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Τα Αστέρια των Χριστουγέννων 
από τον Klimt 

 Το Φιλί του Klimt 
Κωδ. DY001  35  29  

 Το Δέντρο της Ζωής 
Κωδ. DY002  35  29  

Επωφεληθείτε από 
τις προνομιακές τιμές!

Άγια νύχτα! Το μουσικό γλυπτό 

Απόλυτη μαγεία!

Κωδ. DY003  199  179  

Νέα

Παίζει τον 
διάσημο 
χριστου-

γεννιάτικο
σκοπό!

Νέο

 Το νόμισμα 2€ των Χριστουγέννων

Διάμετρος 25,75 χιλ., με κάρτα-πιστοποιητικό.

Κωδ. 1CA117  17  

Νέο

Οι μεγάλοι καλλιτέχνες ανέκαθεν αποτελούσαν πηγή έμπνευ- 
σης για τη δημιουργία καθημερινών αλλά και γιορτινών αντι- 
κειμένων. Για το 2020 τα Αστέρια των Χριστουγέννων είναι 
εμπνευσμένα από τον Gustav Klimt: καθένα είναι διακοσμη- 
  μένο και στις δύο όψεις και τονισμένο με χρυσό, 
      όπως και τα αριστουργήματα του Klimt. 
            Εκλεκτή πορσελάνη, 17 x 16,50 εκ., πάχος 0,40 εκ. 

Παραδοθείτε στη μαγεία του Άγιου Βασίλη με 
τη γλυκύτατη μορφή και την απολαυστική μελωδία 
της «Άγιας Νύχτας» που θα αντηχεί στο σπιτικό σας 
μαγεύοντας τόσο τους μικρούς όσο και τους μεγάλους. 
Η έκδοση του μουσικού γλυπτού είναι περιορισμένη 
σε 150 διαθέσιμα τεμάχια. 

Εκλεκτή πορσελάνη διακοσμημένη στο χέρι, ύψος 24,50 εκ., 
πλάτος 14 εκ., βάθος 12 εκ. 

Τι πρωτότυπο! Το πιο γνωστό νόμισμα ευρώ επιχρωμα- 
τίστηκε ειδικά από ιδιωτικό ινστιτούτο για τη δημιουρ- 
γία αυτής της ακυκλοφόρητης χριστουγεννιάτικης έκδο- 
σης. Πρόκειται για ένα κομμάτι που θα γοητεύσει τους 
συλλέκτες με το μοναδικό ακυκλοφόρητο μοτίβο του 
που επενδύθηκε με λαμπερά χρώματα ειδικά για 
την περίσταση! Θα το λάβετε σε προσωποποιημένη 
κάρτα - δώρο. 

MUSEUM STORE

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.museumstore.gr
Ασφαλής περιήγηση



Κωδ. DY2020  115 99



 Κωδ. DY4187  23 



Κωδ. DY6601  23

ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

Περίπου 12 εκ. ύψος και περίπου Ø 5,50 εκ.

Νέο



 Άγιος Βασίλης με τάρανδο
Κωδ. DY4305  23



Κωδ. DY4306  23

Νέο

Μοντέρνα φάτνη 

Κωδ. 6CI689D  179  

Νέο

 Χιονάνθρωπος
των Χριστουγέννων 

11,50 εκ. ύψος, Ø 6,50 εκ. 
Κωδ. DY1433  23  19  

Νέο

23Κωδ. DY4301  

Μπορείτε να τα στολίσετε στο δέντρο σας, αλλά και στα φωτιστικά ή 
στα φυτά εσωτερικού χώρου, για να σκορπίσετε τη χριστουγεννιάτικη 
μαγεία στο σπίτι σας!

Άγιος Βασίλης με
μπουκέτο λιόπρινου 

Άγιος Βασίλης 
Λαπωνίας

Βικτωριανός
Άγιος Βασίλης

Άγιος Βασίλης
με φαναράκι

Επωφεληθείτε από την ειδική
χριστουγεννιάτικη προσφορά!

Αποκτήστε τα 5 διαφορετικά
στολίδια και εξοικονομήστε 16€: 
Οι 5 Άγιοι Βασίληδες 2020 - 2021 

Ταλαντούχοι καλλιτέχνες της εποχής μας επανερμήνευσαν με απόλυτη επιτυχία τη Φάτνη των 
Χριστουγέννων που αρέσει σε όλες τις γενιές και σε όλους τους ανθρώπους, είτε είναι πιστοί 
είτε όχι. Κάθε χρόνο, είναι πραγματική απόλαυση ο στολισμός της στο σπίτι, ενώ είναι και 
ένα από τα πιο όμορφα γιορτινά δώρα που μπορείτε να προσφέρετε τις γιορτινές μέρες!
Σετ 9 κομματιών, ύψος φιγουρινιών 12 εκ., ύψος στάβλου 24,50 εκ. 

www.museumstore.gr

Η εγγύησή μας: το Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας



To ενδιαφέρον των Γάλλων για το 2 CV , που παραγόταν επί 40 
χρόνια, αναζωογονήθηκε χάρη σε μία περιορισμένη έκδοση που 
λάνσαρε η Citroën με αυτό το ειδικό χρώμα «Μαύρο 
και Κόκκινο Delage». Υπέρκομψη εμφάνιση! 
Σήμερα κυκλοφορεί μια συλλεκτική 
αναπαραγωγή, με πόρτες και καπό 
που ανοίγουν.

Tο 2CV μένει αξέχαστο σε κάθε παραλλαγή!  
Σας παρουσιάζουμε την ειδική έκδοσή του στα 
χρώματα του διάσημου γαλλικού απεριτίφ με 

γλυκάνισο «Ricard». Με αυτή την έκδοση 
συμμετείχε στο Tour de France αλλά και 

σε πολλά δρώμενα. Ακαταμάχητο!
Μεταλλικό συλλεκτικό μοντέλο σε κλίμακα 

1/18, μήκος 21 εκ. Θα το λάβετε με 
χαλκομανίες που τοποθετούνται εύκολα.

2 CV Citroën Charleston 1982 

Κωδ. HSL213  59  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΑΡ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 Το 2CV «απεριτίφ» Tour de France 

Κωδ. HSL011  59  

Citroën Traction 11 CV τύπος 1937 

Μεταλλικό συλλεκτικό μοντέλο 
σε κλίμακα 1/18, με πόρτες 
και καπό που ανοίγουν, 
μήκος 25,50 εκ. 

Κωδ. HSL904  59  

Νέο

 DS σε ειδική έκδοση Blanc Meije 1972 

Κωδ. HSL705  59Το αθάνατο Citroën της Βρετάνης, 1969 

Κωδ. HSL812  59  

Νέα

Νέο

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ!

Πιστά αντίγραφα μοντέλων που ενίοτε είναι λιγότερο γνωστά αλλά είναι άκρως 
σαγηνευτικά για όλους τους συλλέκτες ή τους λάτρεις των αυθεντικών μοντέλων!

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

To Traction κατασκευάστηκε από το 1934 έως το 1957 και έμεινε 
στη γαλλική Ιστορία πρώτα ως το αυτοκίνητο της Γκεστάπο και 
έπειτα της Αντίστασης. Αργότερα, αγαπήθηκε από τους 
γκάνγκστερ για τις επιδόσεις του. Με το 
κομψότατο αμάξωμα, τα υπέρκομψα 
φτερά, τη χαρακτηριστική μάσκα 
χρωμίου, όλα από μέταλλο, είναι μια 
επιβλητική παρουσία που ξεχωρίζει 
ανάμεσα σε χίλια αυτοκίνητα! 

ΤΟ DS έκανε την εμφάνισή του το 1955, αφήνοντας 
αμέσως εκτός μόδας και εποχής όλους τους ανταγωνι- 

στές του χάρη στην εντυπωσιακή γραμμή και τις τεχνικές 
καινοτομίες του. Το 1970, μια πιο απλοποιημένη 

εκδοχή του είδε το φως της ημέρας για να διατρέ- 
ξει τις δεκαετίες και να εισέλθει στη σφαίρα 

του μύθου ως το πιο όμορφο αυτοκίνητο 
στον κόσμο! Το συλλεκτικό αντίγραφο 

είναι σε απόχρωση «Blanc Meije» σύμ- 
φωνα με το χρωματολόγιο της εποχής! 

Μεταλλικό συλλεκτικό μοντέλο 
σε κλίμακα 1/18, μήκος 26,66 εκ.

Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του 1947 
με απόλυτη επιτυχία. Η καριέρα του τερματίστηκε το 1981, αφού 
πρώτα είχαν πωληθεί μισό εκατομμύριο κομμάτια, σε όλες 
τις παραλλαγές. Τεράστια επιτυχία! Έχουν παραχθεί μόνο 
2.000 συλλεκτικά αντίγραφα. Δεσμεύστε το δικό σας 
το συντομότερο δυνατό! 
Μεταλλικό συλλεκτικό μοντέλο σε κλίμακα 1/18, 
μήκος 23,66 εκ., 
πλευρικές πόρτες 
και θύρα φόρτωσης 
που ανοίγουν. 



Το Renault 8 Major είναι το πρώτο βήμα 
«εξέλιξης» του R8. Το συγκεκριμένο Major 
είχε περισσότερη άνεση, χωριστές θέσεις 
μπροστά, και έναν πιο ισχυρό κινητήρα 
που χρησιμοποιούνταν ως τις αρχές 
του 90! Είχε επίσης διαφορετικό 
πίνακα οργάνων και την επιγραφή 
«Major» στα φτερά.
Μεταλλικό συλλεκτικό μοντέλο 
σε κλίμακα 1/18, μήκος 22,17 εκ., 
πόρτες που ανοίγουν. Αν και από μηχανική άποψη συγγενεύει 

περισσότερο με το R8S παρά με το Gordini, 
αυτή η παραλλαγή είχε εμπλουτισμένες 

δυνατότητες και φλογερό χρώμα, 
το οποίο γοητεύει ως σήμερα. 
 Σπάνιο συλλεκτικό κομμάτι!

Μεταλλικό συλλεκτικό μοντέλο 
σε κλίμακα 1/18, μήκος 22,17 εκ., 

πόρτες που ανοίγουν. 

To Renault 8 « Major » 1967

Κωδ. HSL601  59

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ RENAULT 8

Τα Pinder μπαίνουν στο παιχνίδι 
με μια πολύ όμορφη προσφορά! 

Λιγότερο από
100 αντίγραφα.

Προλάβετε!

ΣΠΑΝΙΑ!

 Peugeot 504 Cirque
Pinder
Κλίμακα 1/43, μήκος 11,60 εκ. 

Κωδ. HVP010  69  49  

 Peugeot 404 Cirque
Pinder
Κλίμακα 1/43, μήκος 10,65 εκ. 

Κωδ. HVP009  69  49  

Renault 8 Gordini, 1967 

Κωδ. HSL602  59  

 Renault 8 Gordini TS 1967 

 Κωδ. HSL603  59Νέο

Νέο

ΤΟ DS έκανε την εμφάνισή του το 1955, αφήνοντας 
αμέσως εκτός μόδας και εποχής όλους τους ανταγωνι- 

στές του χάρη στην εντυπωσιακή γραμμή και τις τεχνικές 
καινοτομίες του. Το 1970, μια πιο απλοποιημένη 

εκδοχή του είδε το φως της ημέρας για να διατρέ- 
ξει τις δεκαετίες και να εισέλθει στη σφαίρα 

του μύθου ως το πιο όμορφο αυτοκίνητο 
στον κόσμο! Το συλλεκτικό αντίγραφο 

είναι σε απόχρωση «Blanc Meije» σύμ- 
φωνα με το χρωματολόγιο της εποχής! 

Μεταλλικό συλλεκτικό μοντέλο 
σε κλίμακα 1/18, μήκος 26,66 εκ.

Ναι, τα θυμόμαστε ακόμη πολύ καλά σήμερα, συμμετείχαν 
στους πιο διάσημους αγώνες με τις εμβληματικές 
παραλλαγές «Gordini». Τα «8» έχουν κλέψει τις καρδιές 
των Γάλλων και των συλλεκτών, ακόμη και των νεότερων!

Μπορεί το όνομα του Amédée Gordini να είναι 
αλληλένδετο με το Renault Dauphine (1957), 
ωστόσο το R8 είναι αυτό που του χάρισε τη 
δόξα σε πολλούς αγώνες χάρη στο ταλέντο 
του λαμπρού κατασκευαστή. 
Το λάτρεψαν οι γιεγιέδες! 
Μεταλλικό συλλεκτικό μοντέλο 
σε κλίμακα 1/18, μήκος 22,17 εκ., 
πόρτες που ανοίγουν. 

Αυτά τα αυθεντικά συλλεκτικά μοντέλα που προκαλούν 
συγκίνηση επανεκδόθηκαν σε πολύ περιορισμένο αριθμό. 
Μη χάνετε λεπτό: θα τηρηθεί αυστηρή σειρά 
προτεραιότητας κατά την εξυπηρέτηση!

www.museumstore.gr



Cadillac Eldorado Biarritz 1959 

 

Κωδ. HV36813  79  
Νέο

Ευκαιρία να αποκτήσετε τις σταρ

 Porsche 356A τύπος 1953

Κωδ. HSL802  69  

Το πιο διάσημο Κατσαριδάκι 

Κωδ. HSL505  69  

Mustang Shelby 1967 

Κωδ. HSL803  69  

Νέο

Νέο

Το αυτοκίνητο που ξυπνά πάλι χτυποκάρδια στους θαυμαστές 
του Έλβις Πρίσλεϊ και στους λάτρεις των Αμερι-
κανίδων καλλονών. Με λαμπερότατο 
χρώμιο, ο Έλβις την ταύτισε με αυτό 
το ξεχωριστό χρώμα χάρη στο οποίο 
ονομάστηκε χαϊδευτικά
«Pink Caddy» του Έλβις. 
Σας την προσφέρουμε 
στη μνημειώδη εκδοχή 
της υπό κλίμακα 1/18, σε 
μέταλλο, με μήκος 26,70 εκ. 

Πάρα πολλοί λάτρεις αναμένουν αυτές τις εξαιρετικές αυθεντικές εκδόσεις χρωμίου για να τις 
προσθέσουν στη συλλογή τους ή για να τις προσφέρουν δώρο σε συλλέκτες από 7 έως 107 ετών!

Σύμφωνα με τον θρύλο, επειδή ο Ferry 
Porsche δεν μπορούσε να βρει ένα 

σπορ αυτοκίνητο που να τον ικανοποιεί, 
αποφάσισε να το κατασκευάσει ο ίδιος! 

Το 1948, εγκρίθηκε η πρώτη Porsche 356 και, 70 και πλέον 
χρόνια αργότερα, η ιστορία συνεχίζεται με τις κληρονόμους της οι 

οποίες έμελλε να γίνουν ηλεκτρικές! Αποκτήστε το ιστορικό 
συλλεκτικό μοντέλο που είναι εξαιρετικά πιο προσιτό στον καθένα!

Μεταλλικό συλλεκτικό μοντέλο σε κλίμακα 1/18, μήκος 21 εκ., 
προσφέρεται με χαλκομανίες που τοποθετούνται εύκολα.

Σταρ του κινηματογράφου, ο «Herbie» των ταινιών 
του Walt Disney πρωταγωνίστησε στο Μόντε 
Κάρλο, στο Μεξικό, στην Αμερική… και μας 
έχει χαρίσει αξέχαστες στιγμές τόσο στον 
κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση. 
Με τον αριθμό 53 και την τρίχρωμη λωρίδα 
κατά μήκος του αμαξώματός του, είναι 
ένας αυθεντικός ήρωας της αυτοκίνησης.
Μεταλλικό συλλεκτικό μοντέλο σε κλίμακα 1/18, 
περιορισμένη έκδοση 1.500 τεμαχίων, μήκος 23 εκ. 

