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τρόλεϊ γκαρνταρόπμα
Ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στον ξενοδοχειακό χώρο
και όχι μόνο. Η Caddie είναι ηγετική εταιρία και στις αγορές
εξοπλισμών super markets, αεροδρομίων, νοσοκομείων,
logistcs. Ιδρύθηκε το 1928, έχει 7 θυγατρικές και 150 αντιπροσώπους σε όλο τον κόσμο.
Η Caddie είναι συνώνυμο των τρόλεϊ και έτσι συμβαίνει
και στη χώρα μας. Τα τρόλεϊ ορόφων και υποδοχής εξοπλίζουν τα πιο διάσημα και επώνυμα ξενοδοχεία σε όλο
τον κόσμο.

*
9 972 62 45

τρόλεϊ γκαρνταρόμπα
«Grament Rail»
με σχάρα καπέλων
chrome & polyester
132x60x172 cm
συσκ.: 1
698,00 €

τρόλεϊ room service
τρόλεϊ αποσκευών «Transbag 1»
*
9 992 53 57

*
9 972 90 14

τρόλεϊ αποσκευών
«Transbag 1»
brussed steel
αντέχει βάρος 200 kgr
112x65x192 cm

100x100x81,5 cm
συσκ.: 1
1.160,00 €

Επιλογή από 3 χρώματα μοκέτας:
γκρι, κόκκινο, μαύρο.
Προαιρετικά φουσκωτές ρόδες.
συσκ.: 1
3.990,00 €

57

81,5
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τρόλεϊ Room Service
πτυσσόμενο, μεταλλικός
σκελετός slate γκρι με
βαφή polyester, ξύλινο
καπάκι (υψηλής
πυκνότητας polywood)
και υποδοχή για
thermobox.

τρόλεϊ αποσκευών «Transbag 3»

100

100

θερμοθάλαμος
*
9 972 92 01

τρόλεϊ αποσκευών
«Transbag 3»

*

chrome
αντέχει βάρος 200 kgr
112x65x190 cm

9 992 19 17

θερμοθάλαμος
inox, 300 W
41,5x41x51,5 cm
συσκ.: 1
2.390,00 €

Επιλογή από 3 χρώματα μοκέτας:
γκρι, κόκκινο, μαύρο.
Προαιρετικά φουσκωτές ρόδες.
συσκ.: 1
1.650,00 €

πινακίδες ανακοινώσεων
τρόλεϊ αποσκευών «Hand truck»

Δέχονται μέχρι και
4 κορδόνια.

τρόλεϊ αποσκευών «Hand truck»
πτυσσόμενο με φουσκωτές ρόδες,
aluminium
αντέχει βάρος 200 kgr
76x50x123 cm ανοιχτό
32x50x123 cm κλειστό
*
τρόλεϊ «Hand truck»
9 972 70 11

κόκκινη μοκέτα

συσκ.: 1

*
9 972 72 11

1.295,00 €

τρόλεϊ «Hand truck»
μαύρη μοκέτα

συσκ.: 1

1.295,00 €

*
8 890 75 14

πινακίδα ανακοινώσεων
brushed steel, Α3
πίνακας: εξωτερικά steel /
εσωτερικά μαύρος
συσκ.: 1
549,00 €

*
8 890 78 14

πινακίδα ανακοινώσεων
brushed steel, Α4
πίνακας: εξωτερικά steel /
εσωτερικά μαύρος
συσκ.: 1
498,00 €

9 922 82 40

τρόλεϊ «Passepartout»
με δύο ράφια, μαύρα
επιχρωμιωμένη
μεταλλική κατασκευή
93χ61χ89 cm
συσκ.: 1

*
9 922 83 40

890,00 €

τρόλεϊ «Passepartout»
με τρία ράφια, μαύρα
επιχρωμιωμένη
μεταλλική κατασκευή
93χ61χ103cm
συσκ.: 1

