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I saw the angel in the marble and carved until I set him free.
Michael Angelo

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση
Wreaths, Βranches & Greek Nature

E-4544 h 18 cm
δημιουργία από φυσικά κλαδιά ελιάς επαργυρωμένα τοποθετημένο σε βότσαλο
creation from real olive branches that have been silverplated and placed on a stone

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

You may choose the wreath you desire
to be placed in the gift case

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Μπορείτε να διαλέξετε το στεφάνι που θέλετε
για να τοποθετηθεί στην κασετίνα.

E-4546 Ø 18 cm
φυσικό στεφάνι ελιάς επιχρυσωμένο σε χειροποιητη κασετίνα
real olive wreath that has been gold plated
in a luxurious case

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

Δημιουργίες από αληθινά κλαδιά
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E-4527 Ø 26 cm
επιχαλκωμένο φυσικό στεφάνι από τριανταφυλλιά
real wreath made of roses, copper plated

δέντρων ή φύλλα, τα οποία
έχουν

επιμεταλλωθεί

και έτσι διατηρούν
τη φυσική τους
ομορφιά
στο

μέσα

πέρασμα

του χρόνου.
E-4545 h 13 cm
δημιουργία από φυσικά κλαδιά ελιάς επιχρυσωμένα σε βότσαλο
creation from real olive branches that have been gold plated and
placed on a stone

E-4527b Ø 25 cm
επιχρυσωένο φυσικό στεφάνι απο θυμάρι και κισσό
real wreath made of thyme and ivy, gold plated

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

Wreaths, Βranches & Greek Nature

E-4527b Ø 25 cm
επιχρυσωμένο φυσικό στεφάνι θυμάρι και κισσό
real wreath made of thyme and ivy, gold plated

E-4540 16x11 cm
επαργυρωμένο φυσικό κλαδί ελιάς τοποθετημένο σε βότσαλο
real olive branch, silver plated, on stone

E-4541 10x7 cm

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

επιχαλκωμένο φυσικό κλαδί ελιάς τοποθετημένο σε
βότσαλο
real olive branch, copper plated, on stone
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E-4527 Ø 26 cm
επιχαλκωμένο φυσικό στεφάνι από τριανταφυλλιά
real wreath made of roses, copper plated

E-4542 10x6 cm
επαργυρωμένο φυσικό κλαδί ελιάς σε βότσαλο
real olive branch, silver plated, on stone

E-4543 8x6 cm
επιχρυσωμένο φυσικό κλαδί ελιάς σε βότσαλο
real olive branch, gold plated, on stone
- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

Σημείωση: Τα φυσικά κλαδιά ελιάς και τα βότσαλα καθώς είναι φυσικά είναι όλα διαφορετικά σε σχήμα και σε μέγεθος. Οι διαστάσεις που
δίνουμε είναι ενδεικτικές.
Note:Due to the fact that the real olive branches and stones are natural materials, they may vary in size and shape. Dimensions are only
indicative.
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E-4534 15x15 cm

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

επαργυρωμένο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, silver plated

Wreaths, Βranches & Greek Nature

E-4533 23x15 cm

επαργυρωμένο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, silver plated

E-4537 h 10 cm
επιχρυσωμένο φυσικό κλαδί από σκίνο σε βότσαλο
real schinus branch, gold plated, on stone

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

E-4538 h 26 cm
επιχαλκωμένο φυσικό κλαδί ελιάς σε βότσαλο
real olive branch, copper plated, on stone
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E-4535 23x15 cm
επιχρυσωμένο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated

E-4539 14x7 cm
επιχρυσωμένο φυσικό κλαδί βελανιδιάς σε βότσαλο
real oak branch, gold plated, on stone

Δημιουργίες από αληθινά κλαδιά δέντρων ή φύλλα, τα
οποία έχουν επιμεταλλωθεί και έτσι διατηρούν τη φυσική
τους ομορφιά μέσα στο πέρασμα του χρόνου.

Σημείωση: Τα φυσικά κλαδιά ελιάς και τα βότσαλα καθώς είναι φυσικά είναι όλα διαφορετικά σε σχήμα και σε μέγεθος. Οι διαστάσεις που
δίνουμε είναι ενδεικτικές.
Note:Due to the fact that the real olive branches and stones are natural materials, they may vary in size and shape. Dimensions are only
indicative.

E-4536 15x15 cm
επιχρυσωμένο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, silver plated
- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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έχουν

E-4504

επιμεταλλωθεί

επιχαλκωμένο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, copper plated

και έτσι διατηρούν
τη φυσική τους
ομορφιά
στο

μέσα

πέρασμα

του χρόνου.

E-4512

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

δέντρων ή φύλλα, τα οποία

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Δημιουργίες από αληθινά κλαδιά

επάργυρο, επίχρυσο, επιχαλκωμένο
φυσικό κλαδί ελιάς
silver plated, gold plated & copper
plated real olive branches

E-4505

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

επάργυρο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, silver plated
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E-4508
επάργυρο, επίχρυσο, επιχαλκωμένο
φυσικό στεφάνι ελιάς
silver plated, gold plated & copper plated
real olive wreaths

E-4506
επίχρυσο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

13

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

επάργυρος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, silver plated

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Ε-4523

Ε-4524

Ε-4501

επιχαλκωμένος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, copper plated

επιχαλκωμένο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, copper plated

E-4507

Ε-4503

επίχρυσος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, gold plated

επίχρυσο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

Ε-4502
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επάργυρο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, silver plated

Ε-6145
επίχρυσο φυσικό βελανίδι,
natural gold plated acorn

E-4509

Ε-4513

επίχρυσος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, gold plated

Ε-4510
- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.

επιχαλκωμένος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, copper plated

επάργυρος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, silver plated
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Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

Wreaths, Βranches & Greek Nature

E-4547 h 16 cm Ø 16 cm
φυσικό στεφάνι ελιάς από επαργυρωμένα και επιχρυσωμένα κλαδιά
real olive wreaths, gold and silver plated

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

E-4548 h 16 cm Ø 7 cm
επίχρυσο φυσικό στεφάνι ελιάς
real olive wreaths, gold plated
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- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

E-3501 27x17 cm
E-3502 18x14 cm
ειδική αναμνηστική πλακέτα με πλέξιγκλας σε ειδική συσκευασία.
Κατά παραγγελία
made to order commemorative plaque with plexiglass,
real olive gold plated wreath and luxurious packaging

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.

Ε-4530 27x10 cm
πλεξιγκλάς με φυσικό επίχρυσο κλαδί ελιάς
plexiglass with a gold plated real olive branch
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Wreaths, Βranches & Greek Nature

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

Wreaths, Βranches & Greek Nature
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E-4549 h 30cm Ø 15 cm
ορείχαλκος, brass

E-4550 h 30cm Ø
ορείχαλκος, brass

E-3088 36x41 cm
επίχρυσο φυσικό στεφάνι ελιάς
real olive wreaths, gold plated
E-4551 h 19 / 19x4cm
ορείχαλκος, brass

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Ε-1522 h 15 cm
ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver 925ο or silver plated

Ε-1523 h 11 cm
ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver 925ο or silver plated

Ε-1539
δάφνη από επιχρυσωμένο άργυρο 925ο
laurel wreath from gold-plated silver 925o
25x28x5 cm

Ε-1540
δάφνη από άργυρο 925ο
laurel wreath from silver 925o
25x28x5 cm

Ε-1520 h 15 cm

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

ασήμι 925ο
silver 925ο

20

Ε-1524
καρφίτσα , ασήμι 925ο,
pin, silver 925ο

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

Ε-1521 h 13 cm
ασήμι 925ο
silver 925ο

Ε-1525 h 9.5cm
ασήμι 925ο
silver 925ο

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.

Ε-1541
κότινος ελιάς από άργυρο 925ο
olive wreath from silver 925o
25x28x5 cm
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Το μέλλον ανήκει σ’ αυτούς που πιστεύουν στα όνειρά τους.
Eleanor Roosevelt

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά
Frames with Greek Themes

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes
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E-3089 31x24,5 cm
επίχρυσο φυσικό κλαδί βελανιδιάς
real oak branch, gold plated

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

E-3088 36x41 cm
επίχρυσο φυσικό στεφάνι ελιάς
real olive wreath, gold plated

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes
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E-3058 35x40 cm
επίχρυσο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated

Δημιουργίες από αληθινά κλαδιά δέντρων ή

E-3059 50x60 cm
επίχρυσος φυσικός κότινος ελιάς & κισσός
real olive & ivy wreath, gold plated

φύλλα, τα οποία έχουν επιμεταλλωθεί και έτσι
διατηρούν τη φυσική τους ομορφιά μέσα
στο πέρασμα του χρόνου.

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

E-3056 31x26 cm
επίχρυσος & επάργυρος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, gold & silver plated

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το

28

λογότυπο της εταιρίας

σας ή το κείμενο της αρεσκείας σας σε

πλακετάκι από ορείχαλκο ή αλουμίνιο.

E-3057 26x31 cm
επίχρυσο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated

Δημιουργίες από αληθινά κλαδιά δέντρων ή φύλλα,
τα οποία έχουν επιμεταλλωθεί και έτσι διατηρούν
τη φυσική τους ομορφιά

μέσα

στο

πέρασμα του χρόνου.

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

E-4536 15x15 cm
επιχρυσωμένο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated

E-4534 15x15 cm
επαργυρωμένο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, silver plated
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

E-4533 23x15 cm
επιχρυσωμένο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated

Δημιουργίες από αληθινά κλαδιά δέντρων ή φύλλα,
τα οποία έχουν επιμεταλλωθεί και έτσι διατηρούν
τη φυσική τους ομορφιά

μέσα

στο

πέρασμα του χρόνου.

