service
δίσκοι αντιολισθητικοί fiberglass
διατίθενται επίσης
και σε χρώμα καφέ

δίσκοι στρογγυλοί, μαύροι
018.01.000 στρογγυλός
018.01.002 στρογγυλός
018.01.021 στρογγυλός

δίσκοι fast food

35,5 cm
40,5 cm
46 cm

018.07.053 στρογγυλός βαθύς 36 cm
δίσκοι οβάλ, μαύροι
018.01.017 οβάλ
018.01.012 οβάλ
018.01.014 οβάλ
018.01.016 οβάλ

64x49 cm
68,5x56 cm
73,5x60 cm
80x60 cm

δίσκοι ορθογώνιοι, μαύροι
018.01.023 ορθογώνιος 35x27 cm
018.01.006 ορθογώνιος 41,5x30 cm
018.01.011 ορθογώνιος 46x35,5 cm
018.01.004 ορθογώνιος 51,5x38 cm
018.01.007 ορθογώνιος 56x40,5 cm
018.01.009 ορθογώνιος 65x45x cm

διατίθενται και σε μπλε, καφέ,
μπεζ & πορτοκαλί

018.07.169 κόκκινος
018.07.170 γκρι
018.07.173 πράσινος

30x40 cm
30x40 cm
30x40 cm

018.05.001
018.54.060
018.54.061
018.54.062
018.54.063

30χ40 cm
42x30 cm
49χ34 cm
35χ26 cm
62χ39 cm

μαύρος
μαύρος
μαύρος
μαύρος
μαύρος

018.07.165 κόκκινος
018.07.160 γκρι
018.07.163 πράσινος

35x45 cm
35x45 cm
35x45 cm

δίσκοι μελαμίνης με φελλό
δίσκοι μελαμίνης μαύροι με φελλό
018.07.000 παραλ/μος
28x21 cm
018.07.001 παραλ/μος
32x24 cm
018.07.002 παραλ/μος
38x28 cm
018.07.003 παραλ/μος
42x32 cm
018.07.004 παραλ/μος
49x34 cm
018.07.005 παραλ/μος
61x41 cm
018.07.008 παραλ/μος
66x45 cm
018.07.009 παραλ/μος
73x47 cm

δίσκοι ξύλινοι

018.07.006 στρογγυλός
018.07.007 στρογγυλός
018.56.009 με φελλό

60x40 cm

018.56.001 δίσκος παραμάνα
με φελλό
70x50 cm

018.56.005 ορθογώνιος

δίσκοι μελαμίνης
δίσκοι μελαμίνης

50x35 cm

018.56.004 ορθογώνιος

60x40 cm

018.56.003 παραμάνα

70x50 cm

018.56.010 με μαύρη
επίστρωση

60x40 cm

33 cm
42 cm

018.30.004
018.30.005

μαύρος
κόκκινος

27χ20 cm
27χ20 cm

018.30.002

μαύρος

32χ25 cm

018.30.000
018.30.001

μαύρος
κόκκινος

40x30 cm
40x30 cm

018.05.081

δίσκος δωματίου,
μαύρος, πλαστικός
40χ29χ6 cm

δίσκος δωματίου

018.56.000 παραμάνα με μαύρη
επίστρωση
70x50 cm

δίσκος τύπου ξύλου

διατίθενται επίσης σε
χρώμα μαύρο και γρανίτη

018.07.090 ορθογώνιος

28x21 cm

018.07.091 ορθογώνιος

32x24 cm

018.07.092 ορθογώνιος

38x28 cm

018.07.093 ορθογώνιος

42x32 cm

ξύλινος δίσκος
σερβιρίσματος από καρυδιά

018.07.094 ορθογώνιος

49x34 cm

018.05.076 30χ20χ3 cm

δίσκοι ξύλινοι

018.05.077 40χ30χ3 cm
018.05.078 53χ32χ3 cm

δίσκοι πλαστικοί με φελλό

δίσκοι καφενείου

δίσκοι πλαστικοί μαύροι με φελλό
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018.07.075