1.090,00 €

τρόλεϊ απλύτων «Caddie X»

*

102,5

113,5

9 941 10 45

*
9 943 11 50

54

55

τρόλεϊ «Caddie X 140L»
πτυσσόμενο τρόλεϊ για
άπλυτα με ενισχυμένο
σάκο με κορδόνι

*
9 999 12 97

82x68x140,5 cm
συσκ.: 1
1.690,00 €

τρόλεϊ ορόφων «Fidji 2»
Compact σχεδιασμός για μικρούς διδρόμους και κρουαζιερόπλοια.
Ατσάλινος σκελετός, γκρι slate,
polyester, βαρύ.
2 ρυθμιζόμενα στο
ύψος ράφια με κλείδωμα.
Μαλακός γκρι προφυλακτήρας που δεν
γδέρνει τους τοίχους.
Συστήματα στήριξης
σάκων, λινός μπεζ
σάκος 100 L (9 993
90 50) και πλαστική
σακούλα 80 L.

55x54x102,5 cm
συσκ.: 1
498,00 €

*

ενισχυμένος σάκος
με κορδόνι για τρόλεϊ

*

9 995 45 40

9 995 20 45

42χ42χ81 cm
συσκ.: 1
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τρόλεϊ «Bar service Lotus»
με 2 ρυθμιζόμενα ράφια
(χωρίς χρήση εργαλείων),
πόρτα roller που κλειδώνει, 4 ρόδες
(2 περιστρεφόμενες,
2 σταθερές)

95,00 €

τρόλεϊ «Fidji 2»
158,8x45x122,5 cm
συσκ.: 1
1.650,00 €

θήκη μικροαντικειμένων
χρώμα slate γκρι
29x48 cm
συσκ.: 1
215,00 €

τρόλεϊ απλύτων «Caddie SAC»
τρόλεϊ απλύτων «Trisac»
*
2 284 03 45

τρόλεϊ «Trisac»
πτυσσόμενο τρόλεϊ
για άπλυτα με τρεις
σάκους με κορδόνι
και καπάκια
134x58x100 cm
συσκ.: 1
865,00 €

*

σάκος πράσινος

2 283 52 50

συσκ.: 1

*

σάκος κόκκινος

2 283 53 50

*
2 283 54 50

*
2 283 62 50

συσκ.: 1

65,00 €

65,00 €

σάκος κίτρινος

συσκ.: 1

9 941 75 58

«Caddie SAC 180L»
τρόλεϊ για άπλυτα με
ενισχυμένο καφέ σάκο
80χ57χ90,5 cm
συσκ.: 1
640,00 €

*
9 943 75 58

ενισχυμένος σάκος
με κορδόνι για τρόλεϊ
66x46x60 cm
συσκ.: 1

*
9 941 86 54

105,00 €

«Caddie SAC 270L»
τρόλεϊ για άπλυτα με
ενισχυμένο καφέ σάκο
92χ68χ90,5 cm
συσκ.: 1
759,00 €

65,00 €

σάκος μπλε

συσκ.: 1

*

*
9 943 86 58

ενισχημένος σάκος
με κορδόνι για τρόλεϊ
78x58x60 cm

65,00 €

συσκ.: 1

143,00 €

υ π ο δ ο χ ή

*

τρόλεϊ «Bar Service Lotus»
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τρόλεϊ «Pessepartout»

κάδοι πεντάλ

με μεταλλικά χρώματα
21.85376

κάδος πεντάλ
5 lt
24,6x21x27,7 cm
συσκ.: 1
11,90 €
21.85374

κάδος πεντάλ μαύρος
5 lt
24,6x21x27,7 cm
συσκ.: 1
11,90 €
21.85380

κάδος πεντάλ,
κόκκινος, 5 lt

«Slim Bin»