E-3003 26x26 cm
επίχρυσο φυσικό στεφάνι δάφνης
real laurel wreath, gold plated

E-3061 30x30 cm

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

E-4535 23x15 cm
επαργυρωμένο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, silver plated
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επίχρυσος & επάργυρος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, gold plated & silver plated

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

E-3062 33,5x70 cm
επίχρυσος, επάργυρος, επιχαλκωμένος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreaths, gold, silver, copper plated

E-3001 33x33x5 cm
επίχρυσος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, gold plated

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει

ΓΜ

ΔΕΙ

Σ

ΑΣΙΑ

ΚΕΥ

Σ
Α ΣΥ

η

Υ

ΤΙΚΟ

ΟΙΗ

ΤΟΠ

ΙΣ
&Π

δυνατότητα

να

εφαρμοστεί

το λογότυπο της εταιρίας

Όλες οι δημιουργίες μας συνοδεύονται

σας

ή το κείμενο της αρεσκείας σας

από πολυτελή συσκευασία καθώς και

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

σε πλακετάκι από ορείχαλκο ή

32

πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Υπάρχει

αλουμίνιο.

η δυνατότητα το λογότυπο της εταιρίας
σας να αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

E-3002 26x23 cm
- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.

επάργυρος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, silver plated
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Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά
34

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

επάργυρος φυσικός κότινος ελιάς
συνοδευόμενος από τον όρκο του
Μεγάλου Αλεξάνδρου ή το κείμενο της
επιλογής σας
real olive wreath, silver plated
accompanied by the Oath of Alexander the
Great or the text of your choice.

Frames with Greek Themes

E-3004 33x46 cm

Δημιουργίες από αληθινά κλαδιά δέντρων ή φύλλα,
τα οποία έχουν επιμεταλλωθεί και
έτσι διατηρούν τη φυσική τους
ομορφιά μέσα στο πέρασμα
του χρόνου.
E-3091 36x19,5 cm
επιχρυσωμένο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

E-3049 33x33 cm
επίχρυσο φυσικό στεφάνι ελιάς & δάφνης
real olive and laurel wreath, gold plated
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Ε-3050 42x36 cm
επάργυρος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, silver plated

Σε όλες τις

δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το
λογότυπο της εταιρίας σας ή το κείμενο της αρεσκείας
σας σε πλακετάκι από ορείχαλκο ή αλουμίνιο.

E-3048 33x33 cm
επίχρυσος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, gold plated
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

E-3008 23x14 cm
φυσικά φύλλα κισσού επάργυρο & επίχρυσο
real ivy leaves, gold & silver plated

E-3090 23x34 cm
επιχαλκωμένο φυσικό στεφάνι δάφνης
real laurel wreath, copper plated

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να
εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας σας ή το

Υ

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

ΤΙΚΟ
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ΔΕΙΓ

ΙΑΣ

ΥΑΣ

ΣΚΕ

ΣΥ
ΜΑ

ΟΙΗ
ΤΟΠ

ΙΣ

&Π

Όλες οι δημιουργίες μας συνοδεύονται

κείμενο της αρεσκείας σας σε

πλακετάκι από
ορείχαλκο

από πολυτελή συσκευασία καθώς και

ή

αλουμίνιο.

πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Υπάρχει
η δυνατότητα το λογότυπο της εταιρίας
σας να αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

Ε-3035 15x20 cm
- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.

επίχρυσο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

Ε-3070 14,5x18,5 cm
επίχρυσο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated

Ε-3069 14,5x18,5 cm

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

επάργυρο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated
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Ε-3071 15x20 cm
Ειδικά κατασκευασμένο για το Λεόντειο Λύκειο

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

Ε-3025 34x26 cm
Όρκος του Ιπποκράτη, επίχρυσο
Oath of Hippocrates, gold plated

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

E-3073 39x32 cm

42

...

για

μένα

κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι
χειρότερος από βάρβαρος. Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές,
δεν θα καταφύγετε στα όπλα, παρά θα τις λύσετε ειρηνικά.

ΙΣΤΟΠΟΙΗ

ΤΙΚΟΥ

Στην ανάγκη θα σταθώ εγώ διαιτητής σας. Τον Θεό δεν

E-3092 25x31 cm
Ο όρκος του Ιπποκράτη, επίχρυσο
The oath of Hippocrates, gold plated

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

πρέπει να τον θεωρείτε ως αυταρχικό κυβερνήτη αλλά ως
κοινό πατέρα όλων...

ΔΕΙΓΜΑ Π

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

ορείχαλκος
brass

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

E-3010 31x37 cm

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

ορείχαλκος, brass
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E-3072 27,5x36 cm
ορείχαλκος, συνοδευόμενος από τον
όρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου
brass, accompanied by the oath of
Alexander the Great

ΔΕΙΓΜΑ

ΟΥ

ΟΙΗΤΙΚ

ΠΙΣΤΟΠ

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο
της εταιρίας σας ή το κείμενο της αρεσκείας σας
σε πλακετάκι από ορείχαλκο ή αλουμίνιο.
E-3009 38x43 cm
ορείχαλκος, brass
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

Ε-3065 23x23 cm
ορείχαλκος
brass

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Ε-3067 20x40 cm
ορείχαλκος
brass

E-3005 24x24x2,5
Ε-3032 18x18 cm
επίχρυσο
gold plated

ορείχαλκος
brass

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

Ε-3066 25.5x35 cm
ορείχαλκος, brass

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

SP-44
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

48

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα
να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας σας
ή το κείμενο της αρεσκείας σας σε πλακετάκι
SP-45

από ορείχαλκο
ή αλουμίνιο.

Ε-3074 29.5x29.5 cm
ορειχάλκινο
brass

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

Ε-3063 22.5x22.5 cm
ορείχαλκος
brass

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο

E-3029 22x22 cm
επίχρυσο, gold plated

της εταιρίας σας ή το κείμενο της αρεσκείας σας σε πλακετάκι από
ορείχαλκο ή αλουμίνιο.

Ε-3064 25x25 cm

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

ορείχαλκος
brass
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Ε-3028 22.5x22.5 cm
επίχρυσο, gold plated

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.

51

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

SP-30 18x18 cm
επίχρυσο
gold plated
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ
CUSTOM MADE FOR KEK IVEPE

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα
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να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας σας
Ε-3047 39x39 cm

ή το κείμενο της αρεσκείας σας σε πλακετάκι

ορείχαλκος
brass

από ορείχαλκο ή αλουμίνιο.

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της
εταιρίας σας ή το κείμενο της αρεσκείας
ορείχαλκο

ή

σας σε πλακετάκι από
αλουμίνιο.

Ε-3075 23.5x29.5 cm
ορειχάλκινο, brass

53

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

Σ
ΑΣΙΑ
ΚΕΥ
ΣΥΣ
Α
Μ
ΔΕΙΓ

ΟΥ
ΗΤΙΚ
ΠΟΙ
ΙΣΤΟ
Π
&

Όλες οι δημιουργίες
μας

συνοδεύονται

από

πολυτελή

συσκευασία
καθώς

και

πιστοποιητικό
αυθεντικότητας.
Υπάρχει η δυνατότητα το
λ ο γ ό τ υ π ο της εταιρίας σας να αναφέρεται
στο πιστοποιητικό.
Ε-3076 22.5x30 cm
αντίγραφο τοιχογραφίας
replica of fresco

Ε-3079 22.5x30 cm
αντίγραφο τοιχογραφίας
replica of fresco

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Ε-3078 23.5x29.5 cm
αντίγραφο τοιχογραφίας
replica of fresco

Ε-3077 26.5x25 cm
αντίγραφο τοιχογραφίας
replica of fresco

Ε-3080 26.5x25 cm
αντίγραφο τοιχογραφίας
replica of fresco
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

Ε-3023 70x33.5 cm
χειροποίητα αντίγραφα από δύο Βυζαντινά Ιστιοφόρα και μία
Αθηναϊκή Τριήρης από ασήμι 925ο .
handmade replicas of Byzantine ships and trireme
in silver 925ο

E-3015 31x25 cm
καρλόττα από ασήμι 925ο
charlotte, silver 925ο

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.

ΔΕΙ

ΙΑΣ

ΥΑΣ

ΣΚΕ

ΣΥ
ΓΜΑ

&

ΚΟΥ

ΗΤΙ

ΠΟΙ

ΤΟ
ΠΙΣ

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα
να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας

σας ή

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

το κείμενο της αρεσκείας σας σε πλακετάκι από

56

ορείχαλκο ή αλουμίνιο.

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

E-3016 31x25 cm
cutty Sark από ασήμι 925ο
cutty Sark, silver 925ο
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Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

E-3017 30x30 cm
Βυζαντινό Ιστιοφόρο από ασήμι 925ο
Byzantine ship, silver 925ο
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E-3018 30x30 cm
Βυζαντινό Ιστιοφόρο από ασήμι 925ο
Byzantine ship, silver 925ο

Ε-3026 28.5x28.5 cm
Καρλόττα από ασήμι 925ο
Charlotte, Silver 925ο

E-3019 25x25 cm
τριήρης από ασήμι 925ο
trireme, silver 925ο
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Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά
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SP62
Ειδική Κατασκευή, Custom made
επάργυρο, silver coated

Ε-3046 42x36 cm
επάργυρο
silver coated

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

E-3024 18x16 cm
ασήμι 925ο
silver 925ο

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα
να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας σας ή
Ε-3036 17x28 cm

το κείμενο της

ασήμι 925ο
silver 925ο

αρεσκείας σας

Σ&
ΑΣΙΑ
ΚΕΥ
ΣΥΣ
Α
Μ
ΔΕΙΓ

σε πλακετάκι

Υ
ΤΙΚΟ
ΟΙΗ
ΤΟΠ
ΠΙΣ

Όλες οι δημιουργίες μας συνοδεύονται από πολυτελή
συσκευασία καθώς και πιστοποιητικό αυθεντικότητας.

