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τσάντες | χάρτινες

κωδικός: 1812283
διάσταση: 16x9x25 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,30 €

κωδικός: 1812285
διάσταση: 28x12x38 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,56 €

κωδικός: 1812284
διάσταση: 24x10x32 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,44 €

κωδικός: 1812282
διάσταση: 12x7x18,5 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,24 €

κωδικός: 1812281
διάσταση: 10x5,5x14 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,19 €

κωδικός: 1812295
διάσταση: 8x4x12 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,174 €

κωδικός: 1812296
διάσταση: 9,5x9x38 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,30 €

χαρτί: 150-170 gr

πάτος: χαρτόνι 350 gr

κορδόνι: πολυεστερικό

info
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κωδικός: 1815484
διάσταση: 24χ40χ32 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,44 €

κωδικός: 1815486
διάσταση: 35χ12χ45 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,73 €

κωδικός: 1815485
διάσταση: 28χ12χ32 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,56 €

κωδικός: 1815482
διάσταση: 12x7x18,5 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,24 €

κωδικός: 1815481
διάσταση: 10x5,5x14 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,19 €

κωδικός: 1815495
διάσταση: 8x4x12 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,174 €

κωδικός: 1812283
διάσταση: 16x9x25 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,30 €

χαρτί: 150-170 gr

πάτος: χαρτόνι 350 gr

κορδόνι: πολυεστερικό

info
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τσάντες | χάρτινες ματ πλαστικοποίηση

κωδικός: 1812183
διάσταση: 16x9x25 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,30 €

κωδικός: 1812185
διάσταση: 28x12x38 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,56 €

κωδικός: 1812184
διάσταση: 24x10x32 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,44 €

κωδικός: 1812182
διάσταση: 12x7x18,5 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,24 €

κωδικός: 1812181
διάσταση: 10x5,5x14 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,19 €

κωδικός: 1812186
διάσταση: 35x12x45 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,73 €

χαρτί: 150-170 gr

πλαστικοποίηση: ματ

πάτος: χαρτόνι 350 gr

κορδόνι: πολυεστερικό

info

κωδικός: 1815183
διάσταση: 16x9x25 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,30 €

κωδικός: 1815185
διάσταση: 28x12x38 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,56 €

κωδικός: 1815184
διάσταση: 24x10x32 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,44 €

κωδικός: 1815182
διάσταση: 12x7x18,5 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,24 €

κωδικός: 1815181
διάσταση: 10x5,5x14 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,19 €

κωδικός: 1815195
διάσταση: 8x4x12 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,174 €

χαρτί: 150-170 gr

πλαστικοποίηση: ματ

πάτος: χαρτόνι 350 gr

κορδόνι: πολυεστερικό

info
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κωδικός: 1815582
διάσταση: 12χ7χ18,5 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,24 €

κωδικός: 1815584
διάσταση: 24χ10χ32 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,44 €

κωδικός: 1815583
διάσταση: 16χ9χ25 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,30 €

κωδικός: 1815581
διάσταση: 10χ5,5χ14 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,19 €

κωδικός: 1815595
διάσταση: 8χ4χ12 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,174 €

κωδικός: 1815585
διάσταση: 28χ12χ38 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,56 €

χαρτί: 150-170 gr

πλαστικοποίηση: ματ

πάτος: χαρτόνι 350 gr

κορδόνι: πολυεστερικό

info

κωδικός: 1815383
διάσταση: 16x9x25 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,30 €

κωδικός: 1815385
διάσταση: 28x12x38 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,56 €

κωδικός: 1815384
διάσταση: 24x10x32 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,44 €

κωδικός: 1815382
διάσταση: 12x7x18,5 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,24 €

κωδικός: 1815381
διάσταση: 10x5,5x14 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,19 €

χαρτί: 150-170 gr

πλαστικοποίηση: ματ

πάτος: χαρτόνι 350 gr

κορδόνι: πολυεστερικό

info

κωδικός: 1815395
διάσταση: 8χ4χ12 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,174 €
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τσάντες | χάρτινες ματ πλαστικοποίηση

κωδικός: 1815610
διάσταση: 14χ6χ11 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,21 €

κωδικός: 1815612
διάσταση: 32χ13χ26 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,50 €

κωδικός: 1815611
διάσταση: 23χ10χ18 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,34 €

κωδικός: 1815696
διάσταση: 9,5χ9χ38 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,30 €

κωδικός: 1815617
διάσταση: 43χ13χ36 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,85 €

χαρτί: 150-170 gr

πλαστικοποίηση: ματ

πάτος: χαρτόνι 350 gr

κορδόνι: πολυεστερικό

info

κωδικός: 1815711
διάσταση: 23χ10χ18 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,34 €

κωδικός: 1815717
διάσταση: 43χ13χ36 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,85 €

κωδικός: 1815712
διάσταση: 32χ13χ26 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,50 €

κωδικός: 1815710
διάσταση: 14χ6χ11 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,21 €

κωδικός: 1815796
διάσταση: 9,5χ9χ38 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,30 €

χαρτί: 150-170 gr

πλαστικοποίηση: ματ

πάτος: χαρτόνι 350 gr

κορδόνι: πολυεστερικό

info
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κωδικός: 1813812
διάσταση: 32x13x26 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,50 €

κωδικός: 1815295
διάσταση: 8x4x12 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,174 €

κωδικός: 1815095
διάσταση: 8x4x12 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,174 €

κωδικός: 1814385
διάσταση: 28x12x38 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,56 €

κωδικός: 1814384
διάσταση: 24x10x32 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,44 €

κωδικός: 1814395
διάσταση: 8x4x12 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,174 €

κωδικός: 185024
διάσταση: 35x25x43 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,69 €

κωδικός: 185023
διάσταση: 30x20x37 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,60 €

κωδικός: 181387
διάσταση: 30x8x52 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,25 €

κωδικός: 1813917
διάσταση: 43x13x36 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,40 €

κωδικός: 1814185
διάσταση: 28x12x38 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,45 €

κωδικός: 1814224
διάσταση: 35χ25χ43 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,69 €



8 www.stroubas.gr

κωδικός: 8861039
διάσταση: 30χ15χ15 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 5,48 €

καλάθια

κωδικός: 88544811
διάσταση: 26χ15χ13 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.:

κωδικός: 8859151
διάσταση: 21χ13χ12,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.:

κωδικός: 8859159
διάσταση: 21χ13χ12,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.:

κωδικός: 883030101
διάσταση: Ø25χ10 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 8,99 €

κωδικός: 88544812
διάσταση: 26χ15χ13 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.:

σετ 2 τεμαχίων
κωδικός: 88307601
διάσταση: 25χ25χ20 cm
διάσταση: 20χ20χ17 cm
τιμή/σετ: 24,85 €

σετ 2 τεμαχίων
κωδικός: 88307630
διάσταση: 25χ25χ20 cm
διάσταση: 20χ20χ17 cm
τιμή/σετ: 24,85 €

σετ 2 τεμαχίων
κωδικός: 88307612
διάσταση: 25χ25χ20 cm
διάσταση: 20χ20χ17 cm
τιμή/σετ: 24,85 €
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κωδικός: 883030112
διάσταση: Ø 25χ10 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 8,99 €

σετ 2 τεμαχίων
κωδικός: 88243101
διάσταση: 35χ24,5χ15 cm
διάσταση: 30,5χ20χ13,5 cm
τιμή/σετ: 19,00 €

κωδικός: 88181501 
διάσταση: 33,5χ12,5χ11,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 4,70 €

σετ 2 τεμαχίων
κωδικός: 88156312
διάσταση: 24χ15χ11 cm
διάσταση: 19χ12χ9,5 cm
τιμή/σετ: 6,42 €

