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μαχαιροπίρουνα - cutlery
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Η La Tavola αντικατοπτρίζει το πάθος του Giulio και του
Sergio Sambonet -αδελφούς και ιδρυτές της εταιρίας- που
μοιράζονται μια ατέρμονη επιθυμία να δημιουργήσουν τέχνη
για το τραπέζι. Με την υποστήριξη μιας έμπειρης, εξειδικευ-
μένης και εξίσου ενθουσιώδους ομάδας, είναι υπερήφανοι
να παρουσιάζουν νέα μοτίβα από ανοξείδωτο ατσάλι, με
επαργύρωση ή επένδυση τιτάνιου.

Είναι πολύ ωραίο να σχεδιάζεις ένα νέο προϊόν. Πρέπει να
προσδιορίσεις τις μελλοντικές τάσεις, να σκεφτείς ένα βήμα
μπροστά από τη μόδα και να εκφραστείς σε υλικό και
μορφή. Σχεδιάζοντας όμορφα μαχαιροπίρουνα για το σή-
μερα, δεν είναι καθόλου εφικτό. Καλή γεύση, ευαισθησία
αλλά πάνω απ’ όλα, απαιτείται εμπειρία που θα υπολογίσει
το λειτουργικό του σχεδίου, το πάχος, το βάρος, τις πολλές
μικρολεπτομέρειες και τέλος το άψογο φινίρισμα.

Οι σχεδιαστές της ομάδος La Tavola R. & D., υπό την επίβλεψη
του Giulio και του Sergio Sambonet, σχεδιάζει και σκευή
σερβιρίσματος καθώς και πρωτοποριακά σε χρηστικότητα
και εμφάνιση συστήματα modular buffet. Η μελέτη και η
κατασκευή γίνετε στην Ιταλία και προορίζονται για νέα, υψη-
λού επιπέδου, ξενοδοχεία.

διαθέσιμα φινιρίσματα

gold platinum
champagne

stainless 
steel

venetian 
gold



μ
α

χ
α

ιρ
ο

π
ίρ

ο
υ

ν
α

157

18/10 • 4,5 mm Lounge 18/10 • 4,5 mm Fusion

18/10 • 3,5 mm Tosca

18/10 • 3,5 mm Norma 18/10 • 3 mm Carmen

18/10 • 4 mm New Wave
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*12.00603 μαχαίρι φαγητού | table knife Solid 25 cm 5,66 €

*12.00602 πιρούνι φαγητού | table fork 20,7 cm 5,66 €

*12.00601 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,7 cm 5,66 €

*12.00621 μαχαίρι κρέατος | steak knife Solid 22,3 cm 4,86 €

*12.00607 μαχαίρι φρούτου | dessert knife solid 22,9 cm 5,26 €

*12.00606 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,9 cm 4,75 €

*12.00605 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,9 cm 4,75 €

*12.00610 μαχαίρι ψαριού | fish knife 20,6 cm 5,83 €

*12.00609 πιρούνι ψαριού | fish fork 18,9 cm 5,52 €

*12.00618 μαχαίρι βουτύρου | butter knife 18,7 cm 4,92 €

*12.00616 πιρούνι γλυκού | cake fork 15 cm 3,42 €

*12.00611 κουταλάκι τσαγιού | tea spoon 14,3 cm 3,31 €

*12.00612 κουτάλι espresso | espresso spoon 11,2 cm 2,38 €

Aida 5 18/10 • 5 mm 

*12.00203 μαχαίρι φαγητού | table knife Solid 25 cm 10,80 €

*12.00202 πιρούνι φαγητού | table fork 21,7 cm 10,49 €

*12.00201 κουτάλι φαγητού | table spoon 21,7 cm 10,49 €

*12.00222 μαχαίρι κρέατος | steak knife 25 cm 14,68 €

*12.00207 μαχαίρι φρούτου | dessert knife Solid 22,5 cm 8,94 €

*12.00206 πιρούνι φρούτου | dessert fork 19,3 cm 7,95 €

*12.00205 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 19,3 cm 7,95 €

*12.00210 μαχαίρι ψαριού | fish knife 22,8 cm 12,76 €

*12.00209 πιρούνι ψαριού | fish fork 20,5 cm 11,40 €

*12.00216 πιρούνι γλυκού | cake fork 15,3 cm 6,17 €

*12.00211 κουτάλι καφέ/τσαγιού | tea/coffee spoon 14,3 cm 5,03 €

*12.00212 κουτάλι espresso | espresso spoon 11,7 cm 4,70 €

*12.00213 κουταλάκι γρανίτας | iced tea spoon 18 cm 8,65 €

Premier 18/10 • 4,5 mm 

*12.00003 μαχαίρι φαγητού | table knife Solid 22,5 cm 6,48 €

*12.00002 πιρούνι φαγητού | table fork 21 cm 5,60 €

*12.00001 κουτάλι φαγητού | table spoon 21 cm 5,60 €

*12.00007 μαχαίρι φρούτου | dessert knife Solid 21,6 cm 5,46 €

*12.00006 πιρούνι φρούτου | dessert fork 19,1 cm 3,90 €

*12.00005 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 19,1 cm 3,90 €

*12.00011 κουτάλι καφέ/τσαγιού | tea/coffee spoon 14,4 cm 2,35 €

*12.00012 κουτάλι espresso | espresso spoon 11,5 cm 1,84 €

*12.00010 μαχαίρι ψαριού | fish knife 22,6 cm 6,39 €

*12.00009 πιρούνι ψαριού | fish fork 21 cm 6,05 €

*12.00014 κουτάλι σούπας | soup spoon 11,5 cm 4,44 €

Chill out 18/10 • 5 mm 
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*12.00703 μαχαίρι φαγητού | table knife 24 cm 4,10 €