από ορείχαλκο ή
αλουμίνιο.

Υπάρχει η δυνατότητα το λογότυπο της εταιρίας σας να
αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

Ε-3045 26x22 cm

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

ασήμι 925ο
silver 925ο
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Ε-3033 26X16 cm
ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver 925ο or silver plated

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας
σας ή το κείμενο της

αρεσκείας σας σε
πλακετάκι από
ορείχαλκο ή
E-3022 26x16 cm
ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver 925ο or silver plated

αλουμίνιο.

Ε-3030 18x18 cm

ΔΕΙΓΜΑ

επάργυρο
silver plated

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

Frames with Greek Themes

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα

ΟΥ

ΟΙΗΤΙΚ

ΠΙΣΤΟΠ

Ε-3031 18x18 cm
ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver 925ο or silver plated

E-3020 17.5x14.5 cm

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

ασήμι 925ο
silver 925ο
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E-3021 26x19 cm
ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver 925ο or silver plated

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.
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Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

E-3012 26x18 cm
επάργυρο
silver plated

Ε-3043 20x20 cm
ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver 925ο or silver plated

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.

E-3013 23x23 cm
Ε-3044 20x20 cm
ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver 925ο or silver plated

Frames with Greek Themes

Κορνίζες με Θέματα Ελληνικά

επάργυρο
silver plated

66

67

You cannot discover new oceans unless you have the courage
to lose sight of the shore.
Plato

Δημιουργίες από Πλεξιγκλάς
Handmade Plexiglas Creations

Δημιουργίες από Πλεξιγκλάς

πλεξιγκλάς με φυσικό επίχρυσο θιυμάρι
plexiglass with a gold plated real thyme branch

Handmade Plexiglas Creations

Ε-3565 16x12 cm

Ε-3580 9x16 cm
φυσικό κλαδί ελιάς, επάργυρο
real olive branch, silver plated

E-4003 12x15 cm
επάργυρο φυσικό στεφάνι ελιάς
real olive wreath silver plated

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.
- Upon request, the plexiglass creations can be customized to your companys needs.

Handmade Plexiglas Creations

Δημιουργίες από Πλεξιγκλάς

E-4001 8x8 cm
επάργυρο φυσικό στεφάνι ελιάς
real olive wreath silver plated
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E-3522 Ø 20 cm
επάργυρος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath, silver plated
Ε-4530 27x10 cm
πλεξιγκλάς με φυσικό επίχρυσο κλαδί ελιάς
plexiglass with a gold plated real olive branch
- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
- Κατόπιν συνεννόησης οι δημιουργίες από πλεξιγκλάς διαμορφώνονται στις διαστάσεις που επιθυμείτε
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Δημιουργίες από Πλεξιγκλάς

Handmade Plexiglas Creations

Ε-3567 9x16 cm

Ε-3569 12x15,5 cm
επάργυρο, silver plated

επίχρυσο, gold plated

E-4009 12x21 cm
επίxρυσο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated

Ε-4010 12x21 cm
επάργυρο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, silver plated

Handmade Plexiglas Creations

Δημιουργίες από Πλεξιγκλάς

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης και σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
- Κατόπιν συνεννόησης οι δημιουργίες από πλεξιγκλάς διαμορφώνονται στις διαστάσεις που επιθυμείτε
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Ε-4007 11x14 cm
επάργυρο ή επίχρυσο
silver plated or gold plated
E-4004 12x12 cm
E-4005 30x30 cm
επάργυρο φυσικό στεφάνι ελιάς
real olive wreath silver plated

Ε-3575 h10 6x3 cm
πλεξιγκλάς με φυσικό επάργυρο κλαδί ελιάς
plexiglass with a silver plated real olive branch

Ε-3564 9x16 cm
επάργυρο, silver plated
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πλεξιγκλάς με τη ράβδο του Ασκληπιού,
plexiglass with the serpent staff of Asklipios

E-3542Α h 13 cm

E-3574 10x10 cm
πλεξιγκλάς με φυσικό επάργυρο κλαδί ελίας
plexiglass with a silver plated real olive branch

πλεξιγκλάς
plexiglass

Δημιουργίες από Πλεξιγκλάς

Handmade Plexiglas Creations

E-3566 5,5x16 cm

E-3537 5,5x16 cm
πλεξιγκλάς με τη ράβδο του Ασκληπιού,
plexiglass with the serpent staff of Asklipios

Handmade Plexiglas Creations

Δημιουργίες από Πλεξιγκλάς

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.
- Upon request, the plexiglass creations can be customized to your companys needs.
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E-4008 10x10 cm
ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver plated or silver 925ο
ειδική κατασκευή, custom made

E-4044 11x11 cm
πλεξιγκλάς & oρείχαλκος
plexiglass & brass

E-4046 9x10x5 cm
E-3570 7x10 cm
πλεξιγκλάς και επάργυρο αρχαικό στοιχείο
plexiglass with silver plated archaic detail

E-3573 10x7 cm
πλεξιγκλάς και επάργυρο κλαδί ελιάς
plexiglass with silver plated olive branch

πλεξιγκλάς & επάργυρο
plexiglass & silver plated
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Δημιουργίες από Πλεξιγκλάς

Handmade Plexiglas Creations

E-4049 8.5x11 cm

πλεξιγκλάς με ασήμι 925ο ή
επάργυρο
plexiglass & silver 925ο or
silver plated

E-3568 17x20x3 cm
πλεξιγκλάς με ψηφιακή εκτύπωση
plexiglass with digital printing

E-7035Α 9x9 cm

Handmade Plexiglas Creations

Δημιουργίες από Πλεξιγκλάς

πλεξιγκλάς με μετάλλιο σε ειδική συσκευασία
plexiglass & medal with a custom made packaging
Ειδική κατασκευή για το Κ.Ι.Σ.
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E-3571 15x15x2 cm
πλεξιγκλάς με ψηφιακή εκτύπωση
plexiglass with digital printing

E-3572 15x15x2 cm

πλεξιγκλάς με ψηφιακή εκτύπωση
plexiglass with digital printing

E-4045 15x12x4 cm
πλεξιγκλάς & ασήμι 925ο
plexiglass & silver 925ο

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.
- Upon request, the plexiglass creations can be customized to your companys needs.
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Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα.
Λάο Τσε

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής
Commemorative Items, Plaques and Awards

Commemorative Items, Plaques and Awards

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

16x19 cm 19 x 23 cm
κασετίνα βελούδινη πολυτελείας με πλακέτα χαρακτή,
velvet quality case with engraved plaque

80

E-3532 16 x 21,5 cm
κασετίνα βελούδινη πολυτελείας με πλακέτα χαρακτή,
velvet quality case with engraved plaque
E-3578
13x17 cm
κασετίνα βελούδινη πολυτελείας με πλακέτα τυπωμένη,
velvet quality case with printed plaque

- All comemmorative items can be custom made in variety of metal, brass, aluminum etc.

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

Commemorative Items, Plaques and Awards

E-3535Α

- All creations can be custom made depending on your companys needs (size, quantity, etc)
- All creations are luxuriously packaged

E-3579
19x16 cm
κασετίνα βελούδινη πολυτελείας με πλακέτα τυπωμένη,
velvet quality case with printed plaque

E-3580
19x23 cm
κασετίνα βελούδινη πολυτελείας με φυσικό επαργυρωμένο κλαδί ελιάς
velvet quality case with real olive branch, silver plated with plaque
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Commemorative Items, Plaques and Awards

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής
82

E-3534
16x19 cm 19 x 23 cm
κασετίνα βελούδινη πολυτελείας με πλακέτα χαρακτή
velvet quality case with engraved plaque

E-3519
16x19 cm 19 x 23 cm
χαραγμένος μπρούτζος
engraved brass

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

16x19 cm 19x23 cm
κασετίνα βελούδινη πολυτελείας με σήμα σε σμάλτο και πλακέτα
velvet quality case with your logo in doming and a plaque

Commemorative Items, Plaques and Awards

E-3581

E-3504
16x19 cm 19x23 cm
χαραγμένος μπρούτζος
engraved brass

E-3536
16x19 cm 19 x 23 cm
κασετίνα βελούδινη πολυτελείας με πλακέτα
χαρακτή και λογότυπο εσώγλυφο,
velvet quality case with engraved plaque
and logo

E-3506
16x19 cm 19x23 cm
χαραγμένο αλουμίνιο
engraved aluminium
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Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

Commemorative Items, Plaques and Awards

E-3520
16x19 cm 19 x 23 cm
χαραγμένος μπρούτζος
engraved brass

E-3540 15x19.5 cm
πλεξιγκλάς με πλακέτα χαρακτή,
plexiglass with an engraved plaque

Commemorative Items, Plaques and Awards

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

E-3539
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πλεξιγκλάς με ψηφιακή εκτύπωση
plexiglass with digital imprinting

E-3541 15x19.5 cm
πλεξιγκλάς με πλακέτα χαρακτή,
plexiglass with an engraved plaque

E-3582
9x9 cm
κασετίνα βελούδινη πολυτελείας με πλακέτα τυπωμένη
velvet quality case with printed plaque

- Σε όλες τις δημιουργίες επιβράβευσης επιλέγετε το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή, από
ορείχαλκο, χαλκό, αλουμίνιο κ.α.

