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   Τα κεριά μας και εμείς… 

«Όλο το σκοτάδι του κόσμου  
δεν αρκεί για να σβήσει τη φλόγα 
ενός και μόνο κεριού…»                  
Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης 
 
 

 Με πολλή χαρά σας καλωσορίζουμε στον νέο 
ηλεκτρονικό μας κατάλογο για τη 
Χριστουγεννιάτικη σεζόν 2019. 
 Η επιλογή άριστων πρώτων υλών και η 
τήρηση αυστηρότατων προδιαγραφών 
παραγωγής για εμάς θεωρείται μονόδρομος, 
καθώς  στόχος μας πάντα είναι η παραγωγή 
προϊόντων, τα οποία συνδυάζουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο ποιότητα και τιμή. 
 Ο κατάλογος αυτός περιέχει κάποιους 
ενδεικτικούς κωδικούς. 
Για ό,τι δε βλέπετε απλά ρωτήστε μας.  
Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.  

 
 



Εμείς νοιαζόμαστε. 

Εσείς; 
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Χρησιμοποιούμε-στο μέτρο του 
δυνατού-οικολογικές πρώτες 
ύλες, φιλικές προς το 
περιβάλλον.  

Το ίδιο 
ισχύει και 
για τα υλικά 
συσκευασίας, 
τόσο των 
προϊόντων, 
όσο και των 
δεμάτων 
αποστολής. 

ανακυκλώνουμε  
οποιοδήποτε υλικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ξανά.  
Το ίδιο προτείνουμε και σε σας. 
Γιατί μικρές κινήσεις του 
σήμερα, ίσως καταφέρουν να 
διαμορφώσουν ένα καλύτερο 
αύριο για τον πλανήτη μας. 

Τέλος, 



Περιεχόμενα 
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 ΒΑΖΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ        

ΚΕΡΙ 

   ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ GOLDEN 
Ολόχρυσο πολυτελές βάζο καύσης 40 ωρών σε 8 

κλασσικά χριστουγεννιάτικα αρώματα, γεμισμένα με 
κερί σε μαύρο χρώμα 

                  διαστάσεις βάζου 7.5Χ8.5cm 
 
 

ΑΡΩΜΑΤΑ: 
Christmas Angel (angel) -401 
Santa Baby (παιδική πούδρα) -131 
Christmas spice (ginger-γαρύφαλλο)-104 
Dolce fiesta (dolce) -261 
Vanilla Christmas (βανίλια) -102 
Christmas evening (μήλο-κανέλλα)-123 
Cinnamon dream (κανέλλα) -163 
New year’s spice (πορτοκάλι κανέλλα) -214 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΩΡΕΣ 
ΚΑΥΣΗΣ 

 

120024 9,75€ 40h 
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Τα βάζα με αρωματικό κερί πάντα 
αποτελούν κωδικούς “best seller” για την 
εταιρεία μας. Έχουν μεγάλη διάρκεια καύσης, 
είναι ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΚΑ και σκορπούν 
πραγματικό άρωμα στον χώρο. 



 ΒΑΖΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ        

ΚΕΡΙ 

   ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ GOLDEN 
Ολόχρυσο πολυτελές βάζο καύσης 40 ωρών σε 8 

κλασσικά χριστουγεννιάτικα αρώματα, γεμισμένα με 
κερί σε μαύρο χρώμα 

                  διαστάσεις βάζου 7.5Χ8.5cm 
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Το καρτελάκι  
είναι και  
ευχετήρια  
κάρτα! 



ΒΑΖΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ  
ΚΕΡΙ 

                          (κλασσική σειρά) 
             

6Χ6cm 
120001 
4€ 
18h 

6Χ9cm 
120002 
5€ 
35h 

7.5Χ5.5cm 
120003 
5,25€ 
18h 

7.5Χ8.5cm 
120004 
6,90€ 
40h 

7.5Χ11cm 
120017 
8,50€ 
55h 
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Δείτε τη λίστα με τα 25 
διαφορετικά αρώματα στην 

επόμενη σελίδα 
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ΛΙΣΤΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ: 
 Τριαντάφυλλο -101 