κωδικός: 88181512
διάσταση: 33,5χ12,5χ11,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 4,70 €

κωδικός: 88702712 
διάσταση: 20χ20χ15 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 6,30 €

κωδικός: 882712 
διάσταση: 29χ19χ11 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 6,70 €

κωδικός: 884803912
διάσταση: Ø24χ23 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 6,79 €

κωδικός: 884804012
διάσταση: 30χ19.5χ9 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 4,50 €

κωδικός: 884804112
διάσταση: 30χ19.5χ15 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 5,60 €
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καλάθια | τσόχινα

κωδικός: 886026
διάσταση: 16χ8χ14 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,88 €

κωδικός: 8901151 
διάσταση: 11χ11χ10 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,85 €

κωδικός: 890115112 
διάσταση: 11χ11χ10 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,95 €

κωδικός: 886015 
διάσταση: 16χ6χ11 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,27 €

κωδικός: 886014 
διάσταση: 17χ7χ13 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,88 €

κωδικός: 886027 
διάσταση: 15χ7χ11 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,27 €

κωδικός: 890115105 
διάσταση: 11χ11χ10 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,95 €

κωδικός: 779515
διάσταση: 15χ8,5χ9,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 3,50 €

κωδικός: 779517
διάσταση: 15χ8,5χ9,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 3,50 €

κωδικός: 779507
διάσταση: 14χ6,5χ14 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 3,10 €

κωδικός: 779480
διάσταση: 12χ7,5χ32 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 3,10 €

τσαντάκι λινάτσα
κωδικός: 88152
διάσταση: 18χ9,5χ12,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,05 €
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κωδικός: 883139 
διάσταση: 12χ7χ15 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,22 €

κωδικός: 883176 
διάσταση: 11,5χ9χ17 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,67 €

κωδικός: 881034 
διάσταση: 11χ7χ15 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.:

κωδικός: 881062 
διάσταση: 10χ6,5χ11 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,07 €

κωδικός: 8823154 
διάσταση: 10χ7χ11 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,92 €

κωδικός: 882308 
διάσταση: 11χ6χ3 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.:

κωδικός: 883131 
διάσταση: 12,5χ8,5χ16 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,22 €

κωδικός: 883138 
διάσταση: 11χ6,5χ15 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,22 €

κωδικός: 8881063 
διάσταση: 10χ6,5χ10 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,07 €

κωδικός: 881078 
διάσταση: 9χ29 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,33 €

κωδικός: 886037 
διάσταση: Ø12χ12 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,27 €
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κουτιά

λευκό
κωδικός: διάσταση cm: συσκ.: τιμή/τεμ.:
228501 17x10x8 50 τεμ. 0,45 €
228401 15x8x9 50 τεμ. 0,39 €
228301 13x7,5x6 50 τεμ. 0,31 €

κόκκινο πλαστικοποίηση γυαλιστερή
κωδικός: διάσταση cm: συσκ.: τιμή/τεμ.:
228512 17x10x8 50 τεμ. 0,45 €
228412 15x8x9 50 τεμ. 0,39 €
228312 13x7,5x6 50 τεμ. 0,31 €

κραφτ
κωδικός: διάσταση cm: συσκ.: τιμή/τεμ.:
228502 17x10x8 50 τεμ. 0,39 €
228402 15x8x9 50 τεμ. 0,33 €
228302 13x7,5x6 50 τεμ. 0,28 €

ασημί
κωδικός: διάσταση cm: συσκ.: τιμή/τεμ.:
228530 17x10x8 50 τεμ. 0,50 €
228430 15x8x9 50 τεμ. 0,43 €
228330 13x7,5x6 50 τεμ. 0,36 €

χρυσό
κωδικός: διάσταση cm: συσκ.: τιμή/τεμ.:
228531 17x10x8 50 τεμ. 0,50 €
228431 15x8x9 50 τεμ. 0,43 €
228331 13x7,5x6 50 τεμ. 0,36 €

εκρού
κωδικός: διάσταση cm: συσκ.: τιμή/τεμ.:
226607 10χ6χ7 cm 50 τεμ. 0,21 €
226707 13χ9χ5,5 cm 50 τεμ. 0,29 €
2211507 17,5χ10,5χ11 cm 50 τεμ. 0,35 €

ασημί
κωδικός: διάσταση cm: συσκ.: τιμή/τεμ.:
226630 10χ6χ7 cm 50 τεμ. 0,22 €
226730 13χ9χ5,5 cm 50 τεμ. 0,35 €
2211530 17,5χ10,5χ11 cm 50 τεμ. 0,42 €

χρυσό
κωδικός: διάσταση cm: συσκ.: τιμή/τεμ.:
226631 10χ6χ7 cm 50 τεμ. 0,22 €
226731 13χ9χ5,5 cm 50 τεμ. 0,35 €
2211531 17,5χ10,5χ11 cm 50 τεμ. 0,42 €

κραφτ
κωδικός: διάσταση cm: συσκ.: τιμή/τεμ.:
226602 10χ6χ7 cm 50 τεμ. 0,20 €
226702 13χ9χ5,5 cm 50 τεμ. 0,27 €
2211502 17,5χ10,5χ11 cm 50 τεμ. 0,33 €



13www.stroubas.gr

pvc κυλινδρικό
κωδικός: 29280902 
διάσταση: Ø9x36 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,85 €

pvc κυλινδρικό
κωδικός: 29280901 
διάσταση: Ø9x36 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,85 €

μπάλα ακρυλική
κωδικός: 70506167
διάσταση: Ø12 cm
συσκευασία: 4 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,88 €

μπάλα ακρυλική
κωδικός: 70506169
διάσταση: Ø8 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,55 €

μπάλα ακρυλική
κωδικός: 70506168
διάσταση: Ø10 cm
συσκευασία: 8 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,69 €

κωδικός: 7933192*
διάσταση: Ø12χ4 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,35 €

κωδικός: 7933193*
διάσταση: 8x8x6,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,15 €

σετ 2 τεμαχίων
κωδικός: 7932598*
διάσταση: 17χ8 cm
διάσταση: 16χ6,5 cm
τιμή/σετ: 3,15 €

διαθέσιμα χρώματα διαθέσιμα χρώματα διαθέσιμα χρώματα

*ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ
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κορδέλες

..12 ...23 ...30...15

διαθέσιμα χρώματα

...20 ...24

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55326... 6 cm 9 m 6,90 €

βελούδο merry christmas

...02

διαθέσιμα χρώματα

...23

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
558964... 4,3 cm 9,10 m 4,95 €

merry christmas

..35...12

διαθέσιμα χρώματα

...20

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
553855... 6 cm 9 m 6,90 €

βελούδο happy X-mas

...12

διαθέσιμα χρώματα

...31

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55988... 8 cm 9 m 9,00 €

sparkle happy new year

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
514481388 0,10 cm 20 m 2,89 €
5144813881 0,15 cm 20 m 3,82 €

Γκρο merry christmas
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
514481386 0,10 cm 20 m 1,89 €
5144813861 0,15 cm 20 m 2,89 €

Γκρο merry christmas
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κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
59592... 2,3 cm 9 m 3,30 €
59595... 4,3 cm 9 m 5,28 €

snow time

..12...31...30

διαθέσιμα χρώματα

...12

διαθέσιμα χρώματα

...02

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
52911... 1,3 cm 18 m 4,80 €
52912... 2,3 cm 9,10 m 4,05 €

leto christmas

..15 ..03...12

διαθέσιμα χρώματα

...23

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
52231... 1 cm 18 m 4,65 €
52232... 2 cm 9,10 m 3,75 €

merry christmas

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
514481385... 1 cm 20 m 1,89 €
5144813851... 1,5 cm 20 m 2,89 €
5144813852... 2,5 cm 20 m 3,65 €

new year

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
53350368 1,5 cm 9,10 m 1,99 €
533503681 2,5 cm 9,10 m 2,60 €