E-3530
16 x 12 cm
κασετίνα βελούδινη πολυτελείας με πλακέτα
χαρακτή & επάργυρη παράσταση,
velvet quality case with engraved plaque and
silver-plated ancient greek representation

- Οι δημιουργίες επιβράβευσης είναι ειδικά κατασκευασμένες στις επιθυμητές διαστάσεις των πελατών.
- Παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Commemorative Items, Plaques and Awards

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

E-3508
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πλακέτα σε κορνίζα. ποικιλία διαστάσεων
plaque in frame in a variety of sizes

E-3505

19 x 23 cm 15 x 20 cm
χαραγμένος μπρούτζος
engraved brass

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

Commemorative Items, Plaques and Awards

Ε-3507 22x28 cm
χαραγμένο αλουμίνιο
etched aluminum

E-3508
πλακέτα χαρακτή σε κορνίζα
ειδική Κατασκευή για το Δήμο Ροδίων
plaque in frame.
specially designed for the Municipality of Rhodes

E-3542B

19 x 23 cm 15 x 20 cm
τυπωμένο αλουμίνιο
printed aluminium

- All comemmorative items can be custom made in variety of metal, brass, aluminum etc.
- All creations can be custom made depending on your companys needs (size, quantity, etc)
- All creations are luxuriously packaged
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Commemorative Items, Plaques and Awards

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής
88

E-3522 Ø 20 cm
επάργυρος φυσικός κότινος ελιάς
real olive wreath silver plated

ειδική αναμνηστική πλακέτα με πλέξιγκλας σε ειδική συσκευασία.
Κατά παραγγελία
made to order commemorative plaque with plexiglass, real olive
gold plated wreath and luxurious packaging

Σ&
ΑΣΙΑ
ΚΕΥ
ΣΥΣ
Α
Μ
ΔΕΙΓ

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

E-3501 27x17 cm
E-3502 18x14 cm

επιχρυσωμένο φυσικό κλαδί ελιάς
real olive branch, gold plated

Commemorative Items, Plaques and Awards

E-4535 23x15 cm

ΟΥ
ΗΤΙΚ
ΠΟΙ
Ο
Τ
ΠΙΣ

Όλες οι δημιουργίες μας συνοδεύονται από πολυτελή συσκευασία καθώς και
πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Υπάρχει η δυνατότητα το λογότυπο της
εταιρίας σας να αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

- Σε όλες τις δημιουργίες επιβράβευσης επιλέγετε το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή, από
ορείχαλκο, χαλκό, αλουμίνιο κ.α.
- Οι δημιουργίες επιβράβευσης είναι ειδικά κατασκευασμένες στις επιθυμητές διαστάσεις των πελατών.
- Παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Commemorative Items, Plaques and Awards

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

Commemorative Items, Plaques and Awards
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E-4549 h 30cm Ø 15 cm
ορείχαλκος, brass

E-4550 h 30cm Ø 15 cm
ορείχαλκος, brass

E-4546 Ø 18 cm
φυσικό στεφάνι ελιάς επιχρυσωμένο σε
χειροποιητη κασετίνα
real olive wreath that has been gold plated
in a luxurious case

E-4551 19x19x4cm
ορείχαλκος, brass
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Commemorative Items, Plaques and Awards

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

επίχρυσο
gold plated
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Ε-3569 12x15,5 cm
επάργυρο, silver plated

Ε-3580 9x16 cm
φυσικό κλαδί ελιάς, επάργυρο
real olive branch, silver plated

- All comemmorative items can be custom made in variety of metal, brass, aluminum etc.
- All creations can be custom made depending on your companys needs (size, quantity, etc)
- All creations are luxuriously packaged

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

Commemorative Items, Plaques and Awards

Ε-4012 11x14 cm

E-7035 9x9 cm
πλεξιγκλάς με μετάλλιο σε ειδική συσκευασία
plexiglass & medal with a custom made packaging
ειδικη κατασκευή για το Κ.Ι.Σ.

Σε όλες τις

δημιουργίες υπάρχει
η δυνατότητα να

εταιρίας
Ε-4020 14x15.5 cm
επίχρυσο
gold plated

εφαρμοστεί

το

λογότυπο

της

σας ή το κείμενο της

αρεσκείας σας σε πλακετάκι από ορείχαλκο
ή αλουμίνιο.

Ε-3567 9x16 cm
επίχρυσο, gold plated

E-4011 10x8 cm
ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver 925ο or silver plated
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Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

Commemorative Items, Plaques and Awards

Ε-4530 27x10 cm
πλεξιγκλάς με φυσικό επίχρυσο κλαδί ελιάς
plexiglass with a gold plated real olive branch
E-3568 17x20x3 cm
πλεξιγκλάς με΄ψηφιακή εκτύπωση
plexiglass with digital printing

Commemorative Items, Plaques and Awards

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να

94

εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας
κείμενο της αρεσκείας σας σε

σας ή το

πλακετάκι από
ορείχαλκο ή
αλουμίνιο.

E-3571 15x15x2 cm
πλεξιγκλάς με΄ψηφιακή εκτύπωση
plexiglass with digital printing

Ε-3565 16x12 cm
πλεξιγκλάς με φυσικό επίχρυσο θιυμάρι
plexiglass with a gold plated real thyme branch

- Σε όλες τις δημιουργίες επιβράβευσης επιλέγετε το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή, από
ορείχαλκο, χαλκό, αλουμίνιο κ.α.
- Οι δημιουργίες επιβράβευσης είναι ειδικά κατασκευασμένες στις επιθυμητές διαστάσεις των πελατών.
- Παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου.

E-3572 15x15x2 cm

πλεξιγκλάς με΄ψηφιακή εκτύπωση
plexiglass with digital printing

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.
- Upon request, the plexiglass creations can be customized to your companys needs.
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Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

Commemorative Items, Plaques and Awards

SP-47

Commemorative Items, Plaques and Awards

Προτάσεις Επιβράβευσης και Πλακέτες Απονομής

Ειδική κατασκευή για το
ΔΕΛΦΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ
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E-3531 10 x 13 cm
κασετίνα βελούδινη πολυτελείας με πλακέτα
χαρακτή και παράσταση από ασήμι 925ο,
velvet quality case with engraved plaque and
a silver 925o alchemist symbol

E-3533
19x21x8 cm (κασετίνα) - 19x21 cm (μετόπη)
κασετίνα βελούδινη πολυτελείας με μπρούτζινη παράσταση
της 1ης Νότιας Μετόπης του Παρθενώνα
velvet quality case with a brass replica of the first South
Metope of Parthenon

SP-56
Ειδική κατασκευή για το
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Σ
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Όλες οι δημιουργίες μας συνοδεύονται από πολυτελή
συσκευασία καθώς και πιστοποιητικό αυθεντικότητας.
Υπάρχει η δυνατότητα το λογότυπο της εταιρίας σας να
αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

- Σε όλες τις δημιουργίες επιβράβευσης επιλέγετε το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή, από ορείχαλκο, χαλκό,
αλουμίνιο κ.α.
- Οι δημιουργίες επιβράβευσης είναι ειδικά κατασκευασμένες στις επιθυμητές διαστάσεις των πελατών.
- Παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Δημιουργίες και Προτάσεις Απονομής από Οπτικό Κρύσταλλο
Creations and Awards from Laser Engraved Items

Creations and Awards from Laser Engraved Items

Δημιουργίες και Προτάσεις Απονομής από Οπτικό Κρύσταλλο

100

E-4031

Ποικιλία σχεδίων και διαστάσεων στις δημιουργίες από
οπτικό κρύσταλλο.
A wide variety of designs and dimensions are available.

E-4033

Σε όλες τις δημιουργίες μπορεί να εφαρμοστεί το λογότυπο της
εταιρείας σας με ειδική χάραξη laser.
All creation can be customized with your companys logo, laser
engraved.

E-4030

E-4034

Δημιουργίες και Προτάσεις Απονομής από Οπτικό Κρύσταλλο

E-4025

Creations and Awards from Laser Engraved Items

E-4022

E-4032
E-4022

E-4021

E-4036
- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
- Οι δημιουργίες από οπτικό κρύσταλλο χαράσσονται με λέιζερ με την μακέτα της επιλογής σας.
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Creations and Awards from Laser Engraved Items

Δημιουργίες και Προτάσεις Απονομής από Οπτικό Κρύσταλλο
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E-4037

E-4038

E-4042
E-4043

Δημιουργίες και Προτάσεις Απονομής από Οπτικό Κρύσταλλο

Creations and Awards from Laser Engraved Items

E-4041

Σε όλες τις δημιουργίες μπορεί να εφαρμοστεί το λογότυπο της
εταιρείας σας με ειδική χάραξη laser.
All creation can be customized with your companys logo, laser
engraved.
Ποικιλία σχεδίων και διαστάσεων στις δημιουργίες από
οπτικό κρύσταλλο.
A wide variety of designs and dimensions are available.
E-4039

E-4040

E-4027

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are luxuriously packaged.
- The laser engraved crystal creations, upon request, can be customized with your companys logo.

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
- Οι δημιουργίες από οπτικό κρύσταλλο χαράσσονται με λέιζερ με την μακέτα της επιλογής σας.
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Πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο.
Μαχάτμα Γκάντι

Προτομές και Αγάλματα εμπνευσμένα από Ελλάδα
Busts and Stands inspired from Greece

Προτομές και Αγάλματα εμπνευσμένα από Ελλάδα

Busts and Stands inspired from Greece

E-9004 h 17,5 cm
άλογο Ακρόπολης
ancient horse

E-9001 h 21,5cm

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

η Νίκη της Σαμοθράκης,
the winged Victory of Samothrace

106

E-9002 h 12 cm
γλαύξ, owl

Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα
να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας σας
E-9046 h 10,5cm

ή το κείμενο της αρεσκείας σας σε πλακετάκι

η Νίκη της Σαμοθράκης, μέταλλο
the winged Victory of Samothrace, metal

από ορείχαλκο ή αλουμίνιο.

