
ΝΕΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕIΟΥ

Kωδ. 1CP539E - 59 € 45 €

ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΑΣ:
Tο υπέροχο Φράγκο 
του Παραδείσου 

Το νόμισμα απο Τιτάνιο 2021

Ενα τα πιο εκπληκτικά πρώτα νομίσματα του 2021 από τιτάνιο, αυτό 
το εξαιρετικό μέταλλο, πιο ανθεκτικό από το ατσάλι αλλά και 45 έως 
60% ελαφρύτερο, γεγονός που το καθιστά μέταλλο πρώτης επιλο-
γής για το Διάστημα.  Επομένως είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να 
αξιοποιηθεί για τα 40 χρόνια της πρώτης πτήσης του διαστημικού 
λεωφορείου. Ήταν το Κολούμπια στις 12 Απριλίου 1981!
Γκάνα 2 Cedis 2021, Titanium 990 ‰, βάρος 31,50 g, Ø 40 mm, σε κάψουλα

Σαµουήλ Κούγκι, 173 42 Αγ. ∆ηµήτριος •  Τηλ.: 210 99 69 888 
e-mail: info@coinsclub.gr • www.coinsclub.gr



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

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 ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΙΜΑΛΑΪΑ

Κωδ. 1CN284 - 79 €

Κωδ. 1CK241 - 59 €

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από τη «Στέγη του Κόσμου», το Θιβέτ, αυτό το νόμισμα 
είναι μάρτυρας της περιόδου ανεξαρτησίας της χώρας 
πριν από την επέμβαση της Κίνας το 1959. Το νόμισμα 

είναι σπάνιο σήμερα, με πολύ τυπικό σχέ-
διο που φέρει στις δύο όψεις τα σύμβολα 
της τύχης για όποιον έχει το νόμισμα στην 
κατοχή του! 
Ασημένιο νόμισμα της περιόδου 1840-1930, 
ονομαστική αξία 1 tangka, Ø 26 mm, 3,98 gr, 
σε έγχρωμο σετ.

Κόκκινο αστέρι

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Το πρώτο ασημένιο μισό ρούβλι της Σοβιετικής Ένωσης
που κυκλοφόρησε από το 1921 έως το 1922, 
μάρτυρας μιας ολόκληρης εποχής, με τη ρωσική 
επιγραφή «Eργάτες όλου του κόσμου, ενωθείτε!»
Ασήμι 900‰, Ø 27 mm, 10 gr, με πιστοποιητικό γνησιότητας.

ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Νόμισμα Αικατερίνης Β’
Κωδ. 1CI632B - 79 € 59 €

Πολύ βαρύ νόμισμα 5 καπικιών που κόπηκε μεταξύ 
1763-1796 υπό την ηγεμονία της αυτοκράτειρας 
Αικατερίνης Β’ της Ρωσίας, της πιο διάσημης 
στη ρωσική ιστορία. Διατηρείται σε αξιοσημείωτα καλή 
κατάσταση με το μονόγραμμα της αυτοκράτειρας.
Ø 43 mm, 55 gr, με πιστοποιητικό.

ΝΕO
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2.197 €

ΝΕΟ

Κωδ. 1CP558 - 144 €

4 πολύτιμα νομίσματα που σχηματίζουν 
ένα υπέροχο νόμισμα!

YΠΕΡΟΧΟ!
ΤΟ ΣΕΤ ΤΩΝ 4 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΣ ΒΟΥΒΑΛΙΟΥ

Κωδ. 1CP559 - 479 €

Νέο

ΝΕΑ

ΔΟΛΑΡΙΟ ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΤΩΝ ΦΙΤΖΙ

Κωδ. 1MD227B 

Ένα σπάνιο σύνολο που εκδόθηκε σε 1.500 τεμάχια 
εμπνευσμένο από τα κινέζικα νομίσματα της 
Δυναστείας Τσιν: τα Μπαν Λιάνγκ, τα πρώτα 
ενοποιημένα νομίσματα της Κινέζικης 
Αυτοκρατορίας. Για το 2021, κόπηκαν 
4 ξεχωριστά νομίσματα. Όταν τα συγκεντρώσετε 
όλα μαζί, συνθέτουν ένα παραδοσιακό τοπίο 
της χιλιόχρονης Κίνας.

Τέσσερα δολάρια 2021 από το Τουβαλού, 
νομίμου κυκλοφορίας, καθαρό ασήμι 999‰, 
31,104 gr x 4 ή 124,43 gr πολύτιμου 
μετάλλου, 54,20 x 33,50 mm, πάχος 4 mm, 
με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό.

Ένα υπέροχο έργο νομισματικής τέχνης όπου 
το ταλέντο των τεχνιτών εκφράζεται σε όλο του 

το μεγαλείο στην τέχνη της χάραξης και 
της μικρογραφίας σε χρυσό 24 καρατίων 

με, επιπλέον, ένα αυθεντικό μπλε 
μαργαριτάρι του γλυκού νερού

 για το Έτος του Βουβαλιού.
Ονομαστική αξία 10$, καθαρό ασήμι 999‰, 
31,10 gr, Ø 40 mm, όριο έκδοσης 8.888 τμχ., 

με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό.

ΔΥΣΕΥΡΕΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΗΜΙ
Αν τα νομίσματα του 1 κιλού είναι ήδη σπανιότατα αυτή την εποχή λόγω της υψηλής 
ζήτησης, το νόμισμα που σας προσφέρουμε είναι ακόμη πιο σπάνιο. Θα γίνει δυσεύρετο 
σε λίγες εβδομάδες, καθώς το παγκόσμιο όριο έκδοσης είναι μόλις 388 τεμάχια. 
Έχει εξαιρετικό φινίρισμα στο πολύτιμο μέταλλο, κοπής proof, 
έντονα χρώματα και ένθετο ένα διαφορετικό 
νόμισμα σε χρυσό 24Κ που αντιπροσωπεύει 
το ιδεόγραμμα του Βουβαλιού.
Ονομαστική αξία 30 δολάρια, 
Αυστραλία 2021, ασήμι 999‰, 
1 κιλό, Ø 100,90 mm, πάχος 
14 mm, proof, έγχρωμο 
και ένθετο καθαρό χρυσό, 
παγκόσμιο όριο έκδοσης 
388 τμχ., με όμορφη 
θήκη και 
πιστοποιητικό.
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10€ ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΗΜΙ ΣΠΟΡΕΑΣ 2021

Κωδ. 1CM120 - 69 €

Η ΝΕΑ ΣΠΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ!

Κωδ. 1CM620 - 650 €

100€ 
ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
ΣΠΟΡΕΑΣ 2021

Κωδ. 1CM620B - 1.290 €

ΥΠΕΡΟΧΟ!

Σε χρυσό ή ασήμι, είναι ο τύπος των γαλλικών νομισμάτων που συλλέγονται 
περισσότερο. Φέτος κλείνουν ήδη 20 χρόνια από το Starter Kit που έβαλε τα ευρώ 

στις τσέπες μας. Το ασυνήθιστο για νομίσματα ορθογώνιο σχήμα επελέγη για να 
τιμήσει το Kit με τα 40 νομίσματα, τα οποία φέρουν πλέον τη μορφή της νέας Σπορέως!

Σημειώστε: θα λάβετε κάθε νόμισμα με την όμορφη θήκη του Monnaie de Paris 
και πιστοποιητικό.

Ασήμι 999‰, 38 x 29,10 mm, 22,20 gr,
proof, όριο έκδοσης 3.000 τμχ.

50€ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
ΣΠΟΡΕΑΣ 2021
Καθαρός χρυσός 999‰, 23 x 17,70 mm, 
7,78 gr, proof, όριο έκδοσης 500 τμχ.

Μια πιο κλασική φόρμα ένα ορόσημο 
της νομισματικής τέχνης.
Καθαρός χρυσός 999‰, 15,55 gr,
Ø 31 mm, proof, εξαιρετικά 
περιορισμένο όριο έκδοσης 250 τμχ.

ΤΑ ΣΠΑΝΙΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ 
ΔΟΛΛΑΡΙΑ 
Οι παραστάσεις είναι αφιερωμένες 
στα μεγάλα πλοία που ταξίδευαν στους 
κοραλλιογενείς υφάλους στην Αυστραλία, 
εδώ το Zeewijk της Ανατολικής Ινδίας 
Εταιρεία το έτος 1727. Γοητεύουν 
τους συλλέκτες λόγω του ασυνήθιστου 
σχήματος τους.

Κωδ. 1CP239C  - 59€

1 ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ 2021
Αυστραλία, Ασήμι 999 ‰, βάρος 31,10 γρ., 
33,90 mm, τιραζ 20.000 τμχ., 
με πιστοποιητικό. 

100 ΔΟΛΛΑΡΙΑ 
ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 2021
Αυστραλία, χρυσός 999,9 ‰, βάρος 31,10 γρ., 
33,90 mm, τιράζ  250 τμχ., με πιστοποιητικό. 
Κωδ. 1CP939C  - 2.595€
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Κωδ. 1CM122A - 75 € Κωδ. 1CM122B - 75 € Κωδ. 1CM122C - 75 €

75 χρόνια 
Μικρός Πρίγκιπας

Κωδ. 1CM622 - 78 €

Νέο

– Τα ασημένια ευρώ Μικρός Πρίγκιπας 2021 –
Χαρακτηριστικά κάθε νομίσματος: ονομαστική αξία 10€, καθαρό ασήμι 999‰, 
22,20 gr, Ø 37 mm, έγχρωμο, με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό, 
όριο έκδοσης 5.000 τμχ.

ΝΕΑ

Κωδ. 1CM622B - 2.635 €

Τα πολύ σπάνια χρυσά νομίσματα του Μικρού Πρίγκιπα

13.470 € 12.999 €Κωδ. 1CM622C - 

Το 2021, η Γαλλία γιορτάζει τα 75 χρόνια 
από την έκδοση του «Μικρού Πρίγκιπα» 
του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ στη Γαλλία 
(1946) κόβοντας πολύ όμορφα και υποβλητικά 
νομίσματα που θα είναι σπάνια στο μέλλον 
επειδή το όριο κοπής τους είναι εξαιρετικά 
περιορισμένο. Μην περιμένετε 
άλλο για να κάνετε την κράτησή σας! 5€ ΧΡΥΣΟΣ Μικρός Πρίγκιπας 2021

Καθαρός χρυσός 999‰, 0,50 gr, Ø 11 mm, 
με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό, 5.000 τμχ.

Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΠΡΙΓΚIΠΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΠΡΙΓΚIΠΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΠΡΙΓΚIΠΑΣ

ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ

200€ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚIΠΑΣ 2021
Το υπέροχο πορτρέτο περιβάλλεται από 75 αστέρια για τα 75 
χρόνια του βιβλίου. Στον οπισθότυπο της ειδικής αναμνηστικής 
έκδοσης είναι χαραγμένος ο τίτλος του βιβλίου σε 4 γλώσσες 
λόγω της παγκόσμιας επιτυχίας του!
Καθαρός χρυσός 999‰, 31,104 gr, Ø 37 mm, 
proof, με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό, 
όριο έκδοσης 1.000 τμχ.

Αποκλειστική κοπή: ο Μικρός Πρίγκιπας είναι καθισμένος 
πάνω στο φεγγάρι με φόντο τη Μεγάλη Άρκτο και 

τον Κρόνο. Ειδικά για την επέτειο, υπάρχει μια 
εντυπωσιακή ονομαστική αξία στον οπισθότυπο.
Καθαρός χρυσός 999‰, 155,50 gr, Ø 50 mm, 
proof, με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό, 
όριο έκδοσης σπανιότατα 75 τμχ.

200€ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚIΠΑΣ 2021

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.coinsclub.gr
Ασφαλής περιήγηση
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Τα νέα σπάνια
νομίσματα 2€

 

100 χρόνια από τη γέννηση του Väinö Linna.
Κωδ. 1CE324 - 9 €

Κωδ. 1CE330 - 5 € Κωδ. 1CE316 - 7 €

Κωδ. 1CE317 - 5 € Κωδ. 1CE321 - 5 €

Κωδ. 1CE323 - 15 € Κωδ. 1CE322 - 15 €

ΝΕΑ

ΝΕΑ

ΝΕΑ

ΝΕΑ

ΝΕΑ

2€ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2020

Τα πιο πρόσφατα 
νομίσματα που συναρπάζουν 
όλους τους συλλέκτες. 
Θα τα λάβετε ολοκαίνουρια, 
έτοιμα για ταξινόμηση 
με καρτέλα-πιστοποιητικό.