Γκρο merry christmas
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
558776 5,5 cm 9 m 5,85 €

merry christmas snowflakes

...12...31

διαθέσιμα χρώματα
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κορδέλες

..15...12

διαθέσιμα χρώματα

...02

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
56224... 3,5 cm 9,10 m 3,75 €
562223... 2,3 cm 9,10 m 2,85 €

κοφτό αστέρι

..24...30

διαθέσιμα χρώματα

...01

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55622... 2,5 cm 4,5 m 2,70 €

γουνάκι star με σύρμα

..30 ...24 ...15...12

διαθέσιμα χρώματα

...31

...12

διαθέσιμα χρώματα

...31

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
59351... 1,5 cm 23 m 4,20 €
59352... 2,3 cm 9 m 3,45 €

γκρο stars

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
58022... 2,3 cm 9 m 3,00 €

τούλι αστέρια με σύρμα

...20

διαθέσιμα χρώματα

...12

..03...30

διαθέσιμα χρώματα

...12

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
553845... 5 cm 9 m 6,30 €

palermo metallic stars με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
558862... 2,3 cm 9 m 3,30 €
558865... 4,3 cm 9 m 5,29 €

glitter snowflakes με σύρμα
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...24

διαθέσιμα χρώματα

...30

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55872... 2,5 cm 9,10 m 3,55 €

metalic flakes με σύρμα

...12

διαθέσιμα χρώματα

...02

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
52913... 1,3 cm 18 m 4,20 €
52923... 2,3 cm 9,10 m 3,55 €

γκρο νιφάδες

..20...30

διαθέσιμα χρώματα

...12

...12

διαθέσιμα χρώματα

...22 ...30

διαθέσιμα χρώματα

...31

...02

διαθέσιμα χρώματα

...12

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55635... 5,5 cm 9 m 4,95 €

written snowflake
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
558155... 4,3 cm 9 m 5,29 €

modern elves με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55374...   3,8 cm 9 m 4,80 €

leto delicious με σύρμα
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
558232... 2,3 cm 9 m 3,30 €
558235... 4,3 cm 9 m 5,29 €

glitter poinsettia με σύρμα
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κορδέλες

..17...13

διαθέσιμα χρώματα

...01

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
599002... 2,3 cm 9 m 3,00 €

frozen land με σύρμα

..13 ..17 ..20 ..23...12

διαθέσιμα χρώματα

...07

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
554522... 2,3 cm 9 m 3,30 €
554525... 4,3 cm 9 m 5,28 €

glitter band με σύρμα

...31

διαθέσιμα χρώματα

...30

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55545... 4,3 cm 9 m 4,50 €
55547... 6,7 cm 9 m 6,00 €
55425... 2,3 cm 9 m 3,00 €

always glitter με σύρμα
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55072... 2,5 cm 9 m 3,00 €
55075... 4,3 cm 9 m 4,50 €
55077... 6,7 cm 9 m 6,00 €

κυψέλη δίχτυ μεταλλικό

..36...30

διαθέσιμα χρώματα

...31

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
5584... 3,8 cm 4,5 m 3,99 €

curly metalic

...30

διαθέσιμα χρώματα

...31

...01

διαθέσιμα χρώματα

...12

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55757... 6,7 cm 9,00 m 8,25 €

the nutcracker
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..12 ...31...33

διαθέσιμα χρώματα

...30

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55682... 2,3 cm 9,10 m 3,00 €

gold dust με σύρμα

...30

διαθέσιμα χρώματα

...31 ..12 ...30...23

διαθέσιμα χρώματα

...31

..24 ...01 ...35...02

διαθέσιμα χρώματα

...12

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55804... 1,6 cm 9 m 3,55 €

palma
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
555402... 2,3 cm 9 m 3,30 €

lyon

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
558995... 5 cm 4,5 m 4,50 €

βελούδο καπιτονέ με πούλια

...30

διαθέσιμα χρώματα

...31

..24...02

διαθέσιμα χρώματα

...30

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55372... 2,3 cm 9 m 3,00 €
55375... 4,3 cm 9 m 4,50 €
55377... 6,7 cm 9 m 6,00 €

eleganza

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
58002... 2,3 cm 9 m 3,10 €
58005...   4,3 cm 9 m 4,90 €

sparkle lurex
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κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
558566 5,5 cm 9 m 6,53 €

mini nutcracker με σύρμα
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
558845 4,5 cm 9 m 5,29 €

stylish trees με σύρμα

κορδέλες

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55826531 5,5 cm 9 m 6,53 €

nutcracker με σύρμα κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
53350365 4 cm 9,10 m 3,40 €

λινή πουά glitter με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
555137 6,7 cm 9 m 7,50 €

mistletoe square με σύρμα
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
557677 6,7 cm 9 m 7,50 €

snow shoes με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
550372 2,3 cm 9,10 m 3,10 €
550375 4,5 cm 9,10 m 4,85 €

christmas pine με σύρμα
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55242 2,3 cm 9 m 3,00 €
55245 4,3 cm 9 m 4,50 €
55247 6,7 cm 9 m 6,00 €

double plaid με σύρμα
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κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
557747 6,7 cm 9 m 6,83 €

dwares με σύρμα
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
559425 5,5 cm 9 m 5,70 €

happy elves με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
558576 5,5 cm 9 m 5,55 €

hoho wreath με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
555956 5,5 cm 9 m 5,25 €

stalactite με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
554755 5,5 cm 9 m 6,00 €

post it to santa με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
558177 7 cm 9 m 7,50 €
5581743 4,3 cm 9 m 5,28 €
5581725 2,3 cm 9 m 3,30 

 metallic holly με σύρμα
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55632 2,3 cm 9 m 3,30 €
55635 4,3 cm 9 m 5,28 €

red lolipop με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
5316201 2,3 cm 4,5 m 2,55 €
5316501 4,3 cm 4,5 m 3,90 €

γούνα
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κορδέλες

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
5583255 5,5 cm 9 m 6,00 €

joy wreath με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
558376 6 cm 9 m

red santas

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
5584155 5,5 cm 9 m 5,55 €

season greetings sleigh με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
53350366 6,5 cm 9,10 m 3,90 €

merry christmas
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
557647 6,7 cm 9 m 7,50 €

christmas long truck με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
552655 5,3 cm 9,00 m 4,20 €

scenery with snow με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
558722 2,5 cm 9 m 3,55 €
558725 4,5 cm 9 m

harlequin με σύρμα
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
559925 2,3 cm 9 m 3,30 €
55995 4,3 cm 9 m 5,30 €

geometric glitter με σύρμα
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κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55392 2,3 cm 9 m 3,10 €
55394 4,5 cm 9 m 4,85 €

καρρώ kilt με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
5584925 2,3 cm 9 m 3,00 €
558495 4,3 cm 9m 4,50 €

glasgow με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
5545415 1,5 cm 50 m 3,99 €
554542 2,5 cm 50 m 4,95 €
554544 4 cm 50 m 6,30 €

καρρώ scotch

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
5552523 2,5 cm 9,10 m 4,35 €

gorgious με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
54542 2,5 cm 9,10 m 3,00 €

καρρώ scotch με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
555264 4 cm 9 m 4,95 €

christmas holiday plaid με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
557737 6,7 cm 9 m 8,25 €

merry christmas tree με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
552685 5,3 cm 9 m 5,25 €

antique santa claus με σύρμα
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κορδέλες