E-9011 h 27,5 cm
η Θεά Αθηνά,
the godess Athena
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E-9044 25x18,5 cm
Οι τρεις αρχιτεκτονικοί ρυθμοί
The three architectural columns

μπροστά/front

Busts and Stands inspired from Greece

Προτομές και Αγάλματα εμπνευσμένα από Ελλάδα

πίσω/back
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E-9039 24x17 cm

Προτομές και Αγάλματα εμπνευσμένα από Ελλάδα

Μέγας Αλέξανδρος και Βεργίνα
Alexander the Great and the Macedonian Star

Busts and Stands inspired from Greece

E-9042 h 19 cm Ø 19 cm

E-9040 h 34 cm Ø h 8 cm

Αχιλλέας
Achilles

Ηνίοχος
Charioteer

E-9041 15x26 cm
Ηνίοχος
Charioteer

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Όλες οι δημιουργίες μας συνοδεύονται από πολυτελή
συσκευασία καθώς και πιστοποιητικό αυθεντικότητας.
Υπάρχει η δυνατότητα το λογότυπο της εταιρίας σας να

E-9043 17x32cm

αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

Η Θεά Αθηνά
The Goddess Athina

E-9010 h 20,5 cm

Busts and Stands inspired from Greece

Προτομές και Αγάλματα εμπνευσμένα από Ελλάδα

Κεφαλή κυκλαδίτικου ειδώλου
Head detail of cycladic idol
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E-9008 h 26 cm
Είδωλο Νάξου
Idol of Naxos

Προτομές και Αγάλματα εμπνευσμένα από Ελλάδα

Υ
ΤΙΚΟ
ΟΙΗ
ΤΟΠ
ΠΙΣ

Busts and Stands inspired from Greece

Σ&
ΑΣΙΑ
ΚΕΥ
ΣΥΣ
ΜΑ
ΔΕΙΓ

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are luxuriously packaged.
E-9045 h 25cm
Αρχαικό Βάζο
Archaic Vase

E-9009 h 21 cm
Σταυροειδές κυκλαδίτικο είδωλο
Cross shaped cycladitic idol
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Μέγας Αλέξανδρος,
Alexander the Great

E-9006 h 25 cm
Ασκληπιός,
Asklipios

E-9007 h 19,5 cm

Busts and Stands inspired from Greece

Προτομές και Αγάλματα εμπνευσμένα από Ελλάδα

Ιπποκράτης
Hippocrates
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Προτομές και Αγάλματα εμπνευσμένα από Ελλάδα

E-9005 h 18 cm

Busts and Stands inspired from Greece

E-9003
η Αφροδίτη της Μήλου,
Aphrodite

E-9037 16x13 cm
Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να
εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας
κείμενο της αρεσκείας σας σε

Αρχαική Τριήρης
Archaic Trirem

σας ή το

πλακετάκι από
ορείχαλκο ή
αλουμίνιο.

E-9038 h 17,5 cm Ø 16 cm
Ο Δίσκος της Φαιστού
Phaestus Disc

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Quality is not an act it is a habit.
Aristotle

Χειροποίητα Γούρια
Handmade Lucky Charms

Χειροποίητα Γούρια

Handmade Lucky Charms

Ε-6085
“Ειρήνη”
επίχρυσο, gold plated

Ε-6140
“Ελιά”
Επίχρυσο πραγματικό φυσικό κλαδάκι
ελιάς
Goldplated real olive branch

Ε-6120
“Πίστη”

Handmade Lucky Charms

Χειροποίητα Γούρια

επίχρυσο, gold plated
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Ε-6086
“Θάλασσα”
επίχρυσο, gold plated
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Χειροποίητα Γούρια

Handmade Lucky Charms

Ε-6084
“Εν Πλώ”
ορείχαλκος
brass

E-6111
“καλοτυχία”
ορείχαλκος, brass

Handmade Lucky Charms

Χειροποίητα Γούρια

- All creations can be customized with your companys logo.
- AXIOM reserves the right to change the charms without notification,
due to lack of stock in beads, cords, ribbon etc.
- The creations are luxuriously packaged.
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Ε-6061
“Καλορίζικο”
επίχρυσο, gold plated

Ε-6062
“Χαρά”
ορείχαλκος, brass

E-6087
“Ζωή”
επίχρυσο, gold plated

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Η εταιρεία AXIOM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το τελείωμα του γουριού χωρις
προειδοποίηση, εφ’ όσον εξαντληθούν τα επιμέρους υλικά (χάνδρες, κορδόνι, κορδέλλα κ.α.).
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης σε πολυτελή
συσκευασία δώρου.

E-6088
“Τύχη”
επίχρυσο, gold plated
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Χειροποίητα Γούρια

Handmade Lucky Charms

Ε-6107
”Χιονονιφάδα”
επάργυρο, silver plated

E-6115
“Ρόδον”

Ε-6028
“΄Ελατο”

επάργυρα, silver plated

επάργυρο, silver plated

Handmade Lucky Charms

Χειροποίητα Γούρια

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Η εταιρεία AXIOM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το τελείωμα του γουριού χωρις
προειδοποίηση, εφ’ όσον εξαντληθούν τα επιμέρους υλικά (χάνδρες, κορδόνι, κορδέλλα κ.α.).
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης σε πολυτελή
συσκευασία δώρου.
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E-6110
Ε-6105
“Άγια Νύχτα”
επάργυρο, silver plated

“Χριστούγεννα”
επάργυρο, silver plated

E-6132
“Ευτυχία”
επάργυρα, silver plated

E-6131
“Φύση”
επάργυρα, silver plated
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Χειροποίητα Γούρια

επάργυρο, silver plated

Handmade Lucky Charms

Ε-6067
“Ελευθερία”

E-6109
“Αστερόσκονη”
επάργυρο, silver plated

Ε-6041
“Άνεμος”
Ε-6040
“Κύμα”

επάργυρο, silver plated

επάργυρο, silver plated

Handmade Lucky Charms

Χειροποίητα Γούρια

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Η εταιρεία AXIOM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το τελείωμα του γουριού χωρις
προειδοποίηση, εφ’ όσον εξαντληθούν τα επιμέρους υλικά (χάνδρες, κορδόνι, κορδέλλα κ.α.).
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης σε πολυτελή
συσκευασία δώρου.
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- All creations can be customized with your companys logo.
- AXIOM reserves the right to change the charms without notification,
due to lack of stock in beads, cords, ribbon etc.
- The creations are luxuriously packaged.

Ε-6042
“Τρίηρης”
επάργυρο, silver plated

Ε-6069
“Το τυχερό”
επάργυρο, silver plated
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Χειροποίητα Γούρια

Handmade Lucky Charms

Δυνατότητα λογοτύπησης

Ε-6130
“Ουράνιο Τόξο”
E-6083

επάργυρο, silver plated

επάργυρο, silver plated

Ε-6078
“Το πέταλο της τύχης”
επάργυρο, silver plated

Ε-6037
“Το πέταλο της τύχης”
επάργυρο, silver plated

- All creations can be customized with your companys logo.
- AXIOM reserves the right to change the charms without notification,
due to lack of stock in beads, cords, ribbon etc.
- The creations are luxuriously packaged.

E-6106
“Έρως”

Handmade Lucky Charms

Χειροποίητα Γούρια

επάργυρο, silver plated
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E-6082
“Κύματα”
επάργυρο, silver plated

Ε-6027
“Ροιά”
επάργυρο, silver plated

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Η εταιρεία AXIOM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το τελείωμα του γουριού χωρις προειδοποίηση, εφ’ όσον εξαντληθούν
τα επιμέρους υλικά (χάνδρες, κορδόνι, κορδέλλα κ.α.).
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης σε πολυτελή συσκευασία δώρου.
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Χειροποίητα Γούρια

Handmade Lucky Charms

- All creations can be customized with your companys logo.
- AXIOM reserves the right to change the charms without notification,
due to lack of stock in beads, cords, ribbon etc.
- The creations are luxuriously packaged.

Ε-6071
επιχαλκωμένο
copper plated

Ε-6108
“Τρίγωνα Κάλαντα”
επάργυρο, silver plated

Ε-6118
“Το δέντρο της ζωής”
επάργυρο, silver plated

πίσω
back
μπροστά
front

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας.
- Η εταιρεία AXIOM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το τελείωμα του γουριού χωρις προειδοποίηση, εφ’ όσον εξαντληθούν
τα επιμέρους υλικά (χάνδρες, κορδόνι, κορδέλλα κ.α.).
- Οι δημιουργίες παραδίδονται με πιστοποιητικό γνησιότητας και εγγύησης σε πολυτελή συσκευασία δώρου.

Ε-6051
“Ελπίδα”

Handmade Lucky Charms

Χειροποίητα Γούρια

επάργυρο, silver plated
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Ε-6053
“Το μάτι”
επάργυρο, silver plated

Ε-6076
“Κλείς”
επάργυρο
silver plated
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Χειροποίητα Γούρια

Handmade Lucky Charms

E-6074

Ε-6073

επάργυρο, silver plated

επάργυρο, silver plated

Ε-6146
επάργυρο, silver plated

E-6092
επάργυρο, silver plated

Ε-6048
επάργυρο, silver plated

- All creations can be customized with your companys logo.
- AXIOM reserves the right to change the charms without notification, due to lack of stock in beads, cords, ribbon etc.
- The creations are luxuriously packaged.

Άργυρος 925ο
Ε-6094
ασήμι 925ο
silver 925ο

Ε-6095

Handmade Lucky Charms

Χειροποίητα Γούρια

ασήμι 925ο
silver 925ο
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Ε-6148
επάργυρο, silver plated

Ε-6102
ασήμι 925ο
silver 925ο

Ε-6103
ασήμι 925ο, silver 925ο

Ε-6147
επάργυρο, silver plated
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Όταν δεν μπορείς να αλλάξεις τον άνεμο, ρυθμίζεις τα πανιά
H. Jackson Brown

Προσωπικά Είδη, Μετάλλια & Καρφίτσες
Personal Items, Medals & Pins

E-7002

Medals and paper weights made to order.
E-7036

Variety of metals, dimensions, packaging etc.