Αυτή η Mustang, η οποία γεννήθηκε
 το 1967 και κατασκευάστηκε από τον 
τεξανό Carroll Shelby, ξεχωρίζει για 

την πιο τολμηρή και σπορ εμφάνισή της: έχει στόμια εισαγωγής 
αέρα στο καπό και πλευρικά, ενώ η μεταμόρφωση είναι ακόμη πιο 

εντυπωσιακή στο πίσω μέρος με τα ειδικά φανάρια και την αεροτομή. 
Κάτω από το καπό, ένας κινητήρας V8 στους 450 ίππους 

είχε αξιοσημείωτες επιδόσεις για την εποχή.
Μεταλλικό συλλεκτικό μοντέλο σε κλίμακα 1/18, 

μήκος 26 εκ., πόρτες που ανοίγουν. 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.museumstore.gr
Ασφαλής περιήγηση



Το ρολόι Racing–  
Περιορισμένη έκδοση 

Κωδ. 4CI423  99  

Maserati 250F τύπος 1957 

Maserati 250F Rouge 
Monaco 1957
Κωδ. HVH180  119  

Maserati 250F Bleue 

Κωδ. HVH183  119  

Οκτάτροχη καρότσα Citroën DS 

Κωδ. HVH138  144  Αυθεντικό συλλεκτικό μοντέλο διαθέσιμο 
σε λίγα μόνο κομμάτια!

Νέα 
2020-2021

Νέο

Νέο 
2020-2021

Με ένα design που παραπέμπει στον κόσμο 
των αγωνιστικών αυτοκινήτων, το Kelton Racing 
ικανοποιεί όλες τις προσδοκίες: αδιάβροχο 3 ATM, 
με πορτοκαλοκίτρινο χρώμα σε δείκτες 
και ψηφία που κάνουν τέλεια αντίθεση
με το φόντο, ώστε η ώρα να είναι 
εξαιρετικά ευανάγνωστη. 
Μεταλλικό πλαίσιο, μηχανισμός quartz 
με ημερομηνία, διάμετρος 38 χιλ., 
εγγύηση 2 ετών, δερμάτινο λουράκι. 
Αριθμημένη έκδοση 299 τεμαχίων.

Το αρχέτυπο του αγωνιστικού αυτοκινήτου σε σχήμα πούρου που 
έδωσε τη δυνατότητα στη Maserati να κατακτήσει το 1957 τον τίτλο 

της παγκόσμιας πρωταθλήτριας με διάσημους πιλότους όπως ο 
Fangio ή ο Gregory που ενίσχυσαν τη φήμη 

της μάρκας με την τρίαινα και 
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης 

ακόμη και για τον ίδιο 
τον Enzo Ferrari αργότερα.

Συλλεκτικές εκδόσεις 
σε μέταλλο, κλίμακα 1/18, 

μήκος 22,50 εκ. 

Italie 1957 

Το DS ήταν ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο από το οποίο προήλθαν διάφορες ειδικές παραλλαγές, η μία 
πιο εντυπωσιακή από την άλλη: νεκροφόρα, ασθενοφόρο, σαρανταποδαρούσα της Michelin, ακόμη 
και φορτάμαξα μεταφοράς επιβατικών αυτοκινήτων το 1970, έμπνευσης του αμαξοποιού Pierre Tissier, 
ο οποίος έβαλε την υπογραφή του στις πιο αξιομνημόνευτες μεταμορφώσεις, με αποκορύφωμα 
το DS με την υδραυλική ανάρτηση, ένα αλησμόνητο αυτοκίνητο! Μπορείτε κι εσείς με τη σειρά σας 
να φορτώσετε ένα μοντέλο της επιλογής σας από τη συλλογή σας, της ίδιας κλίμακας! 
Μεταλλική συλλεκτική έκδοση, κλίμακα 1/18, μήκος 45 εκ. Περιλαμβάνονται οι ράμπες φόρτωσης.



  

Νέο

Νέο

97Κωδ. 6RC110  

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΩΝ ΦΑΡΑΩ
Εξαιρετικά αντικείμενα τέχνης και ιστορίας 
Η καρφίτσα παντατίφ με άνθη λωτού 
Αυτό το φαραωνικό κόσμημα από τη διάσημη αίθουσα αρχαιοτήτων 
του Λούβρου διατηρεί ένα απίστευτα μοντέρνο ύφος με τους τέσσερις 
ανθισμένους λωτούς που συναντιούνται στο κέντρο με μία μαργαρίτα 
και στολίζονται με τέσσερις γαλαζοπράσινες μαργαρίτες. 
Κόσμημα από μέταλλο επικαλυμμένο με χρυσό και χρώμα, 
διάμετρος 38 χιλ., με πουγκί φύλαξης.



Η γάτα Μπαστέτ του Δέλτα του Νείλου    

Κωδ. 6MD260  129

Στην αρχαία Αίγυπτο, η θεά Μπαστέτ, η οποία είχε τη μορφή 
γάτας, λατρευόταν στο Δέλτα του Νείλου. 
Σας την προσφέρουμε μεγαλόπρεπη, σαν να φρουρεί και 
να προστατεύει τον χώρο που στολίζει, ενώ το τρίχωμά 
της μοιάζει κοσμημένο με μαγικές λέξεις που τη βοηθούν 
να εκπληρώσει το καθήκον που έχει αναλάβει. 
Καλλιτεχνική ρητίνη πατιναρισμένη στο χέρι όπως το πρωτότυπο 
μπρούντζινο, με σφραγίδα μουσείου, ύψος 15,70 εκ., 
πλάτος 7 εκ., βάθος 9 εκ. 



Κωδ. BB400281  79,00

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. Βάσει του 
πρωτοτύπου σε χρυσό, από την εποχή της Νέας 
Αυτοκρατορίας της Αιγύπτου (2ος αι. π.Χ.).

Το βραχιόλι της βασίλισσας 

Κωδ. BW400425  

Λωτός Σκουλαρίκια
Διαστάσεις 3.5 x 2 εκ.



54,50

Λωτός Κολιέ 
Μήκος αλυσίδας 47 εκ
Κωδ. BZ400097  
54,50

Αποκτήστε το σετ
με ειδική τιμή
από 205€ 177€



Ο μπλε ιπποπόταμος 

 

Κωδ. 6CI042  49

Κωδ. 6RC413  144
 

99
 

Τα φαραωνικά βραχιόλια 
είναι αιώνια 

Κωδ. 6CN286  48
 

 Τουταγχαμών II 
Κωδ. 6CI422  39  

Τουταγχαμών I 
Κωδ. 6CI421  39  

 Τουταγχαμών III
Κωδ. 6CI423  39  

Νέα

Νέο



Νέο

Κολιέ με αμέθυστους του Μέσου Βασιλείου  
Στην αρχαία Αίγυπτο, οι ημιπολύτιμοι λίθοι ήταν περιζήτητοι 
–όπως αυτού του κολιέ– όπου ο χρυσός και οι αμέθυστοι 
διαδέχονται το ένα το άλλο για να δημιουργήσουν ένα σύνολο 
με ευεργετικές ιδιότητες για εκείνη που το φοράει. 
Κολιέ με πέρλες αμέθυστου που συνδέονται με επιχρυσωμένο 
κασσίτερο, με εύκολο κούμπωμα, μήκος 44 εκ. 

Το σερβίτσιο Μάτι του Φαραώ 
Αποκτήστε το για το ταξίδι, το νοικοκυριό ή απλώς επειδή 
είναι τόσο μοναδικό! Αυτό το ακυκλοφόρητο σερβίτσιο 
περιλαμβάνει 4 πορσελάνινες κούπες με εκλεπτυσμένα 
μοτίβα από τη Σαρκοφάγο που ανακαλύφτηκε στο Λούξορ 
(Θήβες, Άνω Αίγυπτος). Οι κούπες αποθηκεύονται στα μεταλλικά 
τους δοχεία τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
για διακοσμητικούς ή άλλους σκοπούς.
Διαστάσεις του σετ 22 x 8,50 εκ., 
χωρητικότητα κάθε φλιτζανιού 60 ml. 

Σύμβολο προστασίας και τύχης, ο ιπποπόταμος ήταν 
ζώο που τιμούσαν οι Αιγύπτιοι την εποχή των φαραώ. 

Είναι στολισμένος με λωτούς και φοίνικες, λιβελλούλες 
και πουλιά σε τιρκουάζ φόντο, το χρώμα της ομώνυμης 

ευεργετικής αρχαίας αιγυπτιακής πέτρας.
Φαγιάνς βάσει του πρωτοτύπου στη Σικελία, 
εγκεκριμένο από το Μουσείο του Λούβρου, 
ύψος 10 εκ., μήκος 20 εκ., σε κουτί δώρου.

Πράγματι, τα κοσμήματα από τον ανεκτίμητο 
θησαυρό του Τουταγχαμών ενέπνευσαν αυτή 
τη σειρά των μοντέρνων βραχιολιών τα οποία μια 
γυναίκα θα φοράει από το πρωί ως το βράδυ, 
ενώ ένας άνδρας μπορεί να της τα προσφέρει δώρο! 
Ίδιες διαστάσεις: διάμετρος 6,30 εκ., πλάτος 1,40 εκ.

Νέο

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΚΔΟΣΗ

www.museumstore.gr



Από τα μουσεία στο σπίτι σας

Συγκλονιστική Ferrari 512M 
Si réaliste qu’on a le sentiment 

que le moteur va soudain 
vrombir, une pure réussite !

 Η Εύα ή το Μήλο

 Κωδ. 6MD222  344 

Έξοχος πάνθηρας   

 Κωδ. 6MD229  198

Τόσο ρεαλιστικό μοντέλο που 
έχεις την αίσθηση ότι ξαφνικά 
θα ακούσεις τον βρυχηθμό του 
κινητήρα, απόλυτη επιτυχία!

Ένα σπανιότατο μοντέλο σε αυτή 
την τόσο λεπτομερή μορφή! 
Σας προσκαλούμε να θαυμάσετε 
τις αναρίθμητες λεπτομέρειες του 
εντυπωσιακού αντιγράφου που 
επιδοκιμάστηκε από τη Ferrari 
και έχει λάβει τα συγχαρητήρια 
των ειδικών.

Αποκτώντας αυτά τα καλλιτεχνήματα, έχετε 
την εγγύηση ότι θα στολίσετε το σπίτι σας με 
ένα εξαιρετικό έργο τέχνης που φέρει την έγκριση 
και τη σφραγίδα Μουσείων της Γαλλίας.

Γυμνή, χωρίς συμπλέγματα και χωρίς σεμνοτυφία, η Εύα κοιτάζει
το μήλο που μόλις έχει κόψει από το Δέντρο της Γνώσης. Επειδή δεν 
έχει δοκιμάσει ακόμη τον καρπό, δεν έχει παραβιάσει ακόμη τη θεϊκή 
απαγόρευση ούτε έχει αντιληφθεί τη γύμνια της. Έτσι, το γλυπτό του Paul 
Roussel, που κέρδισε το Grand Prix στη Ρώμη το 1895, απέχει μακράν 
από τη βιβλική αναπαράσταση αποδίδοντας ένα πιο αισθησιακό 
γυναικείο γυμνό. Η έκφραση αθωότητας και ανησυχίας 
που αναδίδει η νεαρή γυναίκα με την πλούσια κόμη 
συμβάλλουν κι αυτά στο κάλλος της. Χωρίς 
αμφιβολία, πρόκειται για ένα αριστούργημα! 
Καλλιτεχνική ρητίνη πατιναρισμένη όπως 
το πρωτότυπο μπρούντζινο γλυπτό, 
ύψος 43 εκ., πλάτος 12,50 εκ. 

Απογειώνοντας τις λιτές γραμμές και 
τη στιλπνότητα των υλικών του, ο γλύπτης 

François Pompon μπόρεσε να αποδώσει 
όλη τη μεγαλοπρέπεια και την αρχοντιά 

του ζώου που σου ξυπνάει 
την ανάγκη να το χαϊδέψεις. 

Έκδοση με υπογραφή του François Pompon, 
καλλιτεχνική ρητίνη, μήκος 35 εκ., ύψος 14 εκ. 



Συγκλονιστική Ferrari 512M 24 Ώρες Le Mans 1971

Το 1969…. η Μπριζίτ έγινε Μαριάν 
για πάντα. 

Η Μαριάν «B.B.» του Aslan   
Κωδ. 6MD218  319

 

Κωδ. HVH069  499  

Εντυπωσιακός 12κύλινδρος κινητήρας 
με όλα τα καλώδια και τους σωλήνες, 
σωληνωτό πλαίσιο, δάπεδο αλουμινίου 
με πριτσίνια, πλήρως αποσπώμενο 
αμάξωμα, λειτουργικές σπορ αναρτή- 
σεις. Το εσωτερικό είναι ασύλληπτης 
πιστότητας, με καθίσματα και πλήρες 
ταμπλό οργάνων. Όπως θα διαπιστώσε- 
τε, τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη. 
Μη διστάσετε να αφήσετε το πίσω 
καπό σε ανοικτή θέση για να απολαμ- 
βάνετε καλύτερα τον κινητήρα, 
ένα αληθινό αριστούργημα! 
Μεταλλικό συλλεκτικό αντίγραφο, 
κλίμακα 1/18, μήκος 225 χιλ., 
πλάτος 111 χιλ., εξαιρετικά 
περιορισμένη έκδοση. 

Ήταν φυσικά και η Catherine Deneuve, η Mireille Mathieu, η Michèle Morgan 
και, πιο πρόσφατα, η Laetitia Casta, το 1969, όμως, ήταν η «B.B.» – η Brigitte 
Bardot – η πρώτη σταρ που δάνεισε τα χαρακτηριστικά της στη Μαριάν, 
την αλληγορία της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας στη Γαλλία. Στο γλυπτό 
που σας προσφέρουμε, η μορφή της σμιλεύτηκε από τον ταλαντούχο 
Γάλλο γλύπτη Aslan. Η αυθεντική προτομή φιλοτεχνήθηκε 
από το μοναδικό εξουσιοδοτημένο επίσημο Ατελιέ 
των Μαριάν της Δημοκρατίας, το οποίο μας 
παραχώρησε την άδεια πώλησης στο κοινό και 
κυρίως στους συλλέκτες αυτού του σπάνιου γλυπτού. 
Επίσημη χύτευση, καλλιτεχνική ρητίνη, ύψος 28 εκ., 
πλάτος 18 εκ., βάθος 14 εκ., βάρος 2,20 kg.

www.museumstore.gr



Κωδ. 6CI828  119  

 Το αυθεντικό εκκρεμές
 

 Κωδ. 6CA001  29

Ο Λούντβιχ παίζει 
την αγαπημένη 
του Συμφωνία!

Boussole 2 e Guerre 
Mondiale 
Exacte réplique totalement 

Κωδ. 6CI714  45

Παραδοθείτε στη γοητεία του σπουδαίου συνθέτη απολαμβάνοντας 
τη διάσημη 5η Συμφωνία του Μπετόβεν στον χώρο σας ή κάντε 
μια μελωδική έκπληξη σε όσους ανακαλύψουν για πρώτη 
φορά αυτό το υπέροχο μουσικό γλυπτό. 
Αληθινή σταρ του κλασικού ρεπερτορίου, η «Πέμπτη» του Μπετόβεν, 
η πιο ξακουστή και η πιο διάσημη του σπουδαίου συνθέτη και πιανίστα, 
δεν θα πάψει ποτέ να μας δονεί με συγκίνηση. Το ίδιο το γλυπτό 
αναπαριστά τον Μπετόβεν με πολλές λεπτομέρειες, 
ενώ δεν λείπει η υπογραφή του.
Καλλιτεχνική ρητίνη, μπρούτζινη πατίνα, ύψος 27 εκ., 
διαστάσεις βάσης 14 x 17 εκ.

ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΛΥΠΤΟ 

Ευκαιρία να ελέγξετε τον 
μαγνητισμό σας με αυτό 
το αυθεντικό και καλά 
σταθμισμένο εκκρεμές 
ραδιαισθησίας. Στο κουτί 
εσωκλείεται ένας οδηγός 
για να μάθετε τον τρόπο 
χρήσης του. Συνοδεύεται από 
ένα κομψό σουέντ πουγκί για 
να το έχετε πάντα μαζί σας.
Μεταλλικό, με αλυσίδα 
περίπου 20 εκ.

