
ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΑΣ:
 Το Ιστορικό Χαρτονόμισμα
Το χαρτονόμισμα των 0€ ΗΠΑ-Βόρεια 
Κορέα με κάθε παραγγελία σας 
άνω των 79€ από τον ολοκαίνουριο 
κατάλογό μας!

5€, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΤΟΥΛΙΠΑ Κ. ΓΟΥΛΙΜΗ, ΕΛΛΑΔΑ, 2019

Ενα εξαιρετικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ νόμισμα με διεθνή "καριέρα" 
γιατι απεικονίζει τη τουλίπα, που πήρε το όνομα της 

από τον βοτανολόγο Κωνσταντίνο Γουλιμή.
Σε ειδικό blister, με ζωντανά χρώματα, είναι πραγματικό 
κόσμημα!
5€, Cu/Ni, 30,5 χιλ., 5.000 τμχ. παγκοσμίως
Κωδ. BOG-2019-10  39,90€

Έκδοση 1η
2020



Με μεγάλη χαρά σας 
παρουσιάζουμε τη νέα μας 
έκδοση με τις πιο ενδιαφέρου- 

σες προτάσεις μας για τους 
λάτρεις των σπάνιων νομισμάτων 

και των πρωτότυπων εκδόσεων. Όλα τα νομίσματα 
είναι επιλεγμένα ένα προς ένα για το ξεχωριστό 
ενδιαφέρον που παρουσιάζουν και είναι αυθεντικά. 
Υπάρχουν μοναδικές ευκαιρίες απόκτησης από 
τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε. 
Κάντε την παραγγελία σας άφοβα, αφού έχετε 
πάντα το δικαίωμα επιστροφής αν δεν μείνετε 
100% ικανοποιημένοι!

               Με εκτ ίμηση
            Coins Club Greece

10€ ΙΠΠΟΣΥΝΗ 2019
ΑΣΗΜΙ ΕΓΧΡΩΜΟ

ΕΥΚΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Επισκεφθείτε επίσης το site μας 
coinsclub.gr

Εγγύηση πληρωμής

210 99 69 888  sms 6944344765
Δευτ. έως Παρ. 10:00 - 16:00

Coins Club Greece
Σαμουήλ Κούγκι 10 17342

Άγιος Δημήτριος

ΟΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΕΣ 
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ 
ΕΓΧΡΩΜΟ 

Πολύ όμορφη ακυκλοφόρητη αξία με μεγαλόπρεπο 
θέμα, τον αυτοκράτορα Μαξιμιλιανό, διάσημο 
για την επιδεξιότητά του στα τουρνουά 
και τις μεσαιωνικές μονομαχίες.
Ασήμι 925‰, Ø 32 χιλ., 16,82 γρ., 
Proof φινιρισμένο με χρώματα, 
με πιστοποιητικό και όμορφη 
κασετίνα.

Κωδ. 1CP230 - 79€

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΡΑ!

Κόπηκε μεταξύ 2005 και 2010 και είναι ειδικά 
επιχρωματισμένο προς μεγάλη τέρψη των συλλεκτών.
Αίγυπτος, Ø 24 χιλ., 8,50 γρ., σε προστατευτική 
κάψουλα, με κάρτα-πιστοποιητικό.

Κωδ. 1CP471 -  17€ 10€

Επίσης διαθέσιμο:
10€ ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΠΠΟΣΥΝΗ ΣΕ ΑΣΗΜΙ

Ασήμι 925‰, Ø 32 χιλ., 16,82 γρ., 
το επίσημο σετ.
Κωδ. 1CP231 - 59€

Τηλεφωνικές
Παραγγελίες

210 9969 888
ΝΕΟ



• ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Τηλεφωνικές
Παραγγελίες

210 9969 888

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΡΙΑΛΤΟ!

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΤΟ ΜΙΣΟ ΔΟΛΑΡΙΟ 
D-DAY 
Την 6η Ιουνίου 2019, ο κόσμος τίμησε 
τη Μεγάλη Συμμαχική Απόβαση στις 
ακτές της Νορμανδίας το 1944. 
Το αξιομνημόνευτο μισό δολάριο 
Kennedy επιχρωματίστηκε ειδικά 
για το ιστορικό γεγονός.
ΗΠΑ 2019, νομίμου κυκλοφορίας, 
Ø 30,60 χιλ., με πιστοποιητικό.

Κωδ. 1CP598 - 14€

ΝΕΟ

10€ 2019
Στους αιθέρες!
Η εκπληκτική ακυκλοφόρητη αξία 
της Γερμανίας με ένα παραπέντε 
στις Άλπεις, το οποίο περιβάλλεται 

από ένα ένθετο ημιδιαφανές 
δαχτυλίδι από πολυμερές με 
την επιγραφή «στους αιθέρες»!
Χαλκονικέλιο και πολυμερές, 
Ø 28,75 χιλ., 9,80 γρ.

Κωδ. 1CP196 - 27€

ΝΕΟΑναμνηστικό χαρτονόμισμα 0€ Βενετία

Η θρυλική πολιτεία απέκτησε πρόσφατα το δικαίωμα να εκδώσει το δικό της 
αναμνηστικό χαρτονόμισμα, τυπωμένο σαν αληθινό τραπεζογραμμάτιο, με 
φιλιγκράν ασφαλείας και μοναδικό αριθμό, το οποίο φυσικά δεν κυκλοφορεί!
Καινούριο, 133 x 72 χιλ.
Κωδ. 1BZ100 - 6€



Χρησιμοποιήστε τον Απαντητικό Φάκελο 
για Δωρεάν Αποστολή της παραγγελίας σας!

210 99 69 8888 www.coinsclub.gr 

Συλλεκτικός Κόσμος - Coins Club Greece Σαμουήλ Κούγκι 10 17342  
Άγιος Δημήτριος

Το αυθεντικό

 

– ΠΡΟΣΦΟΡΑ –
Το σετ έκθεσης

ΝΕΟΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΓΚΟΥΡΟ
2019 ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΥΣΟ 

Επωφεληθείτε από 
τη χαμηλή τιμή

Με προέλευση από την Αυστραλία, 
είναι το πιο εμβληματικό νόμισμα που 
έχει κοπεί σε ποιότητα Λαμπερού 
Ακυκλοφόρητου (ΒU). Προσφέρεται 
ολοκαίνουριο, τοποθετημένο σε κάψουλα 
για να διατηρείται η ομορφιά και 
η συλλεκτική αξία του. Αποθησαυρίστε 
ένα ή περισσότερα τεμάχια… τώρα είναι 
η στιγμή για να επωφεληθείτε!
Αυστραλία, καθαρός χρυσός 999‰, 
νομίμου κυκλοφορίας, Ø 11,60 χιλ., 
0,50 γρ., με επίσημο σετ.

Κωδ. 1CP906F - 79€  59€

Εξαιρετική επιλογή για τη 
συλλογή σας ή για δώρο!

ΜΙΣΟ ΔΟΛΑΡΙΟ ΘΡΥΛΙΚΟΣ ELVIS
 O Elvis ζει… σε αυτά τα εξαιρετικά 

ειδικά επιχρωματισμένα μισά δολάρια 
Αμερικής που κοσμούνται με ένα 
από τα πιο όμορφα πορτρέτα 
του βασιλιά του ροκ εν ρολ!
Μισό δολάριο Kennedy νομίμου 
κυκλοφορίας, ειδικά επιχρωμα- 
τισμένο από ιδιωτικό ινστιτούτο, 
Ø 30,60 χιλ., με πιστοποιητικό, με 

την έγκριση των δικαιούχων © Elvis.

Κωδ. 1CP597 – 17€ΝΕΟ

Παραγγελία από το τηλέφωνο Παραγγελία από το ίντερνετ



Μωρό μου καλωσήρθες! 
Γιορτάστε τις πρώτες μοναδικές και αγαπημένες 
στιγμές με αυτό το αναγλυφο νόμισμα-φυλαχτό! 
10$, 15,5yρ., Ασήμι 999, Proof, Καναδάς, 2019 
Κωδ. ΜΑΡΟΟ6 - 99€

Καλή Τύχη! 
Ασημένιο τετράφυλλο τριφύλλι με βαθύ ανάγλυφο, 
περίτεχνο σχεδιασμό και εκλεπτυσμένη χάραξη 
για καλή τύχη! 
Παλάου, 2018, 5 δολάρια, 1 oz, 
Ασήμι .999, 38,61 χιλ., Αvτίκ φινίρισμα 
Κωδ. ΜΑΡΟ 14 - 129€ 

Το Φυλαχτό!
Ενας Άγγελος, ένας φύλακας, ένα τρυφερό δώρο για τους 
αγαπημένους σας για τη γιορτή του Αγίου  Βαλεντίνου, 
τη γιορτή της Μητέρας ή οποιαδήποτε άλλη περίσταση! 
Σαμόα, 2018, 1/2$, 8,75 yρ., Ασήμι .999, 32,5 χιλ., 
BU, επάργυρο 
Κωδ. ΜΑΡΟΟ2 - 19,50€

ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 
ΣΤΙΓΜΕΣ!

Τα ολοκαίνουρια νομίσματα της Σεληνιακής Σειράς τιμούν
το «Έτος του Χοίρου» και είναι περίτεχνα κοσμημένα 
με αυθεντικό νεφρίτη ή με καλλιεργημένο μαργαριτάρι. 
Φίτζι, 2020, 10 $, 1oz, Ασήμι .999, 40 χιλ., 
Καλλιεργημένο μαργαριτάρι 
Κωδ. ΜΑΡΟ16 - 145€

Λάος, 2020, 2000 ΚΙΡ, 
2 oz, Ασήμι .999, 
55 χιλ., Νεφρίτης 

Κωδ. ΜΑΡΟ17 - 290€ 

Η ετήσια Ειδική Έκδοση Με Μάργαρο
Το κινέζικο «Έτος του Χοίρου» 
απεικονίζεται σε όμορφα νομίσματα
με εντυπωσιακό ένθετο από μάργαρο! 
Νησιά Σολομώντα, 2079, 25 δολάρια, 
5 ΟΖ, Ασήμι .999, 65 χιλ., Proof 

Κωδ. ΜΑΡΟ18 - 495€

Η ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ



ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΥΣΟ 5$ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΕΓΕΩΝΑ 

www.coinsclub.gr

10 ΦΡΑΓΚΑ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΟΣ ΤΥΠΟΣ 1941

5 ΦΡΑΓΚΑ ΒΟΣΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1943

ΝΕΟ

Τα ιστορικά γαλλικά χαρτονομίσματα 
είναι πίνακες ζωγραφικής!

Περιορισμένη προσφορά, μην τη χάσετε!
Αποκτήστε τα 2 ιστορικά χαρτονομίσματα και 

επωφεληθείτε από επιπλέον έκπτωση 11€!
Σετ 5F Βοσκός και 10F Μεταλλωρύχος

Κωδ. 1CL901 - 84€ 59€

Η Αμερικάνικη Λεγεώνα, η οποία ιδρύθηκε στο Παρίσι 
το 1919, εμπνέει τις νεότερες γενιές με τους βετεράνους 
πολεμιστές και τα κατορθώματά της. Το πολύτιμο δολά- 
ριο νομίμου κυκλοφορίας σηματοδοτεί την εκατοστή 
επέτειό της. Διακρίνουμε τον Πύργο του Άιφελ και 
το V για το Victory (νίκη) στον εμπροσθότυπο.
ΗΠΑ, 2019, χρυσός 900‰, 8,35 γρ., Ø 21,60 χιλ., 
με πιστοποιητικό και όμορφη κασετίνα.

Κωδ. 1CP919 - 599€

ΖΗΤΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

σε φίλους σας στο  
210 9969 8888 

Εκδόθηκε από την Κυβέρνηση του Βισύ και είναι 
αφιερωμένο στις αξίες «Εργασία, Οικογένεια, 
Πατρίδα» με τον μεταλλωρύχο και τη σκαπάνη 
στον ώμο του. Στον οπισθότυπο, 
μια μητέρα κρατά το παιδί της 
στην αγκαλιά της με φόντο μια 
σκηνή οργώματος και ένα χωριό.
118 x 75 χιλ., τουλάχιστον 
πολύ καλή ποιότητα (VF).
Κωδ. 1CI060 - 35€ 29€

Σχεδιασμένα και χαραγμένα με μοναδική τέχνη, αυτά τα αριστουρ- 
γήματα σε μινιατούρα καθρεφτίζουν μια ολόκληρη εποχή.