Παιχνίδια, Παιδιά και Αλληλεγγύη.
2€ ΜΑΛΤΑ 2020

Γέννηση του Πρίγκιπα Κάρολου.
2€ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2020

Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.
2€ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2021

75 χρόνια Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ).
2€ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2021

20 χρόνια από την προσχώρηση στον ΟΟΣΑ.
2€ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2020

500 χρόνια από τη γέννηση του Adam Bohoric.
2€ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2020

5



Κωδ. 1CH672 - 119 €

Κωδ. 1CH674 - 15 €

Γαλλία 2020, ασήμι 333‰, 
Ø 31 mm, 17 gr, όριο 
έκδοσης 75.000 τμχ., 
με την αρχική σφραγίδα.

10€ ΖΑΚ ΣΙΡΑΚ

100€ ΜΑΡΙΑΝ

Κωδ. 1CH655 - 129 €

Γαλλία 2019, ασήμι 900‰, 
Ø 47 mm, 50 gr, όριο έκδοσης 
10.000 τμχ., με σφραγισμένο 
πιστοποιητικό.

Γαλλία, ασήμι 900‰, Ø 47 
mm, 50 gr, όριο έκδοσης 
10.000 τμχ., με σφραγισμένο 
πιστοποιητικό.

Κωδ. 1CH670 - 129 €

Γαλλία 2020, ασήμι 900‰, 
Ø 47 mm, 50 gr, όριο έκδοσης 
10.000 τμχ., με σφραγισμένο 
πιστοποιητικό.

100€ ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ

ΝΕΑ

Κωδ. 1CH680 - 119 €

Γαλλία, ασήμι 900‰, Ø 47 
mm, 50 gr, όριο έκδοσης 
10.000 τμχ., με σφραγισμένο 
πιστοποιητικό.

100€ Η ΔΑΦΝΗ 2021

100€ Η ΔΡΥΣ 2020

ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 2021

Κωδ. 1CP321 - 49 €

Σομαλία, 100 σελίνια, 
καθαρό ασήμι 999‰, 31,10 gr, 
Ø 38,60 mm, με πιστοποιητικό.

2 ΛΙΡΕΣ BRITANNIA 2021

 - Κωδ. 1CP326 49 €

Μεγάλη Βρετανία, καθαρό ασήμι 
999,9‰, 31,10 gr, Ø 38,61 mm, 
με πιστοποιητικό.

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ

 

Κωδ. 1CP557 - 119 € 99 €

Ο έρωτας γίνεται πηγή έμπνευσης και αφορμή
για να κοπούν αυθεντικά νομίσματα 
με πλούσιο συμβολισμό, όπως αυτό εδώ: 
δύο περιστέρια μοιάζουν να σμίγουν ενώ 
πετάνε πάνω από το σύμβολο του απείρου 
που τονίζεται με μία χρυσή κορδέλα. 
Η συγκινητική επιγραφή γράφει 
«Δύο καρδιές, δύο ζωές, μια αγάπη».
Αυστραλία, καθαρό ασήμι 999‰, 31,10 gr, Ø 40,90 mm, 
proof, με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό.

Νέο
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Κωδ. 1CP197B - 35 € 29 € Κωδ. 1CP319 - 35 € 29 €Κωδ. 1CE048 - 35 € 29 €

Ο ΟΜΟΡΦΟΣ 
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

 

Κωδ. 1CP065 - 35 € 29 € Κωδ. 1CE017B - 35 € 29 € Κωδ. 1CP014 - 35 € 29 €

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ 5€ ΣΕ ΑΣΗΜΙ
 

Κωδ. 1CP074 - 35 € 29 € Κωδ. 1CP197 - 35 € 29 €Κωδ. 1CP166 - 35 € 29 €

Κάποια νομίσματα θεωρούνται σίγουρες αξίες, είτε για τη συμπλήρωση 
μιας συλλογής είτε για δώρο ακόμη και σε νεότερους συλλέκτες.
Το ίδιο ισχύει για αυτά τα θαυμάσια νομίσματα νομίμου κυκλοφορίας, 
που προσφέρονται με έγχρωμο πιστοποιητικό. Τι περιμένετε; 
Επωφεληθείτε από τις προνομιακές τιμές πριν εξαντληθούν!
Χαρακτηριστικά: 5€ ασήμι 800‰, 10 gr, Ø 28,50 mm, 
με επίσημο πιστοποιητικό.

Ειδική έκδοση για τα 150 χρόνια 
του διάσημου βιεννέζικου 
βαλς του Γιόχαν Στράους.

ΚΟΝΣΕΡΤΟ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Υπέροχη όψη της ορχήστρας της 
Βιέννης, ενώ ο μαέστρος διευθύνει 
με την μπαγκέτα στο χέρι.

ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΒΑΛΣ
Παράδοση και κομψότητα, 
η εποχή των χοροεσπερίδων 
στη Βιέννη μας καλεί 
να αρχίσουμε τον χορό. 

ΤΟ ΑΛΟΓΟ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΠΟΛΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑ 2021

ΤΟ ΑΡΝΙ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΚΟΥΝΕΛΙ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΤΟ ΚΑΦΕ ΚΟΥΝΕΛΙ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
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ΤΑ ΣΠΑΝΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΟΒΙΟ

Κωδ. 1CP156 - 119 €

Κωδ. 1CP193 - 109 €

Κωδ. 1CP278 - 119 € 99 €

Κωδ. 1CP317 - 119 € 99 €

Αυτά τα νομίσματα των 25€ «αποπνέουν νοημοσύνη», τόσο λόγω της θεματολογίας 
τους όσο και λόγω των αναρίθμητων λεπτομερειών και της τεχνικής με την οποία κόπηκαν: 
καθένα διαθέτει μια σπάνια καρδιά από νιόβιο, εξαιρετικά ανθεκτικό μέταλλο που 
σφυρηλατείται εν ψυχρώ όπως ο χρυσός.
Χαρακτηριστικά: ονομαστική αξία 25€, ασήμι 900‰ και ανοδιωμένο νιόβιο, 16,50 gr,
Ø 34 mm, με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό.

2020 –ΤΑ BIG DATA

2019 – Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

2021 – Η ΕΞΥΠΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

2018 – Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙΝΟΣ ΕΠΟΧΗ
Στον εμπροσθότυπο, τα αποτυπώματα του Ανθρώπου 
στη Γη περιβάλλονται από διαφορετικά είδη που 
έχουν εξαφανιστεί, από απολιθωμένα μαμούθ 
ως έντομα και θηλαστικά! Στον οπισθότυπο, 
ο Άνθρωπος είναι στο κέντρο των κλιμα-
τικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
ενώ τα εργοστάσια, οι σταθμοί παραγωγής 
ενέργειας, η εντατική αγροκαλλιέργεια 
και άλλα θέματα παρουσιάζονται 
στη στεφάνη του νομίσματος.

Το κεφάλι του ανθρωποειδούς που είναι συνδεδεμένο 
με νευρωνικά δίκτυα τραβάει την προσοχή μας και 
τη στρέφει προς το μέλλον που κυοφορεί νέες 
προκλήσεις. Στον οπισθότυπο, παρατηρούμε 
στη στεφάνη τα σύμβολα της άμεσης 
εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης: 
ιατρική, έρευνα, βιομηχανία, κ.ά. Έπειτα 
είναι οι συνάψεις που προεκτείνονται προς 
την καρδιά από νιόβιο και συναντούν 
τον κώδικα του υπολογιστή.

Τα Big Data –μαζικά δεδομένα– είναι το θέμα 
του εμπροσθότυπου με λεπτομέρειες 
όπως το ηλεκτρονικό μάτι επιτήρησης 
ή οι βιομετρικές τεχνολογίες. 
Στον οπισθότυπο, απεικονίζονται σιλουέτες 
που περιβάλλονται από μικρά καρέ 
συμβολίζοντας τα προσωπικά δεδομένα 
μας που διαχέονται στο περιβάλλον μας.

Το τελευταίο νόμισμα της σειράς είναι 
συντονισμένο με την εποχή μας: το ηλεκτρικό 
ποδήλατο και το αεροταξί θα μπορούσαν να 
είναι τα αυριανά οχήματά μας και θέτουν ένα 
ενδιαφέρον ερώτημα: πώς θα πηγαίνουμε 
από το σημείο Α στο σημείο Β στο εγγύς 
μέλλον; Όλες οι λεπτομέρειες δείχνουν 
ότι οι μετακινήσεις μας θα είναι πιο υγιείς 
με προφανή οφέλη για την υγεία μας 
και το περιβάλλον. ΝΕΑ
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Υπέροχος αληθινός αμέθυστος!

Κωδ. 1CP532E - 144 €

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ & ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΝΕΑ

Νέο

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΙΣΙΣ 2021

79 € 59 €

ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ

Κωδ. 1CP541 - 79 € Τελευταία τεμάχια

Κωδ. 1CP541B - 

ΤΟ ΦΑΡΑΩΝΙΚΟ ΔΟΛΑΡΙΟ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 

Σύμβολο αναγέννησης, ο Φαραωνικός Σκαραβαίος 
αντιπροσώπευε τη θεϊκή διαδρομή του Ήλιου 
με την ικανότητά του να ξαναγεννιέται κάθε μέρα. 
Εδώ, ο Σκαραβαίος και ο Αμέθυστος ενώνονται για να 
συμβολίσουν την αγνότητα, τη δύναμη, την ευτυχία 
και την ειλικρίνεια, προσφέροντας ισορροπία και 
προστασία σε όσους τα έχουν στην κατοχή τους.
Δολάριο νομίμου κυκλοφορίας Νιούι, 
καθαρό ασήμι 999‰ με ένθετο αμέθυστο 
και χρώματα, αποκλειστικό φινίρισμα ροζ 
χρυσού, Ø 38,61 mm, 17,50 gr, περιορισμένο 
όριο έκδοσης 500 τμχ., με όμορφη θήκη 
και πιστοποιητικό.

Είναι η πιο δημοφιλής θεά, πηγή κάθε 
μορφής ζωής, προστάτιδα των παιδιών 

και θεραπεύτρια των ασθενειών. 
Το νόμισμα έχει κοπεί σε ιδιαίτερο 

σχήμα και ντυθεί με χρυσάφι 24Κ και 
όμορφα χρώματα. Στον οπισθότυπο 
εμφανίζονται η ονομαστική αξία και 

το έτος κοπής, με φόντο ιερογλυφικά. 
Γκάνα, 2 σέντι, 2021, χαλκονικέλιο 

με φινίρισμα σε χρυσό 24Κ, 
23,6 gr, 56,10 x 45,35 mm, 

με πιστοποιητικό, 
περιορισμένο όριο 
έκδοσης 1.500 τμχ.

Φινίρισμα
ροζ χρυσού

Εξασφαλίστε το έγκαιρα!

Φυσικό μέγεθος

Το συναρπαστικό νόμισμα σε σχήμα χρυσής μάσκας, 
ανάγλυφο, καλυμμένο με χρυσό 24Κ και ειδικά 
επιχρωματισμένο. 
Γκάνα, 2 σέντι, 2020, χαλκονικέλιο με φινίρισμα 
σε χρυσό 24Κ, 40 mm, με πιστοποιητικό.

www.coinsclub.gr
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Κωδ. 1CN330B - 29 €

Το πιο εκπληκτικό αρχαίο!
ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΕΛΦΙΝΙ

Κωδ. 1CI640 - 59 €

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ 2021

Νέο

Κωδ. 1CP537B - 199 € 179 €

Σπάνιο αρχαίο

Μετά την έκδοση του πρώτου νομίσματος-παγόβουνου στον κόσμο το 2020, 
ήρθε η σειρά του Νομίσματος Παγόβουνου που σας παρουσιάζουμε 
σήμερα, με την άδεια της Κεντρικής Τράπεζας των Φίτζι. 
Τα χρώματα είναι έντονα, ενώ το παγόβουνο μοιάζει να 
αναδύεται από τον Αρκτικό Ωκεανό. Μια πολική αρκούδα με 
το μικρό της ενισχύουν περαιτέρω την εντύπωση του γιγάντιου 
μεγέθους του παγόβουνου που πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσετε.
2 δολάρια, ασήμι 999‰, 31,10 gr, 50 x 34 mm, περιορισμένο 
όριο έκδοσης 999 τμχ., σε κάψουλα, με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό.