Βανίλια -102 
Καπνισμένο ξύλο -105 
Ωκεανός -106 
Γιασεμί -121 
Μήλο κανέλλα -123 
Αντικαπνικό -126 
Παιδική πούδρα -131 
Ginger Cookies -158 
Πράσινο τσάι -183  
Ylang-ylang -149 
Γαρύφαλλο-κανέλλα -156 
Κανέλλα-163 
Γαρδένια -201 
Πικραμύγδαλο -210 
Λεμόνι -211 
Πορτοκάλι κανέλλα -214 
Αγιόκλημα -216 
Λεβάντα -218 
Σανδαλόξυλο-271 
Μανταρίνι -647 
Σοκολάτα πορτοκάλι -225 
Σαπούνι -228 
Dolce vita -241 
Ορχιδέα -227 
 

Ανάβετε το κερί 
για τουλάχιστον 
δύο ώρες κάθε 
φορά. 
Έτσι 
επιτυγχάνετε πιο 
ομαλή καύση και 
μεγαλύτερη 
διάρκεια! 



  ΒΑΖΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΚΕΡΙ 
      ΣΕΙΡΑ LUXURY 
             μαύρο ματ βάζο με πολυτελή αρώματα  
                   διαστάσεις βάζου 7.5Χ8.5cm 
 
 

ΑΡΩΜΑΤΑ: 
Cool Ocean -106 
Musk -150 
Sweet Candy -226 
White Dove -228 
Dolce Vita -241 
Spring Flower-261 
Angel Wings-401 
Wild Orchid -227 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΩΡΕΣ 
ΚΑΥΣΗΣ 

 

120023 8€ 40h 
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  συνδυάστε τα 
μαύρα βάζα με τα 
προϊόντα της 
επόμενης σελίδας 



      ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ: 
          ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ-DIFFUSER 
                                   συνδυάστε τα με τα προϊόντα της προηγούμενης σελίδας! 

Αναδεύστε το 
μπουκάλι κάθε 6-7 
ημέρες για καλύτερη 
απόδοση. 
Αν το άρωμα είναι 
πολύ έντονο για το 
χώρο, απλά 
αφαιρείτε ένα ή δυο 
ρατάν. 
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 Βυθίστε τα στικ για 24 ώρες στο άρωμα.  
Έπειτα αναποδογυρίστε και απολαύστε το  
     άρωμα που διαχέεται στο χώρο 

ΑΡΩΜΑΤΑ: 

Cool Ocean -106 
Pure Musk -150 
Sweet Candy -226 
Wild Orchid -227 
White Dove -228 
Dolce Vita -241 
Spring Flower -261 
Angel Wings-401 

29031, τιμή 13,75€ 

Διαρκεί για τουλάχιστον 60 ημέρες 



        ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ 
                          για συσκευή καύσης αρώματος 
 
 
                    

Τι ακριβώς είναι;  
Είναι φυτικές ταμπλέτες, εμποτισμένες με 
άρωμα. Τοποθετούνται στον αρωματιστή 
ΧΩΡΙΣ νερό, λιώνουν, και έτσι το άρωμα 
διαχέεται στο χώρο. 
Η διάρκεια αρώματος είναι περίπου 4 ώρες. 
Σε 12 διαθέσιμα αρώματα. Κάθε άρωμα έχει το 
δικό του σχήμα! 
 

Μπορώ να το χρησιμοποιήσω ως 
αρωματικό χώρου χωρίς τη συσκευή 
καύσης; 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αρωματικό σε 
ντουλάπες ή συρτάρια για τον αρωματισμό των 
ρούχων, καθώς είναι φτιαγμένο από φυτική, 
μη λιπαρή πρώτη ύλη. 
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        ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ 
                            για συσκευή καύσης αρώματος 
                       
                               ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 
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Τριαντάφυλλο 
-101 
 
 
 

Βανίλια 
-102 
 
 
 

Σαπούνι 
-228 
 
 
 

Καπνισμένο ξύλο 
-105 
 
 
 

Μήλο-κανέλλα 
-123 
 
 
 

Ωκεανός 
-106 
 
 
 

Λεβάντα 
-218 
 
 
 

Πορτοκάλι-κανέλλα 
-214 
 
 
 

Παιδική πούδρα 
-131 
 
 
 

Αντικαπνικό 
-126 
 
 
 

Μασκ 
-150 
 
 
 

Αγιόκλημα 
-216 
 
 
 

