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υποδοχή - καθαρισμός -
έπιπλα εξωτερικών χώρων

lobby & room service -
waste management -
outdoor funritures
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Από το 1928 η Caddie σχεδιάζει και κατασκευάζει ποιοτικά
και πρωτοποριακά προϊόντα. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη
στον τομέα της ως «ο προμηθευτής σημείο αναφοράς» για
την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Από το 2015 με ανανεωμένη οργάνωση επικεντρώνεται
πλήρως στα προϊόντα φιλοξενίας με στόχο να γίνει ακόμη
πιο αποδοτική για τον πελάτη της.

As an industry pioneer since 1928, Caddie designs and
manufactures innovative handling equipment for hotels.
The assets that have driven our expansion and success
are the exclusively European manufacturing and the
customer-centric product development, enabled by our
in-house design offi ce. This has allowed us to set up a re-
liable, durable and functional range for housekeeping,
front office, conference as well as laundry and room
service.

τρόλεϊ αποσκευών | luggage trolley «Orsa»

τρόλεϊ αποσκευών | luggage trolley «Orsa Dakar» τρόλεϊ αποσκευών | luggage trolley «Orsa Dakar»

* «Orsa Dakar» 
010501IN stainless steel

ανοιχτό/open:
102x108 cm | 110 cm

κλειστό/closed: 
41,1x108cm | 110 cm

* «Orsa BR» 
010500BR brassed steel

* «Orsa IN»
010500IN brushed stainless steel

ανοιχτό/open:
105,2x57,3 cm | 116 cm

κλειστό/closed: 
43,8x57,3 cm | 116 cm

Αναδιπλούμενο τρόλεϊ με
μικρό όγκο για εξωτερική
χρήση. Αντέχει 150 kgr
βάρους και δέχεται 6-7
βαλίτσες.
Φουσκωτές ρόδες, 26 cm
Επιλογή από 4 χρώματα
μοκέτας: γκρι, μπλε,
κόκκινη, μαύρη.

Foldable luggage trolley 
especially designed for
narrow storage space and
outdoor. Load capacity
150kg. Suitcase capacity 6-7
suitcases. Pneumatic wheels,
30 cm. Carpet colors: grey,
red,blue, black. 

Στοιβαζόμενο τρόλεϊ «Colysée». Σώμα από ατσάλινους
σωλήνες με γκρι πολυεστερική βαφή και αθόρυβες ρόδες 
(2 σταθερές μεγάλες 30 cm και 2 περιστρεφόμενες 12,5 cm)
Αντέχει 250 kgr βάρους και δέχεται 3-4 βαλίτσες.

Stackable luggage trolleys «Colysée» 
Fully welded metal tube structure with a light grey RAL 9007
Epoxy coating, 2 swivel front castors 12,5 cm and 2 rear light
grey fixed wheels 30 cm. Load capacity 250kg. 
Suitcase capacity 3-4 suitcases

Αναδιπλούμενα τρόλεϊ
Αντέχουν 150 kgr βάρους
και δέχονται 6-7 βαλίτσες.
Αθόρυβες μεγάλες ρόδες, 
30 cm. Επιλογή από 4
χρώματα μοκέτας: γκρι,
μπλε, κόκκινη, μαύρη.

Foldable luggage trolleys.
Load capacity 150kg, 
Suitcase capacity 6-7 suitcases
Silent big castors, 30 cm
Carpet colors: grey, red ,blue,
black. 

* «Colysée» 
99643055 epoxy coating

92x57,5 cm | 100 cm
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* «Transbag Teseo IN L» 
010302IN stainless steel

109x59,1 cm | 170,9 cm

* «Transbag Teseo BR» 
010302BR brassed steel 

109x59,1 cm | 170,9 cm

τρόλεϊ αποσκευών | luggage trolley «Transbag Teseo L»

Αντέχουν 300 kgr βάρους
και δέχονται 
12-14 βαλίτσες.
Επιλογή από 4 χρώματα
μοκέτας: γκρι, μπλε,
κόκκινη, μαύρη.

Διατίθεται και «Teseo S» 

Load capacity 300kg.
Suitcase capacity 
12-14 suitcases. 
Carpet colors: 
grey, red,blue, black.

«Teseo S» is also available.

* «Smart BR M» 
CAD00055 steel brass finish

94x59,5 cm | 183 cm

* «Smart BR L» 
CAD00056 steel brass finish

111x59,5 cm | 183 cm

* «Smart CR M» 
CAD00050 chromed matt finish

94x59,5 cm | 183 cm

* «Smart CR L» 
CAD00048 chromed matt finish

111x59,5 cm | 183 cm

τρόλεϊ αποσκευών | luggage trolley «Smart»

τρόλεϊ αποσκευών | luggage trolley «Transbag One»

Αντέχουν 300 kgr βάρους
και δέχονται 8-10 βαλίτσες.
Επιλογή από 4 χρώματα
μοκέτας: γκρι, μπλε,
κόκκινη, μαύρη

Load capacity 300kg, 
Suitcase capacity 8-10
suitcases. 
Carpet colors: grey, red,
blue, black.

Αντέχουν 300 kgr βάρους και 
δέχονται 9-12 βαλίτσες.
Επιλογή από 4 χρώματα
μοκέτας: γκρι, μπλε, κόκκινη,
μαύρη. 
Δέχονται προαιρετικά
φουσκωτές ρόδες.

Load capacity 300kg.
Suitcase capacity 9-12 suitcases
Carpet colors: grey, red ,blue,
black. 
Optional inflated wheels.

* «Transbag One BR» 
99720909 steel brass finish

112x65 cm | 192 cm

* «Transbag One IN»
997290IN matt finish

112x65 cm | 192 cm

* «Transbag One CR»
997290CR chromed matt finish

112x65 cm | 192 cm
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* «Transbag Teseo IN L» 
010302IN stainless steel

109x59,1 cm | 170,9 cm

* «Transbag Teseo BR» 
010302BR brassed steel 

109x59,1 cm | 170,9 cm

τρόλεϊ αποσκευών | luggage trolley «Transbag Teseo L»

Αντέχουν 300 kgr βάρους
και δέχονται 
12-14 βαλίτσες.
Επιλογή από 4 χρώματα
μοκέτας: γκρι, μπλε,
κόκκινη, μαύρη.

Διατίθεται και «Teseo S» 

Load capacity 300kg.
Suitcase capacity 
12-14 suitcases. 
Carpet colors: 
grey, red,blue, black.

«Teseo S» is also available.

* «Smart BR M» 
CAD00055 steel brass finish

94x59,5 cm | 183 cm

* «Smart BR L» 
CAD00056 steel brass finish

111x59,5 cm | 183 cm

* «Smart CR M» 
CAD00050 chromed matt finish

94x59,5 cm | 183 cm

* «Smart CR L» 
CAD00048 chromed matt finish

111x59,5 cm | 183 cm

τρόλεϊ αποσκευών | luggage trolley «Smart»

τρόλεϊ αποσκευών | luggage trolley «Transbag One»

Αντέχουν 300 kgr βάρους
και δέχονται 8-10 βαλίτσες.
Επιλογή από 4 χρώματα
μοκέτας: γκρι, μπλε,
κόκκινη, μαύρη

Load capacity 300kg, 
Suitcase capacity 8-10
suitcases. 
Carpet colors: grey, red,
blue, black.

Αντέχουν 300 kgr βάρους και 
δέχονται 9-12 βαλίτσες.
Επιλογή από 4 χρώματα
μοκέτας: γκρι, μπλε, κόκκινη,
μαύρη. 
Δέχονται προαιρετικά
φουσκωτές ρόδες.

