


 

Μάσκες προστασίας με λογότυπο 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» 

6 ευρώ (κωδ.001)  



 

Μπισκότα για σκύλους από τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
– «Ανοιχτοί Ορίζοντες» 

6 ευρώ (κωδ.002)  



 

Στρογγυλά κουτιά με τεχνοτροπία decoupage 
μεγάλο (διάμετρος 16 εκ) 5 ευρώ (κωδ.003),  
μεσαίο (διάμετρος 14 εκ)  4  ευρώ (κωδ.004), 
μικρό (διάμετρος 12 εκ) 3  ευρώ (κωδ.005)  



 

Πήλινα ρόδια (περίμετρος 32 x12 εκ)  
7 ευρώ  (κωδ.006),  

Πήλινα ρόδια flat (διάμετρος 10x14 εκ),  
5 ευρώ (κωδ.007), 

Ξύλινα ρόδια flat (διάμετρος 9x11 εκ)  
3 ευρώ (κωδ.008)  

  
,  



 

Ποτήρια 10  ευρώ (κωδ.009) , 
σετ σουβέρ 7 ευρώ (κωδ.010)  



 

Ξύλινα πολύγωνα κουτιά με τεχνοτροπία 
decoupage και παλαίωση  

μεγάλο (διάμετρος 22 εκ) 10 ευρώ (κωδ.011),    
μεσαίο (διάμετρος 19 εκ) 8  ευρώ (κωδ.012),  
μικρό (διάμετρος 16 εκ) 6  ευρώ (κωδ.013)  



 

Ξύλινα κουτιά με τεχνοτροπία decoupage και 
παλαίωση  

μεγάλο (21x19 εκ)15 ευρώ  (κωδ.014) ,  
μεσαίο (13x13 εκ) 8  ευρώ  (κωδ.015),    
μικρό (10x10 εκ) 6  ευρώ (κωδ.016)  



 

Ξύλα κοπής με  
τεχνοτροπία decoupage και παλαίωση  

μεγάλο (35x14 εκ) 12  ευρώ (κωδ.017),  
μικρά (33x14 εκ) 10 ευρώ (κωδ.018)  



 

Μπισκοτιέρες με τεχνοτροπία 
 decoupage και υγρό γυαλί  

μεσαία (15x22 εκ) 15  ευρώ (κωδ.019),    
μικρή (13x19 εκ) 12  ευρώ (κωδ.020)  

Μεγάλη μπισκοτιέρα με τεχνοτροπία 
 decoupage και υγρό γυαλί  

( 16x16x25 εκ) 
18  ευρώ (κωδ.021)  



 

Κουδούνες μεγάλες 15 ευρώ (κωδ.022),   
μεσαίες 10 ευρώ (κωδ.023),  
μικρές 8 ευρώ (κωδ.024),  

κουδουνάκια 6 ευρώ (κωδ.025),  
κουδουνίτσα 5 ευρώ (κωδ.026)   



 

Κεραμιδάκια με τεχνοτροπία 
 decoupage και υγρό γυαλί  

μεγάλα (8x15 εκ) 5 ευρώ (κωδ.027),  
μικρά (6x9 εκ) 3 ευρώ (κωδ.028)  



 

Δεντράκια με τεχνοτροπία 
 decoupage 

μεγάλο (31x33 εκ)15 ευρώ (κωδ.029),  
μικρό (24x23 εκ) 10  ευρώ (κωδ.030),  

σταυρωτό (16x26 εκ) 10 ευρώ (κωδ.031)   



 

Αγγελάκια 5 ευρώ (κωδ.032),  
Γάντι ξύλινο 5 ευρώ (κωδ.033),  

Στολίδια 2 ευρώ (κωδ.034)  



 

Χριστουγεννιάτικη πιατέλα στρογγυλή 
(διάμετρος 33 εκ) 12 ευρώ  

(κωδ.035-036) 
  



 

