


•Ευχαριστούμε που βλέπετε τα είδη μας! Είμαστε πάντα 
στη διάθεσή σας, για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της 
επιχείρησής σας! 
 
•Για τις παραγγελίες σας, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε 
τον κωδικό στο κίτρινο πλαίσιο 
 
•Όπου δημοσιεύονται τιμές χονδρικής, δεν περιλαμβάνουν 
τον ΦΠΑ και ισχύουν έως την εξάντληση των αποθεμάτων. 
 
•Οι παραγγελίες εκτός Αθηνών που εκτελούνται με 
μεταφορικές εταιρείες (πρακτορεία), θα πρέπει να 
υπερβαίνουν το ποσό των 150€ 
 



Κασκέτο newsboy μπεζ, μαύρο,  
100% βαμβάκι, λάστιχο πίσω 

336 

5K104-1 



Κασκέτο newsboy κοτλέ κανελί & μαύρο 
με λάστιχο πίσω 

41 

5104-21 



39 

Κασκέτο τσόχινο, ανοιχτό γκρι, με λάστιχο πίσω 

5105-1 



40 

Κασκέτο τσόχινο, σκούρο γκρι, με λάστιχο πίσω 

5101-4 



Κασκέτο τσόχινο, μαύρο, με λάστιχο πίσω 

38 

5101-4 



36 

Κασκέτο fleece, με λάστιχο πίσω, σε 2 γήινα χρώματα 
 

331-4 



Κασκέτο γυναικείο, βελουτέ ματ, με λάστιχο πίσω 

34 grey 

6601 



Κασκέτο γυναικείο, βελουτέ ματ, με λάστιχο πίσω 

34 canella 

6601 



Κασκέτο γυναικείο, βελουτέ ματ, με λάστιχο πίσω 

6601 

34 marsala 



Κασκέτο γυναικείο, βελουτέ ματ, εκρού, με λάστιχο πίσω 

6601 

34 off 
white 



35 

Κασκέτο γυναικείο, ψαροκόκαλο και πτι-καρό, 
μπεζ/καφέ/γκρι, λάστιχο πίσω 

6901-2 



Κοτλέ τζόκεϊ μαύρο, μπεζ, καφέ. 
Περιορισμένη διαθεσιμότητα 

52 

228-3 



Ενισχυμένο κοτλέ jockey, μαύρο & καφέ, 
με extra πλεκτή μπάντα για τα αυτιά 

4307 

53 



Τσόχινο jockey, σκούρο μπλε, κλασικό, ποιοτική τσόχα 

1C2-3 



Καπέλο τύπου trapper, καπαρντίνα. Διαθέσιμο στο χρώμα της 
φωτογραφίας 

57 

6202 



Καπέλο τύπου trapper, επένδυση λευκό γουνάκι - προβατάκι, 
μέγεθος κατάλληλο και για παιδιά. Διαθέσιμο στο χρώμα της 

φωτογραφίας 

113 

8501 



Artificial leather, μαύρο, με γκρι ή μαύρο 
γουνάκι στην επένδυση 

55 

420-5 



Τραγιάσκα με καπιτονέ φόδρα και προστασία αυτιών. 
Καπαρντίνα. Μεγέθη: 56 – 57 – 58 – 59 – 60   

σε χρώμα ανθρακί 

5107-3 

50 



Τραγιάσκα τσόχινη, μαύρη, με ενισχυμένη καπιτονέ φόδρα και 
προστασία αυτιών. Μεγέθη: 56 – 57 – 58 – 59 – 60   

49 

5107-2 



Τραγιάσκα με καπιτονέ φόδρα και προστασία αυτιών. Art. 
leather. Μαύρο χρώμα Μεγέθη: 56 – 57 – 58 – 59 – 60   

5107-4 

51 



Τραγιάσκα από ποιοτικό κοτλέ ύφασμα, με βαμβακερή φόδρα. 
Ευέλικτο μέγεθος.  

1C9-2blue 



1C9-2 light grey 

1C9-2 black grey 

1C9-2 beige 

Τραγιάσκα από 
ποιοτικό κοτλέ 

ύφασμα, με 
βαμβακερή 

φόδρα. Ευέλικτο 
μέγεθος.  



Τραγιάσκα καρώ  
3 χρώματα one size 42 

6008-1 



Κασκέτο μάλλινη τσόχα γκρι, μέγεθος 
small Προσφορά!! 

45 

4301 


