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O οίκος Arc, είναι παγκόσμιος ηγέτης στα επιτραπέζια σκεύη, με   
περίπου 200 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγή γυάλινων 
αντικειμένων.
Διαθέτουν τη γνώση και δημιουργούν αποτελεσματικά, ανθεκτικά 
επιτραπέζια προϊόντα από το 1958. Λόγω της συνεχούς αναζήτησης 
τους για ολοκληρωμένες λύσεις, σήμερα έχουν καταφέρει να είναι ο 
αγαπημένος συνεργάτης στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία, εστιατόρια και 
μπαρ στον κόσμο. Η εμπειρία τους είναι μοναδική. Οφείλεται στις  
αφοσιωμένες και απαιτητικές ομάδες του, οι οποίες προσθέτουν τα 
υλικά, την καινοτομία και το σχεδιασμό στην καρδιά της ανάπτυξης τους. 
Όλες οι ενέργειες τους έχουν ένα στόχο: να νιώσουν τον ρυθμό των 
καθημερινών προκλήσεων, σε συνδυασμό με τη δημιουργικότητα και τη 
δέσμευση για την ικανοποίηση του πελάτη.

Arc, world leader in tableware, has nearly 200 years of experience and expertise 
in glassware production.
They know all about it: They have been creating effective, durable tableware 
products since 1958. Because of their continuous search for comprehensive 
solutions, today they are the preferred partner to the biggest hotels, restaurants 
and bars in the world. Their expertise is unique. It’s down to their devoted, de-
manding teams, who place material innovation and design at the heart of their 
development. All with one objective: to measure up to the pressure and pace 
of the daily challenges, as well as the creativity and commitment to customer 
satisfaction.



•   Mέχρι και 3 φορές περισσότερη αντοχή από την 
πορσελάνη στα θερμικά σοκ και στο ξεφλούδισμα.

•   Με απόλυτα λεία και μη πορώδες ενισχυμένη επιφάνεια.
•   Υψηλή αντοχή στις γρατζουνιές που προκαλούνται από τα 

μαχαιροπίρουνα.
•   Ασύγκριτη αντοχή στα θερμικά σοκ.
•   5 χρόνια εγγύηση στο ξεφλούδισμα.
•   Διατηρεί την υπέροχη επιφάνειά του ακόμα και μετά από 

2000 πλύσεις.

•   Up to 3 times more resistant to shocks and chipping than por-
celain.

•   With perfectly smooth and non-porous reinforced surface.
•   Knives slide naturally across Zenix without leaving a trace.
•   High shock resistance.
•   5 years warranty in edge chip.
•   Zenix plates keep their beautiful aspect later for 2000 industrial 
cycles.

Yψηλή αντοχή στα χτυπήματα
High shock resistance

+

Αψογο τελείωμα

Απαράμμιλη αντοχή 
στα γραντζουνίσματα
Unmatched scratch 
resistanceFlawless finish

Yψηλή αντοχή στις γραντζουνιές
High scratch resistance

Πρόκειται για ευκολοσυνδύαστα και πρακτικά σερβίτσια 
τα οποία προσδίδουν αναβάθμιση όχι μόνο σε εστιατόρια, 
αλλά και για ξενοδοχεία, στον χώρο δεξιώσεων, στην 
υπηρεσία δωματίου και αίθουσες πρωινού μπουφέ. 
Τα κρουαζιερόπλοια και τα κλαμπ μπορούν επίσης να 
επωφεληθούν από τις μοναδικές ιδιότητες που προσφέρει 
το υλικό Zenix.

It is a versatile and smart dinnerplates that give the opportunity 
to upgrade not only for restaurants, but also for hotels in their 
banquet service, in-room service and breakfast buffet venues. 
Cruise ships and country clubs can also benefit from the unique 
qualities that Zenix offers.

Ένα πρωτοποριακό υλικό κατασκευής σερβίτσιων που 
δημιούργησε το ερευνητικό κέντρο του οίκου Arc International 
έπειτα από μακροχρόνια έρευνα, με μοναδικές ιδιότητες.

A unique material and manufacturing process 
created by the research and engineers of 
Arc International after many years of 
research with outstanding properties.