Χυτεύτηκε σε μπρούντζο τον 5ο-4ο π.Χ. αιώνα 
 στην Ολβία, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, 
  με τη χαρακτηριστική φόρμα του δελφινιού.
      Αρχαία Ελλάδα, μπρούντζος, 2 gr και μήκος 25-32 mm,                
          με πιστοποιητικό εγγύησης.

ΤΟ ΠΟΥΓΚΙ ΤΩΝ ΖΩΔΙΩΝ
Ιχθύς, Ταύρος, Σκορπιός… τα 12 ζώδια σε μία έκδοση 
νομισμάτων νομίμου κυκλοφορίας του 2006 με την έγκριση 
της Σομαλιλάνδης. Η ολοκληρωμένη σειρά περιλαμβάνει 
12 διαφορετικά νομίσματα των 10 σελινιών έκαστο.
Παραδίδονται σε παρτίδες μέσα στο πουγκί τους, Ø 22 mm.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.coinsclub.gr
Ασφαλής περιήγηση
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Τα 3 Σετ Ιατρική Έρευνα 

Κωδ. 1CE311 - 53,70 45 €

Κάντε κράτηση πριν ανέβουν οι τιμές!Ευχαριστούμε

Οι ήρωες

Ένωση

  

ΤΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ 
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ
ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ PORTFOLIO

Κωδ. 1BN214 - 29 €

MERCI +  LES HÉROS + UNION 
(ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ + ΟΙ ΗΡΩΕΣ + ΕΝΩΣΗ)

Το έτος 2020 σημαδεύτηκε από την πανδημία 
του COVID που έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή μας. 
Τα νομισματικά σετ που σας παρουσιάζουμε 
είναι ένας συγκινητικός φόρος τιμής πρώτα στους 
εργαζόμενους στον τομέα της υγείας αλλά και σε 
όλους όσοι κινητοποιήθηκαν αμέσως στην καρδιά 
αυτής της κρίσης καθώς και στον κόσμο που 
ενώθηκε για να την αντιμετωπίσει!

Σπανιότατες γαλλικές εκδόσεις 2020
2€ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 Σημειώστε ότι για κάθε νόμισμα δωρίζονται 2€ από 

έκδοσης τα 300.000 τεμάχια, δύσκολα θα βρείτε αυτό 
το σπανιότατο 2€ μέσα στο πορτοφόλι σας… Ακόμα 
πιο δύσκολο είναι να μπορέσετε να συγκεντρώσετε 
τις 3 διαφορετικές παραλλαγές! 

Νομίσματα Ø 25,75 mm με επίσημα σετ.

  Λιγότερα από 80 ολοκληρωμένα σετ είναι διαθέσιμα 
     μόνο για τους πελάτες μας πριν εκτοξευτεί η τιμή τους.       
     Επωφεληθείτε όσο είναι καιρός! 

Νομίμου κυκλοφορίας χαρτονόμισμα του 2017 
με τη θρυλική Κιβωτό του Νώε, το όρος Αραράτ 
όπου προσάραξε το πλοίο στο τέλος του ταξιδιού του, 
τον Νώε, την οικογένειά του και τα ζώα της Κιβωτού. 
500 drams, διαστάσεις τραπεζογραμματίου 
140 x 76 mm, με το σπάνιο επίσημο 

ΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ 2021

Κωδ. 1CP506D - 79 €

ΝΕΑ

Τι πρωτότυπο! Από την άλλη άκρη του κόσμου, 
αυτό το ακυκλοφόρητο μισό δολάριο γιορτάζει 
τη γέννηση ενός μωρού σε μία οικογένεια! 
Με όμορφο προσωποποιημένο κουτί. 
Αυστραλία, καθαρό ασήμι 999‰, 15,55 gr, 
Ø 32,60 mm, με πιστοποιητικό.

www.coinsclub.gr
Ηλεκτρονική Παραγγελία
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ΤΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Κωδ. 1MD204 - 159 € 144 €

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΤΟ ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΘΙΣΤΟΣ
ΤΑΥΡΟΣ 2021

 

Κωδ. 1CP316 - 119 €

ΝΕΑ

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 
  2,50 ΔΟΛΑΡΙΩΝ

Κωδ. 1CK802 - 499 €

Εντυπωσιακό 
υψηλό 
ανάγλυφο
με τη δύναμη 
του XXL!

Μετά από 130 και πλέον χρόνια από 
τον αφανισμό της, η φυλή των Σιού 
ενέκρινε την έκδοση αυτού του 
αναμνηστικού δολαρίου σε 
εξαιρετικά υψηλό ανάγλυφο προς 
τιμήν του μεγάλου αρχηγού. Κάθε 
νόμισμα κόπηκε σε πολύτιμο μέταλλο 
έτσι ώστε να αναδεικνύει με απίστευτη 
δύναμη το πορτρέτο του Καθιστού 
Ταύρου και του τυπικού Μεγάλου Βίσωνα που 
θα σας εντυπωσιάσει ακόμη περισσότερο μόλις 
πιάσετε αυτό το πολύτιμο δολάριο στα χέρια σας.
Ασήμι 999‰, 31,10 gr, Ø 38,60 mm, μέγιστο πάχος 
7,5 mm με καρτέλα-πιστοποιητικό, όριο έκδοσης 
2.500 τμχ., διαθέσιμο από μέσα Μαρτίου.

Ποτέ πριν από το 1908 δεν είχαν εκδώσει οι 
Η.Π.Α. ένα τέτοιο νόμισμα με εσώγλυφο για 

να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια χρυσού!
Κόπηκε από 1908 έως 1929, χρυσός 900‰, 

Ø 18 mm, 4,18 gr, με πιστοποιητικό εγγύησης.

Το ακυκλοφόρητο σετ των 15 Quarter του 
δολαρίου που εκδόθηκε το 2020 υπό την αιγίδα 
του Ινδιάνικου Έθνους με τη δυνατότητα να 
κυκλοφορεί στους Οικισμούς τους. Τσεγιέν, 
Κρόου, Αραπάχο, Κρικ, Μοϊκανοί… όλες οι αξίες 
είναι διαφορετικές και αντιπροσωπευτικές 
των φυλών, σε ποιότητα ακυκλοφόρητων, 
και έχουν συγκεντρωθεί για μία μόνο φορά.
ΔΩΡΟ: η όμορφη παρουσίαση με την 
Καρτέλα-Θήκη των Ινδιάνων, με τις περιοχές των 
οικισμών τους όπου μπορείτε να ταξινομείτε τα 
νομίσματα απευθείας στη θέση τους στην καρτέλα, 
ενώ προσφέρεται επίσης η κοπή «Τοτέμ των 
Ινδιάνων».

Χαρακτηριστικά των νομισμάτων:
• 15 υπέροχα νομίσματα με την έγκριση 
του Ινδιάνικου Έθνους • Διάμετρος 24 mm
 • Βάρος μονάδας 5,67 gr • 2020, Λαμπερά 
Ακυκλοφόρητα, εκτός κυκλοφορίας • Έξοχο 
φινίρισμα • Με κάψουλα προστασίας για 
κάθε νόμισμα

Διαστάσεις καρτέλας ανοιχτής 48 x 35 cm
ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΤ ΤΟΥ ΙΝΔΙΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
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 ΤΑ ΝΕΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
Μποτιτσέλι, Μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΑΚΑΝΘΙΝΟ 
ΣΤΕΦΑΝΙ
Ασημένιο δολάριο Μποτιτσέλι
Κωδ. 1CP529H - 144 € 129 €

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

144 € 129 €

Ασημένιο δολάριο Μποτιτσέλι
Κωδ. 1CP529J - 144 € 129 €

ΝΕΑ

ΝΕΑ

ΝΕΑ

Εκπληκτικός
πλούτος

λεπτομερειών

Ακυκλοφόρητα
καλλιτεχνικά 

δολάρια

Καθαρό 
ασήμι,
χρυσός 24Κ
και υψηλής 
ευκρίνειας 
χρώματα

Εξαιρετικές ακυκλοφόρητες αξίες σε συνδυασμό με προηγμένες νομισματικές 
τεχνικές. Η διαχρονική ομορφιά των πρωτότυπων πινάκων αποδίδεται σε σπάνια 
αυθεντικά νομίσματα που κόπηκαν σε 999 αντίγραφα ανά θέμα και 
αναδεικνύονται μεγαλόπρεπα σε θήκη-κορνίζα για να τα στολίσετε ή για να 
προσφέρετε ένα εκλεκτό δώρο.
Χαρακτηριστικά: Δολάριο Νιούι νομίμου κυκλοφορίας 2020, καθαρό ασήμι 999‰, 
31,10 gr, 40 x 40 mm, proof, χρώματα τονισμένα με χρυσό 24Κ, σπάνια 
περιορισμένη έκδοση 500 τμχ., με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό.

Κωδ. 1CP529i - 
Ασημένιο δολάριο Μποτιτσέλι

Ο ΘΡΗΝΟΣ

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.coinsclub.gr
Ασφαλής περιήγηση
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ΜΑΝΑ ΓΗ, Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ 
  ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ! 

 

20$ Μάνα Γη
Κωδ. 1CP554 - 197 €

Αποκτήστε 
την Ελευθερία

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Κωδ. 1CP298 - 145 € 99 €

Νέο

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ!

Φυσική 
διάσταση 

του 
νομίσματος!

Με ημερομηνία έκδοσης 2020, 
μπορούμε να σας προσφέρουμε 
μόνο μία φορά αυτή την απίστευτη 
αξία που συμβολίζει κυριολεκτικά 
τη σπουδαιότερη στιγμή της
ελευθερίας: ζυγίζει περίπου 3 φορές 
το βάρος του νομίσματος του 1 ευρώ 
με 31,10 γραμμάρια πολύτιμο μέταλλο. 
Είναι το πιο εντυπωσιακό νόμισμα αυτού 
του τύπου και κυκλοφορεί σε 999 τεμάχια 
παγκοσμίως.
Καμερούν, 2.000 CFA, καθαρό ασήμι 
999‰, 31,10 gr, Ø 65 mm, BU, 
χρώματα υψηλής ακριβείας και 
5 Swarovski, με προστατευτική 
κάψουλα και πιστοποιητικό.

Με προηγμένες νομισματικές τεχνικές, 
αυτό το ακυκλοφόρητο νόμισμα σε καθαρό 
ασήμι τιμά τον πολύτιμο μπλε πλανήτη μας, 

πηγή ζωής, που τον μοιραζόμαστε με 
εκατομμύρια άλλα είδη. Στο νόμισμα, η Γη 

είναι από βοριοπυριτικό γυαλί και ανάγλυφη 
για να τονιστεί η καμπυλότητά της και για να 

εκπέμπει μια λάμψη που ανακαλεί το φως του 
ήλιου. Όμως δεν είναι μόνο αυτό… επειδή υπό 
την επίδραση του μαύρους φωτός, τα χρώματα 

του γαλαξία έχουν διπλάσια ένταση… 
είναι θεαματικό! 

Καναδάς 2020, καθαρό ασήμι 999‰, 31,39 gr, 
Ø 38 mm, proof, όριο έκδοσης 

4.000 τμχ., με όμορφη θήκη 
και πιστοποιητικό.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.coinsclub.gr
Ασφαλής περιήγηση
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Νέο Νέο

Κωδ. 1CE813 - 19 €

ΣΕΤ ΜΙΣΟ ΕΥΡΩ ΒΑΤΙΚΑΝΟ
Το επίσημο έγχρωμο σετ με το νόμισμα 
νομίμου κυκλοφορίας και τα εμβλήματα 
του ποντίφικα, Ø 24,30 mm, από το 2017.

