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Το κλασικό Ford A Tudor 1931
ΠΑΝΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ!   

Π             ανίσχυρο στην εποχή του, γερό και αξιόπιστο, 
             το θρυλικό Ford ξαναγεννιέται με τα αυθεντικά 
             του χρώματα και με πανέμορφο φινίρισμα. 
«Σκληρό καρύδι» στην εποχή του, το φανταζόμαστε
σε ξέφρενες καταδιώξεις στους δρόμους του Σικάγου, 
ανάμεσα στους άνδρες του Αλ Καπόνε και τους 
Αδιάφθορους του Έλιοτ Νες! Το εξαιρετικής πιστότητας 
αντίγραφό του έχει πολλούς λειτουργικούς 
μηχανισμούς: οι πόρτες ανοίγουν, το ίδιο και 
το καπό, αποκαλύπτοντας τον διάσημο 
κινητήρα Ford... Αναμφίβολα, πρόκειται για 
ένα υποδειγματικό μοντέλο!

  

Μεταλλικό αντίγραφο υψηλής ακριβείας σε κλίμακα 1/18, 
συναρμολογημένο από περισσότερο από 120 μεμονωμένα 
κομμάτια, μήκος μοντέλου 24 εκ.

Κωδ. HV06103 144€

NEO

Monet Ημερολόγιο 
2019

 



10 x 16 cm - 176 σελιδες Μαλακό εξώφυλλο, 
κείμενα σε 5 γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, 
ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά ) , έγχρωμη 
εισαγωγική σελίδα κάθε μήνα από 
χαρτί οικολογικής διαχείρισης.

Κωδ.: IP400162 14,90€ 

Van Gogh Ημερολόγιο 
2019
10 x 16 cm - 176 σελιδες Μαλακό εξώφυλλο, 
κείμενα σε 5 γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, 
ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά ) , έγχρωμη 
εισαγωγική σελίδα κάθε μήνα από 
χαρτί οικολογικής διαχείρισης.

Κωδ.: IP400155 14,90€ 

Monet 
Σημειωματάριο 
15 x 21 cm - 90 σελιδες 
Μαλακό εξώφυλλο

Κωδ.: IP150086 19,90€ 

.....................................................................................................................



 
Για μικρούς και μεγάλους, είναι όλα υπέροχα και δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο.
Μία επιτυχημένη επιλογή!

Το Αυτόματο Αρκουδάκι 

Κωδ.: 6CN679 48€

Απίστευτο: κουνιέται και σας μιλάει γαλλικά! 

 Flappy, το Αυτόματο Ελεφαντάκι
Το γλυκύτατο ελεφαντάκι παίζει κρυφτό πίσω 
από τα μεγάλα αφτιά του που ζωντανεύουν ενώ 
σας μιλάει γαλλικά!

Αυθεντικό λούτρινο, ύψος 30 εκ., με μπαταρίες.

Κωδ.: 6CN674 49€

Το Αυτόματο Γουρουνάκι 
Απλώς ακαταμάχητο! Το ροδαλό 
γουρουνάκι μάς γρυλίζει γλυκά ενώ κουνάει 
ζωηρά τα αφτιά του! Μία στιγμή που αξίζει 
να μοιραστείτε με τους αγαπημένους 
φίλους σας!
Αυθεντικό λούτρινο, ύψος 24 εκ., με μπαταρίες.
Κωδ.: 6CN675 57€ 49€

ΝΕΟ
2018 - 2019

NEO

Τα πιο αγαπημένα μας Λούτρινα με Μηχανισμό

Το χαριτωμένο αλησμόνητο Teddy Bear ζωντανεύει κυριολεκτικά 
παίζοντας κρυφτούλι πίσω από την κουβερτούλα του και μιλάει 
γαλλικά ενώ τα χέρια του ανεβοκατεβαίνουν προσκαλώντας σας να 
παίξετε μαζί του κρυφτό! Ένα πολύτιμο συλλεκτικό κομμάτι και 
μοναδικό δώρο, που θα λατρέψουν όλες οι γενιές.
Αυθεντικό λούτρινο, ύψος 25 εκ., με μπαταρίες.



Το πιο γοητευτικό 
τσίρκο 

Παραδοσιακά μολυβένια 
φιγουρίνια ζωγραφισμένα στο χέρι, 
κλίμακα 40 χιλ., κουτί κλειστό 
20 x 14 x 11,50 εκ.
Κωδ. 5NW020 144€

Γιορτάστε κάθε στιγμή!

      Υ.Γ.: Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας 
το 210 99 69 888 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 
www.museumstore.gr.

Υπέροχα δώρα για όλες τις γιορτές 
και για κάθε σημαντική περίσταση.
Εγγυημένη ικανοποίηση!

 
Η ώρα του ελέφαντα 
Ο ελέφαντας που πρόσφεραν δώρο στον βασιλιά
των Βερσαλλιών το 1749 ξύπνησε τη 
δημιουργικότητα των Ωρολογοποιών για τη 
δημιουργία αυτού του θαυμάσιου εξωτικού 
ρολογιού που αναπαράχθηκε σε καλλιτεχνική 
και συλλεκτική μινιατούρα για να στολίσετε στο 
γραφείο ή στο κομοδίνο σας ή σε μία περίοπτη 
θέση στον χώρο σας.
Εκλεκτή ρητίνη, διακοσμημένο στο χέρι, ύψος 12 εκ., 
με μηχανισμό quartz, εγγύηση 1 χρόνου.

Κωδ. 651197 45€

NEO

Είμαστε σε μια εποχή αλλαγών… Με έντονη διάθεση 
ανανέωσης, εμπλουτίσαμε αυτόν τον κατάλογο με έργα 
τέχνης, μικρούς θησαυρούς και πολύτιμα αντικείμενα 
που πραγματικά μας γοήτευσαν. Σας προσκαλούμε να 
τον ξεφυλλίσετε για να εκτιμήσετε τις νέες εκδόσεις μας 
αλλά και αντικείμενα μιας άλλης εποχής που έχουν 
διαχρονική αξία.
Ένας τρόπος να μοιράζεστε την αγάπη ή το πάθος σας 
είναι να προσφέρετε στα πιο αγαπημένα σας πρόσωπα 
τα δώρα που θα θέλατε να σας προσφέρουν. Σε αυτό το 
πνεύμα, οι επιλογές που κάναμε σε αυτόν τον κατάλογο 
είναι αυτές ακριβώς που θα προτείναμε στους πιο 
αγαπημένους φίλους μας!

NEOΜε έμπνευση από το 
πιο παλιό γαλλικό ατελιέ 
που κατασκευάζει 
μολυβένια στρατιωτάκια, 
σας παρουσιάζουμε το 
Τσίρκο 1900 από τη θρυλική 
ιστορική συλλογή με 12 
περίπου μοναδικά 
πολύχρωμα φιγουρίνια, που 
θα τα λάβετε σε 
διακοσμητικό κουτί. 

Επωφεληθείτε από την προσφορά «Απολαμβάνοντας με τον ClaudeMonet»

Με το έργο που ζωγράφισε το 1873, ο Claude Monet 
μάς προσκαλεί σε έναν απολαυστικό ιμπρεσιονιστικό 
περίπατο, που γίνεται ακόμη πιο απολαυστικός όταν 
συνοδεύεται από τσάι ή καφέ! 
Εκλεκτή πορσελάνη, διάμετρος 16 εκ. με το πιατάκι, ύψος 7,5 εκ., 
καθένα σε κουτί δώρου.

Προσφορά 2 φλιτζάνια Monet

Κωδ. 6CN268A 79€ 59€



Πουλί σε στυλ Ti�any... 
και εγένετο φως!
Με την απολύτως αναγνωρίσιμη τεχνοτροπία του, 
ο μετρ υαλουργός της Αρ Νουβό δημιούργησε 
πρωτότυπα έργα τέχνης με πηγή έμπνευσης 
τη φύση. Αυτό το πουλί, φιλοτεχνημένο 
με αυθεντικά ένθετα κρύσταλλα γυαλιού, 
ακτινοβολεί πρωτοτυπία και κομψότητα μόλις 
ανάψετε το φως όπου κι αν το στολίσετε.

Γυαλί δεμένο με μέταλλο, 38 x 26 x 30 εκ., λειτουργεί με ρεύμα 
(κλασικός ρευματολήπτης), λάμπα standard E14 των 40W ή ισοδύναμη led, 
δεν παρέχεται.

Επωφεληθείτε από την τιμή γνωριμίας!
Το φωτιστικό Πουλί στυλ Ti�any

Κωδ. 6MD165 219€ 159€ 

Το μουσικό κουτί Μότσαρτ
Αφήστε τον μεγάλο συνθέτη να σας μαγέψει με τη διάσημη 
Μικρή Νυχτερινή Μουσική του: η μελωδική σερενάτα 
ακούγεται ενώ ο Μότσαρτ μπροστά στο αναλόγιό του 
ζωντανεύει, γυρίζοντας γύρω από τον εαυτό του.

Εκλεκτή ρητίνη, μπρούτζινου τύπου πατίνα, διάμετρος 12 εκ., ύψος 20 εκ.

Εγγυημένο αποτέλεσμα έκπληξης για κάθε ηλικία!

Κωδ. 6CI827 79€

NEO

Κουτί «Ο Θρύλος της Άγριας Δύσης»
Εξαιρετικά πρωτότυπο, αυτό το 
πτυσσόμενο μαχαίρι τύπου Colt μπορεί να 
χρησιμεύσει ως χαρτοκόπτης. Πρόκειται για 
συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στον διάσημο σερίφη 
Γουάιατ Ερπ που πρωταγωνίστησε στο πιο διάσημο πιστολίδι 
της ιστορίας στο O.K. Corral! Προσφέρεται στην κασετίνα του 
με θήκη από δερματίνη και με το σήμα του Αμερικανού σερίφη!

Διαστάσεις 19 x 9 x 2 εκ.

Κωδ. 7P3097 45€

Η Cadillac 1955 του Έλβις  
Το αυτοκίνητο που ξεσηκώνει όλους τους θαυμαστές 
του Έλβις και όσους λατρεύουν τις αμερικανικές λιμουζίνες 
γίνεται ακόμη πιο πολυπόθητο επειδή για πρώτη φορά 
συνοδεύεται από τη μινιατούρα του Βασιλιά του 
Ροκ εντ Ρολ! Με λαμπερό χρώμιο, η θρυλική 
λιμουζίνα πέρασε στη σφαίρα του θρύλου σε αυτό 
το ειδικό χρώμα χάρη στο οποίο 
απέκτησε το προσωνύμιο 
«Ροζ Caddy του Έλβις».
Μεταλλικό, κλίμακα 1/43, μήκος 13,40 εκ., 
με συλλεκτικό κουτί και φιγουρίνι Έλβις!

Κωδ. HVL436 49€

NEO

NEO



Τα πιο όμορφα στολίδια των Χριστουγέννων
Η γιορτή των Χριστουγέννων είναι πάντα μία ευκαιρία για τη δημιουργία μιας όμορφης 

εορταστικής ατμόσφαιρας ώστε να ζήσουμε μοναδικές αξέχαστες στιγμές. Αποκτήστε τα πιο 
όμορφα χριστουγεννιάτικα στολίδια για το σπίτι ή για τα δώρα σας.

Νέα χριστουγεννιάτικα στολίδια
Όπως κι αν τα στολίσετε, στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
δίπλα σε φωτιστικά ή μέσα σε γλάστρες, ξεχωρίζουν 
και υπερέχουν.

Ύψος 12 έως 15 εκ.

Επωφεληθείτε από την ειδική προσφορά 
πριν από τις 24 Δεκεμβρίου 2018!

Αποκτήστε τα 9 διαφορετικά στολίδια και εξοικονομήστε 40€:
Τα 9 Χριστουγεννιάτικα Στολίδια 2018-2019

Κωδ. DY2018 199€ 159€

 Ρώσος 
Άγιος Βασίλης 
Κωδ. DY2942 23€ Κωδ. DY8814 23€

 Άγιος Βασίλης 
με αστέρι

Κωδ. DY1504 23€

 Λάπωνας 
Άγιος Βασίλης 

 Άγιος Βασίλης 
με κουκουνάρια
Κωδ. DY1506 23€

 Βικτωριανός 
Άγιος Βασίλης 
Κωδ. DY8757 23€

Κωδ. DY8837 23€

 Το φεγγάρι 
των Χριστουγέννων

Κωδ. DY7786 19€

 Το Αστέρι 
των Χριστουγέννων

Κωδ. DY0627 19€

Η Αγία Οικογένεια

 Χιονάνθρωπος
Κωδ. DY1433 23€

NEA

NEA

NEA

NEO



Επωφεληθείτε από τη μειωμένη τιμή 
πριν από τις 24 Δεκεμβρίου 2018!

Τα 4 χριστουγεννιάτικο πιάτα:

Κωδ. 4TD035 116€ 97€ 

Χριστουγεννιάτικο σετ αλάτι-πιπέρι 
Χαριτωμένο και αχώριστο, το ζευγάρι των χιονανθρώπων θα 
είναι το ξεχωριστό στολίδι στο χριστουγεννιάτικο και 
πρωτοχρονιάτικο τραπέζι σας!
Αλατιέρα και Πιπεριέρα σε περιορισμένη έκδοση, 
πορσελάνη διακοσμημένη στο χέρι, ύψος 7,50 εκ.

Κωδ. 6CN768 39€
Άνδρας που 
καπνίζει 
θυμίαμα 
Τα Χριστούγεννα είναι 
ευκαιρία για να 
ανακαλύψετε πάλι 
αντικείμενα από τα παλιά, 
όπως αυτός ο 
χαριτωμένος άνδρας 
που μοιάζει όντως να 
καπνίζει, καθώς 
κρύβει μέσα στο 
σώμα του ένα 
θυμιατό!
Σίγουρη έκπληξη 
για όλους!

Πορσελάνη διακοσμημένη 
στο χέρι, ύψος 13 εκ.

Κωδ. 6CN766 48€

Χριστουγεννιάτικο πιάτο 
για επιδόρπιο 
Έξοχες δημιουργίες του Οίκου Palais Royal, 
που προμηθεύουν με σερβίτσια τη βασίλισσα 
Ελισάβετ Β’ ή τον Λευκό Οίκο… Σήμερα είναι 
η ιδανική ευκαιρία να αποκτήσετε αυτά τα 
εκλεκτά κομμάτια για δώρο ή για να στολίσετε 
και να απολαύσετε στο εορταστικό 
τραπέζι σας.

Τιμή κάθε πιάτου 29€
Κωδ. 4TD035A

Το αυθεντικό χαρτονόμισμα των Χριστουγέννων
Το υπέροχο αμερικανικό χαρτονόμισμα νομίμου κυκλοφορίας 2$ επιχρωματίστηκε από 
ινστιτούτο ειδικά για τα Χριστούγεννα σε μία εποχιακή έκδοση που είναι ιδιαιτέρως 
περιζήτητη από τους συλλέκτες. Η εκπληκτική έκδοση προσφέρεται σε συσκευασία 
«πορτοφόλι» και με πιστοποιητικό.

Κωδ. 1BN211 29€

NEO

NEO

NEO

Πορσελάνη διακοσμημένη στο χέρι, διάμετρος 21 εκ.

Αυθεντικό χαρτονόμισμα 170 x 67 χιλ.

Κατεβάστε τον κατάλογο ηλεκτρονικά από το www.museumstore.gr.
Ολόκληρος ο κατάλογος τέχνης στο www.museumstore.gr.