Lemon pie 
-311 
 
 
 

Γαρύφαλλο-Ginger 
-156 
 
 
 

Σανδαλόξυλο 
-271 
 
 
 

Angel wings 
-401 
 
 
 

Σοκολάτα-πορτοκάλι 
-225 
 
 
 

Δυόσμος 
-224 
 
 
 



    ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  
      ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ 
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TUBE  
50 τεμαχίων 
29023 
17,50€ 
(0,35/ταμπλέτα) 

Σακουλάκι μίνι 
6 τεμ. 
29040 
3€ 
(0,50€/ταμπλέτα) 
 



Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για  
να μάθετε εάν κάποιο από τα  
συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής  
πώλησης βρίσκεται κοντά σας 
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Αγοράστε μεμονωμένες ταμπλέτες από 
συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής 



 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ 
(αρωματιστές) 

Όλοι οι αρωματιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε με έλαιο 
χώρου και νερό, είτε με αρωματικές ταμπλέτες 

 

  «doric»: 29005, τιμή 7,90€ 
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Διαθέσιμος σε λευκό (-01), εκρού (-02), μπορντώ (-04),  
κίτρινο (-11), ροζ (-16) και μαύρο (-20) 

Μικρός πήλινος αρωματιστής 
(με χωριστό δοχείο νερού). 



          ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ 
      (αρωματιστές) 

 

«bell»: 29004, τιμή 12,25€ 
Μεγάλος πήλινος ενιαίος αρωματιστής 

Διαθέσιμος σε  
λευκό (-01),     
εκρού (-02), 
μπορντώ (-04),  
κίτρινο (-11), 
ροζ (-16) και 
μαύρο (-20). 
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         ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΧΩΡΟΥ 
                         Μόνο για χρήση ως αρωματικό χώρου 
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9ml 
κωδικός 29001 
τιμή: 3,15€ 
 

Σκορπούν  
ευχάριστο 
άρωμα 
στον χώρο 

Δείτε το 
αρωματολόγιο  
στην επόμενη 

σελίδα 
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Τριαντάφυλλο -101 
Βανίλια -102 
Καπνισμένο ξύλο -105 
Καραμέλα -112 
Πορτοκάλι -114 
Φράουλα -117 
Βιολέτα -118 
Γιασεμί -121 
Μήλο κανέλλα -123 
Αντικαπνικό -126 
Σοκολάτα -129 
Νεράντζι (Neroli) -130 
Παιδική πούδρα -131 
Κεράσι -133 
Καρύδα -141 
Ylang-ylang -149 
Musk  -150 
Κυδώνι -155 
Γαρύφαλλο -156 
Μπισκότο -158 
Θαλασσινή αύρα (sea 
fresh) -165 
Silver coast -166 
Γεράνι -168 
Καφές -171  
Κανέλλα -163 
Πράσινο τσάι -183 
Μήλο -192 
Γαρδένια -201 
 
 
 

Πικραμύγδαλο -210 
Λεμόνι -211 
Πορτοκάλι κανέλλα -214 
Αγιόκλημα -216 
Λεβάντα -218 
Νυχτολούλουδο -221 
Πεπόνι -222 
Καρπούζι -223 
Δυόσμος -224 
Σοκολάτα πορτοκάλι -225 
Sweet candy -226 
Ορχιδέα -227 
Σαπούνι -228 
Dolce vita -241 
Spring flowers -261 
Σανδαλόξυλο-271 
Lemon pie -311 
Μέλι -312 
Angel -401 
Μανταρίνι -647 

ΛΙΣΤΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ: 
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ΡΕΣΩ  ΑΠΛΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 

132882 
Ρεσώ 8 
ωρών 
9,90€ 
(50τεμ) 

132881 
Ρεσώ 10 
ωρών 
6,25€ 
(12τεμ) 

132884 
Ρεσώ 4 
ωρών 
4,95€ 
(50τεμ) 

132890 
ρεσώ 4 ωρών 
αρωματικό 
5€ 
(25τεμ) 
ΑΡΩΜΑΤΑ: 
Βανίλια 
Τριαντάφυλλο 
Λεβάντα 
Γιασεμί 
Κανέλλα 
Καραμέλα  