στρογγυλός

30 cm

δίσκοι καφενείου

018.07.077

στρογγυλός

36 cm

018.20.005 αλουμινίου

32 cm

018.07.079

στρογγυλός

41 cm

018.20.001 αλουμινίου

34 cm

018.07.081

στρογγυλός
βαθύς

018.20.002 αλουμινίου

36 cm

36 cm

018.20.004 αλουμινίου

40 cm

service
δίσκοι inox

018.05.017

018.05.020

σταντ δίσκων

018.05.071 σταντ δίσκων ξύλινο
83 cm

δίσκος σερβιρίσματος
Giotto, GN 1/1

018.05.070 σταντ δίσκων ξύλινο
84 cm

δίσκος, inox,
32χ20 cm

δίσκος inox με χέρια
018.05.045 53χ40 cm
018.05.046 60χ45 cm

018.05.066 σταντ δίσκων
μεταλλικό, μαύρο
81 cm

δίσκος, inox,
018.05.025 23x35 cm
018.05.027 53x37 cm
018.05.028 44x35 cm

018.05.065 σταντ δίσκων
μεταλλικό
81 cm

παιδικά καρεκλάκια

075.05.007
καρεκλάκι πλαστικό
54x61x73 cm

018.05.073 σταντ δίσκων
ξύλινο μπάρας
97 cm

075.05.006
καρεκλάκι ξύλινο
σκούρο χρώμα
50χ50χ75 cm

075.05.008
καρεκλάκι ξύλινο
φυσικό χρώμα
50χ50χ75 cm

018.05.072
σταντ δίσκων
ξύλινο
αναδιπλούμενο
90 cm
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service
λευκό

χαρτοπετσέτες 40x40 cm

χαρτοπετσέτες 24χ24 cm

053.02.012

40x40 cm, λευκή 2φυλλη

053.02.010 24x24 cm, λευκή, 2φυλλη

053.02.017

40x40 cm, λευκή 3φυλλη

053.02.015 24x24 cm, λευκή, 3φυλλη

053.02.027

40x40 cm, κόκκινη 2φυλλη

053.02.025 24x24 cm, κόκκινη, 2φυλλη

053.02.032

40x40 cm, κόκκινη 3φυλλη

053.02.046

40x40 cm, μπλε 3φυλλη

053.02.056

40x40 cm, πράσινη 3φυλλη

053.02.054 24x24 cm, πράσινη, 3φυλλη

053.02.066

40x40 cm, μπορντώ 3φυλλη

053.02.064 24x24 cm, μπορντώ, 3φυλλη

053.02.077

40x40 cm, βανιλί 3φυλλη

053.02.108

40x40 cm, μαύρη 3φυλλη

μπλε
σκούρο

053.02.030 24x24 cm, κόκκινη, 3φυλλη
053.02.044 24x24 cm, μπλε, 3φυλλη

053.02.075 24x24 cm, βανιλί, 3φυλλη

μαύρο

053.02.106 24x24 cm, μαύρη 3φυλλη

χαρτοπετσέτες 40x40 cm
053.02.100

40x40 cm, κόκκινη

053.02.101

40x40 cm, μπλε

053.02.102

40x40 cm, πράσινη

053.02.103

40x40 cm, βανιλί

053.02.104

40x40 cm, λευκή

053.02.109

40x40 cm, μαύρη

βανιλί

χαρτοπετσέτες 33x33 cm
κόκκινο

χαρτοπετσέτες «Airlaid»
053.30.051

40x40 cm, μαύρη (75 τμχ.)

053.30.017

20χ20 cm, λευκή (300 τμχ.)

053.30.099

40x40 cm, λευκή (60 τμχ.)

053.02.099

40x40 cm, λευκή (720 τμχ.)