*12.00702 πιρούνι φαγητού | table fork 20,6 cm 4,16 €

*12.00701 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,6 cm 4,16 €

*12.00707 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 22,1 cm 3,73 €

*12.00706 πιρούνι φρούτου | dessert fork 19 cm 3,65 €

*12.00705 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 19 cm 3,65 €

*12.00710 μαχαίρι ψαριού | fish knife 22,6 cm 5,23 €

*12.00709 πιρούνι ψαριού | fish fork 20,7 cm 4,75 €

*12.00711 κουτάλι καφέ/τσαγιού | tea/coffee spoon 14,4 cm 2,35 €

*12.00712 κουτάλι espresso | espresso spoon 11,3 cm 2,09 €

18/10 • 4,5 mm Urban

*12.00652 μαχαίρι φαγητού |Table knife 23,5 cm 4,31 €

*12.00651 πιρούνι φαγητού | Table fork 20,5 cm 3,65 €

*12.00650 κουτάλι φαγητού | Table spoon 20,5 cm 3,65 €

*12.00664 μαχαίρι κρέατος | steak knife 23,5 cm 5,04 €

*12.00658 κουτάλι καφέ/τσαγιού | tea/coffee spoon 18 cm 2,24 €

*12.00655 μαχαίρι φρούτου | Dessert knife 20,5 cm 3,65 €

*12.00654 πιρούνι φρούτου | Dessert fork 17,8 cm 3,23 €

*12.00653 κουτάλι φρούτου | Dessert spoon 17,8 cm 3,23 €

*12.00657 μαχαίρι ψαριού | Fish knife 21,6 cm 4,28 €

*12.00656 πιρούνι ψαριού | Fish fork 20,5 cm 4,05 €

*12.00662 πιρούνι γλυκού | cake fork 15 cm 28,6 €

*12.00659 κουτάλι espresso | espresso spoon 11,4 cm 1,91 €

18/10 • 5 mm Charme

*12.00043 μαχαίρι φαγητού | table knife 23,5 cm 5,91 €

*12.00042 πιρούνι φαγητού | table fork 20,7 cm 5,29 €

*12.00041 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,7 cm 5,29 €

*12.00052 μαχαίρι κρέατος | steak knife 21,6 cm 5,94 €

*12.00047 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 21,6 cm 5,09 €

*12.00046 πιρούνι φρούτου | dessert fork 19 cm 4,67 €

*12.00045 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 19 cm 4,67 €

*12.00056 πιρούνι γλυκού | cake fork 15,1 cm 3,25 €

*12.00058 μαχαίρι βουτύρου | butter knife 18,6 cm 5,03 €

*12.00050 μαχαίρι ψαριού | fish knife 22,8 cm 5,66 €

*12.00049 πιρούνι ψαριού | fish fork 20,7 cm 5,09 €

*12.00062 κουτάλι espresso | espresso spoon 11,4 cm 2,23 €

*12.00051 κουτάλι καφέ/τσαγιού | tea/coffee spoon 14,3 cm 2,83 €

18/10 • 4,5 mm Yuki
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30.10000 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,3 cm 5,53 €

30.10001 πιρούνι φαγητού | table fork 20,2 cm 5,53 €

30.10002 μαχαίρι φαγητού | table knife Solid 23 cm 4,14 €

30.10003 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18 cm 4,62 €

30.10004 πιρούνι φρούτου | dessert fork 17,9 cm 4,62 €

30.10005 μαχαίρι φρούτου | dessert knife solid 22 cm 4,05 €

30.10006 κουτάλι καφέ | tea/coffee spoon 13,2 cm 2,38 €

30.10007 μαχαίρι βουτύρου | butter knife Solid 17 cm 3,07 €

*30.10082 μαχαίρι φαγητού φαρδύ | 
wide table knife Solid 23 cm 5,65 €

*30.10083 μαχαίρι φρούτου φαρδύ | 
wide dessert knife Solid 22 cm 5,33 €

*30.10080 κουτάλι κονσομέ | round soup spoon 17,6 cm 5,33 €

*30.10081 πιρουνάκι κέικ | cake fork 15,1 cm 3,06 €

*30.10077 κουταλάκι espresso | espresso spoon 11 cm 2,04 €

*30.10078 μαχαίρι ψαριού | fish knife Solid 20,4 cm 5,73 €

*30.10079 πιρούνι ψαριού | fish fork 17,9 cm 5,33 €

*30.10084 μαχαίρι steak | steak knife Solid 23 cm 5,08 €

Accent 18/10 • 5,5 mm pack:12

Για περισσότερα από 150 χρόνια η HEPP είναι διάσημη
για το «The art of service».

Η φιλοδοξία μας είναι να συνδυάζουμε το διαχρονικό με το
σύγχρονο και είμαστε διάσημοι για τις εξαιρετικά εξελιγμένες
σειρές προϊόντων, σχεδιασμένες από κορυφαίους σχεδιαστές. 

Η νέα ταυτότητα της μάρκας δίνει έμφαση στην εξαιρετική
ποιότητα των προϊόντων HEPP. που παρουσιάζονται σαν έργα
τέχνης. Χάρη στην αξιοπιστία, την ποιότητα και την όμορφη
παρουσία των προϊόντων της, η HEPP είναι μία από τις λίγες
εταιρείες που διαθέτουν πλήρη γκάμα επιτραπέζιων και ειδών
μπουφέ. Η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την
λειτουργικότητα, την μεγάλη διάρκεια ζωής και την άμεση
διαθεσιμότητα των προϊόντων μας.

For over 150 years, 
HEPP is known for “THE ART OF SERVICE”. 

The ambition is to combine tradition and modernity, the
timeless and the contemporary. The inventor of hotel silver
is renowned for his exceptionally sophisticated product
ranges and for outstanding pieces in collaboration with
renowned product designers. Thanks to its inimitable table
settings and sophisticated ambience, the HEPP brand is
one of the world’s leading names in refined tableware.