ΟΙ ΘΡΥΛΙΚΕΣ ΝΤΙΒΕΣ... 

  Το 2CV Cochonou
Αξιομνημόνευτο, το 2CV έχει διαχρονική αξία! 
  Εδώ έχει αναπαραχθεί στη διάσημη έκδοση 
   του «αλλαντοπώλη» με την οποία έχει λάβει 
     μέρος στο Tour de France και σε πολλές 
     αθλητικές εκδηλώσεις. Μάλιστα, αυτό το 
   ακαταμάχητο 2CV συμμετείχε προσφάτως 
 στον Μαραθώνιο του Médoc τον Σεπτέμβριο 
του 2018!

Συλλεκτικό μεταλλικό μοντέλο, κλίμακα 1/18, μήκος 21 εκ.

Κωδ. HSL021 69€

Πιστά αντίγραφα μοντέλων που ασκούν ακαταμάχητη γοητεία στους συλλέκτες και 
στους λάτρεις των αυθεντικών μοντέλων!

Citroën DS Camargue 



   Το Διάσημο Πυροσβεστικό 4L
Με περισσότερο από 30 χρόνια στην αγορά, 
     το Renault 4 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή 
      και από τα πιο διάσημα γαλλικά αυτοκίνητα. 
     Η έκδοση του κλασικού «περιπολικού» που 
   άλλοτε «χτένιζε» τους δρόμους αποτελεί 
σήμερα ιστορικό συλλεκτικό κομμάτι!

Συλλεκτικό μεταλλικό 
μοντέλο σε κλίμακα 1/18, 
μήκος 20,31 εκ., οι θύρες ανοίγουν.

Κωδ.: HSL106 69€

Το Citroën DS –από το γαλλικό «Déesse», δηλαδή θεά,
ο αγαπημένος «βάτραχος» στην Ελλάδα 
εμφανίστηκε το 1955 για να βγάλει εκτός 
μόδας όλα τα ανταγωνιστικά του 
μοντέλα με τη καμπυλωτή σιλουέτα 
του και την καινοτόμο τεχνολογία του. 
Το 1970, η πιο απλή παραλλαγή του έμελλε να 
επικρατήσει μέσα στις επόμενες δεκαετίες για να περάσει στη σφαίρα 
του μύθου ως το πιο όμορφο αυτοκίνητο του κόσμου! 
Μεταλλικό αντίγραφαο σε κλίμακα 1/18, μήκος 26,66 εκ.

Κωδ.:  HSL701 69€

Το Δίχρωμο 2CV «Dolly»
Περιορισμένη έκδοση του εμβληματικού 
γαλλικού αυτοκινήτου. Με χρώματα 
«Κόκκινο Vallelunga» και «Γκρι Κορμοράνου», 
στρογγυλούς προβολείς, ειδικά ρομβωτά μοτίβα στα 
καθίσματα και επιχρωμιωμένα καλύμματα στους τροχούς, δεν 
χορταίνεις να το κοιτάζεις!
Μεταλλικό αντίγραφο σε κλίμακα 
1/18, μήκος 21 εκ.

Κωδ.: HSL022 69€

NEO

NEO



...ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
TRACTION 11 CV ΤΥΠΟΣ 
1937
Κατασκευασμένο την περίοδο 
1934-1957, το Traction έγινε 
αναπόσπαστο μέρος της 
γαλλικής ιστορίας ως 
αυτοκίνητο πρώτα της 
Γκεστάπο κι έπειτα της 
Αντίστασης. Αργότερα, απόλυτο 
σύμβολο της ελευθερίας και της ειρήνης, εκτιμήθηκε από τους 
γκάνγκστερ για τις επιδόσεις του! Η επανέκδοσή του σε μέταλλο, 
με το υπέρκομψο σασί, τους προφυλακτήρες και τη 
χαρακτηριστική μάσκα χρωμίου, υπερέχει και ξεχωρίζει 
ανάμεσα σε χίλια αυτοκίνητα!
Συλλεκτικό μεταλλικό μοντέλο, κλίμακα 1/18, 
με ανοιγόμενες πόρτες και καπό, μήκος 25,50 εκ.

Κωδ. HSL903 69€

  Το ιστορικό Traction
της Απελευθέρωσης

   Μάρτυρας των μαχών του Ιουνίου 1944 
        με τα αρχικά της ένοπλης γαλλικής 
      αντίστασης FFI και τη γαλλική σημαία 
 ζωγραφισμένη στη σκεπή, όπως ακριβώς 
την εποχή εκείνη...

Συλλεκτικό μεταλλικό μοντέλο σε κλίμακα 1/18, 
περιορισμένη έκδοση με πόρτες και καπό που 
ανοίγουν, μήκος 25,50 εκ.

Κωδ.: HSL609  69€

ΟΙ BUGATTI ATLANTIC ΤΟΥ 1937, 
ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΠΕΛ ΕΠΟΚ!

  
  

Π           αλαιότερα είχαμε προτείνει κάποιες Bugatti Atlantic με εξαιρετικό φινίρισμα 
           συναρμολογημένες από 1.500 και πλέον μεμονωμένα κομμάτια, με καθίσματα από 
           γνήσιο δέρμα και με μία σπάνια ακρίβεια στις λεπτομέρειες. Οι συλλέκτες που 
κατάφεραν να τις αποκτήσουν είναι πολύ τυχεροί επειδή αυτά τα μοντέλα είναι πια δυσεύρετα. 
Έχουμε τη χαρά όμως να σας προτείνουμε αυτές τις μοναδικές Bugatti Atlantic τύπου 1937 
που ανακαλύψαμε, οι οποίες είναι αξιολάτρευτες με τα χρώματα της εποχής τους. Οι πόρτες 
και τα καπό ανοίγουν!
Συλλεκτικά μεταλλικά μοντέλα, κλίμακα 1/18, μήκος 25,80 εκ.

 Bugatti Atlantic Μαύρη
Κωδ. HSL101 69€

Bugatti Atlantic Μπλέ 
Κωδ. HSL102 69€
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Η Φρεγάτα της Ελευθερίας επέστρεψε!
Το 2015, η ένδοξη γαλλική φρεγάτα «Ερμιόνη» σάλπαρε προς τις Η.Π.Α. για ένα παρθενικό 
υπερατλαντικό ταξίδι και έπλευσε κατά μήκος των αμερικανικών ακτών, 235 χρόνια μετά την 
αποστολή του Λα Φαγιέτ. Είναι ο δεσμός που ενώνει για πάντα τη Γαλλία με την Αμερική και 
διαχρονικό ιστορικό σύμβολο και ορόσημο. Σήμερα, η Ερμιόνη επιστρέφει αγέρωχη, έτοιμη να 
δαμάσει τα κύματα. Αποκτώντας τη, συμβάλλετε στη συντήρηση της φρεγάτας!

Το λιοντάρι της Ερμιόνης 
Είναι η φιγούρα του ακρόπρωρου απαθανατισμένη 
σε ένα όμορφο αντικείμενο που μπορεί να χρησιμεύσει 
ακόμη και για βιβλιοστάτης αν αποκτήσετε το ζευγάρι. 
Με αποστολή να τρομάζει τον αντίπαλο, το λιοντάρι της 
Ερμιόνης σκίζει τα κύματα έχοντας εμπρός του το 
οικόσημο της Γαλλίας.
Εκλεκτή ρητίνη, ύψος 16 εκ.

Κωδ. 6CI673 29€

Η πυξίδα της Ερμιόνης  

Μεταλλικό, φινίρισμα από ναυτικό ορείχαλκο, 
διάμετρος 5 εκ.

Κωδ. 6CI674 23€

Το ηλιακό ρολόι της Ερμιόνης 
Το πιστό αντίγραφο, εξ ολοκλήρου λειτουργικό, 
αποτελεί ένα μεγαλόπρεπο διακοσμητικό και 
συλλεκτικό αντικείμενο.

Μεταλλικό, φινίρισμα από ναυτικό ορείχαλκο,
διάμετρος 11 εκ., σε ξύλινο κουτί Ερμιόνη.

Κωδ. 6CI676 41€

 Το κουτί Ερμιόνη
Επίσημο αντίγραφο για μοντελισμό, μήκος 14,50 εκ., 
ύψος 12 εκ., με όμορφο διακοσμητικό κουτί.

Κωδ. 5MD218 38€

Η γοητευτική Σειρήνα 

Ανέκαθεν γοήτευε με τα μελωδικά 
τραγούδια της… Η γλυπτή φιγούρα της δεν 
θα αφήσει κανένα συλλέκτη ασυγκίνητο.
Εκλεκτή ρητίνη με μπρούτζινο φινίρισμα στο χέρι, 
μήκος 29 εκ., ύψος 17 εκ., πλάτος 15 εκ.

Κωδ. 6CI175 97€

NEA
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Όποια κατεύθυνση κι αν πάρετε, αυτή η πυξίδα θα 
σας καθοδηγεί πάντα σωστά μέσα στο όμορφο 
ξύλινο κουτί της με σκαλισμένο το όνομα Ερμιόνη.



 Αυγό με Στρουθοκαμήλους
Κωδ.: 6MD405 148€

Αληθινό Αυγό Στρουθοκαμήλου

Εγγύηση σεβασμού στον χάρτη 
για το περιβάλλον ως προς τη 

συλλογή αυγών στρουθοκαμήλων, 
μη απειλούμενου είδους, με 

προέλευση από φάρμα εκτροφής 
στρουθοκαμήλων.

Aυγό της Λεοπάρδαλης
Κωδ.: 6MD411  148€

Το πιστόλι του Ναπολέοντα, μάρτυρας από την εποχή 
της Αυτοκρατορίας.

                                         Κατασκευάστηκε με εντολή του 
                                           Ναπολέοντα Βοναπάρτη από το 
                                             Εργοστάσιο όπλων του Σεντ Ετιέν 
                                              και ήταν το αγαπημένο όπλο του 
                                 Ιππικού της Παλιάς Φρουράς. Αντηχώντας 
                σε όλα τα πεδία των μαχών, υπήρξε μάρτυρας 
ιστορικών νικών. Ο διάκοσμός του ανακαλεί το μεγαλείο της
Γαλλικής Αυτοκρατορίας: διακοσμητικό μετάλλιο με το 
γράμμα «Ν», λαβή στολισμένη με τον Αυτοκρατορικό Αετό… 
Μια τέλεια αναπαραγωγή σε ξύλο και σφυρήλατο μέταλλο, 
στο μέγεθος του αυθεντικού πιστολιού και με μηχανισμό 
που προσομοιώνει τις λειτουργίες του.
Μήκος 29 εκ., βάρος 650 γρ.

Κωδ. 7P0270 79€

Η ολοκληρωμένη 
συλλογή των 
Προέδρων 
Από τον Σαρλ ντε Γκωλ ως 
τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι 
8 Πρόεδροι της Πέμπτης 
Γαλλικής Δημοκρατίας είναι 
συγκεντρωμένοι σε μία 
μοναδική συλλογή από 
δακτυλήθρες.
Σε πορσελάνη διακοσμημένη στη 
Γαλλία, χρυσή μπορντούρα, 
ύψος 25 χιλ.

Κωδ. 6CA970 49€
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Από αμνημονεύτων χρόνων, το αυγό στρουθοκαμήλου γοήτευε μικρούς 
και μεγάλους…Πώς να μείνει κανείς ασυγκίνητος μπρος στα θαύματα της 
Φύσης; Τον 18o αιώνα, άξιζε όσο το χρυσάφι και αποτελούσε πηγή 
έμπνευσης για τους καλλιτέχνες οι οποίοι το φιλοτεχνούσαν σε 
μοναδικά διακοσμητικά αντικείμενα. Αυτή η παράδοση συνεχίζεται 
σήμερα με αυτό το υπέροχο κομμάτι που είναι διακοσμημένο και 
στιλβωμένο στο χέρι.

Αληθινό αυγό στρουθοκαμήλου, με πιστοποιητικό 
αυθεντικότητας, περίπου 160 χιλ. ύψος με τη 
βάση του, διάμετρος περίπου 120 χιλ.

Τηλ.: 210 99 69 888
www.museumstore.gr

Ζητήστε μας να στείλουμε δωρεάν
τον κατάλογο σε φίλο ή φίλη σας!



Διαχρονικά, χρήσιμα και αξιόπιστα,
έχουν αποδείξει την αξία τους!

Το ραδιόφωνο των σίξτις  
Απολαύστε πάλι το ραδιόφωνο όπως άλλοτε, με τις 
αποτελεσματικές και απλές ρυθμίσεις του, όπως το 
αγαπήσαμε! Λειτουργεί σε 4 βασικές συχνότητες, 
περιλαμβάνει πτυσσόμενη κεραία και εύχρηστα 
κουμπιά για τη ρύθμιση της έντασης και του 
τόνου.
Λειτουργεί με ρεύμα (το καλώδιο συμπεριλαμβάνεται) ή 
με standard μπαταρίες (δεν παρέχονται). 
Διαστάσεις 31 x 7 x 27 εκ., εγγύηση 1 έτους.

Κωδ. KP007 59€

 

Το αγαπημένο 
Ραδιοκασετόφωνο
Μπορείτε να το παίρνετε παντού μαζί σας 
  επειδή λειτουργεί με 4 standard μπαταρίες 
   (δεν περιλαμβάνονται) ή με ρευματοδότη. 
    Κι όπως όλοι γνωρίζουμε ικανοποιεί όλες τις 
    επιθυμίες: ραδιοσυχνότητα FM που ρυθμίζεται 
   εύκολα, αναπαραγωγή και εύκολη εγγραφή σε 
  κλασική κασέτα! Η λαβή μεταφοράς του είναι 
ένα επιπλέον ατού!

21,60 x 9,50 x 11,40 εκ., εγγύηση 1 χρόνου.

Κωδ.: KP006 69€

Μαγνητόφωνο Κασέτας
Σταθερή αξία τόσα χρόνια, πάντα 
εύχρηστο, για να ακούτε αγαπημένες 
κασέτες μουσικής, να καταγράφετε τη 
φωνή σας και των αγαπημένων σας 
προσώπων, μικρών και μεγάλων, ακόμη και 
φωνητικά υπομνήματα. Πρακτικό και 
διαχρονικό!
Ενσωματωμένο μικρόφωνο, εύκολη εγγραφή με 1 κόκκινο 
πλήκτρο, λειτουργεί με ρευματοδότη ή με 4 standard μπαταρίες 
(δεν περιλαμβάνονται), υποδοχή ακουστικών, 
διαστάσεις 24 x 15,50 x 4 εκ., εγγύηση 1 χρόνου.

Κωδ.: KP005 59€



ΔΩΡΟ: προσφέρεται με 
άγραφη κασέτα δώρο!

NEO
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Παρακολουθήστε την παραγγελία σας από τον μοναδικό αριθμό δέματος.

Τα επίσημα συλλεκτικά Disney
Μίκι Μάους, Ντόναλντ Ντακ, Πλούτο, Σκρουτζ Μακ Ντακ… οι αλησμόνητοι ήρωες που 
γοητεύουν όλες τις γενιές, από 7 ως 97 ετών! Με το πέρασμα των χρόνων τα φιγουρίνια 
έγιναν συλλεκτικά κομμάτια, σπαρταριστής ζωντάνιας. Είναι εγκεκριμένα από την 
Disney και είναι πάντα περιζήτητα!
Εκλεκτή ρητίνη εξ ολοκλήρου ζωγραφισμένη στο χέρι.

