


Ευχαριστούμε που βλέπετε τα είδη 

μας! 

 

 

Για να ενημερωθείτε για τις τιμές χονδρικής, 

συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε στην 

αρχική σελίδα: www.chrysafoudis.gr 

 

Για να παραγγείλετε ή να μας ρωτήσετε για 

οποιοδήποτε είδος, στείλτε μας e-mail στο 

cyclos@outlook.com ή τηλεφωνείστε μας στο 

2103311876 

 

Για την δική σας διευκόλυνση μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε τον αριθμό στο κίτρινο πλαίσιο 

(κωδικός ευκολίας) δίπλα στη φωτογραφία 

κάθε είδους 
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1Κ46-1-278 ομπρέλα σπαστή καρό 

580 A 



1Κ46-1-278 ομπρέλα σπαστή μονόχρωμη 

εμπριμέ 

580 B 

580  



2Κ46-1-279 σπαστή αντιανεμική, καρό, σκούρα μπλε, μαύρη 

581 



3204Κ-280 ημιαυτόματη 

582 



1Κ46-12-282   ημιαυτόματη, μαύρη 

584 



4Κ3-10-283    ημιαυτόματη, μαύρη 

585 



3305Κ-281       ημιαυτόματη, πολύχρωμη 

583 



4Κ3-8-284 φουλ αυτόματη, μονόχρωμη, σκούρα χρώματα 

586 



4Κ3-6-285 μαύρη φουλ αυτόματη, μικρή, για την τσάντα, ανδρική. 

Ποιοτικό ομπρελόπανο και ανθεκτικός σκελετός 

587 



4Κ3-1-287 ημιαυτόματη, αντιανεμική, υλικά εξαιρετικής ποιότητας, 3 

σχέδια πολυχρωμίας, με λεπτομέρειες από πίνακες ζωγραφικής  

588 



3103-288 μαύρη, μπαστούνι, αντιολισθητική 

589 



3202-289    μπαστούνι καρό 

590 



Μπαστούνι πουά, τελευταία τεμάχια, 2 χρώματα: μπορντό & φούξια 



3201 μπαστούνι με ξύλινη λαβή σε μαύρο/γκρι 



4Κ3-9-291 μπαστούνι με εμπριμέ 

ομπρελόπανο εξαιρετικής ποιότητας 

592 



4Κ3-5-290  

ιγκλού  

διαφανής,  

Παρίσι  

591 



4Κ3-7-294α παιδική εξαιρετικής ποιότητας, μεγάλη, ασφαλής,  

6 χρώματα με διάφορα κινούμενα σχέδια  

595 



4Κ3-7-294β παιδική εξαιρετικής ποιότητας,  

μεγάλη, ασφαλής,  

6 χρώματα με διάφορα σχέδια, ζωάκια 

(σκυλάκια, γατάκια)  

 

 
596 



4Κ3-3-293 αντιανεμική, 

μεγάλη (ακτίνα 65cm), 

εξαιρετικής ποιότητας 

σκελετός και ομπρελόπανο, 

αντιολισθητική λαβή.  

Μόνο μαύρη  

 

594 



4Κ3-3-292 αντιανεμική, μεγάλη (ακτίνα 65cm),  

εξαιρετικής ποιότητας σκελετός και 

ομπρελόπανο, αντιολισθητική λαβή.  

Με λεπτή μπορντούρα, 5 σκούρα χρώματα 

593 



4Κ4-7-268 αδιάβροχα παπουτσιών, 4 μεγέθη:  

Μ (30-33), L (34-37), XL (37-40), XXL (41-44) 

με φερμουάρ 

570 



1Κ73-5-263 αδιάβροχο μιας χρήσης, 4 χρώματα 0,60€ 

565 



4Κ4-6-264 πόντσο μιας χρήσης ενηλίκων, 4 χρώματα   

566 



4Κ4-5-265 πόντσο μιας χρήσης για παιδιά (45Χ72cm)  

4 χρώματα 

567 



4Η4-2-266 αδιάβροχο τύπου καπαρντίνα, 5 χρώματα 

568 



4Κ4-1-267 πόντσο ενηλίκων διαφανές, με κουμπάκια στο πλάι 

569 



1Κ73-30-269 καπαρντίνα: μόνο μαύρο 

571 



 4Κ4-1-270  

κίτρινη καπαρντίνα  

572 



1Κ73-31-271  

καπαρντίνα 

παραλλαγής, γερή, 

ιδανική για κυνηγούς 

573 



1Κ73-3-273 κοστούμι απλό, μαύρο, μπλε, πράσινο 

575 



1Κ73-3-272 κοστούμι με φόδρα 

και ανακλαστήρες 

574 



4Κ-10-274 κίτρινο κοστούμι, ισχυρή κατασκευή, με 

ανακλαστήρες 

576 



1Κ73-32-275 Α κοστούμι παραλλαγής με φόδρα 

 

577 



1Κ73-32-277  

κοστούμι με ενίσχυση 

και ανακλαστήρες 

579 



1Κ73-32-276 Β κοστούμι παραλλαγής με ενίσχυση 

 

578 