Κωδ. 1CE139 - 49 € Κωδ. 1CE138 - 49 €

Ειδική 
προσφορά

2€ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΣΤΑ 18 ΕΤΗ 2€ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Το 2015, το Πριγκιπάτο γιόρταζε 
τα 25 χρόνια Τελωνειακής Ένωσης 
με την Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση).

Το 2015 σηματοδότησε επίσης την 30ή επέτειο 
της ενηλικίωσης στα 18 έτη στην Ανδόρα (από 
το 1985). Στη Γαλλία αυτό ορίστηκε το 1974 και 
στην Ελλάδα το 1983!

Κωδ. 1CE319 - 59€
Κωδ. 1CE318 - 49 €

2€ ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ2€ ΑΝΔΟΡΑ 2020
Η 27η Ιβηροαμερικανική σύνοδος κορυφής 
στην Ανδόρα η οποία αναμένεται να γίνει 
τον Απρίλιο του 2021, εκτός απροόπτου.

Το 2020 κλείνουν 50 χρόνια καθολικής 
ψηφοφορίας των γυναικών στην Ανδόρα.

2€ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Κωδ. 1CE136 - 49 €Κωδ. 1CE135 - 49 €

2€ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1866Το 2016, 25 χρόνια από την αρχή 

της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης 
στην Ανδόρα με το μικρόφωνο και 
τη δορυφορική κεραία.

Η κύρια αίθουσα του κτηρίου 
«Casa de La Vall» (όπου στεγάζεται 
το Κοινοβούλιο της Ανδόρας).

Κωδ. 1BZ100 - 19,90 €

0 ΕΥΡΩ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ 
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ BΑΤΙΚΑΝΟ
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ΤΟ ΣΠΑΝΙΟ ΑΥΓΟ
PYSSANKA 2021

 

Κωδ. 1CP474B - 147 €

2 νέα νομίσματα Style Fabergé

ΝΕΟ

ΑΥΓΟ ΜΕ ΜΙΓΚΕ 1898

Κωδ. 1MD339 - 119 € 99 €

119 € 99 €

Καθαρό ασήμι και υψηλής 
ακριβείας χρώματα

ΝΕΟΝΕΟ

Κωδ. 1MD341 - 

Τα έργα του Peter Carl Fabergé, του μεγάλου κοσμηματοποιού των τσάρων, ήταν η πηγή 
έμπνευσης αυτών των πανέμορφων δολαρίων νομίμου κυκλοφορίας που έχουν εξαιρετικά 
περιορισμένο τιράζ για να διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον των συλλεκτών.
Χαρακτηριστικά των νομισμάτων: Δολάριο νομίμου κυκλοφορίας Νιούι, ασήμι 999‰, 
16,81 gr, 29,20 x 39 mm, όριο έκδοσης 499 τμχ. με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό.

Γνωστό επίσης ως «Κρίνο της Κοιλάδας», 
αυτό το Αυγό Fabergé είχε ξεχωριστή θέση για 
τον τσάρο ο οποίος το προσέφερε στη σύζυγό 
του: με γιρλάντες από πέρλες σαν ντελικάτες 
καμπανούλες μιγκέ, η εξαιρετικά εκλεπτυσμένη 
σύνθεση έχει αναπαραχθεί σήμερα σε ένα 
υπέροχο ακυκλοφόρητο δολάριο νομίμου 
κυκλοφορίας.

Επωφεληθείτε από 
τις μειωμένες τιμές!

ΑΥΓΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ 
ΝΕΦΡΙΤΗΣ 1902
Ένα έργο τέχνης-κόσμημα που ο τσάρος Νικόλαος 
Β’ προσέφερε στη μητέρα του. Σχεδιάστηκε από 
τον Fabergé με νεφρίτη, χρυσό και διαμάντια 
με  τα πορτρέτα της Μεγάλης Δούκισσας  Όλγα 
και του συζύγου της που αποκαλύπτονταν 
στην «έκπληξη» του Αυγού.

Κεραυνοβόλος έρωτας για κάθε συλλέκτη! Σύμβολο 
αναγέννησης και ανανέωσης ως προς τη φόρμα 
του αυγού, το Pyssanka είναι εδώ και αιώνες 
μια ανοιξιάτικη πασχαλινή παράδοση με μοτίβα 
και χρώματα που έχουν ξεχωριστό συμβολισμό, 
στην προκειμένη περίπτωση για την καλοσύνη και 
την ανανέωση! Από τα 5.000 τεμάχια που έχουν όλα 
προπωληθεί, έχουμε εξασφαλίσει λίγα νομίσματα για 
τους πελάτες μας, αλλά μην καθυστερήσετε πολύ να 
κάνετε κράτηση για το δικό σας κομμάτι Pyssanka!
20$ καθαρό ασήμι 999‰, 31,82 gr, 33 x 45 mm, proof 
και χρώματα, περιορισμένο όριο έκδοσης, 
με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό.
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ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ 
«Η ΑΟΡΑΤΗ ΑΠΕΙΛΗ»

Κωδ. 1CP498B - 149 €

50€ ΓΙΓΑΝΤΙΟΣ ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ

Κωδ. 1CM121B - 595 €

Επίσης διαθέσιμο:
10€ ΑΣΗΜΙ ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ

Κωδ. 1CM121 - 75 €

Νέο

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ 5$ 
ΣΕ ΑΣΗΜΙ DARK VADOR

Κωδ. 1CP240 - 344 €

Νέο

Το 2021, ο πιο συμπαθητικός μοναχικός καουμπόης 
γιορτάζει την 75η επέτειό του χωρίς να έχει αποκτήσει 

ούτε μία ρυτίδα: τι θα ήταν ο Λούκι Λουκ χωρίς 
τους Ντάλτον; Tο έγχρωμο νόμισμα σε ασήμι 

στρέφει την προσοχή στη σχέση μεταξύ των 
κατάδικων και του μοναχικού καουμπόη. Οι 
ήρωες διασχίζουν μια πόλη της Άγριας Δύσης.
Γαλλία 2021, καθαρό ασήμι 999,9‰ και 
χρώματα, 155,50 gr, Ø 50 mm, με όμορφη θήκη 

και πιστοποιητικό, όριο έκδοσης 250 τμχ.

Γαλλία 2021, καθαρό ασήμι 999,9‰, 
22,20 gr, Ø 37 mm, με όμορφη θήκη και 
πιστοποιητικό, όριο έκδοσης 3.000 τμχ.

Από το κινηματογραφικό έπος του Πολέμου 
των Άστρων, ένα φανταστικό συλλεκτικό 

νόμισμα, ένα ορόσημο για το μέλλον.
5$ καθαρό ασήμι 999‰, 62,20 gr, 49 x 41 mm, 

εξαιρετικά υψηλό ανάγλυφο, με όμορφη θήκη 
«Star Wars» και πιστοποιητικό, όριο έκδοσης 5.000 τμχ.

Αναντικατάστατο για τους λάτρεις, με τη διάσημη αφίσα 
που αναπαράχθηκε έγχρωμη στο ασημένιο δολάριο που 
κόπηκε σε 10.000 τεμάχια, σε όμορφη συλλεκτική 
συσκευασία. Θυμηθείτε ότι η αξία της πρώτης 
εκτινάχτηκε στα 270€!
2$ καθαρό ασήμι 999‰, 
36 x 53 mm, 31,10 gr, proof, 
με κουτί και ειδική θήκη.

ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ     
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ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ     

Κωδ. 1CM123C - 595 €

10€ ΑΣΗΜΙ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

Κωδ. 1CM123B - 99 €

Νέο

200€ ΧΡΥΣΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

Κωδ. 1CM623B - 2.635 €

Επίσης διαθέσιμες οι κλασικές εκδόσεις:
10€ ΑΣΗΜΙ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ

Κωδ. 1CM123 - 75 €

Κωδ. 1CM623 - 660 €

Παγκόσμια επιτυχία!

Νέο

Τα ευρώ του Χάρι Πότερ
Ο διάσημος μάγος κατέλαβε το Monnaie de Paris για χάρη 
του οποίου εκδόθηκαν κάποια πολύτιμα ευρώ που θα 
γίνουν κυριολεκτικά ανάρπαστα: εδώ η Κουκουβάγια 
του Χάρι Πότερ κρατάει στο ράμφος της το γράμμα 
για την εγγραφή του Χάρι Πότερ στη Σχολή 
Χόγκουαρτς για Μαγείες και Ξόρκια!

Γαλλία 2021, καθαρό ασήμι 999‰, 22,20 gr, 
27,90 x 55,90 mm, με όμορφη θήκη και 
πιστοποιητικό, όριο έκδοσης 5.000 τμχ.

Γαλλία 2021, καθαρός χρυσός 999‰, 
31,10 gr, 27,90 x 55,90 mm, με όμορφη θήκη 
και πιστοποιητικό, όριο έκδοσης 250 τμχ.

50€ ΓΙΓΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ
Ο διάσημος θυρεός του Χόγκουαρντς, 
της Σχολής για Μαγείες και Ξόρκια, 
επιχρωματισμένος, με το ρητό «Draco 

σημαίνει «Ποτέ μη γαργαλάς έναν 
κοιμισμένο δράκο»!
Γαλλία 2021, καθαρό ασήμι 999,9‰ και 
χρώματα, 155,50 gr, Ø 50 mm, με όμορφη 
θήκη και πιστοποιητικό, όριο έκδοσης 500 τμχ.

Γαλλία 2021, καθαρό ασήμι 999‰, 22,20 gr, Ø 37 mm, 
με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό, όριο έκδοσης 5.000 τμχ.

50€ ΧΡΥΣΟΣ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ
Γαλλία 2021, καθαρός χρυσός 999‰, 
7,78 gr, Ø 22 mm, με όμορφη θήκη και 
πιστοποιητικό, όριο έκδοσης 1.000 τμχ.

ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ
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Τα πιο μεγάλα χρυσά νομίσματα της Γαλλίας

 

Κωδ. 1CI511 - 1.199 € 1.097 €

Κωδ. 1CI565 - 1.399 € 1.245 €

Κωδ. 1CI568 - 2.499 € 2.299 €

Κωδ. 1CI522 - 1.149 € 997 €

Κωδ. 1CI550 - 1.195 € 1.097 €

Κωδ. 1CI567 - 2.447 € 2.245 €

Κωδ. 1CI566 - 2.599 € 2.399 €

Κωδ. 1CI541 - 1.195 € 1.097 €

Κόπηκαν πριν από 150 χρόνια και είναι ολοένα πιο σπάνια και περιζήτητα. 
Εξασφαλίστε τα το συντομότερο δυνατό πριν από την αναμενόμενη άνοδο των 
τιμών. Κάθε νόμισμα προσφέρεται με καρτέλα - πιστοποιητικό. Επωφεληθείτε τώρα 
από τις ισχύουσες προνομιακές τιμές. Η παραλαβή τους γίνεται μετά την εξόφληση 
του συνολικού ποσού. 

40F Χρυσός 
Βοναπάρτης A’ Ύπατος
1802-1804, χρυσός 900‰, 12,90 gr, 
Ø 26 mm, με πιστοποιητικό.

40F Χρυσός Βοναπάρτης
A’ δαφνοστεφής 
1809-1813, χρυσός 900‰, 12,90 gr, 
Ø 26 mm, με πιστοποιητικό.

1824-1830, 12,90 gr, Ø 26 mm, 
με πιστοποιητικό.

40F Χρυσός 
Λουδοβίκος - Φίλιππος
1831-1838, χρυσός 900‰, Ø 26 mm, 
12,90 gr, με πιστοποιητικό.

40F Χρυσός Κάρολος Ι’

1855-1859, χρυσός 900‰, 16,12 gr, 
Ø 28 mm, με πιστοποιητικό.

100F Χρυσός 
Génie Δημοκρατία
1878-1913, χρυσός 900‰, Ø 35 mm, 
32,25 gr, με πιστοποιητικό.

50 F Χρυσός Ναπολέων Γ’

1862-1870, χρυσός 900‰, 32,25 gr, 
Ø 35 mm, με πιστοποιητικό.

100F Χρυσός Ναπολέων Γ’
Η πιο μεγάλη αξία που κόπηκε στη διάρκεια 
της Δεύτερης Αυτοκρατορίας. Χρυσός 900‰, 
32,25 gr, Ø 35 mm, με πιστοποιητικό.