[ Δείγματα μεταλλίων ]

Personal Items, Medals & Pins

Προσωπικά Είδη, Μετάλλια & Καρφίτσες

E-7003
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E-7005 Ø 5 cm

Προσωπικά Είδη, Μετάλλια & Καρφίτσες

Personal Items, Medals & Pins

E-7037
Ειδική κατασκευή για το
St. Catherine’s British School

E-7036

E-7036

Ε-7011

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ι.Σ.

E-7001 Ø 10 cm

E-7006 Ø 10 cm

[ Samples of medals ]

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.
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Ε-1515

ποικιλία μετάλλων
variety of metals

Ε-1513

ασήμι 925ο
silver 925ο

Ε-1536
σετ καρφίτσα & γραβατοπιάστρα
pin & tie clip set

Προσωπικά Είδη, Μετάλλια & Καρφίτσες

Ε-7035
μανικετόκουμπα
cuff links

Personal Items, Medals & Pins

Ε-1513

ασήμι 925ο
silver 925ο

Ε-SP19

Personal Items, Medals & Pins

Προσωπικά Είδη, Μετάλλια & Καρφίτσες

ασήμι 925ο
silver 925ο
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Cuff links, pins, money clips and tie clips in a wide variety of
metals.
Μανικετόκουμπα, καρφίτσες πέτου, χρηματοπιάστρες και
γραβατοπιάστρες σε ποικιλία μετάλλων.
Ε-7011
καρφίτσες πέτου σε ποικίλια μετάλλων
commemorative pins in a variety of metals and finishes

E-7026

επάργυρο
silver plated

Ε-1516
ασήμι 925ο
silver 925ο

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.
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The men who build the future are those who know that greater
things are yet to come, and that they themselves
will help bring them about.
Melvin Evans

Κλειδοθήκες
Keychains

Κλειδοθήκες

Keychains

E-2027
επάργυρο
silver plated

Ε-1508

Ε-1507
ασήμι 925ο
silver 925ο

Ε-1503

ασήμι 925ο
silver 925ο

Ε-1527

ασήμι 925ο, ημιπολύτιμες πέτρες &
επάργυρος κρίκος
semi - precious stones, silver 925ο &
silver plated key ring

ασήμι 925ο
silver 925ο

E-2012

E-2010

επάργυρο
silver plated

ΙΑΣ
ΥΑΣ
ΣΚΕ
Υ
Σ
ΜΑ
ΔΕΙΓ

επάργυρο
silver plated

Υ
ΤΙΚΟ
ΟΙΗ
ΤΟΠ
Σ
Ι
&Π

Όλες οι δημιουργίες μας συνοδεύονται από πολυτελή
συσκευασία καθώς και πιστοποιητικό αυθεντικότητας.
Υπάρχει η δυνατότητα το λογότυπο της εταιρίας σας

Keychains

Κλειδοθήκες

να αναφέρεται στο πιστοποιητικό.
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Ε-1505
ασήμι 925ο
silver 925ο

E-2013

Ε-1506
ασήμι 925ο
silver 925ο

Ε-1537

Ε-1502
ασήμι 925ο
silver 925ο

ασήμι 925ο, ημιπολύτιμες πέτρες &
επάργυρος κρίκος
semi - precious stones, silver 925ο &
silver plated key ring

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

επάργυρο
silver plated

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.
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Είδη Γραφείου
Office Items

Είδη Γραφείου

Office Items

Ε-1509 h 14 cm
ασήμι 925ο
silver 925ο

Ε-1532 h 13 cm

Ε-7030

ορείχαλκος
brass

επάργυρο
silver plated

Ε-7029 h 18 cm
επάργυρο
silver plated

Ε-1530 h 12 cm

ασήμι 925ο & ορείχαλκος
silver 925ο & brass

Ε-1529 h 15 cm
ασήμι 925ο & ορείχαλκος
silver 925ο and brass

Ε-1534 h 8 cm
ασήμι 925ο & ορείχαλκος
silver 925ο and brass

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

Ε-1511 h 6.5 cm
ασήμι 925ο & κασετίνα
silver 925ο in velvet case

Office Items

Είδη Γραφείου

Έχουμε την δυνατότηα να χαράξουμε το λογότυπο
της εταιρείας σας, το όνομα του παραλήπτη ή
κάποιο σύντομο κείμενο της επιλογής σας,
στο καινούργιο μας ηλεκτρονικό παντογράφο.
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α’ όψη
front

Ε-7028
επάργυρο
silver plated

Ε-1531 h 16 cm
ασήμι 925ο
silver 925ο

β’ όψη
back

Ε-1533 h 13 cm

Ε-1528 h 13 cm
ασήμι 925ο
silver 925ο

ορείχαλκος
brass
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Είδη Γραφείου

Office Items

Ε-2518 14x10 cm
διακοσμητικό από χυτό (fusing) γυαλί.
decorative item from fusing glass

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

Ε-3577 9x9 cm
Ε-3576 9x9 cm
Κασετίνα βελούδινη με αρχαικό
νόμισμα Αθηνά από Ασήμι 925ο
Luxury case with archaic coin Athina
handmade from silver 925o

Κασετίνα βελούδινη με αρχαικό
νόμισμα Θράκης από Ασήμι 925ο
Luxury case with archaic coin Thrace
handmade from silver 925o

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.

Ε-2507 Ø 8,5 cm
ημιπολύτιμη πέτρα & ασήμι 925ο ή επάργυρο
semi precious stone and silver 925ο or silver plated

Office Items

Είδη Γραφείου

Ε-2506 Ø 10 cm
ημιπολύτιμη πέτρα & ασήμι 925ο
semi precious stone and silver 925ο
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E-7032 5x6 cm
oρείχαλκος, brass

Ε-7008 Ø 6,5 cm

Ε-4014 10x10 cm
ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver 925ο or silver plated
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Είδη Γραφείου

Office Items

Ε-2556 11x7 cm

Ε-2504 Ø 9.5 cm
ασήμι 925ο, silver 925ο

Ε-2537 Ø 9.5 cm
επάργυρο, silver plated

Ε-2555 11x7 cm

Ε-2554 11x7 cm

Ε-2553 Ø 9 cm
επάργυρο, silver plated

Σημείωση: Τα φυσικά κλαδιά ελιάς και τα βότσαλα καθώς είναι φυσικά είναι όλα διαφορετικά σε σχήμα και σε μέγεθος. Οι διαστάσεις που
δίνουμε είναι ενδεικτικές.
Note:Due to the fact that the real olive branches and stones are natural materials, they may vary in size and shape. Dimensions are only
indicative.

Σελιδοδείκτες από χαρακτό μπρούτζο ή αλουμίνιο με το λογότυπο της εταιρείας σας ή
το όνομα του παραλήπτη
Ε-2505 Ø 10 cm
επίχρυσο, gold plated

Ε-2538 5x6 cm
φυσητό γυαλί σε ποικιλία σχεδίων
blown glass in a variety of shapes

E-2540
σελιδοδείκτης
bookmark

Ε-2552 5x6 cm
επάργυρο
silver plated

Office Items

Είδη Γραφείου

Ε-2551 5x6 cm
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επάργυρο
silver plated

E-2540
σελιδοδείκτης
bookmark

engraved bookmarks from brass or aluminium with your logo

Ε-2508 5x6 cm
ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver 925ο or silver plated
Ε-SP6

ασήμι 925ο ή επάργυρο
silver 925ο or silver plated

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.
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Wreaths, Βranches & Greek Nature

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση
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There is nothing impossible to him who will try.
Alexander the Great

Κομπολόι και Μπεγλέρι
Koboloi & Begleri

Κομπολόι και Μπεγλέρι

Koboloi & Begleri

Ε-5004

κεχριμπάρι Βαλτικής
(υπό πίεση & θερμοκρασία) & ασήμι 925ο
Baltic amber
(under pressure & heat ) & silver 925ο

Το κομπολόι γεννήθηκε στην Ινδία, όμως
κατάφερε να στιγματίσει όλους σχεδόν
τους πολιτισμούς του κόσμου. Στην αιώνια
προσπάθεια του ανθρώπου να επικοινωνήσει
με μία ανώτερη δύναμη ή με απλά λόγια
τον Θεό, το κομπολόι έγινε το μέσον για την
επικοινωνία αυτή.
Το κομπολόι, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ήρθε

E-5042

κεχριμπάρι Βαλτικής
(υπό πίεση & θερμοκρασία ) & ασήμι 925ο
Baltic amber
(under pressure & heat ) & silver 925ο

στον τόπο μας, από την Τουρκία. Με την πάροδο
του χρόνου έγινε σύμβολο ανεξαρτησίας αλλά
και δύναμης. Όμως το “ελληνικό” κομπολόι, ή
αν θέλετε το “δικό μας” κομπολόι αναπνέει...

Ε-5001

Ο κάτοχος του “ελληνικού” κομπολογιού ακούει

κεχριμπάρι Βαλτικής
(υπό πίεση & θερμοκρασία) & ασήμι 925ο
Baltic amber
(under pressure & heat ) & silver 925ο

τους χτύπους των χανδρών, τις αισθάνεται και
τις νιώθει να κυλάνε πάνω στα δάκτυλά του
σαν το κύμα στην αμμουδιά...

E-5005

κεχριμπάρι Βαλτικής
(υπό πίεση & θερμοκρασία ) & ασήμι 925ο
Baltic amber
(under pressure & heat ) & silver 925ο

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.
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Κομπολόι και Μπεγλέρι

Koboloi & Begleri

E-5045
αρωματικές χάντρες με ρητίνη & ασήμι 925ο
aromatic beads with artificial resin and silver 925ο

E-5047Α
αρωματικές χάντρες με ρητίνη & ασήμι 925ο
aromatic beads with artificial resin and silver 925ο

E-5046
αρωματικές χάντρες με ρητίνη & ασήμι 925ο
aromatic beads with artificial resin and silver 925ο

Ε-5051
τιρκουάζ & ασήμι 925ο
turquoise and silver 925ο

Yπάρχει η δυνατότητα να φτιαχτεί κομπολόι κατόπιν συνεννόησης
με την χάνδρα και το δέσιμο της επιλογής σας.
We have the capability to produce a koboloi according
to your needs with the beads and bindings of your choice.