24,6x21x27,7 cm
11,90 €

συσκ.: 1

21.13300
21.69795

κάδος πεντάλ

20 lt
30,8x28,1x44,8 cm
συσκ.: 1
29,90 €

21.76454

κάδος πεντάλ μαύρος

20 lt
30,8x28,1x44,8 cm
συσκ.: 1
29,90 €

κάδος ασημί

21.13298

κάδος ασημί

25 lt
25x42x45,5 cm
συσκ.: 1
39,90 €

40 lt
25x42x61 cm

*

*

κάδος μαύρος

συσκ.: 1

48,00 €

κάδος μαύρος

25 lt
25x42x45,5 cm
συσκ.: 1
39,90 €

40 lt
25x42x61 cm

*

*

συσκ.: 1

48,60

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
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21.76458

κάδος πεντάλ,
κόκκινος, 20 lt

30,8x28,1x44,8 cm
29,90 €

συσκ.: 1

21.81125

κάδος κόκκινος
25 lt
25x42x45,5 cm
συσκ.: 1
39,90 €

κάδοι «Decobin»

κάδος πεντάλ
40 lt
30,9x34,9x69,7 cm
συσκ.: 1
35,90 €

21.03278

κάδος πεντάλ
«Decobin» ασημί
30 lt
39x29x50,5 cm
συσκ.: 1
34,90 €

21.81134

κάδος πεντάλ μαύρος
40 lt
30,9x34,9x69,7 cm
συσκ.: 1
35,90 €

21.81135

κάδος πεντάλ
κόκκινος, 40 lt
30,9x34,9x69,7 cm
συσκ.: 1
35,90 €

21.03286

κάδος πεντάλ
«Decobin» μαύρος
30 lt
39x29x50,5 cm
συσκ.: 1
34,90 €
21.03288

κάδος πεντάλ
«Decobin» κόκκινος
30 lt
39x29x50,5 cm
συσκ.: 1
34,90 €

κάδος κόκκινος
40 lt
25x42x61 cm
συσκ.: 1

48,00

κάδοι πεντάλ

21.04155

21.96624

κάδος πεντάλ
«Kitchen» ασημί

κάδος πεντάλ
«New York City»

50 lt
39x29x73 cm

50 lt
39x29x73 cm
συσκ.: 1

21.88133

21.13591

κάδος πεντάλ
«Kitchen» μαύρος

κάδος πεντάλ
«Coffee»

50 lt
39x29x73 cm

50 lt
39x29x73 cm

συσκ.: 1/20

49,90 €

συσκ.: 1

49,90 €

49,90 €

21.07274

κάδος πεντάλ

κάδος πεντάλ
«Handwriting»

50 lt
39x29x73 cm

50 lt
39x29x73 cm

21.87152

συσκ.: 1

49,90 €

συσκ.: 1

49,90 €

καλάθια δωματίων
νπρέοϊόον

21.10011

21.10008

κάδος flip bin
«London»
χωρίς καπάκι, 25 lt

κάδος flip bin
«Leather»
χωρίς καπάκι 25 lt

21.18666

25,1x32,3x39 cm
συσκ.: 1
8,90 €

25,1x32,3x39 cm
συσκ.: 1
9,50 €

29x33 cm

καλάθι δωματίου
«My Style», καφέ
συσκ.: 1

4,90 €

νπρέοϊόον

21.10009

21.10010

κάδος flip bin
«Paris»
χωρίς καπάκι 25 lt

κάδος flip bin
«Jeans»
χωρίς καπάκι 25 lt

25,1x32,3x39 cm
συσκ.: 1
8,90 €

25,1x32,3x39 cm
συσκ.: 1
9,50 €

29x33 cm

κάδος flip bin
«N.Y.C.»
χωρίς καπάκι 25 lt

21.68851

21.64419

25,1x32,3x39 cm
συσκ.: 1
8,90 €

28χ28χ34 cm

21.10012

καλάθι αχρήστων
μαύρο
συσκ.: 1/1

4,50 €

21.18667

καλάθι δωματίου
«My Style», μπεζ
συσκ.: 1

4,90 €

καλάθι αχρήστων
διάφανο
28χ28χ34 cm
συσκ.: 1

4,50 €

υ π ο δ ο χ ή

49,90 €
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συσκ.: 1/20

κάδοι «Pacific flip»