Όλα τα ρεσώ είναι ευρωπαϊκής  
προέλευσης, με άριστη καύση  



 
Αρωματικό 
σπαρματσέτο 
1,15€/τεμ. 
Κουτί των 9 

τεμαχίων 
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ΧΡΩΜΑΤΑ  

 & ΑΡΩΜΑΤΑ 
στην επόμενη 

σελίδα 

     ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΠΑΡΜΑΤΣΕΤΑ 

Ελληνικής  
κατασκευής 
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  ΧΡΩΜΑΤΑ & ΑΡΩΜΑΤΑ 
σπαρματσέτου 

-01: λευκό…………. 
-02: εκρού…………. 
-03: κόκκινο………. 
-04: μπορντώ……. 
-05: μπλε………….. 
-06: σιέλ…………….. 
-07: κυπαρισσί….. 
-08: πράσινο………. 
-09: λαχανί………… 
-11: κίτρινο………. 
-12:μελί……………… 
-13: σωμόν………… 
-14: πορτοκαλί….. 
-15: κεραμιδί…….. 
-16: ροζ………………. 
-17: σκούρο ροζ………… 
-19: λιλά σκούρο… 
-20: μαύρο…………. 
-28: γκρι……………. 
-29: καφέ…………… 
-36: τυρκουάζ……. 
 

 

γιασεμί 
βανίλια 
κεράσι 
μήλο-κανέλλα 
θάλασσα 
θαλασσινή αύρα 
έλατο 
πράσινο μήλο 
πεπόνι 
λουλούδια 
μελισσοκέρι 
βανίλια 
μανταρίνι 
κανέλλα 
τριαντάφυλλο 
φράουλα 
βιολέτα 
γαρύφαλλο 
καπνισμένο ξύλο 
σανδαλόξυλο 
πράσινο μήλο 
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ΚΕΡΙΑ ΚΗΡΟΠΗΓΙΟΥ 

Κεριά κηροπηγίου με γυαλιστερή, μη 
αρωματική υφή, βγαίνουν σε τρία 
μεγέθη και σε όλο το χρωματολόγιο των 
σελίδων 60 & 61.   
Η τιμή είναι για τα 6 τεμάχια. 
 
Ματ υφή: δεν έχει διαφορά τιμής αλλά γίνεται μόνο 
κατόπιν παραγγελίας. 
Μεταλλική υφή: (χρυσό, ασημί και λευκό περλέ): οι 
τιμές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 

 

Υ:15εκ. 

Υ:20εκ. 

Υ:25εκ. 

κωδικός ύψος τιμή απλό 
χρώμα 

τιμή μεταλλικό 
χρώμα 

807 15 εκ. 6,30€ 
(1,05/τεμ) 

8,15€ 
(1,36/τεμ) 

808 20 εκ. 6,90€ 
(1,15/τεμ) 

9€ 
(1,50/τεμ) 

809 25 εκ. 7,90€ 
(1,32/τεμ) 

9,95€ 
(1,66/τεμ) 
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    ΚΕΡΙΑ ΦΛΟΓΕΣ 

Οι φλόγες χρησιμοποιούνται  ως κεριά 
κηροπηγίου.  Με γυαλιστερή, μη 
αρωματική υφή, βγαίνουν σε δύο 
μεγέθη και σε όλο το χρωματολόγιο 
των σελίδων 60 & 61.   
Η τιμή είναι τιμή τεμαχίου. 
 
Ματ υφή: δεν έχει διαφορά τιμής αλλά γίνεται 
μόνο κατόπιν παραγγελίας. 
Μεταλλική υφή (χρυσό ασημί και λευκό περλέ): οι 
τιμές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 

Υ:10εκ. 

Υ:13εκ. 

κωδικός ύψος τιμή απλό 
χρώμα 

τιμή 
μεταλλικό 
χρώμα 

10181 
Κουτί των 
10 

10 εκ. 1,20€ 1,65€ 

10192 
Κουτί των 
6 

13 εκ. 1,88€ 2,48€ 
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ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ: υφή μεταλλική graffiatto 

Κεριά κηροπηγίου, φλόγες και κολώνες  

      σε «ξυστό» χρυσό και ασημί 

Ø: 5εκ. 

Υ: 14,5εκ. 
Υ: 10,5εκ. Υ: 7,5εκ. 

