
Η τέχνη δεν είναι αυτό που βλέπεις, αλλά αυτό που κάνει τους άλλους να δουν. -Εdgar Degas-

Κόσμος 6o έτος 
Έκδοση 2019

THOMAS HOFFMANN “Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ”
Κωδ. FX 000710 29,90€Κωδ. IN-801450 295€

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΩΡΟ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ 70€!

SANDRO BOTTICELLI “Η ΑΝΟΙΞΗ” Κωδ. 180419 580€



 

Τα Eκλεκτά Aντικείμενα με Υπογραφή Klimt

Το Φουλάρι Klimt

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

Κωδ.: 6FOU19 96€

Βάζο «Το Φιλί»
Το πιο διάσημο έργο τέχνης αφιερωμένο 
στο Έρωτα με κεφαλαίο «Ε», με τους δυο 
εμβληματικούς εραστές παραδομένους σε 
                     ένα τρυφερό σφιχταγκάλιασμα. 
                     Ένα υπέροχο διακοσμητικό για 
                     τον χώρο σας.

Έκδοση με υπογραφή, 
γυαλί φινιρισμένο στο χέρι, ύψος 20 εκ.

Κωδ.: 6CI768 78€ 

ΧΡΗΣΤΙΚΟ

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.

Το αριστούργημα του Klimt σε εκλεκτή πορσελάνη με 
την υπογραφή του, σε περιορισμένη έκδοση 1.999 αντιγράφων. 
Θα το λάβετε με κορνίζα και με σύστημα ανάρτησης έτοιμο 
να το εκθέσετε.
Διαστάσεις 255 x 255 χιλ.

Κωδ.: 6ME131 196€

ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΗΣ ΑΝΤΕΛ ΣΕ ΚΑΡΕ 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.museumstore.gr
Ασφαλής περιήγηση

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.

Πιστό στην τεχνοτροπία του κορυφαίου 
καλλιτέχνη της Αρ Νουβό, με τα λαμπερά 
χρώματα του πίνακα του Klimt, ένα κομψό 
αξεσουάρ για το χέρι ή την τσάντα μιας κυρίας, 
και ένα εκλεπτυσμένο δώρο από τους κυρίους 
προς τις κυρίες!

Κωδ.:  6CI873 19€

Το Καθρεφτάκι Klimt

Μεταλλικό, διάμετρος 7 εκ., με κουτί δώρου.

Ας ζήσουμε απολαυστικά!
Είναι η εποχή των αλλαγών και της ανανέωσης. Με αυτό το πνεύμα συγκεντρώσαμε στο νέο μας 
Κατάλογο τα θαύματα, τους θησαυρούς και τις ανακαλύψεις που πραγματικά μας γοήτευσαν. Σας 
προσκαλούμε να τον ξεφυλλίσετε για να θαυμάσετε και να εξασφαλίσετε τις νέες εκδόσεις και τα 
συλλεκτικά αντικείμενα που αποτελούν σίγουρες αξίες.

www.museumstore.gr

Υ.Γ.: Επωφεληθείτε από τους εύκολους τρόπους εξόφλησης 
με μηνιαίες δόσεις και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί 
μας για οποιαδήποτε απορία!

Ένας τρόπος να μοιράζεστε με τους αγαπημένους σας μία 
ευτυχισμένη στιγμή ή ένα πάθος σας είναι να τους κάνετε 
απολαυστικά δώρα. Οι επιλογές μας σε αυτόν τον Κατάλογο 
διαπνέονται από το ίδιο πνεύμα, σας προτείνουμε τις 
συλλεκτικές εκδόσεις που θα δωρίζαμε στα πιο αγαπημένα 
μας πρόσωπα!





Το Άγιο Πάσχα..

Κωδ. SK 000054 990€
Διαστάσεις: 28εκ. x 37,5εκ.

Παναγία Εκατονταπυλιανή Πάρου
Εικόνα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου. H πρωτότυπη εικόνα της 
Παναγίας βρίσκεται στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής
Πάρου. Δημιουργήσαμε το μοναδικό αυτό πιστοποιημένο αντίγραφο,
σκαλίζοντας την εικόνα πάνω σε γύψο. 

Ένα αντίγραφο σε σμίκρυνση σε ασήμι 999°, με τοπικές επιχρυσώσεις και 
μεταξοτυπία τα πρόσωπα της Παναγίας και του Χριστού. Συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής 
Πάρου.





Κωδ. FA 001420 29,90€
Ασήμι 925° , μαύρο σατέν κορδόνι, Διάστασεις: 1εκ. x 3 εκ.

Ψάρι, Ασημένιο Παντατίφ
Παντατίφ εμπνευσμένο από σχέδιο ψαριού. Ένα από τα σημαντικά 
Χριστιανικά σύμβολα, – Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ – , που 
σχηματίζουν την λέξη Ιχθύς.





Κωδ. SK 000004 125€

Κωδ. IN-711030 98€

Διαστάσεις: 6εκ. x 9,5εκ.

Für Elise" του μεγάλου συνθέτη Λουντβιχ να Μπετόβεν
Διαστάσεις 7 x 10 x 5,5 εκ.

Κωδ. IN-710998 Τ 98€

«Λίμνη των Κύκνων". του Piotr Ilyich Tchaikovsky.
Διαστάσεις 6 x 13 x 6 εκ.