Η εικόνα του βοσκού των Πυρηναίων φιλοτεχνή- 
θηκε από τον ζωγράφο Clément Serveau, προτού 
εκδοθεί τον Αύγουστο του 1943 από την Τράπεζα 

της Γαλλίας. Στον οπισθότυπο, 
μια τυπική γυναίκα από το Αζάν 
με φόντο λουλούδια γύρω 
από το φιλιγκράν.
100 x 65 χιλ., τουλάχιστον 
πολύ καλή ποιότητα (VF).

Κωδ. 1CI058 - 49€ 41€



ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Τα νομίσματα είναι πιστοποιημένα και εγγυημένα για την αυθεντικότητά τους και την προέλευση τους. Κάθε αποστολή συνοδεύεται από  την Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.

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 τ ων δεδομένων που σας 
αφορούν. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προσφορές ενημερώστε μας αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας.

Coins Club - Σαμουήλ Κούγκι 10, Άγιος Δημήτριος 173 42, Τηλ.: 210 99 69 888, info@coinsclub.gr, www.coinsclub.gr

Τα πρώτα νομίσματα 2020 
Έτος του Ποντικού

Σύμφωνα με το Κινεζικό Σεληνιακό Έτος, είναι η σειρά του ποντικού να γιορταστεί το 2020. Είναι 
ένα πολύ όμορφο συλλεκτικό θέμα με εξαιρετικά περιζήτητες κοπές. Είναι επίσης μια πολύ 
καλή ιδέα για πρωτότυπο δώρο στους αγαπημένους σας. Μην καθυστερήσετε να κάνετε την 
επιλογή σας πριν από τις αναμενόμενες αυξήσεις των τιμών!

Οι πρώτες γαλλικές κοπές 2020!
Εκδόθηκαν από το Γαλλικό Νομισματοκοπείο του Παρισιού σε συλλεκτική ποιότητα και σε 
εξαιρετικά περιορισμένο τιράζ και προοιωνίζονται την πρώτη επιτυχία του 2020 υπό τον 
αστερισμό του Ποντικού! 
Το αεικινητο ζώο μοιάζει να βγαίνει από το νόμισμα μέσα από ένα φόντο κινεζικής έμπνευσης. 
Υπέροχο, δεν συμφωνείτε;

10€ ΑΣΗΜΙ ΓΑΛΛΙΑ 2020
Ασήμι 900‰, Ø 37 χιλ., 22,20 γρ., Proof, 2.500  τμχ., 
με κασετίνα και πιστοποιητικό.

Κωδ. 1CM100 - 63€ 59€

20€ ΑΣΗΜΙ ΓΑΛΛΙΑ 2020
Είναι η πιο όμορφη εκδοχή σε ποιότητα Proof με εξαιρετικά 
υψηλό ανάγλυφο: η χάραξη είναι έως 15 φορές υψηλότερη 
από το συνηθισμένο!

Καθαρό ασήμι 999‰, Ø 37 χιλ., 31,10 γρ., Proof, 2.500 τμχ., 
με εξαιρετικά υψηλό ανάγλυφο!

NEA

ΣΠΑΝΙΟ

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στην 

  

Κωδ. 1CM100B - 115€ 90€
50€ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
ΓΑΛΛΙΑ 2020
Καθαρός χρυσός 999‰, Ø 22 χιλ., 7,78 γρ., 
Proof, 888 τμχ.

Κωδ. 1CM480 - 650€ 590€

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

Τηλ. 210 99 69 888
www.coinsclub.gr



ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΓΚΟΥΡΟ
ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΟ 
Αυστραλία, καθαρό ασήμι 
999‰, 31,10 γρ., Ø 40,60 χιλ., 
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP202 - 29€

ΛΙΡΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΑΣΗΜΙ 
Καθαρό ασήμι 999‰, 
31,10 γρ., Ø 38,10 χιλ., 
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP173B - 35€

ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΟΥΚΑΜΠΟΥΡΑ
ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΟ 
Αυστραλία, καθαρό ασήμι 999‰, 
31,10 γρ., Ø 40,60 χιλ.,
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP203 - 25€

ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΟΑΛΑ
ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΟ 
Αυστραλία, καθαρό ασήμι 
999‰, 31,10 γρ., 
Ø 40,60 χιλ., με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP212 - 29€

2 ΛΙΡΕΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΘΥΡΕΟΣ 
Μεγάλη Βρετανία, καθαρό 
ασήμι 999‰, 31,10 γρ., 
Ø 38,61 χιλ., με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP224 - 35€

ΔΟΛΑΡΙΟ ΠΗΓΑΣΟΣ 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, 
με το μυθικό φτερωτό άλογο. 
Καθαρό ασήμι 999‰, 31,10 γρ.,
Ø 38,60 χιλ., με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP172B - 41€ 

100 ΣΕΛΙΝΙΑ
ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 
Σομαλία, καθαρό ασήμι 
99,99%, 31,10 γρ., 
Ø 39 χιλ., με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP205 - 29€

ΝΕO ΝΕO

ΝΕO

ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΟΥΓΚΕΡΑΝΤ
ΑΣΗΜΙ 
Νότια Αφρική, καθαρό ασήμι 
999‰, 31,10 γρ., 
Ø 38,70 χιλ., με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP219 - 29€

10€ ΑΣΗΜΙ
ΣΠΟΡΕΑΣ 
Γαλλία, ασήμι 900‰, 
Ø 37 χιλ., 22,20 γρ., τιράζ 
3.000 τμχ., με κασετίνα.
Κωδ. 1CM081 - 55€

Με μέγιστη περιεκτικότητα σε ασήμι, είναι εξαιρετικά περιζήτητα από τους 
συλλέκτες αλλά και απ’ όσους επιθυμούν να κάνουν ένα ξεχωριστό δώρο. 

Πρόκειται για νομίσματα - ορόσημα από όλο τον κόσμο! 
                               

 Τα μεγάλα ασημένια νομίσματα 2019 - 2020           που δεν πρέπει να λείπουν από καμία συλλογή!



 
 pour le plus grand plaisir des collectionneurs ou pour 

 

Καναδάς, καθαρό ασήμι 999‰, 
31,10 γρ., Ø 38 χιλ., 
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP209 - 29€

ΗΠΑ, καθαρό ασήμι 999‰, 
31,10 γρ., Ø 40,60 χιλ., 
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP210 - 29€

1,50€ ΑΣΗΜΙ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ
ΑΣΗΜΙ 
Νότια Κορέα, καθαρό 
ασήμι 999‰, 31,10 γρ., 
Ø 40 χιλ., με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP221 - 35€

2 ΔΟΛΑΡΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ 
Νιούε, καθαρό ασήμι 999‰, 
31,10 γρ., Ø 40,60 χιλ., 
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP216 - 32€

500 NTRAM 
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ
Αρμενία, καθαρό ασήμι 999‰, 
31,10 γρ., Ø 38,50 χιλ.,
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP214 - 29€

ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ 
ΠΕΣΟ ΜΕΞΙΚΟΥ 
Μεξικό, καθαρό ασήμι 
999‰, 31,10 γρ., Ø 40 χιλ., 
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP226 - 29€

ΔΟΛΑΡΙΟ 
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ 
Υπέροχη σκορπίνα των 
Μπαρμπέιντος. Καθαρό 
ασήμι 999‰, 31,10 γρ., 
Ø 38,60 χιλ., με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP225 - 35€

 Τα μεγάλα ασημένια νομίσματα 2019 - 2020           που δεν πρέπει να λείπουν από καμία συλλογή!
Σημειώστε: θα λάβετε κάθε νόμισμα έτοιμο για 

ταξινόμηση με κάρτα-πιστοποιητικό.

ΝΕO

5 ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΣΗΜΙ
ΚΑΝΑΔΑΣ 

ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑ-
ΝΙΚΟΣ ΑΕΤΟΣ 

Αυστρία, καθαρό ασήμι 
999‰, 31,10 γρ., 
Ø 37 χιλ., με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP208 - 29€

ΝΕO

10 ΓΙΟΥΑΝ 
ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΠΑΝΤΑ
Κίνα, καθαρό ασήμι 
999‰, 30 γρ., Ø 40 χιλ., 
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP204 - 35€



Τα τελευταία χαρτονομίσματα της Γαλλίας είναι πλέον 
εξαιρετικά σπάνια. Ανακαλύψτε τα, δωρίστε τα και 
προσθέστε τα τώρα στη συλλογή σας!

 
123 x 80 χιλ.
Κωδ. 1CL066 - 59€ 29€


133 x 80 χιλ.
Κωδ. 1CL067 - 59€ 29€

200F ΑΪΦΕΛ ΤΥΠΟΣ 1995 
143 x 80 χιλ.
Κωδ. 1CL068 - 59€ 29€
500F ΠΙΕΡ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ 
ΚΙΟΥΡΙ ΤΥΠΟΣ 1994 
150 x 80 χιλ.
Κωδ. 1CL069 - 59€ 45€

3€ Η ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕΙ 2019

Κωδ. 1CP429I - 49€

Εξαιρετικό!

Εκτός από τους νεαρότερους συλλέκτες, όλοι γνωρίζουν τα διάσημα έγχρωμα χαρτονο-
μίσματα της Τράπεζας της Γαλλίας τα οποία σήμερα είναι σπάνια συλλεκτικά κομμάτια 
καθώς είναι τα τελευταία χαρτονομίσματα που εκδόθηκαν πριν από την έλευση 
του ευρώ! Κάθε χαρτονόμισμα είναι αυθεντικό, 
χωρίς σχισίματα, ποιότητα τουλάχιστον πολύ 
καλή (VF), πιθανόν να υπάρχουν μικρές 
οπές από την Τράπεζα της Γαλλίας.
50F ΣΕΝΤ ΕΞΥΠΕΡΥ 
ΤΥΠΟΣ 1992

Εξαιρετικά περιζήτητα, τα νομίσματα αυτής της σειράς
εξαντλούνται ήδη από την πρώτη ημέρα της
κυκλοφορίας τους. Είναι υπέροχα δείγματα μιας 
καινοτόμου τεχνολογίας που γοητεύει πάντα 
τους συλλέκτες: οι εκπληκτικές χελώνες είναι
στα πρωτότυπα χρώματά τους και 
φωσφορίζουν στο σκοτάδι!
Αυστρία 2019, χαλκονικέλιο, Ø 34 χιλ., 
16 γρ., με κάρτα-πιστοποιητικό.

Τηλεφωνικές
Παραγγελίες

210 9969 888

Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
Αποκτήστε το σετ των 4 ιστορικών 

χαρτονομισμάτων και εξοικονομήστε 
επιπλέον 33€! Τα 4 τελευταία 
χαρτονομίσματα της Γαλλίας

Κωδ. 1CL065 - 132€ 99€

100F ΣΕΖΑΝ ΤΥΠΟΣ 1997



Τα νέα σπάνια
νομίσματα 2€
Οι ολοκαίνουριες εκδόσεις 
που ενθουσιάζουν 
τους συλλέκτες! 
Θα λάβετε τα νομίσματα 
σε άψογη κατάσταση, 
με κάρτα-πιστοποιητικό, 
έτοιμα να τα ταξινομήσετε.

 

500 χρόνια από τον θάνατο του Λεονάρντο ντα Βίντσι.
Με το σετ του - Κωδ. 1CE251 - 45€

Η Bundesrat (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο).
Κωδ. 1CE247 - 7€ 5€

450 χρόνια από τον θάνατο του Πίτερ Μπρίγκελ.
Με το σετ του - Κωδ. 1CE253 - 24€

Τα τείχη της Άβιλα.
Κωδ. 1CE249 - 7€ 5,95€

100 χρόνια της Βουλής (Dáil Éireann).
Κωδ. 1CE248 - 7€ 5,95€

100 χρόνια από τον θάνατο του M.R. Stefanik.
Κωδ. 1CE252 - 7€ 5,95€

Παγκόσμιο Κύπελλο σκι.
Με το σετ του - Κωδ. 1CE250 - 49€

2€  Άγιος Μαρίνος 2019

2€ ΑΝΔΟΡΡΑ 2019 2€ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2019

2€ ΒΕΛΓΙΟ 2019 2€ ΙΣΠΑΝΙΑ 2019

2€ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2019 2€ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2019
ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΣΠΑΝΙΟ

ΝΕΟ

ΣΠΑΝΙΟ

ΣΠΑΝΙΟ



Αυτό το σετ αποτελείται από 3 νομίσματα Silver Eagle ΗΠΑ 2019 και είναι αφιερωμένο 
στην 50ή επέτειο από την προσελήνωση του Νιλ Άρμστρονγκ στη Σελήνη. 
Παραδίδονται με τα πιστοποιητικά τους.