100F Χρυσός 
Ναπολέων Γ’ δαφνοστεφής
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Από τότε που τον δημιούργησε ο Μπομπ Κέιν, ο "Σκοτεινός Ιππότης" πολεμά τους 
κακούς εδώ και 80 χρόνια για έναν καλύτερο κόσμο. Με πολύ ενθουσιασμό και χαρά 
για τους αμέτρητους θαυμαστές, η νέα συλλογή τιμά τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες 
του κόμικ. Όλα τα νομίσματα, με υψηλής ποιότητας επαργύρωση, proof φινίρισμα και 
έντονα χρώματα, απεικονίζουν όλους τους καλούς και 
τους κακούς, μόνους τους αλλά και διαδραστικά. 

Επισκεφτείτε το site: www.coinsclub.gr

BATMAN ΣΥΛΛΟΓΗ 12 ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Ο πιο φημισμένος υπερήρωας κόμικ σε έγχρωμη έκδοση!

Batman, 
Συλλογή 12 νομισμάτων
Επάργυρο Nickel, Proof έγχρωμο, 
βάρος 31 γρ., Ø 41χιλ.

Κωδ. 130413-20206  
19,90€ κάθε νόμισμα 

Σετ  12 νομισμάτων 
238,8 €  199 €
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Θρύλοι της μουσικής

Queen £5 BU 
Ηνωμένο Βασίλειο 2020 
A KIND OF MAGIC
Ø 36,81, βάρος 28,28 γρ.
Κωδ. GB2020 21.3
49,90€

Queen £5 BU 
Ηνωμένο Βασίλειο 2020 
F Mercury
Ø 36,81, βάρος 28,28 γρ.
Κωδ. GB2020 21.1
49,90€

Queen £5 BU 
Ηνωμένο Βασίλειο 2020 
HOT SPACE
Ø 36,81, βάρος 28,28 γρ.
Κωδ. GB2020 21.2
49,90€

Queen £5 BU 
Ηνωμένο Βασίλειο 2020
Οι Queen είναι βρετανικό συγκρό-
τημα της ροκ, που δημιουργήθηκε 
στο Λονδίνο το 1971, με αρχικά 
μέλη τους Φρέντι Μέρκιουρι 
(φωνητικά, πλήκτρα), Μπράιαν 
Μέι (ηλεκτρική κιθάρα, φωνητικά), 
Ρότζερ Τέιλορ (ντραμς, φωνητικά) 
και Τζον Ντίκον (μπάσο). Τα πρώτα 
τραγούδια των Queen ήταν εμπνευ-
σμένα κυρίως από την glam rock, 
το heavy metal και την progressive 
rock, με τον καιρό όμως το συγκρό-
τημα πρόσθεσε στη μουσική του 
διάφορα και καινοτόμα στοιχεία, 
διερευνώντας την vaudeville, την 
ηλεκτρονική μουσική και την φανκ. 
Στα μέσα της δεκαετίας του '70, 
οι Queen άφησαν πίσω τους την 
progressive μουσική, δημιουργώ-
ντας κομμάτια πιο συμβατικά, 
με σκοπό να παιχτούν περισσότερο 
στο ραδιόφωνο, δίνοντας τους 
μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία.
Ø 36,81, βάρος 28,28 γρ.
Κωδ. GB2020 21  49,90€

David Bowie £5 BU
Από το Space Oddity στο Life in Mαrs  δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι η μουσική του David Bowie βοήθησε 
στη διαμόρφωση της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας 
και τώρα είναι η τελευταία έκδοση της σειράς 
The Royal Mint's Music Legends £5.
5£, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Λαμπερό Ακυκλοφόρητο, 2020
Κωδ. DB-001  39€

Elton John £5 BU 
H μουσική του Sir Elton John βοήθησε στη διαμόρφωση 
της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας και τώρα, είναι 
η τελευταία έκδοση της σειράς The Royal Mint's Music 
Legends £5. Το νόμισμα κόπηκε με σχέδιο  του Bradley 
Morgan Johnson που έχει εγκριθεί από τον ίδιο τον Sir 
Elton John. Ο σχεδιασμός ενσωματώνει εικόνες που είναι 
συνώνυμες με τον τραγουδιστή: το καπέλο του, το παπιγιόν 
και τα γυαλιά του, ενάντια σε ένα jack jack. Το νόμισμα 
βρίσκεται τοποθετημένο στην επίσημη παρουσίαση 
Royal Mint, ώστε να μπορείτε να το διατηρήσετε ασφαλές.
5£, Ηνωμένο Βασίλειο, Λαμπερό Ακυκλοφόρητο, 
Βάρος 28,8 γρ. Ø 36,81 χιλ.
Κωδ. GB2020 22  49,90€
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Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.coinsclub.gr
Ασφαλής περιήγηση

Queen £2 Coin, UK, 2020 1oz Ασημί
Στο σχέδιο του νομίσματος αναπαριστώνται τα μουσικά 
όργανα όλων των μελών του συγκροτήματος: η κιθάρα 
του Brian May, το μπάσο του John Deacon, τα ντραμς 

του Roger Taylor και το πιάνο του Freddie Mercury, 
τα πλήκτρα του οποίου παίζουν τις νότες της 

εισαγωγής του Bohemian Rhapsody. Οι Queen 
είναι το πρώτο ροκ συγκρότημα που τιμάται 
με σειρά συλλεκτικών νομισμάτων του 
Ηνωμένου Βασιλείου, στο επάνω μέρος 
των οποίων κυριαρχεί το πιάνο του Freddie 
Mercury μεταξύ των υπολοίπων οργάνων.

 Ασήμι 999ο, Ø 27, Βάρος 31,10 γρ., 
   Τιράζ 25.000 τμχ. 

Κωδ. GB2020-SIQ   49,90€

20c CuNi AC/DC,
Σετ 7 νομισμάτων
Αυτή η επίσημη συλλογή AC/DC 
θα χτυπήσει μια ευαίσθητη 
χορδή σε κάθε συλλέκτη. 
Αποτελείται από 7 μοναδικά 
νομίσματα 20c λαμπερά 
ακυκλοφόρητα και διαθέτει 
εντυπωσιακή συσκευασία του 
Royal Australian Mint. 
Κάθε νόμισμα τοποθετείται 
στην θήκη με την απεικόνιση 
του αντίστοιχου άλμπουμ.
Αυστραλία 2021, 20c, 
Μέταλλο: Cupronickel, 
βάρος 11,30 γρ., Ø 28,52 χιλ., 
BU - Εγχρωμο, Τιράζ 30.000 τμχ. 
παγκοσμίως

Κωδ. ACDC-7CSET  199€

Παραγγελία Μέσω ταχυδρομείου

210 99 69 888
Τηλεφωνική παραγγελία

www.coinsclub.gr 
Ηλεκτρονική Παραγγελία

Σαµουήλ Κούγκι, 173 42 Αγιος ∆ηµήτριος •  Τηλ.: 210 99 69 888 

e-mail: info@coinsclub.gr • www.coinsclub.gr
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Ενα δώρο από καρδιάς!
Χαρίστε το σε αυτούς που αγαπάτε! 
Είναι νόμισμα και κόσμημα μαζί! 
Κρύσταλλος σε σχήμα καρδιάς, Νησιά Σολομώντα, 
1$, Ασήμι .999, Βάρος 15 γρ., 25 x 21 χιλ.

Κωδ. mdm-21-07  
99€

25$, Έτος του Βοδιού
5 oz, Ασήμι .999 με μάργαρο,
Νησιά Κουκ, 2021
Κωδ. MDM20-24  590€

2.000 Κιπ, Έτος του Βοδιού
Λάος, 2021, 2oz, Ασήμι .999 με νεφρίτη 

και Χρυσό 24Κ, Proof, Ø 55 χιλ.
Κωδ. MDM20-22  200€

10$, Έτος του Βοδιού
1 oz, Ασήμι .999 με Χρυσό 24Κ και μπλε 
μαργαριτάρι, Φίτζι, 2021, Proof, Ø 40 χιλ.
Κωδ. MDM20-23  195€

Όπως όλα τα ζώδια, το Βουβάλι έχει μερικές μοναδικές 
ιδιότητες. Συμβολίζει τον πλούτο, την υπομονή, 
την προσπάθεια και τη δύναμη. Το αντίστοιχο 
ζώδιο στη Δύση είναι ο Αιγόκερως. Όσοι 
ανήκουν σε αυτό το ζώδιο θέτουν στόχους, 
είναι εργατικοί και πεισματάρηδες. 
Ό,τι και να γίνει δεν ξεφεύγουν από 
τον στόχο τους. Λατρεύουν τη φύση 
και είναι πολύ ευαίσθητοι σε θέματα 
περιβάλλοντος. Είναι άτομα με ευθύτητα 
που μπορείς να τα εμπιστευτείς. 
Είναι πολύ καλοί στο να δίνουν συμβουλές, 
έχουν μεγάλη υπομονή και πολύ ισορροπημένο 
χαρακτήρα. Τους αρέσει πολύ να κάνουν 
μικρές εκπλήξεις σε όσους αγαπούν.

Έτος του Βουβαλιού
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Tiffany Art 10$
Στο μοναδικό νόμισμα
απεικονίζεται το Castello di 
Sammezzano στην Ιταλία με
την ανατολίτικη αρχιτεκτονική του.
Παλάου, 2018, 2 οz, Ασήμι .999
Ø 50 χιλ., Αντίκ φινίρισμα, 999 τμχ.

Κωδ. 28410  345€

Tiffany Art, 10$, 2020
Aπό τη πλατεία Naghsh-e Jahan, 
Μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO είναι ένας θησαυρός 
της περσικής αρχιτεκτονικής 
και τέχνης. Προσέξτε τις υπέροχες 
καμάρες και τα κεραμίδια, 
που αναδεικνύονται μέσα 
από το χαρακτικό θαύμα.
Παλάου, 2020, 2 οz, Ασήμι .999

Κωδ. 29140  375€

5000 τουγκρίκ, Μογγολία 2020, 2 oz, Ασήμι .999, 
Ø 50 χιλ., Αντίκ φινίρισμα, 800 τμχ. παγκοσμίως

Κωδ. 29464  345€

Το εκπληκτικό νόμισμα είναι αφιερωμένο στην περίφημη 
πόλη Karakorum, πρωτεύουσα της Μογγολικής Αυτο-
κρατορίας. Το 1220 ο Τζένγκις Χαν, χρησιμοποίησε το 

Karakorum ως βάση για την εισβολή του στην Κίνα. 
Το επίπεδο των λεπτομερειών είναι εκπληκτικό 

και καταγράφει την αρχιτεκτονική αυτής της 
υπέροχης πόλης των 800 ετών. Το έντονο 

χρώμα του γυαλιού Τiffany στο κέντρο 
του νομίσματος κάνει υπέροχη 

αντίθεση με το αντίκ φινίρισμα του.

Tiffany Art 10$ 2019
Το νόμισμα ζωντανεύει τα αριστουργή-
ματα της αρχιτεκτονικής των Χμερ στο 

Άνγκορ Βατ. Οι ναοί σταδιακά κατα-
λαμβάνονται από τα φυσικά στοιχεία 
και τονίζεται περισσότερο το φυσικό 

και λιγότερο το γεωμετρικό σχέδιο 
συγκριτικά με προηγούμενες εκδόσεις. 

Οι εναέριες ρίζες της ζούγκλας σχηματίζουν 
ένα παραπέτασμα στο γυαλί Tiffany 

αποδίδοντας τη γοητευτική φυσική διαδικασία.
Παλάου, 2019, 2 οz, Ασήμι .999, Ø 50 χιλ., Αντίκ φινίρισμα

Κωδ. 28745  375€

Karakorum, η Πόλη του Τζένγκις Χαν

Τα νόμισματα Tiffany Art είναι κλασικά κομμάτια, μια έκδοση που 
αναμένουν πάντα με ανυπομονησία οι συλλέκτες παγκοσμίως. 
Κάθε νόμισμα εμπεριέχει ένα γυαλί Tiffany  που πλαισιώνεται 
από πολυεπίπεδη χάραξη με την τεχνική smartminting. 