«Bullet roll top»

21.86133

21.90170

κάδος ανθρακί/ασημί

κάδος ασημί/κόκκινο

10 lt
18,9x23,5x35 cm
συσκ.: 4
4,95 €

10 lt
18,9x23,5x35 cm
συσκ.: 4
4,95 €

10 lt
25,4x25,4x38,8 cm
συσκ.: 6
5,06 €

21.86157

21.90171

κάδος ανθρακί/ασημί

κάδος ασημί/κόκκινο

21.78045

25 lt
26x34x47 cm

25 lt
26x34x47 cm

συσκ.: 4

9,03 €

9,03 €

κάδος ανθρακί

κάδος ανθρακί
25 lt
34x34x57 cm
συσκ.: 5

9,67 €

21.55301

21.86181

21.95024

κάδος ανθρακί/ασημί

κάδος ασημί/κόκκινο

50 lt
29,4x37,6x65,3
συσκ.: 4
13,55 €

50 lt
29,4x37,6x65,3
συσκ.: 4
13,55 €

κάδοι «Swing Top»

κάδος ανθρακί
50 lt
39,1x39,1x74 cm
συσκ.: 6
17,84 €

εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων
21.59429
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συσκ.: 4

21.55303

λεκάνη τετράγωνη
21.67910

κάδος, γρανίτης
10 lt
24,6x19,8x37,3 cm
συσκ.: 6
4,90 €

21.67908

κάδος, γρανίτης
15 lt
30,6x24,8x41,8 cm
συσκ.: 6
7,69 €

10 lt
35x35cm | 12 cm
συσκ.: 1/5
3,52 €
21.59433

λεκάνη τετράγωνη
15 lt
40x40cm | 15 cm
συσκ.: 1/5
4,65 €

κάδος, γρανίτης
25 lt
34,6x27,8x51,1 cm
συσκ.: 4
12,49 €

συσκ.: 1/5

κάδος, ασημί
50 lt
40,6x34x66,8 cm
συσκ.: 3
18,39 €

1,8 lt - 3 lt - 5 lt
συσκ.: 1/12
4,05 €

2,13 €
21.68802

21.59423
λεκάνη, 10,5 lt
36 cm | 16 cm

σετ 3 μπολ ανάμειξης
λευκά
2,77 €

κουβάς γρανίτης
10 lt
29 cm | 27,9 cm
συσκ.: 1/10
2,11 €
21.55265
29,5χ38,5x42,5 cm
συσκ.: 1/12
5,50 €
21.99472

κουβάς με στίφτη
κόκκινος, 15 lt

νπρέοϊόον 29,5χ38,5x42,5 cm
συσκ.: 1/12

1,8 lt - 3 lt - 5 lt
συσκ.: 1/12
4,05 €
21.93947

21.64652

κουβάς με στίφτη
ανθρακί, 15 lt

21.67909

σετ 3 μπολ ανάμειξης
κόκκινα

21.59422
λεκάνη, 6,3 lt
32 cm | 14 cm

συσκ.: 1/5

21.68013

21.68792

5,50 €

σουρωτήρι μεγάλο
πράσινο
30x26,9 cm | 13,3 cm
συσκ.: 1/6
3,40 €
21.73415

πιατοθήκη με δίσκο
ανθρακί
26,5χ42 cm
συσκ.: 1/10

4,45 €

21.73460

πιατοθήκη με δίσκο
ανθρακί
45χ38 cm
συσκ.: 1/10

5,79 €

έπιπλα κήπου «Wicker Corfu»
21.04294
σαλόνι λευκό/γκρι
polypropylene, 4 τμχ.
375,00 €

21.04283
σαλόνι ανθρακί/λευκό
polypropylene, 4 τμχ.
375,00 €

21.04290
σαλόνι καφέ/μπεζ

Τα έπιπλα
συναρμολογούνατι με clip.
Διατίθονται και μεμονωμένα.
Το σετ περιλαμβάνει
διθέσιο καναπέ,
δύο πολυθρόνες,
μαξιάρια και τραπεζάκι.

