
 

 



 

Οι παραλαβές μας βρίσκονται σε 

εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στο 

τέλος Απριλίου. 

 

Για να παραγγείλετε ή να μας 

ρωτήσετε για οποιοδήποτε είδος 

αυτού του καταλόγου, στείλτε μας 

e-mail στο cyclos@outlook.com ή 

τηλεφωνείστε μας στο 2103311876 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ελάχιστη 

παραγγελία για αποστολή σε 

μεταφορική, είναι 150€  
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γκρι 

μπλε 

κλείσιμο velcro  

614-1BS   Τζόκεϊ  με ελαφριά ρίγα σε δύο χρώματα 



613-2BS   
τζόκεϊ  100% 
καμβάς με 

κλείσιμο velcro  

μπεζ  

γκρι  

εκρού 

μπλε 
σκούρο 



2C2-1BS   

 τζόκεϊ  100% 
πετροπλυμένο 

βαμβακερό  
ύφασμα. 

Κλείσιμο με 
μεταλλική 
αγκράφα 



ED1223-BS   

 τζόκεϊ  100% 
βαμβακερό  

Κλείσιμο velcro 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΑΣΟΡΤΙ: 

4 μαύρα 

3 λευκά 

Μπλε σκούρο 

Κόκκινο 

Πορτοκαλί σκούρο 

Ροζ 

Μπεζ 



143-6BS   τζόκεϊ 
δίχρωμα σε 10 χρώματα, 
κατάλληλα για κέντημα, 
στένσιλ κ.λπ. 



143-62BS   
 τζόκεϊ με  
κορδόνι 



228-31BS   τζόκεϊ  
πεντάφυλλο, ακρυλικό ,σε 
χρώματα: μπεζ, μπλε, κρεμ, 
μπλε σκούρο, λευκό 



159BS τζόκεϊ αδιάβροχη καπαρντίνα σε 
3 χρώματα: γαλάζιο, μπεζ, λευκό 



36-1BS 

 τζόκεϊ με ραφτό 
προστατευτικό 

αυχένα 
μπεζ - παραλλαγή 



159 ΑBS τζόκεϊ αδιάβροχη καπαρντίνα με προστατευτικό 
αυχένα σε 2 χρώματα: γαλάζιο και λευκό 

Το μπεζ 

εξαντλήθηκε 



143-11BS τζόκεϊ βαμβακερό 
μαύρο, μπεζ, μπλε & λευκό 



143-5BS τζόκεϊ HELLAS από  
ελαφριά καπαρντίνα σε 3 χρώματα ασορτί 



143-8BS  

τζόκεϊ  
ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ 

βαμβακερό  
σε 4 χρώματα:  

λευκό, ροζ,  
γαλάζιο, μπλε 

ασορτί 



143-7BS  

τζόκεϊ  
GREECE  

βαμβακερό  
σε 4 χρώματα 

ασορτί:  
κόκκινο, ροζ,  

γαλάζιο, μπλε 



143-3BS τζόκεϊ  Athens Athens βαμβακερό,  
σε 4 χρώματα: λευκό, ροζ, γαλάζιο, μπλε, ασορτί 



221-5BS  

κασκέτο ναυτικό  
με κλείσιμο velcro 



5104-1BS βαμβακερό κασκέτο newsboy  
σε δύο χρώματα μπεζ & μαύρο  



1C9-1BS  

Βαμβακερή τραγιάσκα καρό σε 
τρία χρώματα, με ζωνάκι 
ρύθμισης μεγέθους 



1C8-1RBS  

Βαμβακερή 
τραγιάσκα 
κόκκινη/μπλε 
μεγέθη Small 
και Medium 
και ζωνάκι 
ρύθμισης για 
εφαρμογή σε 
μικρότερα / 
μεγαλύτερα 
μεγέθη 



1C8-1BS  

τραγιάσκα μπεζ/κρεμ από βαμβάκι και λινό σε 
μεγέθη 52 (παιδικό), 54, 56, 58, 60 και ζωνάκι 

ρύθμισης για εφαρμογή για κάθε μέγεθος 



1C8-2BS  

τραγιάσκα από 
βαμβάκι και 
λινό σε χρώμα 
ανοιχτό μπλε. 
Μεγέθη 52 
(παιδικό), 54, 
56, 58, 60 



1C11-1BS τραγιάσκα ελληνικής ραφής από 
βαμβάκι, σε εκρού και κανελί  



μπλε σκούρο γαλάζιο λευκό 

καρπουζί 
424-1BS 

υφασμάτινη  
τραγιάσκα one size 



καφέ 

κρεμ 

64-4BS 

τραγιάσκα 
one size, M, 
από σύμμικτο 
λινό , σε 
τέσσερα 
χρώματα 

μπλε 

μαύρο 



319-1BS τραγιάσκα ψαθόνημα με 
βαμβακερή φόδρα, one size 56 



•Μαύρο 
•Μπλε 
•Κόκκινο 
•Μπορντώ  
•Κίτρινο  
•Γαλάζιο 
•Λευκό  

250-2BS  

μπαντανοκάπελο 
λαχούρι με λάστιχο 



•Μαύρο 
•Κόκκινο 
•Πράσινο 
•Μπλε 
•Μπορντώ 
•Μπλε σκούρο 

434-2BS 

 Μονόχρωμη μπαντάνα  σε διάφορα χρώματα 

Τελευταία τεμάχια 



ανθρακί 

σκούρο 
πράσινο 

σκούρο 
γκρι 

μπεζ 619-7BS  

Τιράντες ενηλίκων  
σε 4 χρώματα 

  
 

 