μπωρντό

053.02.011

33x33 cm, λευκή 2φυλλη

053.02.016

33x33 cm, λευκή 3φυλλη

053.02.026

33x33 cm, κόκκινη 2φυλλη

053.02.031

33x33 cm, κόκκινη 3φυλλη

053.02.045

33x33 cm, μπλε 3φυλλη

053.02.055

33x33 cm, πράσινη 3φυλλη

053.02.065

33x33 cm, μπορντώ 3φυλλη

053.02.076

33x33 cm, βανιλί 3φυλλη

053.02.107

33x33 cm, μαύρη 3φυλλη

χαρτοπετσέτες 33x33 cm
053.30.020 33x33 cm, μαύρη, 2φυλλη (85 τμχ.)
053.30.021 33x33 cm, λευκή, 2φυλλη (85 τμχ.)
053.30.022 33x33 cm, πορτοκαλί, 2φυλλη (85 τμχ.)
053.30.023 33x33 cm, βανιλί, 2φυλλη (85 τμχ.)
053.30.024 33x33 cm, μπλε, 2φυλλη (85 τμχ.)

χαρτοπετσέτες 24χ24 cm

053.30.025 33x33 cm, πράσινη, 2φυλλη (85 τμχ.)
053.30.026 33x33 cm, μπορντό, 2φυλλη (85 τμχ.)

053.30.000 24x24 cm, πορτοκαλί, 1φυλλη (500 τμχ.)
053.30.001 24x24 cm, κόκκινη, 1φυλλη (500 τμχ.)

053.30.027 33x33 cm, eco-green, 2φυλλη (85 τμχ.)
053.30.028 33x33 cm, ανθρακί, 2φυλλη (85 τμχ.)

053.30.002 24x24 cm, μαύρη, 1φυλλη (500 τμχ.)
053.30.003 24x24 cm, μπορντώ, 1φυλλη (500 τμχ.)
053.30.004 24x24 cm, μπλε, 1φυλλη (500 τμχ.)
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χαρτοπετσέτες 40χ40 cm

053.30.005 24x24 cm, πράσινη, 1φυλλη (500 τμχ.)

053.30.050 40x40 cm, βανιλί, 1φυλλη (85 τμχ.)

053.30.006 24x24 cm, βανιλί, 1φυλλη (500 τμχ.)

053.30.040 40x40 cm, μπορντώ, 2φυλλη (85 τμχ.)

053.30.007 24x24 cm, λευκή, 1φυλλη (400 τμχ.)

053.30.041 40x40 cm, λευκή, 2φυλλη (85 τμχ.)

053.30.008 24x24 cm, ανθρακί, 1φυλλη (500 τμχ.)

053.30.042 40x40 cm, μαύρη, 2φυλλη (85 τμχ.)

053.30.015 24x24 cm, λευκή, 2φυλλη (375 τμχ.)

053.30.039 40x40 cm, πράσινη, 2φυλλη (85 τμχ.)

053.30.014 24x24 cm, eco-green, 2φυλλη (375 τμχ.)

053.30.043 40x40 cm, μπλε, 2φυλλη (85 τμχ.)

service
σουπλά PP 30χ40 cm
Σουπλά 30x40 cm
από polypropylene,
ανθεκτικά σε υψηλές
θερμοκρασίες,
πλένονται στο
πλυντήριο.
Κατασκευασμένα
σύμφωνα με τους
διεθνείς κανόνες
υγιεινής.
Παράγονται στη
Γερμανία.

064.05.000

064.05.007

064.05.001

064.05.003

064.05.004

064.05.005

064.05.006

064.05.008

064.05.009

064.05.010

064.05.012

064.05.013

064.05.011

σουπλά

064.05.103
σουπλά βινυλίου γκρι, 30χ45 cm

064.05.100
σουπλά βινυλίου λευκό, 30χ45 cm

064.05.101
σουπλά βινυλίου βανιλί, 30χ45 cm

064.05.104
σουπλά βινυλίου σομόν, 30χ45 cm

064.05.175
σουπλά seagrass, 35 cm

064.05.180
σουπλά seagrass, 30x40 cm

064.30.000
σουπλά λαδόκολλα,
30χ40 cm (500 τμχ.

064.05.157
λαδόκολλα 28x34 cm
«Natural Green» (1000 τμχ.)