Ένα ορόσημο της ανθρωπότητας

Νόμισμα από ΤΙΤΑΝΙΟ
Το νόμισμα είναι ανάγλυφο, με ένα σεληνιακό μπλε 
χρώμα, σε ποιότητα Λαμπερού Ακυκλοφόρητου 
με πιστοποιητικό και παραδίδεται σε κάψουλα.
Περιορισμένο τιράζ 1.969 τμχ. παγκοσμίως.

2 Cedis, Γκάνα, τιτάνιο, 40 χιλ.
Κωδ. 2CC 005  59€

1$, ΗΠΑ, Ασήμι 999‰, 31,10 γρ. 
2CC 001 Δορυφόρος 79€
2CC 002 Βήμα 79€
2CC 003 Νιλ Άρμοστρονγκ 79€
Κωδ. 2CC 004 Σετ 237€ 199,9€

1969-2019  Ένα μεγάλο βήμα για την Ανθρωπότητα!
Ειδική έκδοση σε blister για τα 50 χρόνια από την προσελήνωση του Νιλ Άρμστρονγκ. 

5$, Ανθρωπος στο Φεγγάρι, 
Ασήμι 999‰, Μπαρμπέιντος, 
Τιράζ: 1969 τμχ. 
Κωδ #FEG01 129€   99€

10$, Ανθρωπος στο Φεγγάρι, 
Χρυσός 999‰, Μπαρμπέιντος, 
Τιράζ: 1969 τμχ. 
Κωδ #FEG02  99,90€  89€

Σετ των 2 
Κωδ #FEGΣΕΤ  222,90€  175€

Τηλεφωνικές
Παραγγελίες

210 9969 888



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΡΩΜΑ 2€



Μια Eξαιρετική Συλλογή σε Φύλλο Χρυσού 24Κ
- Μόνο 200 διαθέσιμες Συλλογές! -

Μόνο με 29,90€

Χαρτονόμισμα 1$  
σε Χρυσό 24Κ 

Φυσικό μέγεθος 155 x 65 χιλ.

Τα τραπεζογραμμάτια, 
σε φύλλο καθαρού 
χρυσού 24Κ!  
Τα πολύτιμα αυτά συλλεκτικά 
κομμάτια έχουν φιλοτεχνηθεί με 
απόλυτο σεβασμό προς τις θεματικές 
λεπτομέρειες και τα χρωματικά 
χαρακτηριστικά, αλλά σε λίγο 
μικρότερη διάσταση. 
Η λεπτότητα της εργασίας και 
η πολυτιμότητα του μετάλλου 
καθιστούν τα “Χρυσά 
Χαρτονομίσματα” αυθεντικά 
αριστουργήματα της σύγχρονης 
Νομισματοκοπίας. 
Κάθε Χρυσό Χαρτονόμισμα  
προσφέρεται σε ειδική διαφανή 
θήκη ώστε να διατηρήσει για πάντα 
την υπέροχη αρχική λάμψη του.

ΗΠΑ, Χρυσός 24Κ 
Κωδ # GUSA 100$  29,90€
ΕΥΡΩ, Χρυσός 24Κ
Κωδ # GEUR    5 €  29,90€
Σετ των 7 Χαρτονομισμάτων ΗΠΑ
Κωδ # GUSA7  209,30 185€
Σετ των 7 Χαρτονομισμάτων ΕΥΡΩ 
Κωδ # GEUR7  209,30 185€



ΤΑ ΣΕΤ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ – ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2019

ΣΕΤ ΒΑΤΙΚΑΝΟ 2019

ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΤ ΒΑΤΙΚΑΝΟ 2019
Έκδοση 13.000 σετ με τις 8 αξίες από 
1 λεπτό έως 2 ευρώ, η οποία περιλαμ-
βάνει επιπλέον το διμεταλλικό 5€ 
που είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια 
Ημέρα Νεολαίας 2019 στον Παναμά.
Κωδ. 1CE822 - 119€

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟ 2019
Σπάνια λόγω της εξαιρετικά περιορισμένης 
έκδοσης των 8.500 τεμαχίων και επειδή,
εκτός από τα 8 νομίσματα ευρώ του Πάπα, 
περιλαμβάνει το νόμισμα των 20€ σε ασή- 
μι 925‰ «Σεβασμός στο περιβάλλον»
που είναι σχεδόν εξαντλημένο 
(Ø 36 χιλ., 20 γρ.). Ποιότητα Proof
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CE823 - 319€

ΣΠΑΝΙΟ 2€ ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Χρυσός 917‰, 3 γρ., Ø 13,85 χιλ., 
Proof, με κασετίνα.
Κωδ. 1CE825 - 299€

Πολυαναμενόμενες και περιζήτητες εκδόσεις κάθε χρόνο από τους «κυνηγούς» και
τους συλλέκτες των ευρώ! Τα νέα σετ και οι νέες κασετίνες είναι στη διάθεσή σας, 
ακόμη και οι πιο δυσεύρετες εκδόσεις με τα ευρώ σε χρυσό και σε ασήμι.

Το πιο οικονομικό σετ με τις 8 σπάνιες 
ακυκλοφόρητες αξίες από 1 λεπτό έως 2 ευρώ,
σε περιορισμένο τιράζ 60.000 τεμαχίων και 
σε ποιότητα Λαμπερών Ακυκλοφόρητων 
(ΒU) σε ένα επίσημο σετ.
Κωδ. 1CE821 - 79€

NEO

NEO

NEO

Ειδική έκδοση για τα 90 χρόνια από την ίδρυση 
του Κράτους του Βατικανού με το προφίλ του 
Πάπα Πίου ΙΑ’ μπροστά από μία 
ακυκλοφόρητη όψη του Βατικανού. 
Νόμισμα Ø 25,75 χιλ., με το επίσημο 
σετ του.
Κωδ. 1CE260 - 41€

Προσοχή: Οι προσφορές υπόκεινται σε διακυμάνσεις. Αν οι τιμές αυξηθούν, θα επικοινωνήσουμε πρώτα μαζί σας.

10€ ΧΡΥΣΟΣ Η ΒΑΠΤΙΣΗ 2019



ΤΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 0€ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

Πάπας Φραγκίσκος
Κωδ. 1BZ001 - 5€

Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’
Κωδ. 1BZ002 - 5€

Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’
Κωδ. 1BZ003 - 5€

Πάπας Ιωάννης Παύλος Α’
Κωδ. 1BZ004 - 5€

Πάπας Παύλος Στ’
Κωδ. 1BZ005 - 5€

Πάπας Ιωάννης ΚΓ’
Κωδ. 1BZ006 - 5€

Πάπας Πίος ΙΒ’
Κωδ. 1BZ007 - 5€

Πάπας Πίος ΙΑ’
Κωδ. 1BZ008 - 5€

Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
Αποκτώντας και τα 8 διαφορετικά χαρτονομίσματα 

των 0€ ταυτόχρονα εξοικονομείτε 5€!
Τα 8 χαρτονομίσματα 0€ με τους Πάπες

Κωδ. 1BZ009 - 40€ 35€

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Σχεδιασμένα και τυπωμένα όπως τα γνήσια τραπεζογραμμάτια με φιλιγκράν, 
τα τουριστικά αυτά χαρτονομίσματα αποτελούν πρωτότυπα συλλεκτικά κομμάτια. 

Φυσικά, αυτές οι αξίες δεν κυκλοφορούν στην αγορά, ωστόσο φέρουν 
την άδεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Καινούρια, 133 x 72 χιλ.



Μαγευτικό δολάριο 2019
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΟ ΠΑΓΩΝΙ

1.000F Κέρες & Ερμής τύπος 1927

Τελευταίο λεπτό… Νέο 2€… Τελευταίο λεπτό!
2€ Μαγγελάνος 2019
Έκδοση της Πορτογαλίας για τα 500 
χρόνια από τον Γύρο του Κόσμου 
(τον περίπλου) του Φερδινάνδου 
Μαγγελάνου μετά από τρία χρόνια
ταξίδι προς τα δυτικά!
Ø 25,75 χιλ., έτοιμο για ταξινόμηση 
με κάρτα-πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CE254 - 5€

Το δεύτερο χαρτονόμισμα των 1.000 φράγκων που εκδόθηκε στη Γαλλία, 
προκειμένου να αντικαταστήσει το «Ροζ και Μπλε» που παραχαράχτηκε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό. Με στυλ «αρχή ενός νέου αιώνα», διακρίνουμε στον εμπροσθότυπο 
τα μετάλλια της Κέρες, θεάς του 
θερισμού, και του Ερμή, θεού 
του εμπορίου. Στον οπισθότυπο, 
ο φυσικός Αντρέ-Μαρί Αμπέρ 
και ο χημικός και «πατέρας της 
μικροβιολογίας» Λουί Παστέρ 
στα γραφεία τους, πλαισιωμένοι 
από έναν σιδηρουργό και έναν
ζωγράφο. Στο κέντρο, μια 
αλληγορία της Τράπεζας της 
Γαλλίας: «la sagesse fixe 
la fortune» (η σοφία 
παγιώνει τον πλούτο)!
130 x 235 χιλ., τουλάχιστον 
πολύ καλή ποιότητα VF+, 
πιθανές μικρές οπές από 
την Τράπεζα της Γαλλίας.

Κωδ. 1CI101 -  96€ 79€

Περιορισμένη έκδοση 500 νομισμάτων 
με την άδεια της Κεντρικής Τράπεζας 
του Νιούε. Αυτό το εξαίσιο έγχρωμο 
δολάριο δεν αφήνει κανέναν 
ασυγκίνητο και μαγνητίζει τα 
βλέμματα όλων με τα χρώματα 
και με τα ένθετα κρύσταλλα 
Swarovski που λαμπρύνουν 
ακόμη περισσότερο το φτέρωμά
του. Θα λάβετε το νόμισμα σε 
κασετίνα με ειδικά σχεδιασμένο 
πλαίσιο για να προστατεύεται και 
να αναδεικνύεται ένα νόμισμα 
μοναδικό από κάθε άποψη.
2$ Νιούε, καθαρό ασήμι 999‰, 
Ø 41 χιλ., 32,90 γρ., αριθμημένο 
περιορισμένο τιράζ 500 τμχ., 
με πιστοποιητικό και ειδικά 
σχεδιασμένη κασετίνα.

Κωδ. 1CP531B - 144€

ΝΕΟ



ΣΠΑΝΙΟ 2019

ΝΕΟ

Το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της 
Ρομποτικής κοσμεί αυτό το πολύτιμο νόμισμα 
με καρδιά από νιόβιο, ένα σπάνιο μέταλλο 
το οποίο, όπως ο χρυσός, σφυρηλατείται 
εν ψυχρώ. Υπάρχουν λεπτομέρειες όπως 
το κεφάλι ενός Ανθρωποειδούς συνδεδεμένο 
με έναν επεξεργαστή και ένα δίκτυο 
νευρώνων… 
Μοναδικό κομμάτι για τη συλλογή σας 
ή για δώρο!

Κωδ.: 1CP193 - 119€

Εξαιρετικά νομίσματα – 
Νομίσματα του μέλλοντος

L

2$ Ροζ φλαμίνγκο σε ασήμι
Πρεμιέρα από την Καραϊβική σε περιορισμένη 
έκδοση 25.000 τεμαχίων για όλο τον κόσμο. 
Μη χάνετε πολύτιμο χρόνο!
Αγία Λουκία, καθαρό ασήμι 999‰, 
Ø 39 χιλ., 31,10 γρ.

                          Κωδ. 1CP174 - 41€
                          

                           

Σπάνιο νόμισμα
διαθέσιμο από μέσα 

Ιουνίου 2019 
Σπάνια επιλογή: 25€ 2019
ΑΣΗΜΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΝΙΟΒΙΟ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Τεράστιο νόμισμα των Μπαρμπέιντος 
με εξαιρετικά υψηλό ανάγλυφο και με 
βάρος που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο! 
Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας μοιάζει να 
προβάλλει ξαφνικά μέσα από ένα φόντο 
από μπλε σμάλτο. Κόβει την ανάσα!
5$, καθαρό ασήμι 999‰, Ø 50 χιλ., 93,30 γρ., 
με πιστοποιητικό και όμορφη θήκη, 
σπάνιο τιράζ 999 αριθμημένων τεμαχίων!
5$ Μεγάλος λευκός καρχαρίας

 Κωδ. 1CP499 - 338€ 278€

ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 2019
    Γαλάζια πουλιά

Με λαμπρά χρώματα και μαγευτικό διάκοσμο, το 
ζευγάρι των γαλάζιων πουλιών (σιαλία) μοιάζει έτοιμο 
να φιληθεί πάνω από ένα αστραφτερό αληθινό ζιρκόν 
σε σχήμα καρδιάς δεμένο στο πολύτιμο ασήμι. 
Ιδανικό κομμάτι σε όμορφη κασετίνα-καρδιά 
για να σηματοδοτήσει όμορφες αναμνήσεις.
2$ Νιούε, καθαρό ασήμι 999 ‰, Ø 40 χιλ., 
31,10 γρ., περιορισμένο αριθμημένο 
τιράζ 5.000 τμχ., με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP500B - 179€

ΣΠΑΝΙΟ 2019

ΝΕΟ

Το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της 
Ρομποτικής κοσμεί αυτό το πολύτιμο νόμισμα 
με καρδιά από νιόβιο, ένα σπάνιο μέταλλο 
το οποίο, όπως ο χρυσός, σφυρηλατείται 
εν ψυχρώ. Υπάρχουν λεπτομέρειες όπως 
το κεφάλι ενός Ανθρωποειδούς συνδεδεμένο 
με έναν επεξεργαστή και ένα δίκτυο νευρώνων… 
Μοναδικό κομμάτι για τη συλλογή σας 
ή για δώρο!