κάδος πεντάλ

κάδοι κήπου

κάδοι

υ π ο δ ο χ ή

polypropylene, 4 τμχ.
375,00 €
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κάδος απορριμμάτων
πεντάλ,
με ρόδες και καπάκι

21.76805

κάδος κήπου
με ρόδες

80 lt
συσκ.: 1

110 lt
58x52x88 cm
συσκ.: 4

δοχείο απορριμμάτων
με παλινδρομικό
καπάκι
σε διάφορα χρώματα
40 lt

108,78 €

συσκ.: 1

25,54 €

37,93 €

σταχτοδοχεία δαπέδου
21.73551

κάδος κήπου πεντάλ
με ρόδες, πράσινος
110 lt
49χ57χ89 cm
συσκ.: 3

74,00 €

21.73181

κάδος κήπου πεντάλ
με ρόδες, λευκός
110 lt
49χ57χ89 cm
συσκ.: 3

74,00 €

*27.00579
σταχτοδοχείο
δαπέδου, inox,
με κάδο

27.00575
σταχτοδοχείο
δαπέδου, inox,
με κάδο

24x24 cm | 86 cm
συσκ.: 1
130,00 €

30 cm | 60 cm
συσκ.: 1
61,25 €

*27.00574
σταχτοδοχείο
δαπέδου

60.34500
σταχτοδοχείο / κάδος
δαπέδου, inox

40 cm | 60 cm
συσκ.: 1
75,00 €

25 cm | 59 cm
συσκ.: 1/6

22,25 €

ΚΑΔΟΙ

46.08275

46.00403

Η Philips για πάνω από 110 χρόνια, οδηγείται από το πάθος της για την βελτίωση της ποιότητας
ζωής, με την δημιουργία πρωτοποριακών λύσεων. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που ξεχωρίζουν
για τον σχεδιασμό, την τεχνολογία και την εργονομία τους. Οι συσκευές Philips δίνουν λύσεις για
ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ξενοδοχεία.
2 χρόνια εγγύηση και κάλυψη από το δίκτυο Philips σε όλη την Ελλάδα

ηλεκτρικές συσκευές
*
HD8763/01
αυτόματη μηχανή

espresso/capuccino
για παρασκευή 7 τύπων καφέ,
λειτουργεί με κόκκους καφέ,
κεραμικοί μύλοι,
5 ρυθμίσεις αλέσματος,
caraffa για αφρόγαλα,
αυτόματος καθαρισμός και
αφαίρεση αλάτων,
εύκολη συντήρηση
και καθαρισμός

*

HD7462/20

καφετιέρα 1,2 lt
για 10-15 φλιτζάνια καφέ,
γυάλλινη κανάτα,
διακοπή σταξίματος,
aroma swirl για διατήρηση
του αρώματος του καφέ,
αυτόματη απενεργοποίηση,
inox/μαύρο
1.000 W / 220-240 V
συσκ.: 1
31,16 €*

1.850 W / 230 V
498,97 €*

218

*

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

συσκ.: 1

για 10-15 φλιτζάνια καφέ
γυάλλινη κανάτα,
διακοπή σταξίματος,
aroma swirl για διατήρηση
του αρώματος του καφέ,
αυτόματη απενεργοποίηση,
λευκό/μπεζ