064.05.156
σουπλά «Times»
28x34 cm, (1000 τμχ., )

064.05.024
σουπλά βινυλίου
μπεζ/λευκό, 30χ45 cm

064.05.022
σουπλά βινυλίου
μπεζ/μαύρο, 30χ45 cm

064.05.023
σουπλά βινυλίου
μπεζ/καφέ, 30χ45 cm

064.05.048
σουπλά βινυλίου
καφέ/μπρονζέ, 30χ45 cm

064.05.049
σουπλά βινυλίου
καφέ, 30χ45 cm

223

service
λαδόκολλα
064.05.141 φάκελος
συσκ. 100 17x16,5 cm
064.05.140 φάκελος
συσκ. 100 13x13,5 cm

λαδόκολλα

064.05.149 κώνος
συσκ. 250 «Times»,
100 gr, 24 cm

χαρτόνι
064.05.161 κώνος
συσκ. 100 5χ13 cm
064.05.162 κώνος
συσκ. 100 7χ17,5 cm
064.05.163 κώνος
συσκ. 100 10χ25 cm

064.05.150 κώνος
συσκ. 200 «Times»,
250 gr, 29 cm
064.05.151 κώνος
συσκ. 250 «Feel Green»,
100 gr, 24 cm

064.05.148 κώνος
συσκ. 200 «Natural»,
100 gr, 24 cm

σουπλά χάρτινα 30χ40 cm

τραπεζομάντηλα μονόχρωμα 84x84 cm
064.02.040 λευκό

064.02.034 κόκκινο

064.02.039 βανιλί

064.02.038 μπορντώ

064.02.037 πράσινο σκούρο

064.02.035 μπλε σκούρο

064.02.057

βανιλί, 30x40 cm

064.02.059

μαύρο, 30x40 cm

064.02.061

κόκκινο, 30x40 cm

064.02.062

μπλε, 30x40 cm

064.02.063

πράσινο, 30x40 cm

064.02.064

μπορντώ, 30x40 cm

064.02.065

λευκό, 30x40 cm

064.02.066

γκρι, 30x40 cm

φούστα μονόχρωμη, αυτοκόλλητη, 4x0,72 m
ρολλά Tête-à-tête μονόχρωμα,
0,4x24 m
064.02.016
064.02.017

(με περφορέ στο 1,2 m)

λευκή
χρωματιστή
(σε βανιλί,
μπλε σκούρο
και μπορντώ)

064.02.006
βανιλί

064.02.008
λευκό

ρολλά banquet μονόχρωμα 1,25x25 m
064.02.005
μπορντώ
064.02.012 λευκό
* βανιλί

064.02.003
σκούρο μπλε

* μπορντώ
* μπλε σκούρο
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064.02.004
πράσινο σκούρο

service
μενού δερματίνης «Fashion»
017.05.162
μενού δερματίνης,
λευκό
17χ32 cm

017.05.167
μενού δερματίνης,
λευκό
23χ32 cm

017.05.163
μενού δερματίνης,
μαύρο
17χ32 cm

017.05.168
μενού δερματίνης,
μαύρο
23χ32 cm

Τα Ιταλικά μενού «Fashion» της DAG, εμπνευσμένα από τις σύγχρονες τάσεις της
μόδας, είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά , απολύτως οικολογικά με σημασία στη λεπτομέρεια.
Από δερματίνη με υφή κροκό ή λεία,
έχουν εξαιρετικά μεγάλη αντοχή , δεν λεκιάζουν και πλένονται, διατηρώντας το
χρώμα και την υφή τους για πάντα.
Διατίθενται σε πολλά χρώματα και διαθέτουν ανταλλακτικά τόσο για τα λαστιχάκια
συγκράτησης των σελίδων όσο και σελίδες πλαστικές.