Πυξίδα Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου
Ακριβέστατο αντίγραφο 
απολύτως λειτουργικό της 
πυξίδας που χρησιμοποίησαν όσοι υπηρέτησαν 
στον τελευταίο Παγκόσμιο Πόλεμο και 
πολέμησαν για την ελευθερία μας! 
Εξ ολοκλήρου μεταλλική, 
διάμετρος 5,5 εκ., πάχος 2 εκ



Πυξίδα B Παγκοσμίου Πολέμου
Ακριβές και πλήρως λειτουργικό αντίγραφο αυτού που χρησιμοποιήθηκε κατά την τελευταία 
παγκόσμια σύγκρουση και παρείχε πολλές υπηρεσίες στους απελευθερωτές μας!
Μεταλλικό, διαμέτρου 5,5 cm, πάχος 2 cm.

Κωδ. 6CI714 45   45

Περίεργα και Μυστηριώδη Αντικείμενα



Για το 2021 και για πάντα… 
Ο έρωτας είναι πολύτιμος! 

Το νόμισμα του έρωτα 2021 

Κωδ. 1CP500D  129  



 

La Delahaye τύπος 1937 

Κωδ. HVL251  27 

Νέο
 Κωδ. 6RC400  59

Νέο

Η υδρόγειος των μεγάλων ανακαλύψεων 

Κωδ. 6CI550  99 

Nέο

Τα κοσμήματα της Μπαστέτ

Το βραχιόλι Μπαστέτ 

59Κωδ. 6RC401  

Η ιερή καρφίτσα 

Αγώνας κομψότητας 

Στολισμένο με εκθαμβωτικά χρώματα σε ένα μαγευτικό σκηνικό, το 
γοητευτικό ζευγάρι των ροζ φλαμίνγκο μοιάζει έτοιμο να αγκαλιαστεί 
κάτω από ένα αληθινό ζιρκόν που λάμπει, δεμένο σε πολύτιμο μέταλλο. 
Το νόμισμα αυτό είναι ιδανικό για να σηματοδοτήσει τις πιο σημαντικές 
στιγμές της ζωής ή μια επέτειο. Δεσμεύστε το δικό σας το συντομότερο 
δυνατό για να είστε σίγουροι ότι θα το λάβετε 
και το θα προσφέρετε δώρο στην ώρα του. 
Σίγουρη επιτυχία! 

Νιούε, 2$, καθαρό ασήμι 999‰, 31,10 gr, 
Ø 40 χιλ., τιράζ αριθμημένο και περιορισμένο 
σε 3.000 τεμάχια, σε ειδικά σχεδιασμένο κουτί. 

Στην αρχαία Αίγυπτο, η Γάτα ήταν 
το κατεξοχήν ιερό ζώο. Λατρευόταν για 
τη δύναμη και την ευκινησία της και 
ήταν σύμβολο της μητρότητας με έντονη 
την αίσθηση προστασίας της οικογένειας. 
Οι Αιγύπτιοι τη στόλιζαν και την 
αναπαριστούσαν με ποικίλους τρόπους 
για να προσελκύσουν την εύνοια
και τις ευεργετικές δυνάμεις της.

Κασσίτερος με αντίκ χρυσό φινίρισμα. 
Διαστάσεις: ύψος 5 εκ., 
πλάτος 2,50 εκ. 

Η Μπαστέτ, η γάτα θεά σύμβολο της 
ευτυχίας, αναγεννιέται με τις γραμμές 

αυτού του κομψού βραχιολιού 
που θα σας συνοδεύει στις 

καθημερινές εμφανίσεις σας. 
Κασσίτερος με αντίκ χρυσό 

φινίρισμα, διάμετρος 6,5 εκ. 

Με αστραφτερό χρώμιο που αναδεικνύει τις γλυπτές γραμμές 
της, εξίσου εντυπωσιακή με την εποχή που κυκλοφόρησε, 
αυτή η Γαλλίδα ντίβα εξακολουθεί να είναι περιζήτητη. 
Σας την προσφέρουμε τοποθετημένη στο βάθρο της 
και με προστατευτικό κάλυμμα… Είναι ΥΠΕΡΟΧΗ! 

Συλλεκτικό μοντέλο 1/43, μήκος 9,40 εκ.

Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των περιηγητών και 
των εξερευνητών… πριν από πολλούς αιώνες. Διασχίστε 
τους ωκεανούς αναζητώντας νέες και άγνωστες ηπείρους. 
Περπατήστε κατά μήκος παράξενων ακτών ενώ είστε τόσο 
μακριά από το λιμάνι βάσης σας… τι συναρπαστικό ταξίδι! 
Είναι μια νέα μοναδική εμπειρία στην οποία 
σας προσκαλεί αυτός γοητευτικός παγκόσμιος 
χάρτης υπό κλίμακα με ενσωματωμένη πυξίδα
στην ξύλινη βάση του.
Διαστάσεις: ύψος 21 εκ., διάμετρος 14,50 εκ. 

www.museumstore.gr



 

Κωδ. 6CN140  37 

Νέο

Νέο 
2020-2021

 Η αυθεντική θήκη γραφής 
της Καμπανίας 

Κωδ. 6CI577  219 199 

Νέο 
2020-2021



Απομνημονεύματα, πλούσια αλληλογραφία… ο Ναπολέων ήταν πολυγραφότατος. 
Ο Αυτοκράτορας σηκωνόταν από τις 4 τα ξημερώματα για να γράψει και να 
εκπονήσει τα σχέδια για τις επόμενες εκστρατείες του. Ένα πρωτότυπο, κομψό 
και χρήσιμο δώρο «made in France»! 
Μελάνι και αυθεντικό φτερό χήνας ένθετο στο χέρι, διαστάσεις κουτιού 25 x 12,5 x 4 εκ. 

Πένα καλλιγραφίας 
με φτερό Napoleon  

Μπορείτε να τη μεταφέρετε κυριολεκτικά 
παντού, όπου κι αν βρίσκεστε, ή απλά να τη 

στολίσετε σπίτι σας, πάνω σε ένα τραπέζι 
ή σε ένα γραφείο. Αυτό το όμορφο 

αντικείμενο μιας άλλης εποχής είναι 
τόσο πρακτικό που θα χαίρεστε να 

το χρησιμοποιείτε καθημερινά 
για τις εργασίες γραφείου. 

Από ξύλο αγριοκερασιάς, 
έχει γαλλικού τύπου 

πατίνα, ορειχάλκι- 
νους μεντεσέδες 

για να ανοιγο- 
κλείνει,

κι ακόμη, μια 
μυστική θέση για 

τα σημαντικά έγγραφα.
Διαστάσεις 40,5 x 25,5 x 10 εκ. 

Κωδ. 6CI576  79 



Δημιουργία κάποιου ανώνυμου του 19ο αιώνα 
η οποία έμελλε να έχει πολλές λειτουργίες: 
τομεγεθυντικό γυαλί του μπορούσε να 
χρησιμεύσει ως μεγεθυντικός φακός ή ακόμη 
να ανάψει μια φωτιά με τη βοήθεια του ήλιου! 
Σήμερα είναι ένα κομψό επιτραπέζιο ρολόι 
που είναι πάντα εύκαιρο. 
Προσφέρεται σε κομψή βάση από μασίφ ξύλο 
με πατίνα γαλλικού τύπου και ορείχαλκο.
Διάμετρος ρολογιού 50 χιλ., συνολικό ύψος 17 εκ.

Το μάτι του χρόνου

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.museumstore.gr
Ασφαλής περιήγηση



Αυθεντικές υδρόγειοι, 
ιστορικά έργα τέχνης!

Η υδρόγειος σφαίρα 1920 

Κωδ. 6MD282  229

 Η Υδρόγειος του σαλονιού     

Κωδ. 6MD111  497

Νέο

Νέο

Με τυπικά Αρ Ντεκό γραμμή και βάση από χρώμιο, 
εμπνέει όσους αγαπούν τα σχέδια που είναι ταυτόχρονα 
κλασικά και μοντέρνα. Ο χάρτης, ο οποίος τοποθετήθηκε 
κατά τμήματα, είναι η πιστή αποκατάσταση του διάσημου 
παγκόσμιου χάρτη του Weber Costello, εν ενεργεία από 
το 1907 έως τα τέλη του 1950. Ένα υπέροχο έργο τέχνης 
και ιστορίας τοποθετημένο σε βάση από ροδόξυλο, 
με στιλπνό φινίρισμα εβένου. 
Διαστάσεις: ύψος 50 εκ., διάμετρος 32 εκ. 

Υδρόγειος τοποθετημένη σε ξύλινο κάνιστρο με γαλλικού 
τύπου πατίνα που αξίζει μια περίοπτη θέση στον χώρο 
όπου θα τη στολίσετε. Θα είναι μια «ατραξιόν» 
για τους επισκέπτες σας οι οποίοι δεν θα χορταίνουν 
να την εξερευνούν. 
Στιγμές ευτυχίας για εσάς και τους αγαπημένους σας! 
Διαστάσεις: ύψος 96 εκ., διάμετρος 48 εκ.

Το να έχει κανείς στην κατοχή του ή να 
προσφέρει δώρο μια υδρόγειο σφαίρα 
είναι πάντα μια συναρπαστική εμπειρία, 
η οποία ανανεώνεται διαρκώς κάθε φορά 
που τη στριφογυρίζει με τις άκρες των 
δακτύλων του και τη θαυμάζει. 
Οι υδρόγειοι που σας παρουσιάζουμε 
είναι επιλεγμένα κομμάτια, διαφορετικές 
η μία από την άλλη και με το δικό τους 
ιδιαίτερο στυλ. Είναι καρπός στενής 
συνεργασίας μεταξύ ιστορικών, 
γεωγράφων και επιπλοποιών που 
τις φιλοτέχνησαν με μεγάλη φροντίδα. 
Σκεφτείτε μάλιστα ότι οι άτρακτοι 
(έως 24) του παγκόσμιου χάρτη έχουν 
τοποθετηθεί μία προς μία πάνω στη 
σφαίρα, ακριβώς όπως στις πρωτότυπες 
της εποχής και, φυσικά, σχεδόν όλες 
φέρουν ένα ολοκληρωμένο τόξο 
μεσημβρινού από μπρούντζο. 



 

Η Υδρόγειος του Vaugondy, 
αριστούργημα ομορφιάς και ακρίβειας



Κωδ. 6MD105B  259  

Νέο

Το 1745, ο Didier Robert de Vaugondy, ένας από τους πιο διάσημους 
χαρτογράφους της εποχής του, παρουσίασε στον βασιλιά Λουδοβίκο 
ΙΕ΄ την υδρόγειο των εξερευνήσεων, με τις διαδρομές των σύγχρονών 
του εξερευνητών, χάρη στην οποία κέρδισε τον τίτλο του χαρτογρά- 
φου της Βασιλικής Αυλής. Επιμελημένες ως την παραμικρή λεπτο- 
μέρεια, οι άτρακτοι (τουλάχιστον 24 τμήματα) τοποθετήθηκαν μία 
προς μία σύμφωνα με την πρωτότυπη υδρόγειο του 18ου αιώνα. 
Ένα εξαιρετικό κομμάτι που αξίζει να τοποθετηθεί σε περίοπτη 
θέση στον χώρο σας για να το θαυμάζουν όλοι. 
Υδρόγειος τοποθετημένη σε κομψή βάση από λουστραρισμένο 
μαόνι, με αντίκ πατίνα, γύρω από μπρούτζινο άξονα. 
Ύψος 61 εκ., πλάτος 34,50 εκ.

 Η Υδρόγειος του Μερκάτορα

Κωδ. 6MD110  199

Βασισμένη στην Υδρόγειο του Μερκάτορα, 
είναι ειδικά σχεδιασμένη για να στολιστεί 
σε ένα τραπέζι σαλονιού ή σε ένα κομό στην 
είσοδο όπου θα κάνει κλέβει τις εντυπώσεις. 
Αναπαράγει τους παλιούς χάρτες του διάσημου 
χαρτογράφου Charles Quint, που έχουν τοπο-
θετηθεί με τον παλιό τρόπο, άτρακτο άτρακτο. 
Το κάνιστρο είναι από αυθεντικό ξύλο με 
φινίρισμα καρυδιάς και γαλλικού τύπου πατίνα.
Ύψος 30 εκ., διάμετρος 26,5 εκ.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.museumstore.gr
Ασφαλής περιήγηση

Πολυτελές Τάβλι, εμπνευσμένο από το πανάρχαιο παιχνίδι 
που διαφύλαξαν οι Βυζαντινοί. Τα 30 πούλια είναι αντίγραφα 
15 νομισμάτων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων σε ασήμι 925° 
με επιχρύσωση 24 καρατίων (vermeil) και είναι
 τοποθετημένα σε χειροποίητη βάση  
σε σκούρο μπλε και μελί χρώμα. 
Έχει διπλά κενά σε αυτή την αράδα.
Προσοχή ο άβακας 
απεικονίζεται ενδεικτικά. 

Το Τάβλι των Βυζαντινών 
Αυτοκρατόρων



www.museumstore.gr

Κωδ. ΤΑΒΛΙ21  
897

Νέο



Ανάγνωση στην 
παραλία
Κωδ. 6CN322  32 

Οι αχώριστες φίλες
Κωδ. 6CN323  32 

Φουλάρι Νούφαρα 

Κωδ. 6FOU05  49  



 Σετ 2 φλιτζάνια Claude Monet

Κωδ. 6CN285  64  59  

Η κομψή ονειροπόλα 
Κωδ. 6CN324  32 

Ξεχωριστά έργα τέχνης με τους διάσημους πίνακες που έχουν 
αναπαραχθεί με λαμπερά χρώματα σε εκλεκτή πορσελάνη. 
Χάρμα οφθαλμών και γνήσια απόλαυση για τις αισθήσεις!
Πορσελάνη, διάμετρος 16 εκ. μαζί με το πιατάκι, ύψος 7,5 εκ. 
Κάθε κούπα προσφέρεται σε κουτί δώρου.

Εκλεκτή πορσελάνη, διάμετρος 16 εκ. 
με τα πιατάκια τους, ύψος 6,50 εκ., 
σε κουτί δώρου.

Επί τριάντα χρόνια, ο Claude Monet ζωγράφιζε νούφαρα, 
δημιουργώντας αναρίθμητες παραλλαγές στις οποίες 
το φως έσμιγε με το νερό, τη βλάστηση και 
τις πινελιές των λουλουδιών, όπως σε αυτό 
το μεταξωτό φουλάρι που θα φοράτε 
με μεγάλη ευχαρίστηση. 
Μεταξωτή μουσελίνα 100%, 
32 x 160 εκ., στριφωμένη στο χέρι.

Πανέμορφα ιμπρεσιονιστικά φλιτζάνια

MUSEUM STORE



Το κολιέ με τα νούφαρα 

 

Κωδ. 6RC132  159  144  

Καλλιτεχνικά 
κοσμήματα που 
απολαμβάνουν  
να φορούν 
οι γυναίκες

Σμαραγδένια λουλούδια Fabergé 

Σμαραγδένιο βραχιόλι 

Κωδ. 6RC411  119  
Σμαραγδένιο κολιέ 

Κωδ. 6RC412  179  

Αποκτήστε το κολιέ και 
το βραχιόλι ταυτόχρονα
και εξοικονομήστε 50€:

Προσφορά Σμαράγδια 
Κωδ. 6RC410  298   248  

 Η νύμφη της Αιγύπτου 

Κωδ. 6RC415  79  

Το βραχιόλι Κλεοπάτρα  

Κωδ. 6RC420  45  

Νέο

Νέο

Νέο

Δεν είναι τυχαίο που ο Claude Monet, 
ο πάπας και ιδρυτής του Ιμπρεσιονισμού, 
είναι ένας από τους πιο αγαπημένους 
καλλιτέχνες παγκοσμίως. Πράγματι, 
σπάνιοι είναι οι ζωγράφοι που πέτυχαν να 
συλλάβουν τη μαγεία της στιγμής, η οποία 
αποδίδεται ιδανικά σε αυτό του κόσμημα που 
συνδυάζει το βαθύ πράσινο των νούφαρων με το εκλεπτυσμένο
χρώμα του φιλντισιού στις απομιμήσεις μαργαριταριών. 
Κολιέ προσαρμοζόμενου μήκους 45 έως 50 εκ. με σύστημα ρύθμισης. 
Διάμετρος νούφαρων 1,5 εκ., μπρούντζος τονισμένος με χρυσό και χρώματα.