Το χρυσό μπάνιο του Σκρουτζ Μακ Ντακ 
Πλάτος 8 εκ., ύψος 12,50 εκ., μήκος 19 εκ.

Κωδ.: DY6055 59€
Η πυραμίδα των φίλων
Πλάτος 10 εκ., πάχος 6 εκ., ύψος 22 εκ.

Κωδ.: DY5412 59€

Οι 7 Νάνοι
Μήκος 33 εκ.

Κωδ.: DY5434 144€
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Τηλ.: 210 99 69 888
www.museumstore.gr

Ζητήστε μας να στείλουμε δωρεάν
τον κατάλογο σε φίλο ή φίλη σας!

Το Torpedo 1924

Κωδ.: HVH051 79€

Μεταλλικό, κλίμακα 1/18, 
μήκος 17,50 εκ.

Η παραγωγή του έγινε στη Γερμανία με ίδιο 
αμάξωμα με  αυτού του 5CV Citroen Torpedo 
του 1924. Είναι αδύνατον να το 
μπερδέψετε χάρη στο πράσινο 
χρώμα του, που στην 
εποχή του ήταν σύμβολο 
καλοτυχίας! 



Το αριστούργημα 
της Lempicka
Πολωνικής καταγωγής, η Tamara de Lempicka 
είναι μία από τις πιο ταλαντούχες ζωγράφους 
της εποχής της, γνήσια αντιπρόσωπος της 
περιόδου Αρ Ντεκό, η οποία πρόβαλε με το 
έργο της τον κόσμο της γυναίκας και της 
κομψότητας της δεκαετίας του ’30. Η 
γοητευτική «Κοπέλα με τα γάντια» είναι ένας 
από τους πιο διάσημους πίνακές της, με 
τολμηρές φόρμες και εκθαμβωτικά χρώματα. 
Το πρωτότυπο αναπαράχθηκε πιστά σε εκλεκτή 
πορσελάνη, με εξαιρετικά απαιτητικές 
διαδικασίες: η παραμικρή λεπτομέρεια του 
έργου έχει αναπαραχθεί σε έναν αυθεντικό 
πίνακα με βάθος και προοπτική. Ακόμη και η 
ανάγλυφη κορνίζα συμβάλλει στο 
συναρπαστικό αποτέλεσμα. 

 

Έργο τέχνης σε εκλεκτή πορσελάνη, με υπογραφή, 
στο ύφος των Εργοστασίων Saxe και Meissen, 
περιορισμένη έκδοση 999 τεμαχίων. Θα λάβετε το 
έργο πλαισιωμένο με την κορνίζα του, έτοιμο να το 
στολίσετε. Περιλαμβάνεται το σύστημα ανάρτησης. 
Διαστάσεις 42,50 x 59 εκ.

Η κοπέλα με γάντια
Κωδ.: 6ME124 445€ 399€ 

To κόκκινο τηλέφωνο επέστρεψε!
Το διάσημο μοντέλο 746 λανσαρίστηκε τη δεκαετία του ’60 
και έκανε τον γύρο του κόσμου. Σήμερα επιστρέφει 
σε ένα απολύτως πιστό μοντέλο, λειτουργικό και 
μοντέρνο, συμβατό με τις κλασικές γραμμές 
και το ίντερνετ. Το καντράν του είναι 
ευανάγνωστο και εύχρηστο, ενώ 
αναπαράγει ακόμη και το κουδούνισμα 
της εποχής του, με τον διακόπτη του 
on/o�.
Διαστάσεις 21 x 11 x 11 εκ., 
εγγύηση 1 χρόνου.

 Κωδ.: KP011 69€

Το Μαύρο Τηλέφωνο Μοντέλο 746
Διαχρονικό, μια σίγουρη αξία για τους 
γνώστες!
Κωδ.: KP010 69€

Το 746 σε έκδοση Μπάκινγχαμ
Πρωτότυπο, θα μαγνητίζει όλα τα βλέμματα των 
επισκεπτών σας! Με πολύ ευχάριστο ειδικό καντράν!
 Κωδ.: KP012 79€
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Τα πανέμορφα ιμπρεσιονιστικά φλιτζάνια
Έξοχα έργα τέχνης κορυφαίων καλλιτεχνών που έχουν αναπαραχθεί με πλούσια χρώματα σε πορσελάνη και 
προσφέρονται σε κουτιά δώρου. Είναι σκέτη απόλαυση να γεύεσαι το τσάι ή τον καφέ σου σε αυτά τα 
φλιτζάνια - καλλιτεχνήματα. 

Διαστάσεις: διάμετρος 16 εκ. με το πιατάκι, ύψος 7,5 εκ.

Κόβοντας 
αγριολούλουδα 

Κωδ. 6CN281 32€

 Οι δύο αδελφές

Κωδ. 6CN282 32€

Χρυσή αεροδυναμική Rolls - Royce 
Κουπέ 
Με σασί που δημιούργησε ο Βέλγος de Jonckheere το 1935 
και με αισθητή την επιρροή της Αρ Ντεκό που 
κυριαρχούσε στην εποχή της, αυτή η 
κομψότατη λιμουζίνα κέρδισε επάξια μία 
θέση στο Πάνθεον των σπάνιων 
αυτοκινήτων. Επιπλέον, το χρυσό χρώμα 
καθιστά αυτή τη Ρολς Ρόις σπάνιο 
συλλεκτικό κομμάτι.

Κλίμακα 1/43, μήκος 13,95 εκ., με κουτί-προθήκη.

Κωδ. HVL3231 79€

Όλη η τέχνη των ιμπρεσιονιστών που ζωγράφιζαν 
στην εξοχή, στην πιο συγκινητική εκδοχή της.

Απολαμβάνοντας το τσάι ή τον καφέ μας, 
 έχουμε την αίσθηση ότι παρακολουθούμε μια 
      ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή.

NEO



Εγγύηση 100% επιστροφής χρημάτων η αντικατάστασης.

 

 



Mercedes Simplex 1903 

Κλίμακα 1/43, με κουτί - προθήκη.

 Κωδ. HVL592 59€

 Bentley Countryman Saloon 1956
Παρουσιάστηκε στο Σαλόνι του Λονδίνου και έκανε θραύση! 
Το αμάξωμα του Harold Radford σχεδιάστηκε με βάση μια 
Bentley με ειδικό καπό κατόπιν παραγγελίας και σε δύο 
χρώματα που αντικατέστησαν τις ξύλινες επιστρώσεις. Ήταν 
το καλύτερο μοντέλο στο «Σαλόνι Αυτοκινήτου» της εποχής του.
Κλίμακα 1/43, μήκος 11 εκ., με κουτί - προθήκη.

 Κωδ. HVL3485 79€

Κατασκευάστηκε για ταξίδια και τουρισμό! 
Σήμερα, μία από τις πρώτες Mercedes της ιστορίας
επανεκδόθηκε σε συλλεκτικό μοντέλο με 
υποδειγματική ακρίβεια.

NEO
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Επωφεληθείτε!

Κωδ.: 6CN280 128€ 113€

Περίπατος με Ομπρελίνο

Κωδ.: 6CN283 32€

Θα λάβετε κάθε φλιτζάνι 
με το πιατάκι του σε 

κομψή συσκευασία δώρου.

Ένας γεμάτος γοητεία καλοκαιρινός περίπατος σε ένα
υπέροχο σετ φλιτζανιού με το πιατάκι του.

Συνθέστε ένα πολύ όμορφο σερβίτσιο 
παραγγέλνοντας 4 διαφορετικά φλιτζάνια 
ταυτόχρονα και εξοικονομήστε 15 ευρώ!

Η προσφορά: 4 ιμπρεσιονιστικά φλιτζάνια

Κωδ.: 6CN284 32€

Βρισκόμαστε σε έναν από εκείνους
 τους διάσημους κήπους όπου οι 
    ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι 
  αιχμαλώτιζαν κάθε παιχνίδισμα 
του φωτός.

Απόγευμα στον Κήπο



Οι θησαυροί του Klimt



 

  Le Miroir de Poche 
du Baiser de Klimt
Très pratique et élégant Madame l’a toujours sous 
la main ou dans son sac, et vous, Monsieur, vous 
pouvez lui o�rir !
En métal, diamètre 7 cm avec sa boîte cadeau.

Réf. 6CI870  19  

TO KOYTI 
2 ΚΟΥΠΕΣ KLIMT

 

Κουτί 2 φλιτζάνια, διαστάσεις κάθε κούπας: 
      διάμετρος 8,5 εκ., ύψος 11 εκ.

Κωδ. 6CN257 41€

Οι 6 δακτυλήθρες Klimt 
Για πρώτη φορά, τα πιο όμορφα έργα του κορυφαίου 
Αρ Νουβό καλλιτέχνη συγκεντρωμένα με απρόσμενο 
και γοητευτικό τρόπο σε μία συλλογή από 6 
πορσελάνινες δακτυλήθρες.  
Ζωγραφισμένες στη Γαλλία, χρυσή μπορντούρα, ύψος 25 χιλ.

Κωδ. 6CA938 38€
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Ζητήστε μας να στείλουμε δωρεάν
τον κατάλογο σε φίλο ή φίλη σας!

Είναι ο καλλιτέχνης της Αρ Νουβό που άφησε ανεξίτηλη την υπογραφή 
του στην απόδοση του ερωτικού πάθους. Οι πιο όμορφοι πίνακές του 
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης έξοχων δημιουργιών που μπορείτε να 
απολαμβάνετε στον χώρο σας ή να χρησιμοποιείτε καθημερινά.

Βάζο Το Φιλί του Klimt
Η πιο διάσημη ωδή στον απόλυτο και άνευ όρων έρωτα, 
το πιο παράφορο και ταυτόχρονα πιο τρυφερό φιλί στην 
ιστορία της Τέχνης κοσμεί αυτή την εξαιρετική δημιουργία 
που θα λαμπρύνει με τη χρυσή άλω της τον χώρο σας ή 
τον χώρο των αγαπημένων σας.

Γυαλί φινιρισμένο στο χέρι, ύψος 20 εκ.

Κωδ.: 6CN256 59€

                      Είναι γνήσια απόλαυση να πίνετε 
                    τον καφέ ή το τσάι σας σε αυτές τις 
                   δύο κούπες με το έξοχο φινίρισμα 
                που προσφέρονται σε υπέροχο κουτί 
             δώρου σε σχήμα καρδιάς.Το κεντρικό 
      χρωματιστό μοτίβο επαναλαμβάνεται στο 
   εσωτερικό της κούπας. Αυτό κάνει όλη τη 
διαφορά!



 


 



 

Περιορισμένη έκδοση 

Λυγερά ποτήρια σαμπάνιας, με πολύ ευχάριστο κράτημα, 
στολισμένα με το πιο γνωστό έργο από τη χρυσή περίοδο 
του Gustav Klimt. Ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να γιορτάσετε 
και να μοιραστείτε μια πολύ μοναδική στιγμή με τον εκλεκτό 
ή την εκλεκτή της καρδιάς σας!

2 ποτήρια σαμπάνιας Klimt
Σετ 2 ποτήρια σαμπάνιας από εκλεκτό γυαλί, ύψος 24 εκ., χρυσό φινίρισμα.

Κωδ. 6MD117A2  69€

Το Φουλάρι Klimt

100% μετάξι, στριφωμένο στο χέρι, 
διαστάσεις 50 x 180 εκ.

Κωδ.: 6FOU19 96€

Μεταξωτό «κρεπ» για να απολαμβάνετε τον Klimt από το 
πρωί ως το βράδυ, με ευχάριστη υφή και τη «ρευστή» 
φόρμα που τόσο πολύ έχει αγαπηθεί. Όσο για το υπέροχο 
μοτίβο, δεν είναι άλλο από τις «Τριανταφυλλιές κάτω από τα 
δέντρα» που ο καλλιτέχνης φιλοτέχνησε σαν πολύτιμο 
μωσαϊκό.

Το Πορτρέτο 
της Αντέλ

Κωδ.: 6ME132 196€

Τo αριστουργήματo του Klimt σε 
εκλεκτή πορσελάνη με την 
υπογραφή του, σε περιορισμένη 
έκδοση 1.999 αντιγράφων. 
Θα τo λάβετε με κορνίζα και με 
σύστημα ανάρτησης έτοιμα να τo 
εκθέσετε.

Διαστάσεις 255 x 255 χιλ.



Θησαυροί Fabergé
Τα Αυγά που είναι εμπνευσμένα από τον Fabergé είναι μοναδικά και γι’ αυτόν τον λόγο συλλεκτικά. Είναι η 
επιτομή της απόλυτης κομψότητας: τα κομμάτια που θα αποκτήσετε είναι πιστά προς τα αυθεντικά και 
επιμελημένα ως την παραμικρή τους λεπτομέρεια. Στον χώρο σας, το Αυγό θα αποτελέσει ένα κομψό 
διακοσμητικό κομμάτι που θα μαγνητίζει τα βλέμματα των επισκεπτών σας.

Το Αυγό με τα Τριφύλλια 

Είναι το Αυγό που φέρνει καλή τύχη, ένα από 
τα αγαπημένα της τσαρίνας. Από χρυσό, 
πλατίνα, διαμάντια και ρουμπίνια όταν 
φιλοτεχνήθηκε το 1902, αποτελεί σήμερα 
πολύτιμο κομμάτι του Μουσείου του 
Κρεμλίνου στη Μόσχα. Η αναπαραγωγή 
του είναι τόσο πιστή που στο εσωτερικό 
του φωλιάζει η εξαίσια καρφίτσα που 
σχεδιάστηκε για την τσαρίνα, με τα τυχερά 
τριφύλλια της!

Αντίγραφο από εκλεκτό μέταλλο, ύψος 95 χιλ., 
διάμετρος 64 χιλ.

Κωδ. 6MD385 129€ 99€

Το Αυγό της Στέψης  
Το παρήγγειλε ο Νικόλαος Β’ ως αναμνηστικό της στέψης στις 
14 Μαΐου 1896. Φιλοτεχνημένο σε κίτρινο σμάλτο με χρυσούς 
κάλυκες και πλέγμα από φοίνικες, η κορυφή του Αυγού φέρνει 
το μονόγραμμα της τσαρίνας. Αυτό όμως που κόβει την ανάσα είναι 
η έκπληξη στο εσωτερικό του: το τέλειο αντίγραφο της άμαξας 
της Αικατερίνης της Μεγάλης, αυτοκράτειρας πασών 
των Ρωσιών, κρύβεται στην καρδιά του Αυγού, με 
όλη τη λάμψη των κρυστάλλων του.

 

Αντίγραφο από εκλεκτό μέταλλο, ύψος 105 χιλ., 
διάμετρος 60 χιλ., με έκπληξη και κουτί δώρου.

Κωδ. 6CI390 144€ 135€

Το Αυγό με την Κότα
Φιλοτεχνώντας το πρώτο του Αυγό το 1885, με εντολή του τσάρου 
για τη γιορτή του Πάσχα, ο Peter Carl Fabergé έμελλε να περάσει στη 
σφαίρα ενός θρύλου που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, παθιάζει 
τους συλλέκτες και τους φιλότεχνους σε όλο τον κόσμο. 
 Το πρωτότυπο ήταν από μασίφ χρυσό με λευκό σμάλτο και περιείχε 
                                                   έναν κρόκο αυγού που με τη σειρά του 
                                                        αποκάλυπτε μία κότα! Το πιστό αντίγραφο 
                                                           που σας προτείνουμε είναι το απολύτως 
                                                            βασικό κομμάτι μιας συλλογής Fabergé 
                                                            και κρύβει δύο φανταστικές εκπλήξεις. 
                                                            Προσφέρεται με θήκη για να στολίσετε 
                                                            κομψά το Αυγό σας.

