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s Φλυτζάνια τσαγιού, καφέ και κούπες λευκής πορσελάνης θα βρείτε 

στην κατηγορία ΠΙΑΤΙΚΑ στις παρακάτω σελίδες:

White porcelain tea, coffee cups and mugs you can find in the catego-
ry DINNERWARE on the following pages:

APOLLO: 14 | COSMOS: 17 | IKAROS: 19 | OLYMPIA: 21
ARTEMIS: 23 | UNIVERSAL: 40

SWIRLS: 80 | RONDO: 83 | BANQUET: 86 | ANNA: 89
GIRO: 91 | SKA: 94 | ACCESS: 103-104 | MOON: 107 | EVOLUTION: 109

DELIGHT: 115-116 | INSPIRATION: 124-125 | RELATION TODAY: 128
COFFELINGS: 133-134 | CONTOUR: 137-138 | CHARISMA: 145-146
SOLUTIONS: 149-150  BISTRO: 153 | MARIE CHRISTINE: 155
LOTOSBLUTE: 158

COLLECTION L: 186 | COLLECTION L FRAGMENT: 187
COLLECTION L COUTURE: 188 | GRAPHIQUE: 189

EVOLUTIONS: 207 | RESTAURANT: 211

ARIADNE: 25 | ODYSSEY: 28 | OKEANIDES: 31 |  EUPHORIA: 32 
AMNESIA: 33   

ADELIE: 164 | CHARACTERE: 165 & 167 | PEKOE: 181 

BAHIA: 197 | MODULO NATURE: 199 

KINTZOO: 43 | KARBON: 45 | ROKS: 49 | EDGE: 53 | ANTIC: 55
SHALE: 57 | NEOFUSION: 61 | AZTEK: 65 | FIRE: 67 | TWIRL: 70
TRINIDAD: 75 | GENESIS MAT: 77

Φλυτζάνια τσαγιού, καφέ και κούπες διακοσμημένης πορσελάνης 
θα βρείτε στην κατηγορία ΠΙΑΤΙΚΑ στις παρακάτω σελίδες:

Colored tea cups, coffee cups & mugs you can find in the category 
DINNERWARE on the following pages:

Γυάλινα διπλότοιχα φλυτζάνια τσαγιού, καφέ και κούπες θα βρείτε 
στην κατηγορία ΠΟΤΗΡΙΑ στις σελίδες: 287-289

Double wall tea cup, coffee cup and mugs you can find in the catego-
ry GLASSWARE on pages: 287 -289
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Τσαγιέρα λευκή με καπάκι «Salam»
Tea pot white with lid «Salam»
*3949412 211987 35cl 2cups 52,92€
*3949401 211988 70cl 4cups 61,78€
*3949420 211989 1lt 6cups 69,89€
*3949421 211990 1,3lt 8cups 78,23€
pack: 1

Τσαγιέρα μαύρη με καπάκι «Salam»
Tea pot black with lid «Salam»
*3949461 211991 35cl 2cups 52,92€
*3949462 211992 70cl 4cups 64,70€
*3949422 211993 1lt 6cups 76,48€
*3949469 211994 1,3lt 8cups 84,64€
pack: 1

Τσαγιέρα zinc με καπάκι «Salam»
Tea pot zinc with lid «Salam»
*3949483 216412 70cl 4cups 64,57€
*3949484 216416 1lt 6cups 76,35€
pack: 1

Τσαγιέρα bronze με καπάκι «Salam»
Tea pot bronze with lid «Salam»
*3949481 216411 70cl 4cups 64,57€
*3949482 216415 1lt 6cups 76,35€
pack: 1

Τσαγιέρα μαύρη με καπάκι μαύρο «Salam»
Black tea pot with lid black «Salam»
*3949426 216410 70cl 4cups 64,70€
*3949430 216414 1lt 6cups 76,48€
pack: 1

H τσαγιέρα Salam παράχθηκε για πρώτη φορά το 1953 και αποτελεί το προϊόν κατατεθέν 
του οίκου Degrenne. Η εξαιρετική ποιότητα πορσελάνης σε συνδυασμό με το μοναδικό φι-
νίρισμα της εξωτερικής επιφάνειας ενισχύει την εμπειρία του τσαγιού. Χάρη στην λεπτή του 
εσωτερική επίστρωση, το τσάι διατηρείται σε εξαιρετική θερμοκρασία για διπλάσιο χρόνο 
σε σχέση με τις υπόλοιπες τσαγιέρες. Αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος για να διασφαλιστεί 
ότι το τσάι έχει αναμειχθεί με την πανδαισία των γεύσεων του κατά την διαδικασία της δο-
κιμής.