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55651 1 cm 23 m 3,75 €

distinctive scotch με ούγια

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
555781 1 cm 23 m 3,75 €

le chocolat scotch με ούγια

..10 ..36 ..04 ..03...12

διαθέσιμα χρώματα

...15

...12 ...17 ...04 ...05...24 ...03

διαθέσιμα χρώματα

...30 ...10 ...07

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
566806... 7 mm 23 m 3,75 €

γκρο ευχές

...10 ...12 ...36...04

διαθέσιμα χρώματα

...01

διαθέσιμα χρώματα

...31 ...36 ...12

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
59401... 1 cm 18 m 4,65 €

σατέν 2023

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
5915... 1,5 cm 23 m 2,60 €

ευχές γκρο

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
5910... 1 cm 50 m 3,70 €

ευχές σατέν
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κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55631 1 cm 23 m 3,75 €

καρρώ eminent με ούγια
κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55691 1 cm 23 m 3,75 €

dashing scotch με ούγια

...02

διαθέσιμα χρώματα

...12

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
54362... 2,3 cm 18,20 m 3,75 €
54361... 1,3 cm 18,20 m 3,30 €

controllare χωρίς γαζί

...12

διαθέσιμα χρώματα

...31

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
552241... 1,5 cm 9 m

stripes foil stars με ούγια

...31

διαθέσιμα χρώματα

...30

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
551233... 2,3 cm 18,20 m 3,30 €

καρρώ μεταλλική λάμψη χωρίς γαζί

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55331312 1,3 cm 18 m 4,20 €

γκρο βαμβακερή με ούγια
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... ...24 ...31...30

διαθέσιμα χρώματα

.

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
59407... 1 mm 50 m 3,75 €

flash μεταλιζέ

..17 ...24...30

διαθέσιμα χρώματα

...31 ..12

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
59457... 0,7 cm 10 m 4,50 €

πλακέ πλεκτό μεταλλικό

...23 ...07

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
59761... 1 cm 9,10 m 2,25 €

recherche με ούγια

...15

διαθέσιμα χρώματα

...01

...23 ...30 ...31 ...36

διαθέσιμα χρώματα

...12

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55221... 1 cm 18 m 3,90 €

la luna

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
514481380 0,3 cm 50 m 4,99 €
5144813801 0,5 cm 50 m 8,39 €

κορδόνι φλος τρίχρωμο

...23

διαθέσιμα χρώματα

...02

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
555421... 1 cm 18 m 2,85 €

montpellier με ούγια

κορδέλες
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..12...16

διαθέσιμα χρώματα

...15

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
591406... 1,2 cm 7 m 4,50 €

multi metallic με μεταλλικές ίνες στην πλέξη

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
551453 0,4 cm 20 m 3,75 €

βαμβακερό δίχρωμο πλακέ

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55308... 0,5 cm 10 m 5,55 €

σύρμα sparkle tube με σύρμα

...04 ...30

διαθέσιμα χρώματα

...12 ...23

..22 ...01...20

διαθέσιμα χρώματα

...24

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
59207... 0,7 cm 10 m 4,20 €

γουνάκι star με σύρμα

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55800... 0,5 cm 10 m 3,75 €

sparkle lurex wired tube

..12...02...23

..31 ...03...15

διαθέσιμα χρώματα

...30 ..24 ...35

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
551458 1,5 cm 18 m 3,75 €

γιούτα στριφτό με μεταλλική ίνα

..30 ..31

διαθέσιμα χρώματα

...12
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κορδέλες

..15...22

διαθέσιμα χρώματα

...12

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
59006... 0,6 cm 18 m 3,75 €

βελούδο prague με ούγια

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
59103... 0,3 cm 18 m 3,30 €

βελουδάκι

..22

διαθέσιμα χρώματα

..16 ..35 ..31 ..30

..12 ...22 ...20...30

διαθέσιμα χρώματα

...31 ...15

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
559006... 0,6 cm 23 m 4,28 €

γκρο dots με ούγια

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
57011... 1,5 cm 9,10 m 2,40 €
57012... 2,3 cm 9,10 m 2,85 €

βελούδο μονής όψης χωρίς ούγια

..12 ...31

διαθέσιμα χρώματα

...23 ...15 ..20 ...30 ...35

...12...31

διαθέσιμα χρώματα

...30

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
551463... 0,5 cm 10 m 3,45 €

κορδόνι βαμβακερό αίθρα

..31...30

διαθέσιμα χρώματα

...12

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
551483... 0,5 cm 18 m 5,40 €

κορδόνι παγιέτα
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...31

διαθέσιμα χρώματα

...30

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
705010451... 0,3 mm 20 m 1,68 €
70501045... 0,5 mm 8 m 1,68 €

σύρμα

...11

διαθέσιμα χρώματα

...01

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
5523... 2 mm 100 m 3,20 €

μεταλλικό κορδόνι

...31

διαθέσιμα χρώματα

...30

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
599430... 3 mm 100 m 1,99 €
599405... 6 mm 23 m 0,68 €
599410... 10 mm 100 m 2,85 €
5994250... 25 mm 100 m 5,55 €

λούρεξ

...12 ...36...31

διαθέσιμα χρώματα

...30

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55127... 1 mm 100 m 3,00 €

κορδόνι στρογγυλό με μεταλλική λάμψη

..31...30

διαθέσιμα χρώματα

...36

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55908... 0,8 mm 9 m 4,20 €

μεταλλική τρέσα iris

...30

διαθέσιμα χρώματα

...31

κωδικός: διάσταση μέτρα τιμή/τεμ.:
55003... 0,3 cm 9 m 3,00 €

σιριτάκι μεταλλικό



30 www.stroubas.gr

χαρτί | φύλλα

γυαλιστερό
κωδικός: 1000-68
διάσταση: 70x100 cm
συσκευασία: 3 ή 10 kg
τιμή/κιλό: 4,60 €

γυαλιστερό
κωδικός: 1000-70
διάσταση: 70x100 cm
συσκευασία: 3 ή 10 kg
τιμή/κιλό: 4,60 €

γυαλιστερό
κωδικός: 1000-73
διάσταση: 70x100 cm
συσκευασία: 3 ή 10 kg
τιμή/κιλό: 4,60 €

γυαλιστερό
κωδικός: 1000-71
διάσταση: 70x100 cm
συσκευασία: 3 ή 10 kg
τιμή/κιλό: 4,60 €

γυαλιστερό
κωδικός: 1000-75
διάσταση: 70x100 cm
συσκευασία: 3 ή 10 kg
τιμή/κιλό: 4,60 €

γυαλιστερό
κωδικός: 1000-72
διάσταση: 70x100 cm
συσκευασία: 3 ή 10 kg
τιμή/κιλό: 4,60 €
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μεταλλικό χρυσό 
κωδικός: 100831
διάσταση: 70x100 cm
συσκευασία: 3 ή 10 kg
τιμή/κιλό: 5,10 €

μεταλλικό ασημί  
κωδικός: 100830
διάσταση: 70x100 cm
συσκευασία: 3 ή 10 kg
τιμή/κιλό: 5,10 €

γυαλιστερό
κωδικός: 1000-69
διάσταση: 70x100 cm
συσκευασία: 3 ή 10 kg
τιμή/κιλό: 4,60 €

γυαλιστερό
κωδικός: 1000-74
διάσταση: 70x100 cm
συσκευασία: 3 ή 10 kg
τιμή/κιλό: 4,60 €

γυαλιστερό
κωδικός: 1000-22
διάσταση: 70x100 cm
συσκευασία: 3 ή 10 kg
τιμή/κιλό: 4,60 €

γυαλιστερό
κωδικός: 1000-12
διάσταση: 70x100 cm
συσκευασία: 3 ή 10 kg
τιμή/κιλό: 4,60 €
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χαρτί | ρολό

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757752 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757852 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