Αντίγραφο από εκλεκτό μέταλλο, ύψος 130 χιλ.,
διάμετρος 70 χιλ.

Κωδ. 6MD375 144€ 135€



Τα επίσημα ιστορικά αυτοκίνητα
Αστραφτερές, εντυπωσιακές, αλησμόνητες, είναι οι λιμουζίνες των αρχηγών κρατών οι οποίες είναι θρυλικές στην 
ιστορία της αυτοκίνησης. 
Κλίμακα 1/43, μήκος 12 εκ. κατά μέσο όρο, με κουτί-προθήκη.

 

 RENAULT Reinastella 1938
Είναι η κατεξοχήν λιμουζίνα των Γάλλων 
Προέδρων. Οι Albert Lebrun και Paul Doumer 
είχαν επιλέξει αυτή την 8κύλινδρη έκδοση, 
μήκους 5,60 μέτρων!

Κωδ. HVL205 35€

 Η LINCOLN CONTINENTAL 
ΤΟΥ ΚΕΝΕΝΤΙ
Έμελλε να μείνει στην ιστορία ως το 
αυτοκίνητο μέσα στο οποίο 
δολοφονήθηκε ο JFK στο Ντάλας 
το 1963.

Κωδ. HVL207 35€

 LANCIA ASTURA ROYALE
Εντυπωσιακή και κομψή, ήταν ειδική παραγγελία για 
   τους Ιταλούς ηγέτες της εποχής της, όπως ο βασιλιάς 
     Βίκτωρ Εμμανούλ Β’. Παρέχεται με τα φιγουρίνια.

Κωδ. HVL208 35€

Το DS 19 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  
Είναι το διάσημο DS της δολοφονικής 
απόπειρας κατά του Στρατηγού ντε Γκωλ 
στο προάστειο Petit Clamart του Παρισιού, 
το 1962.

Κωδ. HVL201 35€

MERCEDES 300D
LANDAULET   
Η πιο θεαματική έκδοση του αυτοκινήτου 
του Καγκελάριου Κονραντ Αντενάουερ, 
που μετέφερε επίσης τον Στρατηγό 
Ντε Γκωλ το 1963.
Κωδ. HVL200 35€

Κολιέ Φαραντόλα από αυθεντικό 
μουράνο
Είναι ένας «χορός» πάνω από 
40 πολύτιμων καλλιτεχνικών 
πετραδιών, καθένα ένα αυθεντικό 
υαλούργημα μουράνο, δεμένα 
σε ένα υπέροχο κολιέ που 
φοριέται άνετα από το πρωί 
ως το βράδυ.
50 εκ. μήκος, με εύκολο κούμπωμα, 
διάμετρος πέρλας από 1,50 ως 0,50 εκ., 
σε πουγκί κοσμημάτων.

Κωδ. 6RC327 79€

Περιορισμένες 
ποσότητες!

NEO
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ΟΙ ΑΜΥΘΗΤΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΩΝ ΦΑΡΑΩ… 
Η χρυσή ίβις των Φαραώ 
Ήταν το σύμβολο της ευγλωττίας και της γνώσης, φύλακας των 
ναών και άγρυπνος φρουρός των βασιλιάδων και των 
φαραώ. Το πανέμορφο αντίγραφo της ιερής ίβιδας 
αποτελεί ένα μεγαλόπρεπο συλλεκτικό 
αντικείμενο τέχνης.
Ξύλο γυαλισμένο και φινιρισμένο με χρυσό στο χέρι, 
μέταλλο με αντίκ μπρούτζινη πατίνα, μήκος 18 εκ., 
ύψος 11 εκ., πλάτος 6 εκ.

Κωδ. 6CI041 29€

Ο ιερός ιπποπόταμος του Τουταγχαμών   
Σύμβολο προστασίας και τύχης, ο ιπποπόταμος ήταν ζώο που λάτρευαν οι 
Αιγύπτιοι την εποχή των Φαραώ. Εδώ είναι διακοσμημένος με λωτούς και 
φοίνικες, λιβελούλες και πουλιά, σε αρμονικό τιρκουάζ χρώμα, το χρώμα 
της κατεξοχήν ευεργετικής πέτρας της αρχαίας Αιγύπτου.

Κωδ. 6CI011 29€

Τα 4 γρανιτένια κανωπικά δοχεία   
Μνημειώδη κανωπικά δοχεία αποθηκευμένα μέσα σε ένα σεντούκι κοντά 
στη μούμια του Φαραώ. Το βλέμμα τους αποπνέει αίσθηση γαλήνης και 
ηρεμίας και δημιουργούν μια πολύ όμορφη εντύπωση τοποθετημένα σε 
μία βιβλιοθήκη ή σε μία βιτρίνα.

Τύπου γρανίτη, ύψος περίπου ως 13 εκ.

Κωδ. 6CI162 79€

  Η σαρκοφάγος Τουταγχαμών
Το πιο όμορφο αντίγραφο που υπάρχει, με 
πλούσιο λεπτομερή διάκοσμο και κομψή βάση. 
Μη διστάσετε να την ανοίξετε, στο εσωτερικό 
σας περιμένει μία έκπληξη!
Εκλεκτή ρητίνη, μήκος 18 εκ.

Κωδ. 6CI010 35€

Εκλεκτή ρητίνη διακοσμημένη στο χέρι, μήκος 19 εκ., ύψος 9 εκ., βάρος 350 γρ.



Τα κοσμήματα είναι αιώνια
Σπάνια είναι τα κοσμήματα που μπορούμε να 
συνδυάσουμε με τα ντυσίματα της εποχής μας. 
Κι όμως υπάρχουν κάποια, τα οποία 
σχεδιάστηκαν για μία βασίλισσα στις όχθες του 
Νείλου πριν από 3.000 και πλέον χρόνια. 
Σύμβολο αναγέννησης, το Άνθος του Λωτού 
είναι αυτό απ’ όπου αναδύεται ο ήλιος κάθε 
πρωί. Τα χρώματα και τα πετράδια έχουν 
υψηλή συμβολική αξία: το κόκκινο δεσμεύει 
την ενέργεια και τον δυναμισμό, τα βαθύ 
γαλάζιο του λάπις λάζουλι είναι το χρώμα του 
νυχτερινού ουρανού ενώ το ανοιχτό γαλάζιο 
του τιρκουάζ είναι σύμβολο χαράς.

 Βραχιόλι με λωτό
Βάσει του πρωτοτύπου σε χρυσό, από την 
εποχή της Νέας Αυτοκρατορίας της Αιγύπτου 
(2ος αι. π.Χ.). 
Αντίγραφο σε κασσίτερο με ένθετο καρνεόλη, λάπις λάζουλι, 
ρητίνη, τιρκουάζ, διάμετρος 6,20 εκ.

Κωδ. 6RC112 96€

    Ο φύλακας της 
οικίας σας
Το πολύχρωμο 
 αγαλματίδιο Ouchabti 
  βρέθηκε στο 
   Θησαυροφυλάκιο
   του βασιλικού τάφου 
    του Τουταγχαμών. 
    Αποστολή του ήταν 
    να υπηρετεί και να 
   συνοδεύει τον Φαραώ 
  στον άλλο κόσμο. 
 Έκτοτε είναι άγρυπνος 
φρουρός των οικιών 
μας. 

Εκλεκτή ρητίνη, ύψος21,5 εκ.

Κωδ. 6CI076 29€

Υπέροχο: το βραχιόλι της Κλεοπάτρας 
Η επιτομή της κομψότητας στην Αίγυπτο του 
1ου αιώνα π.Χ. βρίσκει την ιδανική έκφρασή της σήμερα 
σε ένα επιχρυσωμένο βραχιόλι για να αποκτήσετε ένα 
οικονομικά προσιτό κόσμημα. Όταν ζωντανεύει με τις 
διακριτικές αντανακλάσεις του, σμίγει αρμονικά με τον 
καρπό σας… Διάμετρος 6,8 εκ., προσαρμοζόμενο μέγεθος, 
προσφέρεται σε πουγκί για κοσμήματα.
Λείο ξύλο με χρυσό φινίρισμα στο χέρι, μέταλλο με μπρούτζινη αντίκ πατίνα, 
μήκος 18 εκ., ύψος 11 εκ., πλάτος 6 εκ.

Κωδ. 6RC109 135€
Η αιγυπτιακή γάτα
Στην Άνω Αίγυπτο, η γάτα είχε ξεχωριστή θέση, ήταν 
ζώο που το προστάτευαν ή μάλλον το λάτρευαν. Η 
ιερατική γάτα εδώ είναι σε στάση προστατευτική. 
Αγρυπνά για εσάς και για τους αγαπημένους σας, 
όπως έκανε πριν από χιλιάδες χρόνια με τον Ραμσή Β’ 
ή τους Φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου. 
Αιγυπτιακή γάτα με αντίκ πατίνα από μείγμα πέτρας και ρητίνης, 
ύψος 26 εκ., μήκος 15 εκ., πλάτος 5 εκ.

Κωδ. 6CI030 79€

ΚΑΙ ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ!

NEO



Το στυλ Claude Monet, μαγευτικές 
αισθήσεις!
Μια επιλογή από υπέροχα αντικείμενα, εμπνευσμένα από τα αριστουργήματα των κορυφαίων ιμπρεσιονιστών, 
το καθένα μια λαμπερή παρουσία στον χώρο σας που μαγεύει πέρα από κάθε προσδοκία.

ΤΑ ΦΩΤΟΦΟΡΑ 
CLAUDE MONET

 

Απολαύστε τα βράδια σας σε 
ιμπρεσιονιστική ατμόσφαιρα: μόλις 
ανάβετε ένα κεράκι, τα αριστουργήματα 
λούζονται στα εκλεπτυσμένα χρώματα 
που είχε επιλέξει ο καλλιτέχνης.
Φωτοφόρα από καλλιτεχνικό γυαλί, ύψος 10 εκ., 
περιλαμβάνεται το κεράκι.

 Δρομάκι ανάμεσα 
στα σιτοχώραφα
Κωδ. 6CN296 35€ 

 Το σπίτι του Monet

Κωδ. 6CN297 35€ 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για τα 2 φωτοφόρα Monet
Κωδ. 6CN295 70€ 59€  

 Καθρέπτης τσέπης 
Monet

                                              Κοσμημένος με τη «Γυναίκα με 
   ομπρελίνο», τον διάσημο πίνακα του Claude Monet, 
είναι πολύ πρακτικός και πολύ κομψός. Η κυρία θα τον έχει 
πάντα στην τσάντα σας, κι εσείς, κύριε, μπορείτε να της τον 
κάνετε δώρο!
Μεταλλικός, διάμετρος 7 εκ., με κουτί δώρου.

Κωδ. 6CI876 19€

 Και το ρολόι γίνεται εξαιρετικό 
έργο τέχνης

Αδύνατον να κοιτάξετε αυτό το ρολόι για 
μάθετε απλώς την ώρα! Κοσμημένο με το 
διάσημο σπίτι και τον πληθωρικό κήπο του 
Claude Monet στην Αρζαντέιγ, θαυμάζουμε 
την αρμονία της σύνθεσης και ταυτόχρονα 
γοητευόμαστε από τον μηχανισμό του που 
από περίοπτη θέση ροκανίζει τον χρόνο. 
Αυτό το ρολόι τέχνης θα φέρνει στιγμές μαγείας 
μέσα στην ημέρα σας, ακόμη και τις πιο 
πολυάσχολες ώρες.

Έκδοση με υπογραφή, από κρύσταλλο, ύψος 23 εκ., 
πλάτος 15 εκ., βάθος 6 εκ. Μηχανισμός Quartz, 
εγγύηση 1 χρόνου.

Ρολόι Claude Monet
Κωδ. 6MD153 219€



Γυναίκα με ομπρελίνο
Κωδ. 6CN302 17€

Παπαρούνες
Κωδ. 6CN303 17€

Νούφαρα
Κωδ. 6CN304 17€

Συντροφιά με τον Claude Monet… 
Σκέτη απόλαυση και χάρμα οφθαλμών η συντροφιά 
του Claude Monet σε αυτές τις τρεις κούπες από 
πορσελάνη που είναι στολισμένες με τα μεγαλειώδη 
έργα του.

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αποκτήστε τις 3 Κούπες Monet μαζί

και εξοικονομήστε 12€ 
Οι 3 Κούπες Claude Monet

Κωδ. 6CN301 51€ 39€

 Φουλάρι Νούφαρα
Επί τριάντα περίπου χρόνια, ο Claude Monet εμπνεόταν από τα 
νούφαρα, δημιουργώντας παραλλαγές όπου το νερό, το φως, η 
βλάστηση και οι πινελιές των λουλουδιών έσμιγαν αρμονικά. 
Σήμερα, τα νούφαρα του Monet θα φέρουν απερίγραπτη χαρά σε 
όποια φορέσει αυτό το υπέροχο μεταξωτό φουλάρι.

Μουσελίνα 100% μετάξι, διαστάσεις 32 x 160 εκ, στριφωμένο στο χέρι.

Κωδ. 6FOU05 49€

Η γιαπωνέζικη γέφυρα,
Νούφαρα & Αρμονία 

Πίνακας με κορνίζα, έτοιμος να τον στολίσετε 
με σύστημα ανάρτησης (περιλαμβάνεται).
Διαστάσεις43 x 42 εκ.

Κωδ. 6ME007 199€

Θέλετε να αποκτήσετε ένα έργο 
τέχνης; Να χαρίσετε στον χώρο σας 
μια ιμπρεσιονιστική πινελιά; Αυτή η 
γέφυρα είναι η πιο διάσημη και η πιο 
μαγευτική στην ιστορία της τέχνης 
χάρη στη χρωματική παλέτα του 
Claude Monet, ενός από τους 
κορυφαίους ζωγράφους παγκοσμίως. 
Παρατηρήστε τα παιχνίδια του φωτός 
στο νερό, τα νούφαρα που 
καθρεφτίζονται σε αυτό, την αίσθηση 
αφθονίας… μπροστά στα μάτια σας 
έχετε έναν εξαιρετικό πίνακα. Με
ιδιαίτερη χαρά σάς προτείνουμε το 
μεγαλειώδες αντίγραφό του σε καμβά, 
με ξύλινη κορνίζα, σε μία υπογεγραμμένη 
έκδοση περιορισμένη σε μόλις 
250 τεμάχια, πιστά στο πρωτότυπο έργο.

NEO NEO NEO

Διαστάσεις: διάμετρος 9 εκ., ύψος 11 εκ., 
κάθε κούπα προσφέρεται σε κουτί δώρου.

Προσφέρετε ένα δώρο στους φίλους σας και θα το στείλουμε εμείς.

NEO



Συνάντηση με τον Louis C. Ti�any
Ο μετρ υαλουργός της Αρ Νουβό
Ζωγράφος και υαλουργός από τη Νέα Υόρκη, αναδείχτηκε σε έναν από τους πιο 
διάσημους καλλιτέχνες της Αρ Νουβό. Εφάρμοσε ειδική τεχνική για τα γυαλιά 
οπαλίνας, λάνσαρε μία σειρά διακοσμητικών εσωτερικού χώρου και φιλοτέχνησε 
βιτρό που ξεχείλιζαν από φως. Εξαιρετικά επιτυχημένος, δέχτηκε πολλές επίσημες 
παραγγελίες και κέρδισε πολλά χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμιες Εκθέσεις 
(Παρίσι, Σικάγο, Τορίνο, Αγία Πετρούπολη). Τα περίφημα φωτιστικά του είναι 
περισσότερο από ποτέ σπάνια και περιζήτητα συλλεκτικά κομμάτια. Σας 
παρουσιάζουμε νέα ακυκλοφόρητα κομμάτια, εμπνευσμένα από τη διαχρονική 
τέχνη του.

