200 pieces

20 x 11,5 x 4,5

Μπολ παραλληλόγραμμα 1.300cc κωδ.0078 & 740cc κωδ.0080  
Parallelogram bowls 1.300cc code 0078 & 740cc code 0080

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0173
Mπολ παραλλ/μο 200cc διάφανο & φιμέ
Parallelogram bowl 200cc transparent 
& tinted

750 11 x 7 x 5

0177

Καπάκι για μπολ παραλλ/μο 200cc διάφανο 
& φιμέ
Cap for parallelogram bowl 200cc transpar-
ent and tinted

750

Μπολ παραλληλόγραμμα 200cc κωδ.0173 
Parallelogram bowls 200cc code 0173
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0035 Mπoλ Nο 12 σε χρώμα διάφανο & φιμέ
Bowl No 12 in transparent & tinted color 200

διάμετρος/  
diameter: 12 

ύψος/ height: 5,5

0140 Mπoλ Nο 20 σε χρώμα διάφανο & φιμέ
Bowl No 20 in transparent & tinted color 60

διάμετρος/  
diameter: 20 

ύψος/ height: 6

0137 Mπoλ Nο 24 σε χρώμα διάφανο & φιμέ
Bowl No 24 in transparent & tinted color 60

διάμετρος/  
diameter: 24

ύψος/ height: 6,5

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0063

Γόνδολα μικρή 190 cc σε χρώμα 
διάφανο, μαύρο & χρυσό
Small gondola 190 cc in transparent, 
black & gold color

500 14x4,5

0128

Καπάκι για γόνδολα μικρή 190 cc,  
σε χρώμα ροζ, σιέλ & διάφανο
Cap for small gondola 190 cc in pink, 
light blue & transparent color

500

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0150

Μπολ γόνδολα σε χρώμα διάφανο & 
φιμέ
Gondola bowl in transparent & tinted 
color

100 30 x 15 x 4,5

0152 Καπάκι γόνδολα διάφανο & φιμέ
Gondola cap transparent & tinted 100

Μπολ γόνδολα μεγάλη από 1.000cc έως 1.300cc 
Gondola bowl (L) 1.000cc to 1.300cc

Μπολ γόνδολα μικρή 190cc 
Small gondola bowl 190cc

Μπολ στρογγυλά σκαλιστά  
Rounded carved bowls
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1002

Μπολ σκαλιστό στρογγυλό “Daniella” 
1.300cc διάφανο
Rounded carved bowl “Daniella” 
1.300cc in transparent color

60
διάμετρος/  

diameter: 22,5 
ύψος/ height: 7,5

1001

Μπολ σκαλιστό στρογγυλό “Daniella” 
1.500cc διάφανο
Rounded carved bowl“Daniella” 
1.500cc in  transparent color

60
διάμετρος/  

diameter: 24,5 
ύψος/ height:8

Μπολ στρογγυλό «Daniella» 1.300cc & 1.500cc  
Rounded bowl “Daniella” 1.300cc & 1.500cc

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

DK-200/1

Μπολ στρογγυλό “Daniella” 200cc 
διάφανο
Rounded bowl “Daniella” 200cc in  
transparent color

600
διάμετρος/  

diameter:9,5 
ύψος/ height: 5

DK-250

Μπολ στρογγυλό “Daniella” 250cc 
διάφανο
Rounded bowl “Daniella” 250cc in  
transparent color

500
διάμετρος/  

diameter: 10,5 
ύψος/ height: 5,5

DK-200/2

Καπάκι για μπολ στρογγυλό “Daniella” 
200cc διάφανο
Cap for rounded bowl “Daniella” 200cc 
in transparent color

600

DK-250/2

Καπάκι για μπολ στρογγυλό “Daniella” 
250cc διάφανο
Cap for rounded bowl “Daniella” 250cc 
in transparent color

500

Μπολ στρογγυλό «Daniella» 200cc & 250cc με καπάκι 
Rounded bowl “Daniella” 200cc & 250cc with cap