γυαλιστερό χρυσό

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
7576551 70cm x100m 1 τεμάχιο 36,40 €

ματ
κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757767 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757867 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757738 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757838 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757737 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757837 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757765 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757865 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757747 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757847 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757766 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757866 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757751 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757851 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

γυαλιστερό ασημί 
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κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757768 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757868 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757744 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757844 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757769 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757869 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757742 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757842 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757739 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757839 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757743 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757843 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
757746 70cm x100m 1 τεμάχιο 26,15 €
757846 55cm x100m 1 τεμάχιο 22,30 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
7576560 70cm x100m 1 τεμάχιο 36,40 €

ματ

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
7576594 70cm x100m 1 τεμάχιο 36,40 €

ματ
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ύφασμα | ρολό

ho-ho
κωδικός: 723850...
διάσταση: 50cm x 5m
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 10,80 €

...02

διαθέσιμα χρώματα

...01

gold dust
κωδικός: 76850...
διάσταση: 50cm x 5m
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 9,00 €

..30 ...12 ...33...31

διαθέσιμα χρώματα

...22

δίχτυ full strass
κωδικός: 77803...
διάσταση: 50cm x 10Y
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 8,25 €

κυψέλη μεταλιζέ
κωδικός: 702250...
διάσταση: 50cm x 10Y
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 7,95 €

...30

διαθέσιμα χρώματα

...31 ..35 ...31 ...30...12

διαθέσιμα χρώματα

...24

..30...12

διαθέσιμα χρώματα

...31 ..22 ..02 ..35

γκλίτερ grid
κωδικός: 79850...
διάσταση: 50cm x 5m
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 9,00 €

Τούλι ρολό με αστεράκι
κωδικός: 70527268
διάσταση: 29cm x 9m
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 5,36 €
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κυψέλη inferno
κωδικός: 74750...
διάσταση: 48cm x 5m
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 7,35 €

..31...23

διαθέσιμα χρώματα

...12

sparkle lurex
κωδικός: 78050...
διάσταση: 50cm x 5m
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 9,75 €

glowing spider
κωδικός: 737750...
διάσταση: 48cm x 9m
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 7,50 €

...30 ...31 ...12

διαθέσιμα χρώματα

...02 ...24

διαθέσιμα χρώματα

...01

..30...12

διαθέσιμα χρώματα

...03 ..23 ..31

τούλι αστέρια
κωδικός: 70527276...
διάσταση: 29cm x 9m
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 5,36 €

ρολό δίχτυ μεταλλικό
κωδικός: 73039...
διάσταση: 15cm x 10m
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 3,75 €

...12

διαθέσιμα χρώματα

...31

brillante μεταλλικό
κωδικός: 7450...
διάσταση: 50cm x 5m
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 6,90 €

...30

διαθέσιμα χρώματα

...31
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πουγγιά

πουγκί καρώ δίχρωμο
κωδικός: 8643612
διάσταση: 16χ20 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,80 €

πουγκί καρώ δίχρωμο
κωδικός: 8643602
διάσταση: 16χ20 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,80 €

κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
715663 15cm x 5m 1 τεμάχιο 2,42 €
715665 10cm x 5m 1 τεμάχιο 1,89 €

τσουβάλι
κωδικός: διάστ. cm συσκ. τιμή/τεμ.:
715660 60cm x 5m 1 τεμάχιο 6,32 €
715661 30cm x 5m 1 τεμάχιο 3,27 €
715662 25cm x 5m 1 τεμάχιο 3,45 €

τσουβάλι

πουγκί βελούδο μονή όψη
κωδικός: 8670304012
διάσταση: 30χ40 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,95 €

πουγκί βελούδο μονή όψη
κωδικός: 8670203012
διάσταση: 20χ30 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,45 €

sparkle lurex
κωδικός: 8680015...
διάσταση: 14χ20 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,05 €

...24...12 ...23 ...31 ...02

διαθέσιμα χρώματα

...30

βελούδο μονής όψης
κωδικός: 770150...
διάσταση: 50cm x 3m
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 8,50 €

διαθέσιμα χρώματα

...20...31

...15...12 ...03 ...23

διαθέσιμα χρώματα

...20

πουγκί βελούδο μονή όψη
κωδικός: 8670142...
διάσταση: 14χ20 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,10 €
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μπουτουνιέρες
κωδικός: 7270
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,05 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 7258
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,05 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 7265
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,05 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 7265
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,05 €

µπουτουνιέρες
κωδικός: 72204
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 2,05 €

µπουτουνιέρες
κωδικός: 72196
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 0,99 

µπουτουνιέρες
κωδικός: 721229
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,75 €

µπουτουνιέρες
κωδικός: 721108
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 2,30 €

κωδικός: 72037
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,15 €

µπουτουνιέρες.
κωδικός: 779757
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,15 €

κωδικός: 754057
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,99 €

διακοσμητικά | λουλούδια
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διακοσμητικά | λουλούδια

μπουτουνιέρες
κωδικός: 77233011
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,25 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 781542
συσκευασία: 12 τεμάχια mix
τιμή/τεμ.: 0,44 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 781997
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,17 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 8818133
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,98 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 8818134
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,98 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 8818136
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,98 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 8818014
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,39 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 784087
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 2,45 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 721482
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,92 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 721483
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,10 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 721484
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,33 €
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μπουτουνιέρες
κωδικός: 7826
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,10 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 7828
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,10 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 781994
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 2,38 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 781988
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 2,38 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 73134
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,25 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 73096
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,25 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 73110
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,20 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 721098
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,10 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 71305
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.:

μπουτουνιέρες
κωδικός: 721121
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,10 €

μπουτουνιέρες
κωδικός: 7833
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,05 €
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διακοσμητικά | μεταλλικά

κωδικός: 70530830
διάσταση: 3χ3 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,40 €

κωδικός: 70530833
διάσταση: 3χ3 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,40 €

κωδικός: 70531130
διάσταση: 2,4χ4,2 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 70531133
διάσταση: 2,4χ4,2 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 70530831
διάσταση: 3χ3 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,40 €

κωδικός: 70531131
διάσταση: 2,4χ4,2 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 70530934
διάσταση: 3,8χ0,9 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,22 €

κωδικός: 70530930
διάσταση: 3,8χ0,9 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,22 €

κωδικός: 70530931
διάσταση: 3,8χ0,9 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,22 €

κωδικός: 70530634
διάσταση: 1,7χ2,2 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,16 €

κωδικός: 70530630
διάσταση: 1,7χ2,2 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,16 €

κωδικός: 70530631
διάσταση: 1,7χ2,2 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,16 €

κωδικός: 70530734
διάσταση: 3,5χ2 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,22 €

κωδικός: 70530733
διάσταση: 3,5χ2 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,22 €

κωδικός: 70530730
διάσταση: 3,5χ2 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,22 €

κωδικός: 70530731
διάσταση: 3,5χ2 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,22 €

κωδικός: 70530633
διάσταση: 1,7χ2,2 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,16 €

κωδικός: 70530933
διάσταση: 3,8χ0,9 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,22 €
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κωδικός: 7051715831
διάσταση: 2,1χ1 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,05 €

κωδικός: 7051715830
διάσταση: 2,1χ1 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,05 €

κωδικός: 7051774031
διάσταση: 5x2 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,28 €

κωδικός: 7051774033
διάσταση: 5x2 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,28 €

κωδικός: 7051774034
διάσταση: 5x2 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,28 €

κωδικός: 7051774030
διάσταση: 5x2 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,28 €

κωδικός: 7051802231
διάσταση: 3,8 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,21 €

κωδικός: 7051802233
διάσταση: 3,8 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,21 €

κωδικός: 7051802230
διάσταση: 3,8 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,21 €

κωδικός: 7051749031
διάσταση: 1,4 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,12 €