HD7461/00

καφετιέρα 1,2 lt
*
HD8821/01
αυτόματη μηχανή

espresso/capuccino
λειτουργεί με κόκκους καφέ,
κεραμικοί μύλοι,
5 ρυθμίσεις αλέσματος,
pannarello για αφρόγαλα,
αυτόματος καθαρισμός και
αφαίρεση αλάτων,
εύκολη συντήρηση
και καθαρισμός
1.850 W / 230 V
συσκ.: 1

326,74 €*

*

HD2648/20

φρυγανιέρα 4 θέσεων
ανεξάρτητη λειτουργία ανά 2
θέσεις, ρυθμίσεις για ψήσιμο,
αναθέρμανση και απόψυξη,
7 σκάλες ψησίματος,
φαρδιές υποδοχές και
για τις πιο παχιές φέτες,
αυτόματη απενεργοποίηση,
ψιχουλοσυλλέκτης
inox
1800 W / 220-240 V
συσκ.: 1
73,18 €*

1.000 W / 220-240 V
συσκ.: 1
23,74 €*
*

HD2595/00

φρυγανιέρα 2 θέσεων
ρυθμίσεις για ψήσιμο,
αναθέρμανση και απόψυξη,
7 σκάλες ψησίματος,
φαρδιές υποδοχές και
για τις πιο παχιές φέτες,
ψιχουλοσυλλέκτης,
λευκό/μπεζ
800 W / 220-240 V
συσκ.: 1
21,49 €*
*

HD2395/00

σαντουιτσιέρα
αντικολλητικές πλάκες,
διακόπτης on-off
για μεγαλύτερη ασφάλεια,
λευκό/μπεζ
820 W / 220-240 V
συσκ.: 1
29,72 €*
* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος ανακύκλωσης.

ηλεκτρικές συσκευές
*

HD4619/20

βραστήρας 0,8 lt
βάση 360°
φίλτρο κατά των αλάτων,
αυτόματη απενεργοποίηση,
εργονομική λαβή,
inox/μαύρο
900 W / 220-240 V
συσκ.: 1
38,70 €*
*

HD4646/00

βραστήρας 1,5 lt
βάση 360°,
φίλτρο κατά των αλάτων,
αυτόματη απενεργοποίηση,
εργονομική λαβή,
λευκό

*

HR1621/00

ραβδομπλέντερ
δοχείο 0,5 lt
αποσπώμενη ράβδος από
ανοξείδωτο ατσάλι,
τεχνολογία ProMix,
λειτουργία turbo,
λευκό
650 W / 220-240 V
συσκ.: 1
30,09 €*

2.400 W / 220-240 V
συσκ.: 1
21,49 €*
HR2744/40

στίφτης εσπεριδοειδών 0,6 lt
διπλής κατεύθυνσης,
διαχωριστής πολτού,
λευκό
25 W / 220-240 V
συσκ.: 1

*

HR2752/90

αθόρυβο μοτέρ,
αυτόματη αναστροφή,
μεταλλικό φίλτρο,
διακοπή σταξίματος,
μαύρο
85 W / 220-240 V

*

450 W / 220-240 V
συσκ.: 1
21,46 €*

21,49 €*

στίφτης εσπεριδοειδών 1,5 lt

συσκ.: 1

λεπίδα από
ανοξείδωτο ατσάλι
λευκό

50,18 €*

98.96004

HP4935/22

σεσουάρ
6 ρυθμίσεις
ταχύτητας/θερμοκρασίας,
ρύθμιση ψυχρού αέρα,
σύστημα ιονισμού,
μαύρο
2.000 W / 220-240 V
συσκ.: 1
14,84 €*

HR1870/70

αποχυμωτής
2,5 lt χυμού με μία κίνηση
στόμιο τροφοδοσίας XXL,
2 ταχύτητες,
διακοπή σταξίματος,
λεμονοστύφτης,
τεχνολογία QuickClean
για γρήγορο καθάρισμα,
μαύρο
900 W / 220-240 V
συσκ.: 1
178,80 €*
*

HD4933/40

επαγωγική εστία
εξοικονόμηση στο χρόνο
μαγειρέματος έως και 40%,
6 επίπεδα ισχύος,
κουμπιά αφής,
κλείδωμα ασφαλείας
2.000 W / 230 V
36,5χ29χ6,1 cm
συσκ.: 1

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος ανακύκλωσης.