Κωδ. 1CP193 - 119€



AVENGERS - Η ΣΥΛΛΟΓΗ!  

BLACK PANTHER
Κωδ. AV01 - 39€

IRONMAN
Κωδ. AV02 - 39€

ΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ 2019-2020
Τι πρωτότυπο! Αυτό το ακυκλοφόρητο μισό 
δολάριο από την Αυστραλία γιορτάζει τη 
γέννηση ενός μωρού σε μία οικογένεια. Με 
όμορφο προσωποποιημένο κουτί στο όνομα 
του παιδιού!

Κωδ. 1CP506 - 79€ ΥΠΕΡΟΧΟ ΔΩΡΟ

Αυστραλία 2018, καθαρό ασήμι 999‰, 15,55 γρ., 
Ø 32,60 χιλ., με πιστοποιητικό.

Οι Εκδικητές, η δημοφιλής ομάδα υπερηρώων της Marvel Comics, τώρα σε μοναδικά 
νομίσματα 1 ουγγιάς καθαρού ασημιού και με εξαιρετική χάραξη! Η ομάδα αποτελείται από 
διάφορους χαρακτήρες πολλοί εκ των οποίων δημιουργήθηκαν από τον Σταν Λι και τον 
Τζακ Κίρμπι και έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο πρώτο τεύχος. 
The Avengers vol. 1, #1 (Σεπτέμβριος 1963).
1$, καθαρό ασήμι 999‰, 40 χιλ., 31,10γρ., περιορισμένη έκδοση.

CAPTAIN AMERICA
Κωδ. AV04 - 39€

DEADPOOL
Κωδ. AV05 - 39€

THOR
Κωδ. AV03 - 39€

NEO



Οι ράβδοι χρυσού «Άνοιξη» σε περιορισμένη έκδοση
Αυθεντικές ράβδοι καθαρού χρυσού, πανέμορφα επενδυτικά και συλλεκτικά κομμάτια, που 
κόπηκαν σε εξαιρετικά περιορισμένη έκδοση 9.999 τεμαχίων με το ακυκλοφόρητο 
θέμα «Άνοιξη» σε λαμπρή χάραξη. Η πολύτιμη αυτή έκδοση αναμένεται να εξαντληθεί 
τάχιστα και η συμβουλή μας είναι να κάνετε την κράτησή σας χωρίς να χάνετε ούτε ένα 
λεπτό! Κάθε ράβδος καθαρού χρυσού είναι αυθεντική: προσφέρεται σφραγισμένη 
με επίσημο αριθμημένο πιστοποιητικό, διαστάσεις 85 x 54 χιλ.

Προσοχή: η παράδοση 
γίνεται μετά την εξόφληση
της παραγγελίας.

Νέα 2019

Όλη η Ευρώπη γιορτάζει τα 500 χρόνια 
της μεγαλοφυΐας του Λεονάρντο  ντα Βίντσι! 
Αρχετυπική μορφή αναγεννησιακού ουμανιστή και επιστήμονα, αναγεννησιακός καλλιτέχνης, 
Homo Universalis και ιδιοφυής. Η προσωπικότητά του, οι εφευρέσεις, τα ζωγραφικά του έργα,
τα γραπτά του, ακόμα αποτελούν πρόκληση για τον σύγχρονο άνθρωπο, έστω και μετά από 
500 χρόνια...   
5$, Νήσοι Σολομώντος, 1 oz, ασήμι 999‰, Ø 38,61 χιλ., Proof, 2019, σε blister, 3.000 τμχ. παγκοσμίως
Κωδ. #LDV1  124,00€  99€  
MiniGold 10$, Ναουρού, 0,5γρ., Χρυσός 24Κ, Ø 11 χιλ., Proof, 2019, σε blister, 5.000 τμχ. παγκοσμίως
Κωδ. #LDV2   99€  79€      Κωδ. #LDVSET  223€  175€

Ράβδος χρυσού 1 γραμμάριο
15 x 8,70 x 0,50 χιλ.
Κωδ. 2CL138A  69€ 59€
Ράβδος χρυσού 10 γραμμάρια
31,50 x 18,50 x 1,70 χιλ.
Κωδ. 2CL138B  479€ 459€
Ράβδος χρυσού 31,10 γραμμάρια
40,40 x 23,30 x 1,80 χιλ.
Κωδ. 2CL138C  1.450€ 1.399€

Η δική σας ράβδος χρυσού
από 59 ευρώ!

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 2019



 
10€, ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α, 2019
Ονομαστική αξία: 10€, Βάρος: 34,10 γρ., 
Ø 40 χιλ., Μορφή στεφάνης: λεία, Υλικό: Ασήμι 925, 
Ποσότητα: 1.200 τεμάχια, Ποιότητα: proof

Κωδ. BOG-2019-2  150€  

EUROPA STAR, 10€, ΑΣΗΜΙ 925‰, ''ΕΠΟΧΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΥ'', ΕΛΛΑ∆Α, 2017 
Ø 38,61 χιλ., Proof

Κωδ. STAR2017-GR 120 €  99 €



EUROPA STAR, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΑΣΗΜΙ 925‰, 
∆. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΛΑ∆Α, 2019
Ø 38,61 χιλ., Proof

Κωδ. STAR2019-GR  99€



ΕUROPA STAR, ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  

EUROPA STAR, 10€, ΕΛΛΑ∆Α, 2018, 
ΜΠΑΡΟΚ ΡΟΚΟΚΟ - Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 
Ø 38,61 χιλ., Proof

Κωδ. STAR2018-  120€   99€



Ειδική έκδοση με ονομαστική αξία 5€, 
σε blister για την επέτειο των 100 ετών 
από την ίδρυση του ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ.

Κωδ.  BOG-2019-9   79 €

100 ΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
& ∆ΑΝΕΙΩΝ, 2019



Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑΣ
ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ

Η Σπάνια Θαλάσσια Χελώνα
Ολοκαίνουργιο νόμισμα με εξαιρετικά υψηλό 
ανάγλυφο και σμάλτο. Είναι η 2η έκδοση του 
Υποθαλάσσιου Κόσμου μετά το ασημένιο νόμισμα
του Μεγάλου Λευκού Καρχαρία 3 ουγκιών! 
         Μπαρμπέιvτος, 2018, 5 δολάρια, 3 oz, 
              Ασήμι .999, 50 χιλ., αvτίκ φινίρισμα 
                Κωδ. ΜΑΡΟ13 - 295€

Η συνέχεια της σειράς που έκανε πρεμιέρα με 
την αλεπού το 2018. Σε αντίθεση με την έξυπνη 
και πονηρή αλεπού, το κουνέλι είναι η 
επιτομή της γαλήνης και της αθωότητας. 
Μογγολία, 2019, 500 τουyκρίκ, 1 oz, 
Ασήμι .999, 38,61 χιλ., Proof, 1.500 τμχ. 
Κωδ. ΜΑΡΟΟ8 - 139€ 

ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Μικρά Μυστικά
Με την τεχνολογία smartminting© φιλοτεχνήθηκε
μία κλειδαρότρυπα σε βαθύ εσώγλυφο. 
Στο βάθος, διακρίνεται τμήμα ζωγραφικού έργου!
Νησιά Κουκ, 2018, 10 δολάρια, 2 οz, 
Ασήμι .999, 38,61 χιλ. BU
Κωδ. ΜΑΡΟ19 - 195€  175€

Προϊστορικά Τέρατα
Η δυναμική σκήνη που πάγωσε για πάντα 
στον χρόνο ήρθε στο φως στα πλούσια 
στρώματα απολιθωμάτων της Μογγολίας.
Μογγολία, 2019, 2.000 τουγκρίκ, 3 οz,
Ασήμι .999, 65 χιλ. Proof, 999 τμχ.

Κωδ. ΜΑΡΟ11 - 399€  350€



ΠΟΣΟ COOL ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;
Τα απίστευτα δημοφιλή, καθαρά 
ασημένια νομίσματα-καπάκια 
μπουκαλιών επανέρχονται το 2020 
και τώρα υπάρχουν πια ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
καπάκια μπουκαλιών 
για να συλλέξετε: 
Coca-Cola, Diet Coke, 
Sprite και Fanta Orange! 
Σε αναμνηστική 
συσκευασία vintage
αυτόματου πωλητή 
της Coca-Cola...

4 x 1$, Ασήμι, 999, Proof, Fiji, 2020

Κωδ. FJ202000001D 249€

Είναι αναμφίβολα μία από τις πιο επιτυχημένες 
σειρές μοντέρνων νομισμάτων στον κόσμο 
με 5 βραβεία για τον εξαιρετικό συνδυασμό 
αψεγάδιαστης κοπής και αισθητικής
Παλάου, 2018, 10$, 2 oz, Ασήμι .999, 
αvτίκ φινίρισμα
Κωδ. 28410 - 345€ 

Castello di Sammezzano - 
"Tiffany Art" 

Η Κραυγή
“Η κραυγή” του Edvard Munch
μεταφέρθηκε με εξαιρετική 
πιστότητα σε ένα νόμισμα 
υψηλού αναγλύφου.

5 $, Ασήμι, 999, 1 oz, Παλάου, 2018

Κωδ. ΜΑΡΟΟ5 - 149€ 

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

Τηλ. 210 99 69 888
www.coinsclub.gr





20$, Give Peace a Chance, John Lennon & Yoko Ono
Επέτειος 50 χρόνων ενός παγκοσμίου φήμης γεγονότος. 
Απεικονίζει τον Τζον και τη Γιόκο που το μήνυμά τους για την 
ειρήνη πυροδότησε μια επανάσταση που άλλαξε τον κόσμο.

Ασήμι 999‰, 31,10 γρ., Ø 37 χιλ., Καναδάς, 2019.

Κωδ. JL  125,00€  99€



2€, 30 έτη από την Πτώση του Τείχους 
του Βερολίνου, Γαλλία, 2019
Στο κέρμα αναπαριστάται το Τείχος του Βερολίνου, 
ανοικτό στο κέντρο του, από το οποίο περνούν 
περιστέρια (αλληγορία του διεθνούς κατευνασμού) 
και το ενθουσιώδες πλήθος. Στο βάθος 
αναπαριστάται η Πύλη του Βρανδεμβούργου, 
το κατεξοχήν σύμβολο του Βερολίνου. 
Ø 25,75 χιλ., 8,45 γρ.

Κωδ. EU-2019-11  6,95€
                          

                           
2€, 30 έτη από την Πτώση του Τείχους 
του Βερολίνου, Γαλλία, Blister
Ειδική έκδοση, αριθμημένη, 
σε 10.000 τεμάχια παγκοσμίως. 
Ø 25,75 χιλ., 8,45 γρ.

Κωδ. EU-2019-11b  24,95€

Πριν από τριάντα χρόνια έπεσε το Τείχος του Βερολίνου. Πέρα από τον αντίκτυπο που 
είχε στη γερμανική κοινωνία, ήταν ένα γεγονός με παγκόσμιες συνέπειες. Στις 9 
Νοεμβρίου 1989 το γεγονός αυτό σηματοδότησε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και 
προανήγγειλε τον κατευνασμό μετά από αρκετές δεκαετίες διεθνών εντάσεων. Σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την επανένωση μίας από τις 
ηγέτιδες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η σημαντική αλλαγή έγινε στη 
συνέχεια πράξη με τη Συνθήκη της Μόσχας, της οποίας η Γαλλία ήταν συμβαλλόμενο 
μέρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχθηκε τότε 16 εκατομμύρια νέους πολίτες μέσα σε 
ένα μόνο έτος, γεγονός το οποίο είχε σχεδόν τις ίδιες επιδράσεις σε διαρθρωτικό και 
οικονομικό επίπεδο όπως η ένταξη μιας νέας χώρας!             