Χριστουγεννιάτικη πιατέλα στρογγυλή  
 (διάμετρος 33 εκ)  

12 ευρώ (κωδ.037-038) 
 



 

Χριστουγεννιάτικη πιατέλα στρογγυλή 
 (διάμετρος 33 εκ)  

12 ευρώ (κωδ.039-040) 
 



 

Χειροποίητο Σαπούνι (δέντρο - αστέρι) 
γλυκερίνης   

5 ευρώ (κωδ.041) 
 



 

Χειροποίητο 
σαπούνι 

γλυκερίνης 
(Cupcakes)  

5 ευρώ 
(κωδ.042) 

  

Χειροποίητο 
σαπούνι 

γλυκερίνης 
(Ρόδι)  
5 ευρώ 

(κωδ.043) 
 

Χειροποίητο 
σαπούνι 

γλυκερίνης 
(πλάκα με λούφα)  
5 ευρώ (κωδ.044) 

 



 

Χειροποίητο 
σαπούνι 

γλυκερίνης 
(χρυσάνθεμο)  

5 ευρώ 
(κωδ.045) 

 

Χειροποίητο σαπούνι 
γλυκερίνης (καρδιά)  
5 ευρώ (κωδ.046) 

 

Χειροποίητο 
σαπούνι 

γλυκερίνης 
(μπάλα δέντρο)  

5 ευρώ 
(κωδ.047) 

 



 

Αρωματικό αλκοολούχο 
 σπρέυ  
4 ευρώ  

(κωδ.049) 
 

Χειροποίητο σαπούνι 
γλυκερίνης (λουλούδι)  

5 ευρώ 
(κωδ.048) 

 



 

Υφαντά μαξιλαράκια (γούρι)  
4 ευρώ (κωδ.050) 

 



 

Πλεκτές Μπάλες  
 4 ευρώ (κωδ.051) 

 



 

Ποτήρι χιονόμπαλα 
 7 ευρώ (κωδ.052) 

 



 

Επιτραπέζια παιχνίδια φιδάκι  
(17x17 εκ) (κωδ.053), 

   γκρινιάρης (17x17 εκ) 6 ευρώ 
(κωδ.054) 

 



 

Ξύλινη τρίλιζα μεγάλη 
 (21x21 εκ)  

7 ευρώ (κωδ.055) 
 

Ξύλινη τρίλιζα μεγάλη χρυσό  
7 ευρώ (21x21 εκ)  (κωδ.056) 

 



 

Παιχνίδι τρίλιζα 
(19,5 x 13,5 εκ)   

5 ευρώ (κωδ.106) 

Τρίλιζα μικρή σε 
μαυροπίνακα διάφορα σχέδια 

(15x 9 εκ)  
 4 ευρώ  (κωδ.105) 



 

Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά  
σε διάφορα σχέδια  

(17x17 εκ) ή (20x20 εκ)  
6 ευρώ (κωδ.057) 

 

Παιχνίδι μνήμης   
4 ευρώ (κωδ.058) 

 



 

Παιχνίδι ντόμινο  
6 ευρώ (κωδ.059) 

 

Σκάκι ξύλινο (17x17 εκ)  
8 ευρώ (κωδ.060) 

 



 

Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά σε 
ξύλο κοπής  (26x11,5 εκ)  

6 ευρώ (κωδ.061) 
 



 

Παιχνίδι ντόμινο ξύλινες καρδιές  
6 ευρώ (κωδ.062) 

 

Διακοσμητικά σε διάφορα ξύλα 
 (19,5 x13,5 εκ) (26 x 11,5 εκ)   

6 ευρώ (κωδ.063) 
 



 

Βραχιόλι lucky year  
5 ευρώ (κωδ.064) 

 

Βραχιόλι ροζ στρογγυλό χρυσό   
5 ευρώ (κωδ.065) 

 



 

Βραχιόλια κωνσταντινάτα  
7 ευρώ (κωδ.066) 

 