Ο Gustav Klimt (1862-1918), ο μετρ της Αρ Νουβό, δημιούργησε 
αυτόν τον μοναδικό διάκοσμο που αναδεικνύεται ιδανικά στο 
κομψό βραχιόλι όπου σμίγουν αρμονικά τα ιερογλυφικά, οι θεοί 
Ώρος και Θωθ, ενώ η γυναίκα θεά κρατάει τον Σταυρό της Ζωής.
Εκλεκτό μέταλλο κοσμημένο με χρώματα και τονισμένο με χρυσό, 
διάμετρος 6,70 εκ., πλάτος 3 εκ. 

Αρχιτεχνίτης στο εργαστήριο γυαλιού του René Lalique, ο Eugène 
Feuillâtre διέπρεψε το 1900 στο σμάλτο και στην τεχνική του πλικ α ζουρ. 
    Αυτή η καρφίτσα, η οποία μετατρέπεται επίσης σε παντατίφ, αποκτά 
        μια μαγική διάσταση καθώς το φως περνάει μέσα από το γυαλί. 
                 Εκλεκτό μέταλλο κοσμημένο με χρώματα και τονισμένο 
                           με χρυσό και κρύσταλλα, 5 x 2,50 εκ. με κορδόνι 45 εκ.

Το 1907, ο Pierre Carl Fabergé, ο σπουδαίος 
κοσμηματοποιός των τσάρων, συνέθεσε 
αυτό το κολιέ και το ασορτί βραχιόλι το 
οποίο έλαβε η πριγκίπισσα Γιουσούποφ 
από τους γιους της για την επέτειο των 
25 ετών γάμου με τον πρίγκιπα Φέλιξ. 
Τα ανεκτίμητης αξίας πρωτότυπα 
κοσμήματα, φιλοτεχνημένα με χρυσό, 
μαργαριτάρια και σμαράγδια, έχουν 
αποδοθεί με ασύλληπτη πιστότητα 
σε καλλιτεχνικά κοσμήματα με 
επιχρυσωμένο κασσίτερο και 
χρώματα, απομιμήσεις μαργαριταριών 
και αστραφτερά Swarovski.

Μήκος 20 εκ., με κλιπ για κούμπωμα 
και πουγκί φύλαξης. 

Μήκος 42 εκ., με κλιπ για κούμπωμα 
και πουγκί φύλαξης. 

Κάντε έγκαιρα 
την παραγγελία σας!

MUSEUM STORE



Τα πιο όμορφα πουλιά των       πάρκων και των κήπων!
      θαρρείς πως        θα πετάξουν!

Κάθε πουλί 
είναι σε φυσικό 

μέγεθος

Αξιολάτρευτα
O

Τρυποφράχτης 
Ύψος 7,60 εκ.
Κωδ. AWG413  29  

Πύρρουλας
Ύψος 8,90 εκ.
Κωδ. AWG409  29  

Γαλαζοπαπαδίτσα
Ύψος 7,50 εκ.
Κωδ. AWG402  29  

Σπιτοσπουργίτης 
Ύψος 9,30 εκ.
Κωδ. AWG434  29  

Όμορφα και πρωτότυπα:
ΚΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ!

Κρίκος καρδερίνα
Κωδ. AWG579  15  

Κρίκος καλόγερος 
Κωδ. AWG577  15  

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ι καλλιτέχνες που έχουν φιλοτεχνήσει αυτά τα μοντέλα διαθέτουν αναμφίβολα 
πηγαίο ταλέντο αφού μπόρεσαν να αποδώσουν τα πουλάκια με τόση φυσικότητα! 
Νιώθουμε μία ακατανίκητη επιθυμία να τα πάρουμε στα χέρια μας, να τα αγγίξουμε 

και, γιατί όχι, να τα χαϊδέψουμε… τόσο πολύ μοιάζουν έτοιμα να κελαηδήσουν, να πετάξουν 
ή να μας πλησιάσουν φιλικά!

ΜΠΟΝΟΥΣ: κάθε πουλί συνοδεύεται 
από πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά του, τον ιδανικό του 

βιότοπο, τη συμπεριφορά του, κ.λπ.

Σκαλισμένοι σε ξύλο και στολισμένοι με φυσικά 
χρώματα φιλικά προς το περιβάλλον, οι νέοι κρίκοι 
για πετσέτες φαγητού ομορφαίνουν την ατμόσφαιρα 
και το τραπέζι. Είναι επίσης μια όμορφη ιδέα 
για δώρο σε μικρούς και μεγάλους!
                                  Διαστάσεις: μήκος 11,20 εκ., 
                                    ύψος 6,80 εκ., πάχος 2,60 εκ.















 

Τα πιο όμορφα πουλιά των       πάρκων και των κήπων!
      θαρρείς πως        θα πετάξουν!

Τόσο επιτυχή!

Σταβλοχελίδονο 
Ύψος 10 εκ.
Κωδ. AWG4438  29  

 

Κοκκινολαίμης
Ύψος 8,70 εκ.
Κωδ. AWG404  29

Καρδερίνα
Ύψος 8,20 εκ.
Κωδ. AWG406  29  

Κελαηδότσιχλα
Ύψος 9,50 εκ.
Κωδ. AWG437  29  

Κωδ. AWG570  60   48  

Κρίκος σπιτοσπουργίτης
Κωδ. AWG578  15  

Κρίκος κοκκινολαίμης
Κωδ. AWG575  15  

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Σημαντικό: αυτά τα υπέροχα γλυπτά 
φιλοτεχνήθηκαν σε ξύλο με ειδική 
παραγγελία και διακοσμήθηκαν 
στο χέρι με οικολογικά χρώματα 

για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο 
εκπληκτικού ρεαλισμού!

Για το σπίτι ή για δώρο!
Εξοικονομήστε 12€ αποκτώντας 

ταυτόχρονα τα 4 διαφορετικά μοντέλα
Οι 4 κρίκοι πετσέτας με πουλιά















Ü
Ταΐστρα με ποτίστρα!

 

Για τους κήπους, τα μπαλκόνια, τα παράθυρα:
ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ 

 
 

Το κάστρο των πουλιών
Διαστάσεις 27 x 21 x 27 εκ.

Κωδ. KG215  59 

     Προαιρετικά,
ο στύλος 3 τμημάτων

Κωδ. KG909  19 

ΝΕΟ 
2020-2021

Το όμορφο και μεγάλο σπιτάκι πουλιών

Κωδ. KG220 
79 

ΝΕΟ 
2020-2021

Κατασκευασμένα από ξύλο λάρικος, που είναι ανθεκτικό από τη φύση 
του, και βαμμένα με οικολογικά χρώματα, αυτά τα ακυκλοφόρητα 
σπιτάκια πουλιών είναι πρωτότυπα επειδή είναι ταυτόχρονα «ταΐστρες» 
τον χειμώνα και «φωλιές» την άνοιξη, ώστε οι φίλοι μας τα πουλιά να 
επισκέπτονται όλο τον χρόνο τον κήπο ή το μπαλκόνι μας. Είναι σχεδια-
σμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα πουλάκια να τα χρησιμοποιούν 
με ασφάλεια και να προστατεύονται από τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά.
Τα σπιτάκια πουλιών παραδίδονται συναρμολογημένα, με οδηγίες χρήσης. 
Τοποθετούνται σε ένα τραπέζι ή στο περβάζι ενός παραθύρου. 
Με οδηγίες και εξαρτήματα στερέωσης σε τοίχο ή στύλο (προαιρετικά).

59 Κωδ. KG356  

Είναι σημαντικό να προσφέρετε νερό στα πουλάκια 
εκτός από την τροφή τους, επειδή οι ξηροί σπόροι 
τους προκαλούν δίψα. Η πρόσβαση στο νερό μπορεί 
να αυξήσει ακόμη και κατά 50% τον αριθμό των 
πουλιών που θα επισκέπτονται τον κήπο ή το 
μπαλκόνι σας. Αυτή η ταΐστρα με την ενσωματωμέ-
νη ποτίστρα υλοποιήθηκε από ειδήμονες ορνιθολό-
γους. Χωράει 2,5 l σπόρους και μπορείτε να τη 
γεμίσετε άνετα ανασηκώνοντας τη σκεπή.
Ταΐστρα από ανθεκτικό ξύλο λάρικος με πλαστική 
σκεπή που αντέχει τον πάγο. Διαστάσεις 24 x 17 x 21 εκ.

Μπορείτε να συναρμολογήσετε
εύκολα και γρήγορα τις ταΐστρες

και τα σπιτάκια στη μέση του 
κήπου σας χάρη σε αυτόν τον 

στύλο, από μαύρο ξύλο πεύκου. 
Παραδίδεται σε 3 τμήματα 

μήκους 43 εκ. με τις βίδες τους. 
Συνολικό μήκος 1,20 μέτρο. Αυτή η πελώρια ταΐστρα θα προσελκύσει 

πολλά είδη πουλιών στον κήπο σας. 
Μπορείτε να έχετε 4 τύπους διαφορετικών 
τροφών, όπως μπάλες λίπους, φιστίκια, 
ηλιόσποροι και μικρά μπισκότα. Όσο μεγαλύτερη 
ποικιλία έχουν οι τροφές, τόσο περισσότερα είδη 
πουλιών θα δείτε να επισκέπτονται την ταΐστρα.
Το σπιτάκι χαρίζει ζωή και ζωντάνια στον κήπο, 
ενώ ταυτόχρονα προσφέρει καλή προστασία 
από το χιόνι και τη βροχή.
Ξύλινο, Διαστάσεις 32 x 25 x 21,50 εκ.











Μια εκλεπτυσμένη καλλιτεχνική δημιουργία, ένα υπέροχο 
κολιέ από γυαλί, ένα σπάνιο και κομψό κόσμημα με πηγή 

έμπνευσης έναν μετρ της τέχνης: τον Gustav Klimt!
Γυαλί διακοσμημένο στο χέρι, μήκος 49 εκ., 

εύκολο κούμπωμα με κλιπ.

Δημιουργήστε μια όμορφη ατμόσφαιρα 
στολίζοντας στο σπίτι σας ή δωρίζοντας 
αυτά τα φωτοφόρα Klimt από γυαλί 
τονισμένο με χρυσό και χρώματα… 
Δεν έχετε δει ακόμη τίποτα… Όταν 
ανάψετε το κεράκι που περιλαμβάνεται,
η μαγεία είναι ανείπωτη!
Γυαλί, έκδοση με υπογραφή, 
ύψος 13,50 εκ. διάμετρος 12 εκ.

Φωτοφόρα - Ρεσό Klimt

Σπιράλ, χρυσός και γυαλί – Το κολιέ του Klimt 

Κωδ. 6RC414  79  

Το φιλί (αριστερά) 
Κωδ. 6CN298  39  

ΝΕΟ

Το Φουλάρι Klimt

Κωδ. 6FOU19  96  

Δύο ποτήρια 
σαμπάνιας
Amour του Klimt

     Δύο ποτήρια σαμπάνιας
 

Κωδ. 6MD129C  79  

Αντέλ (δεξιά)  
Κωδ. 6CN299  39  

ΝΕΟ

ΝΕΑ

Μεταξωτό «κρεπ» για να απολαμβά-
νετε τον Klimt από το πρωί ως το 
βράδυ, με την απολαυστική 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.
100% μετάξι, στριφωμένο 
στο χέρι, 50 x 180 εκ.

Ειδικά σχεδιασμένα για να ευφραίνουν 
τις αισθήσεις, με λυγερή φόρμα τουλίπας που είναι τόσο ευχάριστη 
όταν τα κρατάς για να πιεις τη σαμπάνια σου! Τα δύο ποτήρια 
σαμπάνιας είναι στολισμένα με τα χρυσά αριστουργήματα του 
Klimt, το Φιλί και τα Σπιράλ από το Δέντρο της Ζωής… είναι ό,τι 
ακριβώς χρειάζεστε για να μοιραστείτε μια μοναδική τρυφερή στιγμή.

Υαλοκρύσταλλος, ύψος 25 εκ., χρυσό φινίρισμα, σε κουτί δώρου.







Φωτιστικό Chicago 
Διάμετρος 26 εκ., ύψος 50 εκ.
Κωδ. 6MD802  144  

Φωτιστικό Annabelle

 Κωδ. 6MD803  279

Φωτιστικό Toscane
  

 
Κωδ. 6MD801  544

Συνάντηση με τον Louis C. Tiffany
Ο μετρ υαλουργός της Αρ Νουβό

  
Ύψος 35 εκ., πλάτος 12,50 εκ.
Κωδ. 6MD164  144  

  

 

Φωτιστικό Μπουκέτο
Διάμετρος 31 εκ., ύψος 60 εκ.
Κωδ. 6MD161  269

Το βραχιόλι με τα ψηφιδωτά ρόδα  

 
Κωδ. 6RC425  45

ΝΕΟ

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

   Όλη η φυσική κομψότητα από το χέρι του μετρ    
       υαλουργού, σε καλλιτεχνικό μέταλλο κοσμημένο 
          με χρώματα και τονισμένο με χρυσό, διάμετρος       
              6,70 εκ., πλάτος 3 εκ.

Μέταλλο, καλλιτεχνική 
πολυρητίνη και γυαλί 
συναρμολογημένα στο 
χέρι, διάμετρος 41 εκ., 
ύψος 60 εκ., λειτουργεί με 
ρεύμα (κλασική πρίζα) με 2 λάμπες 
standard E27 των 60W ή ισοδύναμη 
Led (δεν περιλαμβανονται).

Μέταλλο, καλλιτεχνική πολυρητίνη και γυαλί 
συναρμολογημένα στο χέρι, διάμετρος 45 εκ., 
ύψος 60 εκ., λειτουργεί με ρεύμα (κλασική πρίζα) 
με 2 λάμπες standard E27 των 60W ή 
ισοδύναμη Led (δεν περιλαμβανονται).

Κάποια ακόμη υπέροχα φωτιστικά διαθέσιμα

Φωτιστικό με πεταλούδες

MUSEUM STORE









  



 

Μαύρος Σταυροφόρος
    που επιτίθεται

 Κωδ. 5CN541  35

Ναΐτης φρουρός
 Κωδ. 5CN542  35

Τα μυστικά των Ιπποτών & των Ναϊτών

ΝΕΟ

Κωδ. 5CN537  35
 

Ιππότης 
Μεγαλόσταυρος
Κωδ. 5CN543  35  

Διαστάσεις: διάμετρος 10 εκ., ύψος 6 εκ.
Κωδ. 5CN797B  27  

Offre 
Spéciale !

Κωδ. 5CN534  35  29  
Ναΐτης με ασπίδα

Κωδ. 5CN282A  35  29  

ΝΕΟ

Έφιππος Ιππότης
Ύψος 23 εκ.

Κωδ. 5CN656  69  

ΝΕΟ

Ιππότης σε καλπασμό
Ύψος 24 εκ.

Κωδ. 5CN657  79  

ΝΕΟ
ΝΕΟ

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

Ειδική 
προσφορά!

Ειδική 
προσφορά!

Κόκκινος Ναΐτης

Μυστικό κουτί Ναϊτών Ναΐτης με λάβαρο

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.museumstore.gr
Ασφαλής περιήγηση




 



Το πιο όμορφο παιχνίδι ντόμινο

 

Υπέροχοι μονόκεροι
 

 Κωδ. 6FOU07  49

Στην υγεία των ιπποτών!

H κούπα των Ιπποτών
Διάμετρος 8 εκ., ύψος 19 εκ.

Κωδ. 5CN345  24  

Το ποτήρι των Ιπποτών
Διάμετρος 10 εκ., ύψος 11 εκ.