017.05.166
μενού δερματίνης,
καφέ
23χ32 cm

017.05.161
μενού δερματίνης,
καφέ
17χ32 cm
017.05.157
μενού δερματίνης,
λευκό
16χ23 cm

017.05.150
μενού δερματίνης,
«πάπυρος», λευκό
29,7χ21 cm

017.05.158
μενού δερματίνης,
μαύρο
16χ23 cm

017.05.151
μενού δερματίνης,
«πάπυρος», καφέ
29,7χ21 cm
017.05.156
μενού δερματίνης,
καφέ
16χ23 cm

017.05.152
μενού δερματίνης,
«πάπυρος», μαύρο
29,7χ21 cm

νέες σειρές μενού

MMA44JE

COA43PM

COA434M

COA43MM

SUA44NM

COA43EM

COA431M

COA43CM
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service
σταντ επιτραπέζια
«Reserve» inox
017.05.075
017.05.076

017.05.130

5x3,8 cm
6,5χ6 cm

«Reserve»
inox

017.05.059

κουδούνι bronze

017.05.057

κουδούνι reception
ξύλινο

5,5x6 cm
017.05.056

017.05.070

017.05.074

«Reserve»
inox

12x6 cm

«Reserve»
inox

12x5,5 cm

κουδούνι reception
μαύρο
σταντ αριθμών δερματίνης
017.05.231 λευκό
017.05.230 καφέ
017.05.198 σετ 10 αριθμοί «1-10»
για σταντ δερματίνης
017.05.024

017.05.308

«Reserve» λευκό
σετ 5 τμχ.
10χ5 cm

017.07.003
017.07.004

«Reserve» PC 12x5 cm
«Reserve» PC 15x5 cm

017.05.131

«Reserve» PC 15x5 cm

017.56.000

«Reserve”
ξύλινο

σταντ αριθμών
με αριθμούς κομμένους
με laser inox
σταντ αριθμών ξύλινο
017.13.040 1-20
017.13.041 1-30
017.13.043 1-50
σταντ αριθμών PC
017.13.046 1-20
017.13.047 1-30
017.13.049 1-50

017.05.129
16x5,5 cm

017.05.211

«Reserve» ξύλινο
15χ8 cm

017.05.213

“No Smoking»
ξύλινο
5,5χ7,5 cm

σταντ τραπεζιού για μικροαντικείμενα
028.05.041

028.05.042

στρογγυλό
μαύρο

25χ25 cm

στρογγυλό
μαύρο

20χ23 cm

017.05.073

«No Smoking»
inox
12x5,5 cm

028.05.043

ορθογώνιο
μαύρο
20χ12χ21 cm

017.13.039

«No Smoking»
inox
6x6 cm

028.05.044

ορθογώνιο
μαύρο 20χ16,5χ21 cm

017.13.038

«No Smoking»
PG
7x7 cm

028.05.045

ορθογώνιο
μαύρο
35χ12χ21 cm

028.05.046

ορθογώνιο
μαύρο
35χ16χ21 cm

017.05.071
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αριθμοί (1-50) από
πλαστικοποιημένο χαρτί
10χ10 cm

«No Smoking»
inox
5,5χ6,5 cm

service
σταντ επιτραπέζια

σταντ επιτραπέζια
σταντ τραπεζιού ξύλινο
(γραφή με μαρκαδόρο)
017.05.210

5,5x7,5 cm

017.05.212

15χ8 cm

017.05.200

μαρκαδόρος
(φαρδιά γραφή)
μαρκαδόρος
(ψιλή γραφή)

017.05.199

017.06.000

017.05.080

σταντ μενού
ανάγλυφο,
inox

017.05.315

σετ 5 πινακάκια κιμωλίας
κεκλιμμένα 7,5x5,5 cm

017.05.302

σετ 5 πινακάκια κιμωλίας
κεκλιμμένα 10x7,5 cm

017.05.316

σετ 5 πινακάκια διπλής
όψης με μαρκαδόρο
5x7,5cm

017.05.313

θήκη-κουτί λογαριασμού

017.05.312

θήκη-κουτί λογαριασμού

017.05.171

φάκελος για ρέστα
δερματίνη,
καφέ
18χ10 cm

017.05.172

φάκελος για ρέστα
δερματίνη
λευκός
18χ10 cm

017.05.179

θήκη για ρέστα
δερματίνη, καφέ
17χ11 cm

017.05.180

θήκη για ρέστα
δερματίνη, λευκή
17χ11 cm

029.12.000

θήκη λογαριασμών PC
«τούνελ»