24



Νήσοι Κουκ, 2020, 1 οz,
Ασήμι .999, Ø 38,61 χιλ.

Κωδ. 29174  149€

Φεγγαρόσχημο νόμισμα,
Ματωμένη Σελήνη
26 gr., Χαλκός, 
2020, Ø 38 χιλ.

Κωδ. MDM20-31
34€

Φεγγαρόσχημο 
νόμισμα, Πανσέληνος

7 gr., Ασήμι .999, 2020, Ø 25 χιλ.

Κωδ. MDM20-31  34€

Ένα ακριβέστατο σχέδιο με την υφή της επιφάνειας της Σελήνης 
τόσο στην κοντινή όσο και στη μακρινή όψη της.

5$, Lockdown, Παγιδευμένος
Με την αποκλειστική προηγμένη τεχνολογία smartminting© κόπηκε ένα νόμισμα 
με την εικόνα δύο χεριών που προσπαθούν να περάσουν μέσα από ένα ύφασμα. 

Ο ρεαλισμός της εικόνας κόβει την ανάσα ενώ το νόμισμα 
προκαλεί ένα δυνατό ανθρώπινο συναίσθημα. 

Παρατηρήστε προσεκτικά την απίστευτη λεπτομέρεια 
που κρύβεται πίσω από τα χέρια και το ύφασμα 

που τα κρατά παγιδευμένα!

T-REX ΤΕΡΑΣΤΙΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Οι δεινόσαυροι είναι πάντα ένα δημοφιλές θέμα, που συναρπάζει τους ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο. Τι έτρωγαν; Πόσο μεγάλοι ήταν; Γιατί εξαφανίστηκαν; 

Το νόμισμα T_REX κόπηκε με την επαναστατική τεχνική Bi-Metal Premium: 
ο πυρήνας χαλκού 145γρ. συγχωνεύεται με δύο στρώματα ασημιού 5 γρ. 

δημιουργώντας ένα νόμισμα εντυπωσιακού μεγέθους,60 χιλιοστών με φινίρισμα 
εξαιρετικά υψηλού ανάγλυφου και μοναδικό αποτέλεσμα!

Μέταλλο ασήμι .999 και χαλκός, αντίκ φινίρισμα, 10 Vatu, 
βάρος 2 x 5 γρ., ασήμι & 145 γρ. χαλκός, Ø 60 χιλ.

Κωδ. mdm-21-07  99€
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ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΛΥΧΝΑΡΙ!

5$, Mαγικό Λυχνάρι 
Παλάου 2021, 1 oz, Ασήμι .999, 
Black Proof, Ø 33 χιλ., 
1.001 τμχ. παγκοσμίως
Επεξεργασία smartminting®

Κωδ. 29462  475€

Στρατός από Τερακότα
Ο Στρατός απο Τερακότα ανακαλύφθηκε απο Κινέζους αγρότες το 1974 και αποτελείται 
από 6.000 αγάλματα στρατιωτών του πεζικού από τερακότα. Πρόκειται για μια από 
τις μεγαλύτερες ανακάλυψεις του 2ού αιώνα. Το υπέροχο αυτό νόμισμα 
είναι εμπνευσμένο από αυτήν την εξαιρετική ανακάλυψη. 
20$, Νησιά Κουκ, 3 oz, Ασήμι .999, Proof, 500 τμχ. παγκοσμίως, 
Ø 45 χιλ. Επεξεργασία smartminting®
Κωδ. 29456  490€

Νόμισμα γεμάτο μυστήριο που αιχμαλωτίζει την 
ονειρική ατμόσφαιρα της συλλογής παραμυθιών 
«Χίλιες και μια νύχτες». Το λυχνάρι απεικονίζεται 
γερμένο στην άμμο με φόντο τους αμμόλοφους 
και τον καμβά του έναστρου νυχτερινού 
ουρανού στο βάθος. Αξιοσημείωτη είναι η 
λεπτομέρεια με τους τρεις ταξιδιώτες της 
ερήμου στα αριστερά του λυχναριού.

5£, Μπουντίκα - Η Πολεμίστρια Βασίλισσα
Το νόμισμα με την απόλυτη πολεμίστρια βασίλισσα 

αποτελεί συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης έκδοσης 
  «Manannán» της Νήσου Μαν σε 3 oz ασήμι. Η Μπουντίκα 

               ή Βοαδίκεια ηγήθηκε μιας επανάστασης το 60/6 μ.Χ. 
εναντίον των Ρωμαίων που είχαν καταλάβει 

                 την πατρίδα της, την Αγγλία.

Νήσος Μαν, 2020, 3 oz, 
        Ασήμι .999, Proof

                                                          Κωδ. 29246 
475€
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50$, Φυλακτό, Μάτι
Από 1 oz καθαρό ασήμι, έχει ένα δυνατό 
και καθηλωτικό σχέδιο. Το νόμισμα ξεχωρίζει χάρη 
στις βαθιές, πλούσιες λευκές και μπλε αποχρώσεις 
του, ενώ τα λεπτομερή σχέδια που 
έχουν χαραχτεί στην επιφάνεια 
χαρίζουν στο νόμισμα 
ξεχωριστή προσωπικότητα.
Παλάου, 2020, 1 oz, 
Ασήμι .999, Proof

Κωδ. 29233  125€

5€, νόμισμα έγχρωμο, 
Tulipa goulimy
Ένα εξαιρετικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
νόμισμα με διεθνή λάμψη. 
Aπεικονίζει την τουλίπα 
που πήρε το όνομά της από 
τον βοτανολόγο Κωνσταντίνο 
Γουλιμή. Σε ειδικό blister, 
με ζωντανά χρώματα, 
είναι πραγματικό κόσμημα!
Ελλάδα, 2019. Cu/Ni,  βάρος 34 γρ., 
Ø 30,5 χιλ., 5.000 τμχ. παγκοσμίως

Κωδ. BOG-2020-23  39,90€

5€, νόμισμα έγχρωμο, Iris Hellenica
Η Iris hellenica (Ίρις η ελληνική) καταγράφηκε 

ως νέο είδος το 2010. Διακρίνεται 
κυρίως από το χαμηλότερο ύψος 

της (25 - 55 εκ.), και από το 
πιο ανοιχτό μπλε - μοβ χρώμα 

των λουλουδιών της. 
Ανθίζει από Μάιο μέχρι 

αρχές Ιουνίου.
Ελλάδα, 2020, Ασήμι, βάρος 17 γρ.,

Ø 31 χιλ., 5.000 τμχ. παγκοσμίως

Κωδ. BOG-2020-23  39,90€
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2€, AU RU. 2.500 χρόνια από
τη Μάχη των Θερμοπυλών

Ένα από τα πιο δημοφιλή 
νομίσματα του 2020 παγκοσμίως!
Ελλάδα, 2020, Μέταλλο χαλκονικέλιο.

Ποιότητα: Ρουθήνιο & Χρυσός
βάρος 8,5 γρ., Ø 25,75 χιλ.

Κωδ. EU-2020-10-AURU  29,90€

2€, AU RU. 2004 Δισκοβόλος
Το πρώτο αναμνηστικό 
νόμισμα των 2 € ! 
Κωδ. EU-2004-AURU 29,90€

2€, AU RU. 
2.500 χρόνια από τη Μάχη 
Μαραθώνα. Ελλάδα, 2010
Κωδ. EU-2010- AURU  29,90€

2€, AU RU. 100 Χρόνια 
Ενσωμάτωση της Θράκης
Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου και τη Συνθήκη του Νεϊγύ 
(1919), παραχωρήθηκε στην Ελλάδα 
η Δυτική Θράκη. Το 1920 ο ελληνικός 
στρατός εισήλθε θριαμβευτικά στην περιοχή, 
η οποία έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εθνικού 
κορμού. Το επετειακό νόμισμα απεικονίζει έναν γρύπα και 
είναι εμπνευσμένο από το νόμισμα της  πόλης των Αβδήρων.
Ελλάδα, 2020, Χαλκονικέλιο. Ποιότητα: Ρουθήνιο & Χρυσός, βάρος 8,5 γρ., Ø 25,75 χιλ.
Κωδ. EU-2020-11-AURU  29,90€

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 2 € 
Ρουθήνιο και Χρυσός: Ενας Μοναδικός Συνδυασμός!
Το ειδικό χαρακτηριστικό για του νομίσματος αυτού είναι η διπλή επεξεργασία που 
περιλαμβάνει δύο πολύτιμα μέταλλα: τον χρυσό και το ρουθήνιο. Κάθε νόμισμα των 2 
Ευρώ εμβαπτίζεται πλήρως σε ρουθήνιο και στη συνέχεια, με πολύ προσοχή, το κυρίως 
σχέδιο του επιχρυσώνεται ώστε να αναδεικνύεται κάθε λεπτομέρεια. Το φως και η 
λάμψη του χρυσού αποτελούν την τέλεια αντίθεση με το ματ μαύρο ρουθήνιο.
Μέταλλο χαλκονικέλιο. Επεξεργασία: Ρουθήνιο & Χρυσός, βάρος 8,5 γρ., Ø 25,75 χιλ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΡΩΜΑ 2€

2.500 Χρόνια από τη Μάχη 
των Θερμοπυλών, 2020
Κωδ. CEU-2020-10 - 19,90€

100 Χρόνια από την Ενσω- 
μάτωση της Θράκης, 2020

Κωδ. CEU-2020-11 - 19,90€

ΕΥΚΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

www.coinsclub.gr210 99 69 888

Σαμουήλ Κούγκι 10, 17342, Άγ. Δημήτριος
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10€, Α. Κοραής, Ελλάδα, 2017, 
Μπαρόκ Ροκοκό
Ασήμι .925, Ø 38,61 χιλ.

Κωδ. STAR2018-GR  99,90€

10€, Ι. Καποδίστριας,
Ελλάδα, 2018,
Εποχή Σιδήρου & Γυαλιού
Ασήμι .925, Ø 38,61 χιλ.

Κωδ. STAR2017-GR  99,90€

10€, Δ. Θεοτοκόπουλος
Ελλάδα, 2019, “Αναγέννηση”
Ασήμι .925, BU & Εγχρωμο, Ø 38,61 χιλ.

Κωδ. STAR2019-GR  99,90€

10€, Αυτοκράτορας Κομνηνός
Ελλάδα, 2020, Γοτθική Εποχή
Ασήμι .925, BU & Εγχρωμο, Ø 38,61 χιλ.

Κωδ. STAR2020-GR  99,90€

EUROPA STAREUROPA STAR
H νομισματική σειρά EUROPA STAR, στην οποία συμμετέχουν τα διαπρε-
πέστερα Νομισματοκοπεία της Ευρώπης, φέρει ολοκαίνουριο κοινό 
οπισθότυπο που συμβολίζει την Ευρωπαϊκή ενότητα και επικεντρώνεται 
θεματικά στις «Εποχές της Ευρώπης».
10€, 31,10 γρ., Ø 38,61 χιλ., 5.000 τμχ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σετ 2017-2020  396€   370€
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10€, ασημένιο νόμισμα
2.500 χρόνια από τη Μάχη
των Θερμοπυλών
Ελλάδα, 2020, Ασήμι 925, 
βάρος 34,1 γρ., Ø 40 χιλ.
Κωδ. BOG-2020-2  199€

ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Συλλεκτικά Νομίσματα σε Ασήμι 925 και τιράζ 3.000 τεμαχίων παγκοσμίως

10€, ασημένιο νόμισμα
2.500 χρόνια από τη Ναυμαχία 

της Σαλαμίνας
Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας διεξήχθη στις 22 

Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ, στα Στενά της Σαλαμίνας 
(στον Σαρωνικό Κόλπο, κοντά στην Αθήνα) μεταξύ της 

συμμαχίας των ελληνικών πόλεων-κρατών και της 
Περσικής Αυτοκρατορίας. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας 

αποτέλεσε την σημαντικότερη σύγκρουση και 
την αρχή του τέλους της δεύτερης περσικής 

εισβολής στην Ελλάδα.
Ελλάδα, 2020, Ασήμι 925, βάρος 34 γρ., Ø 40 χιλ.