Load capacity 300kg.
Suitcase capacity 9-12 suitcases
Carpet colors: grey, red ,blue,
black. 
Optional inflated wheels.

* «Transbag One BR» 
99720909 steel brass finish

112x65 cm | 192 cm

* «Transbag One IN»
997290IN matt finish

112x65 cm | 192 cm

* «Transbag One CR»
997290CR chromed matt finish

112x65 cm | 192 cm
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Το αθόρυβο τρόλεϊ!
Το προσαρμοζόμενο στις ανάγκες
σας τρόλεϊ είναι διακριτικό,
αθόρυβο, ελαφρύ, κομψό και
αποδοτικό. Πλήρες σετ από δύο
ξεχωριστά στοιχεία, που μαζί
προσφέρουν τέλεια και
αποτελεσματική υπηρεσία.

The Caddie provides your guests
the premium and high-end
experience they expect from your
facility, ensuring discreet look and
cleanliness during your daily
housekeeping operations. Invisible
In-room housekeeping has now
reached its peak.

=

+

* «The caddie Buddie»
050603XX 45x45 cm | 89 cm

* «The caddie Handie»
050601XX 45x45 cm | 62 cm

* «The caddie Trendie»
050602XX 45x38 cm | 27 cm

«The caddie»

Πλαστική θήκη με χωρίσματα
Rigid plastic Caddy with inner 

adjustable velcro dividers for amenities

Θήκη ειδών καθαρισμού
Cleaning items will 
always have their place

• Επιλογή από μαλακό καπάκι με επιπλέον
εσωτερικές τσέπες ή σκληρό καπάκι για
γρήγορο service. | You can choose to have
either a soft-top with additional inner
pockets or a hard-top version for an even
quicker service

• 2 ή 4 ροδές (2 σταθερές και 2
περιστρεφόμενες) | 2 or 4 wheels (2 fixed
and 2 wivel castors).

• Σταθερές και αθόρυβες ροδές με διπλό
ρουλεμάν. | Sturdy and silent Nylon wheels
with double ball bearing.

• Μεγάλες πίσω ροδές για μακροχρόνια
χρήση. | Big 110mm rear wheels ensure
long durability. 

• Στάνταρντ χρώματα μαύρο, καφέ ή
μπορντό (διατίθενται και αλλά χρώματα).
Standard colors are black, brown and
burgundy but many other colors available.

Ιμάντας ασφάλειας
Heavy duty fastening strap
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«Tahiti»

* «Tahiti S»
050202HPL 7-10 δωματίων

room linen capacity: 7-10
133,5x57 cm | 133 cm

* «Tahiti M»
050203HPL 10-13 δωματίων

room linen capacity: 10-13
155,5x57 cm | 133 cm

* «Tahiti L»
050204HPL 13-16 δωματίων

room linen capacity: 13-16
175,5x57 cm | 133 cm

1755 / 1535 / 1335

900/ 680 / 480354 354

334

447

566

82
0

25
0

150

13
3314

91

334

1096 / 890 / 690

1770 / 1550 / 1350

Η παράδοση συνεχίζεται. 
Με νέα ανθεκτικότερα αθόρυβα τοιχώματα HPL, 
συνθετικές ρόδες, το «Tahiti» είναι πιο ελαφρύ, πιο 
σταθερό και αθόρυβο. Η μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού
βοηθά να διαλέγετε το κατάλληλα εφοδιασμένο τρόλεϊ 
για να εκτελείτε την εργασία σας αποδοτικότερα.

Capitalizing on decades of experience, the Tahiti has
been improved! With new HPL paneling and composite
casters, the Tahiti is now lighter, sturdier and quieter
than ever.  A broad range of options will enable you to
configure the perfect equipment for your operations.

τρόλεϊ ορόφων - housekeeping trolleys, «Tahiti» 

• Μεταλλικός σκελετός (steel) βαμμένος 
γκρι (PAL 9006 powder coating) και αθόρυβα
τοιχώματα HPL
Steel tube frame with a grey (RAL9006) 
powder coating and HPL panels.

• Ρόδες από συνθετικό πλαστικό για μοκέτες 
υψηλής κυκλοφορίας ή μωσαϊκό.
Silent casters with composite fork for high traffic
carpet.

• 4 ράφια, τα 2 εύκολα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος 
χωρίς χρήση εργαλείων.
4 shelves (3 inside) of which 2 (toolfree) height
adjustable shelves.

• Δεξιά πλευρά επάνω: μηχανισμός στήριξης 
που ανασηκώνεται και λινή σακούλα 127 lt.
Right side: Upper liftable holder for a linen bag. 
(One bag of 127L inc.)

• Αριστερή πλευρά επάνω: μηχανισμός στήριξης
σάκου απορριμμάτων που ανασηκώνεται, με καπάκι.
Left side: Upper liftable holder for a waste bag 
(a set of bags inc.) with a lid.

• Δεξιά και αριστερή πλευρά κάτω: μηχανισμός
προστασίας με ροδάκια που διπλώνει.
Right and left: lower liftable holders with donut 
bumper at each corner. + option list hereunder.

standard εξοπλισμός

options:

C- CC - 

BP - D -

E/R - 

RNY

slate cacaowenge

Χρωματισμοί τοιχωμάτων - Panel finish

σελίδα

431
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Τρόλεϊ «Fidji» με τα ίδια χαρκτηριστικά με 
τα «Tahiti» αλλά πιο στενά κατά περιπου 8 cm

Fidji trolley with the same features with 
«Tahiti» but more narrowly against about 8 cm

«Fidji» τρόλεϊ ορόφων - housekeeping trolleys

«Fidji»

* τρόλεϊ «Fidji S»
050402HPL 5-8 δωμάτια

room linen capacity: 5-8
133x48,5 cm | 133,3 cm

* τρόλεϊ «Fidji M»
050403HPL 9-12 δωμάτια

room linen capacity: 9-12
155x48,5 cm | 133,3 cm

* τρόλεϊ «Fidji L»
050404HPL 12-15 δωμάτια

room linen capacity: 12-15
170x48,5 cm | 133,3 cm

1755 / 1535 / 1335

900 / 680 / 480354 354

334

150

334 82
0

14
91

13
33

360

485

25
0

1096 / 890 / 690

1770 / 1550 / 1350

standard εξοπλισμός

slate cacaowenge

Χρωματισμοί τοιχωμάτων - Panel finish

• Μεταλλικός σκελετός (steel) βαμμένος 
γκρι (PAL 9006 powder coating) και αθόρυβα
τοιχώματα HPL
Steel tube frame with a grey (RAL9006) 
powder coating and HPL panels.

• Ρόδες από συνθετικό πλαστικό για μοκέτες
υψηλής κυκλοφορίας ή μωσαϊκό.
Silent casters with composite fork for 
high traffic carpet.

• 4 ράφια, τα 2 εύκολα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος
χωρίς χρήση εργαλείων.
4 shelves (3 inside) of which 2 (toolfree) height
adjustable shelves.

• Δεξιά πλευρά επάνω: μηχανισμός στήριξης
που ανασηκώνεται και λινή σακούλα 127 lt.
Right side: Upper liftable holder for 
a linen bag. (One bag of 127L inc.)

• Αριστερή πλευρά επάνω: μηχανισμός 
στήριξης σάκου απορριμμάτων 
που ανασηκώνεται με καπάκι.
Left side: Upper liftable holder for a waste 
bag (a set of bags inc.) with a lid.

