
 



 

Οι παραλαβές μας βρίσκονται σε 

εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στο 

τέλος Απριλίου. 

 

Για να παραγγείλετε ή να μας 

ρωτήσετε για οποιοδήποτε είδος 

αυτού του καταλόγου, στείλτε μας 

e-mail στο cyclos@outlook.com ή 

τηλεφωνείστε μας στο 2103311876 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ελάχιστη 

παραγγελία για αποστολή σε 

μεταφορική, είναι 150€  

 

mailto:cyclos@outlook.com
mailto:cyclos@outlook.com
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5115-17LS Γείσο 6cm, διαθέσιμο με διάφορες κορδέλες. Lady size 
 

 

 



5115-18LS Γείσο 6cm, με διακόσμηση γιούτα. Lady size 



5115-15LS 

Γείσο 6cm, 

διαθέσιμο με 

διάφορες 

κορδέλες. 



5115-11LS  

Γείσο 6cm, διαθέσιμο 
με διάφορες κορδέλες. 

Lady size 



5108-191LS δίχρωμο 
εκρού/μπλε, γείσο 6cm, με 

διάφορες κορδέλες   
Lady size 



5108-192LS δίχρωμο 
εκρού/γκρι, γείσο 6cm, με 

διάφορες κορδέλες. 
Lady size 



5115-21LS  

Lady size 
Υπόλευκο 

Διαθέσιμο με 
κορδέλες, 
δαντέλα, 

ματόχαντρο 

1 2 

4 

3 



125-71LS   

Καμπάνα, one 
size, διαθέσιμο 

με κορδέλες 



125-72LS   

Καμπάνα, one 
size, διαθέσιμο 

με κορδέλες 



 133-50LS   

Πλεκτό καπέλο one size 



127-3LS 

Μπεζ/εκρού 
καπέλο – 

καμπάνα με 
κορδέλα  
Lady size  

 

 



133-61LS  

μπλε  καπελάκι  
με navy διακόσμηση 



218-9 LS 
bowler  κίτρινο, κόκκινο και μπλε. Lady size 

 

 



133-99LS  

Στρογγυλά καπελάκια, γαλάζιο και κόκκινο, lady size, 
διαθέσιμα με κορδέλες  

 
 

 

 



65-15LS  
Κόκκινο κοφτό, με 
κορδέλες Lady size  

 

 

 



65-14LS   
μαύρο κοφτό πίσω.  

Διαθέσιμο με κορδέλες  
 Lady size 



65-16LS   
Μπλε κοφτό, 
διαθέσιμο με 

διάφορες 
διακοσμήσεις 

Lady size 



65-17LS   
Κοφτά καπέλα σε μαύρο-

κόκκινο-μπλε, με 
χειροποίητη διακόσμηση 

Lady size 



125-51LS   
Καπέλο με γείσο 

6cm. Lady size 
 

 



125-4 LS  
Καπέλο από 

χαρτόψαθο και 
ύφασμα σε 3 

χρώματα. 
Lady size 



218-91LS   
πρεσσαριστό καπέλο 

καμπάνα  με μικρό γείσο, 
κίτρινο, κόκκινο και μπλε. 

Διατίθενται με  κορδέλες σε 
διάφορα χρώματα 

 

 



125-7LS   
Καπέλο 

καμπάνα  
σε 3 χρώματα,  

με ψάθινο 
φιόγκο 

 

 



510LS   
Visor ψάθινο, πλεγμένο στο χέρι. 

Ελεύθερο μέγεθος 
 

 



5121-3LS   
Visor με λάστιχο πίσω,  
σε διάφορα  χρώματα 



1C10-1LS   
Visor – στέκα 

 

 



 5121-2LS   
Πρακτικό visor  

από ελαφρύ ύφασμα,   
πίσω λάστιχο & 

κορδέλα. 
 Διαθέσιμο σε μαύρο,  

λευκό και μπεζ 



1302LS 
Visor με ρυθμιζόμενο κορδόνι λαιμού, 

πίσω λάστιχο και δίχτυ αερισμού, 
σε πολλά χρώματα εμπριμέ, 

καρό και μονόχρωμα 
 

 