NEONEO NEO

NEONEO NEO

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0108

Μπολ στρογγυλό πάστας 200cc  
σε διάφανο, μαύρο & άλλα περλέ χρώματα
Rounded bowl for sweets 200cc  
in transparent, black & other pearlescent 
colors

500
διάμετρος-

diameter: 7,8
ύψος-height: 5,8

1454 Καπάκι στρογγυλό
Rounded cap 500

Μπολ στρογγυλό πάστας 200cc 
Rounded bowl for sweets 200cc
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0138

Mπoλ στρογγυλό Νο1 διάφανο με καπάκι σε 
χρώμα ροζ & σιελ για βάπτιση
Rounded bowl No1 in transparent color with 
cap in pink & light blue color for baptism

300 σετ
300 set

διάμετρος-
diameter: 8

ύψος-height: 5

Mπoλ στρογγυλό Νο1 διάφανο με καπάκι 
διάφανο
Rounded bowl No1 in transparent color with 
cap in transparent color

300 σετ
300 set

διάμετρος-
diameter: 8

ύψος-height: 5

Mπoλ στρογγυλό Νο 1 διάφανο χωρίς καπάκι  
Rounded bowl No 1 in transparent color 
without cap

500 τεμ.
500 pcs

διάμετρος-
diameter: 8

ύψος-height: 5

Μπολ μικρό στρογγυλό Νο1 διάφανο κωδ.0138 
Rounded small bowl No1 in transparent color code 0138

Μπολ ασύμμετρα με ρίγες 130cc κωδ.1633,  
200cc κωδ.1534 & 1.000cc κωδ. 1484 
Asymmetric bowl with stripes 130cc code1633,  
200cc code1534 & 1.000cc code 1484
Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1633

Mπολ ασύμμετρο 130cc με ή χωρίς καπάκι 
σε διάφανο, πράσινο & μαύρο χρώμα. 
Διατίθεται επίσης σε ροζ & σιελ για βάπτιση
Asymmetric bowl 130cc with or without 
cap in transparent, green & black color. 
Also is available in pink and light blue color 
for baptism

360 ύψος
-height: 7

1534

Mπολ ασύμμετρο 200cc με ή χωρίς καπάκι 
σε διάφανο, μαύρο και σιέλ  χρώμα 
Asymmetric bowl 200cc with or without 
cap in transparent, black & light blue color

250 ύψος
-height: 7  

1484

Mπολ ασύμμετρο 1.000cc με ή χωρίς 
καπάκι σε διάφανο & μαύρο χρώμα 
Asymmetric bowl 1.000cc with or without 
cap in transparent & black color

100 ύψος
-height: 10

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0179

Μπολ τουλίπα (classic) 200cc σε χρώμα 
διάφανο & φιμέ 
Tulip bowl (classic) 200cc transparent & 
tinted 

500
διάμετρος/  

diameter: 9,5 
ύψος/ height: 6,5

0175

Μπολ τουλίπα (classic) 250cc σε χρώμα 
διάφανο & φιμέ 
Tulip bowl (classic) 250cc in transparent 
& tinted 

600
διάμετρος/  

diameter: 10,6 
ύψος/ height: 7,0

Μπολ «τουλίπα» 200cc κωδ.0179 &  
250cc κωδ.0175 
Tulip bowls 200cc code 0179 & 250cc code 0175 
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1455

Μπολ τουλίπα σφηνάκι 80cc σε χρώμα 
διάφανο & μαύρο
Tulip bowl shot 80cc in transparent & 
black color

1.000
διάμετρος/  

diameter: 6,5 
ύψος/ height: 4,5

Μπολ «τουλίπα» σφηνάκι 80cc κωδ.1455 
Tulip bowls shot 80cc code1455

Μπολ «δάκρυ» 130cc κωδ.1504 & 
200cc κωδ.1548 
Bowl «tear» 130cc code1504 & 200cc code1548
Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1504

Mπολ «δάκρυ» 130cc σε διάφανο & 
μαύρο χρώμα. Διατίθεται επίσης 
σε ροζ & σιελ για βάπτιση
Bowl «tear» 130cc in transparent & black 
color. Also is available in pink and light 
blue color for baptism

400 ύψος-height: 7,5

1548

Mπολ «δάκρυ» 200cc σε διάφανο & 
μαύρο χρώμα.
Bowl «tear» 200cc in transparent & black 
color.