Το Ασημένιο Αυγό του Πάσχα

Μουσικά Αυγά

Το Ασημένιο Αυγό του Πάσχα, από πολύτιμα υλικά και με περίτεχνο 
σκάλισμα. Το ασήμι, 999°, του προσδίδει μια λιτή ομορφιά. Οι δύο 
παραστάσεις που είναι σκαλισμένες χειροποίητα πάνω στις δύο όψεις 
του – η Γέννηση του Χριστού και η Ανάσταση – είναι εμπνευσμένες 
από την αγιογραφική μας παράδοση

Το μουσικό κουτί  που δημιουργήθηκε από τον επίσημο 
κοσμηματοποιό του Τσάρου Ιδανική κρυψώνα για τα 
κοσμήματά σας. Όταν ανοίξει, ενεργοποιείται ο μηχανισμός 
και ακούγεται η μουσική.

Με κάθε αγορά σας ενισχύετε το 
έργο του Ιερού Προσκυνήματος 
της Παναγίας Εκατονταπυλιανής 

Πάρου.



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€

NEO NEO NEO

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

Εγγύηση 100% 
επιστροφής χρημάτων 
ή 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

NEO

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€

NEO



Ασημένια Ζωδιακά κοσμήματα

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

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

Ζώδια..





Κωδ. FX 003015 349€

Κωδ. 1MD340 299€

Κωδ. 46906 49,90€

Κωδ. WD006 34,90€ TO ENA
Κωδ. WD007 89,70€ TΑ ΤΡΙΑ

Χαλκό, Επαργυρωμένο σε διάλυμα ασημιού .999

40 x 40 εκ.

1$, Constellation Blue, Ασήμι 999

Σετ των 12, 10 Shillings, 2006, ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ

Ρολόι με Ζώδια και Ανεμολόγιο

Το Ζωδιακό Μαξιλάρι

Birthday Coins - Ζωδιακά Νομίσματα

Νόμισμα..

Κυκλικό χάλκινο ρολόι με εγχάρακτες παραστάσεις των δώδεκα αστρολογικών 
ζωδίων και ενός χάλκινου ανεμολογίου με τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα 
εμπνευσμένο από ένα ανεμολόγιο, του 1534. Το κομψό και χρήσιμο αυτό ρολόι 
είναι ιδανικό για την διακόσμηση του τοίχου σας.

Επιλέξτε τα οικογενειακά σας 
Ζώδια και διακοσμήστε το σπίτι 
σας! 

Εμπνευσμένο από ένα κόσμημα που προσέφερε ο Τσάρος Νικόλαος ο Β στην
Αλεξάνδρα Φεοντοροβνα, το νόμισμα αυτό είναι από ασήμι 999 βάρους 56,56 γρ. για 
διαστάσεις 41,60x55,60χιλ. Η Α όψη αναπαριστά το παλάτι του Αλέξανδρου και η β όψη 
τον αστερισμό του Λέοντα. Στο κέντρο Ο θόλος είναι από γυαλί στο πρωτότυπο χρώμα
του μπλε του κοβάλτιου.

Κριός - Αιματίτης
Ταύρος - Αχάτης
Δίδυμοι - Αβεντουρίνης
Καρκίνος - Χαολίτης
Λέων - Μάτι Τίγρης
Παρθένος - Φεγγαρόπετρα

Κωδ. 68  39€
Κωδ. 69  39€
Κωδ. 70  39€
Κωδ. 71  39€ 
Κωδ. 72  39€ 
Κωδ. 73  39€ 

Κωδ. 74  39€
Κωδ. 75  39€
Κωδ. 76  39€
Κωδ. 77  39€ 
Κωδ. 78  39€ 
Κωδ. 79  39€ 

Ζυγός - Ροζ Χαλαζίας
Σκορπιός- Αμέθυστος
Τοξότης - Σοδάλιθος 
Αιγόκερως - Χαλαζίας
Υδροχόος - Ακουαμαρίνα
Ιχθύες - Ίασπις

Αυτό το ξεχωριστό νομισματικό σετ από τη Σομαλιλάνδη περιλαμβάνει όλα τα ζώδια του
ζωδιακού κύκλου της δυτικής αστρολογίας. Είναι δυσεύρετη έκδοση και 
προσφέρεται σε εξαιρετική πολύπτυχη θήκη με πληροφοριακό υλικό.  





Κριός Ταύρος ΔίδυμοιΑιγόκερως Υδροχόος Ιχθείς

Καρκίνος Λέων Παρθένος Zυγός Σκορπιός Τοξότης



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.museumstore.gr
Ασφαλής περιήγηση

Κωδ. WD01 75€

Κωδ. WD02 45€

Κωδ. WD03 74,90€

Κωδ. WD04 149,90€

Πορσελάνη, Διάμετρος 35 εκ.

Η Μυθική Πιατέλα

Σπιτάκι για παιδιά







Ειδικά σχεδιασμένη μεγάλη πορσελάνη διαμέτρου 35εκ. με μυθικά ζώα και 
ανθρώπινες φιγούρες! Ιδανική για Χειμώνα η καλοκαίρι, για σαλάτες ή 
μακαρονάδες! Μπορείτε να το βάλετε στο πλυντήριο ή τον φούρνο 
μικροκυμάτων.

Κωδ. WD05 95€

20 x 20 εκ.
Υλικά :Ακρυλικό και Τσιμέντο
Διαστάσεις : 23 x 23 x 6 εκ.

Τρίλιζα
Το δημοφιλές παιχνίδι για μικρούς & μεγάλους!



Μικρό: 10 x10 x 5,5 εκ.