Το Τείχος του Βερολίνου
Συλλεκτική έκδοση που αναπαράγει ένα κομμάτι 
από το Τείχος του Βερολίνου με το νέο νόμισμα 
των 2 ευρώ της αναμνηστικής γαλλικής έκδοσης 
προς τιμήν της 30ής επετείου από την Πτώση 
του Τείχους! Πρόκειται για ένα απαράμιλλο 
αντίγραφο υπό κλίμακα, που διαθέτει ακόμη και 
γκράφιτι καθώς και τις ιστορικές ημερομηνίες 
της έγερσης και της πτώσης του Τείχους.
3D πολυρητίνη, 160 x 62 x 93 χιλ., με το σπάνιο 
νόμισμα νομίμου κυκλοφορίας των 2€ Γαλλίας 
ή Γερμανίας 

Κωδ.: 6CN010 29€

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ        - ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ



Τείχος του Βερολίνου, Γερμανία
Αυθεντικό κομμάτι του Τείχους του Βερολίνου 
μέσα σε ειδικό πλεξιγκλάς, με εγχάρακτη λεζάντα. 
Ø 25,75 χιλ., 8,45 γρ., τιράζ 290 τμχ.

Κωδ. 13334  17,95€
                          

                           

Το πλήθος έχει τα χέρια προς τα επάνω 
γιορτάζοντας τη νίκη. Τρία περιστέρια, ως 
σύμβολο ειρήνης, πετούν πάνω από το πλήθος. 
Τα περιστέρια έχουν τα φτερά απλωμένα 
σε σχήμα V. Στα αριστερά, «30 ans de la Chute 
du Mur - 30 Jahre Mauerfall». 
Ø 31 χιλ., ασήμι, τιράζ 100.000 τμχ.

Κωδ. FR201900024  54,90€
                          

                           

10€, Πτώση του Τείχους του Βερολίνου, 
Ασήμι, BU, Γαλλία, 2019

2€, έγχρωμο, Γερμανία, Πτώση 
του Τείχους του Βερολίνου, 2019
Το νόμισμα της Γερμανίας, ειδικά επιχρωματισμένο 
για να διακρίνεται καλύτερα το εξαιρετικό σχέδιο
του χαράκτη του Monnaie de Paris. 
Ø 25,75 χιλ., 8,5 γρ.

Κωδ. CEU-2019-11  19,90€
                          

                           

2€, Ειδική συλλεκτική έκδοση 
με Ρουθήνιο και Χρυσό 24Κ 
Ρουθήνιο και Χρυσός: Ενας Μοναδικός Συνδυασμός!
Το ειδικό χαρακτηριστικό του νομίσματος αυτού είναι η διπλή
επεξεργασία που περιλαμβάνει δύο πολύτιμα μέταλλα:

τον χρυσό και το ρουθήνιο. Κάθε νόμισμα των 2€ 
εμβαπτίζεται πλήρως σε ρουθήνιο και στη συνέχεια, 

με πολύ προσοχή, το κυρίως σχέδιό του επιχρυσώνεται 
ώστε να αναδεικνύεται κάθε λεπτομέρεια.
Το φως και η λάμψη του χρυσού είναι μια τέλεια 
αντίθεση με το ματ μαύρο ρουθήνιο.

Ø 25,75 χιλ., 8,45 γρ., τιράζ 290 τμχ., 
με αριθμημένο πιστοποιητικό

Κωδ. SPEU-2019-34  29,95€       

290 ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΟΛΟΝ

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ        - ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ



Σετ 8 νομισμάτων από 1 λεπτό έως 2 Ευρώ, 
τιράζ 30.000 τμχ. παγκοσμίως

Κωδ. CY2008 - 59€ 49€

Τα πρώτα Ευρώ της Κύπρου σε blister!

Σετ 8 νομισμάτων απο 1 λεπτό έως 2 Ευρώ, 
τιράζ 30.000 τμχ. παγκοσμίως

Κωδ. MA2008 - 59€ 49€

Τα πρωτα νομίσματα της Μάλτας
 2008 σε blister

Κωδ. 1CP450 - 35€ 29€

Σετ Πρόεδρος Τραμπ, ΗΠΑ , 2016

Καναδάς, 2 $, Ταξιαρχία του Διαβόλου, Ασήμι, 
999 ‰, Ø 32,30 χιλ., 15,50 γρ.

Κωδ. 1CP101 - 39€

Ταξιαρχία του Διαβόλου, Καναδάς

1$ Τουβαλού 2017, Καθαρό Ασήμι 999‰, 
31,10 γρ., Ø 40,60 χιλ., ΒU, 
με κομψή κασετίνα και κουτί δώρου.

Κωδ. 1CP457 - 119€ 99€

Δολάριο της Αφθονίας 1$ Δράκος

Το Επίσημο Σετ BU 2008 περιέχει τα νομίσματα 
1, 2, 5, 10, 20, 50 λεπτών και 1, 2 ευρώ.

Το Επίσημο Σετ BU 2008 περιέχει τα νομίσματα 
1, 2, 5, 10, 20, 50 λεπτών και 1, 2 ευρώ, με δύο φεγιε.

Το σετ περιλαμβάνει ενα αυθεντικό 
χαρτονόμισμα των 2$ και ένα νόμισμα 
μισού δολάριου Kennedy, ειδικά 
επιχρωματισμένο.

Πολύχρωμο εξωτικό νόμισμα αφιερωμένο 
στην ινδική θεότητα Λάξμι, τη θεά της 
Ευεξίας, της Τύχης και της Ευημερίας! 

BU, μόνο 5.000 τμχ., με κομψή κασετίνα 
και κουτί δώρου.

Κωδ. 1CP504 - 99€ 79€

Η έκδοση του διάσημου Κινέζικου Δράκου 
του Νέου Έτους, που φέρνει Kαλοτυχία, 
Χαρά, Υγεία και Ευημερία.



ΣΕΙΡΑ ΑΓΡΙΑ ΘΗΡΙΑ
Με προέλευση από τη Νότια Αφρική, οι αξίες αυτές εντυπωσιάζουν με την 
παρουσία τους και τη χάραξή τους στο πολύτιμο μέταλλο, η οποία 
ζωντανεύει τα θηρία στις δύο όψεις! Κάθε νόμισμα προσφέρεται σε πολύ 
όμορφο σετ με χρώματα.

Κωδ. 1CP220B - 79 €

Κωδ. 1CP220 - 79 €

Σαμουήλ Κούγκι 10, 173 42  Άγιος Δημήτριος

210 99 69 888
Παραγγελία από το τηλέφωνο

www.coinsclub.gr
Παραγγελία από το ίντερνετ

5 ΡΑΝΤ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ
2020
Κωδ. 1CP220C - 79 €

ΝΕΟ

Χαρακτηριστικά των νομισμάτων: 5 ραντ, ασήμι 999‰, 
νομίμου κυκλοφορίας, Ø 38,72 mm, 31,10 gr, λαμπερά 
ακυκλοφόρητα (BU), εκτός κυκλοφορίας, καινούρια.

5 ΡΑΝΤ ΜΕΓΑΛΟ
ΛΙΟΝΤΑΡΙ

5 ΡΑΝΤ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - 210 99 69 888 - www.coinsclub.gr



L A  M
DE

Συλλεκτικό καθαρό ασήμι
Μνημειακή έκδοση, η ράβδος 
αναφοράς με την τεράστια 
περιεκτικότητα σε καθαρό ασήμι 
999‰, κυριολεκτικά ένα «τούβλο» 
από πολύτιμο μέταλλο με σφραγίδα 
και μοναδικό σειριακό αριθμό.
50 x 108 x 20 mm.

Κωδ. 2CL013 - 899 €
Επίσης διαθέσιμα:

Ράβδος μισό κιλό ασήμι
Κωδ. 2CL012 - 579 €
Ράβδος 250 gr ασήμι
Κωδ. 2CL011 - 299 €
Ράβδος 100 gr ασήμι
Κωδ. 2CL010 - 129 €
Ράβδος 50 gr ασήμι
Κωδ. 2CL009 - 79 €

299 € 244 €

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ «8»
ΤΗΣ ΚΑΛΟΤΥΧΙΑΣ
Στον κινεζικό πολιτισμό, το 
8 είναι σύμβολο καλοτυχίας. 
Έτσι, η Αυστραλία αποφάσισε να κόψει 
το πρώτο ακυκλοφόρητο δολάριο «8», 
διακοσμημένο με τον ασιατικό κυπρίνο, 
το οποίο περιέχει τουλάχιστον 62,20 gr 
καθαρό ασήμι. Μη χρονοτριβείτε, το 
νόμισμα γνωρίζει ήδη τεράστια επιτυχία 
λόγω της πρωτοτυπίας του, ενώ 
πρόκειται και για μια σπάνια έκδοση 
περιορισμένη σε 3.888 αντίγραφα!
2$, καθαρό ασήμι, Αυστραλία, 62,20 gr, 
40,50 x 70 mm, με θήκη και πιστοποιητικό.

Κωδ. 1MD184B 

Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
ΡΑΒΔΟΣ 1 KG



Κωδ. 1CM102 - 45 €

100€ ΑΣΗΜΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 2020

Κωδ. 1CH672 - 119 €

ΝΕΟ

Εντυπωσιακό 
βάρος αναφοράς:

50 γραμμάρια!

Κωδ. 1CH673 - 279 €

Νέο νόμισμα αναφοράς
σε καθαρό χρυσό 24Κ!

ΝΕΟ

Είμαστε πανευτυχείς που 
σας παρουσιάζουμε τον νέο 

κατάλογο 2020 με 200 
περίπου πρωτότυπα και 

κλασικά νομίσματα από τις 4 γωνιές του 
κόσμου. Είναι όλα επιλεγμένα ένα προς ένα 
και είναι 100% αυθεντικά. Ασυνήθιστες 
κοπές, επενδυτικά νομίσματα, ράβδοι 
ασημιού, σπάνιες εκδόσεις… 
Στείλτε αμέσως την παραγγελία σας χωρίς τον 
παραμικρό δισταγμό καθώς επωφελείστε από 
την εγγύησή μας για 100% ικανοποίηση ή 
επιστροφή χρημάτων! 

Το 2020, επενδύστε
στη βελανιδιά!
 Η Γαλλία λανσάρει μια νέα νομισματική σειρά για την 
πολιτιστική της κληρονομιά με αξίες που φέρουν 
πάντα την εγγύηση του Κράτους στην όψη της 
ονομαστικής αξίας. Οι διαθέσιμες ποσότητες είναι 
περιορισμένες, επομένως είναι η πιο κατάλληλη 
στιγμή να κάνετε την κράτησή σας !

Ασήμι 900‰, Ø 33 mm, 18 gr, λαμπερό ακυκλο-
   φόρητο (BU), με κάψουλα, όμορφη θήκη και 
     πιστοποιητικό, περιορισμένο τιράζ 10.000 τμχ.

20€ ΑΣΗΜΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 2020

Ασήμι 900‰, Ø 47 mm, 50 gr, 
περιορισμένο τιράζ 10.000 τμχ., 
με σφραγισμένο πιστοποιητικό.

Καθαρός χρυσός 999‰, Ø 23 mm, 
3,75 gr, περιορισμένο τιράζ 15.000 τμχ., 
με σφραγισμένο πιστοποιητικό.

250€ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 2020

Όλες οι Νέες εκδόσεις,
  στα χέρια σας

Συλλεκτικός Κόσμος
Με εκτίμηση

ΕΥΚΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Επισκεφθείτε επίσης το site μας 
coinsclub.gr

Εγγύηση πληρωμής

210 99 69 888  sms 6944344765
Δευτ. έως Παρ. 10:00 - 16:00

Coins Club Greece
Σαμουήλ Κούγκι 10 17342

Άγιος Δημήτριος



Και πάντα μια όμορφη έκπληξη της στιγμής:
20 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΥΣΑ ΦΡΑΓΚΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Κωδ. 1CI578- 399 € 379 €

ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 2020 ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ!

Η.Π.Α., καθαρός χρυσός 999‰, 
31,10 gr, Ø 32,70 mm.
Κωδ. 1CP945 - 1.779 € 1.699 €

Αυστρία, καθαρός χρυσός 999‰, 
31,10 gr, Ø 37 mm.
Κωδ. 1CP960A - 1.750 € 1.675 €

Καναδάς, καθαρός χρυσός 999,9‰,
31,10 gr, Ø 30 mm.
Κωδ. 1CP944A - 1.750 € 1.669 €1.750 € 

Αυστραλία, καθαρός χρυσός 999‰, 
31,10 gr, Ø 32,60 mm.
Κωδ. 1CP942A - 1.669 €

Φέρουν το νέο έτος κοπής και είναι από μασίφ χρυσό προς μεγάλη τέρψη των 
επενδυτών και των συλλεκτών ή όσων θέλουν να προσφέρουν ένα πολύτιμο δώρο. 
Σημειώστε: κάθε νόμισμα προσφέρεται έτοιμο για ταξινόμηση με κάρτα-πιστοποιητικό.