Βραχιόλια κόκκινα ματάκια  
4 ευρώ (κωδ.067) 

 



 

Βραχιόλια ματάκι ροζ   
5 ευρώ(κωδ.068) 

 

Βραχιόλια πεταλάκια   
5 ευρώ (κωδ.069) 

 



 

Βραχιόλια στρογγυλά χρυσά 
 6 ευρώ (κωδ.070) 

 

Βραχιόλια τετράγωνα  
με λουλουδάκι  

5 ευρώ (κωδ.071) 
 



 

Kόκκινες φούντες με ξύλινο μάτι  
7 ευρώ (κωδ.072) 

 

Βραχιόλια χρυσή πέτρα  
6 ευρώ (κωδ.073) 

 



 

Κολιέ γούρι ΄21  
12 ευρώ (κωδ.074) 

 

Κολιέ καρδιά ασημένια με μάτι  
10 ευρώ (κωδ.075) 

 



 

Κολιέ μακρόστενα μάτια 
 8 ευρώ (κωδ.076) 

 

Κολιέ με κεραμικά μάτια 
10 ευρώ (κωδ.077) 

 



 

Κοντά κολιέ με κεραμικά  
τετράγωνα  

7 ευρώ (κωδ.078) 
 

Μάτια μαξιλαράκια ημερολόγια  
5 ευρώ (κωδ.079) 

 



 

Μπρελόκ   
6 ευρώ (κωδ.081) 

  
Μεγάλες φούντες με μεγάλα 

διακοσμητικά 
 10 ευρώ (κωδ.080) 

 



 

Ξύλινα σπιτάκια ημερολόγια  
6 ευρώ (κωδ.082) 

 

Σκουλαρίκια  
το ζευγάρι 7 ευρώ (κωδ.083) 

 



 

Τελάρα μεγάλα 10 ευρώ (κωδ.084) 
Τελάρα μικρά 8 ευρώ (κωδ.085) 

 
 



 

Λευκό ξύλινο  σπίτι μεγάλο  
(23x15 εκ) 8 ευρώ (κωδ.086) 

 

Λευκό ξύλινο σπίτι μεγάλο,  
(23x15 εκ) 8 ευρώ (κωδ.087) 

 



 

Γούρι κολοκύθα,  
(καφέ, γκρι, μπορντώ) 

8 ευρώ(κωδ.088) 
 

Γούρι μαξιλάρι,  
(μπλε, μπορντώ, πράσινα,  
μπεζ) 8 ευρώ (κωδ.089) 

 



 

Γούρια κανέλες  3,50 ευρώ (κωδ.090) 
  



 

Μπεζ ξύλινο σπίτι μεγάλο,  
 (23x15 εκ) 8 ευρώ (κωδ.092) 

 

Ημερολόγια,  
(3 μπορντώ, 2 καφέ, 3 πράσινο)  

10 ευρώ(κωδ.091) 
   



 

Ξύλινη κλειδοθήκη, 
(19,15x15 εκ)  

8 ευρώ (κωδ.093) 
 

Ξύλινο σπίτι μικρό,  
(17,5x10 εκ)  

6 ευρώ (κωδ.094) 
 



 

Τελαράκι μεγάλο  
(διάμετρος 13 εκ)  
10 ευρώ (κωδ.095) 

 

Τελαράκι μικρό  
(διάμετρος 9 εκ)  
8 ευρώ (κωδ.096) 
 



 

Σοκολατάκια καρύδι, 
μπισκότο, πορτοκάλι 
(κωδ.104) 5 ευρώ 

 Μαρμελάδα φράουλα (κωδ.097),  
ακτινίδιο (κωδ.098), πορτοκάλι 

(κωδ.099), πορτοκάλι – λεμόνι – 
τζίντζερ (κωδ.100), 
κυδώνι (κωδ.101), 

Γλυκό του κουταλιού  
σταφύλι (κωδ.102), κυδώνι 

(κωδ.103), 
5 ευρώ   



 