Κωδ. 5CN344  24  

ΝΕΑ

Νεσεσέρ μονόκερος

 
Κωδ. 6MD697  45

Πορτοφόλι «Ζωάκια»

 
Κωδ. 6MD661  27

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Μεταξωτό φουλάρι 
«Η Κυρία και ο μονόκερος»

Θρυλικά ζώα, σύμβολα αγνότητας, οι μονόκεροι είναι πολύ χαρακτηριστικοί 
στα έργα υψηλής τέχνης του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. 
Τους επανασυστήνουμε σε μοντέρνα έκδοση, σε κομψά αντικείμενα καθη- 
μερινής χρήσης ή αξεσουάρ.

Σε εξαίσιο ρουμπινί χρώμα, 
πολυτελώς στολισμένο με 
την Κυρία και τον μονόκερο 
σε 100% μεταξωτή μουσελίνα, 
αυτό το φουλάρι αναδεικνύει 
οποιοδήποτε ντύσιμο 
σε κάθε περίσταση.
Στριφωμένο στο χέρι, 
160 x 32 εκ.

Το γοητευτικό πλάσμα στολίζει 
αυτό το πολύ χρήσιμο νεσεσέρ 
για το ταξίδι ή το σπίτι.
16 x 22 εκ., βαμβακερό, 
με φερμουάρ και φούντα.

Μια μοντέρνα εκδοχή του μεσαιωνικού 
μοτίβου «mille-fleurs». Με βαμβακερή 
ύφανση (72%) και φόδρα, είναι ένα 
πορτοφόλι που θα το έχετε στην 
τσάντα σας για αρκετά χρόνια!
10 x 8 εκ.

Με έμπνευση ένα αυθεντικό αναγεννησιακό παιχνίδι 
σμιλεμένο σε ελεφαντόδοντο, αυτό το ντόμινο είναι 
το πιο ασυνήθιστο στον κόσμο, με τα πορτρέτα 
της εποχής που έχουν αυθόρμητες εκφράσεις. 
Ένα όμορφο εκλεπτυσμένο αντικείμενο που διατηρεί 
τη γοητεία του παιχνιδιού αφού μπορείτε να παίξετε 
το θρυλικό παιχνίδι με τα 28 υπέροχα κομμάτια του. 
Ένα υπέροχο δώρο για τους λάτρεις του είδους. 
Θα το λάβετε στο κουτί το οποίο είναι σχεδιασμένο 
για να μένει ανοικτό ή για να στολιστεί στη 
βιβλιοθήκη σας, σε μία προθήκη ή πάνω 
σε ένα χαμηλό τραπέζι.
Διαστάσεις κουτιού 30 x 20 x 4 εκ.
Κωδ. 6CN012  79

Ειδικά σχεδιασμένα για σερβίρισμα 
  (όντως!), ή για να τα στολίσετε.

Η εγγύησή μας: το Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας



















ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ   
Μια μοναδική ευκαιρία να ξανασυναντήσετε ή να ανακαλύψετε πραγματικά αλησμόνητα μοντέλα!

Το Peugeot 202 της απελευθέρωσης
Γαλλία, Ιούνιος 1944

Κωδ. HVP047  48  
Η ερπύστρια της Luftwaffe

Κωδ. HVP049  59  ΝΕΟ

     Το διάσημο άρμα μάχης 
της 2ης μεραρχίας τεθωρακισμένων

Κωδ. HVP044  48  

Το αμερικανικό άρμα μάχης, Γαλλία 1944 

 Κωδ. HVP043  48

     Το ιστορικό τζιπ 
των Αμερικανών

 
Κωδ. HW18055B  79

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ







Το επέταξε η Γαλλική Αντίσταση για να βοηθήσει 
τους συμμάχους. Φέρει τον Σταυρό της Λωρραίνης 
και τα αρχικά «FFI», δηλαδή Forces Françaises 
de l’Intérieur (Γαλλικές Δυνάμεις Εσωτερικού).
Μοντέλο ακριβείας, κλίμακα 1/43, μήκος 9,55 εκ.

Το όχημα αυτό εισήχθη το 1939 και υπηρέτησε σε όλη 
τη διάρκεια του πολέμου για την ικανότητα έλξης μεγάλους βάρους 
σε όλους τους τύπους εδάφους και υπό όλες τις μετεωρολογικές συνθήκες.
Λόγω της αντοχής του ήταν σχεδόν αναντικατάστατο.
Μοντέλο ακριβείας, κλίμακα 1/43, περιλαμβάνεται το αεροπλάνο Messerschmitt, 
μήκος 23 εκ.

Το άρμα που απεικονίζεται είναι σύμβολο της 2ης μεραρ- 
χίας τεθωρακισμένων με στρατηγό τον Φιλίπ Λεκλέρ, 

ο οποίος διακρίθηκε στη Νορμανδία και μπήκε 
πρώτος στο Παρίσι στις 24 και 25 Αυγούστου 
1944, πριν από τα συμμαχικά στρατεύματα.

Μοντέλο ακριβείας, κλίμακα 1/43, μήκος 13,58 εκ.

Το διάσημο Sherman M4 χρησιμοποιήθηκε από τους 
Συμμάχους στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν παρόν στις 
ακτές της Νορμανδίας και στην Προβηγκία, στηρίζοντας 
τις συμμαχικές δυνάμεις έως την τελική νίκη επί των Ναζί. 
Μοντέλο ακριβείας, κλίμακα 1/43, μήκος 13,58 εκ.

Ένα ιστορικό μνημείο! 
Αυτό είναι το θρυλικό τζιπ που 
αποβιβάστηκε για πρώτη φορά 
στις 6 Ιουνίου 1944 στις γαλλικές 
ακτές της Νορμανδίας, για 
να απελευθερώσει μαζί με 
τους συμμάχους τη Γαλλία 
από τον ζυγό των Ναζί. 
Μεταλλικό μοντέλο US Army, 
κλίμακα 1/18, μήκος 17,80 εκ.





 

 

Το στρατιωτικό Side-Car BMW τύπου 1942

Κωδ. HM6564  197  

ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Μια μοναδική ευκαιρία να ξανασυναντήσετε ή να ανακαλύψετε πραγματικά αλησμόνητα μοντέλα!

Το ρολόι Βιετνάμ  

 
Κωδ. 4CI420  129

ΝΕΟ

Το ιστορικό Traction της απελευθέρωσης

Κωδ. HSL609  69  

ΝΕΟ

Η σκληροτράχηλη 
των πεδίων 
των μαχών

Μεταλλικό μοντέλο, κλίμακα 1/10, μήκος 30,80 εκ., 
πλάτος 21,60 εκ., ύψος 15,20 εκ.

ΚΛΙΜΑΚΑ

1/10

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.museumstore.gr
Ασφαλής περιήγηση





Ένα ιστορικό μνημείο! 
Αυτό είναι το θρυλικό τζιπ που 
αποβιβάστηκε για πρώτη φορά 
στις 6 Ιουνίου 1944 στις γαλλικές 
ακτές της Νορμανδίας, για 
να απελευθερώσει μαζί με 
τους συμμάχους τη Γαλλία 
από τον ζυγό των Ναζί. 
Μεταλλικό μοντέλο US Army, 
κλίμακα 1/18, μήκος 17,80 εκ.

Συλλεκτικό κομμάτι –περιορισμένη έκδοση 299 αριθμημένων τεμαχίων– 
που ενσωματώνει όλους τους κώδικες των στρατιωτικών ρολογιών εποχής, 
με εκσυγχρονισμένα χαρακτηριστικά. Το μεταλλικό πλαίσιο είναι εφοδιασμένο 
με μηχανισμό quartz. Έχει 3 δείκτες, μαύρο φόντο και λευκά γράμματα 
και ψηφία για να διαβάζονται καθαρά και με ακρίβεια. 
Τέλος διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο μπρασελέ «Nato», σε στρατιωτικό ύφος, 
έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε κατάσταση.
Κάσα Ø 37 χιλ. χωρίς το κουρδιστήρι, συναρμολογημένο στη Γαλλία, 
αδιάβροχο 3ATM, ειδικό λουράκι από παλαιωμένο δέρμα, 
εγγύηση 2 χρόνων, με κουτί.

Τι θρύλος! Το αθάνατο Traction της Citroën ξανακάνει 
την εμφάνισή του σε ένα ακυκλοφόρητο αντίγραφο, 
στα χρώματα της μάχης του Ιουνίου του 1944 με τα 

αρχικά της ένοπλης γαλλικής αντίστασης FFI και τη 
γαλλική σημαία ζωγραφισμένη στην οροφή, 

όπως ακριβώς θα το συναντούσαμε 
τότε που η Απελευθέρωση 

της Γαλλίας κέρδιζε έδαφος!
Μεταλλικό συλλεκτικό μοντέλο 

σε κλίμακα 1/18, περιορισμένη  
έκδοση, με θύρες και καπό  

 ανοιγόμενα, μήκος 25,50 εκ.
  εγγύηση 2 χρόνων, με κουτί.

Είναι η σταρ των 
πολεμικών ταινιών. 
Η μηχανή με το 
πλευρικό κάνιστρο 
εξόπλιζε τη Βέρμαχτ, 
τις γερμανικές ένοπλες 
δυνάμεις και ήταν η 
αιχμή του δόρατος της 
Γερμανίας, υπό τον στρα- 
τάρχη Κάιτελ, ο οποίος ήταν 
απολύτως αφοσιωμένος στον Χίτλερ. 
Αυτό το μοντέλο, εξ ολοκλήρου από 
μέταλλο, είναι το τέλειο αντίγραφό της, 
πιστό σε όλες τις λεπτομέρειες. 
Είναι ασύλληπτης ακρίβειας επειδή 
βασίστηκε στο αυθεντικό μοντέλο. 
Ένα πολύ όμορφο μοντέλο για τους 
λάτρεις της Ιστορίας και των εξαιρετικών 
μοτοσικλετών. 



ΔΩΡΟ: μια άγραφη 
κασέτα με κουτί! 

 

Διαχρονικά,  χρήσιμα και αξιόπιστα, έχουν  
αποδείξει την αξία τους!
Το ραδιόφωνο των σίξτις 

Κωδ. KP007  69  

Μαγνητόφωνο με Κασέτα

Κωδ. KP005  69  

Φορητό κασετόφωνο  

 

Κωδ. KP008  45  

Το φορητό CD player

Κωδ. KP009  59  

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 περιλαμβάνονται). 
Διαστάσεις 31 x 7 x 27 εκ. Εγγύηση 1 έτους.

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

Έφτασε η στιγμή να ξεσκονίσετε τις κασέτες σας και 
να τις απολαμβάνετε παντού χάρη στην επανέκδοση 
του αγαπημένου κασετόφωνου με όλες τις γνωστές 
λειτουργίες του και ακόμη περισσότερες: 
▪ Αναπαραγωγή ήχου-εγγραφή με ακουστικά που 
παρέχονται ή με ενσωματωμένο ηχείο ▪ Ενσωματω-
μένο μικρόφωνο για εγγραφή ▪ Λειτουργία auto-stop  
▪ Radio FM ▪ Περιλαμβάνεται κλιπ ζώνης.
Διαστάσεις 11,90 x 8,60 x 3,60 εκ., 
λειτουργεί με 2 μπαταρίες AA standard 
(δεν περιλαμβάνονται) ή με τον φορτιστή του 
(περιλαμβάνεται). Προσφέρεται χωρίς κασέτα. 
Διεθνής εγγύηση 1 χρόνου. Το κατεξοχήν συλλεκτικό και λειτουργικό κομμάτι που με 

χαρά θα αποκτήσουμε ή θα προσφέρουμε δώρο για να 
απολαμβάνουμε όλα τα CD μας στο σπίτι ή εν κινήσει! 
Διαθέτει πολλές λειτουργίες: 
 ▪ Αναπαραγωγή- pause- stop - αναζήτηση προς τα εμπρός 
ή προς τα πίσω ▪ Oθόνη LCD 6 ψηφίων  ▪ Μνήμη για 20 
κομμάτια ▪ Αντικραδασμική λειτουργία 60 δευτερολέπτων 
▪ Παρέχονται ακουστικά ή υποδοχές ακουστικών 3,5 χιλ.

Διαστάσεις 14,80 x 13,30 
x 2,50 εκ., λειτουργεί με 

2 μπαταρίες AA standard 
(δεν περιλαμβάνονται) 
ή με τον φορτιστή του 
(περιλαμβάνεται). 

Παρέχεται χωρίς CD. 
Διεθνής εγγύηση 1 χρόνου.

MUSEUM STORE
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Η νέα Πολαρόιντ

 

 

Το ρολόι Kelton Marin
 

 
Κωδ. 4CI421  99

ΝΕΟ 
2020-2021

Έξτρα φιλμ

Η Συσκευή + 1 πακέτο φιλμ
Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ POLAROID

Τα ρολόγια της διάσημης μάρκας λανσαρίστηκαν 
για πρώτη φορά στην Μπεζανσόν, τη δεκαετία του 
’60. Σήμερα, έχουν επιστρέψει δυναμικά χάρη 
σε αυτή την κομψή και σπάνια περιορισμένη 
έκδοση (299 κομμάτια). Κάθε ρολόι συναρ- 
μολογήθηκε στη Γαλλία και είναι αριθμη- 
μένο στην πίσω όψη. Ένα ρολόι που 
γοητεύει όλες τις γενιές και ανταποκρί-
νεται σε όλες τις προσδοκίες. 
Μεταλλική κάσα Ø 38 χιλ., σύστημα 
quartz με ενσωματωμένη ημερομηνία, 
λουράκι από δέρμα νουμπούκ, 
εγγύηση 2 ετών.

Η διάσημη στιγμιαία φωτογραφική μηχανή 
επανέρχεται προς μεγάλη μας απόλαυση!
Με την οικογένεια και τους φίλους, είναι ιδανική για να σηματοδοτήσει 
τις στιγμές τις ζωής… στη στιγμή. Εύχρηστη, μπορείτε να τη χρησιμο-
ποιήσετε από τα πρώτα λεπτά. Διαθέτει όλες τις βασικές λειτουργίες: 
δυνατό φλας, φακό υψηλής ποιότητας, χρονοδιακόπτη, επαναφο-
ρτιζόμενη ενσωματωμένη μπαταρία μεγάλης διάρκειας, βελτιωμένο 
σκόπευτρο για πιο ακριβείς λήψεις, εγγύηση κατασκευαστή 24 μηνών. 
Διαστάσεις συσκευής: μήκος 150 χιλ., πλάτος 111 χιλ., πάχος 97 χιλ., 
περιλαμβάνονται ιμάντας και καλώδιο επαναφόρτισης USB.

144Κωδ. KP020  

Το φιλμ i-Type είναι η νέα γενιά 
των στιγμιαίων βελτιωμένων 
φιλμ μόνο για τις νέες συσκευές.
8 φωτογραφίες ανά φιλμ format 
88 χιλ. x 107 χιλ., διαστάσεις 
εικόνας  79 χιλ. x 79 χιλ. 
Μη συμβατό με τις παλαιότερες 
συσκευές Polaroid.

17Κωδ. KP021  

ΝΕΟ 
2020-2021

 







Το χρηματοκιβώτιο - βιβλίο

Κωδ. 906018  29

Η ιδανική κρυψώνα για χρήματα και τιμαλφή: 
μετρητά, κοσμήματα, κ.ά. Εξωτερικά, μοιάζει με σκληρόδετο 
βιβλίο… εσωτερικά όμως είναι ένα χρηματοκιβώτιο 
από ατσάλι, με κλειδαριά με κυλίνδρους!
Ατσάλινο κουτί 0,8 χιλ., παραδίδεται με δύο κλειδιά. 
Ωφέλιμος χώρος 229 x 137 x 40 χιλ., 
εξωτερικά 240 x 155 x 55 χιλ.



 

Το ηλεκτρονικό τέστερ

Κωδ. K210  15 


Πρακτικό τέστερ για να έχουμε πάντα μαζί 

μας ή για δώρο. Κάνει εκτίμηση του ποσοστού 
αλκοόλ στο αίμα (αλκοτέστ), 
μετά από ένα ωραίο γεύμα.