50$ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
ΜΠΟΥΦΑΛΟ 2020

100€ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ 2020

100$ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2020

50$ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
ΦΥΛΛΟ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ 2020

Από τα σεντούκια μας, ένα χρυσό 
νόμισμα 20 φράγκων «Génie», ή 
μια «Marianne» της Γαλλίας ή ένας 
«Ναπολέων Γ’» και η χαρά της 
ανακάλυψης όταν ανοίξετε το δέμα! 
Εξαιρετική ιδέα και για δώρο! 
Νόμισμα επιλογής μας που έχει 
κοπεί από το 1852 έως το 1914, 
είναι σημείο αναφοράς!
20F, Γαλλία, χρυσός 900‰, 6,45 gr, 
Ø 21 mm, με πιστοποιητικό.

Ειδική 
σφραγίδα



5€ ασήμι Πρωτοχρονιά 2020

3$ Ασήμι, Ωδή στον έρωτα
Κωδ. 1CP535B - 79 € 69 €

 : 

B Δολάριο Μπατάβια
Κωδ. 1CP239 - 49 €

C Δολάριο Χρυσός 
 Δράκος
Κωδ. 1CP239B - 49 €

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Κωδ. 1CP270 - 35 € 29 €

Σαν να θέλει να μας ευχηθεί «Καλή Χρονιά», 
αυτό το πολύτιμο ακυκλοφόρητο νόμισμα από την 
Αυστρία, στολισμένο για το 2020 με τον Απόλλωνα, 
τον θεό της μουσικής, έγινε μια αγαπημένη 
παράδοση στην Ευρώπη στον απόηχο της διάσημης 
πρωτοχρονιάτικης συναυλίας στη Βιέννη! 
Ασήμι 800‰, 10 gr, Ø 28,50 mm, με το επίσημο σετ.

Ωδή στον έρωτα το 2020
Το μήνυμα αυτού του νομίσματος πηγάζει απευθείας 
από την καρδιά. Τα χρωματιστά λουλούδια που είναι 
σκορπισμένα στο μοτίβο συμβολίζουν τις διαφορετικές 
αποχρώσεις του έρωτα: «ζίννιες» για τη φιλία, «μη 
με λησμόνει» για τον αιώνιο δεσμό, «κόσμος» για τα 
βαθιά συναισθήματα και «μαργαρίτες» για τον γνήσιο 
θαυμασμό. Ως σύμβολα αφοσίωσης, στοργής και 
ευγνωμοσύνης, δύο ένθετα κρύσταλλα Swarovski 
στολίζουν το νόμισμα που θα το λάβετε σαν κόσμημα 

σε ένα όμορφο κουτί δώρου.
 Καναδάς, καθαρό ασήμι 999‰, 7,96 gr, 

Ø 27 mm, με πιστοποιητικό.

Τα τριγωνικά δολάρια εκπλήσσουν 
και μαγεύουν τους συλλέκτες. 
Ένα ασυνήθιστο σχήμα για νόμισμα νομίμου κυκλοφορίας 
επιλέχτηκε για να αναδείξει την εποποιία των ιστορικών 
πλοίων της Εταιρείας των Ινδιών.
Χαρακτηριστικά των νομισμάτων: 
Αυστραλία, καθαρό ασήμι 999‰, 
νομίμου κυκλοφορίας, 31,10 gr, 
Ø 33,90 mm, περιορισμένο τιράζ 
20.000 τμχ., με πιστοποιητικό.

C

B

COINS CLUB

Καθαρό ασήμι και υπέροχες χαράξεις!

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.coinsclub.gr
Ασφαλής περιήγηση



– Οι επίσημες σειρές Γαλλία 2020–
ΣΕΤ ΓΑΛΛΙΑ 2020

Κωδ. 1CM906 - 37 € 75 €ΝΕΟ

ΔΟΛΑΡΙΟ FABERGÉ, ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΟΥ 

Κωδ. 1MD340B - 297 €

ΝΕΟΈνα ακυκλοφόρητο κόσμημα 
προς τιμήν του έργου του 
κοσμηματοποιού των τσάρων 
ο οποίος, κάθε χρόνο, ολοκλή- 
ρωνε ένα θαύμα δημιουργώντας 
για τον Νικόλαο Β’ και τη σύζυγό 
του ένα ολοένα πιο πολυτελές 
εντυπωσιακό Αυγό για τη γιορτή 
του Πάσχα. Σε αυτό το υπέροχο 
δολάριο με τη φεγγαρόπετρα 
που μοιάζει να αναβλύζει από το 
πολύτιμο μέταλλο, την τιμητική 
του έχει το ανεκτίμητο Αυγό 
με πλέγμα διαμαντιού! 
Ονομαστική αξία 2$ , καθαρό 
ασήμι 999‰, νομίμου κυκλο- 
φορίας, Νήσος Νιούε, 56,56 gr, 
41,60 mm x 55,60 mm, υψηλής 
ποιότητας λαμπερό ακυκλοφόρη-
το (BU), περιορισμένο τιράζ 999 
τμχ., σε όμορφη θήκη.

344 €Κωδ. 1MD340 - 

Άλλο ένα σπάνιο δείγμα από το
ΔΟΛΑΡΙΟ ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ FABERGÉ
Ονομαστική αξία 2$, καθαρό ασήμι 999‰, νομίμου 
κυκλοφορίας, Νήσος Νιούε, 56,56 gr, 41,60 mm x 55,60 mm, 
υψηλής ποιότητας λαμπερό ακυκλοφόρητο (BU) με ένθετο 
γυαλί κοβαλτίου, σε όμορφη θήκη με πιστοποιητικό.

Είναι το πιο 
οικονομικό 
με 8 εθνικές 
αξίες, από 
1 λεπτό έως 
2 ευρώ, σε 
ποιότητα 
λαμπερών ακυκλοφόρητων (BU) και 
περιορισμένο τιράζ 15.000 τεμαχίων. 
Σε επίσημο χρωματιστό ακυκλοφόρητο 
σετ του Γαλλικού Νομισματοκοπείου.

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΓΑΛΛΙΑ 2020
Αναμφισβήτητα η πιο σπάνια και 
πιο περιζήτητη κασετίνα, με τις 
8 εθνικές αξίες, από 1 λεπτό έως 

2 ευρώ, σε ποιότητα 
λαμπερών ακυκλοφόρητων 
(BU) και σε μόλις 7.000 
τεμάχια. Μια σπάνια 
κασετίνα νομισμάτων για 

τη συλλογή σας ή για 
να προσφέρετε ένα 

εκλεκτό δώρο. 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.coinsclub.gr
Ασφαλής περιήγηση

Κωδ. 1CM956 -



Η.Π.Α., καθαρό ασήμι 999‰, 155,50 gr,
Ø 76,50 mm, με πιστοποιητικό.

S

M

 

Τα μεγαλύτερα κομμάτια της Αμερικής σε καθαρό ασήμι

 

Κωδ. 1MD299A - 245 € 229 €
Νόμισμα Κολούμπια DC 2017 
Κωδ. 1MD099P - 399 € 349 €
 Νόμισμα Μασαχουσέτη 2019
Κωδ. 1MD099Y - 245 € 229 €

Νόμισμα Ρόουντ Άιλαντ 2018
Νυχτοκόρακας 

Κωδ. 1MD099X - 299 € 279 €

Καθαρό ασήμι 155,50 Gr

Νήσοι Σολομώντα 
2,5 gr, 10,5 x 18,75 χιλ.
Kωδ. 1DL - 29 € 19 €

 ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ – ΤΕΞΑΣ
Το μεγαλύτερο νόμισμα του

Η.Π.Α., 2019, καθαρό ασήμι 999‰, 155,50 gr, 
Ø 76,50 mm, με πιστοποιητικό.

245 € 229 €Κωδ. 1MD299B - 

ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΕΞΑΣ

Μεγαλειώδες νόμισμα του Αμερικανικού 
Νομισματοκοπείου με πάνω από 150 
γραμμάρια πολύτιμου μετάλλου που τιμά 
ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
Unesco στην Αμερική. Ανακαλεί το αποικιακό 
παρελθόν του Τέξας με τον σταυρό του 
Ισπανικού Βασιλείου, το καμπαναριό 
των ιεραποστολών, το βασιλικό λιοντάρι, 
το δεμάτι του σιταριού ή ακόμη τους 
κυματισμούς του ποταμού Σαν Αντόνιο.

Επωφεληθείτε από τις μειωμένες τιμές 
στις προηγούμενες διαθέσιμες κοπές

Νόμισμα Νήσος Γκουάμ 2019
Πόλεμος στον Ειρηνικό

Ανακαλύψτε τη συλλογή με τα ωραιότερα 
μέρη του κόσμου, αποκτώντας  το πρώτο 
νόμισμα με μειωμένη τιμή!
Μισό δολάριο, Ασήμι 999‰

Οι τιμές θα είναι σταθερές αν δεν υπάρξουν σημαντικές διακυμάνσεις των πολυτίμων μετάλλων.

Νησιά Σολομώντα, «Oρόσημα του Κόσμου», ράβδοι, Ασήμι 999‰

Ράβδοι ασημιού με τα 
ορόσημα του κόσμου!

Les Plus Grosses Pièces d’Argent Pur Américaines

www.coinsclub.gr



ΝΕΟ

100€
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
Αυστρία 2020, καθαρή 
πλατίνα 999,50‰, Ø 37 mm, 
31,10 gr, με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP825D - 1.299 €

100 ΛΙΡΕΣ
BRITANNIA
Μεγάλη Βρετανία, 2020, 
καθαρή πλατίνα 999,50‰, 
Ø 32,69 mm, 31,10 gr, 
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP881C - 1.299 €

100 ΔΟΛΑΡΙΑ
LIBERTY
Η.Π.Α., 2020, καθαρή πλατίνα 
999,50‰, Ø 32,70 mm, 
31,10 gr, με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP840C - 1.299 €

ΤΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛΑΤΙΝΑ 2020
ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΤΟΣ!

 

Κωδ. 1CE275 - 19 €

Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΠΟΥΦΑΛΟ

Το διάσημο νόμισμα των καουμπόις
και της κατάκτησης της Δύσης.
Η.Π.Α., ασήμι 900‰, κοπής από 1878 ως 1921,
26,73 gr, Ø 38,10 mm, με πιστοποιητικό.

 

Κωδ. 1CI010 - 59 €

ΝΕΑ

ΝΕΑ

Iστορικό!

Νέο ακυκλοφόρητο νόμισμα των 5€ που κόπηκε στη 
Γερμανία με έναν δακτύλιο από πράσινο πολυμερές, 
σύμβολο της ζώνης εύκρατου κλίματος.
Χαλκονικέλιο, 9 gr, Ø 27,25 mm, ένθετος 
δακτύλιος από πολυμερές, με πιστοποιητικό.

Πρόκειται για την υπέροχη αμερικανική ράβδο σε 100% 
ασήμι με τον εμβληματικό βίσωνα. Στον οπισθότυπο, 
η μάζα και η περιεκτικότητα του νομίσματος σε πολύτιμο 
μέταλλο: τουλάχιστον 31,10 gr καθαρό ασήμι 999‰!
30,30 x 50,30 mm, με πιστοποιητικό.

Κωδ. 2CL019 - 45 €

ΔΟΛΑΡΙΟ ΜΟΡΓΚΑΝ 

Το πιο σπάνιο πολύτιμο μέταλλο κάνει θραύση σε συλλέκτες και επενδυτές επειδή 
επί του παρόντος είναι πιο προσιτό από τον χρυσό, αλλά για πόσο καιρό ακόμη; 
Βιαστείτε να κάνετε κράτηση!

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 5€ «ΗΠΙΟ ΚΛΙΜΑ»



99 €

ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΗΜΙ ΒΑΝ ΓΚΟΚ
Τα διάσημα «Ηλιοτρόπια» που ζωγράφισε ο Βαν Γκογκ 
λάμπουν με όλα τα χρώματά τους πάνω στο πολύτιμο 
                          μέταλλο.

Κωδ. 1CP529A - 135 € 119 €

ΠΟΛΥ 
ΣΠΑΝΙΟ!

