


•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 
 
•Πολλά παιδικά καπέλα είναι άμεσα ετοιμοπαράδοτα 
χωρίς διακόσμηση. Αν θέλετε διακόσμηση, επικοινωνήστε 
μαζί μας για τα -κάθε φορά- διαθέσιμα υλικά. 
 
•Όπου δημοσιεύονται τιμές χονδρικής, δεν περιλαμβάνουν 
τον ΦΠΑ και ισχύουν ως την εξάντληση των αποθεμάτων. 
 
•Οι παραγγελίες εκτός Αθηνών που εκτελούνται με 
μεταφορικές εταιρείες (πρακτορεία), θα πρέπει να 
υπερβαίνουν το ποσό των 150€ 



Βαπτιστικό 
καπέλο για 

κορίτσι, λευκό.  
Κατάλληλο για 

κάθε είδους 
διακόσμηση 

441 

1C1-2 



Ψάθινο παιδικό καπέλο unisex. Κατάλληλο για διακόσμηση 
Διαθέσιμο σε μέγεθος 50 & 54 

1C3-5 

439 



Λευκό καπέλο για κορίτσια,  με διακόσμηση 

1C1-2/bow 

441b 



Ψάθινο καπέλο με φιόγκο. Διαθέσιμο σε 2 μεγέθη: 50 & 54 

1C3-5/bow 

440 



Παιδικό καπελάκι από ύφασμα  
χωρίς μπάντα, κατάλληλο  
για διακόσμηση:  μεγέθη 48, 50 

μπορντό 

μπλε 

1C1-1kids/fabric ΝΒ 

453 



Παιδικό ψαθάκι σε μεγέθη 48, 50, 52, 54 

λευκό 

εκρού 

μπεζ 

μπλε πούρου 

460Α 

1C1-1kids 



Παιδικό ψαθάκι χωρίς μπάντα, κατάλληλο  
για διακόσμηση:  μεγέθη 48, 50 

λευκό εκρού & μπεζ ροζ 

του κρασιού του πούρου μπλε 

1C1-1kids ΝΒ 

460 



Παιδική γραβατούλα πουά & ριγέ 

μπλε πουά 

Ρίγα μπλε 
/γκρι αρζάν 

Ρίγα μπλε 
/λευκή 

Ρίγα μπορντό 
/λευκή 

μπορντό πουά 

Ριγέ 
πολύχρωμη 

465 

5Κ127-1 



Παιδικό παπιγιόν πουά & ριγέ 

μπορντό πουά μπλε πουά 

ρίγα κόκκινο 
/γκρι αρζάν 

ρίγα μπλε 
/γκρι αρζάν 

ρίγα μπλε 
/λευκό 

ριγέ 
πολύχρωμο 

5Κ127-2 

466 



Παιδική τιράντα 
 

485 

1C4-5 



Οι τιράντες είναι διαθέσιμες σε 
χρώματα: 

• Λευκό 
• Μπλε 
• Μπλε – λευκά πουά 
• Μπλε – κόκκινο ριγέ 
• Κόκκινο 
• Οινόπνευμα 
• Γκρι 
• Σκούρο πράσινο 
• Μπλε – λευκό ριγέ 
• Εκρού 
• Μπεζ 
• Μπλε-κόκκινο-ριγέ 
• Μπλε –μπεζ ριγέ 

485 

1C4-5 



Καπελάκι με διακοσμητική μπάντα/παπιγιόν 

469 
478 471 

473 476Α 
476Β 

1C1-1kids / 5Κ127-2 



Ψαθάκι με απλή μπάντα 
 + τιράντα.  Συνδυάστε  

καπέλα και τιράντες! 

1C1-1kids 

1C4-5 

491 (tobacco) 



καπελάκι 
 με χειροποίητη  
διακοσμητική μπάντα 
 + τιράντα 

489blue 

1C1-1kids 

1C4-5 



Υφασμάτινο καπελάκι 
 με χειροποίητη  
διακοσμητική μπάντα 
 + τιράντα 

489red 

1C1-1kids 

1C4-5 



Σετ: καπελάκι με διακόσμηση + γραβάτα ή παπιγιόν  
 + τιράντα 

512 

1C1-1kids 

1C4-5 

5K127-1/2  



Σετ: ψαθάκι με διακόσμηση + γραβάτα (ή παπιγιόν)   
+ τιράντα 

1C1-1kids 

1C4-5 

5K127-1/2  

510 



Ψαθάκι  
στο χρώμα του πούρου 

με χειροποίητη  
διακοσμητική μπάντα 

1C1-1kids  

461 



Υφασμάτινο καπελάκι με χειροποίητη διακοσμητική μπάντα 

1C1-1kids/fabric  

455 458 



Φεντοράκι ψαθάκι με διακοσμητική δαντελένια μπάντα και 
λουλούδια 

464 

1C1-1kids  



Καρό υφασμάτινο καπελάκι, μέγεθος 52 

448 452 451 

450 449 447 

902Κ 



Παιδικό τζόκεϊ  
4 χρώματα ασορτί 

431 

1202Κ  



τζόκεϊ bebe 
4 χρώματα ασορτί 

432 

1105Κ 



τζόκεϊ παιδικό 
blue jean 

433 

1201Κ 



Bucket hat παιδικό, μέγεθος 52, σε 3 χρώματα 

435 

5Κ103-1  



Jungle hat 
παιδικό/εφηβικό,  
μέγεθος 54 

348 

6Κ12-2  



Bowler hat παιδικό / εφηβικό μπεζ & εκρού 

σκέτο 

με φιόγκο 

442 

443 

2Κ26-3 



Βαμβακερό καπελάκι λευκό με μπλε λουλουδάκια 

437 

1Κ25-3 



Πλατύγυρο 
για κορίτσια  
σε πολλά  
χρώματα 

3Κ10-4  

438 


