


•Ευχαριστούμε που βλέπετε τα είδη μας! Είμαστε πάντα 
στη διάθεσή σας, για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της 
επιχείρησής σας! 
 
•Για τις παραγγελίες σας, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε 
τον κωδικό στο κίτρινο πλαίσιο 
 
•Όπου δημοσιεύονται τιμές χονδρικής, δεν περιλαμβάνουν 
τον ΦΠΑ και ισχύουν έως την εξάντληση των αποθεμάτων. 
 
•Οι παραγγελίες εκτός Αθηνών που εκτελούνται με 
μεταφορικές εταιρείες (πρακτορεία), θα πρέπει να 
υπερβαίνουν το ποσό των 150€ 
 



Καπέλο από ημιμάλλινη κολλαρισμένη τσόχα, one size, 
ρυθμιζόμενο, διαθέσιμο με μαύρη γκρο μπάντα, καμηλό, γκρι. 

317-1 

13 γκρι 

13 καμηλό 



Τσόχινο καπέλο, μέγεθος 58, ρυθμιζόμενο. Μαύρο, μπλε, 
μπορντώ. Με μαύρη μπάντα ή χωρίς μπάντα, για διακοσμητές 

13 μαύρο 

13 μπορντό 

13 μπλε 317-1 



Καπέλο από μαλακή τσόχα ποιότητας, one size. 
Μαύρο/κόκκινο, μαύρο/μπλε & μαύρο/δαμασκηνί 

17 

224-11 



Καπέλο από μαλακή ημιμάλλινη σκούρα μπλε τσόχα, 
μέγεθος 58, ρυθμιζόμενο, διαθέσιμο με μαύρη μπάντα  

14 

319-4 



Καπέλο τσόχινο, στρογγυλό, one size, μαύρη μπάντα 

καμηλό 
γκρι 

μαύρο 
μπλε 

μπορντώ 

317-2 

12Α 



Ο ίδιος κωδικός με 
διακόσμηση κορδόνια σουέτ 
σε διάφορα χρώματα  
 

317-2 

12Β 



Blue jean φεντοράκι 

1Κ90-5 



Τσόχινο καπέλο ριγέ, μέγεθος 58 

6002 

28 



Τσόχινο καπέλο, μέγεθος 58 
μωβ - γκρι 

26a 

4101 



Τσόχινο καπέλο μπεζ & μαύρο, 
μέγεθος 58 

4101 

26b 



27 

Κοτλέ καπέλο  
μπλε & καφέ, μέγεθος 58 

6303 



30 

Καπέλο trilby, 
υφασμάτινο 
μέγεθος 58 

καφέ 

γκρι 
6303 



Καπέλο trilby μαύρο, υφασμάτινο 
μέγεθος 58.  

29 

5002 



23 

Καπέλο τσόχινο μαύρο, με ζωνάκι δερματίνης 

216-16 



Καπέλο με μαλλί , angora & 
polyester. Εξαιρετική 

ποιότητα και εφαρμογή. Σε 
μπεζ/καμηλό τόνους 

21 

8702 



19 

Καπέλο μάλλινη τσόχα one size 

8802 



Καπέλο τσόχινο εκρού & γκρι. 

Τελευταία τεμάχια 

9 

5091 



4 

Καπέλο τσόχινο γκρι & μπεζ με φτερό 

9001 



7 

Καπέλο τσόχινο μαύρο, κόκκινο 

5902 



Καπέλο τσόχινο μαύρο, με ίσιο γείσο και satin φιόγκο  

5902 

6 



2 

Bucket γυναικείο, μαύρο, βελουτέ ύφασμα πολυτελείας, 
ρυθμιζόμενο . ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

5113 



Καπέλο πλεκτό με επένδυση.  
Περιορισμένη διαθεσιμότητα 

47-1 

86 



Μπερέ, ύφασμα τύπου σουέτ:  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΡΟΥ & ΜΠΕΖ 

32 

Εξαντλήθηκαν τα  
μαύρα και τα κόκκινα 

330-1 



Bucket fleece, 
 μαύρο & μπεζ 

one size, M 

11 

183-1 



3 

Καπέλο τσόχινο, πλατύγυρο, 
μπορντώ & μπλε 

234-2 



Τα καπέλα είναι 
κατάλληλα για κάθε 

είδους διακόσμηση!!! 
Επικοινωνήστε μαζί 

μας 