κωδικός: 7051781033
διάσταση: 2,5 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,11 €

κωδικός: 7051749030
διάσταση: 1,4 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,12 €

κωδικός: 7051748831
διάσταση: 8 mm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,042 €

κωδικός: 7051781034
διάσταση: 2,5 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,11 €

κωδικός: 7051780933
διάσταση: 1,4 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,05 €

κωδικός: 7051748830
διάσταση: 8 mm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,042 €

κωδικός: 761545
διάσταση: 1,5 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,07 €

κωδικός: 761546
διάσταση: 1 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,05 €
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κωδικός: 7051736731
διάσταση: 4x4,1 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,30 €

κωδικός: 7051736730
διάσταση: 4x4,1 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,30 €

κωδικός: 7051715731
διάσταση: 1,7x1,3 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,05 €

κωδικός: 7051715730
διάσταση: 1,7x1,3 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,05 €

κωδικός: 751193
διάσταση: 6x6 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 0,99 €

κωδικός: 7051719130
διάσταση: 3,6x3,1 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,21 €

κωδικός: 7051780031
διάσταση: 5,3x4 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,50 €

κωδικός: 7051780030
διάσταση: 5,3x4 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,50 €

κωδικός: 7051787631
διάσταση: 2,5x2 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,16 €

κωδικός: 7051787630
διάσταση: 2,5x2 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,16 €

κωδικός: 7051780033
διάσταση: 5,3x4 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,50 €

κωδικός: 7051787633
διάσταση: 2,5x2 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,16 €

κωδικός: 7051781231
διάσταση: 3,8 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,92 €

κωδικός: 7051781233
διάσταση: 3,8 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,92 €

κωδικός: 7051781230
διάσταση: 3,8 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,92 €

κωδικός: 7051779131
διάσταση: 4 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,58 €

κωδικός: 7051779133
διάσταση: 4 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,58 €

κωδικός: 7051779130
διάσταση: 4 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,58 €

κωδικός: 7051786830
διάσταση: 3,5x3 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,25 €

κωδικός: 7051786831
διάσταση: 3,5x3 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,25 €
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κωδικός: 7051780831
διάσταση: 3,5x4 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,25 €

κωδικός: 7051780833
διάσταση: 3,5x4 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,25 €

κωδικός: 7051779931
διάσταση: 2 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,11 €

κωδικός: 7051779933
διάσταση: 2 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,11 €

κωδικός: 7051779930
διάσταση: 2 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,11 €

κωδικός: 7051786331
διάσταση: 2,5χ2,8 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,23 €

κωδικός: 7051786330
διάσταση: 2,5χ2,8 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,23 €

κωδικός: 7051786333
διάσταση: 2,5χ2,8 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,23 €

κωδικός: 7051786431
διάσταση: 6,6x7,5 cm
συσκευασία: 5 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,96 €

κωδικός: 7051786430
διάσταση: 2 cm
συσκευασία: 5 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,96 €

κωδικός: 7051736631
διάσταση: 3,2x4,1 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,26 €

κωδικός: 7051736630
διάσταση: 3,2x4,1 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,26 €

κωδικός: 7051736633
διάσταση: 3,2x4,1 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,26 €

κωδικός: 7051780130
διάσταση: 6x2 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,26 €

κωδικός: 70517832312
διάσταση: 2,5x3 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,20 €

κωδικός: 70517832311
διάσταση: 2,5x3 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,20 €

κωδικός: 70517832314
διάσταση: 2,5x3 cm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,20 €

κωδικός: 710502311
διάσταση: 5,5 cm
συσκευασία: 4 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,85 €

κωδικός: 710502310
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 4 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 1,20 €

κωδικός: 7102032
διάσταση: 6,5x9 cm
συσκευασία: 4 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,87 €
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κωδικός: 7051714330
διάσταση: 0,5x0,5 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,05 €

κωδικός: 7051714331
διάσταση: 0,5x0,5 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,05 €

κωδικός: 7051714333
διάσταση: 0,5x0,5 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,05 €

κωδικός: 7051714334
διάσταση: 0,5x0,5 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,05 €

κωδικός: 70517848
διάσταση: 2,5 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,07 €

κωδικός: 7051746234
διάσταση: 2,5 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,03 €

κωδικός: 7051746233
διάσταση: 2,5 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,03 €

κωδικός: 70517462
διάσταση: 2,5 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,03 €

κωδικός: 701762433
διάσταση: Ø6 mm
συσκευασία: 700 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 1,20 €

κωδικός: 7051723530
διάσταση: Ø6 mm
συσκευασία: 700 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 1,20 €

κωδικός: 701762431
διάσταση: Ø6 mm
συσκευασία: 700 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 1,20 €

κωδικός: 701762434
διάσταση: Ø6 mm
συσκευασία: 700 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 1,20 €

κωδικός: 7051768831
διάσταση: Ø2,8 mm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,15 €

κωδικός: 7051711530
διάσταση: Ø2,9 mm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,04 €

κωδικός: 70517847
διάσταση: Ø3 mm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,077 €

κωδικός: 7051768830
διάσταση: Ø2,8 mm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,15 €
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κωδικός: 706057220
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 2 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,90 €

κωδικός: 706057212
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 2 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,90 €

κωδικός: 706057231
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 2 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,90 €

κωδικός: 706043320
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 2 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 1,20 €

κωδικός: 706043312
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 2 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 1,20 €

κωδικός: 706043220
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 2 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,90 €

κωδικός: 706043212
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 2 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,90 €

κωδικός: 709656230
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 2 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,90 €

κωδικός: 709656212
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 2 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,90 €

...04

διαθέσιμα χρώματα

...03 ...10 ...04

διαθέσιμα χρώματα

...03 ...10 ...04

διαθέσιμα χρώματα

...03 ...10...03

διαθέσιμα χρώματα

...10 ...04

κωδικός: διάσταση συσκ. τιμή/τεμ.:
70517205... 5 mm 250 τεμ. 0,014 €

κωδικός: διάσταση συσκ. τιμή/τεμ.:
772055... 10 mm 100 τεμ. 0,04 €

κωδικός: διάσταση συσκ. τιμή/τεμ.:
771960... 10 mm 100 τεμ. 0,04 €

κωδικός: διάσταση συσκ. τιμή/τεμ.:
771958... 8 mm 100 τεμ. 0,035 €

κωδικός: 717404
διάσταση: 19 mm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,378 €

κωδικός: 717412
διάσταση: 17χ13 mm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,252 €

...04

διαθέσιμα χρώματα

...01 ...10

κωδικός: 77901...
διάσταση: 9 mm
συσκευασία: 50 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,116 €
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φούντα συνθετική
κωδικός: 7051718101
διάσταση: 8,5 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,10 €

φούντα με πέρλες
κωδικός: 7307807
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,495 €

φούντα με πέρλες
κωδικός: 7307801
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,495 €

φούντα μεταξωτή
κωδικός: 7051104230
διάσταση: 6,5 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,34 €

φούντα μεταξωτή
κωδικός: 7051104212
διάσταση: 6,5 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,34 €

φούντα μεταξωτή
κωδικός: 7051104215
διάσταση: 6,5 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,34 €

φούντα μεταξωτή
κωδικός: 7051104224
διάσταση: 6,5 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,34 €

φούντα μεταξωτή
κωδικός: 7051104201
διάσταση: 6,5 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,34 €

φούντα μεταξωτή
κωδικός: 7051104202
διάσταση: 6,5 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,34 €

φούντα μεταξωτή
κωδικός: 7051104207
διάσταση: 6,5 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,34 €

φούντα συνθετική
κωδικός: 7051718131
διάσταση: 8,5 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,10 €