Ασύγκριτη αντίσταση
στα θερμικά σοκ
Unequaled shock 
resistance
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Πιάτο ρηχό / Flat plate
*1312954 G4394 ø16 x 1,7cm 2,43€
*1312953 G4391 ø20,5 x 1,8cm 3,13€
*1312962 H7496 ø24 x 2cm 3,16€
*1312952 P3964 ø25,5 x 1,9cm 3,84€
*1312951 P3962 ø27,5 x 2,3cm 4,15€
*1312950 G4395 ø31 x 1,9cm 5,52€
pack: 12

Πιάτο ρηχό coupe / Flat coupe plate
*1319813 L8063 ø16 x 1,4cm 1,52€
*1319812 L8043 ø19 x 1,8cm 1,66€
*1319811 P0124 ø24,5 x 1,6cm 1,80€
*1319810 P0122 ø26,5 x 1,6cm 2,15€
*1319816 P1918 ø31 x 1,8cm 3,79€
pack: 6

Πιάτο βαθύ  / Deep plate
*1312955 G4396 35cl ø22 x 3,7cm 3,57€
pack: 24

Πιάτο βαθύ coupe  / Deep coupe plate
*1319814 P0123 ø20 x 4,2cm 1,80€
*1312963 L6769 1,2lt ø26 x 4,2cm 3,22€
pack: 6

Πιάτο ζυμαρικών  / Pasta plate
*1312957 G4399 1,15lt ø28,5 x 4,5cm 4,28€
pack: 12

Η σειρά Intensity διατίθεται κατόπιν παραγγελίας στον οίκο ARC INTERNATIONAL FRANCE   / Intensity range is offered upon special order at ARC INTERNATIONAL FRANCE
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Πιάτο ριζότο  / Risotto plate
*1312959 G9822 45cl ø29 x 5,8cm 4,68€

pack: 12

NEW

NEW
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Πιάτο πίτσας  / Pizza plate
*1312958 H3079 ø32 x 1,7cm 4,34€
pack: 12

Πιάτο πίτσας  / Pizza plate
*1312997 L6597 ø33 x 1,8cm 3,79€
pack: 12

Πιατέλα ορθογώνια  / Rectangular plate
*1312996 L8469 ø34,2 x 24,1 x 2cm 4,77€
pack: 12

Η σειρά Intensity διατίθεται κατόπιν παραγγελίας στον οίκο ARC INTERNATIONAL FRANCE   / Intensity range is offered upon special order at ARC INTERNATIONAL FRANCE

Πιάτο steak  / Steak plate
*1312960 G9144 30 x 26 x 3cm 4,12€

pack: 12

Πιάτο wok / Wok plate
*1312964 L7027 1,3lt 28,5 x 6,8cm 3,79€
pack: 12

Mπωλ / Bowl
*1312961 H4481 16 x 4,6cm 2,64€
pack: 12

Σαλατιέρα / Salad bowl
*1312999 J6454 31,5cl 12 x 4,7cm 1,91€
pack: 12

Μπωλ «zen» / «Zen» bowl
*1312966 J6536 25cl 11,3 x 5cm 2,27€
*1312967 J4214 32cl 11,6 x 6,1cm 2,53€
*1312968 J6532 45cl 13,3 x 6,1cm 2,78€
*1312969 J4213 55cl 13,7 x 7,3cm 3,16€
*1312998 J4252 90cl 16 x 8,5cm 3,79€
pack: 12

Πιάτο οβάλ  / Oval plate
*1312965 N8628 29 x 2,5cm 3,79€
pack: 12
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•   Ανθεκτική επιφάνεια και σχέδιο, ακόμη και μετά από 
πλύση στους 2000 κύκλους στο πλυντήριο πιάτων.

•   Εξίσου αποτελεσματικό στη διατήρηση της ζεστής τροφής 
και άλλων υλικών όπως και η πορσελάνη.

•   Μπορούμε να το πιάσουμε με ασφάλεια μετά τη χρήση 
μικροκυμάτων.

•  100% opal, 0% πορώδες, 100% προστασία από βακτήρια.

•   Fade-resistant surface and pattern, even after 2000 industrial 
dishwashing cycles.

•    As efficient in keeping food hot as other materials such as pro-
celain.

•    Can be safely handled after microwave use.
•    100% opal, 0% porosity, 100% protection against bacterias.

Tα προϊόντα γυαλιού Opal είναι ανθεκτικά στις 
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας εώς 135°C: 
μπορούν έτσι να αφαιρεθούν από το φούρνο και 
να τοποθετηθούν απευθείας σε κρύο νερό χωρίς 
κίνδυνο θραύσης.

Opal glass products are resistant to variations in temper-
ature till 135°C: they can thus be removed from the oven 
(or from a salamander) and placed directly in cold water 
without the risk of breakage.