Υ: 20εκ. 



ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ: υφή μεταλλική graffiatto 

Κεριά κηροπηγίου, φλόγες και κολώνες  

      σε «γδαρτό» χρυσό και ασημί 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ. ΤΙΜΗ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Κερί 20εκ. κηροπηγίου 
graffiatto 

839 6άδα 13,75€/6αδα χρυσό. ασημί 

Φλόγα μεγάλη Υ:13εκ. 
graffiatto 

31192 6 τεμ. 3€/τεμ. χρυσό. ασημί 

Κολώνα 5Χ7,5 graffiatto 31044 6 τεμ. 2,65€/τεμ. χρυσό. ασημί 

Κολώνα 5Χ10,5 graffiatto 31055 6 τεμ. 3,25€/τεμ. χρυσό. ασημί 

Κολώνα 5Χ14,5 graffiatto 31099 6 τεμ. 4,25€/τεμ. χρυσό. ασημί 



ΚΕΡΙΑ ΡΟΗΣ-ΣΚΕΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
(Τιμές  τεμαχίου για ματ υφή. Η γυαλιστερή υφή έχει επιβάρυνση 

20% και η μεταλλική 30% επί της τιμής) 
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     •Διάμετρος 4 εκ.  
  (περίπου όσο ένα ρεσώ) 



ΚΕΡΙΑ ΡΟΗΣ-ΣΚΕΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
(Τιμές  τεμαχίου για ματ υφή. Η γυαλιστερή υφή έχει επιβάρυνση 

20% και η μεταλλική 30% επί της τιμής) 
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         •Διάμετρος 5 εκ.  
(πιο στενό από κουτί αναψυκτικού) 



ΚΕΡΙΑ ΡΟΗΣ-ΣΚΕΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
(Τιμές  τεμαχίου για ματ υφή. Η γυαλιστερή υφή έχει επιβάρυνση 

20% και η μεταλλική 30% επί της τιμής) 
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         •Διάμετρος 6 εκ.  
(περίπου όσο ένα κουτί αναψυκτικού) 

ΚΟΛΩΝΕΣ  



ΚΕΡΙΑ ΡΟΗΣ-ΣΚΕΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
(Τιμές  τεμαχίου για ματ υφή. Η γυαλιστερή υφή έχει επιβάρυνση 

20% και η μεταλλική 30% επί της τιμής) 
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             •Διάμετρος 7 εκ.  
 (περίπου όσο ένα κλασσικό ποτήρι του ουΐσκυ) 



ΚΕΡΙΑ ΡΟΗΣ-ΣΚΕΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
(Τιμές  τεμαχίου για ματ υφή. Η γυαλιστερή υφή έχει επιβάρυνση 

20% και η μεταλλική 30% επί της τιμής) 
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   •Διάμετρος 8 εκ.  



ΚΕΡΙΑ ΡΟΗΣ-ΣΚΕΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
(Τιμές  τεμαχίου για ματ υφή. Η γυαλιστερή υφή έχει επιβάρυνση 

20% και η μεταλλική 30% επί της τιμής) 
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   •Διάμετρος 10 εκ.  



ΚΕΡΙΑ ΡΟΗΣ-ΣΚΕΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
(Τιμές  τεμαχίου για ματ υφή. Η γυαλιστερή υφή έχει επιβάρυνση 

20% και η μεταλλική 30% επί της τιμής) 

32 

ΜΠΑΛΕΣ 



       ΚΕΡΙΑ ΝΤΕΚΟΡ ΑΣΤΕΡΙ  
          ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
κολώνες, κεριά κηροπηγίου, φλόγες και 
ρεσώ για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι 

το καρτελάκι 
σήμανσης 

είναι ευχετήρια 
κάρτα! 

Σε λευκό χρώμα, με διαφορετικό χρώμα 
γιορτινής χρυσόσκονης στο κάτω μέρος! 
(βλ. επόμενη σελίδα) 
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φλόγα 
3€ 
 

 

5Χ7,5 
4,40€ 
 

 

5Χ10,5 
5,15€ 
 

 

5Χ14,5 
5,65€ 
 

 

Κερί κηροπηγίου 
2,75€/τεμ 
 

 



       ΚΕΡΙΑ ΝΤΕΚΟΡ ΑΣΤΕΡΙ  
          ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
κολώνες, κεριά κηροπηγίου,  
φλόγες και ρεσώ  
για το 
χριστουγεννιάτικο  
τραπέζι 

Με γιορτινή σκόνη σε λευκό (-01),  
χρυσό (-21), ασημί (-22) και  
Μπρονζέ (-23) χρώμα! 