Κωδ. BOG-2020-23  175€

Tο καλοκαίρι του 480 π.Χ. περίπου 7.000 Έλληνες στρατιώτες, υπό την ηγεσία 
του βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα, παρατάχθηκαν στα στενά των Θερμοπυλών, 
την κύρια δίοδο προς τη Στερεά Ελλάδα, για να ανακόψουν την προέλαση των 
περσικών στρατευμάτων του Ξέρξη, που ήταν πολύ ισχυρότερα. Στην πρόσκλη-
ση του Ξέρξη να παραδώσουν τα όπλα, ο Λεωνίδας απάντησε με το περίφημο 
«Μολών λαβέ». Εκμεταλλευόμενοι το στενό πεδίο της μάχης, οι Έλληνες αντι-

στάθηκαν με επιτυχία επί δύο. Με την απαράμιλλη θυ-
σία τους ο Λεωνίδας και οι συμπολεμιστές του ενέ-

πνευσαν τους Έλληνες ώστε να συνεχίσουν τον 
αγώνα κατά των Περσών και άφησαν αιώνιο 
παράδειγμα ηρωισμού και αυταπάρνησης.

5€, Έγχρωμο 5€, 150 Χρόνια 
από τη Γέννηση του Θεόφιλου
Ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος Χατζημιχαήλ 

(1870-1934) γεννήθηκε στη Βαρειά της 
Λέσβου και ήταν ουσιαστικά αυτο-

δίδακτος, πέρα από όσα έμαθε κοντά 
στον αγιογράφο παππού του. Νέος 
έφυγε για τη Σμύρνη, αλλά πέρασε 
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του 

στο Βόλο και στο Πήλιο, πριν 
επιστρέψει στη Λέσβο το 1927.  

Ασήμι, βάρος 17 γρ., Ø 31 χιλ., Proof Like 
&  Έγχρωμο, 5.000 τμχ.

Κωδ. BOG2020-6  34,90€
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Η Μύρτις είναι η νεαρή 
Αθηναία θύμα του λοιμού 
του 5ου αιώνα π.Χ., της οποίας 
το πρόσωπο αναπαραστάθηκε με τη 
συνδρομή πλήθους επιστημόνων από 
όλο τον κόσμο, για να φέρει τον θεατή 
"πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν”.

6€, Μίνι ασημένιο νόμισμα,
75 Χρόνια Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, 
Ελλάδα, 2020
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών είχε αρχίσει 
να εκπέμπει από τους ραδιοθαλάμους 
του Ζαππείου ήδη από το 1938, 
υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας 
Ραδιοφωνικών Εκπομπών.
Ασήμι 925, βάρος 10 γρ., 
Ø 28,5 χιλ.

Κωδ. BOG-2020-7  95€

5€, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ

ΜΥΡΤΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2020
Ασήμι, Βάρος 10 γρ., Ø 30 χιλ., Proof

Κωδ. BOG-2020-20  120€

5€, ασημένιο 
συλλεκτικό νόμισμα, 

100  Έτη ΑΣΟΕΕ, 
Ελλάδα, 2020

Κωδ. BOG-2020-9  39,90€
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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 10$  29,90€
ΕΥΡΩ, Χρυσός 24Κ
Κωδ # GEUR     5€  29,90€
Σετ των 7 Χαρτονομισμάτων ΗΠΑ
Κωδ # GUSA7   185€
Σετ των 7 Χαρτονομισμάτων ΕΥΡΩ 
Κωδ # GEUR7  209,30 185€

209,30
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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, ακόμη 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€

1 εκατομμύριο $, 
Marilyn Monroe, 24k 
Χρυσό Χαρτονόμισμα 
με χρώμα
Κωδ. Monroe-24K  29€

10 Λίρες, 
Πριγκίπισσα Νταϊάνα, 

Χρυσό 
Χαρτονόμισμα 

με χρώμα
Κωδ. Diana-24K 

29€
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Το Zero Euro είναι ένα αναμνηστικό τραπεζογραμμάτιο με εκτύπωση εξουσιοδοτημένη 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και είναι η δημοφιλέστερη σειρά 
στις αγορές συλλεκτικών χαρτονομισμάτων από το 2015. Φέρουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός χαρτονομίσματος ευρώ, εκτός του ότι επισημαίνονται ως "0", 
εξ ου και το όνομα. Ελέγχονται αυστηρά για να διασφαλιστεί το ότι δεν μπορούν 
να τεθούν σε κυκλοφορία ως νόμισμα νόμιμου κυκλοφορίας. 

Καρλ Μαρξ, 
Αναμνηστικό Χαρτονόμισμα, 
0 €, Γερμανία 2018
Κωδ. z-001  14,90€

Τσε Γκεβάρα, 
Αναμνηστικό Χαρτονόμισμα, 
0 €, Γερμανία 2018
Κωδ. z-002  12,90€

Βλαντίμιρ Λένιν, 
Αναμνηστικό Χαρτονόμισμα, 
0 €
Κωδ. zl  14,90€

UEFA EURO 2020ΤΜ

Κωδ. uefa-1 Μασκότ   12,90€
Κωδ. uefa-2 Τρόπαιο  12,90€
Κωδ. uefa-3 Logo        12,90€
Σετ Προσφορά   38,70€  35,90€ 

Παναθηναϊκό Στάδιο, Ακρόπολη, 
Αναμνηστικό Χαρτονόμισμα, 0 €
Κωδ. zp 1  12,90€
Κωδ. za 2  12,90€

Φρέντυ Μέρκιουρι,
Αναμνηστικό Χαρτονόμισμα, 0 €
Κωδ. zm  12,90€
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1000 Τουγκρίκ, Καρλ Μαρξ,
Χρυσός 24Κ, Μογγολία, 2020
Ø 13,92 χιλ., βάρος 0,50 γρ., Proof

Κωδ. 28729  99€

Έτος Βοδιού 
Χρυσός 24Κ, 2021
Ø 13,92 χιλ, βάρος 0,50 γρ., Proof

Κωδ. 29359  120€

1000 Τουγκρίκ, Μαχάτμα Γκάντι,
Χρυσός 24Κ, Μογγολία, 2020
Ø 13,92 χιλ., βάρος 0,50 γρ., Proof

Κωδ. 29170  99€

1000 Τουγκρίκ, Μαχάτμα 
Γκάντι, Μογγολία, 2020
Ασήμι .999, Ø 38,61., 0,50 γρ., Proof

Κωδ. 29169  123€

5 Διάσημες Προσωπικότητες
Η Μοναδική Συλλογή Χαρτονομισμάτων
με θέμα τις διάσημες προσωπικότητες 
με 5 χαρτονομίσματα:
 1 Γουάν, Μάο Τσε Τούνγκ, Κίνα
 50 Πιάστρες, Ραμσής II, Αίγυπτος
 3 Πέσος, Τσε Γκεβάρα, Κούβα
 5 Ρουπίες, Μαχάτμα Γκάντι, Ινδία
 1 Δολάριο, Βασίλισσα Ελισάβετ II, 

 Καναδάς
Κωδ. BSP 17,50€

MINI ΧΡΥΣΑ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Γκάντι, Αναμνηστικό Ευρώ
Χαρτονόμισμα, 0€

Γερμανία 2019, Ακυκλοφόρητο

Κωδ. z-005  14,90€
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Γιάννης Νίκου, Συλλεκτικό Χαρτονόμισμα 10€ ,
για τα 200 Χρόνια Ανεξαρτησίας,
Γεώργιος Καραϊσκάκης
Ο Γιάννης Νίκου ανήκει
στους ελάχιστους Έλληνες 
ζωγράφους που εμπνέονται 
από τη Μυθολογία και την 
Ιστορία συνδυάζοντας τες με 
το Φανταστικό και τον Μαγικό 
Ρεαλισμό. Με αφορμή τα 200 
χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821, σας παρουσιάζουμε 
την μοναδική Έκδοση Συλλεκτικού 
Χαρτονομίσματος 10 Ευρώ με απει-
κόνιση του εξαιρετικού Ιστορικού 
έργου “Γεώργιος Καραισκάκης” 
τιμώντας τον μεγάλο αυτό στρατηγό της επανάστασης. 
Για την έκδοση αυτή ζητήθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για μόνο 200 τεμάχια τα οποία  θα διατεθούν 
μέσα στην ειδική συσκευασία με την μοναδική αρίθμησή τους. 
Ονομαστική Αξία 10€, Τιράζ 200 τεμάχια, αριθμημένα και υπογεγραμμένα 
από τον Γιάννη Νίκου σε ειδικά σχεδιασμένο folder. 

Κωδ. MK-2021 129€

Αποκλειστική Έκδοση 

Χαρτονόμισμα σε χρυσό 24Κ, 
100 Φοίνικες 1831 

Τα πρώτα χαρτονομίσματα του φοίνικα 
κυκλοφόρησαν το 1831, και εκτυπώθηκαν στο 
νομισματοκοπείο της Αίγινας με ημερομηνία 

εκδόσεως την 1η Ιουλίου 1831. Τα χαρτονομί-
σματα ήταν τυπωμένα μόνο από τη μία πλευρά, 

ενώ στο πίσω μέρος των χαρτονομισμάτων 
ο κυβερνητικός ελεγκτής έγραφε διαγωνίως 

την αξία του χαρτονομίσματος, και αναγράφοντας 
τον αριθμό κυκλοφορίας τοποθετούσε και 

τη δική του υπογραφή. Η αναπαραγωγή του κάθε 
χρυσού χαρτονομίσματος απαιτεί ειδικό σκανά-

ρισμα για να αποδοθεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο κάθε λεπτομέρεια. 

Στη συνέχεια σε λεπτό φύλλο χρυσού 
24Κ χαράσσεται το σχέδιο. Κάθε φύλλο 

χρυσού επικολλάται σε μεμβράνη 
σιλικόνης και τοποθετείται 

στη προστατευτική συσκευασία.

Κωδ. GGB-01 29,90€
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50€ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΓΑΛΛΙΑ 2021

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2021 

10€ ΑΣΗΜΙ ΓΑΛΛΙΑ 2021
Ασήμι 900‰, 22,20 gr, Ø 37 mm, 
Proof, 3.000 τμχ.
Κωδ. 1CM115 - 69 €
20€ ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΗΜΙ 
ΓΑΛΛΙΑ 2021

Κωδ. 1CM115B - 99 €

Κωδ. 1CM615 - 650 €

Ξεκινήστε τη χρονιά αποκτώντας πολύτιμες και ολοκαίνουριες εκδόσεις, κάποιες 
εξαιρετικά εντυπωσιακές και σπανιότατες, κυρίως εκείνες που κυκλοφορούν σε 
αβάν πρεμιέρ με έτος κοπής 2021!

ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ 2021
 

ΥΠΕΡΟΧΟ!

Το 2021, σύμφωνα με το κινέζικο ωροσκόπιο, είναι 
το έτος του Βουβαλιού που εδώ μοιάζει να αναδύεται 
μέσα από το νόμισμα! Στην κινέζικη αστρολογία, αυτό 
το ζώδιο χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα, σοβαρότητα 
και αξιοπιστία. Στον οπισθότυπο είναι χαραγμένα 
όλα τα ζώα του κινέζικου ζωδιακού κύκλου.

Καθαρό ασήμι 999‰, 31,10 gr, 
Ø 37 mm, Proof, 3.000 τμχ.,
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚA ΥΨΗΛΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ μόνο για αυτή την κοπή!

Καθαρός χρυσός 999‰, 7,78 gr, Ø 22 mm, Proof, 888 τμχ.

