


 

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
mailto:cyclos@outlook.com


1C6-1F/beige 

Φεντόρα από σύμμικτο 
βαμβακερό ύφασμα, 

μέγεθος 58, με γείσο 8cm 
με μπάντα σκούρα μπεζ ή 

σκούρα μπλε 



1C6-1F/off white 

Φεντόρα από σύμμικτο 
βαμβακερό ύφασμα, 

μέγεθος 58, με γείσο 8cm 
με μπάντα σκούρα μπεζ ή 

σκούρα μπλε 

1C6-1F/black 

Φεντόρα από σύμμικτο 
βαμβακερό ύφασμα, 

μέγεθος 58, με γείσο 8cm 
με μαύρη μπάντα 



1C6-1F/grey 

Φεντόρα από σύμμικτο 
βαμβακερό ύφασμα, 

μέγεθος 58, με γείσο 8cm 
με μπάντα μαύρη ή 

σκούρα μπλε 

1C6-1F/nude 

Φεντόρα από σύμμικτο 
βαμβακερό ύφασμα, 

μέγεθος 58, με γείσο 8cm 
με μπάντα σκούρα μπλε 



1C6-1F/cinammon 

Φεντόρα από σύμμικτο 
βαμβακερό ύφασμα, 

μέγεθος 58, με γείσο 8cm 
με μπάντα σκούρα μπεζ ή 

σκούρα μπλε 
 

 

 



611-1F 

Φοδραρισμένο κλασικό καπέλο σε μεγέθη 58 & 59, 
λευκό, κατάλληλο για διακόσμηση και ζωγραφική 



611-31F 

Φοδραρισμένο 
κλασικό καπέλο σε 

μεγέθη 58 & 59, 
λευκό, με σπάγκο 
και ματόχαντρο 

 

 

 



611-311F 

Φοδραρισμένο κλασικό καπέλο σε μεγέθη 58 & 59, λευκό, με 
δίχρωμη διακόσμηση 

 

 

 



Φοδραρισμένο κλασικό 
καπέλο σε μεγέθη 58 & 59, 

λευκό,  με διακοσμήσεις 
 

 

611-11F 
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          135-5F/brown  

Αφοδράριστο fedora  καφέ, με ζωνάκι , one size M  
 
 

 

 



 135-54F/brown καφέ fedora με διάφορες κορδέλες, one size 
 
  
 



 135-541F Γαλάζιο καπέλο fedora με διάφορες κορδέλες, one size 
 
  
 

Τελευταία τεμάχια 



135-53F γαλάζιο  

Fedora one size M,  με χρωματιστές μπάντες 
 

 

Τελευταία τεμάχια 



135-531F γαλάζιο  

Fedora one size M,   
με διακόσμηση 

 

 



B-862F 

Καπέλο φεντόρα σε σκούρο 
μπεζ χρώμα και μεγέθη 
56-57-58-59-60-61-62 



B-3081F 

Αφοδράριστο τύπου 
panama σε μεγέθη  

56-57-58-59-60-61-62 

λευκό 

εκρού 

μπεζ 

κανελί 



48-1F 

Αφοδράριστο τύπου 
panama σε μεγέθη Μ & L 

 Κατάλληλα για ζωγραφική 
μπεζ 

λευκό 

εκρού 

ανοιχτό καφέ 



B-308F 

Αφοδράριστο 
τύπου panama 

σε μεγέθη  
56-57-58-59-

60-61-62 

Αναμένονται 
τον Απρίλιο 

 
 
 



H shautang straw  
είναι ειδική ύφανση  

και επεξεργασία  
χαρτόψαθας.  

Δημιουργεί καπέλα 
ελαφριά, με 

εξαιρετική εφαρμογή 

1C7-4F 

Εξαιρετικής ποιότητας 
καπέλο με επεξεργασία 
shautang, υπόλευκο, σε 

μεγέθη 57, 59 και 61 



5108-1F 

Φοδραρισμένο υφασμάτινο 
καπέλο από συνθετικό λινό 

Σε μπεζ /καφέ τόνους, 
  
 



1C7-3F 

Καπέλο fedora 
από raffia. 

Διατίθεται και 
χωρίς μπάντα, 

για διακόσμηση. 
One size 

  
 



1C7-31F 
 

Καπέλο fedora από 

raffia, με δαντέλα που 

δένει στο λαιμό και 

διακόσμηση 

Ή 

με φαρδιά κορδέλα 

που δένει στο λαιμό 

1C7-32F 

  
 



5115-5F pink 

Καπέλο κόκκινο/ροζ, one size,  
με επιλογή μπάντας  

  
 

 



5115-5F black 

Καπέλο άσπρο/μαύρο με χειροποίητη 
διακόσμηση one size Μ 

  
 

 



5115-5F beige 

Καπέλο με μπάντα από γιούτα 
  
 

 



331-1F 

Καπέλο δύο χρωμάτων εύκαμπτο, 
one size Μ, διαθέσιμο με ζώνη 

δερματίνης ή με κορδέλα 
  
 

 



331-11F 

Καπέλο δύο χρωμάτων, διαθέσιμο 
με μπάντα ή κορδέλες 



135-30F 

Καπέλο μπεζ ή υπόλευκο, 
ριγέ μπάντα, 

εύκαμπτο, one size Μ 



5121-4F 

Καπέλο με φόδρα, 
μαύρο, μέγεθος 60 

  
 

 



218-62F 

Φοδραρισμένο καπέλο   
με γείσο τύπου cowboy 

σε χρώματα μπεζ & λευκό.  
One size 59, μαύρη ζώνη 

δερματίνης και ρυθμιζόμενο 
κορδόνι λαιμού 

 

 

 



601F 

καπέλο  με γείσο τύπου cowboy 
ψάθινο με μπορντό ρέλι και 

ρυθμιζόμενο κορδόνι λαιμού. 
One size no 59 



506F 

Στυλ cowboy  
με ρυθμιζόμενο  
κορδόνι λαιμού. 
One size no 59 