• Δεξιά και αριστερή πλευρά κάτω: 
μηχανισμός προστασίας με ροδάκια 
που διπλώνει.
Right and left: lower liftable holders with donut
bumper at each corner. + option list hereunder.

options:

C- CC - D

E/R - BP

RNY

σελίδα

431
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τρόλεϊ ορόφων - housekeeping trolleys «Dakar»

• Μεταλλικά τοιχώματα βιδωμένα σε
μεταλλική βάση, βαμμένα γκρι (PAL
9006 powder coating.
Full metal sheet structure with a
corrosion-preventative grey powder
coating in RAL 9006.

• Υπέρ-ελαστικές ρόδες 
(για ελαφρώς ανώμαλο δάπεδο)
4 swivel castors 200 mm ‘RG’ 
of which 2 with a brake.

• 2 ράφια εύκολα ρυθμιζόμενα 
’ ύψος
2 height adjustable shelves

• Σετ μεταλλικές πόρτες 
που κλειδώνουν.
Lockable metal doors

«Dakar»

* «Dakar S»
050302MET 5-8 δωμάτια

room linen capacity: 5-8
133x54,5 cm | 124,3 cm

* «Dakar M»
050303MET 9-12 δωμάτια

room linen capacity: 9-12
153x54,5 cm | 124,3 cm

* «Dakar L»
050304MET 12-15 δωμάτια

room linen capacity: 12-15
170,6x54,5 cm | 124,3 cm

Ελαφρύ, αθόρυβο και αδιάβροχο, για
όλες τις επιφάνειες.
Οι πολύ ελαστικές ρόδες του μπορούν
να κυλήσουν επάνω σε ανώμαλες
επιφάνειες και οι πόρτες του
κλειδώνουν προστατεύοντας το
εσωτερικό του.

The Dakar is especially designed for
outdoor use. Its sturdy build, along
with the elastic, soft castor features,
makes it very useful on uneven,
outdoor surfaces. Equipped with
lockable doors which protect the
content from pollution.

standard εξοπλισμός

options:

C- CC -

RNY - D

BP

σελίδα

431

1688 / 1512 / 1312

345 345

320320

448

545

12
4315

2780
5

30
5

200

903 / 727 / 555

1056 / 850 /650

1706 / 1530 / 1330
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τρόλεϊ ορόφων - housekeeping trolleys «George» 

walnut anthracitewenge

sand veined blackfog

Birch light fabricdark stone

«George»

* «George S»
050102WD 5-8 δωμάτια

room linen capacity: 5-8
133x53,5 cm | 127cm

* «George M»
050103WD 10-13 δωμάτια

room linen capacity: 10-13
153x53,5 cm | 127 cm

* «George L»
050104WD 12-15 δωμάτια

room linen capacity: 12-15
170,6x53,5 cm | 127 cm

1306,5 / 1510 / 1706

630 / 850 / 1030

462 / 666 / 862

1287 / 1491 / 1681

326

345 345

326

535

469

14
74

12
70

80
7

25
6

150

Όμορφο σχέδιο κλασσικό, διακριτικό στυλ. 
Πολλές επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες σας.

GEORGE with its beautifully crafted and classic touch equipment, and its dis-
creet charm will perfectly complement your interior decoration. This model
also offers many available options in oder to customize the user's specific
needs and requirements.

• Εξολοκλήρου κατασκευασμένο 
από ξύλο Laminated 
σε 9 χρωματισμούς.
Fully laminated wood structure, 9
decoratives schemes available

• Δύο ράφια ευκολά ρυθμιζόμενα 
καθ’ ύψος.
2 height adjustable shelves

• Ελαστικές ρόδες που δεν 
αφήνουν ίχνος.
Non marking and full wrap-around
rubber bumper

• Πάνω μέρος με ρυθμιζόμενα
χωρίσματα.
Top level with integrated-smallitems-box
incl. adjustable separators for
convenient organization

• 4 περιστρεφόμενες ρόδες 15 cm, 
οι δύο με φρένο.
4 swivel castors 150 mm ‘CMP’ of which
2 with a brake.

Χρωματισμοί τοιχωμάτων - Panel finish

options:

C- D - E

RNY

σελίδα

431

standard εξοπλισμός
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τρόλεϊ ορόφων - housekeeping trolleys «Halley» 

* «Halley»
050401HPL 3-5 δωματίων

room linen capacity: 3-5
55x54 cm | 143,3 cm

Το μικρότερο τρόλεϊ δωματίων της
αγοράς. 
Λιγότερο από 55 cm φάρδος και
πλάτος. 
Μπορεί να μπει σε μικρά ασανσέρ. 
Οι μεγάλες πίσω ρόδες 
και λαβές του δίνουν τη δυνατότητα,
γέρνοντας προς τα πίσω, να περάσει
εμπόδια και να κατέβει σκαλοπάτια.
(προαιρετικός μηχανισμός clip
σύνδεσή του με το «Tahiti L».

• Μεταλλικός σκελετός (steel) 
βαμμένος γκρι (PAL 9006 powder
coating και αθόρυβα τοιχώματα HPL.

The HALLEY 2 is one of the smallest
trollies on the market. 
It is less than 55 cm in width and 
depth, which makes it small, flexible 
and agile enough for easy access 
to small spaces.
(Optional clip mechanism connects 
to «Tahiti L»)

• Light and sturdy steel tubing structure
with a grey powder coating in RAL 9006
and side and rear paneling made of
HPL

D

E/R RNY

Θήκη αντικειμένων
Small items box

Θήκη αντικειμένων 
με καπάκι 

Small items box with lid

Μεταλλικό εσωτερικό συρτάρι με
ρυθμιζόμενα χωρίσματα και στοπ

Metal drawer with adjustable
seperators

Πόρτα roller
που κλειδώνει
Shutter lockable

4 ρόδες για παχιά μοκέτα, 
οι 2 με φρένο

4 castors ideal for deep carpet

πόρτες που κλειδώνουν
lockable doors 

σετ 4 προφυλακτήρες 
4 additional donut bumpers

CCC

Ε BP

options:

C- CC -

E/R

slate cacaowenge

Χρωματισμοί τοιχωμάτων - Panel finish

options

1102

300 410 342 430

540

305

150 550

14
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• Ελαφρύς ισχυρός σκελετός (steel)
βαμμένος γρι (pal 9006 powder
coting).
Light and sturdy steel tube structure
with a grey powder coating in RAL
9006

• Ανθεκτικά αθόρυβα τοιχώματα
HPL (πλαϊνά και πλάτη).
Side and rear paneling made of HPL
(shock proof, water tight and resistant
surface), 3 decors available

• Ρόδες ελαστικές που δεν αφήουν
ίχνος.
Non marking and full wrap-around
rubber bumper

• Πόρτα roller που κλειδώνει.
Lockable shutter

• 3 μεταλλικά συρτάρια με HPL
χωρίσματα (2 σε βάθος και 3 σε
μήκος).
3 metal drawers with seperators made
of HPL(2 pcs. for M, 3 pcs. for L)

• 4 περιστρεφόμενες ρόδες 15 cm (οι
δύο με φρένο) και επιπρόσθετη 
5η ρόδα για μεγαλύτερη ικανότητα.
4 swivel castors 150 mm ‘CMP’, 2 with
brakes and an additional 5th castor
‘RS5’ for a better maneuvrability when
fully loaded

«Charlotte» τρόλεϊ bar-service - bar-service trolley 

• Εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ξύλο laminated σε 9
χρωματισμούς.
Fully laminated wood structure, 9 decorative schemes available

• 3 μεταλλικά συρτάρια με
ρυθμιζόμενα διαχωριστικά HPL.
Μέγιστο ύψος συρταριών: πάνω
14cm - μεσαίο 24cm - κάτω 30cm.