Φωτιστικό «Σ’ αγαπώ» 
Κρύσταλλα δεμένα με μέταλλο, εκλεκτή πολυρητίνη, διάμετρος 31 εκ., ύψος 60 εκ., 
λειτουργεί με ρεύμα (κλασικός ρευματολήπτης), λάμπα standard E14 των 40W ή 
ισοδύναμη λάμπα Led, δεν περιλαμβάνεται.

Κωδ.: 6MD161 269€

Φωτιστικό των θαυμάτων

Κρύσταλλα δεμένα με μέταλλο, εκλεκτή πολυρητίνη, 
διάμετρος 46 εκ., ύψος 62 εκ., λειτουργεί με ρεύμα 
(κλασικός ρευματολήπτης), 3 λάμπες standard E27 των 60W, 
δεν περιλαμβάνονται.

Κωδ. 6MD163 538€ 499€

Φωτιστικό «Φαραντόλ Λουλουδιών»
Το μοναδικό ύφος Ti�any ξεδιπλώνεται σε αυτή την 
αρμονική δημιουργία που μοιάζει με εκλεπτυσμένη 
δαντέλα από καλλιτεχνικό γυαλί.

Κωδ.: 6MD162 398€

Φωτιστικό 
λιβελούλα 
Κρύσταλλα, μέταλλο με 
μπρούτζινη πατίνα και 
εκλεκτή πολυρητίνη, 
ύψος 36 εκ., πλάτος 27 εκ.
Λειτουργεί με ρεύμα 
(κλασικός ρευματολήπτης), 
λάμπα standard E27 έως 60W, 
δεν περιλαμβάνεται.

Κωδ. 6MD157 188€

Αναμφίβολα το πιο όμορφο κομμάτι που 
αναβιώνει το στυλ Ti�any με ψηφίδες γυαλιού 
σε απόλυτη αρμονία.

Κρύσταλλα δεμένα με μέταλλο, εκλεκτή πολυρητίνη, διάμετρος 46 εκ., 
ύψος 60 εκ., λειτουργεί με ρεύμα (κλασικός ρευματολήπτης),
2 λάμπες standard E27 των 60W ή ισοδύναμες λάμπες Led, 
δεν περιλαμβάνονται.



Κάθε φωτιστικό είναι 
μοναδικό, από αληθινό 
μέταλλο, διακοσμημένο 

με κρύσταλλα γυαλιού σε 
λαμπρά χρώματα, δεμένα 

ένα προς ένα. Όλα 
συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός 

μοναδικού φωτιστικού 
και μιας μαγευτικής 

ατμόσφαιρας.

Φωτιστικό Σμαράγδι
Κρύσταλλα δεμένα με μέταλλο, εκλεκτή πολυρητίνη, 
διάμετρος 47 εκ., ύψος 58 εκ., λειτουργεί με ρεύμα 
(κλασικός ρευματολήπτης), 2 λάμπες standard E27 των 60W, 
δεν περιλαμβάνονται.

Κωδ. 6MD167 299€

Φωτιστικό Art Déco 
Σε «λυγερό» τετράγωνο σχήμα, 
διαστάσεις12 x 12 x 35 εκ., λειτουργεί με 
ρεύμα (κλασικός ρευματολήπτης), 
λάμπα standard E27 των 40W, 
δεν περιλαμβάνεται.

Κωδ. 6MD160B 144€

Όταν πέφτει η νύχτα, το απαράμιλλο γλυκό 
φως κάθε φωτιστικού δημιουργεί μία 

νεραϊδένια ατμόσφαιρα. Τα φωτιστικά σε 
ύφος Ti�any είναι κάτι περισσότερο από 

μία απλή πηγή φωτός.

Φωτιστικό Μύρτιλλα  
Κρύσταλλα δεμένα με μέταλλο, εκλεκτή πολυρητίνη, 
διαστάσεις 34x28x47 εκ., λειτουργεί με ρεύμα 
(κλασικός ρευματολήπτης), 
2 λάμπες standard 2 x E14 των 40W, δεν περιλαμβάνονται.

Κωδ. 6MD166 188€

Φωτιστικό Ζιβερνί  
Κρύσταλλα δεμένα με μέταλλο, 
εκλεκτή πολυρητίνη, διάμετρος 40 εκ., 
ύψος 53 εκ., λειτουργεί με ρεύμα 
(κλασικός ρευματολήπτης), 
2 λάμπες standard E27 των 60W, 
δεν περιλαμβάνονται.

Κωδ. 6MD168 278€

ΝΕΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Τηλ.: 210 99 69 888
www.museumstore.gr

Ζητήστε μας να στείλουμε δωρεάν
τον κατάλογο σε φίλο ή φίλη σας!



ο τραγικό ατύχημα του πιλότου Ascari το 1955 στο τιμόνι της D50 κατέφερε ένα ισχυρό πλήγμα στη 
Lancia. Ο Enzo Ferrari άδραξε τότε την ευκαιρία να συνεχίσει το πρότζεκτ της D50 κάνοντας σημαντικές 
βελτιώσεις:

• τα δύο ρεζερβουάρ που ήταν τοποθετημένα πλευρικά αντικατάσταθηκαν από ένα, πίσω από τη θέση 
του πιλότου
• στη θέση των ρεζερβουάρ, το αμάξωμα μετατράπηκε σε ένα αεροδυναμικό σασί με εξατμίσεις στις δύο 
πλευρές, δημιουργώντας τον χαρακτηριστικό βόμβο όταν γκαζώνει ηFerrari
• η ισχύς του κινητήρα αυξήθηκε βελτιστοποιώντας τις κεφαλές των κινητήρων, το άνοιγμα των βαλβίδων, 
τα πιστόνια κλπ...
• Όσο για το σασί, έγινε πιο στιβαρό και πιο αποτελεσματικό.

Η μυθική Ferrari D50 του 1956...

Ο ΕΞΟΧΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
TALBOT - LAGO ΚΟΥΠΕ 1937

 

Ήταν η εποχή που παράγγελνες τα σασί, τους κινητήρες και τους μηχανισμούς 
κίνησης στους καλύτερους σπεσιαλίστες προτού τα παραδώσεις όλα στα χέρια ενός 
καλλιτέχνη για να ολοκληρώσει τη δουλειά. Κάπως έτσι γεννήθηκε αυτό το 
μεγαλειώδες Κουπέ. Με την άψογη σιλουέτα του σε μορφή σταγόνας νερού και 
το ασύλληπτης πολυτέλειας φινίρισμα, ήταν ένα κόσμημα της αυτοκίνησης με 
ελάχιστους αντίπαλους, εξίσου φημισμένους, που να μπορούν να συναγωνιστούν 
τις γραμμές του: Bugatti, Hispano Suiza, Delahaye… Όμως το Talbot - Lago πιθανόν 
είναι πιο σπάνιο αφού μόνο 16 κομμάτια κατασκευάστηκαν και θα ήταν ανεκτίμητης 
αξίας σήμερα, αν ποτέ κάποιο κομμάτι έκανε την εμφάνισή του για πώληση!

Ούτε λίγο ούτε πολύ 1.488 μεμονωμένα κομμάτια φιλοτεχνήθηκαν με τα πιο ευγενή 
υλικά τα οποία συναρμολογήθηκαν ένα ένα με το χέρι για την κατασκευή ενός τέτοιου 
εκπληκτικού μοντέλου εποχής: αληθινό μεταλλικό σασί με ενισχύσεις από ξύλο, μπαταρία, 
κουτί ταχυτήτων και μετάδοσης κίνησης, καθίσματα από γνήσιο δέρμα, ξύλινη επένδυση 
στις πόρτες, οδοντωτό τιμόνι ειδικό για αγώνες, το ασύλληπτο μεταλλικό αμάξωμα, 
εξ ολοκλήρου λουστραρισμένο και… μην ξεχάσετε να σηκώσετε το καπό, θα ανακαλύψετε 
την απόλυτη τελειότητα για ένα αντίγραφο. Αυτό δεν είναι αυτοκίνητο, είναι έργο τέχνης 
με άψογες γραμμές!

Μεταλλικό αντίγραφο ύψιστης ακριβείας, κλίμακα 1/18, μήκος 23,90 εκ.

Κωδ. HVMC166 544€

Τόσο ρεαλιστικό μοντέλο που έχεις 
την αίσθηση ότι ο κινητήρας θα αρχίσει 

ξαφνικά να στροφάρει!
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αναβιώνει σε ένα σπάνιο συλλεκτικό κομμάτι!
Γεννήθηκε ένα νέο αυτοκίνητο 
και από το 1956 η D50 Ferrari 
κατέκτησε 5 αποφασιστικές νίκες, 
ενώ ο Fangio, ο εμβληματικός 
πιλότος της, έγινε Πρωταθλητής 
  Κόσμου. Αυτή η D50 είναι ένας 
     αξεπέραστος θρύλος για κάθε 
        συλλέκτη σε αυτή τη σχεδόν 
            δυσεύρετη και ασύγκριτη 
               ποιότητα κατασκευής 
                 συγκριτικά με άλλα 
                  μοντέλα. Το εξ ολοκλήρου 
                  μεταλλικό αντίγραφο 
                 υψηλής ακριβείας 
               συναρμολογήθηκε από 
             1.379 μεμονωμένα κομμάτια, 
           με αφαιρούμενο καπό για 
      πρόσβαση στον συγκλονιστικά 
   ρεαλιστικό κινητήρα V8 με 
σωλήνες, καλώδια κλπ…, 
λεπτομερές πιλοτήριο με καντράν, 
χαρακτηριστικό τιμόνι, κάθισμα 
από γνήσιο δέρμα, προσβάσιμο και 
ανοιγόμενο ρεζερβουάρ, τέλεια 
απόδοση των συστημάτων 
καυσίμου, λαδιών και ψύξης, 
αφαιρούμενοι τροχοί, αμάξωμα 
εξ ολοκλήρου μεταλλικό στο 
τυπικό κόκκινο χρώμα που 
στιλβώθηκε σχολαστικά στο χέρι.
Είναι όντως μία θεαματική Ferrari!

H FERRARI D50
Αντίγραφο εξαιρετικά υψηλής ακριβείας 
σε κλίμακα 1/18, μήκος 21,38 εκ.

Κωδ. HVMC180 596€



Κάθε πουλί είναι 

σε φυσικό μέγεθος!

Μεγάλη επιτυχία!

Οι καλλιτέχνες που έχουν φιλοτεχνήσει αυτά τα μοντέλα διαθέτουν αναμφίβολα 
πηγαίο ταλέντο για να μπορούν να αποδίδουν τα ζώα σε μία τόσο φυσική στάση! 

Νιώθουμε μία ακατανίκητη επιθυμία να τα πάρουμε στα χέρια μας, να τα αγγίξουμε και, γιατί όχι, 
να τα χαϊδέψουμε… τόσο πολύ μοιάζουν έτοιμα να κελαηδήσουν, 

να πετάξουν ή να μας πλησιάσουν φιλικά!

Όλα ακυκλοφόρητα
2018-2019!

 Καλόγερος
Ύψος 8,30 εκ.

Κωδ. AWG401 29€

Γαλαζοπαπαδίτσα 
Ύψος 7,50 εκ.

Κωδ. AWG402 29€

 Καστανοπαπαδίτσα
Ύψος 7,80 εκ.

Κωδ. AWG403 29€

Κοκκινολαίμης 
Ύψος 8,70 εκ.

Κωδ. AWG404 29€

 Καρδερίνα
Ύψος 8,20 εκ.

Κωδ. AWG406 29€

ΜΠΟΝΟΥΣ: κάθε πουλί 
συνοδεύεται από 

πληροφοριακά στοιχεία 
για τον ιδανικό του 

βιότοπο, τη 
συμπεριφορά του, κλπ.

 

NEA

NEA

NEA

Τα πιο όμορφα πουλιά των 
                      πάρκων και των κήπων...



 

Αξιολάτρευτα

Χειμωνόσπινο 
Ύψος 10 εκ.

Κωδ. AWG431 29€

Φλώρος 
Ύψος 9,60 εκ.

Κωδ. AWG407 29€

 Δεντροσπουργίτης
Ύψος 8,80 εκ.

Κωδ. AWG408 29€

 Λούγαρο
Ύψος 8 εκ.

Κωδ. AWG423 29€

Αιγίθαλος 
Ύψος 8 εκ.

Κωδ. AWG420 29€

Χρυσοβασιλίσκος 
Ύψος 7,10 εκ.

Κωδ. AWG425 29€

 Λοφιοπαπαδίτσα
Ύψος 8,70 εκ.

Κωδ. AWG428 29€

Θαρρείς πως θα πετάξουν!

Όλα ακυκλοφόρητα
2018-2019!

NEA

NEA

NEA

NEA
Σημαντικό: αυτά τα 

υπέροχα γλυπτά 
φιλοτεχνήθηκαν σε ξύλο 
με ειδική παραγγελία και 
διακοσμήθηκαν στο χέρι 
με οικολογικά χρώματα 

για να επιτευχθεί αυτό το 
επίπεδο εκπληκτικού 

ρεαλισμού!



To Αυθεντικό «Σπίτι» 
των Πουλιών

Έχει αντιγραφεί κατά κόρον, αλλά 
αυτή η γοητευτική βίλα που είναι 
ειδικά σχεδιασμένη για τα πουλάκια 
της εξοχής και των κήπων 
παραμένει αξεπέραστη…. Της 
έχουν αδυναμία οι 
γαλαζοπαπαδίτσες και τα 
σπουργιτάκια.

Από ανθεκτικό ξύλο, με ειδική καταπακτή για εύκολο 
καθαρισμό και με σύστημα στερέωσης. 
Διαστάσεις: πλάτος 20 εκ., ύψος15 εκ., βάθος 18 εκ.

Η Τραπεζαρία των Πουλιών

 H Φωλιά του Κοκκινολαίμη
Ένα από τα πρώτα πουλιά που κάνουν την εμφάνισή τους όταν γλυκαίνει ο 
καιρός… Πιστός φίλος των κήπων, συλλέγει έντομα, σπόρους και σκουληκάκια. 
Αυτή είναι η φωλιά που λατρεύει γιατί είναι εξαιρετικά άνετη!
Από ειδικό κεραμικό ανθεκτικό στον πάγο και στη ζέστη, ποικίλα χρώματα από το κόκκινο ως το 
πράσινο, εύκολη στερέωση με βίδα ή σύστημα ανάρτησης. Διαστάσεις: 15 x 23 x 14 εκ.

Κωδ.: KG005 27€

ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΜΕ!   
Είναι γνωστό, το περιβάλλον μας είναι πολύτιμο. Αυτές οι πολύ γοητευτικές προσθήκες στον κήπο ή στη 
βεράντα σας είναι πολύ εύκολες στην εγκατάστασή τους και μια πρωτότυπη ιδέα για δώρο, που θα 
απολαύσουν οι πάντες. Αξιοσημείωτο: Το ξύλο που χρησιμοποιείται σε κάθε αντικείμενο ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του FSC για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών.