Μάρμαρο - Αλουμίνιο

Μεγάλο: 20 x 20 x 5,5 εκ.

Φρεάτιο 
Τα φρεάτια που συναντάμε στους δρόμους και τα πεζοδρόμια 
στην Ελλάδα, που ονομάζονταν μετατράπηκαν σε έγιναν κουτιά
φύλαξης! Κρύψτε τα μικροπράγματα της ημέρας όπως κλειδιά, 
γυαλιά και δεν θα τα πειράζει κανείς. Επιλογή δύο μεγεθών.

 Το Aurora Craft είναι ένα 
ανακυκλώσιμο χαρτόνι για παιδιά. 
    Το χαρτόνι που χρησιμοποιείται δεν περιέχει 
       χημικές ουσίες και είναι πιστοποιημένο 
       από τον ΕΛΟΤ με CE, για την ασφάλειά του. 
         Ανακυκλώνεται εύκολα, Βοηθά τα παιδιά 
              να καλλιεργούν τις κινητικές τους 
                  δεξιότητες και τη δημιουργικότητά τους 
                        ζωγραφίζοντας, δημιουργώντας την 
                           προσωπική τους "γωνιά". Έχει πολλά 
                              ανοίγματα και μια πόρτα για αερισμό 
                            και παιχνίδι.



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€

Το Αληθινό Μαργαριτοφόρο Όστρακο 

Βενετσιάνικο Περιδέραιο
Αυθεντικές πέρλες γυαλιού από το χέρι 
βενετσιάνων καλλιτεχνών, μια πανδαισία 
δροσερών χρωμάτων σε ένα κομψό 
περιδέραιο που φοριέται άνετα όλη 
μέρα, σε κάθε περίσταση.

Κολιέ με αυθεντικές πέρλες γυαλιού, 57 εκ. 
μήκος με εύκολο κούμπωμα, μέγεθος πέρλας 
1 x 2 εκ., με πουγκί για κοσμήματα.

Αυθεντικά κοσμήματα!

Διαστάσεις 5,8 x 3 εκ.

Κωδ.: IN-721853 59€

Ζήστε μία μοναδική εμπειρία: ανακαλύψτε
 ένα αυθεντικό μαργαριτάρι στην καρδιά
 ενός στρειδιού που διατηρείται σε ένα 
         κουτί με ερμητικό κλείσιμο. 

Φανταστείτε την απερίγραπτη 
χαρά σας! Το χρώμα του 

μαργαριταριού ποικίλλει
από το λευκό ως το 

μαύρο, όπως στη 
Μητέρα Φύση!

Διάμετρος μαργαριταριού 
4 ως 7 χιλ., μέσα σε μη 
εδώδιμο όστρακο, με αλυσίδα.

Κωδ.: 6RC399 19€

Κωδ.: 6RC083 47€

Καλοκαιρινό Φουλάρι «Νούφαρα»
Για τριάντα περίπου χρόνια, ο Claude Monet 
ζωγράφιζε νούφαρα σε άπειρες παραλλαγές 
συγχωνεύοντας το φως με  το νερό, τη βλάστηση 
και τις πινελιές των λουλουδιών. Σήμερα, τα 
αιθέρια νούφαρα του Monet συγχωνεύονται
αρμονικά με το μετάξι ενός υπέρκομψου 
φουλαριού.

Μουσελίνα μεταξωτή 100%, 32 x 160 εκ., 
στριφωμένη στο χέρι.

Κωδ.: 6FOU05 49€

DRAGONFLY Καρφίτσα
Καρφίτσα εμπνευσμένη από μια λάμπα 
Ti�any από το 1910 που ανήκει στο 
Μουσείο Τέχνης Chrysler. Κασσίτερος, 
επιχρυσωμένος και επισχωματισμένος



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

NEO
2018-2019

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 

Εκλεκτή ρητίνη, ύψος 16 εκ.

Κωδ. 6CI673 29€



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

Κωδ. 5MD218 38€

Η γοητευτική Σειρήνα 

Εκλεκτή ρητίνη με μπρούτζινο φινίρισμα στο χέρι, 
μήκος 29 εκ., ύψος 17 εκ., πλάτος 15 εκ.

Κωδ. 6CI175 97€

NEA
ΕΚΔΟΣΗ

Το κουτί Ερμιόνη

NEO

NEO

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.

Ανέκαθεν γοήτευε με τα μελωδικά τραγούδια της… Η γλυπτή 
φιγούρα της δεν θα αφήσει κανένα συλλέκτη ασυγκίνητο.



Έκανε πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του 1947 και γνώρισε αμέσως επιτυχία. 
Η καριέρα του τερματίστηκε το 1981, αφού πρώτα είχαν πουληθεί μισό 
εκατομμύριο κομμάτια, σε διάφορες παραλλαγές. Τι μοντέλο! Έχει 
αναπαραχθεί μόνο σε 2.000 συλλεκτικά μοντέλα. Κάντε αμέσως την 
κράτησή σας!

NEO . ΝΕΟ . ΝΕΟ . ΝΕΟ . ΝΕΟ . ΝΕΟ . ΝΕΟ . ΝΕΟ . ΝΕΟ . ΝΕΟ . ΝΕΟ . ΝΕΟ . ΝΕΟ . ΝΕΟ . ΝΕΟ .

ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΗΣ CITROËN 

Κωδ.: HSL013 79€ 69€

Συλλεκτικό μεταλλικό μοντέλο σε κλίμακα 1/18, 
μήκος 23,66 εκ., ανοίγουν οι πλευρικές και η πίσω θύρα.

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€

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€

ΔΩΡΟ: προσφέρεται με 
άγραφη κασέτα δώρο!

NEO
2018-2019 



500 Τόγκρογκ Μογγολία ,Ασήμι 999, 2017

500 Τόγκρογκ Μογγολία ,Ασήμι 999, 2017

Γοητευτικό Καλοκαιρινό Κολιέ με Πεταλούδα

Nόμισμα με πεταλούδα 3D Euphaedra neophron, Ασήμι 925

Nόμισμα με πεταλούδα 3D 
APORIA CRATAEGI  

Κωδ.: 6RC282B  59€

Η εκλεπτυσμένη δημιουργία της μοντέρνας δημιουργού
Joanna Charlotte χαρίζει ζωή σε αυτή την κομψή
πεταλούδα που θα βρει την ιδανική θέση της στο 
λακκάκι του λαιμού σας.

Αυθεντικό κόσμημα από εκλεκτή πορσελάνη 
τονισμένη με χρώμα και χρυσό, 
4,50 x 3,50 εκ. με κολιέ 
44 εκατοστών.

Κωδ.: MO0202022 163€ 129€

3D Εξωτικές Πεταλούδες

Ειναι μέλος της οικογένειας Nymphalidae και βρίσκεται στην ανατολική και νότια 
Αφρική. Αυτή η χαριτωμένη πεταλούδα παρατηρείται κυρίως σε πυκνά τροπικά 
δάση σε όλο το χρόνο, κυρίως όμως μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου. Ακόμη και 
ως κάμπια,δείχνει μια αξιοσημείωτη ποικιλία χρωμάτων. Μετά την μεταμόρφωση,
ειναι μια υπέροχη πεταλούδα με εντυπωσιακό μέγεθος. Το άνοιγμα των φτερών 
του θηλυκού φτάνει μέχρι και 78 mm. Αποκτήστε την γιατι οι προηγουμενες 
εκδόσεις εχουν εξαντληθεί.

Aυτό το πανέμορφο νόμισμα είνα αφιερωμένο στο 
είδος πεταλούδας Aporia Crataegi, 7η και τελευταία 
έκδοση της σειράς ''Εξωτικές Πεταλούδες''. Ενα 
μοναδικό νόμισμα λόγω του εφέ 3D και της νέας 
τεχνολογίας κοπής ''Smartminting''

Κάθεται, σχεδόν ζωντανά με 3D-τεχνική πάνω στο ασημένιο νόμισμα και μοιάζει θα μπορούσε να πετάξει μακριά σε 
οποιαδήποτε στιγμή.

Καλέστε μας στο:
210 99 69 888

Κωδ.: 030920-4 163€ 129€

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

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



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

Η Θεϊκή Γάτα Μπαστέτ 

Χαρίστε φως στον χώρο σας με το Φωτιστικό σε Τεχνοτροπία 
Ti�any σε ειδική προσφορά
Εμπνευσμένο από τα αριστουργήματα του κορυφαίου τεχνίτη του γυαλιού 
και καλλιτέχνη της Αρ Νουβό Louis Ti�any, το σώμα του φωτιστικού είναι 
από μέταλλο στιλβωμένο στο χέρι, με μπρούντζινη πατίνα. Ακολούθησε η 
επιλογή και το συνταίριασμα των ολοζώντανων χρωμάτων για τον
διάκοσμο, με τη λεπτή συνένωση των κρυστάλλων γυαλιού που συμβάλλουν 
στη δημιουργία ενός μαγευτικού φωτιστικού - έργου τέχνης. 

Φωτιστικό με κρύσταλλα, μέταλλο με μπρούντζινη 
πατίνα και εκλεκτή πολυρητίνη, απεικονίζεται 
μικρότερο από το φυσικό του μέγεθος, ύψος 36 εκ., 
πλάτος 27 εκ., λειτουργεί με κλασικό ρευματοδότη, 
λάμπα standard E27 ως 60W, δεν περιλαμβάνεται.

Κωδ.: 6MD157 244€ 178€

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΓΛΥΠΤΟ

Κωδ.: 6MD248 196€

Χάρη στις κομψές γραμμές της, η Γάτα Μπαστέτ είναι ένα από τα πιο 
πολύτιμα αριστουργήματα της αρχαιότητας που εκθέτει το Μουσείο 
του Λούβρου. Ο αρχαίος γλύπτης των φαραώ την απέδωσε να 
στέκεται στα πόδια της, σε στάση παρατήρησης, με τόση ζωντάνια 
που θαρρείς ότι θα ζωντανέψει. Σήμερα, η Γάτα Μπαστέτ έχει 
αναπαραχθεί πιστή στο πρωτότυπο σε συλλεκτικό αντίγραφο με τη 
σφραγίδα του ατελιέ που τη φιλοτέχνησε με μοναδική τέχνη. Αγέρωχη 
στο μαρμάρινο βάθρο της, με τις αρμονικές αναλογίες της, η Γάτα 
Μπαστέτ είναι ένα κομμάτι άξιο θαυμασμού που θα μαγνητίζει τα 
βλέμματα όπου κι αν τη στολίσετε.

Καλέστε μας στο:
210 99 69 888

Αναπαραγωγή σε εκλεκτή ρητίνη με την έγκριση του Γαλλικού Τμήματος Αρχαιοτήτων,
ύψος 195 χιλ., μήκος 140 χιλ., πλάτος 80 χιλ.