Σύστημα 3 led, λειτουργεί με 2 standard μπαταρίες 
AAA (δεν περιλαμβάνονται), διαστάσεις 9 x 3 εκ.



ΝΕΟ

Βεντάλιες και μεγάλοι καλλιτέχνες

 Κωδ. 6CF023  19

Έναστρη νύχτα του Van Gogh
Κωδ. 6CF025  19  

Κωδ. 6CF018  19  

Οι παπαρούνες του Monet
Κωδ. 6CF019  19  

Μοιάζουν ολοζώντανα!

Ο Νανόμπουφος
Ύψος 28 εκ.

Κωδ. AN2024  49  

Το αξιολάτρευτο κουτάβι
Διαστάσεις 31 x 23 x 25 εκ.

Κωδ. AN1653  59  

Νέα, εξαιρετικά πρωτότυπα αξεσουάρ κοσμημένα με διάσημους πίνακες που ξεδιπλώνονται… 
«εν ριπή οφθαλμού». Για δώρο, διακοσμητικό ή για προσωπική χρήση.
Χαρακτηριστικά: με την έγκριση των Μουσείων Λούβρου και Ορσέ, μπαμπού και χαρτί, 
διαστάσεις 40 x 21 εκ.

Οι καλλιτέχνες που φιλοτέχνησαν αυτά τα γλυπτά έχουν το ταλέντο να χαρίζουν τόση ζωντάνια στο 
έργο τους που γεννούν την επιθυμία να τα χαϊδέψεις! Για πρώτη φορά, τα γλυπτά έχουν ειδική 
επεξεργασία ώστε να μπορούν να εκτίθενται σε εξωτερικές συνθήκες (έως -20°C), για να τα κρύβετε 
ιδανικά σε έναν κήπο ή σε ένα μπαλκόνι σαν έκπληξη στους επισκέπτες!

Τα Νούφαρα του Μονέ

«Τζοκόντα» 
του Da Vinci

www.museumstore.gr














Μικρά δώρα, μεγάλοι καλλιτέχνες

Κωδ. 6CF051  17  

Οι κουμπαράδες   Μεταλλικοί, ύψος 11 εκ., διάμετρος 8 εκ.

    Gustav Klimt
Το δέντρο της ζωής
Κωδ. 6CF061  19  

Καθρεπτάκια τσέπης   Μεταλλικά, διάμετρος 7,50 εκ., με κουτί δώρου.

Κωδ. 6CF071  19  95

Θήκες γυαλιών   

Κωδ. 6CF070  19  95 Κωδ. 6CF072  19  95

Κωδ. 6CF050  17  Κωδ. 6CF052  17  

ΝΕΑ

     Jean-Baptiste Robie
Μπουκέτο τριαντάφυλλων

Κωδ. 6CF060  19  

Claude Monet
Νυχτερινό εφέ

Κωδ. 6CF062  19  

ΝΕΑ

Σκληρό κέλυφος επενδυμένο με ύφασμα, 16 x 6 x 4,5 εκ., 
με ασορτί πανάκι καθαρισμού γυαλιών από μικροΐνες.

Claude Monet
 Τα νούφαρα

 Vincent Van Gogh
Γαλάζια αμυγδαλιά

Gustav Klimt
      Το φιλί

Νυχτερινό εφέΑνοιξιάτικα λουλούδια Το δέντρο της ζωής
Gustave KlimtClaude MonetAuguste Renoir

Η εγγύησή μας: το Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας

  

  

  



Κανόνι χαιρετισμού,
Ύδρα 1821

39,90Κωδ. MY 000020  

Το ακρόπρωρο 
πολεμικού πλοίου 

του Αγώνα της επα- 
νάστασης του 1821 

"πλαισιώναν" δυο μικρά κανόνια που χρησιμοποιού-
νταν από τους υδραίους καπετάνιους σαν μέσο χαι- 

ρετισμού κατά την συνάντηση των πλοίων τους.
Διάμετρος: 5 x 10 x 5 εκ., υλικό: Ορείχαλκος

Μία μάχη σε μικρογραφία, με καλλιτεχνικά 
εργασμένα πιόνια Ελλήνων και Τούρκων 
μαχητών, που ζωντανεύει το λαμπρό κεφάλαιο 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821! 
30 διαφορετικά πιόνια με τους μεγαλύτερους 
Πρωταγωνιστές της Επανάστασης. 
Ύψος των πιονιών 4,5 - 7 εκ. 
Δώρο η σκακιέρα (35 x 35 x 3,5 εκ.)

Το Σκάκι της Επανάστασης του ́ 21

956,80Κωδ. ms051  

135,00Κωδ. MM0002  

Χαρμπί μαχαιρίδιο, Ύδρα
Χαρμπί μαχαιρίδιο με λεπτοδουλεμένη 
εντυπωσιακή λαβή. Πρότυπο 
Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο της Ύδρας. 
Ο χαρτοκόπτης είναι κατασκευα-
σμένος από μασίφ ασήμι 925°.
Διαστάσεις: 1 x 18 εκ.

     Χαρμπί μαχαιρίδιο,
Μεγεθυντικός Φακός

48,00Κωδ. MY 000008

Χαρμπί μαχαιρίδιο με λεπτοδουλεμένη εντυ- 
πωσιακή λαβή, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί 
ως διακόσμηση της λαβής του μεγεθυντικού 

φακού. Η λαβή του μεγεθυντικού φακού 
είναι κατασκευασμένη από ορείχαλκο.               

Διαστάσεις: 12 x 12 x 2,5 εκ.

34,90Κωδ. MM003  

Σημαία της Ύδρας, Μπρελόκ
Μπρελόκ με την Επαναστατική σημαία της 

Ύδρας, ελεύθερη απόδοση. Η σημαία 
δημιουργήθηκε την περίοδο της 

Ελληνικής Επανάστασης του 
1821 στο νησί της Ύδρας.

Χειροποίητος ορείχαλκος με 
επαργύρωση σε διάλυμα ασημιού 999°. 

Διάσταση: 4,5 x 3 εκ.

175,00Κωδ. FA 000608  

Το ένδοξο κυρτό σπαθί 
(πάλα) του "Γέρου του 

Μοριά", Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, μας ενέπνευσε να 

δημιουργήσουμε αυτόν τον μοναδικό 
χαρτοκόπτη. Η λαβή του χαρτοκόπτη φέρει 

ανάγλυφη διακόσμηση μιας λεοντοκεφαλής 
από τον διάκοσμο της πρωτότυπης

σπάθας του Κολοκοτρώνη. 
Ασήμι 925 βαθμών στην λάμα και 999 βαθμών στη λαβή, 

που θα στολίσει το σπίτι σας ή το γραφείο σας. 
Διαστάσεις: 24 x 3 x 1,5 εκ.

Το Σπαθί του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη    

59,90Κωδ. MY 000020  

Ρεσώ με τη Επαναστατική 
σημαία της Ύδρας.

Ρητίνη επένδυση, 
καθαρό ασήμι 999°. 
Διάμετρος: 5 x 3 εκ. 

Το κάθε προϊόν προσφέρεται 
με συσκευασία δώρου.

Σημαία της  Ύδρας,    
Ασημένιο Κηροπήγιο

Μπρίκι Άρης,
Ύδρα

125,00Κωδ. FA 000506

Το καράβι 
του καπετάνιου
 Αναστάσιου Τσαμαδού, που 
χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια 
της  Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 
Ασήμι 999° βαθμών και σε ακρυλική 
βάση (πλεξιγκλάς). 
Διαστάσεις: 12 x 12 x 2,5 εκ.

200 Χρόνια από την Επανάσταση του ’21



















ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ 

Πιστόλι Nαπολέων
Το πιστόλι του Ναπολέοντα, μάρτυρας της ακμής 
της Αυτοκρατορίας. Δημιουργήθηκε με εντολή 
του Ναπολέοντα Βοναπάρτη από την Manufacture 
Impériale de Saint-Étienne, ήταν το προτιμώμενο 
όπλο του Ιππικού της Παλιάς Φρουράς. 
Ο διάκοσμος ανακαλεί το μεγαλείο της 
Αυτοκρατορίας Στο πίσω μέρος απεικονίζεται 
το "N" και ο τον Αυτοκρατορικός Αετός. Μια τέλεια 
αναπαραγωγή σε ξύλο και μέταλλο, με έναν 
μηχανισμό προσομοίωσης 
της λειτουργίας.
Μήκος 29 εκ., βάρος 
650 γρ.
Κωδ. 7P0270  
79,00



    Το Αυτοκρατορικό Οπλο
Είναι χωρίς αμφιβολία το πιο όμορφο πιστόλι 
του θρυλικού Τσάρου Πέτρου του Μεγάλου.
Το τελειωμα, σε σχήμα παπαγάλου, ήταν 
στολισμένο με χρυσό και ελεφαντόδοντο.
Με μηχανισμό προσομοίωσης, μήκος 29εκ, 
βάρος 620γρ
Κωδ. 7P0238  49,90

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΠΛΑ
Αντίγραφα πιστά, καθένα από αυτά τα ιστορικά αντίγραφα δημιουργείται σύμφωνα με το πρωτό-
τυπο και έχει μηχανισμό που προσομοιώνει τη λειτουργία, χωρίς να είναι σε θέση να πυροβολήσει.
Κατασκευασμένα με απίστευτη ακρίβεια, από μέταλλο και ξύλο, ενισχυμένα με στολίδια, και ποιο-
τικές ρητίνες. Κρατήστε στο σπίτι για συλλογή και διακόσμηση.

79,00Κωδ. 7Ρ1316

Ιστορικό Σετ Πιστολιών Μονομαχίας Πρόκειται 
για δύο θαυμάσια όπλα που φιλοτεχνήθηκαν 
στην Μπρέσια της Ιταλίας το 1825, και που από 
σήμερα θα αποτελέσουν τμήμα της συλλογής 
σας χάρη στην πιστή αναπαραγωγή τους. 

Τα δύο μονόκαννα πιστόλια είναι εμπροσθογεμή, 
δηλαδή το μπαρούτι έμπαινε από το στόμιο και συμπιεζόταν με τον εμβολέα, που 

είναι στερεωμένος κάτω από την κάννη. Κάθε όπλο είναι φιλοτεχνημένο από εκλεκτό ξύλο 
και μέταλλο και φέρει περίτεχνες εγχάρακτες διακοσμήσεις στον εμπυρέα, που βρίσκεται στο δεξί πλάι, 

στον “βόστρυχο” που δεχόταν την κρούση του κόκορα, στην κομψή σκανδάλη και στη στρογγυλεμένη λαβή 
που απολήγει σε σφαιρίδιο. Eξασφαλίστε το δικό σας ζευγάρι όπλων σήμερα, πριν εξαντληθεί η έκδοση.

                                                                                                                                         Μεταλλικό, μήκος 24 εκ., περίπου 1 kg 





Τσάντα γυναικεία 
Διαστάσεις: 30 x 26 εκ.

119,90Κωδ. CZ900059 

Απεικονίζοντας µε γενναιοδωρία το συναίσθηµα της 
λαµπρότητας  του φωτός από τα χωράφια της Auvers, 

αυτή η σηµαντική εικόνα συλλαµβάνει 
τον Βαν Γκογκ στο ύψιστο σηµείο της Τέχνης του. 

Διαστάσεις περίπου 50 x 70 εκ. καμβάς, 
χειροποίητη κορνίζα, ειδικό βερνίκι

                    Χωράφι με παπαρούνες, 1890 
Χάγη, Gemeentemuseum 

145,00Κωδ. VG10  

145,00Κωδ. 1805  

"Εντύπωση, Ανατολή Hλίου",
Claude Monet
Ο πρώτος πίνακας του Ιμπρεσιονισμού. Ο πίνακας 
πρωτοεκτέθηκε το 1874. Παρουσιάζει τη Χάβρη –σαν 
αντικατοπτρισμό– λουσμένη στο φως ενός πορτοκαλο-
κόκκινου ήλιου που ανατέλλει. Η άψογη αναπαραγωγή 
του αποδίδει πιστά κάθε παιχνίδισμα του φωτός, 
ακόμη και την παραμικρή πινελιά. Εξασφαλίστε 
σήμερα ένα από τα λίγα διαθέσιμα κομμάτια!
Διαστάσεις περίπου 50 x 70 εκ. καμβάς, 
χειροποίητη κορνίζα, ειδικό βερνίκι

Ίρις, 1890, Εθνική Πινακοθήκη, Λονδίνο

145,00Κωδ. VG10

Ο αγαπηµένος πίνακας του Βαν Γκογκ. 
Έχει ανοίξει το δρόµο του µέσα από το σκληρό χώµα και 
το πυκνό χορτάρι, ψηλό και αδέξιο, σχεδόν προκλητικό, 
προστατεύοντας µερικά µπουµπούκια µέχρι να ανοίξουν. 
Διαστάσεις περίπου 50 x 70 εκ. καμβάς, χειροποίητη κορνίζα, 
ειδικό βερνίκι.

Οι μονόκεροι είναι πολύ χαρακτηριστικοί στα έργα τέχνης του Μεσαίωνα 
και της Αναγέννησης. Σας τους ξανασυστήνουμε σε μοντέρνα έκδοση, 
σε κομψά αντικείμενα καθημερινής χρήσης ή αξεσουάρ.  

Υπέροχοι μονόκεροι - Θρυλικά ζώα, σύμβολα αγνότητας

Το πλούσιο µπουκέτο αγριολούλουδα αποτελεί 
παράδειγµα της δηµιουργικής ιδιοφυΐας του 

Βαν Γκογκ στο αποκορύφωµα της καριέρας του.
Διαστάσεις περίπου 50 x 70 εκ. καμβάς, 

χειροποίητη κορνίζα, ειδικό βερνίκι

                                                          Βάζο µε    
Παπαρούνες και 

Μαργαρίτες, 1890. 
Ιδιωτική συλλογή

145,00Κωδ. VG11  

Τσάντα ώμου
Μονόκερος με κορδόνι
Διαστάσεις: 17x 18 εκ., κορδόνι 130 εκ.

59,90Κωδ.  CZ900046

     Τσάντα ώμου 
Διαστάσεις: 24 x 18 εκ.

69,90
Κωδ. CZ900060



 











39,90Κωδ. CH600012 

Μαντήλι Mona Lisa,
Leonardo da Vinci

Αυτό το τετράγωνο μαντήλι εμπνευσμένο 
από τον διάσημο πίνακα του Λεονάρντο ντα 

Βίντσι είναι μια πολύ μοντέρνα αναπαράσταση 
της Μόνα Λίζα σε μια ποπ έκδοση. 

Διάσταση: 65 x 65 εκ.

Φουλάρι Mona Lisa, Leonardo da Vinci

59,90Κωδ. CH600020

Το έργο περιλαμβάνει μια λεπτομέρεια από 
το εμβληματικό έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι, 
το πορτρέτο της  Mona Lisa. Θεωρείται ότι ήταν η 
Λίζα Γκεραρντίνι, σύζυγος ενός έμπορου υφασμάτων 
Φλωρεντίας με το όνομα Francesco del Giocondo 
– εξ’ ου και ο εναλλακτικός τίτλος, La Gioconda.             
Διαστάσεις: 60 x 180 εκ., 
Υλικό: Μετάξι 30% - Βισκόζ 70%

45Κωδ. CB500096  

Βιβλιοστάτης εμπνευσμένος από το 
ελληνικό  γλυπτό, της Αφροδίτης της 

Μήλου και της Νίκης της Σαμοθράκης. 
Από το Μουσείο του Λούβρου, 

με ειδική κοπή σε μέταλλο με laser 
Ύψος 19 εκ. 

Αφροδίτη της Μήλου

45Κωδ. CB50009  
Νίκη της Σαμοθράκης

Οι Ίριδες Βίνσεντ
Βαν Γκογκ. Musée d'Orsay

Οι Ίριδες είναι μια εξαιρετική σπουδή 
γεμάτη δροσιά και ζωή.” Και πράγματι ο 

πίνακας κατέληξε να γίνει ένα από τα δημο- 
φιλέστερα έργα του μεγάλου καλλιτέχνη. 