500 ύψος-height: 9  

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1546

Μπολ τρίπλευρο 200cc σε χρώμα 
διάφανο, μαύρο & χρυσό
Bowl three sided 200cc in transparent, 
black & gold color

450 ύψος - height: 8

Μπολ τρίπλευρα κυματιστά 200cc κωδ.1546 
Three sided bowl waved 200cc code1546
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1369

Mπολ σφαιρικό σφηνάκι 80cc διάφανο 
& μαύρο
Spherical bowl shot 80cc in transparent 
& black color

500
διάμετρος-

diameter: 6,6 
ύψος-height: 4,0

Μπολ σφαιρικό σφηνάκι 80cc κωδ.1369 
Spherical bowl shot 80cc code1369

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0174
Mπολ σφαιρικό 240cc διάφανο & μαύρο
Spherical bowl 240cc in transparent & 
black color

250
διάμετρος-

diameter: 10,5 
ύψος-height: 5,5

1005
Καπάκι διάφανο για μπολ σφαιρικό 240cc
Cap for spherical bowl 240cc in trans-
parent color

250

Μπολ σφαιρικό 240cc κωδ.0174  
Spherical bowl 240cc code 0174

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

D-703

Μπολ “μαργαρίτα” στρογγυλό διάφανο 
750cc
Rounded bowl “daisy” 750cc  
in transparent

120
διάμετρος

-diameter: 17,5
ύψος-height: 5,0.

Μπολ στρογγυλό 750cc 
Rounded bowl 750cc
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0178

Ποτήρι σφηνάκι 60cc ασύμμετρο 
διάφανο & μαύρο
Glass shot 60cc asymmetric in trans-
parent & black color

1.000
διάμετρος

-diameter: 4,5  
ύψος-height: 5,7

0172
Ποτήρι σφηνάκι 80cc διάφανο & μαύρο
Glass shot 80cc in transparent & black 
color

1.000
διάμετρος-

diameter: 4,5  
ύψος-height: 7,0

Ποτήρι σφηνάκι ασύμμετρο 60cc κωδ.0178 
& απλό 80cc κωδ.0172 
Glasse shot 60cc asymmetric code 0178 &  
80cc code 0172

Ποτήρι σφηνάκι εξάπλευρο 60cc κωδ.1545 
Six sided glass shot 60cc code1545
Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1545

Ποτήρι σφηνάκι εξάπλευρο 60cc 
διάφανο & μαύρο
Six sided glass shot 60cc in transpar-
ent & black color

1.000  ύψος-height: 4,5

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0010 Μπολ προφιτερόλ οκτάπλευρο 200cc
Octagonal profiterol bowl 200cc 600 ύψος-height: 5

Μπολ προφιτερόλ 200cc κωδ.0010
Profiterol bowl 200cc code 0010

Ποτήρι φαρδύ 60cc κωδ. D-60 & 85cc κωδ. D-85 
Glass wide 60cc code D-60 & 85cc code D-85
Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

D-60

Ποτήρι φαρδύ 60cc σε διάφανο & 
μαύρο χρώμα
Glass wide 60cc in transparent & black 
color

600
ύψος-height: 4 

διάμετρος
-diameter: 5

D-85

Ποτήρι φαρδύ 85cc σε διάφανο & 
μαύρο χρώμα
Glass wide 85cc in transparent & black 
color

600
ύψος-height: 5,2 

διάμετρος
-diameter: 5
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Ποτήρι τετράγωνο 60cc κωδ. DS-60 &85cc κωδ. DS-85 
Glass quadrangle shape 60cc code DS-60& 85cc code DS-85
Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

DS-60

Ποτήρι τετράγωνο 60cc σε διάφανο & 
μαύρο χρώμα
Glass quadrangle shape 60cc in trans-
parent & black color