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



Από μικροΐνες με τα μαγευτικά χρώματα του Van Gogh και στις 
δύο όψεις, έτοιμα να τα στολίσετε στον χώρο σας ή να τα 
προσφέρετε δώρο. Περιλαμβάνεται το γέμισμα των 
μαξιλαριών!  
45 x 45 εκ.
Κωδ.: 6CN26A  58€  49€

Με την υπογραφή VanGogh!

«Ανθισμένη αμυγδαλιά»

«Ηλιοτρόπια»

Τα δύο Ποτήρια Σαμπάνιας Van Gogh
Ειδικά σχεδιασμένα για μία εκλεπτυσμένη εμπειρία, με λυγερή 
φόρμα που είναι τόσο ευχάριστη όταν τα κρατάς, και κοσμημένα 
με τις «Αμυγδαλιές» του Vincent Van Gogh, είναι ό,τι ακριβώς 
χρειάζεστε για να ζήσετε αλησμόνητες στιγμές με τον αγαπημένο 
ή την αγαπημένη σας.

Σετ 2 κρυστάλλινων ποτηριών σαμπάνιας, ύψος 27 εκ., 
χρυσό φινίρισμα, περιορισμένη έκδοση 1.999 σετ με κουτί δώρου.

Κωδ.: 6MD170 96€

Σετ Μαξιλαριών Van Gogh

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

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







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.

Κωδ.: 6CI875 19€

Το Ιμπρεσιονιστικό 
Καθρεφτάκι
Πολύ πρακτικό και κομψό 
καθρεφτάκι, απολύτως πιστό στο 
ύφος των κορυφαίων ζωγράφων
που έφεραν επανάσταση στην 
ιστορία της Τέχνης. Εσείς, 
κυρία μου, μπορείτε να το έχετε 
πάντα φυλαγμένο στην τσάντα 
σας, κι εσείς, κύριέ μου, να της το 
προσφέρετε δώρο!

Μεταλλικό, διάμετρος 7 εκ., σε κουτί δώρου.

Καλέστε μας στο:
210 99 69 888



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΤ 
Αποκτήστε το σετ 

- βραχιόλι, μικρά σκουλαρίκια, 
δαχτυλίδι, κολλιέ - 
με ειδική έκπτωση 

Κωδ. FXSET-01  203€ 179€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΤ 
Αποκτήστε το σετ 

- βραχιόλι, μεγάλα σκουλαρίκια, 
δαχτυλίδι, κολλιέ - 
με ειδική έκπτωση 

Κωδ. FXSET-01  213€ 189€

Βραχιόλι, Βελανιδιά

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

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

Από το Musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau.

Σχεδιασμένα απο τον Firmin Massot (1766-1849) με το αγαπημένο Ρουμπινι χρώμα της 
αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας. 
Από ελαφρυ γυαλί.

Ένα μοναδικό σετ απο φύλλα βελανιδιάς, εμπνευσμένο από το περίτεχνο χρυσό στεφάνι, που βρέθηκε στον τάφο 
του βασιλιά της Μακεδονίας, Φιλίππου Β', στη Βεργίνα, σεΤα κοσμήματα είναι χειροποίητα  από ορείχαλκο επίχρυσο 
24 καράτια. 

Σκουλαρίκια

Κωδ. BW400441 24,50€

Σκουλαρίκια, Βελανιδιά
Σκουλαρίκια, Βελανιδιά



Μικρό μεγεθος  3,5 εκ.
Μεγάλο μέγεθος 6,5 εκ.

Κωδ. FA 001501 39€
Κωδ. FA 001501 49€

Κολλιέ, Βελανιδιά



Κωδ. P3060107 95€







Δαχτυλίδι, Βελανιδιά
Κωδ. P3060104 29,50€

Κωδ. P3060101 39,50€

Κοσμήματα Josephine

ΣΕΤ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ "ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ"



Κωδ. BZ400115 69,50€
Κολλιέ



Τα κοσμήματα είναι αιώνια

 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 

Λείο ξύλο με χρυσό φινίρισμα στο χέρι, μέταλλο με μπρούτζινη αντίκ πατίνα, 
μήκος 18 εκ., ύψος 11 εκ., πλάτος 6 εκ.

Κωδ. 6RC109 135€

ΚΑΙ ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ!

NEO

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.

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.

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€



 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Κωδ.: 6FOU20 79€  59€Κωδ.: IN-718339 198€

100% μετάξι με τουίλ ύφανση, 
88 x 88 εκ.

Από Ατσάλι,
Πατιναρισμένο σαν Σκουρια,
Διάμετρος: 50 εκ.

Μεταξωτό Μπλε 
Καρέ Φουλάρι

ΜΠΑΛΛΑ ΚΗΠΟΥ  "FOLIAGE"

Με πηγή έμπνευσης τα 
διάσημα φαγεντιανά της 
Ρουέν και τα αριστουργήματα 
των Σεβρών με τα διαχρονικά 
μοτίβα και την ανυπέρβλητη 
κομψότητα, ένα μεταξωτό 
φουλάρι που αποτελεί 
δείγμα αλάνθαστου γούστου.

Η σφαιρική επιφάνεια είναι 
κατασκευασμένη από ένα 
λεπτό πλεκτό στριμμένο 
μέταλλο που πραγματικά 
τραβούν την προσοχή και 
τον θαυμασμό των φίλων 
σας! Χαλύβδινο φύλλο με 
πατίνα σκουριάς.