34 

λευκό 
 

 

ασημί 
 

 

μπρονζέ 
 

 



ΚΕΡΙΑ-ΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

          2020 

το καρτελάκι 
σήμανσης 

είναι ευχετήρια 
κάρτα! 

Τα κεριά με χρονολογία βγαίνουν σε ζαχαρί, 
κόκκινο, μπορντώ, κυπαρισσί, ανθρακί, 
δαμασκηνί και μαύρο   

35 

8Χ20 
13,75€ 
 

 

7Χ14,5 
8,50€ 
 

 

5Χ14,5 
5,25€ 
 

 

5Χ10,5 
4,90€ 
 

 

5Χ7,5 
4€ 
 

 

ζαχαρί 



ΚΕΡΙΑ-ΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

          2020 

36 

Ø 6 εκ. 
3,50€ 

Ø 8 εκ. 
6,50€ 

Ø 10 εκ. 
7,75€ 

Ø 12 εκ. 
13,75€ 

Τα κεριά με χρονολογία βγαίνουν σε ζαχαρί, 
κόκκινο, μπορντώ, κυπαρισσί, ανθρακί, 
δαμασκηνί και μαύρο   

δαμασκηνί μαύρο 



ΚΕΡΙΑ-ΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

          2020 

37 

Τα κεριά με χρονολογία βγαίνουν 
σε ζαχαρί, κόκκινο, μπορντώ, 
κυπαρισσί, ανθρακί, δαμασκηνί  
και μαύρο   

κόκκινο 

2,60€/τεμ 
2,75€/τεμάχιο 



ΚΕΡΙΑ-ΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

          2020 
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κόκκινο 

Τα κεριά με χρονολογία βγαίνουν σε ζαχαρί, 
κόκκινο, μπορντώ, κυπαρισσί, ανθρακί, 
δαμασκηνί και μαύρο   

Κεριά Ø6 και ύψη  
7,5-10,5-14,5 & 20 εκ. 
Τιμή σετ: 27,25€ 

ανθρακί  

κυπαρισσί  



  ΚΕΡΙΑ ΝΤΕΚΟΡ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ένας γλυκός χιονάνθρωπος που λιώνει  
                 για σας! 

το καρτελάκι σήμανσης-καπέλο 
είναι ευχετήρια κάρτα! 

Σε λευκό και ζαχαρί χρώμα! 
39 

5Χ14,5 
5,65€ 
 

 5Χ10,5 
5,15€ 
 

 
5Χ7,5 
4,40€ 
 

 
Κηροπηγίου 
2,75€/τεμ 
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ΚΕΡΙΑ ΚΟΥΦΩΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ  
ΓΙΑ ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ 

ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΓΑΜΟΥ/ΒΑΦΤΙΣΗΣ 
            Όλα τα κουφωτά κεριά συνοδεύονται 
            από σακουλάκι με άμμο και ρεσώ 

1. 16Χ16Χ16εκ.………………16,15€/τεμ 
2. 12Χ12Χ12εκ.…………….. 11,25€/τεμ 
3. Ø18εκ…………………………. 16,15€/τεμ 

1. 

2. 
3. 



        ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΓΑΜΟ/ΒΑΦΤΙΣΗ 
  Ο τιμοκατάλογος έχει τιμές για κάποιες ενδεικτικές   
  διαστάσεις. Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής και σε  
  όποια άλλη διάσταση επιθυμεί ο πελάτης. 

1. 
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ΓΑΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ/τεμ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Λαμπάδα γάμου 
ημιμασίφ 
15Χ1,40εκ. 

2315140Κ 70€ λευκό 

Λαμπάδα γάμου 
μασίφ 15χ50εκ. 

231550 54,50 λευκό 

Λαμπάδα γάμου 
μασίφ 10Χ28εκ. 

10110Ε 19,90€ λευκό, εκρού, 
σιέλ, ροζ 

Επιπλέον κερί  
Ø5εκ. 