The new brand identity emphasizes the exceptional quality
of the HEPP product world: The products are displayed as
art works in order to underline the global premium quality.

Rather than an interchangeable look, this creates a new
world of experiences that fascinates, touches the emotions
and highlights what is already there: the natural elegance
and breathtaking beauty of the HEPP world.

Art as an integral component of corporate communication
serves both as an experience and a hallmark. This allows
the continuous implementation of the brand and recogni-
tion values to be achieved a unique character – like in the
hotel industry.

Thanks to its reliable, long-lasting and high-quality prod-
ucts, HEPP is one of the few large global brands worldwide
to offer a complete range of table- and buffetware.

Design, functionality, long service life and ensuring the
availability of replacements are always the first priority.

νέο
προϊό
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30.10048 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,6 cm 3,91 €

30.10049 πιρούνι φαγητού | table fork 20,8 cm 3,86 €

30.10050 μαχαίρι φαγητού | table knife Solid 23 cm 3,71 €

30.10051 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,3 cm 3,07 €

30.10052 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,5 cm 2,88 €

30.10053 μαχαίρι φρούτου | dessert knife solid 20,2 cm 3,07 €

30.10054 κουτάλι καφέ | tea/coffee spoon 14 cm 2,18 €

30.10055 μαχαίρι βουτύρου | butter knife Solid 17 cm 2,64 €

*30.10126 μαχ. φαγητού “S” table knife 23 cm 4,75 €

*30.10127 μαχ. φρούτου “S” dessert knife 20,2 cm 3,79 €

*30.10122 κουτάλι κονσομέ | round soup spoon 18,2 cm 3,43 €

*30.10123 πιρουνάκι κέικ | cake fork 15,5 cm 2,83 €

*30.10119 κουταλάκι espresso | espresso spoon 11 cm 1,79 €

*30.10120 μαχαίρι ψαριού | fish knife Solid 20,5 cm 3,43 €

*30.10121 πιρούνι ψαριού | fish fork 18,5 cm 3,30 €

*30.10125 μαχαίρι βουτύρου “S” butter knife 16,5 cm 3,39 €

*30.10124 μαχαίρι steak | steak knife Solid 23,4 cm 3,85 €

pack:12 18/10 • 5 mm Profile

30.10032 κουτάλι φαγητού | table spoon 21,7 cm 3,27 €

30.10033 πιρούνι φαγητού | table fork 21,5 cm 3,14 €

30.10034 μαχαίρι φαγητού | table knife Solid 23,6 cm 4,12 €

30.10035 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 19,9 cm 2,69 €

30.10036 πιρούνι φρούτου | dessert fork 19,7 cm 2,60 €

30.10037 μαχαίρι φρούτου | dessert knife solid 22,1 cm 4,18 €

30.10038 κουτάλι καφέ | tea/coffee spoon 13,2 cm 1,95 €

30.10039 μαχαίρι βουτύρου | butter knife Solid 17 cm 3,57 €

*30.10108 κουτάλι κονσομέ | round soup spoon 16,6 cm 3,10 €

*30.10106 πιρουνάκι κέικ | cake fork 15,7 cm 2,40 €

*30.10103 κουταλάκι espresso | espresso spoon 10,8 cm 1,87 €

*30.10105 μαχαίρι ψαριού | fish knife Solid 18,4 cm 3,18 €

*30.10104 πιρούνι ψαριού | fish fork 20,6 cm 3,61 €

*30.10107 κουτάλι παγωτού | iced tea spoon 22 cm 2,74 €

*30.10102 μαχαίρι steak | steak knife Solid 23,6 cm 4,49 €

pack:12 18/10 • 3 mm Ecco

νέο
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30.10016 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,5 cm 3,79 €

30.10017 πιρούνι φαγητού | table fork 20,1 cm 3,79 €

30.10018 μαχαίρι φαγητού | table knife Solid 23,7 cm 4,32 €

30.10019 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18 cm 3,33 €

30.10020 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18 cm 3,26 €

30.10021 μαχαίρι φρούτου | dessert knife Solid 21,5 cm 4,11 €

30.10022 κουτάλι καφέ | tea/coffee spoon 14 cm 2,61 €

30.10023 μαχαίρι βουτύρου | butter knife Solid 17 cm 3,65 €

*30.10085 μαχ. φαγητού | table knife Hollow 23,7 cm 17,15 €

*30.10086 μαχ. φρούτου | dessert knife Hollow 21 cm 16,44 €

*30.10092 κουτάλι κονσομέ | round soup spoon 17,5 cm 3,33 €

*30.10088 πιρουνάκι κέικ | cake fork 15,5 cm 2,68 €

*30.10087 κουταλάκι espresso | espresso spoon 11 cm 2,00 €

*30.10089 μαχαίρι ψαριού | fish knife Solid 20 cm 3,55 €

*30.10090 πιρούνι ψαριού | fish fork 17,5 cm 3,33 €

*30.10091 μαχαίρι steak | steak knife Hollow 23 cm 17,15 €

*30.10093 μαχαίρι steak | steak knife Solid 23 cm 5,61 €

Carlton 18/10 • 3,2 mm pack:12

30.10008 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,5 cm 3,93 €

30.10009 πιρούνι φαγητού | table fork 20,6 cm 3,93 €

30.10010 μαχαίρι φαγητού | table knife Solid 24 cm 4,85 €

30.10011 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 19 cm 3,24 €

30.10012 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,2 cm 3,15 €

30.10013 μαχαίρι φρούτου | dessert knife Solid 21,2 cm 3,71 €

30.10014 κουτάλι καφέ | tea/coffee spoon 13,5 cm 2,10 €

30.10015 μαχαίρι βουτύρου | butter knife Solid 17 cm 3,24 €

*30.10094 μαχ. φαγητού | table knife Hollow 24,5 cm 17,52 €

*30.10095 μαχ. φρούτου | dessert knife Hollow 21,1 cm 16,79 €

*30.10101 κουτάλι κονσομέ | round soup spoon 18 cm 3,87 €

*30.10097 πιρουνάκι κέικ | cake fork 15,5 cm 2,74 €

*30.10096 κουταλάκι espresso | espresso spoon 11,1 cm 1,94 €

*30.10098 μαχαίρι ψαριού | fish knife Solid 19,8 cm 3,80 €

*30.10099 πιρούνι ψαριού | fish fork 17,9 cm 3,47 €

*30.10100 μαχαίρι steak | steak knife Hollow 23 cm 17,52 €

Baguette 18/10 • 3 mm pack:12νέο
προϊό

ν
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30.10040 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,2 cm 3,63 €