Βαν Γκογκ, Ίριδες, Φουλάρι 100% 
Μετάξι  33 x 160 εκ., Παρίσι - Musée d'Orsay.

49,90

Μπάλες Χριστουγέννων 
Στολίστε το σπίτι σας και το δέντρο 
σας με τις μπάλες των μεγάλων 
Ζωγράφων του Λούβρου. 

Κωδ. Lo002





     Κούπα ''Παπαρούνες'', 
Claude Monet. Musée d'Orsay,
Όταν επέστρεψε από την Αγγλία το 1871, ο Claude Monet 
εγκαταστάθηκε στο Argenteuil και έζησε εκεί μέχρι το 1878. 
Αυτά τα χρόνια ήταν μια εποχή εκπλήρωσης για αυτόν.
Υλικό: Πορσελάνη. Διαστάσεις: Ø 8cm - H. 9,5cm. 
Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων και φούρνο μικροκυμάτων.

12,90Κωδ. CU300361
Σετ των 2 τιμή  25,80  24,00



Φουλάρι "Ηλιοβασίλεμα 
στο Σηκουάνα" Κλωντ Μονέ

54,50Κωδ. CH100453

Υλικό: 100% Μεταξωτό σιφόν, 
Διαστάσεις: 160 x 32 εκ.,
Musée d'Orsay, Παρίσι Γαλλία.


   Fra Angelico

Κωδ. CU800450


 

Juan Miro
Κωδ. CU800387



Βερσαλίες
Κωδ. CU800463


     Ταπισερί,
Καρόλος VII

Κωδ. CU800454



Άγγελος
Κωδ. CU800451











Τιμή Μπάλας  12,90 
Τιμή Σετ  64,5  59,5



 Πορσελάνινη κούπα, 
Αυτοπροσωπογραφία με γκρι καπέλο

 Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®

Πορσελάνινη κούπα με την αυτοπροσω-
πογραφία του Βαν Γκογκ με γκρι καπέλο.

Ύψος: 9,5 εκ.,Υλικό: πορσελάνη
Κωδ. 691337  12,90€

Κούπα, Ίριδες 
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®

Πορσελάνινη κούπα με τις  Ίριδες του Βαν Γκογκ. 
Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. 
Ύψος: 9,5 εκ., Υλικό: πορσελάνη
Κωδ. 691320  12,90€

 Πορσελάνινη κούπα, 
Ανθισμένη αμυγδαλιά

Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®

Ανθισμένη αμυγδαλιά σε πορσελάνη.
Πλένεται και στο πλυντήριο πιάτων.

Ύψος: 9,5 εκ., Υλικό: πορσελάνη.
Κωδ. 691245  12,90€

 Κούπα, Ηλιοτρόπια 
Brand: Van Gogh Museum 

Amsterdam®

Πορσελάνινη κούπα με τα 
ηλιοτρόπια του Βαν Γκογκ. 

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
Ύψος: 9,5 εκ., Υλικό: πορσελάνη

Κωδ. 691252  12,90€

Τέσσερεις θήκες μαξιλαριών
Χαρίστε στο σπίτι σας ατμόσφαιρα. 

Bαμβακερές μαξιλαροθήκες 
με τα αριστουργήματα 

του ζωγράφου:
Ανθισμένη αμυγδαλιά, 

Ηλιοτρόπια, Θαλασσογραφία, 
Δωμάτιο στην Αρλ. 

Με φερμουάρ στο πλάι.
Διαστάσεις: 40 x 40 εκ. 

Υλικό: Βαμβάκι.       

Κωδ. VGM48  49,90€

   

Ηλιοτρόπια 
Κωδ. 678611  29,90€

΄Ιριδες 
Κωδ. 678604  29,90€

Αμυγδαλιές
Κωδ. 678598  29,90€

Ηλιοτρόπια 
Κωδ. 622928  19,90€

Αμυγδαλιές 
Κωδ. 671421  19,90€

΄Ιριδες 
Κωδ. 691504  19,90€

Σετ των 3 από 
59,7€   49,90€

Σετ των 3 από
89,7€  74,90€

Χριστουγεννιάτικες 
μπάλες 
Εμπνευσμένες από τα 
έργα του Van Gogh και 
ζωγραφισμένες στο χέρι... 
Επιλέξτε τα χρώματα και 
την υφή της προτίμησής 
σας: διακοσμημένες 
με glitter και με τα 
αριστουργήματα του 
Van Gogh, αυτές οι 
χριστουγεννιάτικες 
μπάλες θα χαρίσουν 
μοναδική λάμψη 
στο δέντρο σας φέτος.
Γυαλί και gllitter, Ø 7 εκ.

Χρώματα
και glitter



 
Πορτοφολάκι Ηλιοτρόπια

Brand: Van Gogh Museum 
Amsterdam®

∆ιαστάσεις: 10 x 9,5 x 3,16 εκ.,
Υλικό: Επενδεδυμένος καμβάς

 
 

Κωδ. 564590  14,95€

Πανάκι Γυαλιών, Ηλιοτρόπια 
∆ιαστάσεις: 14,5 x 0,6 εκ., Υλικό: ύφασµα µε µικροΐνες 
Κωδ. 680355   5,90€  

Η ταιριαστή θήκη 
των γυαλιών 

είναι επενδυµένη
εσωτερικά µε υλικό 

που θυµίζει βελούδο.
Υλικό: σίδηρος, µικροΐνες, στυρένιο. 

 Κωδ. 687477  12,95€

        

     

   

Γυαλιά ανάγνωσης, Ανθισµένη αµυγδαλιά

 

Πανάκι Γυαλιών
Ύψος: 14,5 x 0,6 εκ., Υλικό: Ύφασµα µε µικροΐνες.

Κωδ. 680362 5,90€

Καλαίσθητα και πρακτικά, διαθέσιµα 
σε διάφορους βαθµούς.

Βάρος: 50 γρ., Υλικό: PC.
  Κωδ. 687682   14,90€

 
Η ταιριαστή θήκη 
των γυαλιών είναι επενδυµένη 
εξωτερικά µε απαλό σατέν ύφα-
σµα από µικροΐνες και εσωτερικά 
µε υλικό που θυµίζει βελούδο.
Υλικό: σίδηρος, µικροΐνες, στυρένιο. 
Κωδ. 691092 12,90€  

  

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
σε διάφορους βαθμούς

1, 1.5,2, 2.5, 3, 3.5

Ίριδες, 
πανάκι γυαλιών
Κωδ. 691061 5,90€

 

Γυαλιά ανάγνωσης, Ίριδες   
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Καλαίσθητα και πρακτικά, διαθέσιµα 
σε διάφορους βαθµούς. 
Βάρος: 50 γρ., Υλικό: PC.    

  Κωδ. 691108   12,95€

 Οι ζωγραφικοί πίνακες έχουν μια δική τους ζωή που πηγάζει από την ψυχή του καλλιτέχνη. Vincent van Gogh
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Γυαλιά Πρεσβυωπίας, Ηλιοτρόπια
Γυαλιά πρεσβυωπίας, με απεικόνιση από 

το έργο Ηλιοτρόπια του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. 
Εντυπωσιάστε τους φίλους σας! 

Διαστάσεις: 2,96 x 13,5 εκ., 
Υψος: 4 εκ. Υλικό: PC

Κωδ.: 687644 12,95€

Γυαλιά Πρεσβυωπίας,
Van Gogh Αυτοπροσωπογραφία
Γυαλιά πρεσβυωπίας, με απεικόνιση 
από το έργο "Aυτοπροσωπογραφία 
με γκρι καπέλο." 
Διαστάσεις: 2,96 x 13,5 εκ. 
Υψος: 4 εκ., Υλικό: PC
Κωδ.: 600957 12,95€

Πανάκι Γυαλιών, 
Van Gogh 
Αυτοπροσωπογραφία 
∆ιαστάσεις: 0,6 x 14,5 εκ., 
Υλικό: Ύφασµα µε µικροΐνες.

Κωδ.680430  5,90€ 

  ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ΣΕΤ Γυαλιά, Πανάκι, Θήκη 

32,80€  29,90€ 

Γυαλιά Ηλίου, Van Gogh Ηλιοτρόπια
100% προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 

Γυαλιά UNISEX. Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους.
Χρώμα φακού: σκούρο μπλε

Μέγεθος φακού: 5,2 x 4,1 εκ., Μήκος: 14,5 εκ.

Κωδ.: 601008  14,95€

Γυαλιά ηλίου, Van Gogh 
Αυτοπροσωπογραφία
100% προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.
Κωδ. 601015  14,95€ 



Σετ Toujours 6 και φύγατε! 
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam
Νεσεσέρ, θήκη για κραγιόν, θήκη γυαλιών, αναδιπλούμενο 
τσαντάκι, καθαριστικό πανάκι, καθρεφτάκι, όλα τα απα- 
ραίτητα, καλαίσθητα και τακτοποιημένα στην τσάντα σας!
Κωδ. 613353  34,90€

Γυναικεία τσάντα χειρός 
bowling, Ανθισμένη αμυγδαλιά 
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Πολύ κομψή τσάντα από ανθεκτικό δέρμα PU, με 
φερμουάρ. Είναι φοδραρισμένη, έχει εσωτερική 
τσέπη με φερμουάρ και χώρο για κινητό τηλέφωνο.
Διαστάσεις: 12x 38 εκ.,  Ύψος: 23 εκ.
Κωδ. 592740  34,95€

Μενταγιόν, Ανθισμένες Αμυγδαλιές
Με την υπογραφή του Vincent Van Gogh 

και στολισμένο με ένα από τα πιο όμορφα 
αριστουργήματά του. Με ένθετο ένα 

αυθεντικό Swarovski. ΄Ενα υπέροχο 
στολίδι κοσμημένο και στις δύο όψεις, 
για να το φοράτε σε κάθε περίπτωση.

Πορσελάνη, Ø 4,50 εκ., με κορδόνι 
ρυθμιζόμενου μήκους 60 - 65 εκ., 

προσφέρεται σε όμορφη θήκη δώρου.
Κωδ. 829900  59€

Θήκη καλλυντικών  
Ανθισμένες Αμυγδαλιές
Όλα τα μικροαντικείμενα σας,

σε ένα τσαντάκι!
Διαστάσεις: 16 x 10 x 8 εκ.,

Υλικό: επενδυμένος καμβάς.
Κωδ. 677416  19,95€

Κοσμηματοθήκη,
Ανθισμένες αμυγδαλιές 
Κασετίνα με μαύρη λάκα με τις “Ανθισμένες 
Αμυγδαλιές". Ανοίγοντάς το, ακούγεται 
η "Άνοιξη" του Α. Βιβάλντι. Δύο χωρίσματα 
κοσμημάτων, ένα για δαχτυλίδια, 
υφασμάτινη επένδυση.
Διαστάσεις: 15 x 15 x 6 εκ.
Κωδ. 738503  125€ 

Σετ ομορφιάς, Ανθισμένη αμυγδαλιά 
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
  Όμορφο σετ δώρου. Περιλαμβάνει ένα πρακτικό νεσεσέρ, ένα   
         αρωματικό μπουκαλάκι για να το γεμίσετε με το άρωμά σας, 
           μια θήκη για κραγιόν και ένα καθρέπτη. 
                   Σε συσκευασία δώρου!
                           Κωδ.: VG 713886  69,90€



 

  Τσάντα ώµου, Ηλιοτρόπια
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Ευρύχωρη τσάντα tote µε τα Ηλιοτρόπια του Βαν Γκογκ. 
Από καµβά, µε πλαστική επένδυση για να είναι αδιάβροχη, 
εξ ολοκλήρου φόδρα και δύο µικρότερες τσέπες για τα 
κλειδιά και το κινητό σας. 
∆ιαστάσεις: 12 x 40 εκ.,Ύψος: 35 εκ., 
Υλικό: επενδυµένος καµβάς.  
Κωδ. 673173  39,95€  

Αναδιπλούμενη 
    τσάντα, Αμυγδαλιές
     Κωδ. 690606  4,90€  

Θήκη 
καλλυντικών, 

Ηλιοτρόπια
∆ιαστάσεις: 16,5 x 12,5 x 2,83 εκ.,

Υλικό: Επικαλυµµένος καµβάς.
Κωδ. 678406  19,95€  

Θήκη για κραγιόν, 
Ηλιοτρόπια

Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Όµορφη θήκη για το κραγιόν σας 

µε µικρό καθρέφτη στο εσωτερικό, 
καλυµµένη µε απαλό ύφασµα στολισμένο 

µε τα Ηλιοτρόπια του Βαν Γκογκ.
Υλικό: σίδηρος, µικροΐνες, στυρένιο.

Κωδ. 687453  6,95€ 

   

 

 

Σετ εσπρέσο, 
Ανθισµένη αµυγδαλιά
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Πορσελάνινο σετ µε δύο κούπες και πιατάκια, 
µε την Ανθισµένη αµυγδαλιά του Βαν Γκογκ. 
Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. 
Υλικό: πορσελάνη. 
Κωδ. 502251  14,95€

Συλλεκτικό Πιάτο, Ανθισµένη αµυγδαλιά 
     Πορσελάνινο πιάτο µε την Ανθισµένη αµυγδαλιά 
     του Βαν Γκογκ. Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
     Υλικό: πορσελάνη   
     Κωδ. 502244  29,90€  

Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
      Πορσελάνινο σετ µε δύο κούπες και πιατάκια, 
          µε τα Ηλιοτρόπια του Βαν Γκογκ.  Πλένεται
             στο πλυντήριο πιάτων.
             Υλικό: πορσελάνη.
             Κωδ. 502282  29,90€     

Σετ εσπρέσο, Ηλιοτρόπια

             Θήκη για κραγιόν, Ίριδες

Μοντέρνα θήκη για κραγιόν με σκληρό 
σκελετό επενδεδυμένο με ύφασμα 

για να μην σπάει το κραγιόν σας ποτέ. 
Περιλαμβάνει και εσωτερικό καθρέφτη.

∆ιαστάσεις: 3,5 x 8,5 εκ., 
Υλικό: δέρµα, µικροΐνες.

Κωδ.: 691085  6,95€

Ηλιοτρόπια, 
    Αναδιπλούµενη 
    τσάντα για ψώνια
     Κωδ. 690613  4,90€  



    Σετ δώρου Easy Rider, Ίριδες 
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Πολύχρωμο σετ δώρου με κάποια 
από τα πιο περιζήτητα αντικείμενα 
του Μουσείου Van Gogh: θήκη γυαλιών, 
σατέν πανάκι γυαλιών από μικροΐνες, 
μπρελόκ και ένα κουτάκι καραμέλες. 
Σε όμορφο κουτί δώρου γεμάτο 
πολύχρωμο κομφετί.      
Κωδ. VG 713909  34,90€

Δερμάτινη θήκη  
για μολύβια, Ίριδες

Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Πολυτελής σκούρα μπλε δερμάτινη 

μολυβοθήκη με τις Ίριδες του Βαν 
Γκογκ στο εσωτερικό της. Κλείνει με 

μαγνήτη που δεν είναι ορατός.
Διαστάσεις: 6 x 16 εκ., Υλικό: δέρμα, μικροΐνες.

Κωδ. 687521  39,00€

Σακίδιο πλάτης, 
Ηλιοτρόπια
 Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Για μικρά και μεγάλα παιδιά, ιδανικό για να μεταφέρει όλα 
τα σχολικά είδη και όχι μόνο. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό 
καμβά, με ρυθμιζόμενους ιμάντες ώμων και εσωτερική τσέπη. 
Διαστάσεις: 30 x  25 εκ., Ύψος: 11 εκ., Υλικό: επενδυμένος καμβάς.
Κωδ. 691993  29,95€

Τσαντάκι κύλινδρος, 
Ηλιοτρόπια

Κυλινδρικό  τσαντάκι, με απεικόνιση 
από τα Ηλιοτρόπια του Βίνσεντ Βαν Γκογκ.

Διαστάσεις: 19 x 2,4 x 7 εκ., 
Υλικό: Ανθεκτικός καμβάς με ειδική επένδυση.