φούντα συνθετική
κωδικός: 7051718115
διάσταση: 8,5 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,10 €

φούντα συνθετική
κωδικός: 7051718112
διάσταση: 8,5 cm
συσκευασία: 100 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,10 €
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κωδικός: 79169102
διάσταση: 2,5x7,5 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,27 €

κωδικός: 79168901
διάσταση: 2,5x4,5 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,35 €

κωδικός: 79168902
διάσταση: 2,5x4,5 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,27 €

κωδικός: 79168701
διάσταση: 3x6
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,35 €

κωδικός: 79168702
διάσταση: 3x6 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,27 €

κωδικός: 79168501
διάσταση: 3x7 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,35 €

κωδικός: 79168502
διάσταση: 3x7 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,27 €

κωδικός: 79169101
διάσταση: 2,5x7,5 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,35 €

κωδικός: 7916080
διάσταση: 8x2,5 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,15 €

κωδικός: 7916077
διάσταση: 8x2,5 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,15 €

κωδικός: 7916076
διάσταση: Ø5 cm
συσκευασία: 20 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,15 €

κωδικός: 7011291
διάσταση: 3,5 cm
συσκευασία: 20 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,16 €

κωδικός: 7060601
διάσταση: 3,5 cm
συσκευασία: 20 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,16 €

κωδικός: 7012121
διάσταση: 3,5 cm
συσκευασία: 20 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,16 €

κωδικός: 7060951
διάσταση: 3,5 cm
συσκευασία: 20 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,16 €

κωδικός: 7011322
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 7060522
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 7025562
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 7011631
διάσταση: 3,5 cm
συσκευασία: 20 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,16 €

κωδικός: 7231535
διάσταση: 3,5 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,10 €
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κωδικός: 7061263
διάσταση: Ø10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 7011142
διάσταση: Ø7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 7011143
διάσταση: Ø10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 7061262
διάσταση: Ø7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 79168301
διάσταση: Ø8 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,34 €

κωδικός: 79168302
διάσταση: Ø8 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,34 €

κωδικός: 7061232
διάσταση: Ø7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 7061233
διάσταση: Ø10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 7036692
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 7036693
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 7060953
διάσταση: Ø10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 7060952
διάσταση: Ø7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €
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κωδικός: 7011323
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 7060523
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 7060772
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 7060773
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 7916110
διάσταση: 8x4,5 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,29 €

κωδικός: 7060602
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 7051936702
διάσταση: 9,8 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,47 €

κωδικός: 7061052
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 779650
διάσταση: 7,5 cm
συσκευασία: 4 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,50 €

κωδικός: 771206
διάσταση: 3x2 cm
συσκευασία: 25 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,10 €

κωδικός: 7231550
διάσταση: 5 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,22 €

κωδικός: 723157
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 5 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,35 €
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κωδικός: 7011293
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 7011302
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 7011303
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 7011292
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 7090013
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 7090012
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,32 €

κωδικός: 701132223
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 701132323
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,70 €

κωδικός: 701129212
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 701129312
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,70 €

κωδικός: 709001212
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 709001312
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 10 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,70 €
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κωδικός: 70531084
διάσταση: 8 cm
συσκευασία: 3 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,46 €

κωδικός: 779520
διάσταση: 12χ9 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 0,80 €

κωδικός: 7933256
διάσταση: 15χ10 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,50 €

κωδικός: 779643
διάσταση: 12χ10 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,30 €

κωδικός: 72571062
διάσταση: 12 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,65 €

κωδικός: 72571061
διάσταση: 12 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,40 €

κωδικός: 779490
διάσταση: 13,5χ15 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,99 €

κωδικός: 779440
διάσταση: 10χ10 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,99 €

κωδικός: 72571060
διάσταση: 12 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,40 €

κωδικός: 779492
διάσταση: 11,5χ18,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,25 €

κωδικός: 779630
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,09 €

κωδικός: 779629
διάσταση: 8χ10 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,10 €
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διακοσμητικά | ξύλινα

κωδικός: 779566
διάσταση: 10χ14 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,28 €

κωδικός: 779556
διάσταση: 8 cm
συσκευασία: 4 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 3,80 €

κωδικός: 72571065
διάσταση: 10 cm
συσκευασία: 9 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 3,76 €

κωδικός: 72571095
διάσταση: 11,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,16 €

κωδικός: 779567
διάσταση: 11χ11 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,30 €

κωδικός: 779567
διάσταση: 11χ11 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,30 €

κωδικός: 779584
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 3 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,60 €

κωδικός: 779555
διάσταση: 8 cm
συσκευασία: 4 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 3,80 €

κωδικός: 72571063
διάσταση: 27 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,10 €

κωδικός: 779541
διάσταση: 10χ12,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,35 €

κωδικός: 775843
διάσταση: 9 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 0,99 €

κωδικός: 779567
διάσταση: 11χ11 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,30 €

ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΥΧΑΙA ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ*  

* * * 
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κωδικός: 775194
διάσταση: 3 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 4,59 €

κωδικός: 778778
διάσταση: 3 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 3,80 €

κωδικός: 778773
διάσταση: 3 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 3,80 €

κωδικός: 779528
συσκευασία: 20 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 5,44 €

κωδικός: 779528
συσκευασία: 20 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 5,44 €

κωδικός: 774892
διάσταση: 3χ7 cm
συσκευασία: 8 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 3,20 €

κωδικός: 779578
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 3 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,55 €

κωδικός: 779442
διάσταση: 5,5 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 3,40 €

κωδικός: 779591
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 3 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,55 €
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διακοσμητικά | ξύλινα

κωδικός: 779713
διάσταση: 40 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 5,80 €

κωδικός: 779604
διάσταση: 33 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 3,10 €

κωδικός: 779594
διάσταση: 5 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 3,90 €

κωδικός: 779576
διάσταση: 5 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 3,90 €

κωδικός: 779601
διάσταση: 7,5χ19 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,55 €

κωδικός: 779538
διάσταση: 8χ10 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,79 €

ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΥΧΑΙA ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ*  

* * 
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κωδικός: 75010422
διάσταση: 30 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,10 €

κωδικός: 75010414
διάσταση: 30 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,10 €

κωδικός: 7501041
διάσταση: 30 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,10 €

κωδικός: 75010429
διάσταση: 30 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,10 €

κωδικός: 75010446
διάσταση: 30 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,10 €

κωδικός: 7501046
διάσταση: 30 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,10 €

κωδικός: 75010418
διάσταση: 30 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,10 €

κωδικός: 779436
διάσταση: 7χ20 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,89 €
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διακοσμητικά 

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 761203
διάσταση: 4 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,70 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 761705
διάσταση:
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,97 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 779449
διάσταση: 30x38 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,89 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 779450
διάσταση: 30x38 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιo
τιμή/τεμ.: 1,89 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 76130331
διάσταση:
συσκευασία: 9 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,67 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 76129830
διάσταση:
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,69 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 76129831
διάσταση:
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,69 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 76130330
διάσταση:
συσκευασία: 9 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,67 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 761701
διάσταση: Ø5 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,15 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 761702
διάσταση: Ø3,5 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,25 €

mix χρώματα
κωδικός: 708315
διάσταση:
συσκευασία: 10 gr
τιμή/συσκ.: 1,10 €

λευκό
κωδικός: 761130
διάσταση: 14 mm
συσκευασία: 14 gr
τιμή/συσκ.: 1,10 €
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Αυτοκόλλητο
κωδικός: 761326
διάσταση:
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,65 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 761325
διάσταση:
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,35 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 761310
διάσταση:
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,65 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 779448
διάσταση: 28x20 cm
συσκευασία: 7 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 0,99 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 7612301
διάσταση:
συσκευασία: 9 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,62 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 76114007
διάσταση:
συσκευασία: 9 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,90 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 7612302
διάσταση:
συσκευασία: 9 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,62 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 76114012
διάσταση:
συσκευασία: 9 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,90 €

