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Linette Conic

Linette | τετράγωνο σερβίτσιο διακοσμημένο με πλατίνα

Nordic | ανοξείδωτο μαχαιροπίρουνο σε λιτή γραμμή

Conic  | κηροπήγια σε 3 μεγέθη
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Fania

Glory

Move

Move   | ανοξείδωτο μαχαιροπίρουνα σε μοντέρνο design

Glory   | τετράγωνο σερβίτσιο με πλατίνα

Fania   | σερβίτσιο με ανάγλυφη λεπτομέρεια
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Platinum Carmen

Half smoke / amber

Platinum | σερβίτσιο με πλατίνα για τις επίσημες στιγμές
Osaka   | ανοξείδωτο μαχαιροπίρουνο για κάθε περίσταση

Half      | φυσητό ποτήρι χειροποίητο σε 2 αποχρώσεις smoke/amber

Carmen | στρογγυλό σερβίτσιο με πλατίνα 
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Luxor

Lucia Nordic

Nordic | ανοξείδωτο μαχαιροπίρουνο σε λιτή γραμμή

Luxor  | σερβίτσιο με χρυσό & πλατίνα
Lucia  | σερβίτσιο με χρυσή πολυτέλεια
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Bilia Garbo

ilinois

Bilia    | φυσητό ποτήρι χειροποίητο σε 3 αποχρώσεις smoke/amber/green

ilinois  | σερβίτσιο compose πλατίνα δείπνου

Garbo | τετράγωνο σερβίτσιο, η πλατίνα στο τραπέζι σας
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Polo

Sfirilato

Regina

Polo    | ανάγλυφη πορσελάνη σε μοντέρνο σχέδιο

Sfirilato | ανοξείδωτο μαχαιροπίρουνο με ανάγλυφη λαβή

Regina | clasic φόρμα σε λευκό / πλατίνα / χρυσό
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Bullet

Cheese Riva

Riva        | μοντέρνα διακόσμηση με διακριτική πλατίνα
Bullet    | στρογγυλό σερβίτσιο με ανάγλυφη διακόσμηση

Cheese | ανοξείδωτο μαχαιροπίρουνο με πρωτότυπο design
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Tric

Tric Drop

Drop | σετ πρωινού σε μοντέρνα γραμμή

Tric  | τρίγωνο σετ πάστας με πλατίνα

Tric  | εταζέρα διόροφη
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Ecedro

Alea

Alea    | σετ φαγητού τετράγωνο για τις προσωπικές στιγμές

Bilia     | φυσητό ποτήρι σε 3 αποχρώσεις smoke/amber/green

Ecedro | κηροπήγια χειροποίητα



12

Bake form

Forest Rondic

Rondic     | μαχαιροπίρουνο με χρωματιστή λαβή red/green/amber

Bake form | πυρίμαχα σκεύη grey/orange
Forest      | τετράγωνο σετ καθημερινό
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Lilium Morning glory

3 lines

Lilium          | σετ φαγητού με διακριτικό & ανάλαφρο design

3 lines         | ποτήρι φυσητό σε αποχρώσεις red/black

Morning glory | καθημερινό σερβίτσιο σε παστέλ αποχρώσεις
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Fresh

Moda Bake form fresh

Cobble

Fresh             | compose σερβίτσιο σε έντονη απόχρωση

Cobble           | μπωλ παγωτού/γλυκό κουταλιού σε 6 χρώματα

Moda            | μοντέρνο μαχαιροπίρουνο με soft touch λαβή black/red/ivory/orange
Bake form fresh | πυρίμαχα σκεύη φούρνου
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X-treme   | ποτήρι χειροποίητο με ανάγλυφες γραμμές red/black/orange

Granada | σερβίτσιο σε τετράγωνη μοντέρνα γραμμή

Osaka   | ανοξείδωτο μαχαιροπίρουνο σε μοντέρνο design

Χ-treme Osaka

Granada
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Bake form Pizza set

Oranie

Bake form | πυρίμαχα σκεύη grey/orange
Oranie     | σετ φαγητού πορτοκαλί φαντασία

Pizza set   | σετ πίτσας με Ιταλικό στυλ 
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Lines     | σερβίτσιο κωνικό πολύχρωμο για όλες τις ώρες

Pasta set | σετ ζυμαρικών

Albero    | καθημερινό σερβίτσιο σε κουπ φόρμα

Pasta set

Albero Lines
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Lotos

Roxana Evora

Evora  | σετ φαγητού  compose σε amber αποχρώσεις

Lotos  | ξηροκαρπιέρα/δοχεία coffee-sugar
Roxana | σερβίτσιο τετράγωνο καθημερινό
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Poua Daisy

Avila

Poua | ποτήρι φυσητό σε αποχρώσεις red/orange/black/green/amber

Avila | σετ φαγητού σε γήινες αποχρώσεις

Daisy | σερβίτσιο τετράγωνο every day
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Waves Nero

Circles

Waves | γάστρα πυρίμαχη απο πορσελάνη παραλ/μη - οβάλ - τετράγωνη

Circles | ποτήρι φυσητό σε κωνική γραμμή red/amber

Nero   | δυναμικό σερβίτσιο σε ασπρόμαυρη απόχρωση
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Triumph X-treme bowl

Spiral

Triumph      | πουά design σε κόκκινο/καφέ

Spiral        | φυσητό ποτήρι σε έντονο κόκκινο

X-treme bowl | μπωλ παγωτού φυσητό σε red/black/amber/orange
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Avia Bebe 

Compact

Avia      | μοντέρνο σερβίτσιο compose σε καφέ απόχρωση

Compact | σετ καθημερινό σε κουπ φόρμα olive

Bebe    | παιδικό σετ με μοναδική συσκευασία δώρου
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Mugs Domino

Domino | σετ φαγητού σε black/olive αποχρώσεις

Mugs   | κούπες γάλακτος σε διάφορα σχέδια



21
0 

51
53

85
0

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρος ή όλου αυτού. Για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος η εταιρία δεν φέρει καμιά ευθύνη

www.cryspotrio.gr