029.07.000

θήκη λογαριασμών inox
4x5 cm

001.13.000

κουτί παραπόνων PC
25x35 cm

001.13.001

φύλλο παραπόνων PC
21χ30 cm

12χ12 cm

σταντ inox

6x4 cm

κάρτα πλαστικοποιημένη, μαύρη
017.13.084 8χ5 cm (10 τμχ.)
017.13.085 9χ6 cm (10 τμχ.)
017.13.086 10χ8 cm (10 τμχ.)
017.13.087 14χ9 cm (10 τμχ.)
πίνακες PC μονής όψης
017.13.005 8x5 Υ cm
017.05.120 9x5,5 Υ cm
017.13.006 9x13 Υ cm
017.13.027 7x10 Υ cm
017.05.121 10x16 Υ cm
017.13.029 13x18 Υ cm
017.13.007 21x30 Υ cm
πίνακες PC διπλής όψης
017.13.002 8x6 Υ cm
017.13.000 10χ7 Υ cm
017.05.110 9χ13 Υ cm
017.05.111 10χ15 Υ cm
017.13.004 10χ16 Υ cm
017.05.112 10x20 Υ cm
017.13.001 13χ18 Υ cm
017.13.003 30χ21 Υ cm
017.05.141 20,3χ28 Υ cm
017.05.309

017.05.301

σετ 4 πινακάκια
με ξύλινη βάση και
μαρκαδόρο 9x6cm
σετ 6 πινακάκια
με ξύλινη βάση και
μαρκαδόρο 10,5x7,5cm
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service

Τρόλλεϋ σερβιρίσματος Ιταλικού σχεδιασμού και κατασκευής. Σταθερά
όπως τα inox και εύκολα στο χειρισμό με φρένα σε δύο ή τέσσερεις
ρόδες. Διατίθενται σε πολλούς χρωματισμούς ξύλου ειδικής επεξεργασίας, που τα καθιστά αδιάβροχα, προσδίδοντάς τους υψηλές αντοχές
στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές.

«Antigraffio»
075.05.060
τρόλλεϋ 3 όροφο
90x52x80 cm

«Smile»
* τρόλλεϋ σερβιρίσματος
113χ64χ51 cm

Gueridon
*
τρόλλεϋ 2όροφο
60x40x80 cm

«Trendy»
* τρόλλεϋ σερβιρίσματος
52x52x82

075.05.064
τρόλλεϋ gueridon
3όροφο
78x52x80 cm

«Nature»
* τρόλλεϋ γλυκών με βιτρίνα
roll-top
155x52x113 cm
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075.05.110
τρόλλεϋ 3όροφο ξύλινο
84χ45χ78 cm

075.05.114
τρόλλεϋ 3όροφο inox/ξύλινο
84χ43x97 cm

service
τρόλλεϋ σερβιρίσματος
«Nature»

«Nature»

* τρόλλεϋ bar
93x53x114 cm

«Nature»

* τρόλλεϋ φλαμπέ
induction
99,5χ53χ85 cm

* τρόλλεϋ φλαμπέ μίας ή δύο εστιών
99,5χ53χ85 cm

«Nature»
* τρόλλεϋ τυριών ψυχόμενο
(με παγοκύστες)
105,5χ52,5χ109 cm

«Nature»

«Nature»

* τρόλλεϋ σερβιρίσματος
2 όροφο
99,5χ53χ80 cm

* τρόλλεϋ σερβιρίσματος
99,5χ54χ82 cm

«Tactus»
* βιτρίνα θαλασσινών
93x53x16 cm

* τρόλλεϋ γλυκών/τυριών ψυχόμενο
ηλεκτρικό με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
116χ68χ136 cm

«Tactus»
* τρόλλεϋ
σερβιρίσματος
99,5χ53χ80 cm

*
τρόλλεϋ ποτών
με σαμπανιέρα
και θήκες
ποτηριών
65 cm | 108 cm
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