 Διανομέας Σπόρων
Κατασκευασμένος από μέταλλο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα,
αυτός ο τροφοδότης-διανομέας σπόρων μπορεί να τοποθετηθεί σε 
εξωτερικό χώρο η να αναρτηθεί από κάποιο σημείο για να προσφέρει 
μικρούς σπόρους στα πουλιά. Επιπλέον, οι 4 μικρές εξοχές είναι ιδανικές 
για ξεκούραση καθώς και προστασία από τη βροχή. Εύκολη συντήρηση, 
χωρίς πλαστικά μέρη.
Υψος 27,50 cm, διάμετρος 15,55 cm, βάρος 650 γρ, δεν περιλαμβάνει σπόρους

Κωδ.: KG014  27€

Κωδ.: KG004B 29€

Σίγουρη αξία που παραγγέλνουν ξανά όσοι ήδη την έχουν αγοράσει. Αυτή η 
ξύλινη ταΐστρα είναι συναρμολογημένη εξ ολοκλήρου στο χέρι και καλύπτεται 
με στέγη από αυθεντικό χαλκό που θα αποκτήσει μια εξαιρετική πατίνα με 
το πέρασμα του χρόνου. Είναι σχεδιασμένη ώστε τα πουλάκια να τρώνε 
με απόλυτη ασφάλεια και να προστατεύονται από τα αρπακτικά 
πουλιά. Επιπλέον, η ταΐστρα είναι εξοπλισμένη με ειδική καταπακτή 
για εύκολο καθαρισμό.

Κωδ.: KG006 59€

Για τοποθέτηση σε τραπέζι ή ανάρτηση σε κοινή θέα των πουλιών, καταπακτή για εύκολο 
καθαρισμό, κρίκος και κορδόνι. Διαστάσεις: 20 x 20 x 30 εκ.



Ρολόι Hokusai 
«Το Μεγάλο Κύμα»

Μοναδικά ημερολόγιο 2019, αφιερωμένα σε μεγάλους καλλιτέχνες με 
12 διαφορετικά έργα, 1 για κάθε μήνα.  Χαρτι με οικολογική διαχείρηση.

Hokusai Ημερολόγιο 2019 

Κωδ.: IP400162 14,90€

10 x 16 cm - 176 σελιδες Μαλακό εξώφυλλο, κείμενα σε 5 γλώσσες 
(αγγλικά γαλλικά ισπανικα, γερμανικα, ιταλικά ) , 
έγχρωμη εισαγωγική σελίδα κάθε μήνα απο χαρτί οικολογικής διαχείρισης.


Μας ταξιδεύει κάθε φορά που το κοιτάζουμε… 
Ρολόι με το αριστούργημα του Hokusai που 
συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφελίμου…

 Βραχιόλι «Το Μεγάλο Κύμα»
Κόσμημα εμπνευσμένο από το διάσημο έργο του Hokusai, που θα 
απολαμβάνετε να φοράτε από το πρωί ως το βράδυ!

Μπρούτζος κοσμημένος με εκλεκτή ρητίνη, πλάτος 5 εκ., διάμετρος 7,9 εκ.

Κωδ. 6RC139 27€

NEO


Όταν ανάβει το κερί δημιουργεί μια χαλαρή 
ατμόσφαιρα για όλη την οικογένεια.

Έκδοση με υπογραφή, από αυθεντικό κρύσταλλο κοσμημένο 
και φινιρισμένο στο χέρι, ύψος 18,50 εκ., πλάτος 11 εκ., 
βάθος 11 εκ. Μηχανισμός Quartz, εγγύηση 1 χρόνου.

Κωδ.: 6CN294 244€

Φωτοφόρο «Το Μεγάλο Κύμα»

Σε εκλεκτό κρύσταλλο, κοσμημένο και φινιρισμένο στο χέρι, 
περιλαμβάνεται κερί, 12 x 13,50 εκ.

Κωδ.: 6CN293 39€

Τιμή στον Hokusai!

Γ         εννημένος στο Τόκιο το 1760, ο Katsushika Hokusai (Κατσουσίκα Χοκουσάι) είναι σήμερα ένας 
         παγκοσμίως αναγνωρισμένος καλλιτέχνης, ενώ οι νεότερες γενιές τον ανακαλύπτουν στις μεγάλες 
         εκθέσεις που διοργανώνονται προς τιμήν του. Αναλογιστείτε μόνο ότι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης 
για τους τιτάνες της τέχνης όπως ο Van Gogh, ο Gauguin, ο Monet, ο Gustav Klimt... Το πιο διάσημο και 
αγαπημένο έργο του, «Το Μεγάλο Κύμα», έχει απαθανατιστεί σε αξιοθαύμαστες περιορισμένες συλλεκτικές 
εκδόσεις που αξίζει να αποκτήσετε.



Ναπολέων Α! Tα απόλυτα συλλεκτικά !



Η πολυθρόνα του Ναπολέοντα 
στο Malmaison
Σε αμιγώς στυλ Αμπίρ, με μεγαλειώδη 
διάκοσμο, ήταν παραγγελία της 
Ιωσηφίνας για τον σύζυγό της 
και αυτοκράτορα!

Καλλιτεχνική ρητίνη, ύψος 12 εκ.

Κωδ. 654010 37€

 Συλλογή 8 δακτυλήθρες Ναπολέων
Ποιος θα πίστευε ότι ο σπουδαίος άνδρας θα 
πρωταγωνιστούσε σε μία ακυκλοφόρητη συλλογή 
από δακτυλήθρες; Όσοι λατρεύουν τον Ναπολέοντα 
και συλλέγουν δακτυλήθρες δεν πρέπει να χάσουν 
αυτή τη μοναδική ευκαιρία! 
8 πορσελάνινες δακτυλήθρες ζωγραφισμένες στη Γαλλία, 
χρυσή μπορντούρα, ύψος 25 χιλ.

Κωδ. 6CA955 49€

Ο Αυτοκρατορικός Αετός
Ένας αετός σύμβολο που αποτελεί μέρος του θρύλου 
του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέων έδωσε από έναν σε 
κάθε στρατηγό της Μεγάλης Στρατιάς στις 
5 Δεκεμβρίου 1804. Φορέθηκε σε όλα τα πεδία των 
μαχών: αν τον έχανες, έχανες την τιμή σου!

Εξαιρετική καλλιτεχνική ρητίνη, στο μέγεθος του 
αυθεντικού: ύψος 24 εκ., πλάτος 23 εκ., πάχος 7 εκ., βάρος 1,15 kg.

Κωδ. 6CI801 57€ 49€

Το άγαλμα του Ναπολέοντα

Εκλεκτή ρητίνη, ύψος 27 εκ.
Κωδ. 6CI806 49€

NEO
Με το χέρι μέσα στο γιλέκο του, ο άνδρας που έζησε και είδε τα 
πάντα στα πεδία των μαχών, ο Ναπολέων, σας παρατηρεί, 
απαθανατισμένος στη στάση του νικητή στρατηγού και 
αυτοκράτορα. Οι λάτρεις της γαλλικής ιστορίας και της αίγλης της 
γαλλικής αυτοκρατορίας θα δώσουν σε αυτή την εξαιρετική 
αναπαραγωγή μία ξεχωριστή θέση στον χώρο τους.

Παραγγέλθηκε το 1804 όταν ανακηρύχθηκε η 
Πρώτη Γαλλική Αυτοκρατορία. Φιλοτεχνήθηκε από 
ακαζού και επενδύθηκε με χρυσό και κόκκινο 
μεταξωτό βελούδο με κεντημένο το μονόγραμμα 
«N» του Ναπολέοντα. Εδώ καθόταν ο αυτοκράτορας 
όταν παρακολουθούσε τις συνεδριάσεις της Γερουσίας.
Εκλεκτή ρητίνη, ύψος 13 εκ., πλάτος 10,50 εκ.

Κωδ.: 6CI852 38€

Ο Θρυλικός Θρόνος του Ναπολέοντα 











 

Η Στολή της Νίκης
H στολή που φορούσε ο Βοναπάρτης 
στη διάσημη Μάχη του Μαρένγκο, η 
οποία φυλάσσεται σήμερα ως 
πολύτιμο ιστορικό κειμήλιο στο 
Μέγαρο των Απομάχων (Invalides), 
στο Παρίσι.
Από εκλεκτή ρητίνη, ύψος 20 εκ. 
Κωδ.: 6C1832 35€

Το Ρολόι Τσέπης Ναπολέων
           Με το διάσημο μονόγραμμα «Ν» 
          πλαισιωμένο με δάφνες, τη 
        μέλισσα στο καντράν και τον ανάγλυφο 
   αετό στο κάλυμμα, η απολύτως πιστή 
          αναπαραγωγή του αυθεντικού ρολογιού 
        τσέπης είναι εγκεκριμένη από το 
   Πολεμικό Μουσείο στο Παρίσι. Μία σίγουρη 
  αξία και ένα δώρο με αυτοκρατορική 
αίγλη.

Μεταλλικό, σύστημα quartz, διάμετρος 4,5 εκ, 
με αλυσίδα 37 εκ.

Κωδ.: 4C1326 41€

Το Σπανιότατο Φλιτζάνι του Βοναπάρτη
Η έξοχη ιστορική επανέκδοση από το Trésor Impérial, 
κοσμημένη με χρυσό από το χέρι των πιο ταλαντούχων 
Γάλλων καλλιτεχνών που διατηρούν ζωντανή την 
ανεκτίμητη τεχνογνωσία του Εργαστηρίου των Σεβρών.
Το φλιτζάνι, με διακριτικό βιολετί φόντο, κοσμείται 
με το πορτρέτο του Βοναπάρτη ένστολου, από 
τον ζωγράφο Jean-Baptiste Isabey. Ο κόκορας 
που απεικονίζεται στο πιατάκι είναι σύμβολο 
της γαλλικής δημοκρατίας.

 Ύψος κούπας 9 εκ., διάμετρος στο πιατάκι 14,30 εκ.,
 με κουτί. 

Κωδ.: 6CN741 445€

Η Στέψη του Ναπολέοντα Α’
Η σκηνή εκτυλίσσεται στις 2 Δεκεμβρίου 1804 στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. 
Με την άλω της αίγλης από τις εκστρατείες του στην Ιταλία και στην Αίγυπτο, όπως ο Καρλομάγνος 
χίλια χρόνια νωρίτερα, ο Βοναπάρτης στέφεται Αυτοκράτορας.
Το έργο αναπαράχθηκε για πρώτη φορά σε αυθεντικό καμβά με «Υπογραφή», σε περιορισμένη 
συλλεκτική έκδοση 250 αντιτύπων, με τις πιο προηγμένες τεχνικές στην απόδοση των χρωμάτων και 
με κλασικό λούστρο, σύμφωνα με το πρωτότυπο του Jacques-Louis David που κοσμεί το Λούβρο. 
Θα παραλάβετε τον πίνακα με κορνίζα, έτοιμο να τον στολίστε, με το πιστοποιητικό στην πίσω όψη του. 
Εξαίρετη αναπαραγωγή σε καμβά, με κορνίζα, διαστάσεις 58 x 38 εκ.

Κωδ.: 6ΜΕ004 237€



Οι νέες αξιολάτρευτες γάτες 2018-2019
Δεν πρόκειται για εμπνευσμένες απομιμήσεις αλλά για αυθεντικές Γάτες με την υπογραφή της διεθνούς 
φήμης καλλιτέχνιδος Rosina, που είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο για τις γλυπτές γάτες της. Φιλοτεχνημένες 
σε εκλεκτή πορσελάνη με φυσικά χρώματα και με χρυσό, είναι απαράμιλλης ομορφιάς και τόσο 
αξιολάτρευτες!
Εκλεκτή πορσελάνη, διακόσμηση στο χέρι, ύψος από 7 έως 11, 50 εκ.


 Κωδ. 6CN231 45€

 Το μικρό σαλιγκάρι μου
 Κωδ. 6CN232 45€

Μυθιστόρημα με γάτες
 Κωδ. 6CN227 45€

 Παντοτινή αγάπη!
 Κωδ. 6CN228 45€


Δείτε τα όμορφα 
λουλούδια μου

 Κωδ. 6CN233 45€

 Η φίλη μου η πεταλούδα
 Κωδ. 6CN501 45€

Το αρωματισμένο 
καλάθι μου 

 Κωδ. 6CN502 45€

Το δώρο μου έκπληξη! 
 Κωδ. 6CN503 45€

Τραγουδώντας στη βροχή! 
 Κωδ. 6CN230 45€

NEO

NEO

NEO

NEO
NEO

NEO
Η γκουρμέ γάτα



Τα πιο όμορφα 
ρολόγια μουράνο 
σε υπέροχα 
χρώματα!

 Κωδ. 4CI340 48€

 Κωδ. 4CI337 48€

 Κωδ. 4CI339 48€

 Κωδ. 4CI335 48€

 Κωδ. 4CI338 48€

Ρολόι Murano
«Blue Jean»

 Κωδ. 4CI336 48€



Ημέρα και Νύχτα, 
το νέο κολιέ της Rosina
Εξαιρετικά πρωτότυπο κόσμημα αφιερωμένο στις γυναίκες που 
εκτιμούν τα γοητευτικά έργα της Rosina, διπλής όψης ανάλογα 
με το ντύσιμο, τη διάθεσή σας ή την ώρα της ημέρας. Είναι ένα 
καλλιτεχνικό κόσμημα σε πορσελάνη κοσμημένο με ένα 
κρύσταλλο Swarovski, φινιρισμένο με χρυσό.
Διάμετρος 5 εκ., με κορδόνι 58 εκ. και εύκολο κούμπωμα.

Κωδ. 6RC319 59€

NEO NEO NEO

Κωδ.: 6CI212 39€

Τα Αρωματικά Μπουκαλάκια της Κλεοπάτρας
Στο αρχαίο αιγυπτιακό πάνθεον, τα ζώα είχαν τη δική τους 
    ξεχωριστή θέση. Η σύγχρονη αιγυπτιακή τέχνη εμπνέεται από 
       την αρχαία αποδίδοντας την καμήλα, τον ελέφαντα και τη 
           χελώνα σε φυσητό γυαλί που κοσμήθηκε από το χέρι και τη 
             φαντασία ταλαντούχων καλλιτεχνών. Οι τρεις μινιατούρες, 
               που κλείνουν με εκλεπτυσμένα πώματα-πιπέτες, είναι 
                αυθεντικά κοσμήματα και μοναδικά δώρα.

Σετ 3 μπουκαλάκια: ύψος: 7, 10 και11 εκ.

Ο λουλουδάτος διάκοσμος 
που περιβάλλει το καντράν 
είναι μοναδικός σαν υπογραφή 
και χαρίζει μια χαρμόσυνη 
βενετσιάνικη νότα σε αυτά τα 
ρολόγια που φιλοτεχνήθηκαν 
με ψηφίδες αυθεντικού γυαλιού 
μουράνο. 
Ένας κομψός τρόπος να 
ξεχωρίζετε φορώντας 
καθημερινά ένα όμορφο ρολόι. 
Τα νέα χρώματα, πιο φρέσκα από 
ποτέ, γεννούν την επιθυμία να τα 
αλλάζεις ανάλογα με τη διάθεση 
ή το ντύσιμο. Γιατί όχι;

Ρολόγια με ψηφίδες γυαλιού 
μουράνο, δερμάτινο μπρασελέ, 
μεταλλικό καντράν 26 χιλ., 
μηχανισμός quartz, εγγύηση 1 χρόνου.