83,65 €*

*

BHD001/00

σεσουάρ
2 ρυθμίσεις ταχύτητας,
μαύρο
1.200 W / 220-240 V
συσκ.: 1
10,61 €*
98.96008

GC1022/40

ατμοσίδερο
αντικολλητική πλάκα
δοχείο νερού 200 ml,
συνεχή παροχή
ατμού 25 g/min,
βολή ατμού 90 g,
προστασία κατά των αλάτων
2.000 W / 220-240 V
συσκ.: 1
17,67 €*

υ π ο δ ο χ ή

*

HR1393/00

μίνι κόφτης 0,7 lt
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98.96003

ρολό αντικολλητικό χαρτί ψησίματος
05.32305
ρολό αντικολλητικό χαρτί
πλάτος: 36 cm
μήκος: 50 m
συσκ.: 1/8
3,38 €
05.32306
ρολό αντικολλητικό χαρτί
σε κουτί με πριόνι
πλάτος: 36 cm
μήκος: 50 m
συσκ.: 1/6
3,50 €

Η εταιρία Cuki - Cofresco κατέχει ηγετική θέση
στα είδη συσκευασίας τροφίμων και διακρίνεται
για την ποιότητα και τα πρωτοποριακά προϊόντα,
μέσα από μια μεγάλη γκάμα ειδικά σχεδιασμένη
για τις ανάγκες τόσο του τελικού καταναλωτή όσο
και του επαγγελματία. Η Cuki - Cofresco διακρίνεται και έχει αναγνωριστεί από οργανισμούς πιστοποίησης για τη συνέπειά της στην ποιότητα
αλλά και τον σεβασμό της στο περιβάλλον.
Η Cuki - Professional είναι το τμήμα της Cuki Cofresco με σκεύη τροφίμων μιας χρήσης και
είδη συσκευασίας που απευθύνεται στην ευρεία
και διαφοροποιημένη αγορά του επαγγελματικού
εξοπλισμού που περιλαμβάνει βιομηχανίεs τροφίμων, αεροπορικές εταιρίες, catering, επιχειρήσεις εστίασης και delicatessen.

05.32307
ρολό αντικολλητικό χαρτί
πλάτος: 40 cm
μήκος: 50 m
συσκ.: 1/12
3,43 €
05.32308
ρολό αντικολλητικό χαρτί
σε κουτί με πριόνι
πλάτος: 40 cm
μήκος: 50 m
συσκ.: 1/12
4,11 €

ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
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σκεύη αλουμινίου μιας χρήσης χωρίς καπάκι
134