600
ύψος-height: 4
μήκος πλευράς
-side length: 4,5

DS-85

Ποτήρι τετράγωνο 85cc σε διάφανο & 
μαύρο χρώμα
Glass quadrangle shape 85cc in trans-
parent & black color

630
ύψος-height: 5,5 
μήκος πλευράς
-side length: 4,5

Ποτήρι χωρίς βάση 180cc κωδ.0002 
Glass without base 180cc code 0002
Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0002

Ποτήρι χωρίς βάση 180cc σε διάφανο & 
μαύρο χρώμα
Glass without base 180cc in transpar-
ent & black color

400 ύψος-height: 7

0085

Καπάκι διάφανο για ποτήρι χωρίς βάση 
180cc 
Cap for glass without base 180cc in 
transparent color

400

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0040

Ποτήρι κολωνάτο 200cc διάφανο 
& μαύρο
Tall glass 200cc in transparent 
& black color

180
διάμετρος-

diameter: 8,8
ύψος-height: 7,5

1535

Καπάκι για ποτήρι κολωνάτο  
200cc διάφανο
Cap for tall glass 200cc  
in transparent color

180

Ποτήρι κολωνάτο 200cc κωδ.0040 
Tall glass 200cc code 0040

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1599

Ποτήρι με βάση 90cc σε διάφανο & 
μαύρο χρώμα
Glass with base 90cc in transparent & 
black color

240 ύψος-height: 5,5

Ποτήρι με βάση 90cc κωδ.1599  
Glass with base 90cc code 1599
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NEONEO NEO
Δισκάκι πάστας κωδ.1725  
Sweets tray code 1725

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1725
Δισκάκι πάστας παραλληλόγραμμο
Sweets tray in parallelogram
shape

1.000 6 x 11

Δισκάκι πάστας κωδ.1727-1728 
Sweets tray code 1727-1728

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1727 Δισκάκι πάστας στρογγυλό 
Sweets tray in round shape 1.000 διάμετρος-diameter:9

1728 Δισκάκι πάστας στρογγυλό 
Sweets tray in round shape 1.000 διάμετρος-diameter: 8

Δισκάκι πάστας κωδ.1726  
Sweets tray code 1726

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1726 Δισκάκι πάστας τετράγωνο
Sweets tray in square shape 1.000 8 x 8

NEONEO NEO

NEONEO NEO

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

DK-80
Φόρμα πάστας 12 θέσεων σε μαύρο 
χρώμα
Cake form 12-position in black color

διάμετρος-diameter: 8
ύψος-height: 3

Φόρμα πάστας 12 θέσεων κωδ.DK-80 
Cake form 12-position code DK-80
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

D-210/3 Φόρμα τούρτας στρογγυλή σε μαύρο χρώμα 
Rounded form cake in black color

διάμετρος/  
diameter: 20 

ύψος/ height: 3

D-210/4 Φόρμα τούρτας στρογγυλή σε μαύρο χρώμα 
Rounded form cake in black color

διάμετρος/  
diameter: 20 

ύψος/ height: 4

D-210/5 Φόρμα τούρτας στρογγυλή σε μαύρο χρώμα 
Rounded form cake in black color

διάμετρος/  
diameter: 20 

ύψος/ height: 5

D-174 Φόρμα τούρτας στρογγυλή σε μαύρο χρώμα 
Rounded form cake in black color

διάμετρος/  
diameter: 16 

ύψος/ height: 4

D-250 Φόρμα τούρτας στρογγυλή σε μαύρο χρώμα 
Rounded form cake in black color

διάμετρος/  
diameter: 24 

ύψος/ height: 4

Φόρμα τούρτας στρογγυλή 
Rounded form cake

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

D-2286 Φόρμα κορμό διπλή σε μαύρο χρώμα
Form trunk double in black color

μήκος/πλάτος- 
length/width: 21,5 x 8

ύψος-height: 6,5

Φόρμα κορμό διπλή κωδ.D-2286 
Form trunk double code D-2286

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

1510

Tαψάκι μικρό με ή χωρίς καπάκι για 
σαβαρέν σε διάφανο, μαύρο & φιμέ 
χρώμα
Small griddle savarin with or without cap  
in transparent, black & tinted color