30.10041 πιρούνι φαγητού | table fork 20,5 cm 3,73 €

30.10042 μαχαίρι φαγητού | table knife Solid 22,6 cm 4,61 €

30.10043 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 17,7 cm 2,95 €

30.10044 πιρούνι φρούτου | dessert fork 17,8 cm 2,89 €

30.10045 μαχαίρι φρούτου | dessert knife solid 20,6 cm 4,13 €

30.10046 κουτάλι καφέ | tea/coffee spoon 13,8 cm 1,86 €

30.10047 μαχαίρι βουτύρου | butter knife Solid 17 cm 2,89 €

*30.10128 μαχ. φαγητού | table knife Hollow 22,6 cm 17,15 €

*30.10129 μαχ. φρούτου | dessert knife Hollow 20,6 cm 16,44 €

*30.10135 κουτάλι κονσομέ | round soup spoon 17,2 cm 3,79 €

*30.10131 πιρουνάκι κέικ | cake fork 15,3 cm 2,53 €

*30.10130 κουταλάκι espresso | espresso spoon 11,8 cm 1,72 €

*30.10132 μαχαίρι ψαριού | fish knife Solid 21,4 cm 3,79 €

*30.10133 πιρούνι ψαριού | fish fork 17,5 cm 3,65 €

*30.10136 μαχ. βουτύρου ίσιο | butter knife Solid 16,5 cm 3,82 €

*30.10134 μαχαίρι steak | steak knife Hollow 23 cm 17,15 €

30.10024 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,5 cm 4,87 €

30.10025 πιρούνι φαγητού | table fork 20,8 cm 4,87 €

30.10026 μαχαίρι φαγητού | table knife Solid 23,7 cm 5,56 €

30.10027 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,2 cm 4,25 €

30.10028 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,4 cm 4,25 €

30.10029 μαχαίρι φρούτου | dessert knife solid 21,1 cm 4,81 €

30.10030 κουτάλι καφέ | tea/coffee spoon 14 cm 2,62 €

30.10031 μαχαίρι βουτύρου | butter knife Solid 17,1 cm 3,35 €

*30.10109 μαχ. φαγητού | table knife Hollow 23,7 cm 17,15 €

*30.10110 μαχ. φρούτου | dessert knife Hollow 21,1 cm 16,44 €

*30.10116 κουτάλι κονσομέ | round soup spoon 17,7 cm 4,89 €

*30.10112 πιρουνάκι κέικ | cake fork 15,5 cm 2,84 €

*30.10111 κουταλάκι espresso | espresso spoon 10,9 cm 2,18 €

*30.10113 μαχαίρι ψαριού | fish knife Solid 20,4 cm 5,13 €

*30.10114 πιρούνι ψαριού | fish fork 18,2 cm 5,06 €

*30.10115 μαχαίρι βουτύρου | butter knife Hollow 17,1 cm 14,86 €

*30.10117 μαχαίρι steak | steak knife Hollow 23,1 cm 17,07 €

*30.10118 μαχαίρι steak | steak knife Solid 23,1 cm 5,66 €

pack:12 18/10 • 3 mm Contour

pack:12 18/10 • 3,5 mm Chippendaleνέο
προϊό
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30.10040 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,2 cm 3,63 €