Ρολόι Murano
Ροζ δέρμα

Ρολόι Murano
Μαύρο δέρμα

Ρολόι Murano
Πράσινο δέρμα

Ρολόι Murano
Κόκκινο δέρμα

Ρολόι Murano
Κίτρινο δέρμα



Οι 6 δακτυλήθρες 
του Καρναβαλιού
Η εκπληκτική ολοκληρωμένη σειρά 
που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη 
στο διάσημο Καρναβάλι της Βενετίας. 
Πορσελάνη με χρώμα και χρυσό φινίρισμα 
σε κάθε δακτυλήθρα ύψους 25 χιλιοστών.

Κωδ. 6CA965 38€

Κουκουβάγια Μουράνο
Ύψος 7 εκ.
Κωδ. BMU083 79€

Σαλιγκάρι Μουράνο 
Ύψος 6,50 εκ.

Κωδ. BMU085 79€

Πάπια de Μουράνο
Ύψος 6,50 εκ.

Κωδ. BMU091 79€

Ψάρι Μουράνο
Γυαλί μουράνο, ύψος 8 εκ.

Κωδ. BMU086 79€

 Κόκορας Μουράνο
Ύψος 10,50 εκ.

Κωδ. BMU082 79€

Κουνέλι Μουράνο

Γυαλί μουράνο,
ύψος 7,5 εκ.

Κωδ. BMU094 79€

Με την αίγλη των
μετρ υαλουργών

Τα αυθεντικά μουράνο

Ποντίκι Μουράνο 
Γυαλί μουράνο, ύψος 9,5 εκ.

Κωδ. BMU096 79€

Χελώνα Μουράνο 
Γυαλί μουράνο, ύψος 6,5 εκ.

Κωδ. BMU088 79€

Στη Βενετία, στο νησί του Μουράνο, οι καλλιτέχνες διατηρούν στο 
πέρασμα των αιώνων μία πατροπαράδοτη τέχνη. «Τεντώνοντας» το 
γυαλί ώσπου να σχηματίσει λεπτές ράβδους, εφηύραν τα Murines. 
Σήμερα, η μεγάλη παράδοση διατηρείται μέσα από αυτά τα ευφάνταστα 
ζώα των υαλουργών όπου ο χρυσός, τα χρώματα και το γυαλί σμίγουν 
για να δημιουργήσουν θεσπέσια διακοσμητικά 
αντικείμενα μοναδικά και αυθεντικά!

NEO




Οκτώ έργα τέχνης τοποθετημένα σε μια κομψή κρυστάλλινη φρουτιέρα. 
      Πρόκειται για θαυμάσια φρούτα εξευγενισμένα με πούδρα χρυσού, που 
                  πλάστηκαν από την ανάσα των υαλουργών ενός από τα τελευταία 
                            αυθεντικά ατελιέ Μουράνο που ασκεί ακόμη αυτή τη σπάνια 
                                          τέχνη. Σύκο, μήλο, αχλάδι, λεμόνι, πορτοκάλι, σταφύλι, 
                                              καρύδι και μπανάνα είναι τοποθετημένα στη φρουτιέρα 
                                                  λάμποντας και στάζοντας χρυσό σαν τα φρούτα του 
                                                                                                μαγικού Κήπου της Εδέμ. 
                                                                                                    Πρόκειται για αποκλειστική 
                                                                                                        δημιουργία και ειδική 
                                                                                                            παραγγελία που θα 
                                                                                                             προσθέσει στο τραπέζι 
                                                                                                               σας την πινελιά ενός 
                                                                                                               έξοχου και 
                                                                                                               εκλεπτυσμένου 
                                                                                                             διακοσμητικού.

         Περιλαμβάνεται 
      πρόταση παρουσίασης στο 
   κρυστάλλινο πιάτο. Ύψος 
περίπου 9 εκ., διάμετρος 18 εκ.

Κωδ. BMU101 231€ 199€

Αυθεντικό και σπάνιο
Γλυπτό μουράνο

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΤΙΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Αυθεντικό κρεμαστό λαιμού
Βενετσιάνικη σταγόνα
Εμφανίστηκε σαν κρυστάλλινη σταγόνα 
στα ατελιέ του Μουράνο όπου οι μετρ 
υαλουργοί διαμορφώνουν το λαμπερό 
γυαλί σε μοναδικές δημιουργίες και 
μαγευτικά κοσμήματα.

Γυαλί μουράνο, ύψος 6 εκ., κορδόνι 48 εκ., 
με εύκολο κούμπωμα, σε πουγκί 
κοσμημάτων.

Κωδ. 6RC328 45€



Οι Βενετσιάνοι καλλιτέχνες διατηρούνμε σεβασμό τις πατροπαράδοτες 
τεχνικές όταν φιλοτεχνούν τις διάσημες θεατρικές 
μάσκες του Καρναβαλιού. Θαυμάστε τις λεπτομέρειες, 
τα φροντισμένα στολίδια... Αυτή είναι μία από τις πιο 
γνωστές μάσκες της Κομέντια ντελ Άρτε, φιλοτεχνημένη 
με νέο διάκοσμο για το ερχόμενο Καρναβάλι της 
Βενετίας που θα ξεκινήσει στις 16 Φεβρουαρίου.

Κωδ. 6CN407 119€ 99€

Προσφέρεται έτοιμη να τη στολίσετε με σύστημα 
επιτοίχιας ανάρτησης. Διαστάσεις: ύψος 40 εκ., 
πλάτος 31 εκ., με τη σφραγίδα του βενετσιάνικου ατελιέ.

NEO
2018 - 2019

NEOΤα αυθεντικά μουράνο

Μαγευτική Χρυσή Δίνη Μουράνο
Εργασμένη στην εντέλεια από κορυφαίους τεχνίτες του
γυαλιού που αιχμαλώτισαν τους στροβίλους των χρωμάτων
και του χρυσού σε ένα γοητευτικό κρεμαστό λαιμού.
Γυαλί Μουράνο, διάμετρος 4 εκ., κορδόνι 42 εκ. με 
εύκολο κούμπωμα, σε πουγκί για κοσμήματα.

Κωδ.: 6RC087 35€

Τηλ.: 210 99 69 888
www.museumstore.gr

Ζητήστε μας να στείλουμε δωρεάν
τον κατάλογο σε φίλο ή φίλη σας!

Βενετσιάνικη χρυσή φρουτιέρα



Επωφεληθείτε από την προσφορά
2018-2019

Τα κομψά φουλάρια
Εμπνευσμένα από πολύτιμα έργα τέχνης, αυτά τα μεταξωτά φουλάρια είναι χάρμα οφθαλμών που θα 
απολαμβάνετε να φοράτε ή να προσφέρετε δώρο. Προσφέρονται στις θήκες τους.

 Φουλάρι Picasso
Πίνακας που σφύζει από ενέργεια και μοναδική ζωντάνια με 
την υπογραφή του κορυφαίου ζωγράφου που θα σας 
συνοδεύει καθημερινά.
100% μετάξι, στριφωμένο στο χέρι, 60 x 160 εκ.

Κωδ. 6FOU13 99€

 Η κυρία και ο Μονόκερως 
100% Μετάξι  160 x 32εκ Παρίσι - Musee du Moyen åge

Κωδ. 6FOU07 49€  

Εσάρπα
Έναστρος ουρανός 
Crêpe Georgette 100% Μετάξι, 
180 x 50εκ, Παρίσι - Musée d'Orsay

Κωδ. 6CN269 69,90€

Χειμωνιάτικο φουλάρι Lampas 
Πρόκειται για ένα λαμπερό «Lampas» : ένα σχέδιο γνωστό 
από τον14ο αιώνα στη Γαλλία που έχει επανέλθει στη μόδα 
σήμερα, εναλλάσσοντας γεωμετρικά μοτίβα με μοτίβα 
λουλουδιών και ζώων. Είναι υπέρκομψο και unisex.

100% μαλλί, 160 x 30 εκ.

Κωδ. 6FOU16 96€ 79€

NEO

NEO



Τηλ.: 210 99 69 888
www.museumstore.gr

Ζητήστε μας να στείλουμε δωρεάν
τον κατάλογο σε φίλο ή φίλη σας!

ΟΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΑΡΚΟΥΔΕΣ ΤΟΥ POMPON
Εξαιρετική αναπαραγωγή των αυθεντικών γλυπτών της θαυμάσιας Λευκής Αρκούδας που είχε σμιλέψει σε λιτή 
φόρμα ο Γάλλος γλύπτης François Pompon (1855-1933) η οποία εκτίθεται στα σημαντικότερα εθνικά μουσεία 
της Γαλλίας σε διάφορες παραλλαγές. Και τα δύο γλυπτά που σας προσφέρουμε είναι αποκλειστικές εκδόσεις για 
τους συλλέκτες μας τις οποίες βλέπετε πρώτοι απ’ όλους! Είναι μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε μία από τις 
πρώτες Λευκές Αρκούδες φιλοτεχνημένες σε αυθεντικό Baccarat με ειδική παραγγελία!

Η Λευκή Αρκούδα σε αυθεντικό Baccarat
Έργο τέχνης γεμάτο φως και με άψογες καθαρές γραμμές, ένα από το ομορφότερα δείγματα της δεξιοτεχνίας και 
της τεχνογνωσίας του Οίκου Baccaratκαι των μετρ υαλουργών του. Η τεχνική του αψεγάδιαστου κρυστάλλου σμίγει 
θαυμάσια με την απολύτως μοντέρνα και χωρίς φιοριτούρες φόρμα της Λευκής Αρκούδας του François Pompon. 
                                                                   Αποτελεί έργο - ορόσημο της Αρ Ντεκό και μοναδικό έργο τέχνης που θα 
                                                                   κληρονομήσουν οι επόμενες γενιές, αλλά και ένα εξαίσιο δώρο σε ένα πολύ 
                                                                   αγαπημένο πρόσωπο. 

Σε κρύσταλλο Baccarat, επίσημη έκδοση, 29 x 11x 18 εκ., με βάση από μαύρη λάκα.

Κωδ. 6MD299 1.198€

H Λευκή Αρκούδα του Ορσέ 
Μένουμε έκθαμβοι μπροστά στην ικανότητα 
ενός ανθρώπου να δημιουργεί τόση ομορφιά. 
Η Λευκή Αρκούδα, το αριστούργημα του 
ιδιοφυούς François Pompon που εκτίθεται 
στο Μουσείο Ορσέ, μαγνητίζει τα 
βλέμματα μικρών και μεγάλων.

Επίσημη και εγκεκριμένη αναπαραγωγή από τα 
Εθνικά Μουσεία της Γαλλίας, με σφραγίδα 
αυθεντικότητας, από εκλεκτή ρητίνη, 
με υπογραφή, μήκος 27,50 εκ., ύψος 15 εκ., 
πλάτος 8 εκ.

Κωδ. 6MD297 199€
 

Μην ξεχνάτε τον αριθμό τηλεφώνου του σας, κινητό και 
σταθερό καθώς και το e-mail σας για να μπορούμε να σας 

εξυπηρετούμε καλύτερα!

NEO

NEO

Παρακολουθήστε την παραγγελία σας από τον μοναδικό αριθμό δέματος.




Οι 8 συλλεκτικές δακτυλήθρες 
«Πυροσβέστες»

Μία ασυνήθιστη συλλογή από 8 διαφορετικές 
δακτυλήθρες αφιερωμένη στους ηρωικούς 
πυροσβέστες.
Πορσελάνη ζωγραφισμένη στη Γαλλία, χρυσή μπορντούρα, 
ύψος 25 χιλ.

Κωδ. 6CA917 49€

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ!                                                                                           Οι πυροσβέστες είναι ήρωες! Αποκτήστε τα 
                                                                                          συλλεκτικά θρυλικά πυροσβεστικά οχήματά 
                                                                                          τους που έχουν αναπαραχθεί απολύτως πιστά 
με όλον τον εξοπλισμό της εποχής τους, αλλά και της εποχής μας!

Το σπάνιο κουτί των 
Πυροσβεστών 1920
Από τον πιο παλιό Οίκο Μολυβένιων 
Στρατιωτών που ιδρύθηκε το 1790, η 
ελεύθερη απόδοση της μηχανοκίνητης 
Ταξιαρχίας Ταχείας Επέμβασης που 
σχεδιάστηκε με βάση ένα πυροσβεστικό 
όχημα Delahaye.
Περιορισμένη έκδοση 100 αντιγράφων, 
σε πολυτελές κουτί.
Μοντέλο από ξύλο και μέταλλο, μήκος 16 εκ., 
ύψος 8,50 εκ., πλάτος 6 εκ., με 6 μολυβένια 
φιγουρίνια και εξαρτήματα.
ΤΟ DELAHAYE ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

 

Κωδ. 543212 279€ 259€

Το Πυροσβεστικό Citroën 

Μεταλλικό, κλίμακα 1/18, μήκος 23,66 εκ., 
οι πλευρικές πόρτες και η πίσω πόρτα ανοίγουν.

Κωδ. HSL013 69€ 

 Το Combi των πυροσβεστών 1972
Άλλος ένας θρύλος, το «σκληρό καρύδι» της 
Volkswagen, που κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο 
με την επιτυχία που όλοι γνωρίζουμε!
Μεταλλικό, κλίμακα 1/24, μήκος περίπου 18,60 εκ., 
με ανοιγόμενες πόρτες.

Κωδ. HW02472 29€ 

Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου 
το 1947 και γνώρισε αμέσως τεράστια επιτυχία. Η καριέρα 
του τερματίστηκε το 1981, αφού πρώτα είχαν πωληθεί 
μισό εκατομμύριο κομμάτια, σε διάφορες παραλλαγές. 
Τι μοντέλο! Φιλοτεχνήθηκαν μόνο 2.000 αντίγραφα, 
βιαστείτε!

NEA



100F Paul Cézanne τύπος 1997 
Διαστάσεις: 133 x 80 χιλ.

 Κωδ. 1CL067 59€  29€

500F Pierre & Marie Curie τύπος 1994 
Διαστάσεις: 150x 80 χιλ.

 Κωδ. 1CL069 59€  29€

 50F Saint Exupéry τύπος 1992
Διαστάσεις: 123 x 80 χιλ.

 Κωδ. 1CL066 59€  29€

  200F Gustave Ei�el type 1995
Dimensions 143 x 80 mm.

Réf. 1CL068 

Τα τελευταία χαρτονομίσματα της Γαλλίας έχουν γίνει 
σπάνια και δυσεύρετα, αποκτήστε τα αμέσως για τη 
συλλογή σας!
Τα γνωρίζουν όλοι, Γάλλοι και μη – εκτός ίσως από τους πιο νεαρούς συλλέκτες. Τα διάσημα χαρτονομίσματα της 

Τράπεζας της Γαλλίας με τα έντονα χρώματα έχουν γίνει σπάνια συλλεκτικά κομμάτια που αξίζει να αποκτήσετε και 

να κληροδοτήσετε αφού είναι όντως τα τελευταία χαρτονομίσματα που τυπώθηκαν πριν από την άφιξη του ευρώ! 

Κάθε χαρτονόμισμα είναι αυθεντικό, χωρίς σκισίματα, ποιότητας τουλάχιστον VF. Πιθανές οπές, Τράπεζα της Γαλλίας.