ΝΕΟ

ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΗΜΙ
ΓΚΡΑΝΤ ΓΟΥΝΤ 
 «American Gothic», το εμβληματικό έργο του 
Γκραντ Γουντ για την αμερικανική ύπαιθρο και 
τους κατοίκους της στις αρχές του 20ού αιώνα.

135 € Κωδ. 1CP529C - 119 €

Τα νέα νομίσματα             αριστουργήματα
Πρόκειται για εξαιρετικά νομίσματα στα οποία έχουν αξιοποιηθεί                            προηγμένες τεχνικές της νομισματοκοπίας για να ζωντανέψει η υπέρτατη 

                                            ομορφιά ανεκτίμητων και διάσημων πινάκων σε αυθεντικά και 
Χαρακτηριστικά κάθε νομίσματος νομίμου κυκλοφορίας: Νήσος                            Νιούε, καθαρό ασήμι 999‰, 40 x 40 mm, λαμπερό ακυκλοφόρητο (BU), 
χρώματα τονισμένα με χρυσό.

Κωδ. 1CM100B - 

Επισήμως «μη διαθέσιμο» εδώ και κάποιες εβδομάδες 
από το Γαλλικό Νομισματοκοπείο… Εσείς όμως έχετε 
τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα τεμάχιο από αυτά 
που κόπηκαν με τεράστια δυσκολία για το Έτος 
του Αρουραίου με την τεχνική του «εξαιρετικά 
υψηλού αναγλύφου», δηλαδή με ανάγλυφο έως 
και 15 φορές υψηλότερο από το συνηθισμένο ύψος.
Καθαρό ασήμι 999 ‰, Ø 37 mm, 31,10 gr, λαμπερό 
ακυκλοφόρητο (BU), 2.500 τμχ., εξαιρετικά υψηλό 
ανάγλυφο, με θήκη και πιστοποιητικό.

20€ ΑΣΗΜΙ ΥΨΗΛΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ
ΓΑΛΛΙΑ 2020



pour restituer la beauté extrême des tableaux Τα νέα νομίσματα             αριστουργήματα

ΝΕΟ

Απίστευτος
πλούτος 

λεπτομερειών!

ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΗΜΙ ΒΕΡΜΕΕΡ
 «Η γαλατού», ένα από τα πιο διάσημα έργα στην Ιστορία
της Τέχνης και του καλλιτέχνη του οποίου μόνο 34 έργα
                            είναι γνωστά!

ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΗΜΙ
ΚΑΡΑΒΑΤΖΟ 
Το «Αγόρι με καλάθι φρούτων» είναι ένας 
θησαυρός της Πινακοθήκης Μποργκέζε στη Ρώμη,
ένα αριστούργημα της μεγάλης μπαρόκ ζωγραφικής. 

Κωδ. 1CP529D - 135 € 119 €

Κωδ. 1CP529B - 135 € 119 €

79 € 59 €

ΝΕΟ

Πρόκειται για εξαιρετικά νομίσματα στα οποία έχουν αξιοποιηθεί                            προηγμένες τεχνικές της νομισματοκοπίας για να ζωντανέψει η υπέρτατη 
                                            σπάνια νομίσματα τα οποία κόπηκαν σε μόλις 999 τεμάχια ανά έργο. 

Χαρακτηριστικά κάθε νομίσματος νομίμου κυκλοφορίας: Νήσος                            Νιούε, καθαρό ασήμι 999‰, 40 x 40 mm, λαμπερό ακυκλοφόρητο (BU), 
χρώματα τονισμένα με χρυσό.

ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ 2020
Το εξαιρετικό νόμισμα που ενθουσιάζει τους 
συλλέκτες αλλά και τους λάτρεις της ιστορίας 
και των πολιτισμών με τη θρυλική χρυσή 
μάσκα του Τουταγχαμών που κόπηκε 
ανάγλυφη σε μέταλλο καλυμμένο με χρυσό 
24Κ με ειδικό επιχρωματισμό. 
Στον οπισθότυπο, η ονομαστική αξία, η χώρα 
έκδοσης και το έτος κοπής, με φόντο 
ιερογλυφικά.
Γκάνα, 2 σέντι, 2020, χαλκονικέλιο με χρυσό 
φινίρισμα 24Κ.

Κωδ. 1CP541 - 

www.coinsclub.gr



 

Κωδ. 1CP532B - 144 €

319 € 297 €

ΝΕΟ

Κωδ. 1CP491 - 279 €
Με αληθινά αιωρούμενα 

σωματίδια σε χρυσό!

ΜΙΚΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΥΣΗ ΜΑΣΚΑ
Κόπηκε στην Αίγυπτο από το 2005 ως το 2010 
και είναι ειδικά επιχρωματισμένο.
Ø 24 mm, 8,50 gr, σε κάψουλα με κάρτα-πιστοποιητικό.

Κωδ. 1CP471 - 10 €

2.000 ΚΙΠ ΕΤΟΣ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ
Το πολύτιμο νόμισμα του νεφρίτη

Νόμισμα του 2020 το οποίο συγκαταλέγεται ανά- 
μεσα στα πιο σημαντικά. Προέρχεται από το 
Λάος, είναι κομμένο σε καθαρό ασήμι με λεπτομέ-
ρειες σε χρυσό 24Κ και έχει έναν δακτύλιο από 
αληθινό νεφρίτη. Θα το παραλάβετε στη χαρακτη-
ριστική κόκκινη θήκη. 
Ασήμι 999‰, 62,20 gr, Ø 55 mm, 
λαμπερό ακυκλοφόρητο (BU), 
περιορισμένη έκδοση 2.888 τμχ., 
με πιστοποιητικό.

Κωδ. 1CP458C -

ΤΟ ΔΟΛΑΡΙΟ ΦΑΡΑΩΝΙΚΟΣ 
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ ΜΕ ΖΑΦΕΙΡΙ
Στην αρχαία Αίγυπτο, το ζαφείρι 
συνδέεται με τη γνώση και τον 
πλούτο. Ακόμη και σήμερα θεωρείται 
μαγικό σύμβολο. Συμβολίζοντας την 
αναγέννηση, ο φαραωνικός σκαραβαίος 
αντιπροσώπευε τη θεϊκή τροχιά του Ήλιου 
με την ικανότητα να αναγεννιέται κάθε μέρα. Έτσι, 
ο σκαραβαίος και το ζαφείρι μαζί αντιπροσώπευαν 
την ευημερία για όποιον τα είχε στην κατοχή του. 
Δολάριο νομίμου κυκλοφορίας, Νιούε, καθαρό ασήμι 999‰, 
με ένθετο ζαφείρι, Ø 38,61 mm, 17,50 gr, περιορισμένη 
έκδοση 999 τμχ., με όμορφη θήκη-προθήκη και πιστοποιητικό.

Στην αρχαία Αίγυπτο, θεωρούσαν τον χρυσό ιερό μέταλλο 
που προοριζόταν για τους φαραώ και τους θεούς. Έτσι, ο 

οπισθότυπος αυτού του μεγάλου δολαρίου σε καθαρό 
ασήμι είναι στολισμένος με τα πιο γνωστά φαραω-

νικά σύμβολα. Στο κέντρο του, έχει μια σφαίρα 
μέσα στην οποία είναι σφραγισμένα αιωρούμενα 
χρυσά σωματίδια 24Κ. Το σύνολο προσφέρεται 

σε θήκη πυραμίδα. Ένα πρωτότυπο και 
εντυπωσιακό νόμισμα!

2$ καθαρό ασήμι 999,9‰, νομίμου κυκλοφορίας, 
62,21 gr, Ø 45,50 mm, πάχος 6 mm, περιορισμένη 

έκδοση 2.500 τμχ., με όμορφη θήκη-πυραμίδα και 
πιστοποιητικό.

ΥΠΕΡΟΧΟ! ΤΟ ΧΡΥΣΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΑΩ



599 €Κωδ. 1CP961A - 

Τα παραδείσια πουλιά

Κωδ. 1CP500C - 119 €

ΝΕΟ

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ 2$ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ

Κωδ. 1BN212 - 19 €

Κωδ. 1CP545 - 119 € 99 €

Νέα σειρά ψηλότερες κορυφές
50€ ΧΡΥΣΟ ΨΗΛΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ

Τι ευχαρίστηση! Μια νέα ακυκλοφόρητη 
φρέσκια σειρά αφιερωμένη στα όρη και στη φύση 
που τα περιβάλλει. Εδώ, η περιοχή «Hohe Tauen» 

(ψηλές κορυφές) στις αυστριακές κεντρικές 
Άλπεις με την περίφημη κορυφή του 
Γκροσγκλόκνερ που αγγίζει τα 3.798 μέτρα, 
ένας μαγευτικός παράδεισος για τους αετούς 
και την τοπική χλωρίδα.
Αυστρία 2020, χρυσός 986‰ Ø 22 mm, 

7,89 gr, λαμπερό ακυκλοφόρητο (BU), 
περιορισμένη έκδοση 20.000 τμχ., 

με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό.

ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 2020

Εκθαμβωτικό νόμισμα με ένα υπέροχο ζευγάρι 
παραδείσιων πουλιών πάνω σε κλαδί που μοιάζει 
έτοιμο να φιληθεί κάτω από ένα αυθεντικό 
λαμπερό ζιρκόν ένθετο στο πολύτιμο μέταλλο. 
Ιδανικό για να σηματοδοτήσει τις σημαντικές 
στιγμές της ζωής. Η επιτυχία είναι βέβαιη, 
αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα προλάβετε 
να το εξασφαλίσετε. Βιαστείτε!
Νιούε, 2$ καθαρό ασήμι 999‰, Ø 40 mm, 31,10 
gr, αριθμημένη έκδοση περιορισμένη σε 3.000 τμχ., 
σε αποκλειστική θήκη.

Χαρτονόμισμα από την Τράπεζα των Βερμούδων που 
προβάλλει την ομορφιά της χώρας μέσα από ένα 
μελωδικό πουλί με γαλάζιο φτέρωμα.
Αυθεντικό χαρτονόμισμα νομίμου κυκλοφορίας, 
140 x 68 mm, καινούριο.

ΔΟΛΑΡΙΟ ΤΖΟΝ ΓΟΥΕΪΝ
Ο διάσημος ήρωας των γουέστερν εμφανίζεται 
για πρώτη φορά σε νόμισμα νομίμου κυκλοφορίας 
με χρώμα, περιορισμένης έκδοσης, σε όμορφη 
ξύλινη κασετίνα. Το παγκόσμιο τιράζ είναι μόνο 
5.000 τεμάχια γι’ αυτό βιαστείτε να εξασφαλίσετε 

το δικό σας νόμισμα! 
Δολάριο Τουβαλού 2020, καθαρό ασήμι 

999‰ Ø 40,60 mm, 31,10 gr, έγχρωμο 
λαμπερό ακυκλοφόρητο (BU), περιορισμένη 

έκδοση 5.000 τμχ., με όμορφη ξύλινη κασετίνα.



ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΤΩΝ ΑΖΤΕΚΩΝ

Κωδ. 1MD152 - 359 €

Το πολύτιμο νόμισμα
20€ ΑΣΗΜΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

500F ΑΣΗΜΙ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Νόμισμα που κόπηκε μόνο το 1972 
σε ανάμνηση των 10 ετών Νομισματικής 
Ένωσης στη Δυτική Αφρική.
Ασήμι 900‰, Ø 37 mm, 25 gr, με πιστοποιητικό.

Κωδ. 1CP279 - 110 € 99 €

Κωδ. 1CP740  - 96 € 79 €

Αφεθείτε στη μαγεία αυτού του εντυπω-
σιακού δολαρίου σε καθαρό ασήμι που 
έχει κοπεί σε μόλις 500 τμχ. τα οποία 
είναι δυσεύρετα. Η κοπή ήταν πολύ 
απαιτητική ως προς τις ικανότητες και 
την ακρίβεια που απαιτούνταν προκειμέ-
νου να αποδοθεί η παραμικρή λεπτομέ-
ρεια και να ζωντανέψει το διάσημο 
ημερολόγιο της χιλιετίας με πολύ 
υψηλό ανάγλυφο στο πολύτιμο 
μέταλλο. Στο κέντρο, η ένθετη ημιδια- 
φανής ρητίνη στο χρώμα του μαλαχίτη 
ομορφαίνει την όψη του θεού του Ήλιου. 
2$ Νιούε, καθαρό ασήμι 999‰, Ø 50 mm, 
62,20 gr, περιορισμένη έκδοση 500 τμχ., 
με πιστοποιητικό σε αποκλειστική κασετίνα.