3 metal drawers with seperators;
storage height: top 14 cm, middle 

24 cm, bottom 28cm,
base shelf 30 cm

• Λαστιχένιος προφυλακτήρας που δεν αφήνει ίχνος | Non-
marking and full wrap-around rubber bumper

• Με λαβή ώθησης. | With push handle
• Άνω μέρος με ρυθμιζόμενα διαχωριστικά. | Top level with

integrated small items box incl. seperators
• 4 περιστρεφόμενες ρόδες 15 cm

οι δυο με φρένο και προαιρετικός πέμπτος
τροχός για καλλίτερη ευελιξία.
4 swivel castors 150 mm ‘CMP’, 2 with brakes
and an additional 5th castor ‘RS5’ for a
better maneuvrability when fully loaded

«Bora Bora» τρόλεϊ bar-service - bar-service trolley 

* «Bora -Bora M»
080203HPL max 150 kgr

89x56,6x133 cm

* «Bora -Bora L»
080204HPL max 150 kgr

109,6x56,6x133 cm

Όμορφο σχέδιο κλασσικό ,διακριτικό στυλ. Πολλές επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Apart from its well-thought-out internal features, inspires with its pure elegance, allows for the perfect fit of interior designs.

«Charlotte»
* «Charlotte M»
080103WD max 150 kgr

85x53,5x127 cm

* «Charlotte L»
080104WD max 150 kgr

103x53,5x127 cm

options:

RNY

σελίδα

431

options:

C- CC - 

E/R - RNY

σελίδα

431

walnut anthracitewenge

sand veined blackfog

Birch light fabricdark stone

Χρωματισμοί τοιχωμάτων - Panel finish

slate

cacao

wenge

Χρωματισμοί 
τοιχωμάτων - 
Panel finish
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• Ελαφρύς ισχυρός σκελετός (steel)
βαμμένος γρι (pal 9006 powder
coting).
Light and sturdy steel tube structure
with a grey powder coating in RAL
9006

• Ανθεκτικά αθόρυβα τοιχώματα
HPL (πλαϊνά και πλάτη).
Side and rear paneling made of HPL
(shock proof, water tight and resistant
surface), 3 decors available

• Ρόδες ελαστικές που δεν αφήουν
ίχνος.
Non marking and full wrap-around
rubber bumper

• Πόρτα roller που κλειδώνει.
Lockable shutter

• 3 μεταλλικά συρτάρια με HPL
χωρίσματα (2 σε βάθος και 3 σε
μήκος).
3 metal drawers with seperators made
of HPL(2 pcs. for M, 3 pcs. for L)

• 4 περιστρεφόμενες ρόδες 15 cm (οι
δύο με φρένο) και επιπρόσθετη 
5η ρόδα για μεγαλύτερη ικανότητα.
4 swivel castors 150 mm ‘CMP’, 2 with
brakes and an additional 5th castor
‘RS5’ for a better maneuvrability when
fully loaded

«Charlotte» τρόλεϊ bar-service - bar-service trolley 

• Εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ξύλο laminated σε 9
χρωματισμούς.
Fully laminated wood structure, 9 decorative schemes available

• 3 μεταλλικά συρτάρια με
ρυθμιζόμενα διαχωριστικά HPL.
Μέγιστο ύψος συρταριών: πάνω
14cm - μεσαίο 24cm - κάτω 30cm.

3 metal drawers with seperators;
storage height: top 14 cm, middle 

24 cm, bottom 28cm,
base shelf 30 cm

• Λαστιχένιος προφυλακτήρας που δεν αφήνει ίχνος | Non-
marking and full wrap-around rubber bumper

• Με λαβή ώθησης. | With push handle
• Άνω μέρος με ρυθμιζόμενα διαχωριστικά. | Top level with

integrated small items box incl. seperators
• 4 περιστρεφόμενες ρόδες 15 cm

οι δυο με φρένο και προαιρετικός πέμπτος
τροχός για καλλίτερη ευελιξία.
4 swivel castors 150 mm ‘CMP’, 2 with brakes
and an additional 5th castor ‘RS5’ for a
better maneuvrability when fully loaded

«Bora Bora» τρόλεϊ bar-service - bar-service trolley 

* «Bora -Bora M»
080203HPL max 150 kgr

89x56,6x133 cm

* «Bora -Bora L»
080204HPL max 150 kgr

109,6x56,6x133 cm

Όμορφο σχέδιο κλασσικό ,διακριτικό στυλ. Πολλές επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Apart from its well-thought-out internal features, inspires with its pure elegance, allows for the perfect fit of interior designs.

«Charlotte»
* «Charlotte M»
080103WD max 150 kgr

85x53,5x127 cm

* «Charlotte L»
080104WD max 150 kgr

103x53,5x127 cm

options:

RNY

σελίδα

431

options:

C- CC - 

E/R - RNY

σελίδα

431

walnut anthracitewenge

sand veined blackfog
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«Caddie Sac Easy & Hydro»
Λεπτή γραμμή, εύκολη αθόρυβη κίνηση (συνθετικές ρόδες
12,5 cm οι δύο με φρένο), μεγάλη χωρητικότητα 192 lt

Slim line, 4 castors 12,5 cm, steel tube frame with grey powder
coating RAL 9006, detachable laundry bag (192 liters)

Λεπτή γραμμή, εύκολη αθόρυβη κίνηση (συνθετικές ρόδες
12,5 cm). | Slim line, 4 castors 12,5 cm, steel tube frame with grey
powder coating RAL 9006.

τρόλεϊ απλύτων - laundry trolleys «Caddie Trisac»

* «Roll ligne Security 10»
070303ZQ 81x71,5 cm | 150/170 cm

σταθερός σκελετός 3 πλευρών 
από ατσάλινους σωλήνες και 
συρμάτινο πλέγμα zink coated,
1 πόρτα και καπάκι, 2 σταθερές 
και 2 περιστρεφόμενες ρόδες, 
αντέχει 500 Kgr, προαιρετικός εξο-
πλισμός: 2 ράφια και κάλυμμα

Steel tube frame with wire mesh, elec-
trolytically galvanized, 1 full-height door,
2 half doors, 2 swivel and 2 fixed castors 

* «Roll ligne Security 2SO»
070304ZQ 81x71,5 cm | 150/170 cm

ίδια χαρακτηριστικά με το «Roll
ligne 10» αλλά με 2 μισές πόρτες
same characteristics like Roll ligne 10,
with 2 half doors

«Roll ligne Security 10/2SO»

* «Translinge»
99402050 81x56 cm | 161/185 cm

σταθερός σκελετός 3 πλευρών από
ατσάλινους σωλήνες και συρμάτινο
πλέγμα βαμμένα λευκό, αντιδια-
βρωτικό 4 μισές πόρτες, καπάκι, 
2 ράφια, 2 σταθερές και 2 περιστρε-
φόμενες ρόδες, προαιρετικός εξοπλι-
σμός: κάλυμμα για εξωτερική χρήση

Square steel tube frame with wire mesh
panels, with a white powder coating, 2
wood laminated shelves folding down at
a 90° angle, Fixed bottom shelf in white
laminated wood, 4 front door panels on
composite rust proof hinges

«Translinge»