Created in 1953, Salam teapot is the iconic product of Degrenne.
The finess of porcelain combined with the radiance of the outer body enhances the tea 
experience. With its inner lining of thin felt, the tea inside is kept at its optimum temperature 
for twice as long as in a regular teapot. This is a clever trick to ensure that the tea is infused 
with all the subtlety of its flavours as the tasting progresses.

Πορσελάνη
Porcelain

Ανοξείδωτο ή 
αλουμινένιο καπάκι
Stainless steel or 
aluminium dome 
cover

Λεπτή εσωτερική 
επίστρωση τσόχας
Τea pot black  felt

Φίλτρο
Built in-filter

Ειδική 
κατασκευή 

συγκράτησης 
σταγόνων
Anti-spill

Τσαγιέρα - καφετιέρα ανοξείδωτη «Newport»
Coffee - tea pot stainless steel «Newport»
*3940223 213852 35cl 63,22€
*3940222 213851 70cl 75,00€
*3940221 213850 1,5lt 101,04€
pack: 1
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Καφετιέρα ανοξείδωτη με φίλτρο
Coffee pot stainless steel with filter
*3448845 891035 35cl 11,81€
*3448846 891060 60cl 16,79€
*3448847 891100 1lt 21,09€
*3448848 891150 1,5lt 28,20€
pack: 1

Καφετιέρα με πρέσα / Coffee maker
*3448960 896003 35cl 11,15€
*3448858 896008 80cl 15,05€
pack: 1

Καφετιέρα χάλκινη με πρέσα «Chambord»
Coffee maker bronze «Chambord»
7020104 35cl 3cups 41,94€
pack: 1

Καφετιέρα με πρέσα «Chambord»
Coffee maker «Chambord»
192316 35cl 3cups 36,29€
192416 50cl 4cups 47,58€
192816 1lt 8cups 52,42€
pack: 1

Καφετιέρα με πρέσα «Kenya»
Coffee maker «Kenya»
106821 35cl 3cups 24,19€
106831 50cl 4cups 28,23€
106850 1lt 8cups 34,68€
pack: 1

Τσαγιέρα με πρέσα και μαύρο καπάκι «Assam»
Tea press with black lid «Assam»
7023000 50cl 4cups 34,68€
7023001 1lt 8cups 41,94€
pack: 1

Καφετιέρα με πρέσα «Brazil»
Coffee maker «Brazil»
7020400 35cl 3cups 12,48€
pack: 1

Ξύλινο κουτί τσαγιού /  Tea box wood
7490004 31 x 28 x 9cm 23,00€
pack: 0

Σουρωτήρι τσαγιού /  Tea infusion mesh
*3443227 ø4,5cm 2,45€
pack: 1

Τσαγιέρα ανοξείδωτη με φίλτρο
Tea pot stainless steel with filter
*3448843 890125 15cl 8,21€
*3448842 890035 35cl 13,31€
*3448841 890060 60cl 17,54€
pack: 1

Τσαγιέρα μαντεμένια εμαγιέ εσωτερικά με ανοξείδω-
το φίλτρο ø 7εκ. / Tea pot cast iron - enameled inside 
with stainless steel filter ø7cm
*3448859 23003 35cl 7cm 23,47€
*3448860 23004 80cl 8cm 33,68€
pack: 1

100°C
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Γαλατιέρα ανοξείδωτη / Milk pot stainless steel
*7490388 35cl ø8 x 10cm 6,80€
*7491995 60cl ø9 x 11,5cm 10,00€
*7491996 80cl ø10,5 x 13cm 14,18€
*7491997 1,3lt ø12 x 16,5cm 18,50€
*7491998 2lt ø13,5 x 18cm 24,00€
pack: 1

Γαλατιέρα ανοξείδωτη / Milk pot stainless steel
*7491990 5cl ø4 x 4cm 2,00€
*7491991 9cl ø5 x 5cm 2,40€
*7491992 15cl ø6 x 6cm 3,00€
pack: 1

Γαλατιέρα αντικολλητική μαύρη ανοξείδωτη
Milk pot black non stick stainless steel
*7491993 35cl ø8 x 10cm 13,80€
*7491813 60cl ø9 x 11,5cm 16,90€
*7491994 80cl ø10,5 x 13cm 22,40€
pack: 1