400
διάμετρος/  

diameter: 10,5 
ύψος/ height: 2,2

Ταψάκια μικρά για σαβαρέν  
Small griddle savarin with or without cap

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

0157

Tαψάκια Νο 24 με ή χωρίς καπάκι σε 
διάφανο και μαύρο χρώμα
Griddle No 24 with cap in transparent 
& black color

60
διάμετρος/  

diameter: 24 
ύψος/ height: 5

0162

Tαψάκια Νο 26 σε διάφανο και μαύρο 
χρώμα 
Griddle No 26 in transparent 
& black color

60
διάμετρος/ 

 diameter: 26 
ύψος/ height: 5

Καπάκι για ταψάκι  
Νο 24 διάφανο
Cap for griddle No24  
in transparent color

60

Ταψάκια  
Griddle
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

0045

Δίσκος ρηχός στρογγυλός «μαργαρίτα» 
σε χρώματα  διάφανο, φιμέ, χρυσό 
και διάμετρο Νο 18 • Νο 22 • Νο 25 
• Νο 28 • Νο 30 • Νο 35 και δίσκος 
παραλληλόγραμμος 15x30cm
Στις διαστάσεις στρογγυλού δίσκου Νο 25 
• Νο 28 & στον παραλληλόγραμμο δίσκο, 
διατίθεται και καπάκι με ύψος 9,5cm

Shallow rounded «margarita» tray trans-
parent, tinted, gold in diameter No 18, No 
22, No 25, No 28, No 30, No 35 and tray 
parallelogram 15x30cm
On dimensions of rounded tray No 25,  
No 28 & on parallelogram tray there is 
available a cap with height 9,5cm

Οι δίσκοι χωρίς καπάκι, 
 διατίθενται σε δέματα των 

10 κιλών
Οι δίσκοι με καπάκι,  

διατίθενται σε κιβώτια των 
50 σετ

Trays without cap,  
are available on package of 

10 kilos
Trays with cap, are available  

on package of 50 set

Δίσκοι «μαργαρίτα» 
Trays «margarita»

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

0122

Δίσκος βαθύς σκαλιστός διάφανο & φιμέ 
Νο 25, Νο 28
Deep carved tray transparent & tinted  
No 25, No 28

10 κιλά/kilos

Δίσκος σκαλιστός 
Carved tray

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Χωρητικότητα (λίτρα) Διαστάσεις (cm)
Capacity (liters) Dimensions (cm)

1721

Πλαστικά δοχεία παγωτού χωρίς 
καπάκι σε λευκό και γκρι χρώμα
Plastic cases for ice-cream with-
out cap in white & gray color

5 λίτρα/liters

32 μήκος x 13  πλάτος  
x 12 ύψος*

0099

Πλαστικά δοχεία παγωτού με 
υπερυψωμένο καπάκι σε λευκό 
και γκρι χρώμα
Plastic cases for ice-cream with 
elevate cap in white & gray color

5 λίτρα/liters

32 μήκος x 13  πλάτος  
x 12 ύψος*

1641

Πλαστικά δοχεία παγωτού με 
επίπεδο καπάκι σε λευκό και γκρι 
χρώμα
Plastic cases for ice-cream with 
flat cap in white & gray color

5 λίτρα/liters

32 μήκος x 13  πλάτος  
x 12 ύψος*

28

Πλαστικά δοχεία παγωτού με 
επίπεδο καπάκι σε λευκό και γκρι 
χρώμα
Plastic cases for ice-cream with 
flat in white & gray color

2,8 λίτρα/liters

32 μήκος x 13  πλάτος  
x 7 ύψος*

Πλαστικά δοχεία παγωτού 
Plastic case for ice-cream

* Το καπάκι υπερυψωμένο έχει ύψος 5 εκ. / The raised 
lid is 5 cm high
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Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