30.10041 πιρούνι φαγητού | table fork 20,5 cm 3,73 €

30.10042 μαχαίρι φαγητού | table knife Solid 22,6 cm 4,61 €

30.10043 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 17,7 cm 2,95 €

30.10044 πιρούνι φρούτου | dessert fork 17,8 cm 2,89 €

30.10045 μαχαίρι φρούτου | dessert knife solid 20,6 cm 4,13 €

30.10046 κουτάλι καφέ | tea/coffee spoon 13,8 cm 1,86 €

30.10047 μαχαίρι βουτύρου | butter knife Solid 17 cm 2,89 €

*30.10128 μαχ. φαγητού | table knife Hollow 22,6 cm 17,15 €

*30.10129 μαχ. φρούτου | dessert knife Hollow 20,6 cm 16,44 €

*30.10135 κουτάλι κονσομέ | round soup spoon 17,2 cm 3,79 €

*30.10131 πιρουνάκι κέικ | cake fork 15,3 cm 2,53 €

*30.10130 κουταλάκι espresso | espresso spoon 11,8 cm 1,72 €

*30.10132 μαχαίρι ψαριού | fish knife Solid 21,4 cm 3,79 €

*30.10133 πιρούνι ψαριού | fish fork 17,5 cm 3,65 €

*30.10136 μαχ. βουτύρου ίσιο | butter knife Solid 16,5 cm 3,82 €

*30.10134 μαχαίρι steak | steak knife Hollow 23 cm 17,15 €

30.10024 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,5 cm 4,87 €

30.10025 πιρούνι φαγητού | table fork 20,8 cm 4,87 €

30.10026 μαχαίρι φαγητού | table knife Solid 23,7 cm 5,56 €

30.10027 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,2 cm 4,25 €

30.10028 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,4 cm 4,25 €

30.10029 μαχαίρι φρούτου | dessert knife solid 21,1 cm 4,81 €

30.10030 κουτάλι καφέ | tea/coffee spoon 14 cm 2,62 €

30.10031 μαχαίρι βουτύρου | butter knife Solid 17,1 cm 3,35 €

*30.10109 μαχ. φαγητού | table knife Hollow 23,7 cm 17,15 €

*30.10110 μαχ. φρούτου | dessert knife Hollow 21,1 cm 16,44 €

*30.10116 κουτάλι κονσομέ | round soup spoon 17,7 cm 4,89 €

*30.10112 πιρουνάκι κέικ | cake fork 15,5 cm 2,84 €

*30.10111 κουταλάκι espresso | espresso spoon 10,9 cm 2,18 €

*30.10113 μαχαίρι ψαριού | fish knife Solid 20,4 cm 5,13 €

*30.10114 πιρούνι ψαριού | fish fork 18,2 cm 5,06 €

*30.10115 μαχαίρι βουτύρου | butter knife Hollow 17,1 cm 14,86 €

*30.10117 μαχαίρι steak | steak knife Hollow 23,1 cm 17,07 €

*30.10118 μαχαίρι steak | steak knife Solid 23,1 cm 5,66 €

pack:12 18/10 • 3 mm Contour

pack:12 18/10 • 3,5 mm Chippendaleνέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν
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30.50010 μαχαίρι φαγητού | table knife 23 cm 2,79 €

30.50023 πιρούνι φαγητού | table fork 20,7 cm 2,49 €

30.50022 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,4 cm 2,49 €

30.50019 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 20 cm 2,57 €

30.50021 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,3 cm 1,89 €

30.50020 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,2 cm 1,89 €

30.50026 πιρούνι γλυκού | cake fork 15,2 cm 1,69 €

30.50024 κουτάλι τσαγιού | tea/coffee spoon 14,5 cm 1,69 €

30.50025 κουτάλι μόκας | moca spoon 12,1 cm 1,43 €

Garda 18/10 • 3 mm pack: 12

Το «Fine Dine» είναι ένα νέο διεθνές brand που αξίζει της
προσοχής σας. Η αποστολή του «Fine Dine» είναι να προ-
σφέρει προϊοντικές προτάσεις, ιδέες που να ικανοποιούν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καθημερινές αλλά και τις αυ-
ριανές απαιτήσεις των χωρών μαζικής εστίασης.

Ασχολείται κυρίως με τον τομέα που αφορα γενικά το σερ-
βίρισμα, επιτραπέζιο, μπουφέ, μπαρ κ.λπ. Οι προτάσεις του
χαρακτηρίζονται από το δημιουργικό αλλά απλό ύφος, την
συνέπεια στην ποιότητα αλλά και την προσιτή τιμή.

«Fine Dine» is a new international brand that deserves
your attention. The mission of «Fine Dine» is to offer product
propositions, concepts that will satisfy in the best possible
way the daily but also the tomorrow’s requirements of the
food service market .

It mainly deals with the food service and food presentation
areas, such as table, buffet, bar etc. Its proposals are char-
acterized by the creative but simple style, the consistency
in quality and the affordability.

30.50001 μαχαίρι φαγητού | table knife 23,7 cm 2,89 €

30.50003 πιρούνι φαγητού | table fork 21,3 cm 2,61 €

30.50002 κουτάλι φαγητού | table spoon 21,1 cm 2,61 €

30.50004 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 19 cm 2,07 €

30.50006 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,7 cm 1,96 €

30.50005 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,4 cm 1,96 €

30.50009 πιρούνι γλυκού | cake fork 15,3 cm 1,61 €

30.50007 κουτάλι τσαγιού | tea/coffee spoon 14,6 cm 1,54 €

30.50008 κουτάλι μόκας | moca spoon 11,9 cm 1,43 €

Amarone 18/10 • 4mm pack: 12

Garda
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steak knives
30.50028
μαχαίρι steak | steak knife, 26 cm
pack: 12 10,86 €

30.50027
μαχαίρι steak | steak knife, 24,5 cm
pack: 12 9,45 €

30.50029
πιρούνι steak
steak fork, 21 cm
pack: 12 7,03 €

30.50010 μαχαίρι φαγητού | table knife 23 cm 2,79 €

30.50012 πιρούνι φαγητού | table fork 20,8 cm 3,07 €

30.50011 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,7 cm 3,07 €

30.50013 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 20 cm 2,39 €

30.50015 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,4 cm 2,54 €

30.50014 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,3 cm 2,54 €

30.50018 πιρούνι γλυκού | cake fork 14,8 cm 1,68 €

30.50016 κουτάλι τσαγιού | tea/coffee spoon 14,2 cm 1,68 €

30.50017 κουτάλι μόκας | moca spoon 11,1 cm 1,43 €

Lugano 18/10 • 5 mm pack:12

Lugano

Amarone
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19.24240 μαχαίρι φαγητού | table knife 24 cm 5,94 €