Zαχαριέρα ανοξείδωτη «Νewport» 
Sugar bowl stainless steel «Newport»
*3940978 182341 35cl 41,23€
pack: 1

Θήκη φακέλων ζάχαρης ανοξείδωτη
Sugar pocket holder stainless steel
7492015 9 x 7,5 x 5cm 8,00€
pack: 1

Διανεμητής ζάχαρης - μελιού / Sugar - honey dispenser
7490390 30cl ø8,5 x 13,5cm 6,60€
pack: 1

Ζαχαριέρα / Sugar dispenser
*7490478 30cl ø8,5 x 15cm 3,50€
pack: 1

Ζαχαριέρα / Sugar dispenser
*7490032 25cl ø8 x 15cm 2,90€
pack: 1

Ζαχαριέρα / Sugar dispenser
*7490031 15cl ø8,5 x 12cm 2,90€
pack: 1

Ζαχαριέρα / Sugar bowl
*3949405 187276

20cl
25,30€

*3949425 150475 26,18€
pack: 1

Γαλατιέρα πορσελάνη / Milk pot porcelain
*3949404 187277 15cl 10,03€
pack: 6

Γαλατιέρα ανοξείδωτη  «Newport»
Milk pot stainless steel «Newport»
*3940225 213854 15cl 36,08€
*3940224 213853 35cl 42,84€
pack: 1

Zαχαριέρες πορσελάνινες θα βρείτε στην κατηγορία ΠΙΑΤΙΚΑ στις σελίδες: 
Porcelain sugar sachet you can find in category DINNERWARE on pages:

14 - 23 - 40 - 65 - 80 - 86 - 89 - 91 -104 - 107 - 109 - 116 - 125 - 127 - 134 - 138
146 - 150 - 153 - 155 - 158 - 181

CAFE

Γαλατιέρες πορσελάνινες θα βρείτε 
στην κατηγορία ΠΙΑΤΙΚΑ στις σελίδες: 

Porcelain creamers you can find  
in category DINNERWARE on pages:

14 - 17 - 19 - 21 - 23 - 40 - 53 - 60 - 80
86 - 89 - 91 - 94 - 104 - 107 - 109 - 116 

125 - 129 - 134 - 138 - 146 - 150
153 - 155 - 158 - 181
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Ισοθερμική κανάτα ανοξείδωτη «Newport»
Insulated pot stainless steel«Newport»
*3940229 213848 30cl 84,94€
*3940228 213847 70cl 99,86€
*3940227 313846 1,2lt 123,42€
pack: 1

Δίσκος σερβιρίσματος από ξύλο ακακία
Serving board made of oiled acacia wood
*7491168 30 x 18 x 2cm 14,70€
*7491169 35 x 25 x 2cm 21,00€
pack: 1

Ισοθερμική κανάτα ανοξείδωτη
Insulated pot stainless steel
*3443379 337030 30cl 39,55€
*3443370 337060 60cl 45,34€
*3443371 337090 90cl 51,31€
*3443378 337150 1,5lt 62,08€
*3443372 337200 2lt 81,98€
pack: 1

Ισοθερμική κανάτα ανοξείδωτη διπλότοιχη
Insulated pot stainless steel double wall
*1758560 1,2lt ø13,5 x 18cm 19,80€
*1758561 1,5lt ø13,5 x 21cm 23,90€
*1758562 2lt ø13,5 x 25cm 38,69€
pack: 1
Καπάκι για ισοθερμικές κανάτες
Lid for insulated pots
*1758563 6,28€
pack: 1

Ξύλινο σταντ με λαστιχένιους ιμάντες για δίσκους 
σερβιρίσματος / Serving tray stand wood , rubber straps
*1758588 54,5 x 46,5 x 100cm 75,67€
pack: 1

Ξύλινο σταντ με νάυλον ιμάντες για δίσκους σερβιρί-
σματος / Serving tray stand wood, nylon straps
*1758589 43 x 37,5 x 81cm 69,80€
pack: 1

Δίσκος σερβιρίσματος μελαμίνης μαύρος
Serving tray melamine black
*7492175 26 x 20 x 1,5cm 4,20€
*7492177 28,5 x 21,5 x 1,5cm 4,80€
pack: 1

Περισσότερους δίσκους σερβιρίσματος θα βρείτε 
στην κατηγορία BUFFET - SERVICE στις σελίδες: 503 - 506

You can find more serving trays in the category BUFFET - SERVICE
on the pages 503 - 506

NEW
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