0065 Kουταλάκια μεγάλα γυμνά διάφανα & διάφορα χρώματα
Large spoons (without packaging) transparent & several colors 1.000

0180 Κουταλάκια μεγάλα συσκευασμένα διάφανα & διάφορα χρώματα
Large packaged spoons transparent & several colors 1.000

0169

Κουταλάκια “φτυαράκια”μικρά παγωτού γυμνά, διάφανα, ροζ, σιέλ 
& διάφορα χρώματα
Small ice-cream spoons scoop (without package) transparent, 
pink, light blue & several colors

1 κιλό/kg

PR02 Kουταλάκια γλυκού διάφανα & διάφορα χρώματα
Spoons for sweet transparent & several colors 1 κιλό/kg

PR03 Kουταλάκια παγωτού διάφανα & διάφορα χρώματα
Spoons for ice-cream transparent & several colors 1 κιλό/kg

Κουταλάκια  
Spoons

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

0 τ156 Ταμπελάκια σε σχήμα καρδιάς σε ροζ & σιέλ χρώμα 
Tags in heart shape in pink & light blue color 500

Ταμπελάκια σε σχήμα καρδιάς  
Tags in heart shape

Κωδικός 
Code

Περιγραφή
Description

Συσκ. (τεμ.)
Pack. (pcs)

Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

Σκεύη παγωτού (φελιζόλ) από διογκωμένη πολυστερίνη 
με εσωτερική θήκη από πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα 
και ειδικό φιλμ Διατίθενται 

συσκευασμένα 
σε 

χαρτοκιβώτια 
των 50 σετ

Available on 
package of 

50 set

Ice cream pans (felizol) by expanded polystyrene with in-
ner sheath made of plastic suitable for food and specific 
film

1413 Χωρητικότητας 1/2 κιλό, Tonnage 1/2 kilo 21 x 12 x 8

1453 Χωρητικότητας 3/4 κιλό, Tonnage 3/4 kilo 23,5 x 13,5 x 8,5

1414 Χωρητικότητας 1 κιλό, Tonnage 1 kilo 25,5 x 14,5 x 9,5

1444 Χωρητικότητας 1,5 κιλό, Tonnage 1,5 kilo 30 x 15 x 10,5

Σκεύη παγωτού (φελιζόλ)  
Ice-cream pans (felizol)

κωδ.: 0065 κωδ.: 0180

κωδ.: 0169

κωδ.: PR03

κωδ.: PR02



18

w
w

w
.d

k-
gr

ou
p.

gr

Οι απαιτήσεις στον χώρο της ζαχαροπλαστικής είναι 
πραγματικά μεγάλες. Ο ανταγωνισμός σκληρός. Το 
τελικό προϊόν πρέπει να δείχνει και να είναι τέλειο. 
Κι αυτό το γνωρίζουμε καλά! Όπως το γνωρίζετε κι 
εσείς τόσα χρόνια, από την ποιότητα DK-GROUP που 
μας καθιέρωσε ως συνεργάτες-προμηθευτές σας, 
κερδίζοντας την εμπιστοσύνη σας.

Από την ίδρυσή μας το 1989 μέχρι σήμερα, 
αντιμετωπίζουμε κάθε κρίση ως μια νέα ευκαιρία, 
επιδιώκοντας να γίνουμε καλύτεροι των περιστάσεων. 
Προτεραιότητά μας παραμένει, όλα τα προϊόντα μας 
να μείνουν εφάμιλλα της υψηλότερης παγκοσμίως 
ποιότητας. Όντας πιστοποιημένοι κατά ISO 9001, 
συνεχίζουμε τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό, 
επενδύοντας σε τεχνολογία αιxμής με απώτερο 
στόχο την κάλυψη κάθε σας ανάγκης. Φροντίζουμε 
να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, 
προσφέροντας σε σας το καλύτερο, σε πραγματικά 
καλύτερες τιμές.