Εως και 3 φορές μεγαλύτερη αντοχή σε κρούσεις 
σε σύγκριση με την πορσελάνη: το μυστικό της 
ασυναγώνιστης αντοχής του.

Up to 3 times more shock-resistant than porcelain: the 
secret of its unbeatable durability.

THERMAL SHOCK RESISTANCE

HIGH SHOCK RESISTANCE

Κατάλληλο για 
πλυντήριο πιάτων 
έως 2000 κύκλων

Professional 
2000 cycles

Διατήρηση της
θερμοκρασίας

Heat 
management

Κατάλληλο για
φούρνο

μικροκυμμάτων
Microwave safe

Απόλυτα 
μη πορώδες

Perfectly
non-porous
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Τα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας στον οίκο ARC INTERNATIONAL FRANCE   / The items with star sign (*) are offered upon special order at  ARC INTERNATIONAL FRANCE

Πιάτο στρογγυλό λευκό / Round plate white
*1314524 E6983 ø19,5 x 1,7cm 0,91€
*1314522 E6981 ø24 x 2,2cm 0,98€
pack: 6

Πιάτο στρογγυλό λευκό / Round plate white
*1314534 N9394 ø25,5 x 2,2cm 1,24€
*1314521 E6961 ø27 x 2,2cm 1,24€
pack: 6

Πιάτο oβάλ / Oval plate
*1314532 N9364 25 x 33 x 3,3cm 3,96€
pack: 6

Πιάτο ορθογώνιο / Rectangular plate
*1314542 N9402 30 x 24 x 2cm 4,21€
pack: 6

Πιάτο ορθογώνιο / Rectangular plate
*1314563 N9404 21,5 x 19 x 2,1cm 1,74€
pack: 6

Πιάτο βαθύ λευκό / Deep plate white
*1314523 E6982 47cl ø22 x 3cm 0,98€
pack: 6
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Τα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας στον οίκο ARC INTERNATIONAL FRANCE   / The items with star sign (*) are offered upon special order at  ARC INTERNATIONAL FRANCE

Πιάτο πίτσας λευκό / Pizza plate white
*1314500 L2810 ø32 x 2,4cm 2,98€
pack: 6

Πιάτο burger λευκό / Burger plate white
*1314502 L2804 28 x 23 x 2,2cm 1,86€
pack: 6

Πιάτο steak λευκό / Steak plate white
*1314501 L2811 30 x 26 x 3cm 2,98€
pack: 6

Πιάτο snack λευκό / Snack plate white
*1314503 L2808 21 x 19 x 2,1cm 1,56€
pack: 6

Πιάτο ζυμαρικών  λευκό / Pasta plate white
*1314564 L2805 1,15lt ø28,5 x 4,5cm 17,85€
pack: 6

Πιάτο βαθύ λευκό / Deep plate white
*1314549 P0447 1,2lt ø26 x 4,6cm 17,85€
pack: 6

Ραμκέν / Ramekin
*1314537 N9397 19cl ø9 x 4,6cm 1,19€
pack: 6

Mπωλ / Bowl
*1314536 N9396 40cl ø12 x 5,5cm 1,19€
pack: 6

Mπωλ / Bowl
*1314527 N9357 48cl ø16,5 x 4,5cm 0,98€
pack: 6

Σαλατιέρα / Salad bowl
*1314535 N9395 75cl ø14,5 x 7,9cm 1,72€
*1314533 N9365 1lt ø18 x 7,5cm 1,77€
*1314531 N9363 2,1lt ø21 x 9,3cm 3,34€
pack: 6

Μπωλ σαλάτας  / Service dish
*1314541 N9401 1,3lt ø18 x 6,9cm 4,27€
*1314540 N9400 2lt ø22 x 6,9cm 5,17€
*1314539 N9399 2,8lt ø26 x 6,9cm 6,00€
*1314538 N9398 4lt ø30 x 6,8cm 6,90€
pack: 6

Φλυτζάνι / Cup
*1314525 N9349 22cl ø10,8 x 6cm 1,69€
pack: 6
Πιατάκι / Saucer
*1314526 N9346 ø14 x 1,7cm 1,26€
pack: 6
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Πιάτο coupe / Coupe plate
*1314530 N9362