Ε-5052

Koboloi & Begleri

Κομπολόι και Μπεγλέρι

πράσινος αχάτης & ασήμι 925ο
green agate & silver 925ο
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E-5050
E-5048

αρωματικές χάντρες με ρητίνη & ασήμι 925ο
aromatic beads with artificial resin and silver 925ο

αρωματικές χάντρες με ρητίνη & ασήμι 925ο
aromatic beads with artificial resin and silver 925ο

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

E-5056
βαμμένο ζαντ & ασήμι 925ο
dyed jade & silver 925ο

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.
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Κομπολόι και Μπεγλέρι

Koboloi & Begleri

Ε-5053
μηλοκόραλο & ασήμι 925ο
apple coral & 925ο silver

Ε-5057
κόκκαλο καμήλας / τιρκουάζ / ξύλο κουκ
και μεταλλικές λεπτομέρειες
camel bone / turquoise / cook wood
metallic bindings

Ε-5054
μάτι τίγρης & ασήμι 925ο
tiger eye & silver 925ο

Ε-5058
κέρατο & ασήμι 925ο
horn & silver 925o

Ε-5055
ουνακίτης & ασήμι 925ο
unikite & silver 925ο

Ε-5060

Koboloi & Begleri

Κομπολόι και Μπεγλέρι

κόκκαλο καμήλας και Έβενος
camel bone with ebony
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Ε-5059
Yπάρχει η δυνατότητα να φτιαχτεί κομπολόι κατόπιν συνεννόησης με την χάνδρα και το
δέσιμο της επιλογής σας.

σκαλιστό πορτοκαλί κόκκαλο καμήλας
etched camel bone in orange color

We have the capability to produce a koboloi according
to your needs with the beads and bindings of your choice.

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.
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Κομπολόι και Μπεγλέρι

Koboloi & Begleri

E-5064
κόκκαλο καμήλας λευκό
white camel bone

Ε-5071
κόκκαλο καμήλας εμπλουτισμένο με μεταλλικά στοιχεία
camel bone enriched with metallic elements

Ε-5066
ξύλο κουκ μπορντώ (Ινδική καρύδα)
burgundy cook wood (Indian coconut)

E-5068
κόκκαλο καμήλας βαμμένο
dyed camel bone

Yπάρχει η δυνατότητα να φτιαχτεί κομπολόι κατόπιν συνεννόησης
με την χάνδρα και το δέσιμο της επιλογής σας.
We have the capability to produce a koboloi according
to your needs with the beads and bindings of your choice.

Ε-5072
κόκκαλο καμήλας βαμμένο
dyed camel bone

Koboloi & Begleri

Κομπολόι και Μπεγλέρι

Ε-5074
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σκαλιστός έβενος
etched ebony

E-5069
κόκκαλο καμήλας βαμμένο
dyed camel bone
E-5070
κόκκαλο καμήλας βαμμένο
dyed camel bone

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.

Ε-5073
ξύλο κούκ (ινδική καρύδα)
cook wood (indian coconut)

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.
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Κομπολόι και Μπεγλέρι

Υποδείγματα Συσκευασιών

Koboloi & Begleri

Τα κάτωθι κομπολόγια και μπεγλέρια είναι υποδείγματα ειδικών κατασκευών
All the below koboloi and begleri are custom made items

Choice of boxes

E-2019

επάργυρο - silver plated

E-2001
επάργυρο - silver plated
Χειροποίητο κουτί
με σατέν επένδυση

E-2002
επάργυρο - silver plated

E-2003
επάργυρο - silver plated

Κουτί με μαγνητικό κλείσιμο &
βελούδινη επένδυση

ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΑ & ΜΠΕΓΛΕΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΑΣ
Κατόπιν συνεννόησης υπάρχει η δυνατότητα
δημιουργίας πλακέτας με τα αρχικά
του παραλήπτη ή ακόμη και το
κείμενο της αρεσκείας σας.
Upon demand we can customize
your gift by adding a plaque engraved
with the initials of the recipient
or α message of your choice.

Ε-2025

Ε-2022

επάργυρες & συνθετικές χάνδρες
silver plated & synthetic beads

επάργυρες & συνθετικές χάνδρες
silver plated & synthetic beads

Ε-2021

Koboloi & Begleri

Κομπολόι και Μπεγλέρι

επάργυρες & συνθετικές χάνδρες
silver plated & synthetic beads
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Ε-5067
μαύρος αχάτης & ασήμι 925ο
black agate & silver 925ο

Ε-5031

Ε-5030
ημιπολύτιμες πέτρες & ασήμι 925
semi precious stones & silver 925ο

ο

ασήμι 925ο
silver 925ο

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.

Ε-2023
επάργυρες & συνθετικές χάνδρες
silver plated & synthetic beads

Ε-2024
Ε-2020
επάργυρες & συνθετικές χάνδρες
silver plated & synthetic beads

επάργυρες & συνθετικές χάνδρες
silver plated & synthetic beads
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Who seeks shall find.
Sophocles

Δημιουργίες από Άργυρο 925 ο
Creations from Silver 925o

Δημιουργίες από Άργυρο 925 ο

Creations from Silver 925o

E-7501 28x12x25 cm
Cutty Sark,
ασήμι 925ο, silver 925ο

E-7518 19x14x3 cm
Αθηναϊκή Τριήρης, ασήμι 925ο
Athenian Trireme, silver 925ο

E-7506 20x14x14 cm
E-7505 28x18x18 cm
Αθηναϊκή Τριήρης, ασήμι 925ο,
Athenian Trireme, silver 925ο

E-7519 19x14x3 cm

NatureCreations from Silver 925o

Δημιουργίες από Άργυρο 925 ο

Σκούνα, ασήμι 925ο
Schooner, silver 925ο
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E-7503 18x8x15 cm
E-7504 28x12x25 cm
Μπάρκο, ασήμι 925ο
Bargo, silver 925ο

E-7520 19x14x3 cm
Cutty Sark, ασήμι 925ο
Cutty Sark, silver 925ο

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.
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κα Ειδι
τό κή
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Ειδική συσκ
ευασία
κατόπιν συ
νεννόησης

Δημιουργίες από Άργυρο 925 ο

Creations from Silver 925o

E-1019 Ø 13.5 cm
ασήμι 925ο, silver 925ο

E-1011 h 18.5 cm
E-1012 h 13.5 cm
E-1013 h 10.5 cm

- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.

ασήμι 925ο
silver 925ο

Ε-1051 h 18.5 cm
Ε-1056 h 15.5 cm
Ε-1057 h 14 cm
Ε-1058 h 11 cm

Creations from Silver 925o

Δημιουργίες από Άργυρο 925 ο

ασήμι 925ο
silver 925ο

164

E-1009 Ø 11 cm
ασήμι 925ο, silver 925ο

E-1020 Ø 9.5 cm
E-1021 Ø 11.5 cm
ασήμι 925ο, silver 925ο

E-1015 h 16 cm
E-1016 h 9.5 cm
ασήμι 925ο
silver 925ο

E-1014 h 16 cm
ασήμι 925ο
silver 925ο

E-1024 h 25.5 cm
E-1010
h 4.5 cm - Ø 8 cm
ασήμι 925ο
silver 925ο

E-1018

E-1022 Ø 13.5 cm
ασήμι 925 , silver 925
ο

ασήμι 925ο
silver 925ο

ο

h 6 cm - Ø 12 cm
ασήμι 925ο, silver 925ο
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E-1025 h 13.5 cm
ασήμι 925ο, silver 925ο

E-1027 h 40 cm

E-1001 h 5 cm - Ø 5 cm
E-1002 h 4 cm - Ø 4 cm
E-1003 h 3.5 cm - Ø 3.5 cm

ασήμι 925ο
silver 925ο

E-1028 h 37 cm
ασήμι 925ο
silver 925ο

ασήμι 925ο, silver 925ο

E-1004 h 9 cm
ασήμι 925ο, silver 925ο

Δημιουργίες από Άργυρο 925 ο

ασήμι 925ο, silver 925ο

Creations from Silver 925o

E-1005 Ø 6.5 cm
E-1006 Ø 5.5 cm
E-1007 Ø 4.5 cm

E-1040 h 15 cm
ασήμι 925ο, silver 925ο

Creations from Silver 925o

Δημιουργίες από Άργυρο 925 ο

- All creations can be customized with your companys logo.
- All creations are accompanied by a certificate of authenticity and are luxuriously packaged.

ασήμι 925ο
silver 925ο

E-1035 h 13 cm
ασήμι 925ο
silver 925ο

E-1037 h 13.5 cm
ασήμι 925ο
silver 925ο

E-1032 h 6.5 cm
ασήμι 925ο, silver 925ο

E-1031α 12 x12.5 cm

E-1030 h 22.5 cm
E-1031β h 14 cm

ασήμι 925ο, silver 925ο
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E-1029 h 32 cm

E-1052 h 13 cm
E-1053 h 10 cm
ασήμι 925ο, silver 925ο

E-1046 h 9.5 cm

ασήμι 925ο
silver 925ο

ασήμι 925ο
silver 925ο
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Αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς να το κάνεις.
Walt Disney

Βυζαντινές Εικόνες και Θρησκευτικές Συλλογές
Byzantine Icons & Religious Collections

Byzantine Icons & Religious Collections

Βυζαντινές Εικόνες και Θρησκευτικές Συλλογές

Μερικά δείγματα από τα διαθέσιμα θέματα:
Some samples of the available themes:

E-2030

Byzantine Icons & Religious Collections

Βυζαντινές Εικόνες και Θρησκευτικές Συλλογές

Βελούδινη κασετίνα με 3 επάργυρες
εικόνες (διάστ. εικόνας) 5 x 6 cm
Velvet box with 3 silver plated icons
dimensions 5x6 cm
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E-2017

επάργυρη (διάστ. εικόνας) 5 x 6 cm
silver plated icon dimensions 5x6 cm

E-2016

επάργυρη (διάστ. εικόνας) 5 x 6 cm
silver plated icon dimensions 5x6 cm

Οι παραπάνω επάργυρες εικόνες είναι αντίγραφα από Βυζαντινές Εικόνες.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Οι διαστάσεις είναι 5x6 cm.
The above icons are replicas of Byzantine Icons. Large variety of themes are available. Dimensions are 5x6 cm.