19.24241 πιρούνι φαγητού | table fork 23 cm 3,71 €

19.24242 κουτάλι φαγητού | table spoon 23 cm 3,71 €

19.24243 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 21 cm 5,76 €

19.24244 πιρούνι φρούτου | dessert fork 19,9 cm 3,71 €

19.24245 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 20 cm 3,71 €

19.24247 πιρούνι γλυκού | cake fork 17 cm 2,79 €

19.24246 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 17 cm 2,16 €

19.24248 κουτάλι μόκας | moca spoon 10,9 cm 2,16 €

*19.24249 μαχαίρι ψαριού | fish knife 21,8 cm 4,01 €

*19.24250 πιρούνι ψαριού | fish fork 19,9 cm 4,01 €

*19.24251 πιρούνι σερβιρίσματος | serving fork 26 cm 6,90 €

*19.24252 κουτάλι σερβιρίσματος | serving spoon 26 cm 6,90 €

19.24330 μαχαίρι φαγητού | table knife 22,5 cm 4,71 €

19.24331 πιρούνι φαγητού | table fork 21,2 cm 2,66 €

19.24332 κουτάλι φαγητού | table spoon 21 cm 2,66 €

19.24341 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 20,1 cm 4,60 €

19.24334 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,2 cm 2,66 €

19.24340 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,3 cm 2,66 €

19.24337 πιρούνι γλυκού | cake fork 16,1 cm 1,86 €

19.24336 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 14,8 cm 1,54 €

19.24339 κουτάλι μόκας | moca spoon 10,9 cm 1,54 €

Tecna 18/10 • 3 mm pack:12/120

Synthesis 18/10 • 3 mm pack:12/120

Η εταιρία ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1929, και
παραμένει έως σήμερα ο μεγαλύτερος παράγωγος
μαχαιροπίρουνων στην Ιταλία.

Επίσης παράγει ποιητικά ανοξείδωτα σκευή 
και καινοτόμα ειδη μπουφέ.

The company started its activities in 1929 and 
still is the first producer of cutlery in Italy.

It also produces quality cooking utensils and innovative
buffet items.



μ
α

χ
α

ιρ
ο

π
ίρ

ο
υ

ν
α

167
pack:12/120 18/10 • 3 mm Trend

19.24220 μαχαίρι φαγητού | table knife 23 cm 5,00 €

19.24221 πιρούνι φαγητού | table fork 21,2 cm 2,66 €

19.24222 κουτάλι φαγητού | table spoon 21,2 cm 2,66 €

19.24223 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 20 cm 4,90 €

19.24224 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18 cm 2,66 €

19.24225 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18 cm 2,66 €

19.24227 πιρούνι γλυκού | cake fork 16,1 cm 1,97 €

19.24226 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 15 cm 1,63 €

19.24228 κουτάλι μόκας | moca spoon 11 cm 1,63 €

*19.24229 μαχαίρι ψαριού | fish knife 19,9 cm 2,66 €

*19.24230 πιρούνι ψαριού | fish fork 18 cm 2,66 €

19.24166 μαχαίρι φαγητού | table knife 23,4 cm 5,00 €

19.24167 πιρούνι φαγητού | table fork 21 cm 2,89 €

19.24168 κουτάλι φαγητού | table spoon 21 cm 2,89 €

19.24146 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 21 cm 4,90 €

19.24154 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,2 cm 2,89 €

19.24147 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,2 cm 2,89 €

19.24149 πιρούνι γλυκού | cake fork 14,6 cm 1,97 €

19.24169 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 14,7 cm 1,76 €

19.24148 κουτάλι μόκας | moca spoon 10,8 cm 1,76 €

*19.24159 μαχαίρι ψαριού | fish knife 20,3 cm 2,89 €

*19.24160 πιρούνι ψαριού | fish fork 18,2 cm 2,89 €

pack:12/120 18/10 • 3 mm Palace

pack:12/120 18/10 • 3 mm Swing

19.24130 μαχαίρι φαγητού | table knife 22,5 cm 5,94 €

19.24131 πιρούνι φαγητού | table fork 20,9 cm 3,71 €

19.24132 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,8 cm 3,71 €

19.24133 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 20,5 cm 5,76 €

19.24134 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,7 cm 3,71 €

19.24135 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,7 cm 3,71 €

19.24137 πιρούνι γλυκού | cake fork 15,4 cm 2,79 €

19.24136 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 14,6 cm 2,06 €

19.24138 κουτάλι μόκας | moca spoon 11,8 cm 1,97 €

*19.24139 μαχαίρι ψαριού | fish knife 18,1 cm 4,01 €

*19.24140 πιρούνι ψαριού | fish fork 19,8 cm 4,01 €
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Snake 18/10 • 1,5 mm pack:12/120

19.24356 μαχαίρι φαγητού | table knife 23 cm 2,67 €

19.24357 πιρούνι φαγητού | table fork 21,1 cm 1,35 €

19.24358 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,8 cm 1,35 €

19.24359 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 14,9 cm 0,83 €

19.24360 κουτάλι μόκας | moca spoon 11,1 cm 0,73 €

Milano 18/10 • 2 mm pack:12/120 

19.24193 μαχαίρι φαγητού | table knife 21 cm 1,68 €

19.24192 πιρούνι φαγητού | table fork 19,5 cm 1,35 €

19.24191 κουτάλι φαγητού | table spoon 19,5 cm 1,35 €

19.24194 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 13,5 cm 0,99 €

19.24170 μαχαίρι φαγητού | table knife 24,5 cm 5,94 €

19.24171 πιρούνι φαγητού | table fork 23 cm 3,71 €

19.24172 κουτάλι φαγητού | table spoon 23 cm 3,71 €

19.24173 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 21,4 cm 5,76 €

19.24174 πιρούνι φρούτου | dessert fork 19,7 cm 3,71 €

19.24175 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 19,8 cm 3,71 €

19.24177 πιρούνι γλυκού | cake fork 17 cm 2,79 €

19.24176 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 16,5 cm 2,16 €

19.24178 κουτάλι μόκας | moca spoon 11 cm 2,16 €

*19.24179 μαχαίρι ψαριού | fish knife 21,8 cm 4,01 €

*19.24180 πιρούνι ψαριού | fish fork 19,7 cm 4,01 €

Olivia 18/10 • 3 mm pack:12/120

0123456789101112131415161718192021222324

19.24370 μαχαίρι φαγητού | table knife 21,5 cm 2,27 €

19.24371 πιρούνι φαγητού | table fork 19,5 cm 2,27 €

19.24372 κουτάλι φαγητού | table spoon 19,5 cm 2,27 €

19.24377 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 18,9 cm 2,27 €

19.24378 πιρούνι φρούτου | dessert fork 17,1 cm 2,16 €

19.24375 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 17,8 cm 2,16 €

19.24376 πιρούνι γλυκού | cake fork 15,9 cm 1,54 €

19.24373 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 13,3 cm 1,26 €

19.24374 κουτάλι μόκας | moca spoon 11,6 cm 1,13 €

America 18/10 • 2,5 mm pack:12/120
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pack:12/120 18/10 • 2 mmCambridge