05.32016

05.32021

σκεύος αλουμινίου, 326 cl

20,6x8,6 cm | 5,1 cm

32,2x26,2 cm | 5 cm

συσκ.: 100/1.600

συσκ.: 50/300

106

σκεύος αλουμινίου, 44 cl
19,4x12,5 cm | 2,4 cm
συσκ.: 100/1.600
0,042 €
110

05.32018

σκεύος αλουμινίου, 49 cl
0,039 €

σκεύος αλουμινίου, 500 cl
39,6x33,5 cm | 4,8 cm
0,286 €

συσκ.: 120

501

05.32023
8,8 cm | 3,8 cm
συσκ.: 100/4.000

0,023 €

112

05.32019

σκεύος αλουμινίου, 61 cl
20,6x13,8 cm | 2,8 mm
0,048 €

συσκ.: 100/1.200

115

σκεύος αλουμινίου, 86,5 cl
23,6x10,3 cm | 5 cm
0,064 €

523

05.32024

σκεύος αλουμινίου, 43 cl
17,4 cm | 2,3 cm
συσκ.: 125/1.250

συσκ.: 125/1.500

210

05.32022

σκεύος αλουμινίου, 13,5 cl

15x12,4 cm | 4,4 cm

05.32020

0,074 €

0,172 €

05.32017

συσκ.: 125/2.000

R61G

σκεύος αλουμινίου, 60 cl

05.32025

0,042 €
149

σκεύος αλουμινίου, 225 cl
31,2x21,1 cm | 4,3 cm
0,116 €

συσκ.: 1/450

σκεύη αλουμινίου μιας χρήσης με καπάκι
128

05.32026

σκεύος αλουμινίου, 43,5 cl
14,6x12,1 cm | 4 cm
0,038 €

05.32027
COP 127-128CA
καπάκι, 14x11,5 cm
συσκ.: 104/2.080
0,021 €
220

05.32004

σκεύος αλουμινίου, 67,5 cl
0,048 €

05.32005
COP 220CA
καπάκι, 19,4x11,4 cm
συσκ.: 100/1.200
0,027 €
533

05.32006

σκεύος αλουμινίου, 69,3 cl
18,5 cm | 3,7 cm
συσκ.: 100/600

0,054 €

05.32007
COP 533-540CA
καπάκι, 18,1 cm
συσκ.: 100/600
0,038 €
162

05.32000

σκεύος αλουμινίου, 90 cl

05.32009
COP 129CA
καπάκι, 21,8x16,8 cm
συσκ.: 100/700
0,040 €
05.32010

204

σκεύος αλουμινίου, 200 cl
συσκ.: 100/400

0,125 €

05.32011
COP 204CA
καπάκι, 25,4x18,4 cm
συσκ.: 100/400
0,050 €
05.32012

102

σκεύος αλουμινίου, 200 cl
31,4x21,7 cm | 4,2 cm
0,160 €

συσκ.: 150/450

05.32013
COP 102CA
καπάκι, 30,8x20,8 cm
συσκ.: 150/450
0,078 €
05.32014

131

σκεύος αλουμινίου, 308 cl
31,9x25,9 cm | 5 cm

20,1x13,6 cm | 5 cm
συσκ.: 100/1.000

22,3x17,3 cm | 3,5 cm
0,065 €

συσκ.: 100/800

26x19 cm | 5,6 cm

20x12 mm | 4,5 cm
συσκ.: 100/1.800

129

σκεύος αλουμινίου, 110 cl

0,060 €

0,189 €

05.32015
COP 131CA
καπάκι, 31,4x25,4 cm
συσκ.: 80/320
0,096€
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05.32001
COP 162CA
καπάκι, 19,6x13,1 cm
συσκ.: 100/1.000
0,030 €

συσκ.: 160/320

α ν α λ ώ σ ι μ α

συσκ.: 100/1.000

05.32008

ρολό μεμβράνη
05.32302
ρολό μεμβράνη PVC
πλάτος: 30 cm
μήκος: 300 m
συσκ.: 1/3

3,65 €

ρολό αλουμινόχαρτο

05.32303
ρολό μεμβράνη PVC
για microwave
σε κουτί με πριόνι
πλάτος: 30 cm
μήκος: 300 m
συσκ.: 1/9

05.32300
ρολό αλουμινόχαρτο
πλάτος: 30 cm
μήκος: 100 m
6,24 €

05.32304
ρολό μεμβράνη PVC
σε κουτί με πριόνι
πλάτος: 30 cm
μήκος: 300 m
συσκ.: 1/9

συσκ.: 1/9

5,18 €

05.32301
ρολό αλουμινόχαρτο
σε κουτί με πριόνι
πλάτος: 30 cm
μήκος: 100 m
3,93 €

συσκ.: 1/9

5,34 €