Τα υψηλού επιπέδου προϊόντα μας, σε συνδυασμό με τη 
συνεχή αναβάθμιση του κτιριακού και μηχανολογικού 
εξοπλισμού μας και την αξιοποίηση δυνητικών 
επενδυτικών ευκαιριών, συνεχίζουν να αποτελούν τους 
κυρίαρχους πυλώνες της επιτυχημένης στρατηγικής 
μας. Σε χημικές αναλύσεις που διεξήχθησαν από 
πιστοποιημένο εργαστήριο ΕΣΥΔ στα προϊόντα 
μας, πιστοποιήθηκε η υψηλή τους ποιότητα και ότι 
είναι προϊόντα 100% ανακυκλώσιμα. Επιπρόσθετα, 
απεφάνθη ότι τα προϊόντα μας αποτελούν προϊόντα 
επαναλαμβανόμενης χρήσης (πολλαπλών χρήσεων).

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρείας μας 
για την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, 
εφαρμόζεται πρόγραμμα στοχευμένης ανακύκλωσης. 
Όντας εγγεγραμμένοι στον Ελληνικό Οργανισμό 

Ανακύκλωσης με Αριθμό Μητρώου Παραγωγών 
(ΑΜΠ): 12940 ακολουθούμε πιστά την κείμενη 
νομοθεσία, καταβάλοντας εισφορά για την 
ανακύκλωση των προϊόντων που παράγουμε και των 
συσκευασιών τους.

Βασική αρχή σε κάθε βήμα της οικονομικής μας 
ανάπτυξης, αποτελεί η ενδυνάμωση της αξίας και το 
μακροπρόθεσμο συμφέρον των συνεργατών μας. 
Το εμπορικό σήμα της εταιρείας αποτελεί ευρωπαϊκό 
“Σήμα Κατατεθέν”, ενώ τα προϊόντα σχεδιασμού της 
είναι καταχωρημένα ως ευρωπαϊκά Βιομηχανικά Σχέδια 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Στις εγκαταστάσεις μας στο Κορωπί (Ιωάννου 
Μεταξά 87), λειτουργεί πλήρως στελεχωμένο Τμήμα 
Παραγωγής, καθώς επίσης και εκθετήριο όλης της 
γκάμας των προϊόντων που διαθέτουμε. Ακόμη, 
αναλαμβάνουμε κατόπιν παραγγελίας, τον σχεδιασμό 
και την κατασκευή καλουπιών, σε μεγάλη ποικιλία 
σχεδίων, ικανή να καλύψει κάθε σας ανάγκη.

Κάθε χρόνο στοχεύουμε ακόμα πιο ψηλά, ανοίγοντας 
νέους ορίζοντες ανάπτυξης, ενώ παράλληλα 
επιτυγχάνουμε τη βελτίωσή μας σε όλους τους τομείς 
δραστηριοποίησής μας. Συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη 
το όραμά μας για έναν κόσμο καλύτερο για όλους, 
αποτελώντας σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής 
οικονομίας και κοινωνίας. Για εμάς, φιλοσοφία 
και στόχος μας συνεχίζει να είναι ένας και μόνο! 
Φροντίζουμε, ώστε να φροντίζετε να προσφέρετε 
πάντα το καλύτερο!

                                          Με εκτίμηση,

Διαμαντής Καραμαγιάς
                                        Διευθύνων Σύμβουλος

Αγαπητοί συνεργάτες,
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Θέτουμε διαχρονικούς 
στόχους οι οποίοι 
αφορούν στη συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας 
των υπηρεσιών που 
παρέχουμε, στην 
ανάπτυξη και φροντίδα 
του προσωπικού μας, 
καθώς και στη μείωση 
του περιβαλλοντικού μας 
αποτυπώματος.
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19400 Κορωπί, ΒΙΟ.ΠΑ. Θέση Καρελλάς
www.dk-group.gr

KARAMAGIAS DIAMANTIS Anonymous Commercial and Industrial Company 
87, Ioannou Metaxa str., Koropi GR 19400, Industrial park Koropi, position Karelas

DK-Group SA
Τ:  +30 210 2840 341 

+30 210 2843 822-3 
F: +30 210 2836 296
E: info@dk-group.gr
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