19.70090 μαχαίρι φαγητού | table knife 22 cm 2,26 €

19.70115 μαχαίρι φαγητού | table knife Forged 22,4 cm 2,99 €

19.70089 πιρούνι φαγητού | table fork 19,6 cm 1,63 €

19.70088 κουτάλι φαγητού | table spoon 19,6 cm 1,63 €

19.70096 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 19,4 cm 2,26 €

19.70095 πιρούνι φρούτου | dessert fork 17,7 cm 1,63 €

19.70094 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 17,8 cm 1,63 €

19.70092 πιρούνι γλυκού | cake fork 15,1 cm 1,03 €

19.70091 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 14,1 cm 0,92 €

19.70093 κουτάλι μόκας | moca spoon 11,5 cm 0,92 €

pack:12/120 18/10 • 2,5 mm Sirio

19.24603 μαχαίρι φαγητού | table knife 22,5 cm 4,85 €

19.24602 πιρούνι φαγητού | table fork 21,2 cm 3,92 €

19.24601 κουτάλι φαγητού | table spoon 21 cm 3,92 €

19.24606 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 20,1 cm 4,64 €

19.24605 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,2 cm 3,83 €

19.24604 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,3 cm 3,83 €

19.24617 πιρούνι γλυκού | cake fork 16,1 cm 2,93 €

19.24607 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 14,8 cm 2,93 €

19.24608 κουτάλι μόκας | moca spoon 10,9 cm 2,83 €

pack:12/120 18/0 • 5 mmInfinito

*19.24521 μαχαίρι φαγητού | table knife Forged 23,5 cm 4,93 €

*19.24525 μαχαίρι φαγητού | table knife Forged 24,1 cm 5,43 €

*19.70115 μαχαίρι φαγητού | table knife Forged 22,4 cm 2,99 €

* 19.24522 πιρούνι φαγητού | table fork 20,6 cm 2,57 €

* 19.24523 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,6 cm 2,57 €

*19.24526 μαχαίρι φρούτου | dessert knife Forged 22 cm 5,43 €

*19.24527 μαχαίρι φρούτου | dessert knife Forged 21,4 cm 4,83 €

*19.24520 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,5 cm 2,57 €

*19.24524 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,5 cm 2,57 €

*19.24528 πιρούνι γλυκού | cake fork 14,7 cm 1,86 €

*19.24529 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 14,6 cm 1,63 €

*19.24530 κουτάλι μόκας | moca spoon 11,6 cm 1,54 €
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19.24412 μαχαίρι φαγητού | table knife 22 cm 2,26 €

19.24419 μαχαίρι φαγητού | table knife Forged 22,4 cm 3,60 €

19.24411 πιρούνι φαγητού | table fork 19,6 cm 1,63 €

19.24410 κουτάλι φαγητού | table spoon 19,6 cm 1,63 €

19.24417 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 19,4 cm 2,16 €

19.24418 πιρούνι φρούτου | dessert fork 17,7 cm 1,63 €

19.24415 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 17,8 cm 1,63 €

19.24416 πιρούνι γλυκού | cake fork 15,1 cm 1,26 €

19.24413 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 14,1 cm 0,92 €

19.24414 κουτάλι μόκας | moca spoon 11,5 cm 0,92 €

Superga 18/10 • 2 mm pack:12/120

19.24393 μαχαίρι φαγητού | table knife 22 cm 2,26 €

19.24404 μαχαίρι φαγητού | table knife Forged 22,4 cm 3,60 €

19.24391 πιρούνι φαγητού | table fork 19,6 cm 1,63 €

19.24390 κουτάλι φαγητού | table spoon 19,6 cm 1,63 €

19.24398 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 19,4 cm 2,26 €

19.24403 πιρούνι φρούτου | dessert fork 17,7 cm 1,63 €

19.24396 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 17,8 cm 1,63 €

19.24397 πιρούνι γλυκού | cake fork 15,1 cm 1,26 €

19.24394 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 14,1 cm 1,03 €

19.24395 κουτάλι μόκας | moca spoon 11,5 cm 1,03 €

19.24270 μαχαίρι steak | steak knife 22 cm 3,75 €

Stresa 18/10 • 2 mm pack:12/120
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19.24412 μαχαίρι φαγητού | table knife 22 cm 2,26 €

19.24419 μαχαίρι φαγητού | table knife Forged 22,4 cm 3,60 €

19.24411 πιρούνι φαγητού | table fork 19,6 cm 1,63 €

19.24410 κουτάλι φαγητού | table spoon 19,6 cm 1,63 €

19.24417 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 19,4 cm 2,16 €

19.24418 πιρούνι φρούτου | dessert fork 17,7 cm 1,63 €

19.24415 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 17,8 cm 1,63 €

19.24416 πιρούνι γλυκού | cake fork 15,1 cm 1,26 €

19.24413 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 14,1 cm 0,92 €

19.24414 κουτάλι μόκας | moca spoon 11,5 cm 0,92 €

Superga 18/10 • 2 mm pack:12/120

19.24393 μαχαίρι φαγητού | table knife 22 cm 2,26 €

19.24404 μαχαίρι φαγητού | table knife Forged 22,4 cm 3,60 €

19.24391 πιρούνι φαγητού | table fork 19,6 cm 1,63 €

19.24390 κουτάλι φαγητού | table spoon 19,6 cm 1,63 €

19.24398 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 19,4 cm 2,26 €

19.24403 πιρούνι φρούτου | dessert fork 17,7 cm 1,63 €

19.24396 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 17,8 cm 1,63 €

19.24397 πιρούνι γλυκού | cake fork 15,1 cm 1,26 €

19.24394 κουτάλι γλυκού | tea/coffee spoon 14,1 cm 1,03 €

19.24395 κουτάλι μόκας | moca spoon 11,5 cm 1,03 €

19.24270 μαχαίρι steak | steak knife 22 cm 3,75 €

Stresa 18/10 • 2 mm pack:12/120
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Pitagora
18/10 • 3 mm