Όλες οι εικόνες έχουν διάσταση 5x6 cm
- Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το λογότυπο της εταιρείας σας.
- Οι δημιουργίες παραδίδονται σε πολυτελή συσκευασία δώρου και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
γνησιότητας.

Dimensions of icons 5x6 cm.
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Replica of the Holy Gospel of the Monastery of Koutloumousion of
Mount Athos handmade from silver 925o

Ακριβές

συλλεκτικό

αντίγραφο

ασημένιου

Τετραυαγγέλου της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου
Αγίου Όρους, σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων
που φέρει αρίθμηση καθώς και τη σφραγίδα της
Μονής και την υπογραφή του Καθηγουμένου.
Το κάθε Ευαγγέλιο είναι τοποθετημένο σε
βελούδινη

κασετίνα

και

συνοδεύεται

μπροστά / front
πίσω / back

από

Byzantine Icons & Religious Collections

Βυζαντινές Εικόνες και Θρησκευτικές Συλλογές

επεξηγηματικό φυλλάδιο καθώς και την εγγύηση

172

της κατασκευάστριας εταιρείας Axiom Gifts. Το

Byzantine Icons & Religious Collections

Ακριβές Αντίγραφο Ιερού Ευαγγελίου από χειροποίητo άργυρο 925ο
της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους

Βυζαντινές Εικόνες και Θρησκευτικές Συλλογές

Ακριβές Αντίγραφο Ιερού Ευαγγελίου από χειροποίητο άργυρο 925ο
της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους

κειμήλιο χρονολογείται από το 1795.
Χαρακτηρίζεται

ως

Ευαγγέλιο

ευλογίας.
Πρόκειται

για

ένα

μικρών διαστάσεων
βιβλίο, το

δείγμα του εσωτερικού του Ευαγγελίου
samples of the Gospel
τα ειδικά πιστοποιητικά που συνοδεύουν το ευαγγέλιο
the special certificates that accompany the gospel

οποίον

ασπάζονται

οι

μοναχοί από τα χέρια
του Ηγουμένου σε επίσημες

επιλογή κασετίνας
choice of velvet cases

εορταστικές ημέρες, σύμφωνα με την
αρχαία λατρευτική του Αγίου Όρους τάξη.
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Πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο.
Μαχάτμα Γκάντι

Ιδέα & Υλοποίηση

Giving Shape to your Idea

Ιδέα & Υλοποίηση

Giving Shape to your Idea

εκμαγείο
μετάλλιο

εκμαγείο

Στις σελίδες αυτές παρουσιάζουμε την διαδικασία υλοποίησης μιας ιδέας

Giving Shape to your Idea

Ιδέα & Υλοποίηση

Από ένα σκίτσο μέχρι το τελικό προϊόν
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Στην περίπτωση του Δελφικού Ιδεώδους σχεδιάσαμε εξ’ ολοκλήρου και
κατασκευάσαμε κατ’ αποκλειστικότητα τα επίσημα βραβεία:
ΣΟΦΙΗΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΥΠΟΙΗΣ, ΠΟΛΕΩΣ και ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Για την εκδήλωση του Δελφικού Ιδεώδους στους Δελφούς

εκμαγείο
μετάλλιο

- Όλες οι ειδικές κατασκευές είναι μελετημένες και φτιαγμένες για την εκάστοτε εταιρεία.
- Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ή εισαγωγής αντικειμένου προσαρμοσμένο στις ανάγκες και προδιαγραφές της εταιρείας σας.
- Είμαστε στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να υλοποιήσουμε την δική σας ξεχωριστή ιδέα.
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Ιδέα & Υλοποίηση

SP-49

Giving Shape to your Idea

Ειδικές Κατασκευές για το ΔΕΛΦΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ

Ειδική κατασκευή για το ΔΕΛΦΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΠΟΛΕΩΣ

SP-47

Giving Shape to your Idea

Ιδέα & Υλοποίηση

Ειδική κατασκευή για το ΔΕΛΦΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
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SP-51
Ειδική κατασκευή για το ΔΕΛΦΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΕΥΠΟΙΪΗΣ

SP-48
Ειδική κατασκευή για το ΔΕΛΦΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΕΙΡΗΝΗΣ

SP-50
επιτηβέννια
Ειδική κατασκευή για το ΔΕΛΦΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ
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κατασκευάσει το δικό σας πρωτότυπο επιχειρηματικό δώρο με γραμματόσημα της επιλογής σας.

Ιδέα & Υλοποίηση

Η εταιρία AXIOM gifts σε συνεργασία με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ μπορεί να

Giving Shape to your Idea

Ειδικές Συλλεκτικές Κατασκευές για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Ειδικές Συλλεκτικές δημιουργίες
κατασκευασμένες
αποκλειστικά για ...

E-SP40
Ειδική κατασκευή για τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Giving Shape to your Idea

Ιδέα & Υλοποίηση

Ε-SP38
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E-SP19

Το πρώτο Ελληνικό Γραμματόσημο, κυκλοφόρησε το 1861 και θεωρείται
μέχρι και σήμερα, διεθνώς, ανυπέρβλητης καλλιτεχνικής
αξίας. Εκτυπώθηκαν στο Παρίσι, στο τυπογραφείο
του Ernest Meyer, με χάραξη του Γάλλου
καλλιτέχνη Albert Barre

Ειδική κατασκευή για τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

- All custom made items are specially made and desιgned for the specific company.- - We have the capability
to design, produce or import products specially made for yourcompany.
- We are at your disposal to discuss and design your distictive idea.

- Όλες οι ειδικές κατασκευές είναι μελετημένες και φτιαγμένες για την εκάστοτε εταιρεία.
- Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ή εισαγωγής αντικειμένου προσαρμοσμένο στις ανάγκες και προδιαγραφές της εταιρείας σας.
- Είμαστε στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να υλοποιήσουμε την δική σας ξεχωριστή ιδέα.
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Ιδέα & Υλοποίηση

Giving Shape to your Idea

Ε-SP36

Ε-SP35

E-SP1
Συλλεκτική χειροποίητη ξύλινη κορνίζα με
γραμματόσημα, αποκλειστικά
κατασκευασμένη,
για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Ειδικές Συλλεκτικές δημιουργίες
κατασκευασμένες αποκλειστικά για ...

E-SP18
Ειδική κατασκευή για τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Giving Shape to your Idea

Ιδέα & Υλοποίηση

Ε-SP37
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Ε-SP37

E-SP41
Πρόταση χειροποίητης ξύλινης κορνίζας, αποκλειστικά κατασκευασμένη
για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

- All custom made items are specially made and desιgned for the specific company.- - We have the capability
to design, produce or import products specially made for yourcompany.
- We are at your disposal to discuss and design your distictive idea.

Συλλεκτικά γούρια χρονιάς ειδικά κατασκευασμένες αποκλειστικά για τα ΕΛΤΑ
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Ιδέα & Υλοποίηση

Giving Shape to your Idea

Ε-SP30
Ειδική κατασκευή για τα ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ
Ε-SP16
Ειδική κατασκευή

Giving Shape to your Idea

Ιδέα & Υλοποίηση

E-SP3
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Ειδική κατασκευή για την
εταιρεία BOSCH

Ε-SP21

Ειδική κατασκευή για την
εταιρεία OLVOS SCIENCE

E-SP2
Δημιουργία από πλεξιγκλάς με γραμματόσημα,

- Όλες οι ειδικές κατασκευές είναι μελετημένες και φτιαγμένες για την εκάστοτε εταιρεία.
- Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ή εισαγωγής αντικειμένου προσαρμοσμένο στις ανάγκες και προδιαγραφές της εταιρείας σας.
- Είμαστε στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να υλοποιήσουμε την δική σας ξεχωριστή ιδέα.

αποκλειστικά κατασκευασμένη, για τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
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Ιδέα & Υλοποίηση

Giving Shape to your Idea

E-SP4
Ειδική κατασκευή για το
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

E-SP56
Ειδική κατασκευή για το
CARREFOUR

E-SP31

Ειδική κατασκευή για την
Kerastase

ευή για το
δική κατασκ

Ει

ΕΤΣΟΒΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ Μ

ΕΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝ

Ε-SP12
Ειδική κατασκευή για την
Vodafone

E-SP22
Ειδική κατασκευή για την BAT

E-SP8

Ειδική κατασκευή για την BAT

E-2010

Giving Shape to your Idea

Ιδέα & Υλοποίηση

επάργυρο
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Ειδική κατασκευή για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

- All custom made items are specially made and desιgned for the specific company.- - We have the capability
to design, produce or import products specially made for yourcompany.
- We are at your disposal to discuss and design your distictive idea.

Ε-SP10
Ειδική κατασκευή για τo αεροδρόμιο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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Wreaths, Βranches & Greek Nature

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

Κότινοι, Κλαδιά & Ελληνική Φύση

Wreaths, Βranches & Greek Nature

Ο χώρος μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε μόνο μερικές από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε:
The above space allows us to present only some of our customers:
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