Γνωστές από την αρχαιότητα, οι βεντάλιες πρωταγωνιστούν στην εποχή μας περισσότερο από ποτέ. Αυτές που σας 
προτείνουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διακοσμητικά, αλλά και ως κομψά, όμορφα και χρήσιμα αξεσουάρ. 
Πρόκειται για εκλεπτυσμένες βεντάλιες για γυναίκες με εκλεπτυσμένο γούστο. Βιαστείτε: λιγότερο από 100 κομμάτια 
είναι διαθέσιμα! 
Χαρακτηριστικά: ξύλο συκομουριάς και τυπωμένο βαμβάκι, με θήκη, διαστάσεις ανοιχτές 40 x 21 εκ.

Καλλιτεχνική έκδοση σύμφωνα με τα αρχεία 
του διάσημου Εργαστηρίου.

Κωδ.: 6CF016 57€ 49€

Τελευταία 
κομμάτια

Βεντάλια Λουλούδια & Μπουκέτα
Από το έργο του Φρανσουά Μπουσέ, 

Εργοστάσιο Γκομπελέν.
Κωδ.:6CF022 57€ 49€

NEO KOMMATI

Αγγελική βεντάλια
Καλλιτεχνική έκδοση σε ύφος Αρ Νουβό

του Εμίλ Γκαλέ, Νανσύ.

Κωδ.: 6CF024 49€

Βεντάλια Πουλιά
Καλλιτεχνική έκδοση με μοτίβο 

από φαγεντιανό της Ρουέν.

Κωδ.: 6CF017 57€ 49€

Κομψότατες βεντάλιες, επίσης διαθέσιμες!

Τελευταία 
κομμάτια

Τελευταία 
κομμάτια

Βεντάλια Αίγλη των Σεβρών

Κωδ.: 6CF029 35€

Εξαιρετικά πρωτότυπη, και κυρίως 
εξαιρετικά χρήσιμη για τις ζεστές 
μέρες, για δική σας χρήση ή για να 
δωρίσετε ένα εκλεκτό αντικείμενο 
με το διαχρονικό, μυστηριώδες, 
γαλήνιο μειδίαμα που ζωγράφισε 
ο Λεονάρντο ντα Βίντσι! 

Η «επίσημη» βεντάλια του αριστουργήματος

ΒΕΝΤΑΛΙΑ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ»

Χαρακτηριστικά: εγκεκριμένο από το 
Μουσείο του Λούβρου, 
βαμβάκι και ξύλο,
 διαστάσεις ανοιχτή 40 x 21 εκ.







Κυκλαδικό ειδώλιο παιδικό κόσμημα. Το σχήμα του και τα 
χαρακτηριστικά δείχνουν ότι είναι αυτό του τύπου με τα 
διπλωμένα χέρια και χρονολογείται ανάμεσα στο 2800 - 2100 π.X. 
Δημιουργήσαμε αυτό το ιδιαίτερο κόσμημα για τους μικρούς μας 
φίλους και το προσφέρουμε με μαύρο και μπλε θαλασσί κορδόνι 
για να μπορούν να επιλέξουν ανάλογα την εποχή!

Το «πράσσειν άλογα» λοιπόν, δεν είναι πράσινα άλογα 
όπως πιστεύει πολύς κόσμος, αλλά αρχαία ελληνική 
έκφραση προέρχεται από το  «πράττω» ή/και «πράσσω» 
και του «άλογο» που σημαίνει λογική με το α στερητικό, 
πράσσειν άλογα, το να κάνει κανείς παράλογα πράγματα!

Με έμπνευση τον Κυκλαδικό Πολιτισμό.
4χιλ plywood, 10 x 10 x 10 εκ.

1. Ταύρος
Μυκηναϊκός Πολιτισμός,1300 π.Χ.

2. Κότα
Λαϊκή Τέχνη - Κέντημα

3. Κόκορας
Λαϊκή Τέχνη - Κέντημα

4. Άλογο
Αιτωλία,  8ος αι π.Χ.

5. Κεφαλή
Κυκλαδικός Πολιτισμός  3300 - 1100 π.Χ.

Mε Οψιδιανό
4εκ. x 8εκ. x 8χιλ.

Mε Παντατίφ
4εκ. x 4,5εκ. x 2χιλ.

Ασημένιο μασίφ 925° 
Διαστάσεις: 2,5 εκ. x 1 εκ. x 2χιλ.

Unisex: Γκρί / Παιδικό: Κόκκινο

Κωδ. FA 001512 84,90€

Κωδ. FA 001513 54,90€

Κωδ. FA 001515 19,90€

Κωδ. WD08 29€

Κωδ. WD09 65€ το σετ

Κυκλαδικό ειδώλιο, Μινιόν Παντατίφ

Τ-shirt “Πράσσειν Άλογα”





3d Puzzles



Κυκλαδικό Αστέρι 
Κυκλαδικός πολιτισμός..

Unisex

Kids

Το κόσμημα "Κυκλαδικό Αστέρι" πήρε την ονομασία του 
από τα σχέδια που διακοσμούσαν τα "τηγανόσχημα" 
αρχαία πήλινα αγγεία, που ανακαλύφθηκαν κυρίως στη 
Σύρο. Στη περιοχή αυτή βρέθηκε και η μαύρη πέτρα, ο 
Οψιδιανός.. Aπό καθαρό ασήμι 999°, προσφέρεται με μαύρο 
σατέν κορδόνι.Τα τηγανόσχημα σκεύη κατασκευάζονταν στις 
Κυκλάδες από την Πρωτοκυκλαδική περίοδο και αργότερα 
έφτασαν μέχρι την Ασία και την υπόλοιπη Ελλάδα, μέσα από 
το εμπόριο των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου.