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ

Και εξοικονομήστε 17€!
Τα 4 τελευταία χαρτονομίσματα σε φράγκα

 Κωδ. 1CL065 116€ 99€ 

50 ΦΡΑΓΚΑ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΣΗΜΙ 
Μία από τις πιο αγαπημένες αξίες των συλλεκτών από 
το 1974. Επιπλέον, το όμορφο θέμα του και το απ’τό 
βάρος του κλέβουν πάντα τις εντυπώσεις! Ήταν το 
πιο μεγάλο ασημένιο νόμισμα που είχε κοπεί στη 
Γαλλία πριν από την έλευση του ευρώ.
Ασήμι 900‰, Ø 41 χιλ., 30 γρ., με πιστοποιητικό.

 Κωδ. 1CI699 59€ 45€

Αποκτήστε τα 4 χαρτονομίσματα μαζί 



Εικονογράφος και καλλιγράφος, ο Γάλλος καλλιτέχνης που επιμελήθηκε τη δημιουργία αυτών των 
συλλεκτικών κομματιών είναι ένας από τους πιο προικισμένους της γενιάς του. Γνωρίστε και δωρίστε το έργο 
του με τις πολυτελείς φιγούρες που μαγεύουν τους λάτρεις της μεσαιωνικής εποχής.
Αυθεντικά φιγουρίνια από εκλεκτή ρητίνη ζωγραφισμένη στο χέρι. Μέσο ύψος 18 εκ.

Ναΐτης με πέλεκυ 
στον ώμο

Κωδ. 5CN517 29€

Ναΐτης με 
ασπίδα

Κωδ. 5CN518 29€

 Ιππότης με 
ξίφος

Κωδ. 5CN519 29€

 Ναΐτης με
λογχοπέλεκυ

Κωδ. 5CN520 29€



Κωδ. 5CN521 29€

 Ιππότης
με ξίφος

Κωδ. 5CN522 29€

 Φρουρός 
Σταυροφόρος
Κωδ. 5CN538 29€

 Ναΐτης με το
ξίφος του

Κωδ. 5CN535 29€

  Κόκκινος Ναΐτης
Κωδ. 5CN534 29€

  Φρουρός Ναΐτης
Κωδ. 5CN536 29€

  

Κωδ. 5CN539 29€

 Ναΐτης με λάβαρο
Κωδ. 5CN537 29€

Τα μυστικά των Ιπποτών & των Ναϊτών

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO
NEO

NEO

Σταυροφόρος 
με πέλεκυ

Ο Πρίγκιπας
Ιππότης



 Θήκη στυλό 
με πανοπλία

Αυτό το επιβλητικό αντικείμενο 
είναι ένας εκπληκτικός πρακτικός 
Ιππότης – στυλοθήκη για να 
στολίσετε στο γραφείο σας ή σε 
μία είσοδο.

Εκλεκτή ρητίνη, με στυλό διαρκείας, 
  ύψος 32 εκ.

Κωδ. 5CN346 48€ 

Αθάνατη Ζαν
Ντ’ Αρκ  
Η σπουδαία ιστορική μορφή 
απαθανατίστηκε για πρώτη 
φορά σε ένα γλυπτό 
εκπληκτικής πιστότητας με 
αναρίθμητες λεπτομέρειες. 
Βιαστείτε να κάνετε την 
παραγγελία σας επειδή η 
έκδοση είναι περιορισμένη.

Γλυπτό από εκλεκτή ρητίνη 
διακοσμημένη στο χέρι, ύψος 35 εκ.

Κωδ. 5CN347 59€

Οι Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης
Τι επιβλητική συνέλευση! Οι 12 πιο ανδρείοι Ιππότες γύρω από τον βασιλιά Αρθούρο συνεδριάζουν ισότιμα γύρω 
από τη Στρογγυλή Τράπεζα, στην υπηρεσία της ειρήνης και της δικαιοσύνης, συνεχίζοντας την αναζήτηση του 
Αγίου Δισκοπότηρου, του σκεύους που περιείχε το αίμα του Χριστού. Εδώ ζωντανεύουν από το χέρι ταλαντούχων 
καλλιτεχνών, ένα έργο τέχνης μοναδικό, με ζωντανά χρώματα και με πλούσιες λεπτομέρειες, με το όνομα κάθε 
Ιππότη χαραγμένο στα πόδια του.
Εκλεκτή ρητίνη διακοσμημένη στο χέρι, διάμετρος 30 εκ., ύψος 12 εκ.

Κωδ. 5CN500 244€ 196€

Επωφεληθείτε 
από την προσφορά

Τηλ.: 210 99 69 888
www.museumstore.gr

Ζητήστε μας να στείλουμε δωρεάν
τον κατάλογο σε φίλο ή φίλη σας!



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΠΛΑ
Ακίνδυνα πιστόλια, πιστά αντίγραφα ιστορικών όπλων. Διαθέτουν μηχανισμό που μιμείται όσο το δυνατόν 
περισσότερο τη λειτουργία των πρωτότυπων πιστολιών, χωρίς να εκπυρσοκροτούν. Όλα τα αντίγραφα 
φιλοτεχνήθηκαν σε μέταλλο, με πλούσιο διάκοσμο ή με λαβές από αυθεντικό ξύλο ή ακόμη με ποιοτική ρητίνη 
για να αναβιώσουν με ασύλληπτη ακρίβεια. Συστήνεται έντονα να μη μεταφέρονται δημοσίως και απαγορεύεται 
να τα χρησιμοποιείτε για εκφοβισμό. Είναι μόνο για συλλεκτικούς σκοπούς ή για διακόσμηση στον χώρο σας.

ΤΟ COLT U.S. NAVY 1851 
 Το αγαπημένο Colt ενός από τους σημαντικότερους σερίφηδες 

της Αμερικής, του Άγριου Μπιλ Χίκοκ, εμβληματικής 
προσωπικότητας της Άγριας Δύσης. Η λαβή του είναι κοσμημένη 
με τον Αμερικανικό Αετό ενώ η κάννη και ο κύλινδρος 
κοσμούνται με κομψές εγχάρακτες λεπτομέρειες.
Μήκος 35 εκ., περίπου 1 kg.

Κωδ. 7P0140 119€ 96€

ΤΟ ΡΕΒΟΛΒΕΡ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ 
Ένα όπλο πραγματικό στολίδι που το εκτιμούσε πολύ ο αμερικανικός στρατός 
για την αξιοπιστία του. Δημιουργία της βιομηχανίας όπλων Coltτο 1873, 
εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα συλλεκτικά κομμάτια.
Μήκος 34 εκ., περίπου 1 kg.

Κωδ. 7P0281 119€ 96€

ΤΟ ALOUETTE ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ  

Έκδοση περιορισμένη σε 150 αντίγραφα, μήκος 23,25 εκ., 
με τα αποκλειστικά σήματα των Επίγειων Δυνάμεων.

Κωδ. HVP710 188€

NEO

NEO

NEO

Έχει λάβει μέρος σε πολλές και 
διαφορετικές επικίνδυνες αποστολές 
στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Είναι η 
πρώτη φορά που αναπαράγεται με τέτοιο 
επίπεδο λεπτομερειών και σε τέτοιο 
βαθμό πιστότητα που έχει αποσπάσει 
τα συγχαρητήρια των
παλαίμαχων πιλότων!



ΤΟ COLT PEACE MAKER 1873. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΙΡΩΝ!  
Ευρέως διαδεδομένο στους καουμπόιδες του 19ου αιώνα, το «PeaceMaker», που κυριολεκτικά σημαίνει 
«ειρηνοποιός», το εκτιμούσαν τόσο οι χρυσοθήρες όσο και ο αμερικανικός στρατός για την αξιοπιστία του. 
Το1945,μετά την απελευθέρωση της Ευρώπης, ο στρατηγός Πάττον το χρησιμοποιούσε σαν καουμπόι στο πεδίο 
των μαχών!
Μήκος 29 εκ., 890 γρ., με 6 σφαίρες αντίγραφα!

Κωδ. 7P0186 96€

ΠΙΣΤΟΛΙ US ARMY COLT 45 ΜΟΝΤΕΛΟ 1911  
Αυτό το ιστορικό μοντέλο έγινε το επίσημο πιστόλι του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. 
Μεταλλικό, μήκος 24 εκ., περίπου1 kg.

Κωδ. 7P1316 79€

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ JEEP G.I.    
Μνημείο από μόνο του, είναι το Jeepπου αποβιβάστηκε στις 
γαλλικές ακτές της Νορμανδίας για πρώτη φορά στις 6 Ιουνίου 
1944 μαζί με τους συμμάχους, για την απελευθέρωση από τον 
ζυγό των Ναζί.

Μεταλλικό μοντέλο US Army, κλίμακα 1/18, μήκος 17,80 εκ.

Κωδ. HW18055B 79€



Άρωμα Ελλάδας..
Εμπνεόμενοι από την φύση , δημιουργήσαμε κοσμήματα από πραγματικά φύλλο ελιάς, αχινους, κλαράκια  
που ενώνονται μεταξύ τους με ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να αγκαλιάζουν τον καρπό σας η το δάχτυλό σας και 
φυσικά και να προσαρμόζονται ανάλογα με το που θέλετε να το φορέσετε. 

Φύλλα Ελιάς

Φύλλα Ελιάς Βραχιόλι, Επίχρυσο

Η ελιά, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να θεωρείται σύμβολο ειρήνης, γονιμότητας, σοφίας, ευημερίας, νίκης και 
των Ολυμπιακών ιδεώδων. Οι Έλληνες θεωρούσαν την ελιά θεϊκό δώρο και ειδικότερα οι Αθηναίοι, αφού ήταν 
το ιερό δέντρο της πόλης και της θεάς Αθηνάς, η οποία ήταν προστάτιδα της πόλης.Η ιστορία της ελιάς 
ξεκίνησε πριν από περίπου 6000 χρόνια, και πιθανολογείται ότι πρωτοεμφανίστηκε στη Συρία. Στην Ελλάδα 
ήρθε, μάλλον, από Φοίνικες εμπόρους και οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που την καλλιέργησε στον ευρωπαϊκό 
μεσογειακό χώρο. Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, η πρώτη ελιά φυτεύθηκε στην Ακρόπολη, στο ναό του 
Ερεχθείου Μορίου Διός από την θεά Αθηνά, ως δώρο στους κατοίκους της πόλης της Αθήνας


Στο υπέροχο αυτό κόσμημα ενώθηκαν τρία 
ορειχάλκινα φύλλα μεταξύ τους με ιδιαίτερο 
τρόπο, ώστε να αγκαλιάζουν τον καρπό σας 
φυσικά και να προσαρμόζονται ανάλογα με 
το που θέλετε να το φορέσετε. 
Ορείχαλκος επίχρυσος, 17 γρ., 6 εκ. x 7 εκ.,
περιλαμβάνει συσκευασία δώρου - περιγραφή 
Ελληνικά & Αγγλικά

Κωδ. FX 004051 39,50€

Φύλλα Ελιάς Σκουλαρίκια, Επίχρυσα
Η Ελιά, σύμβολο ειρήνης και δημιουργίας, 
μας ενέπνευσε να δημιουργήσουμε από το 
φυσικό φύλλο της ελιάς, το υπέροχο αυτό 
ζεύγος σκουλαρικιών. Το ορειχάλκινο φύλλο, 
το επιχρυσώσαμε με διάλυμα χρυσού 24Κ 
και με ιδιαίτερο τρόπο δημιουργήσαμε ένα 
πανέμορφο κόσμημα. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΤ 
Αποκτήστε το σετ 

- βραχιόλι, σκουλαρίκια, δαχτυλίδι - 
με ειδική έκπτωση 

Κωδ. FXSET-01  109€ 89€

Ορείχαλκος επίχρυσος, 13,8 γρ., 1,5 εκ. x 7,5 εκ.,
περιλαμβάνει συσκευασία δώρου - περιγραφή 
Ελληνικά & Αγγλικά

Κωδ. FX 004059 45€

Ελιά Δαχτυλίδι, Επίχρυσο 
Αποκτήστε τώρα το δικό σας δαχτυλίδι ή προσφέρετε το 
σαν ιδιαίτερο δώρο. Ένα μοναδικό κόσμημα φτιαγμένο 
από ορείχαλκο, τον οποίο επιχρυσώσαμε σε διάλυμα 
χρυσού 24 καρατίων, για τους λάτρεις της ελληνικής φύσης.

Ορείχαλκος επίχρυσος, 6,6 γρ., 2 εκ. x 2 εκ.,
περιλαμβάνει συσκευασία δώρου - περιγραφή 
Ελληνικά & Αγγλικά

Κωδ. FX 004052 24,50€



Αμμωνίτης, Ασημένιο Δαχτυλίδι
Οι αμμωνίτες, σύμβολα μακροζωίας και 
εξέλιξης, και το ιδιαίτερο σχήμα τους μας 
οδήγησε να δημιουργήσουμε ένα 
πανέμορφο δαχτυλίδι. Το ξεχωριστό αυτό 
κόσμημα είναι κατασκευασμένο από καθαρό 
ασήμι 999° και αποτελεί ιδανικό συμβολικό 
δώρο για όλους τους φυσιολάτρες
Καθαρό Ασήμι 999, 10 γρ., 6,2 εκ.,
περιλαμβάνει συσκευασία δώρου - περιγραφή 
Ελληνικά & Αγγλικά

Κωδ. FA 001501 49€



Καθαρό Ασήμι 999, 4 γρ., 6,2 εκ., με μαύρο σατέν κορδόνι
περιλαμβάνει συσκευασία δώρου - περιγραφή 
Ελληνικά & Αγγλικά

Κωδ. FA 001502 34,90€

Αχινός Ασημένιο Βραχιόλι
Το κέλυφος του αχινού μας οδήγησε σε αυτή την ιδιαίτερη 
δημιουργία μας, ένα κόσμημααντίγραφο από πραγματικό 
αχινό δουλεμένο στο χέρι και συνδιασμένο με ένα μίνιμαλ 
ορειχάλκινο βραχιόλι.
Silver and brass, 30 γρ.,
περιλαμβάνει συσκευασία δώρου - περιγραφή 
Ελληνικά & Αγγλικά

Κωδ. FA 001443 59€

Βραχιόλι με τρία Αρχαϊκά Μοτίβα, Ασήμι
Βραχιόλι με τρία αρχαικά μοτίβα σε μικρογραφία, εμπνευσμένα απο ευρήματα του Αρχαίου Κυπριακού 
πολιτισμού. Τα τρία μικρά μοτίβα είναι το σταυρόσχημο ειδώλιο, το ταυρόμορφο ρυτό και το δαχτυλιόσχημο 
αγγείο. Το βραχιόλι είναι πλεγμένο στο χέρι με σατέν μαύρο κορδόνι και τα ενώτια είναι κατασκευασμένα από 
ασήμι 925°. Συνοδεύεται με μια πέτρα τουρκουάζ, για το "μάτι", αλλά και για το καλό. Ένα μοναδικό κόσμημα 
δώρο για όλες τις ηλικίες!

Μασίφ Ασήμι 925, 12 γρ., 18εκ., με μαύρο σατέν κορδόνι,
περιλαμβάνει συσκευασία δώρου - περιγραφή 
Ελληνικά & Αγγλικά

Κωδ. FX 004014 39,90€



Αμμωνίτης Παντατίφ, ασήμι

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΤ 
Αποκτήστε το σετ 

- παντατίφ & δαχτυλίδι- 
με ειδική έκπτωση 

Κωδ. FX SET- 02 83,90€ 69,80€

Από τα βάθη της καταγάλανης 
θάλασσας του Αιγαίου!