Αυτοκόλλητο
κωδικός: 761124
διάσταση:
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,50 €

κωδικός: 76147931
διάσταση: 1,4 cm
συσκευασία: 18 gr
τιμή/συσκ.: 0,99 €

mix χρώματα
κωδικός: 761126
διάσταση:
συσκευασία: 14 gr
τιμή/συσκ.: 1,10 €

κωδικός: 76147930
διάσταση: 1,4 cm
συσκευασία: 18 gr
τιμή/συσκ.: 0,99 €
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διακοσμητικά 

κωδικός: 76155330
διάσταση: 2,5 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,55 €

κωδικός: 76155331
διάσταση: 2,5 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,55 €

κωδικός: 76155312
διάσταση: 2,5 cm
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,55 €

κωδικός: 761133
διάσταση: 7 cm
συσκευασία: 3 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,07 €

κωδικός: 761322
διάσταση:
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,10 €

κωδικός: 761518
διάσταση:
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,29 €

κωδικός: 761474
διάσταση:
συσκευασία: 8 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,65 €

κωδικός: 76120612*
διάσταση:
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,10 €

κωδικός: 7614783
διάσταση: 4,5 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,49 €

κωδικός: 7614781
διάσταση: 4,5 cm
συσκευασία: 12 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,49 €

κωδικός: 761538
διάσταση: 3 cm
συσκευασία: 24 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,50 €

κωδικός: 76120612*
διάσταση:
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,10 €

ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΥΧΑΙA ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ*  
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κωδικός: 79343
συσκευασία: 250 ml
τιμή/τεμ.: 2,66 €

κωδικός: 79370
συσκευασία: 20 gr
τιμή/τεμ.: 1,35 €

κωδικός: 767170
συσκευασία: 80 gr
τιμή/τεμ.: 1,33 €

μπαλίτσες φελιζόλ γκλίτερ
κωδικός: 70531094
διάσταση: 15 mm
συσκευασία: 80 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,45 €

pon-pon
κωδικός: 7720812
διάσταση: 8 mm
συσκευασία: 500 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 2,03 €

pon-pon
κωδικός: 7721212
διάσταση: 12 mm 
συσκευασία: 500 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 3,60 €

κωδικός: 708236
βάρος: 3,5 gr
συσκευασία: mix 4 χρώματα
τιμή/συσκ.: 1,55 €

χρυσόσκονη
κωδικός: 761383
διάσταση:
συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 1,15 €

διαθέσιμα χρώματα

ΧΡΥΣΟΑΣΗΜΙ ΜΙΧ

αυτοκόλλητα στρας
κωδικός: 705190362...
διάσταση:
συσκευασία: 252 τεμάχια
τιμή/συσκ.: 0,92 €

διαθέσιμα χρώματα

...01 ...21 ...04 ...10

κωδικός: 708228
διάσταση:
συσκευασία: mix 8 χρώματα
τιμή/συσκ.: 1,89 €

χρυσόσκονη “αλατιέρα”
κωδικός: 761208
διάσταση:
συσκευασία: 12 gr
τιμή/τεμ.: 0,65 €

2

διαθέσιμα χρώματα

3 4 5

1
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κωδικός: 779388
διάσταση: 17 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 3,90 €

κωδικός: 774735
διάσταση: 38 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 10,68 €

κωδικός: 779384
διάσταση: 17 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 3,90 €

κωδικός: 774730
διάσταση: 28 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 7,98 €

κωδικός: 774731
διάσταση: 38 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 10,68 €

κωδικός: 774734
διάσταση: 28 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 7,98 €

διακοσμητικά 
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κωδικός: 779109
διάσταση: 53 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 13,10 €

κωδικός: 774650
διάσταση: 60 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 19,58 €

κωδικός: 778103
διάσταση: 60 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 18,60 €

κωδικός: 77091212
διάσταση: 30 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,20 €

κωδικός: 77090412
διάσταση: 35 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,40 €

κωδικός: 70621396...
διάσταση: 12 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 4,02 €

διαθέσιμα χρώματα

...07 ...12 ...15 ...24 ...30

κωδικός: 70621398...
διάσταση: 7,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 1,35 €

διαθέσιμα χρώματα

...07 ...12 ...15 ...24 ...30

κωδικός: 713213
διάσταση: 5,5x5,5x9,5 cm
συσκευασία: 1 τεμάχιο
τιμή/τεμ.: 2,40 €
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ζαχαρωτά 

τρούφες κακάο καραμέλα
κωδικός: 14054001
τεμάχια/συσκ.: 15-20 τεμάχια
συσκευασία: 0,175 Kg
τιμή/συσκ.: 2,35 €

τρούφες κακάο φουντούκι
κωδικός: 14054002
τεμάχια/συσκ.: 15-20 τεμάχια
συσκευασία: 0,175 Kg
τιμή/συσκ.: 2,35 €

τρούφες κακάο extra bitter
κωδικός: 14054003
τεμάχια/συσκ.: 15-20 τεμάχια
συσκευασία: 0,175 Kg
τιμή/συσκ.: 2,35 €

τρούφες κακάο πορτοκάλι
κωδικός: 14054004
τεμάχια/συσκ.: 15-20 τεμάχια
συσκευασία: 0,175 Kg
τιμή/συσκ.: 2,35 €

σοκολατάκι υγείας κεράσι
κωδικός: 14010201
τεμάχια/συσκ.: 18-20 τεμάχια
συσκευασία: 0,250 Kg
τιμή/συσκ.: 3,00 €

σοκολατάκι γάλακτος με φουντούκι
κωδικός: 14010203
τεμάχια/συσκ.: 18-20 τεμάχια
συσκευασία: 0,250 Kg
τιμή/συσκ.: 3,00 €

σοκολατάκι υγείας / κακάο
κωδικός: 14010204
τεμάχια/συσκ.: 18-20 τεμάχια
συσκευασία: 0,250 Kg
τιμή/συσκ.: 3,00 €
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ζαχαρωτό
κωδικός: 1431128
τεμάχια/συσκ.: 100 τεμάχια
συσκευασία: 1 Kg
τιμή/κιλό: 6,85 €

ζαχαρωτό
κωδικός: 1431120
τεμάχια/συσκ.: 100 τεμάχια
συσκευασία: 1 Kg
τιμή/συσκ.: 6,85 €

ζαχαρωτό
κωδικός: 1431123
τεμάχια/συσκ.: 100 τεμάχια
συσκευασία: 1 Kg
τιμή/συσκ.: 6,85 €

γλειφιτζούρι στρογγυλό
κωδικός: 1480004
βάρος: 30 gr
συσκευασία: 30 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,72 €

μπαστουνάκι κόκκινο - λευκό
κωδικός: 14820003
βάρος: 14 gr
συσκευασία: 72 τεμάχια
τιμή/τεμ.:

μπαστουνάκι πολύχρωμο
κωδικός: 1475404
βάρος: 14 gr
συσκευασία: 72 τεμάχια
τιμή/τεμ.: 0,27 €

3 γεύσεις mix σε κασετίνα
κωδικός: 14010614
συσκευασία: 200gr
τιμή/συσκ.:

σοκολατάκια crispy τριών γεύσεων
κωδικός: 14010205
τεμάχια/συσκ.: 20-25 τεμάχια
συσκευασία: 0,250 Kg
τιμή/συσκ.: 2,98 €

Crispo σοκολατάκια γεμιστά
κωδικός: 14029971
τεμάχια/συσκ.: 35 τεμάχια
συσκευασία: 0,500 Kg
τιμή/συσκ.: 6,25 €
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