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.

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

Κωδ. FX 004059 45€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΤ 
Αποκτήστε το σετ 

- βραχιόλι, σκουλαρίκια, δαχτυλίδι - 
με ειδική έκπτωση 

Κωδ. FXSET-01  109€ 89€

Ελιά Δαχτυλίδι, Επίχρυσο 

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

Κωδ. FX 004052 24,50€

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.



Κάθε φωτιστικό είναι 
μοναδικό, κοσμημένο με γυάλινα 

κρύσταλλα με ολοζώντανα 
χρώματα, που συναρμολογούνται 

ένα προς ένα. Το αποτέλεσμα αυτής 
της λεπτής εργασίας είναι 

εκθαμβωτικά φωτιστικά που 
μαγνητίζουν το βλέμμα όπου κι αν 

τα στολίσετε.

Το Φωτιστικό «Σ’ αγαπώ»
Σαν αληθινό μπουκέτο, με ένα τριαντάφυλλο 
για κάθε λέξη της πιο όμορφης 
δήλωσης αγάπης.
Γυαλί δεμένο με μέταλλο, εκλεκτή 
πολυρητίνη, διάμετρος 31 εκ., 
ύψος 60 εκ., λειτουργεί με ρεύμα 
(κλασικός ρευματοδότης),
λάμπα standard E14 των 40W 
ή ισοδύναμη λάμπα Led, 
δεν περιλαμβάνεται.

Κωδ.: 6MD161 269€

Ραντεβού με τον Louis C. Ti�any
Ο Πάπας της Τέχνης του Γυαλιού και της Αρ Νουβό
Ζωγράφος και κορυφαίος υαλοτεχνίτης από τη Νέα Υόρκη κι ένας από τους πιο διάσημους 
καλλιτέχνες της Αρ Νουβό. Τελειοποίησε την επεξεργασία της οπαλίνας, λάνσαρε μοναδικά 
διακοσμητικά έργα και μεγαλούργησε στα βιτρό του που ξεχείλιζαν από φως. Δέχτηκε 
αναρίθμητες επίσημες παραγγελίες και τιμήθηκε με πολλά χρυσά μετάλλια, κυρίως στις 
Παγκόσμιες Εκθέσεις (Παρίσι, Σικάγο, Τορίνο, Αγία Πετρούπολη). Τα διάσημα φωτιστικά του είναι 
περισσότερο από ποτέ σπάνια και περιζήτητα συλλεκτικά κομμάτια. Σας παρουσιάζουμε νέα, 
ακυκλοφόρητα φωτιστικά, απολύτως πιστά στο πνεύμα του έργου του.

Το Πουλί τύπου «Ti�any»

Κωδ.: 6MD165 219€

Κωδ.: 6MD156 269€

Εξαιρετικές λεπτομέρειες με πολύ θερμά 
  χρώματα.

Γυαλί δεμένο με μέταλλο, εκλεκτή πολυρητίνη, 
διαστάσεις 38 x 26 x 30 εκ., λειτουργεί με ρεύμα 
(κλασικός ρευματοδότης), λάμπα standard E14 των 
40W ή ισοδύναμη λάμπα Led, δεν περιλαμβάνεται.

Το Φωτιστικό «Καμπανούλα»
Βγαλμένο θαρρείς από παραμύθι, με 
εξαιρετικά πρωτότυπο πόδι, θερμά 
χρώματα και κομψή φόρμα τουλίπας, 
δημιουργεί μία γλυκιά, ονειρική, 
μαγευτική ατμόσφαιρα... 

Γυαλί δεμένο με μέταλλο, διάμετρος 11 εκ., 
ύψος 26 εκ., λειτουργεί με ρεύμα 
(κλασικός ρευματοδότης), 
λάμπα standard E14 έως 40W, 
δεν περιλαμβάνεται.

Κωδ.: 6MD155 99€

Το Φωτιστικό «Σταφύλια»

               Γυαλί δεμένο με μέταλλο, εκλεκτή πολυρητίνη, 
      διάμετρος 30 εκ., ύψος 48 εκ., λειτουργεί με
    ρεύμα (κλασικός ρευματοδότης), λάμπα 
  standard E27 των 60W ή ισοδύναμη 
λάμπα Led, δεν περιλαμβάνεται.

ΥΠΕΡΟΧΟ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.museumstore.gr
Ασφαλής περιήγηση



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€

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

Η γκουρμέ γάτα

Μυθιστόρημα με γάτες
 Κωδ. 6CN227 45€



NEO



Louis C. Ti�any
Και το Φως εγένετο Όμορφο!

Το Φωτιστικό με τις 
Πεταλούδες

NEΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ!

MUSEUM STORE
Σαμουήλ Κούγκι 10
173 42 Άγιος Δημήτριος

Κωδ.: 6MD164 159€ 144€

Με τη λυγερή φόρμα του και τα λαμπερά του κρύσταλλα, είναι ατμοσφαιρικό από 
μόνο του, ενώ μεταμορφώνεται σε ασύλληπτη οπτασία όταν ανάβει το φως! Όλη η
τεχνοτροπία του διάσημου τεχνίτη του γυαλιού με τις περιζήτητες Αρ Νουβό 
δημιουργίες υπάρχουν σε αυτό το φωτιστικό που θα εκθειάσει τον χώρο σας.