* «Caddie X»
060101LN πτυσσόμενο τρόλεϊ 

με ενισχυμένο 
σάκο 150 lt με κορδόνι
Foldable steel tube frame trol-
ley with polyester bag 
of 150 liters
53,5x49 cm | 105 cm

«Caddie X» * «Ibiza Trisac 2»
060502IB τρόλεϊ με σκελετό από τε-

τράγωνους σωλήνες γκρι
powder coating in RAL
9006 και 2 σάκους 87 lt
Square steel tube frame with
grey powder coating in RAL
9006, 2 polyester bags of 87
liters included
56,2x82,2 cm | 104 cm

«Ibiza Trisac 2»

* «Caddie Trisac 1»
060201 LN με σάκο 80 lt

with laundry bag 80 lt
45x45 cm | 69 cm
56,2x25,2 cm | 106,5 cm

* «Caddie Trisac 3»
060203 LN με 3 σάκους 80 lt

with 3 laundry bags 80 lt
(107x45 cm | 69 cm)
118,2x56,2 cm | 106,5 cm

* «Caddie Sac Easy»
060100 LN με ενισχυμένο σάκο

reinforced laundry bag
(92χ45 cm | 54 cm)
103x56,2 cm | 91,5 cm

* «Caddie Sac Hydro»
060100 BDXμε ενισχυμένο 

αδιάβροχο σάκο
reinforced laundry durable
water repellent bag
(92χ45 cm | 54 cm)
103x56,2 cm | 91,5 cm



434

ΤΡ
Ο

Λ
ΕΪ

 R
O

O
M

SE
RV

IC
E

«Easy» room service trolley

* «Easy»
090102 54,6/90x63,5x77 cm

• Καπάκι διαμέτρου 90 cm από συμπαγούς πυκνότητας
φυσικών ινών ξύλου σε χρώμα γραφίτη, αντιολισθητικό
και υψηλής αντίστασης στα γδαρσίματα επιφάνεια
90 cm table top made of solid campact density fiber wood in
graphite color finish, scratchproof and anti-slip surface

• Σκελετός από χαλύβδινο σωλήνα με φινίρισμα χρωμίου,
δέχεται ταυτόχρονα 2 hot box.
Steel tube frame with chrome fi nish,
fits up to 2 hot boxes at the same time

• Πλαϊνές πλευρές που διπλώνουν.
Fold down side pages

• 4 περιστρεφόμενους τροχούς 
125 mm «TPP», 2 με φρένα
4 swivel castors 125 mm ‘TPP’,
2 with brakes

«Flip Top» room service trolley

«Hot Box»

* «Flip Top»
090103 54,6/90x74x78,6 cm

* «Hot box»
090200IN 38x40,5 cm | 51,2 cm

• Καπάκι 90 cm από συμπαγούς πυκνότητας φυσικών ινών ξύλου σε χρώμα γραφίτη,
αντιολισθητικό και υψηλής αντίστασης στα γδαρσίματα επιφάνεια. | 90 cm table top
made of solid campact density fiber wood in graphite color finish, scratchproof and anti-
slip surface

• Σκελετός από χαλύβδινο σωλήνα με φινίρισμα χρωμίου, δέχεται ταυτόχρονα 2 hot
box. | Steel tube frame with chrome fi nish, fits up to 2 hot boxes at the same time

• Πλαϊνές πλευρές που διπλώνουν. | Fold down side pages
• Καπάκι που γυρίζει στο πλάι κερδίζοντας χώρο όταν δεν χρησιμοποιείς τα τρόλεϊ.

Whole table top flips vertically and is lockable, saving space for nesting while not is use
• 4 περιστρεφόμενους τροχούς 125 mm «TPP»,

2 με φρένα | 4 swivel castors 125 mm ‘TPP’, 
2 with brakes

Ηλεκτρικό ισοθερμικό inox κουτί, 500W 
(30-90°C), πόρτα με μαγνήτες και 2 πλαστικά
χερουλά και 2 σχαρες. Δέχεται πιάτο με
διάμετρο έως 32 cm.

Electric insulated inox 
Hot Box 500W (30-90°C), 
doors with a magnetic latch 
and 2 plastic handles and 2 grids. 
Suitable for plates up to 32cm.
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κουδούνι υποδοχής

30.40307 κουδούνι υποδοχής
8,5 cm | 6 cm
συσκ.: 1 6,18 €

παιδικό κρεβάτι | baby bed «Sleep’n play»

σκαμνιά βαλιτσών | luggage racks

• Μεταλλικός πτυσσόμενος σκελετός | Re-inforced and soft covered
metal frame, easily foldable

• Έγχρωμα προστατευτικά γωνίας | Colored corner protection

• Διατίθεται με στρώμα 2cm (πάχος) | Standard matress 2 cm
(thickness)

• 2 ημιδιαφανείς πλευρές με πλέγμα | 2 translucent sides with mesh

• Άνοιγμα στο πλάι με φερμουάρ | Side opening with zipper

• Φορητό με λαβή μεταφοράς | Portable with carry handle

• 2 ρόδες 10 cm | 2 castors 10 cm

Αναδιπλούμενα σκαμνιά βαλιτσών χρωμίου 
με μαύρους ιμάντες. Διάμετρος σωλήνα 2,5 cm.

Folding suitcase rack in chromed metal with straps
in black PVC.  Tubular diam. 2,5 cm* «Luggage rack CR»

AD00031 max 60 kgr
68x43 cm | 52 cm

* «Luggage rack CR S»
AD00032 με πλάτη | with backrest 

max 60 kgr
68x43 cm |  71,5 cm

* «baby bed «Sleep’n play»»
090300PL max 15 kgr

125x65 cm | 76 cm

* «Luggage rack BR»
AD00033 max 60 kgr

68x43 cm | 52 cm

* «Luggage rack BR S»
AD00034 με πλάτη | with backrest 

max 60 kgr
68x43 cm |  71,5 cm

Άνετο, ασφαλές, εύκολο στην αποθήκευση. Προαιρετικό στρώμα μακροήμερους διαμονής.
Large, comfortable and versatile (bed and secured play area), this bed is also very convenient as it can be completely
folded for storage. The optional comfort mattress is ideal for longer stays.

Αναδιπλούμενα σκαμνιά βαλιτσών χρυσαφί με
μαύρους ιμάντες. Διάμετρος σωλήνα 2,5 cm.

Folding suitcase rack in gold finish with straps in
black PVC.  Tubular diam. 2,5 cm
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κορδόνια «σχοινί» | cords 1,5m
* κόκκινο/red | inox
030301 CR συσκ.: 1

* κόκκινο/red / brass
030301 BR συσκ.: 1

* μπλε/blue / inox
030302 CR συσκ.: 1

* μπλε/blue / brass
030302 BR συσκ.: 1

* μπεζ/beige / inox
030303 CR συσκ.: 1

* μπεζ/beige / brass
030303 BR συσκ.: 1

* μαύρο/black / inox
030304 CR συσκ.: 1

* μαύρο/black / brass
0303024 BR συσκ.: 1

* inox, Α3
030202IN πίνακας: εξωτερικά steel / 

εσωτερικά μαύρος
frame:  outside steel, 

inner black

* inox, Α4
030201IN πίνακας: εξωτερικά inox / 

εσωτερικά μαύρος
frame:  outside steel, 

inner black

* polished brass, Α3
030202BR πίνακας: εξωτερικά steel / 

εσωτερικά χρυσό
frame:  outside steel, 

inner gold-colored

* polished brass, Α4
030201BR πίνακας: εξωτερικά steel / 

εσωτερικά χρυσό
frame:  outside steel, 

inner gold-colored

Δέχονται μέχρι και 
4 κορδόνια.