10238 0,95€ λευκό, εκρού, 
σιέλ, ροζ 

Επιπλέον κερί  
Ø6εκ. 

10239 1,50€ λευκό, εκρού, 
σιέλ, ροζ 

Επιπλέον κερί  
Ø8εκ. 

10240 2,20€ λευκό, εκρού, 
σιέλ, ροζ 



        ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΓΑΜΟ/ΒΑΦΤΙΣΗ 
  Ο τιμοκατάλογος έχει τιμές για κάποιες ενδεικτικές   
  διαστάσεις. Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής και σε  
  όποια άλλη διάσταση επιθυμεί ο πελάτης. 

1. 
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ΒΑΦΤΙΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Λαμπάδα βαφτισης  
μασίφ κυλινδρική 
Ø4,6εκ. 

2304580 15€ λευκό, εκρού, 
σιέλ, ροζ ματ 

Λαμπάδα βαφτισης  
μασίφ κυλινδρική 
Ø5,6εκ.. 

230580 17,50€ λευκό, εκρού, 
σιέλ, ροζ ματ 

Λαμπάδα βαφτισης  
μασίφ τετράγωνη 
4Χ4εκ. 

2304480 15€ λευκό, εκρού, 
σιέλ, ροζ ματ 

Λαμπάδα βαφτισης  
μασίφ κυλινδρική 
5Χ5εκ. 

2305580 17,50€ λευκό, εκρού, 
σιέλ, ροζ ματ 

Κερί κολυμπήθρας 15227-61 0,65 Λευκό ματ 

Μίνι βαζάκι για 
μπομπονιέρα  5Χ5 
(αρωματικό κερί) 

120000 τιμή 
ανάλογα 
με την 
ποσότητα 

λευκό, εκρού, 
σιέλ, ροζ, 
κίτρινο, λαχανί 



 ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
       ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ! 
Τα κεριά custom  είναι προσωποποιημένες  
προτάσεις σε κερί για νεόνυμφους, νεοφώτιστους,  
ή για οποιαδήποτε άλλη περίσταση. 
στη σελίδα απεικονίζονται προωθητικά κεριά custom  
μεγάλων εταιριών. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 
μπορούν να δημιουργηθούν κεριά για βάφτιση ή γάμο. 
Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος του κεριού, την ποσότητα  
και την μακέτα που θα χρειαστεί.  

1. 
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Αεροπορική Εταιρεία  

  Ellinair, 2019 Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 

  Wind Hellas, 2013 

       Μουσείο-κτήμα 

   Νάσιουτζικ, 2014 

Ναυτιλιακή Εταιρεία  

Αρκάς Ελλάς, 2017 
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ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΚΕΡΙ 
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ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ 
    (δείτε περισσότερους κωδικούς στο www.candlehome.gr) 
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ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ 
    (δείτε περισσότερους κωδικούς στο www.candlehome.gr) 
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ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ 
    (δείτε περισσότερους κωδικούς στο www.candlehome.gr) 

6 σχέδια 
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ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ 
    (δείτε περισσότερους κωδικούς στο www.candlehome.gr) 



49 

ΚΗΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟΙ 
    (δείτε περισσότερους κωδικούς στο www.candlehome.gr) 
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ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΚΕΡΙ 

     μεγάλο στεφάνι-ρεσιέρα 
για κερί 8-9εκ. και 4 θέσεις ρεσώ 
               10,25€ 

22601 

22603 
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ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΚΕΡΙ 

Στεφάνι γίγας για 4 μπάλες Ø8εκ. 
                20€  

2260002 Δείτε εδώ τον 
κωδικό του 
κεριού 
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ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΚΕΡΙ 

Στεφάνι για κερί Ø7-8εκ. 
           4,75€  

 60062-03 

 60062-02 
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ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΚΕΡΙ 

Στεφάνι για κερί Ø8εκ. 
          8,15€  

 60362 

Στεφάνι για κερί Ø7-8εκ. 
            4,45€  

 63328-02 

Χρήση 
και  
ως 
στεφάνι  
πόρτας! 
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ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΚΕΡΙ 

Μίνι στεφανάκι  για κερί  
           δέντρου 

         0,55€/τεμ 

 60362 Στεφάνι για κερί Ø5εκ. 
           4,25€  

Χρήση 
και  
ως 
στοιχείο 
αμπαλάζ! 