ø19 x 1,8cm 1,19€*1314557 P1131
*1314553 P1125
pack: 6

Πιάτο βαθύ coupe / Deep coupe plate
*1314548 N9411

78cl
ø20 x 4,2cm 1,29€*1314556 P1130

*1314552 P1124
pack: 6

Πιάτο βαθύ / Deep  plate
*1314547 N9408 1,2lt

ø26 x 4,6cm 2,98€
*1314562 P1141
pack: 6

Πιάτο steak / Steak  plate
*1314546 N9407 30 x 26cm

H:3cm 2,98€
*1314561 P1140
pack: 6

Πιάτο pizza / Pizza  plate
*1314545 N9406

ø32 x 2,4cm 2,98€
*1314560 P1139
pack: 6

Πιάτο ορθογώνιο / Rectangular plate
*1314543 N9403 28 x 23cm

H:2,2cm 1,86€
*1314558 P1137
pack: 6

Πιάτο ζυμαρικών / Pasta plate
*1314544 N9405 1,15lt

ø28,5 x 4,5cm 2,98€
*1314559 P1138
pack: 6

Πιάτο coupe / Coupe plate
*1314529 N9361

ø25 x 1,7cm 1,29€*1314555 P1129
*1314551 P1123
pack: 6
*1314528 N9360

ø27 x 1,8cm 1,53€*1314554 P1128
*1314550 P1122
pack: 6

MAYΡΟ / BLACK ΓΡΑΝΙΤΗΣ / GRANITYΑΣΠΡΟ / WHITE
Τα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας στον οίκο ARC INTERNATIONAL FRANCE   / The items with star sign (*) are offered upon special order at  ARC INTERNATIONAL FRANCE



ΟΠΑΛΙΝΑ - OPAL

209

de
lic

e

MAYΡΟ / BLACKΑΣΠΡΟ/ WHITE
Τα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας στον οίκο ARC INTERNATIONAL FRANCE   / The items with star sign (*) are offered upon special order at  ARC INTERNATIONAL FRANCE

Πιάτο τετράγωνο / Square plate
*1318302 C9866 19 x 19cm

H:2,3cm
4,90€

*1318332 C9867 3,84€
pack: 6

Πιάτο βαθύ / Deep plate
*1318301 C9852 50cl

20 x 20 x 5,5cm 4,34€
  1318331 C9850
pack: 6

Mπωλ τετράγωνο / Square bowl
*1318307 C9861 33cl

14 x 14 x 5cm 4,34€
*1318343 C9863
pack: 6 

Mπωλ τετράγωνο / Square bowl
*1318305 C9860 1,7lt

24 x 24 x 8cm 9,31€
*1318335 C9857
pack: 6

Πιάτο τετράγωνο / Square plate
*1318300 P3954 26,9 x 26,9cm

H:2,9cm
5,92€

*1318330 C9871 4,34€
pack: 6

Πιάτο ορθογώνιο / Rectangular plate
*1318306 E7836 35 x 26cm

H:4,1cm 7,67€
*1318336 E7837
pack: 6
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Τα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας στον οίκο ARC INTERNATIONAL FRANCE   / The items with star sign (*) are offered upon special order at  ARC INTERNATIONAL FRANCE

Πιάτο ρηχό / Flat plate
*1311003 22506 ø15,5 x 1,8cm 2,15€
pack: 48
*1311030 22530 ø19,5 x 2,2cm 2,78€
*1311031 29337 ø22,5 x 2,2cm 3,16€
*1311019 22522 ø23,5 x 2,6cm 3,16€
*1311042 P3972 ø25,2 x 2,5cm 3,41€
pack: 6

Πιάτο βαθύ / Deep plate
*1311014 22514 69cl ø22,5 x 3,5cm 3,16€
pack: 6

Πιατέλα οβάλ / Oval platter
*1311006 P3967 29 x 21,4 x 2,5cm 3,79€
*1311007 P3970 32 x 23 x 2,1cm 5,68€
pack: 6

Πιάτο «steak» / Steak plate
1311057 49145 30 x 26 x 3cm 3,41€
pack: 6

Πιάτο τετράγωνο / Square plate
*1311081 L6778 20 x 20 x 3cm 3,86€
pack: 6

Πιάτο / Mid soup plate
*1311082 L6850 ø25 x 2,8cm 3,86€
pack: 6
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Τα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας στον οίκο ARC INTERNATIONAL FRANCE   / The items with star sign (*) are offered upon special order at  ARC INTERNATIONAL FRANCE