πινακίδες ανακοινώσεων | information panels
Οι πινακίδες 

μπορούν να τοποθετηθούν 
οριζόντια ή κάθετα στα κολωνάκια.

Information panels can be used 
in portrait or landscape orientation

κολωνάκια | posts

*
«Sipga» brass
030100 BR
5/30 cm | 91 cm

*
«Sipga» inox
030100 IN
5/30 cm | 91 cm

30.41620
inox
51 cm | 93,5 cm
συσκ.: 1
46,62 €

30.41621
inox, με 
ανασυρόμμενη
ταινία
with intergrated
belt
36 cm | 82,5 cm
συσκ.: 1
52,59 €

30.41622
gold
51 cm | 93,5 cm
συσκ.: 1
51,11 €

κορδόνια «σχοινί» | cords 1,5m

30.41623 κόκκινο - inox
810453 red - inox

συσκ.: 1               18,14 €

30.41625 κόκκινο - χρυσό
810477 red - gold

συσκ.: 1               18,90 €

30.41624 μπλε - inox
810460 blue- inox

συσκ.: 1               18,14 €
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030303 BR συσκ.: 1

* μαύρο/black / inox
030304 CR συσκ.: 1

* μαύρο/black / brass
0303024 BR συσκ.: 1

* inox, Α3
030202IN πίνακας: εξωτερικά steel / 

εσωτερικά μαύρος
frame:  outside steel, 

inner black

* inox, Α4
030201IN πίνακας: εξωτερικά inox / 

εσωτερικά μαύρος
frame:  outside steel, 

inner black

* polished brass, Α3
030202BR πίνακας: εξωτερικά steel / 

εσωτερικά χρυσό
frame:  outside steel, 

inner gold-colored

* polished brass, Α4
030201BR πίνακας: εξωτερικά steel / 

εσωτερικά χρυσό
frame:  outside steel, 

inner gold-colored

Δέχονται μέχρι και 
4 κορδόνια.

πινακίδες ανακοινώσεων | information panels
Οι πινακίδες 

μπορούν να τοποθετηθούν 
οριζόντια ή κάθετα στα κολωνάκια.

Information panels can be used 
in portrait or landscape orientation

κολωνάκια | posts

*
«Sipga» brass
030100 BR
5/30 cm | 91 cm

*
«Sipga» inox
030100 IN
5/30 cm | 91 cm

30.41620
inox
51 cm | 93,5 cm
συσκ.: 1
46,62 €

30.41621
inox, με 
ανασυρόμμενη
ταινία
with intergrated
belt
36 cm | 82,5 cm
συσκ.: 1
52,59 €

30.41622
gold
51 cm | 93,5 cm
συσκ.: 1
51,11 €

κορδόνια «σχοινί» | cords 1,5m

30.41623 κόκκινο - inox
810453 red - inox

συσκ.: 1               18,14 €

30.41625 κόκκινο - χρυσό
810477 red - gold

συσκ.: 1               18,90 €

30.41624 μπλε - inox
810460 blue- inox

συσκ.: 1               18,14 €
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σταχτοδοχεία | ashtrays

*27.00579 σταχτοδοχείο δαπέδου,
inox, με κάδο
floor standing ashtray
with ashtray insert
24x24 cm | 86 cm
συσκ.: 1 142,50 €

*27.00574 σταχτοδοχείο δαπέδου
standing ashtray
40 cm | 60 cm
συσκ.: 1 80,00 €

27.00575 σταχτοδοχείο δαπέδου,
με κάδο, inox
litter bin / ashtray
30 cm | 60 cm
συσκ.: 1 65,00 €

*34.60165 σταχτοδοχείο επιτοίχιο
inox, με αφαιρούμενο
κάδο και κλειδαριά
26χ28χ16 cm
συσκ.: 1 55,83 €

30.41406 σταχτοδοχείο επιτοίχιο
inox
wall mounted ashtray
7,5 cm | 46 cm
συσκ.: 1 72,25 €

30.41407 σταχτοδοχείο δαπέδου
inox
wall mounted ashtray
17 cm | 92 cm
συσκ.: 1 110,21 €

πινακίδες wet floor | wet floor signs

πινακίδα «Attention» σε 5 γλώσσες 
wet floor sign, warning in 5 languages

30.40354 30 cm | 61,5 cm
συσκ.: 1 7,66 €

κάδοι | bins

21.73181 κάδος κήπου πεντάλ
με ρόδες, λευκός
outdoor white pendal bin 
with wheels
110 lt
49χ57χ89 cm
συσκ.: 3 71,74 €

21.76805 κάδος κήπου με ρόδες
outdoor bin with wheels
110 lt
58x52x88 cm
συσκ.: 4 37,93 €

κάδος απορριμμάτων «Pivot», 
waste bin «Pivot»
40 cm | 75 cm

26.21088 60 lt
συσκ.: 1 11,00 €
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βάση συγκράτησης σακούλας | trash bag holder

30.41076 βάση συγκράτησης 
σακούλας σκουπιδιών 
trash bag holder
42χ58 cm | 96 cm
συσκ.: 1 103,48 €

νέο
προϊό

ν
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κάδοι «Pacific flip»«Bullet roll top» «Chic Bin»

κάδοι «Swing Top»

«Knit»καλάθια δωματίων

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

21.55303
κάδος ανθρακί 
10 lt
25,4x25,4 cm | 38,8 cm
συσκ.: 6 5,06 €

21.78045
κάδος ανθρακί 
25 lt
34x34 cm | 57 cm
συσκ.: 5 9,67 €

21.55301
κάδος ανθρακί 
50 lt
39,1x39,1 cm | 74 cm
συσκ.: 6 17,84 €

21.18666
καλάθι δωματίου
«My Style», καφέ 
29 cm | 33 cm 
συσκ.: 1 5,07 €

21.18667
καλάθι δωματίου
«My Style», μπεζ 
29 cm | 33 cm 
συσκ.: 1 5,07 €

21.76712
κουτί large μαύρο
«Unibox»
43x24,5 cm | 35 cm
συσκ.: 1 8,79

21.30093
καλάθι αχρήστων 
μπεζ,
23,9x23,1 cm | 27,2 cm
συσκ.: 5 6,20 €

21.30094
καλάθι αχρήστων 
καφέ,
23,9x23,1 cm | 27,2 cm
συσκ.: 5 6,20 €

21.30102
καλάθι αχρήστων 
γαλάζιο,
23,9x23,1 cm | 27,2 cm
συσκ.: 5 6,20 €

21.86133
κάδος ανθρακί/ασημί
10 lt
18,9x23,5 cm | 35 cm
συσκ.: 4 4,95 €

21.86157
κάδος ανθρακί/ασημί 
25 lt
26x34 cm | 47 cm
συσκ.: 4 9,03 €

21.86181
κάδος ανθρακί/ασημί
50 lt
29,4x37,6 cm | 65,3
συσκ.: 4 13,55 €

21.21046
κάδος πεντάλ
«Chic Bin M» 
coffe menu
30-35 lt
26,5x40,5 cm | 45 cm
συσκ.: 4 24,07 €

21.21049
κάδος πεντάλ
«Chic Bin L» 
coffe menu
50-60 lt
29x44,5 cm | 60,5 cm
συσκ.: 3 30,05 €