Γυαλί, μέταλλο και εκλεκτή πολυρητίνη, ύψος 35 εκ., πλάτος 12,50 εκ., λειτουργεί 
με κλασικό ρευματοδότη, λάμπα standard E14 των 25W ή ισοδύναμη Led 
(δεν περιλαμβάνεται).

Ρεσό «Το Μεγάλο Κύμα»
Σε εκλεκτό κρύσταλλο, κοσμημένο 
και φινιρισμένο στο χέρι, 
περιλαμβάνεται κερί, 12 x 13,50 εκ.

Κωδ.: 6CN293 39€

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

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€



Έφτασαν τα πιο σπάνια 2CV!     
Αυθεντικά αντίγραφα μοντέλων που ενδεχομένως δεν είναι ευρέως γνωστά, αλλά ασκούν μοναδική 
γοητεία στους συλλέκτες ή στους λάτρεις των αυθεντικών μοντέλων!

Η Bretonne επέστρεψε!
Κυκλοφορώντας από το 1948 σε διάφορες εκδοχές 
και ειδικές σειρές,το 2CV είναι η επιτομή 
του κλασικού γαλλικού αυτοκινήτου. 
Εδώ σε μία ακυκλοφόρητη έκδοση 
εμπνευσμένη από το μοντέλο του 
1978, περιορισμένη σε 1.000 
αντίγραφα!

Citroen 2CV «Bretonne»
Μεταλλικό αντίγραφο σε 
κλίμακα 1/18, μήκος 21 εκ.

Κωδ.: HSL018 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€  59€

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ

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



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€

Ιππότης
με ξίφος

Κωδ. 5CN522 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

Σταυροφόρος 
με πέλεκυ

Ναΐτης με το
ξίφος του

Κωδ. 5CN535 29€

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€

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

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



ΟΙ ΘΡΥΛΙΚΕΣ ΝΤΙΒΕΣ...ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! 





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!



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€

TRACTION 11 CV ΤΥΠΟΣ 1937



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€

NEO

NEO

NEO

Το Διάσημο Πυροσβεστικό 4L

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!



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!

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.museumstore.gr
Ασφαλής περιήγηση



Ο ΕΞΟΧΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ TALBOT - LAGO ΚΟΥΠΕ 1937

Κωδ. HVMC166 544€

NEO

ΤΟ ALOUETTE ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

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

Κωδ. HVP710 188€

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!

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.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ JEEP G.I. 

Μνημείο από μόνο του, είναι το Jeep που 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€



Καλέστε μας στο:
210 99 69 888

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.

NEO

NEO

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€

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€

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. 



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€



NEO

NEO

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€



Αυθεντικό κρεμαστό λαιμού Βενετσιάνικη σταγόνα 

Κωδ. 6RC328 45€

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

NEO
Τα αυθεντικά μουράνο
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.

Κωδ. 6CN407 119€ 99€

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.
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Υπογραφή

Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής σας

 Με τραπεζική κατάθεση

Με Αντικαταβολή

Με Πιστωτική κάρτα (Diners, American Express, Visa, Mastercard)

n°                ΛΗΞΗ

Ημερομηνία

CVV (τα 3 τελευταία ψηφία στο πίσω μέρος)

 
 

 

Όνομα: ...............................................................................................................................................................

Επώνυμο: ...........................................................................................................................................................

Οδός: .................................................................................................. Αριθμ.: ...................................................

Περιοχή: .............................................................................................................................................................

Πόλη: .......................................................................... ΤΚ: .................................................................................

Ε-mail:....................................................................... @ ...................................................................................

Τηλ. Κιν.: ..............................................................................................................................................................

Τηλ. Σταθερό: .......................................................................................................................................................

Για να λαμβάνετε τις προσφορές μας
με e-mail, εγγρραφείτε στην 

ιστοσελίδα μας

www.museumstore.gr

 

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή ΣΥΝΟΛΟ

Έξοδα συσκευασίας και αποστολής ................................................................................................................. 6,95€

ΣΥΝΟΛΟ .........................................................................................................................................................................................

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και 
εγγυημένα για την αυθεντικότητά τους 
και την προέλευση τους. Κάθε αποστολή 
συνοδεύεται από τη Απόδειξη Λιανικής 
Πώλησης.
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στην 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: 
Εάν ένα προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες σας, μπορείτε να το επιστρέψετε 
εντός 15 ημερών στην αρχική συσκευασία 
του για ανταλλαγή ή επιστροφή χρημάτων.

Οι εικονες δεν είναι δεσμευτικές. Με την 
επιφύλαξη των τυπογραφικών σφαλμάτων. 
Η πράξη Προστασίας Δεδομένων της 6ης 
Ιανουαρίου 1978 εγγυάται το δικαίωμα 
πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων 
που σας αφορούν. Εάν δεν επιθυμείτε να 
λαμβάνετε προσφορές ενημερώστε μας 
αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τη 
διεύθυνσή σας.

ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MUSEUM STORE

www.museumstore.gr

• Σαμουήλ Κούγκι 10, 173 42, Άγιος Δημήτριος
• τηλ.: 210 99 69 888 

• www.museumstore.gr

Για παραγγελίες 70€ και άνω 
Παραλαμβάνετε ένα δώρο έκπληξη!
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