 61439 

 60280 
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ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΚΕΡΙ 

    Στεφανάκια  για κερί  
           κηροπηγίου 

           1,90€/τεμ  

 60362 

 60707-02 

 65027  65028 
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ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΚΕΡΙ 

     Στεφανάκια  για κερί  
           κηροπηγίου 

           1,65€/τεμ 

 60362 

 62636-01 

 62636-03 

 62636-05 

 62636-21 
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ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΚΕΡΙ 

     Στεφανάκια  για κερί  
           κηροπηγίου 

           1,75€/τεμ 

 60362  66460-01 

 66460-04 

 66460-03 

 66460-05 
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ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΚΕΡΙ 

     Στεφανάκια  για κερί  
           κηροπηγίου 

           1,50€/τεμ  

 68623-04  68623-04 

 69311 
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               ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
(στη ματ υφή η παραφίνη επικάλυψης είναι ελαφρώς 
αρωματισμένη. Κάθε χρώμα έχει το δικό του άρωμα.  
Το πραγματικό χρώμα ενδέχεται να διαφέρει από την 
ηλεκτρονική αποτύπωση) 

κωδικός χρώμα άρωμα 

-01 λευκό γιασεμί 

-02 εκρού βανίλια 

-03 κόκκινο κανέλλα 

-04 μπορντώ μήλο-κανέλλα 

-05 μπλε θάλασσα 

-06 σιέλ θάλασσα 

-07  κυπαρισσί ξυλώδες  μασκ 

-08 πράσινο πράσινο μήλο 

-09  λαχανί πεπόνι 

-10 βεραμάν πράσινο μήλο 

-11 κίτρινο λέμον πάι 

-12 μελί μελισσοκέρι 

-13 σωμόν ορχιδέα 

-14 πορτοκαλί πορτοκάλι 

-15 κεραμιδί κανέλλα 

-16 ροζ τριαντάφυλλο 

-17 φούξια ζαχαρωτό 

-18 λιλά βιολέτα 

-19 μωβ λεβάντα 
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κωδικός χρώμα άρωμα 

-20 μαύρο γαρύφαλλο 

-21 χρυσό - 

-22 ασημένιο - 

-23 χάλκινο - 

-24 λευκό 
περλέ 

- 

-29 καφέ σοκολάτα 

-30 Assorted-ασορτί 
(για τους κωδικούς που γίνεται μίξη 
χρωμάτων) 

-35  λαδί ξυλώδες μασκ 

-36 τυρκουάζ θάλασσα 

-37 φραουλί 
(κοκκινωπό) 

φράουλα 

-38 δαμασκηνί 
(dirty pink) 

νυχτολούλουδο 

-40 ανθρακί καπνισμένο ξύλο 

-41 σκούρο 
μπλε 

θάλασσα 

-48 απαλό σιέλ θάλασσα 

-52 ζαχαρί 
(off white) 

καραμέλα 

               ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
(στη ματ υφή η παραφίνη επικάλυψης είναι ελαφρώς 
αρωματισμένη. Κάθε χρώμα έχει το δικό του άρωμα.  
Το πραγματικό χρώμα ενδέχεται να διαφέρει από την 
ηλεκτρονική αποτύπωση) 



61 

ΤΡΟΠΟΙ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

  Μπορείτε να παραγγείλετε τους 
  κωδικούς που σας ενδιαφέρουν      
  τηλεφωνικά, μέσω της ιστοσελίδας  
  www.candlehome.gr, 
  ή με e-mail στο 
  info@candlehome.gr . 
 
Εναλλακτικά μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας 
γνωστοποιήσουμε το κοντινότερο  
συνεργαζόμενο κατάστημα λιανικής 
πώλησης. 
Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής και 
αποστολής θα βρείτε στο www.candlehome.gr. 

 
 
   Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, για  
   οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση! 
 

http://www.candlehome.gr/
mailto:info@candlehome.gr
mailto:info@candlehome.gr
http://www.candlehome.gr/
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FORTSAKIS CANDLES 
Παραγωγή κεριών 
Τιμοθέου 20-24 & Δαμάρεως 
11633 Αθήνα 
210/7510644 
www.candlehome.gr 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 