21.67910
κάδος, γρανίτης 
10 lt
24,6x19,8 cm | 37,3 cm
συσκ.: 6 4,90 €

21.67908
κάδος, γρανίτης 
15 lt
30,6x24,8 cm | 41,8 cm
συσκ.: 6 6,90 €

21.68013
κάδος, γρανίτης 
25 lt
34,6x27,8 cm | 51,1 cm
συσκ.: 4 12,56 €

21.67909
κάδος, ασημί 
50 lt
40,6x34 cm | 66,8 cm
συσκ.: 3 18,39 €
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Ν21.21924
μπολ ανάμειξης 
«Essentials»
λευκό, 3,5 lt
26x23,3 cm | 15,2 cm
συσκ.: 1/6 2,58 €

21.21925
μπολ ανάμειξης 
«Essentials»
πράσινο, 3,5 lt
26x23,3 cm | 15,2 cm
συσκ.: 1/6 2,58 €

21.21928
μπολ ανάμειξης 
«Essentials»
λευκό, 2,5 lt
23x21 cm | 12,2 cm
συσκ.: 1/6 2,29 €

21.21942
μπολ ανάμειξης 
«Essentials»
πράσινο, 2,5 lt
23x21 cm | 12,2 cm
συσκ.: 1/6 2,29 €

21.21933
σουρωτήρι μεγάλο
λευκό
28x23,5 cm | 13,4 cm
συσκ.: 1/6 2,73 €

21.59429
λεκάνη τετράγ, 10 lt
35x35cm | 12 cm
συσκ.: 1/5 3,20 €

21.59433
λεκάνη τετράγ, 15 lt
40x40cm | 15 cm
συσκ.: 1/5 3,99 €

21.59430
λεκάνη, 2,5 lt
24 cm | 10 cm
συσκ.: 1/5 1,15 €

21.64652
κουβάς γρανίτης
10 lt
29 cm | 27,9 cm
συσκ.: 1/10 2,11 €

21.99472
κουβάς με στίφτη
κόκκινος, 15 lt
29,5χ38,5 cm | 42,5 cm
συσκ.: 1/12 6,90 €

21.73460
πιατοθήκη με δίσκο
ανθρακί
45χ38 cm
συσκ.: 1/10 6,03 €

21.23899
πιατοθήκη παραλ/μη
λευκή
39,1χ29 cm | 10,9 cm
συσκ.: 1/5 3,69 €

21.23900
πιατοθήκη παραλ/μη
γκρι
39,1χ29 cm | 10,9 cm
συσκ.: 1/5 3,69 €

21.23903
πιατοθήκη 
τετράγωνη, λευκή
39,1χ39,1 cm | 10,9 cm
συσκ.: 1/5 4,41 €

21.23904
πιατοθήκη 
τετράγωνη, γκρι
39,1χ39,1 cm | 10,9 cm
συσκ.: 1/5 4,41 €

εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων

κάδοι πεντάλ

26.21041
κάδος απορριμμάτων
«Chic Bin S Steel»
ασημί, 10 lt
17x27 cm | 30 cm
συσκ.: 5 9,98 €

26.21045
κάδος απορριμμάτων
«Chic Bin M Steel»
ασημί, 35 lt
26,5x40,5 cm | 45 cm
συσκ.: 4 24,07 €

26.21048
κάδος απορριμμάτων
«Chic Bin L Steel»
ασημί, 50 lt
29x44,5 cm | 60,5 cm
συσκ.: 3 30,05 €

26.21074
κάδος απορριμμάτων
«Chic Bin Paprika»
κόκκινος, 35 lt
26,5x40,5 cm | 45 cm
συσκ.: 4 20,60 €

26.21051
κάδος απορριμμάτων
«Compatta», γκρι, 
38χ28 cm | 43 cm
συσκ.: 5 10,60 €

26.21059
κάδος απορριμμάτων
«Koral Bin S»
λευκός, 10 lt
19x24 cm | 28 cm
συσκ.: 6 5,50 €

26.21058
κάδος απορριμμάτων
«Koral Bin S»
γκρι, 10 lt
19x24 cm | 28 cm
συσκ.: 6 5,50 €

26.21060
κάδος απορριμμάτων
«Koral Bin S»
διάφανος/μπλε, 10 lt
19x24 cm | 28 cm
συσκ.: 6 5,50 €
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μπολ ανάμειξης 
«Essentials»
λευκό, 3,5 lt
26x23,3 cm | 15,2 cm
συσκ.: 1/6 2,58 €

21.21925
μπολ ανάμειξης 
«Essentials»
πράσινο, 3,5 lt
26x23,3 cm | 15,2 cm
συσκ.: 1/6 2,58 €

21.21928
μπολ ανάμειξης 
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λευκό, 2,5 lt
23x21 cm | 12,2 cm
συσκ.: 1/6 2,29 €

21.21942
μπολ ανάμειξης 
«Essentials»
πράσινο, 2,5 lt
23x21 cm | 12,2 cm
συσκ.: 1/6 2,29 €

21.21933
σουρωτήρι μεγάλο
λευκό
28x23,5 cm | 13,4 cm
συσκ.: 1/6 2,73 €

21.59429
λεκάνη τετράγ, 10 lt
35x35cm | 12 cm
συσκ.: 1/5 3,20 €

21.59433
λεκάνη τετράγ, 15 lt
40x40cm | 15 cm
συσκ.: 1/5 3,99 €

21.59430
λεκάνη, 2,5 lt
24 cm | 10 cm
συσκ.: 1/5 1,15 €

21.64652
κουβάς γρανίτης
10 lt
29 cm | 27,9 cm
συσκ.: 1/10 2,11 €

21.99472
κουβάς με στίφτη
κόκκινος, 15 lt
29,5χ38,5 cm | 42,5 cm
συσκ.: 1/12 6,90 €

21.73460
πιατοθήκη με δίσκο
ανθρακί
45χ38 cm
συσκ.: 1/10 6,03 €

21.23899
πιατοθήκη παραλ/μη
λευκή
39,1χ29 cm | 10,9 cm
συσκ.: 1/5 3,69 €

21.23900
πιατοθήκη παραλ/μη
γκρι
39,1χ29 cm | 10,9 cm
συσκ.: 1/5 3,69 €

21.23903
πιατοθήκη 
τετράγωνη, λευκή
39,1χ39,1 cm | 10,9 cm
συσκ.: 1/5 4,41 €

21.23904
πιατοθήκη 
τετράγωνη, γκρι
39,1χ39,1 cm | 10,9 cm
συσκ.: 1/5 4,41 €

εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων

κάδοι πεντάλ

26.21041
κάδος απορριμμάτων
«Chic Bin S Steel»
ασημί, 10 lt
17x27 cm | 30 cm
συσκ.: 5 9,98 €

26.21045
κάδος απορριμμάτων
«Chic Bin M Steel»
ασημί, 35 lt
26,5x40,5 cm | 45 cm
συσκ.: 4 24,07 €

26.21048
κάδος απορριμμάτων
«Chic Bin L Steel»
ασημί, 50 lt
29x44,5 cm | 60,5 cm
συσκ.: 3 30,05 €

26.21074
κάδος απορριμμάτων
«Chic Bin Paprika»
κόκκινος, 35 lt
26,5x40,5 cm | 45 cm
συσκ.: 4 20,60 €

26.21051
κάδος απορριμμάτων
«Compatta», γκρι, 
38χ28 cm | 43 cm
συσκ.: 5 10,60 €

26.21059
κάδος απορριμμάτων
«Koral Bin S»
λευκός, 10 lt
19x24 cm | 28 cm
συσκ.: 6 5,50 €

26.21058
κάδος απορριμμάτων
«Koral Bin S»
γκρι, 10 lt
19x24 cm | 28 cm
συσκ.: 6 5,50 €

26.21060
κάδος απορριμμάτων
«Koral Bin S»
διάφανος/μπλε, 10 lt
19x24 cm | 28 cm
συσκ.: 6 5,50 €
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Ο ηγέτης στην αγορά πλαστικών υπόστεγων και αποθηκευ-
τικών λύσεων εξωτερικού χώρου. 