Πανέμορφο νόμισμα σε ευρώ για τα 100 χρόνια του διάσημου Φεστιβάλ όπερας, 
θεάτρου και κλασικής μουσικής του Σάλτσμπουργκ, με ειδική κυρτή 
φόρμα και χρώμα, που αποτελεί μοναδικό δείγμα χειροτεχνίας 
του νομισματικού ατελιέ.
20€ Αυστρία 2020, καθαρό ασήμι 925‰, Ø 34mm, 22,42 gr,
περιορισμένη έκδοση 30.000 τμχ., με θήκη και πιστοποιητικό



Ημερομηνία
& Υπογραφή

Με τραπεζική Κατάθεση
Με Αντικαταβολή
Με Πιστωτική κάρτα
(Diners, American Express, Visa, Mastercard)

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

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

Οδός: ................................. Αριθ.:  ...............................

Περιοχή: ......................................ΤΚ:  ...........................

E-mail:...................................... @  ...............................

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

Τηλ. Σταθερό:........................

Ta νομίσματα είναι πιστοποιημένα και 
εγγυημένα για την αυθεντικότητά τους 
και την προέλευσή τους. Κάθε αποστολή 
συνοδεύεται από την 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 επιστρέ- 
ψετε εντός 15 ημερών στην αρχική συσκευ-
ασία του για ανταλλαγή ή επιστροφή χρη-
μάτων. Οι εικόνες δεν είναι δεσμευτικές. 
Με την επιφύλαξη των τυπογραφικών 
σφαλμάτων. Η πράξη Προστασίας Δεδομέ-
νων της 6ης Ιανουαρίου 1978 εγγυάται το 
δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των 
δεδομένων που σας αφορούν. 
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προσφο-
ρές ενημερώστε μας αναφέροντας το ονο-
ματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας.

Περιγραφή                    Ποσότητα    Τιμή                 ΣΥΝΟΛΟ

Έξοδα συσκευασίας αποστολής........................................

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

6,95€Για να λαμβάνετε τις προσφορές μας με 
e-mail εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας
www.coinsclub.gr

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Για παραγγελίες 100€

και άνω αποκτάτε 
δωρεάν ένα ιστορικό

νόμισμα.

Επωφεληθείτε αμέσως από την προσφορά 
για να το αποκτήσετε
ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑ 25 ΡΟΥΒΛΙΑ

Κωδ. 1MD180 - 445 € 345 €

Εντυπωσιακό νόμισμα που κόπηκε στη 
Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, με τον νέο 
εστεμμένο Δικέφαλο Αετό που ανακαλεί 
τη Μεγάλη Ρωσία των τσάρων, βάρους 
τουλάχιστον 163,80 γραμμαρίων!
Ασήμι 925‰, Ø 60 mm, λαμπερό ακυκλοφό-
ρητο (BU), κόπηκε από 2017 ως 2019, με 
πιστοποιητικό.



Τα 5 διάσημα Dinky Toys
Κωδ. HVL26 - 95 € 79 €

Η επιστροφή των διάσημων Dinky Toys

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ PACKARD  
Μήκος 12 cm
Κωδ. HVL261 - 19 €

BEDFORD «KODAK» 
Μήκος 8 cm
Κωδ. HVL262 - 19 €

 
Μήκος 9,45 cm
Κωδ. HVL263 - 19 €

 ΚΟΥΠΕ JAGUAR XK120Μ
Μήκος 10,20 cm
Κωδ. HVL264 - 19 €

FORD THUNDERBIRD 
Μήκος 11 cm
Κωδ. HVL265 - 19 €

ΝΕA

ΝΕA

ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ DINKY:
Αποκτήστε τα 5 μοντέλα ταυτόχρονα 

και εξοικονομήστε 16€!

Με μεγάλη ευχαρίστηση συναντάμε πάλι μια επιλογή από τα αυθεντικά μοντέλα 
της διάσημης μάρκας παιχνιδιών, τα οποία είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου 

από μέταλλο. Διατίθενται μέσα στα διάσημα χαρτονένια κουτάκια 
που είναι... κίτρινα φυσικά. Συλλεκτικά μοντέλα υπό κλίμακα 1/43, 

περιορισμένες ποσότητες διαθέσιμες.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ



3€ ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ
Κωδ. 1CP429F - 49 €

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ

3€ Ακανθόσαυρος
Αυστρία 2019, χαλκονικέλιο, 16 gr, 
Ø 34 mm, με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP542 - 49 € 27 €

3€ ΕΝΥΔΡΙΔΑ
Κωδ. 1CP429K - 59 €

3€ ΚΑΡΑΒΙΔΑ
Κωδ. 1CP429L - 49 € 27 €

Φανταστικό!

3€ ΖΩΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ακόμη κάποια σπάνια κομμάτια που φωσφορίζουν.
Αυστρία 2019, χαλκονικέλιο, 16 gr, Ø 34 mm, με πιστοποιητικό.

3€ ΧΕΛΩΝΑ
Κωδ. 1CP429I - 49 € 27 €

Φωσφορίζει 
στο σκοτάδι!

 
Κωδ. 1CP540G - 59 €

Μετά τα ζώα της υπαίθρου στα νομίσματα 
των 3 ευρώ που φωσφορίζουν, είναι η 
σειρά των δεινοσαύρων να έλθουν στο 
προσκήνιο, με πανέμορφες ακυκλοφόρητες 
κοπές που είναι περιζήτητες από
τους συλλέκτες των ευρώ!

Τα τελευταία έλατα των Χριστουγέννων, 
μετά, θα είναι πολύ αργά!

3$ ΑΣΗΜΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΟ

Ο Καναδάς απαθανάτισε τη γλυκιά στιγμή που 
φέρνουμε το έλατο σπίτι μας προς μεγάλη 
χαρά μικρών και μεγάλων. 
3 δολάρια Καναδά, καθαρό ασήμι 999‰, 7,96 gr, 
Ø 27 mm, έγχρωμο λαμπερό ακυκλοφόρητο (BU),
4.000 τμχ., με θήκη και πιστοποιητικό.



ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ
ΤΟΥ «ΒΕΛΓΙΚΟΥ ΚΟΝΓΚΟ»

Κωδ. 1CP709 - 29 €

ΤΟ FRANC LIBRE ΤΟΥ 1943!

Κωδ. 1CP703C - 29 €

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Κωδ. 1CP528 - 119 €

ΝΕΟ

2 ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΡΟΥΒΛΙΑ:
ΜΠΕΛΟΥΝΓΚΑ

Κωδ. 1CP250C - 59 €

Μια ακυκλοφόρητη αξία, ένα 
μικρό νομισματικό αριστούργημα 
που θα φυλάει εσάς ή το 
πρόσωπο στο οποίο θα το 
προσφέρετε αφού απεικονίζει 
τον Φύλακα Άγγελο που μας 
προστατεύει. Σε πολύτιμο 
μέταλλο με χρώματα, στολισμένο 
με κρύσταλλα Swarovski, χωρίς 
να λείπει η χρυσή ένθεση 24Κ 
που μοιάζει να επιπλέει στην 
καρδιά του νομίσματος.
2$, ασήμι 925‰, 28,28 gr, Ø 41 
mm, λαμπερό ακυκλοφόρητο (BU), 
4.000 τμχ. παγκοσμίως, σε 
κάψουλα, με πιστοποιητικό και 
όμορφη θήκη.

Σταυρός της Λωραίνης

Ναι, πρόκειται για το διάσημο ψάρι από το 
οποίο παράγεται το χαβιάρι, χαραγμένο σε 
νόμισμα που κόπηκε στην Αγία Πετρούπολη.
Ρωσία, ασήμι 925‰, 17 gr, Ø 33 mm, λαμπερό 
ακυκλοφόρητο (BU), 5.000 τμχ. παγκοσμίως, 
σε κάψουλα, με πιστοποιητικό.

Κυκλοφόρησε με τα σύμβολα της γαλλικής  
αντίστασης του στρατηγού Ντε Γκωλ 
με τον Κόκορα και τον Σταυρό της Λωραίνης.
Μπρούντζος, 5,55 gr, Ø 25 mm, με πιστοποιητικό.

Νομίσματα που μαρτυρούν την 
αποικιοκρατία στο Βελγικό Κονγκό 
με την προτομή του βασιλιά Αλβέρτου, 
τα οποία κόπηκαν από το 1921 ως το 1929.
Σετ 2 ιστορικών νομισμάτων, Ø 24 και 28,90 mm, 
χαλκονικέλιο, με πιστοποιητικό αυθεντικότητας.



2,5$ Ινδιάνος τύπος 1908
Η.Π.Α., κοπή 1908 -1929, 
χρυσός 900‰, 4,18 gr, Ø 18 χιλ.

ΗΠΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ

ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Κάθε ράβδος καθαρού χρυσού είναι αυθεντική:
προσφέρεται σε επίσημο αριθμημένο και 
σφραγισμένο πιστοποιητικό, 85 x 54 mm. 

  

Προλάβετε πριν μεταβληθούν οι τιμές 
των πολύτιμων μετάλλων.

 

Ράβδος χρυσού 1 Gr
Dim. 15 x 8,70 x 0,50 mm.
Κωδ. 2CL141A 79 € 69 €
Ράβδος χρυσού 10 Gr
Dim. 31,50 x 18,50 x 1,70 mm.
Κωδ. 2CL141B  590 € 579 €
Ράβδος χρυσού 31,10 Gr
Dim. 40,40 x 23,30 x 1,80 mm. 
Κωδ. 2CL141C  1.739 € 1.699 €

Νέα
προσεχώς 

σπάνια!

Η δική σας
ράβδος χρυσού 

από 69€!

Η.Π.Α., κοπή 1856 - 1889, 
χρυσός 900‰, 1,67 g, Ø 15 mm.

5$ Χρυσός Ινδιάνος αρχηγός 
τύπος 1908
Η.Π.Α., κοπή 1908 - 1929, 
χρυσός 900‰, 8,38 g, Ø 21,46 mm.

Η.Π.Α., κοπή 1907 - 1933, χρυσός 
900 ‰, 16,72 gr, Ø 27 mm.

ΝΕΟ
Κωδ. 1CK802 - 445 € 399 € Κωδ. 1CN996 - 650 € 579 €

Κωδ. 1CK848 - 348 € 319 € Κωδ. 1CK851 - 999 € 897 €

Κάθε νόμισμα είναι εγγυημένο για το έτος έκδοσης και την προέλευση, και παραδίδεται 
με το πιστοποιητικό του. Τιμές σταθερές εκτός αν υπάρξουν σημαντικές διακυμάνσεις 
και σε αυτή την περίπτωση θα σας ειδοποιήσουμε πριν την αποστολή της παραγγελίας.

Υπέροχες και πρωτότυπες αυθεντικές ράβδοι καθαρού 
χρυσού για να επενδύσετε ή να συλλέξετε οι οποίες 
κόπηκαν σε εξαιρετικά περιορισμένο τιράζ 9.999 
τμχ. με το ακυκλοφόρητο θέμα του γάλανθου σε 
λαμπερή χάραξη. Επειδή οι πολύτιμες αυτές εκδόσεις 
εξαντλούνται ταχύτατα, συνιστούμε να κάνετε 
την κράτησή σας το συντομότερο δυνατό. 
Προσοχή: η παράδοση γίνεται μετά την εξόφληση.

Δολάριο χρυσή ινδιάνα 
πριγκίπισσα τύπος 1856  10$ Ινδιάνος τύπος 1907



Το ιστορικό ασημένιο 100F LIBERTÉ

Κωδ. 1CP713 - 29 €

ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΑΣ:
Το νόμισμα 5 φράγκα 
Μαδαγασκάρης

Έκδοση 2020

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Νόμισμα που κόπηκε το 1986 από το Monnaie de Paris και γνώρισε 
παγκόσμια επιτυχία για τον συμβολισμό του και το πανέμορφο Άγαλμα 
της Ελευθερίας που γιόρταζε τα 100 χρόνια του. Ένα κομμάτι που 
εμπνέει υπερηφάνεια, επειδή η ίδια η Γαλλία το πρόσφερε στην 
Αμερική, υλοποιημένο από τον ταλαντούχο Ογκίστ Μπαρτολντί σε 
δομή που μελέτησε ο Γκυστάβ Άιφελ! Να μια πολύ όμορφη ευκαιρία 
να αποκτήσετε ένα συλλεκτικό κομμάτι της εποχής ή να το 
προσφέρετε δώρο στις νεότερες γενιές. 
Ασήμι 900‰, 15 gr, Ø 31 mm, με πιστοποιητικό.

Δώρο για κάθε παραγγελία άνω των 79€
από αυτόν τον ακυκλοφόρητο κατάλογο!
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