Ραβιέρα τετράγωνη / Square dish
*1311062 18962 11 x 11 x 3,6cm 2,73€
pack: 6

Μπωλ / Bowl
*1311079 L6887 40cl ø12 x 6,2cm 1,97€
pack: 6

Κούπα / Mug
*1311093 36140 25cl ø7,2 x 8,9cm 1,64€
pack: 6

Φλυτζάνι / Cup
*1311089 14611 25cl ø8,5 x 7cm 1,77€
pack: 6

Φλυτζάνι / Cup
*1311034 25269 22cl ø7,8 x 7,4cm 1,69€
*1311088 22837 19cl ø7,8 x 6,5cm 1,64€
pack: 6

Φλυτζάνι / Cup
*1311036 22795 13cl ø7 x 5,8cm 1,51€
pack: 6

Φλυτζάνι / Cup
*1311086 22662 8cl ø6 x 5cm 1,29€
pack: 6

Πιατάκι / Saucer
*1311092 22712 ø15,3 x 2,1cm 1,38€
pack: 6

Πιατάκι / Saucer
*1311035 22720 ø14 x 2cm 1,26€
pack: 6

Πιατάκι / Saucer
*1311037 22738 ø13 x 1,8cm 1,15€
pack: 6

Πιατάκι / Saucer
*1311087 22670 ø11,2 x 1,6cm 1,02€
pack: 6

Κούπα / Mug
*1317216 18316 29cl ø7,9 x 9cm 2,27€
pack: 6

Μπωλ με ριμ / Rim bowl
*1311084 25285 11cl ø12 x 2,6cm 1,77€
*1311080 25293 27,5cl ø16 x 3,7cm 2,27€
pack: 6

Μπωλ / Βowl
   1311078 43319 31,5cl ø12 x 4,7cm 1,60€
   1311017 43317 48cl ø14 x 5,2cm 2,50€
*1311315 43315 2,05lt ø17 x 7,8cm 3,79€
pack: 6

Ραβιέρα ορθογώνια / Rectangular dish
   1311276 27474 20cl 11,5 x 8,5 x 3,6cm 2,90€
*1311008 55391 28cl 14 x 9 x 3,5cm 3,25€
*1311277 27473 48,5cl 17,5 x 11,3 x 3,6cm 3,67€
pack: 6

Μπωλ multi / Multi-purpose bowl
*1311061 50061 ø16 x 5,1cm 2,04€
pack: 6

Μπωλ / Bowl
*1311083 C1514 50cl ø13,2 x 6,8cm 1,26€
pack: 6

Μπωλ / Bowl
*1311018 17144 51cl ø13,2 x 7,4cm 1,52€
pack: 6

Μπωλ κονσομέ / Soup bowl
*1311085 28891 31cl ø10,2x5,8cm 2,53€
pack: 6
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Πιάτο βαθύ  / Deep plate
1310525 G0563 65cl 22,5 x 3cm 1,06€
pack: 24

Μπωλ  / Bowl
1310532 H4122 33cl 12 x  5,3cm 0,91€
pack: 6

Μπωλ οβάλ  / Oval bowl
*1319823 P7982 21,5 x 13 x 3,9cm 4,80€
*1319822 P8186 25 x 15 x 5cm 6,19€
pack: 6

Σαλατιέρα  / Salad bowl
1310529 G0570 3,1lt 24 x 9,5cm 3,20€
pack: 6

Πιάτο ρηχό / Flat plate
1310528 G0565 19,5 x 1,5cm 0,98€
1310521 G0564 24,5 x 2,1cm 1,06€
1310522 H9859 26,5 x 2,1cm 1,33€
pack: 24

Ραμκέν / Ramekin
*1319820 P8177 ø11 x 5,2cm 1,79€
pack: 12

Πιατέλα στρογγυλή / Round platter
*1319821 P8185 ø14 x 3,2cm 1,79€
pack: 12

Τα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας στον οίκο ARC INTERNATIONAL FRANCE   / The items with star sign (*) are offered upon special order at  ARC INTERNATIONAL FRANCE

Everyday

Gastro’Cook

Hoteliere

Πιάτο βαθύ  / Deep plate
*1311271 57971 22,5 x 3cm 2,84€
pack: 24

Πιάτο ρηχό / Flat plate
*1311221 58621 15,5 x 1,5cm 1,93€
  1311274 57974 19,5 x 1,7cm 2,50€
  1311275 57975 23,5 x 1,9cm 2,84€ 
*1311278 N6393 25,8 x 2cm 3,41€
pack: 24

NEW
NEW

NEW

NEW