Κωδ. 678444  19,90€

Τσαντάκι, 
Ανθισμένες Αμυγδαλιές 

Brand: Van Gogh Museum 
Amsterdam®

Κωδ. 679946  19,90€

Σηµειωµατάριο A5, Ηλιοτρόπια
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Σηµειωµατάριο A5 µε λεπτοµέρεια σε κλίµακα 1:1 
από το έργο Ηλιοτρόπια του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. 
Στο εσωτερικό του εξωφύλλου υπάρχει εικόνα, ολόκληρου 
του πίνακα. Χρησιµοποιήστε το για σημειώσεις, ιδέες ή 
γράφοντας το επόµενο µυθιστόρηµά σας! 
∆ιαστάσεις: 14,7 x 21 x 0,84 εκ., Υλικό: Χαρτί
Κωδ. 623574  12,90€  



Σετ Μολυβιών ζωγραφικής
Σύνολο υψηλής ποιότητας χρωματιστά 
μολύβια (12 τεμάχια). 
Υλικό: Ξύλο.
Κωδ. 696332  12,90€

Τσάντα, Ηλιοτρόπια
 Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Εύχρηστη τσάντα με απεικόνιση από 
το έργο Ηλιοτρόπια του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, 
για ψώνια, σημειώσεις για όλες τις χρήσεις.
Διαστάσεις: 36,5 x  44 0,65 εκ., 
Υλικό: πολυεστέρας
Κωδ. 673234  12,90€

Τσάντα από δέρμα  & μετάξι,  Ίριδες 
Brand: Olalla Gambin, Van Gogh Museum 
Τσάντα ώμου σχεδιασμένη αποκλειστικά 
για το Μουσείο Van Gogh από την Olalla 
Gambin. Με εξωτερική επένδυση από 
υψηλής ποιότητας μετάξι και δερμάτινα 
φινιρίσματα. Πολύ πρακτικό μέγεθος 
με φερμουάρ στο επάνω μέρος. Στο 
εσωτερικό, τσεπάκι με φερμουάρ και 
θήκη για το κινητό σας. Προσφέρεται 
με θήκη προστασίας από τη σκόνη. 
Διαστάσεις: 12 x  29 εκ., Ύψος: 30 εκ., 
Υλικό: μετάξι και δέρμα.
Κωδ. 687491  175,00€

Σακίδιο πλάτης, Κρανίο
Σακίδιο πλάτης με λεπτομέρεια 

από τον πίνακα «Κρανίο σκελετού». 
Έχει τσέπη που κλείνει με 

φερμουάρ τόσο στην εμπρός όψη 
όσο και στο εσωτερικό.

Διαστάσεις: 17 x  29 εκ., 
Ύψος: 39 εκ., Υλικό: πολυεστέρας.

Κωδ. 680645  24,95€ 

Θήκη για κραγιόν, Ίριδες 
Μοντέρνα θήκη για κραγιόν από εκλεκτής ποιότητας 

δέρμα.Το εσωτερικό είναι φινιρισμένο με 
ύφασμα, κλείνει με κρυφό μαγνήτη.

∆ιαστάσεις: 3,5 x 8,5 εκ., Υλικό: δέρµα, µικροΐνες.
Κωδ. 687538  19,95€

Σετ γραφείου
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Με όλα τα απαραίτητα για μια 
δημιουργική ατμόσφαιρα στο γραφείο: 
κούπα, σημειωματάριο A5, σελιδοδείκτης, 
mousepad. 
Κωδ. 713923  29,90€

∆ερµάτινη θήκη γυαλιών,
Σταροχώραφο µε κοράκια 

Μαύρη δερµάτινη θήκη γυαλιών που κλείνει µε 
κρυφό µαγνήτη. Ιδανικό δώρο για τον άνδρα!

∆ιαστάσεις: 4 x 7 εκ.,Ύψος: 17 εκ.,
Υλικό: δέρµα, µικροΐνες.
Κωδ.  687545  49,95€ 

Πιστεύω πως η νύχτα έχει πιο έντονα και πλούσια χρώματα από τη μέρα. Vincent van Gogh
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Μεταξωτό φουλάρι, Ηλιοτρόπια
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Υπέρκομψο φουλάρι στολισμένο με τα 
Ηλιοτρόπια, ένα από τα πιο φωτεινά 
έργα του Βαν Γκογκ. Από αιθέριο
μεταξωτό σιφόν που δημιουργεί 
υπέροχα ντραπέ.
Διαστάσεις: 72 x  136 εκ., 
Υλικό: 100% μετάξι
Κωδ. 669732  49,95€

Ίριδες, Φουλάρι
Παρίσι - Musée 

de l’Orangerie
Βαν Γκογκ, Ίριδες. 

100% μετάξι.  
Διαστάσεις: 33 x 160 εκ.
Κωδ. CH100381  44,90€

Ομπρέλα Ηλιοτρόπια
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®

Διαστάσεις: 97 x 57 x 5,21 εκ.,
Υλικό: μέταλλο, πλαστικό, 

100% πολυεστέρα.
Κωδ. 591309  24,90€

Ομπρέλα  Ίριδες 
Διαστάσεις: 97 x 57 x 5,21 εκ.,

Υλικό: μέταλλο, πλαστικό, 100% πολυεστέρα.
Κωδ. 673029  24,90€

Ανθισμένες 
Αμυγδαλιές, Ομπρέλα

Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Διαστάσεις: 97 x 57 x 5,21 εκ., 

Υλικό: μέταλλο, πλαστικό, 100% πολυεστέρα.
Κωδ. 591316  24,90€

Θαλασσογραφία, Ομπρέλα
Διαστάσεις: 97 x 57 x 5,21 εκ., 
Υλικό: μέταλλο, πλαστικό, 100% πολυεστέρα.
Κωδ. 680447  24,90€



Μεταξωτό Φουλάρι, 
Ίριδες
Brand: Van Gogh 
Museum Amsterdam®
Υπέρκομψο και αιθέριο, 
όπως οι Ίριδες του Βαν Γκογκ. 
Φοριέται σε κάθε περίσταση!
Διαστάσεις: 130 x 72 εκ., 
Υλικό: μετάξι
Κωδ.: 674316  49,95€

Μεταξωτό φουλάρι, 
Ανθισμένη αμυγδαλιά

Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Ο διάσημος πίνακας που ζωγράφισε 

ο Βαν Γκογκ το 1890 σε αιθέριο 
μεταξωτό σιφόν με υπέροχα ντραπέ. 

Διαστάσεις: 72 x 136 εκ., Υλικό: μετάξι
Κωδ. 674316  49,95€

Κλοντ Moνέ, Water Lilies, Φουλάρι
Παρίσι - Musée de l’Orangerie
Διαστάσεις: 105 x 105 εκ., 
100% μετάξι
Κωδ. CH100429  99,50€

 Κλοντ Moνέ, Water Lilies, Εσάρπα
Παρίσι - Musée de l’Orangerie

100% Μετάξι. Διαστάσεις: 32 x 160 εκ. 
Κωδ. CH100342 49,00€

Νύχτα με τα Αστέρια, Εσάρπα
Παρίσι - Musée de l’Orangerie

100% μετάξι. Διαστάσεις: 180 x 50 εκ.
Κωδ. CH100382  69,90€

 

Μεταξωτό φουλάρι, 
Θαλασσογραφία 

κοντά στο Les-Saintes-
Maries-de-la-mer

Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Κομψό φουλάρι που θα προσθέσει χρώμα 

στην γκαρνταρόμπα σας. 
Υφασμένο σε πανάλαφρο 

μεταξωτό σιφόν που δημιουργεί 
υπέροχα ντραπέ.

Διαστάσεις: 72 x 136 εκ., Υλικό: μετάξι
Κωδ. 669756  49,95€

Κάλτσες,  
Ανθισµένη αµυγδαλιά  

Μοναδικές, unisex, ένα µέγεθος, 
εξαιρετικά άνετη εφαρµογή. 

Υλικό: 73% βαµβάκι, 
23% polyamide, 4% spandex 

Κωδ. 696561  12,95€

Κάλτσες, Ηλιοτρόπια  
Μοναδικές, unisex, ένα µέγεθος, 
εξαιρετικά άνετη εφαρµογή. 
Υλικό: 73% βαµβάκι, 
23% polyamide, 4% spandex 
Κωδ. 696578  12,95€



  Bραχιόλι με γνωμικό  
Αγάπη για την ζωή
Brand: Van Gogh Museum Amsterdam®
Κωδ. 693638  44,90€ 

 Βραχιόλι  Ίριδες
Brand: Van Gogh Museum 

Amsterdam®
Χειροποίητο Βραχιόλι 

με διαφορετικές αποχρώσεις 
πράσινων & μπλε γυάλινων χαντρών. 

Στο επιχρυσωμένο charm είναι 
χαραγμένο ένα λουλούδι, εμπνευσμένο 

από τον πίνακα  Ίριδες του Vincent van Gogh.
Κωδ. 693928  29,90€ 

Δες τα Αστέρια Ψηλά
Brand: Van Gogh 

Museum Amsterdam®
Κωδ. 693669  44,90€ 

     Van Gogh A Beautiful Story®  
    Γνωμικό για την Αγάπη 

Βραχιόλι από επάργυρωμένο ορείχαλκο 
χαραγμένο με ένα εμπνευσμένο απόσπασμα από τα γράμματα 
του Vincent van Gogh, «Βγείτε έξω και βάψτε τα αστέρια».
 Το βραχιόλι διαθέτει πολύτιμο λίθο από μαλαχίτη και μια 
πινακίδα του Μουσείου Βαν Γκογκ. Χειροποίητο από μια 
όμορφη ιστορία αποκλειστικά για το Μουσείο Βαν Γκογκ. 
Για κάθε καρπό. 6 εκ. μήκος x 5 εκ. πλάτος, βάρος: 16 gr.
Κωδ. 693645  44,90€ 

  Βραχιόλι 
  Ηλιοτρόπια
  Brand: Van Gogh 
   Museum Amsterdam®
  Κωδ. 693928-sun  29,90€

 Βραχιόλι Ανθισμένες 
Αμυγδαλιές

  Brand: Van Gogh 
Museum Amsterdam®
Κωδ. 677669  29,90€ 

 

La Boussole 19 e

Κωδ. 6CI709  27 

ΝΕΟ

Κωδ. 6CN673 79€  

Για να μη χάσετε
τον προσανατολισμό σας!

Κωδ. 6C1709 
        27€

Το αυθεντικό αντίγραφο μιας πυξίδας 
του 19ου αιώνα, ένα σύμβολο ή ένα 
πραγματικά λειτουργικό αντικείμενο.
Μέταλλο με φινίρισμα μπρούντζου, 
με κάλυμμα, διάμετρος 6 εκ.

Η πυξίδα
του 19ου
αιώνα

Τελευταία κομμάτια
Αυτόματο αρκουδάκι
Τελευταία ευκαιρία 
να αποκτήσετε τον Teddy, 
πριν εξαντληθούν τα διαθέσιμα 
κομμάτια. Ζωντανεύει 
παίζοντας κρυφτούλι πίσω 
από την κουβερτούλα 
του και μιλάει γαλλικά.
Αυθεντικό λούτρινο, 
ύψος 25 εκ., 
περιλαμβάνονται 
οι μπαταρίες.





Άρωμα Ελλάδας..

Φύλλα Ελιάς

Φύλλα Ελιάς Βραχιόλι, Επίχρυσο
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 πού θέλετε να το φορέσετε. 
Ορείχαλκος επίχρυσος, 17 γρ., 6 εκ. x 7 εκ.,
περιλαμβάνει συσκευασία δώρου - περιγραφή 
Ελληνικά & Αγγλικά

Κωδ. FX 004051 39,50€

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΤ 
Αποκτήστε το σετ 

- βραχιόλι, σκουλαρίκια, δαχτυλίδι - 
με ειδική έκπτωση 

Κωδ. FXSET-01  109€ 89€

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

Κωδ. FX 004059 45€

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

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

Κωδ. FX 004052 24,50€

Εμπνεόμενοι από την φύση, δημιουργήσαμε κοσμήματα από πραγματικά φύλλο ελιάς, αχινούς 
και κλαράκια που ενώνονται μεταξύ τους με ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να αγκαλιάζουν τον καρπό 
σας ή το δάχτυλό σας και να προσαρμόζονται ανάλογα με το πού θέλετε να τα φορέσετε.

Η ελιά, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να θεωρείται σύμβολο ειρήνης, γονμότητας, 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 6.000 χρόνια, και πιθανολογείται ότι πρωτοεμφανίστηκε στη Συρία. Στην Ελλάδα ήρθε, 
μάλλον, από Φοίνικες εμπόρους και οι Έ́λληνες 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.  



Τιμή για κάθε Ωραία Κυρία 49€ - 01 Ιαν,  02-Φεβ,  3 Μαρ, 04-Απρ,                   05-Μαι, 06-Ιουν, 07-Ιουλ, 08-Αυγ, 09-Σεπτ, 10-Οκτ, 11-Νοεμ, 12-Δεκ

Ιανουάριος, 
Γαρύφαλλο

Μάιος, 
Κρίνος

ΕΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΕΧΕΤΕ ΓΕΝΕΘΛΙΑ?

Τα λουλούδια έχουν 
το συμβολισμό τους,  
το νόημα τους. Μας βοηθούν 
να περάσουμε μηνύματα 
στους γύρω μας, αλλά επίσης 
μαρτυρούν πολλά στοιχεία 
για το χαρακτήρα μας! 
Και αυτό από τα αρχαία χρόνια 
μέχρι και σήμερα. 
Έτσι, αν κάποιος γεννήθηκε 
τον Ιανου-άριο, το λουλούδι 
του είναι το  Γαρύφαλλο 
που  συμβολίζει την αγάπη, 
την ομορφιά, τη γοητεία, 
την γενναιότητα και τη φιλία. 
Ο  Φεβρουάριος είναι 
αφιερωμένος στη Βιολέτα 
που  συμβολίζει τη σεμνότητα 
και την αγνότητα, 
την απόλυτη πίστη και 
το ρίσκο. Η Γλαδιόλα, λουλούδι 
του Αυγούστου, συμβολίζει 
το ενδιαφέρον, 
τη μνήμη, την αφοσίωση 
και την προσήλωση 
στην οικογένεια. 
Ο Δεκέμβριος, 
αντιπροσωπεύεται 
από το Αλεξανδρινό. 
Γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο 
και αντιπροσωπεύει 
την εκτίμηση και την 
ευγνωμοσύνη στα αγαπημένα 
μας πρόσωπα.

  Ωραία μου    Κυρία!

Δεκέμβριος, 
 Ελαιόπρινος

Ιούνιος, 
Τριαντάφυλλο



Τιμή για κάθε Ωραία Κυρία 49€ - 01 Ιαν,  02-Φεβ,  3 Μαρ, 04-Απρ,                   05-Μαι, 06-Ιουν, 07-Ιουλ, 08-Αυγ, 09-Σεπτ, 10-Οκτ, 11-Νοεμ, 12-Δεκ

Απρίλιος, 
Μοσχοµπίζελο

Αύγουστος, Γλαδιόλα

Ιούλιος, 
Νερόκρινος

Πορσελάνινα 
αγαλµατίδια 
ζωγραφισµένα 
στο χέρι, 
σε ύψος 14 εκ., 
και πλάτος 11 εκ. 
από εκλεκτή 
πορσελάνη.

Φεβρουάριος, Βιολέτα

Μάρτιος, 
Νάρκισσος  Ωραία μου    Κυρία!

Σεπτέµβριος, 
Αστήρ

Νοέμβριος, 
Χρυσάνθεμο

Οκτώβριος, 
  Κυκλάμινο



 

   Περιγραφή                              Ποσότητα        Τιμή                     ΣΥΝΟΛΟ

Έξοδα συσκευασίας και αποστολής

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

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

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

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

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

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

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

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

Υπογραφή

Με τραπεζική κατάθεση

Με Αντικαταβολή

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

Ημερομηνία

CV V  (τα 3 τελευταία ψηφία στο πίσω μέρος)

2020 - 2021

Πέντε Ευρώ