Millenium
18/10 • 4 mm

Ritz
18/10 • 4 mm

Romanino
18/10 • 3,5 mm

Concept
18/10 • 3 mm

Maitre
18/10 • 2,5 mm
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*19.26143 μαχαίρι φαγητού | table knife 24 cm    6,84 €

*19.26142 πιρούνι φαγητού | table fork 20,9 cm    4,44 €

*19.26141 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,9 cm    4,44 €

*19.26146 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 21,5 cm    6,73 €

*19.26145 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,6 cm    4,35 €

*19.26144 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,8 cm    4,35 €

*19.26147 κουτάλι τσαγιού | tea spoon 14,5 cm    2,57  €

*19.26157 πιρούνι γλυκού | cake fork 15,1 cm    3,39 €

*19.26148 κουτάλι μόκας | moca spoon 11,8 cm    2,57 €

*19.26123 μαχαίρι φαγητού | table knife 24 cm 6,19 €

*19.26122 πιρούνι φαγητού | table fork 20,9 cm 3,83 €

*19.26121 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,9 cm 3,83 €

*19.26126 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 21,5 cm 6,09 €

*19.26125 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,6 cm 3,71 €

*19.26124 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,8 cm 3,71 €

*19.26127 κουτάλι τσαγιού | tea spoon 14,5 cm 2,27 €

*19.26103 μαχαίρι φαγητού | table knife 24 cm   7,39 €

*19.26102 πιρούνι φαγητού | table fork 20,9 cm   4,95 €

*19.26101 κουτάλι φαγητού | table spoon 20,9 cm   4,95 €

*19.26106 μαχαίρι φρούτου | dessert knife 21,5 cm   7,26 €

*19.26105 πιρούνι φρούτου | dessert fork 18,6 cm   4,84 €

*19.26104 κουτάλι φρούτου | dessert spoon 18,8 cm   4,84 €

*19.26107 κουτάλι τσαγιού | tea spoon 14,5 cm   2,66 €

*19.26108 κουτάλι μόκας | moca spoon 12 cm   2,66 €

Vittoriale
3 mm, pack:12

Settecento
3 mm, pack:12

Baguette
3 mm, pack:12
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Η συλλογή Alchemy αφορά σε μαχαιροπίρουνα PVD 
(βαφή Τιτανίου) που έχουν δεχθεί επεξεργασία stonewashed.
Έτσι έχουμε εξαιρετικές μεταλλικές αποχρώσεις gold, bronze και
titanium με vintage φινίρισμα.

The Alchemy collection refers to PVD cutlery 
(titanium coating) treated stonewashed. 
So we have excellent metallic shades of gold, bronze and
titanium with vintage finish.

Settecento titanium
3 mm, pack:12

Settecento gold
3 mm, pack:12

Settecento Bronze
3 mm, pack:12

Vittoriale gold
3 mm, pack:12

Baguette bronze
3 mm, pack:12



174

Aura gunmetal
18/10 • 5 mm

Baguette gold
18/10 • 3 mm

Chippendale stone-washed
18/10 • 3,5 mm

Ειδικές εκδόσεις μαχαιροπίρουνων
Μπορείτε να προσαρμόσετε τα μαχαιροπίρουνά σας στις ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις σας, επιλέγοντας 
το χρωματισμό και την υφή που αυτά θέλετε να έχουν:
Επιλογές χρωματισμών: Gold (χρυσό) • Pale gold (ανοιχτό χρυσό) • Gunmetal (ανθρακί) • Bronze (χαλκός)
Επιλογές υφής: Matt (σατινέ) • Stone-washed (πετροπλυμένη) •  Brushed (βουρτσισμένη)
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19.35017 μαχαίρι steak «P. Wood», 
12,3 cm / 24,2 cm 5,61 €
pack: 1

19.39016 μαχαίρι steak «P. Wood», 
11,1 cm / 21,4 cm 3,23 €
pack: 1

35.03094 σετ 6 μαχαίρια steak
10 cm / 22 cm (13,54 €) 2,26 €
pack: 1

34.60117 μαχαίρι steak «Premium» οδοντωτό, 
11,5 cm / 22,5 cm 7,13 €
pack: 12

34.60275 mini μπαλτάς steak, 19,2x7,5 cm 12,99 €
pack: 12
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30.10194 μαχαίρι steak «Taurus» με ξύλινη λαβή, 
13 cm / 25,2 cm 22,44 €
pack: 6

30.10195 πιρούνι steak «Taurus» με ξύλινη λαβή, 
13 cm / 25,2 cm 20,91 €
pack: 6

47.30401 μαχαίρι steak «Antiqua», 
10,2 cm / 24,2 cm 27,79 €
pack: 1/6

47.30405 μαχαίρι steak με ξύλινη λαβή, οδοντωτό, 
11 cm / 23 cm 12,88 €
pack: 1/6

47.30406 μαχαίρι steak με ξύλινη λαβή, ίσια λάμα 
11 cm / 23,3 cm 12,88 €
pack: 1/6

47.30404 μαχαίρι steak με ξύλινη λαβή, οδοντωτό, 
Vintage λάμα
12 cm / 23,2 cm 13,80 €
pack: 1/6

47.30400 μαχαίρι steak «Premium» με ξύλινη λαβή, 
13 cm / 25,5 cm 11,25 €
pack: 6

steak knives

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό
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