Η λογική πίσω από κάθε προϊόν Keter είναι η βελτίωση της
καθημερινότητας των ανθρώπων. Όλα τα προϊόντα της προ-
σφέρουν πραγματικές λύσεις με απλές φόρμες.

Διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα και υποστηρίζονται
με εγγυήσεις.

Σεβόμενη το περιβάλλον κατασκευάζει τα προϊόντα της από
100% ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο

τραπεζάκι «Knit» με αποθηκευτικό χώρο 

σκαμπό
«Cozy»

26.00024
κάθισμα σε χρώμα μπεζ

57 | 31,4 cm
συσκ.: 1 45,00€

26.00023
κάθισμα σε χρώμα καφέ
57 | 31,4 cm
συσκ.: 1 45,00 €

26.00026
σε χρώμα μπεζ
40,6 | 41,3 cm
συσκ.: 1 33,00 €

26.00140
σε χρώμα μωβ
40,6 | 41,3 cm
συσκ.: 1 33,00 €

26.00141
σε χρώμα μπλε
40,6 | 41,3 cm
συσκ.: 1 33,00 €

26.00025 
σε χρώμα καφέ
40,6 | 41,3 cm
συσκ.: 1 33,00 €

26.00117
γλάστρα μωβ, 3,2 lt
28 cm | 18 cm
συσκ.: 1 19,80 €

26.00119
γλάστρα μωβ, 9,4 lt
36 cm | 22,5 cm
συσκ.: 1 25,00 €

26.00118
γλάστρα γκρι, 3,2 lt
28 cm | 18 cm
συσκ.: 1 19,80 €

26.00120
γλάστρα γκρι, 9,4 lt
36 cm | 22,5 cm
συσκ.: 1 25,00 €

26.00139
κάθισμα σε χρώμα μπλε

57 | 31,4 cm
συσκ.: 1 45,00€

26.00138
κάθισμα σε χρώμα μωβ
57 | 31,4 cm
συσκ.: 1 45,00 €

κάθισμα «Knit»

26.00133
σκαμπό καφέ
35 cm | 44 cm
συσκ.: 1 16,55 €

26.00134
σκαμπό καφέ
35 cm | 66 cm
συσκ.: 1 29,50 €

νέο
προϊό

ν νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ννέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ννέο
προϊό

ν
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ξαπλώστρα Pacific
26.00016 καφέ, 197x75x40,4 cm

συσκ.: 1 138,00 €

26.10016 ξαπλώστρα Jaipur
σε χρώμα γραφίτη
187,5x58,2x29cm
συσκ.: 1 93,00 €
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ξαπλώστρα Pacific
26.00015 γραφίτης, 197x75x40,4 cm

συσκ.: 1 138,00 €

τραπεζάκι/κάθισμα/ψυγείο «Cool Stool»
43,7cm | 44,3 cm

26.00022
σε χρώμα καφέ
συσκ.: 1 42,00 €

26.00130
σε χρώμα καφέ με κορδόνι
συσκ.: 1 39,50 €

τραπεζάκι/κάθισμα/ψυγείο
«Cool Bar»
49,5 cm | 57 cm

26.00150
γκρι/άσπρο

συσκ.: 1 70,00 €
26.00157
άσπρο/γκρι
συσκ.: 1 70,00 €

νέο
προϊό

ν
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26.10078
σετ «Merano» lounge
χρώμα cappuccino με μαξιλάρια sand
καναπές: 128,5x24,4x30,3 cm
πολυθρόνα: 65x62x77 cm
τραπέζι: 92x59x43 cm
συσκ.: 1   309,00 €

«Orlando»
26.10081
lounge set «Orlando», γραφίτης
3 θέσιος καναπές: 126x64,5x75,5 cm
πολυθρόνα: 64,5x64,5x75,5 cm
τραπέζι: 78x58,5x43 cm
συσκ.: 1 404,00 €
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«Merano»

26.10082
σετ «Rio» 
χρώμα γραφίτης
καρέκλα: 78x54x79 cm
τραπέζι: 38x38x37cm
συσκ.: 1 162,50€

26.10083
σετ τραπέζι και 
4 καρέκλες με χέρια 
«Columbia» 
165x94 cm | 74 cm
συσκ.: 1 452,00 €

«Columbia»

«Rio»
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26.10000
σετ μπαλκονιού «Miami» σε χρώμα γραφίτη
τραπέζι: 39χ39 cm | 43 cm
πολυθρόνα: 62x60 cm | 89 cm
συσκ.: 1 150,00€

26.10015
σετ μπαλκονιού «Salemo», καφέ
τραπέζι: 39χ39 cm | 43 cm
πολυθρόνα: 75x66,5 cm | 76 cm
συσκ.: 1 235,00 €

26.10074
τραπέζι «Futura» γραφίτης
165x94 cm | 74 cm
συσκ.: 1 105,00 €

26.10076
τραπέζι «Futura» cappuccino
165x94 cm | 74 cm
συσκ.: 1 105,00 €

26.10075
καρέκλα «Dante» γραφίτης
57x57 cm | 79 cm
συσκ.: 1 13,50 €

26.10079
καρέκλα «Dante» cappuccino
57x57 cm | 79 cm
συσκ.: 1 13,50 €

26.00012
μπουφές «Unity», 

γραφίτης
70x54 cm | 90 cm
συσκ.: 1 162,50 €
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«Miami»

«Salemo»
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26.00028
μπαούλο «Sherwood» 
270 lt, καφέ
117x45 cm | 58 cm
συσκ.: 1 47,00 €

26.00149
μπαούλο 
«Springwood» 
270 lt, γραφίτης
123x53 cm | 57 cm
συσκ.: 1 76,00 €

«Circa»

«Sherwood»

«Comfy»

«Springwood»

26.00007
μπαούλο «Circa», rattan, καφέ
68x68x43,5 cm
συσκ.: 1 65,00 €

26.00129
μπαούλο «Comfy», 270 lt, γραφίτης
117x45 cm | 57 cm
συσκ.: 1 50,00 €
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26.00123
γλάστρα «Conic» 
56,6 lt, καφέ
53,5 cm | 48,5 cm
συσκ.: 1 28,80 €

26.00122
σετ 2 γλάστρες «Style rattan» 
small+medium, καφέ
συσκ.: 1 30,20 €

26.00017
υπόστεγο με βραχίονες «Store-It-Out Midi»
σε χρώμα καφέ/μπεζ
132x74x110 cm
συσκ.: 1 180,00 €

26.00124
σετ 2 γλάστρες «Cube»
S+L, καφέ
συσκ.: 1 41,20 €

«Style rattan»

«Cube»
«Conic»

«Store-It-Out»

26.00115
γλάστρα «Style rattan» 
small, γραφίτης
28,5 cm | 43,5 cm
23,6 lt
συσκ.: 1 16,10 €
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26.00116
γλάστρα «Style rattan» 
medium, γραφίτης
55,4 lt
38,5 cm | 57 cm
συσκ.: 1 24,80 €