179 € Κωδ. 360945 - 

Προστατέψτε τα τιμαλφή σας από κλοπή ή 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση! Οι τοίχοι 
και η πόρτα του χρηματοκιβωτίου είναι 
κατασκευασμένοι από χάλυβα πάχους 2 mm 
και 4 mm αντιστοίχως. Το χρηματοκιβώτιο 
κλειδώνει με ένα αμφίδρομο κλειδί 
και 2 στερεά ατσάλινα μπουλόνια. Χάρη 
στο ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό του, 
το χρηματοκιβώτιο είναι αρκετά μεγάλο 
για να αποθηκεύει διάφορα μεγέθη ντοσιέ, 
άλμπουμ, συρτάρια νομισμάτων, stockbooks, 
και πολλά άλλα. Ένα μαλακό μαξιλάρι στο 
εσωτερικό της βάσης αποτρέπει το γρατσούνισμα των τιμαλφών 
σας. Η στήριξη γίνεται με 2 σημεία  που βρίσκονται στο πίσω μέρος, 
που σημαίνει ότι το χρηματοκιβώτιο μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή ντουλάπα ή στο 
έδαφος ή στο πάτωμα ραφιού (περιλαμβάνονται εξαρτήματα). Στο πακέτο περιλαμβάνονται 
2 αμφίδρομα κλειδιά, το καθένα με ξεχωριστό αριθμό κλειδιού που είναι μοναδικό 
στην ενσωματωμένη κλειδαριά. 
Βάρος: 13,5 κιλά. Μέγεθος ανοίγματος πόρτας: 355 x 240 χιλ.
Εσωτερικός χώρος*: 425 x 290 x 340 χιλ. Συνολικό μέγεθος: 430 x 295 x 360 χιλ.

BE SAFE-KEEP SAFE ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ
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Κωδ. 1CE055 - 144 € 129 €Κωδ. 1CE107 - 79 € 69 €

Κωδ. 1CE167 - 69 €Κωδ. 1CE159 - 69 € 59 €

Κωδ. 1CE240 - 49 €Κωδ. 1CE271 - 49 €

ΣΠΑΝΙΟ!

Ειδική
Προσφορά

Κωδ. 1CE049 - 69 €Κωδ. 1CH855 - 79 €

2€ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 2€ SEDE VACANTE

2€ ΦΡΟΥΡΑ 
ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

2€ ΑΓΙΟΣ ΠΙΟΣ2€ CAPPELLA SISTINA

2€ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ - ΡΙΟ

Συμπληρώστε τη συλλογή σας ή δωρίστε τις όμορφες και σπανιότατες εκδόσεις 
του ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, επωφελούμενοι από τις ειδικές προσφορές που 

θα ισχύουν για λίγο!

Έκδοση 2019 για την αποπεράτωση των 
εργασιών αποκατάστασης του διάσημου 
παρεκκλησίου που διακοσμήθηκε από 
τον Μιχαήλ Άγγελο.

Στην έκδοση του 2018 το Βατικανό 
αποφάσισε να τιμήσει τα 50 χρόνια 
από τον θάνατο του αγίου. 

To νόμισμα του 2016 τιμά τα 200 
χρόνια της Φρουράς του Βατικανού.

2€ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 
ΤΗΣ TOURS
Έκδοση 2016, Ιωβηλαίο του Ελέους: ο Άγιος 
μοιράζεται τον μανδύα του με έναν επαίτη.

Στην έκδοση 2015 κόπηκαν μόνο 
94.000 τμχ. για την παγκόσμια σύνοδο 
των οικογενειών στη Φιλαδέλφεια.

Το 2013, η παραίτηση του Πάπα Βενέδικτου 
ΙΣΤ΄ήταν η αφορμή για να κοπεί το νόμισμα των 
2€ για την «Κενή έδρα», ένα σπάνιο κομμάτι!

Το 2011, η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 
γιορτάστηκε στη Μαδρίτη με περίπου 
2 εκατομμύρια συμμετέχοντες!

Εμβληματικό νόμισμα με τον Χριστό του Κορκο- 
βάντο να δεσπόζει πάνω από το Ρίο με νέους 
που συνοδεύονται από το νέο Πάπα Φραγκίσκο.

2€ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ -ΜΑΔΡΙΤΗ

Ειδική
Προσφορά

Complétez votre collection ou offrez les très Belles Ra
DU VATICAN, en profitant à nouveau d’Offres Spéciales très
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très –ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΡΩ –

ΤΑ ΝΕΑ 2€ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ

Ø 25,75 mm, BU, σε επίσημα σετ, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2020.

2€ ΟΝΩΡΙΟΣ Γ’
ΜΟΝΑΚΟ 2020

Proof, Ø 25,75 mm 
με καρτέλα-πιστοποιητικό και θήκη.
Κωδ. 1CE320 - 249 €

Η 27η Ιβηροαμερικανική 
σύνοδος κορυφής στην Ανδόρα

Κωδ. 1CE318 - 29 €

50 χρόνια δικαιώματος ψήφου
των γυναικών στην Ανδόρα
Κωδ. 1CE319 - 29 €

2€ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΥΛΟΥ Β΄2020

Κωδ. 1CE309 - 49 €

2€ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2020

Κωδ. 1CE312 - 49 €

ΝΕΟ

ΝΕΑ     

Κόπηκε σε 15.000 τεμάχια προς τιμήν των 300 χρόνων από 
τη γέννηση του Ονώριου Γ’, του Πρίγκιπα με τη μεγαλύτερη 
διάρκεια βασιλείας στο Πριγκιπάτο. Αυτό το εξαιρετικό 
νόμισμα έγινε τόσο περιζήτητο που 
η κοπή του έγινε πολύ σπάνια.

Ο σπουδαίος άνδρας και ιστορική μορφή της σύγχρονης 
ιστορίας μας γεννήθηκε στις 19 Μαΐου 1920 στο Βαντοβίτσε 

της Πολωνίας και απεβίωσε στο Βατικανό στις 
2 Απριλίου 2005. Ανακηρύχθηκε άγιος το 2014.
Ø 25,75 mm, σε επίσημο Σετ του Κράτους του Βατικανού.

Η Πόλη των Ποντιφήκων αποχαιρέτησε το 2020 
με ομορφιά και τέχνη χάρη στο νόμισμα των 2€ για 
τα 500 χρόνια από τον θάνατο του Ραφαήλ, με το 
πορτρέτο του μεγάλου ζωγράφου της Αναγέννησης. 
Ø 25,75 mm, σε επίσημο Σετ του Κράτους του Βατικανού.

Μετά από μήνες αναμονής, το Πριγκιπάτο των Πυρηναίων 
κυκλοφόρησε τα νέα νομίσματα των 2€ που σηματοδοτούν 
μία πολύ καλή αρχή για το 2021. Βιαστείτε να τα εξασφαλίσετε!

2€ ΑΝΔΟΡΑ 2020 2€ ΑΝΔΟΡΑ 2020
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Σπάνιες εκδόσεις των 2€, ακόμη διαθέσιμες!
Νομίσματα Ø 25,75 mm, έτοιμα να ταξινομήσετε με καρτέλα-πιστοποιητικό.

Το καμπαναριό του ναού
του Σαν Σαλβαδόρ

Σαρλ ντε Γκωλ
Κωδ. 1CE295 - 7 €

Κωδ. 1CE301 - 9 € 7 €
Εθνικό Πυροσβεστικό Σώμα
Κωδ. 1CE298 - 14,95 €

Κωδ. 1CE306 - 6,95 € 

250ή επέτειος του 
θανάτου του Tiepolo

.

Κωδ. 1CE308 - 79 €

2020 2020

2020

2020 2020

2020

2019 2020

2020

Κωδ. 1CE294 - 7 €

2020

Κωδ. 1CE297 - 7 €

2020

2020

Κωδ. 1CE305 - 6,95 €

2020

Κωδ. 1CE307 - 19 €

2020

Ναοί Ta'Hagrat
Κωδ. 1CE272 - 9,95 €

2019

Κωδ. 1CE273 - 9,95 €

ΝΕΟ

ΝΕΟ

2€ ΓΑΛΛΙΑ

2€ ΙΤΑΛΙΑ

2€ ΜΑΛΤΑ

2€ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Παλάτι Σανσουσί 

Η ανακάλυψη της Ανταρκτικής

2€ ΕΛΛΑΔΑ
Η Μάχη των Θερμοπυλών

2€ ΜΑΛΤΑ
Φύση και περιβάλλον

2€ ΕΣΘΟΝΙΑ

2€ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Διεθνές έτος υγείας των φυτών

Μαρία Μοντεσόρι

2€ ΕΣΘΟΝΙΑ
Η συνθήκη ειρήνης του Τάρτου

2€ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα

2€ ΜΑΛΤΑ
Ναοί Skorba

2€ ΙΤΑΛΙΑ

 - Κωδ. 1CE299 7 €Κωδ. 1CE293 - 19 €Κωδ. 1CE291 - 7 €

2€ ΙΣΠΑΝΙΑ2€ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2€ ΒΕΛΓΙΟ

Κωδ. 1CE300 - 6,95 € 
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Τα νέα σπάνια 2€
Είναι οι πιο πρόσφατες 
κοπές που συγκινούν 
τους συλλέκτες. 
Θα λάβετε τα νομίσματα 
ολοκαίνουρια, έτοιμα 
για ταξινόμηση με την 
καρτέλα-πιστοποιητικό 
που τα συνοδεύει.

 
2€ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2020

50 χρόνια από τη γονυκλισία στη Βαρσοβία
Κωδ. 1CE302 - 7 € 

200ή επέτειος της γέννησης του Πρίγκιπα Ερρίκου 
Κωδ. 1CE304 - 6,95 €

Ο Λόφος των Σταυρών
Κωδ. 1CE314 - 6,95 €

75η επέτειος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
Κωδ. 1CE316 - 6,95 € 

20 χρόνια από την προσχώρηση στον ΟΟΣΑ
Κωδ. 1CE317 - 6,95 € 

100ή επέτειος του Πανεπιστημίου του Turku 
Κωδ. 1CE303 - 14,95 € 

100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θράκης
Κωδ. 1CE315 - 6,95 €

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

2€ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2020

2€ ΕΛΛΑΔΑ 20202€ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2020

2€ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2020 2€ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2020

2€ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2020
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Διαθέσιμα ακόμη
κάποια κομμάτια:

Το νέο φωτεινό νόμισμα 3€!

3€ Ο Τυραννόσαυρος
Αυστρία 2020, χαλκονικέλιο, 16 gr, 
Ø 34 mm, με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP542D - 27 €

ΝΕΟ

Κωδ. 1CP542B - 49 € 27 € 
3€ Η καραβίδα
Κωδ. 1CP429L - 49 € 27 € 

3€ Ο καρχαρίας
Κωδ. 1CP429F - 59 € 

ΝΕΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΪΝΣΤΑΪΝ 2020
Ο ευφυής φυσικός έγινε διάσημος για το έργο του, 
κυρίως για τη θεωρία της σχετικότητας, αλλά και 
για τη διάσημη εξίσωσή του E=mc2.

Κωδ. 1CP539B - 59 € 37 €

Οι εργασίες και οι ανακαλύψεις του Τέσλα ήταν ορόσημο 
στη μεταφορά και στη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Δεν είναι τυχαίο που το όνομά του έχει συνδεθεί σήμερα 
με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα! 

Κωδ. 1CP539C - 59 € 37 €

Με καταγωγή από τη Σκωτία και τον Καναδά, 
πολιτογραφημένος Αμερικανός το 1882, 
είναι ο ιστορικός εφευρέτης του τηλεφώνου, 
με πρώτη πατέντα το 1876!

Κωδ. 1CP539D - 59 € 37 €

ΝΕΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΕΣΛΑ 2020

3€ Ο μοσόσαυρος

Η Αυστρία συνεχίζει το επιτυχημένο νομισματικό της 
πρόγραμμα με τα φωσφορίζοντα νομίσματα των 3€ 
με ένα εντυπωσιακό προϊστορικό ζώο με λαμπερά 
χρώματα που φωσφορίζει στο σκοτάδι!

Αυστρία 2019-2020, χαλκονικέλιο, 16 gr, Ø 34 mm, με πιστοποιητικό.

Το τιτάνιο είναι ένα εξαιρετικό μέταλλο, πιο ανθεκτικό από το ατσάλι αλλά και 45% ως 60% 
πιο ελαφρύ, γεγονός που το καθιστά μέταλλο πρώτης επιλογής για τις καινοτόμες κοπές. 
Επιπλέον, τα διαθέσιμα νομίσματα από τιτάνιο είναι είτε πολύ λίγα ή σε πολύ υψηλές τιμές. 
Επομένως, σπεύστε να εξασφαλίσετε αυτά τα νομίσματα που καταφέραμε να αντλήσουμε 
από τη διεθνή αγορά! Προλάβετε: οι ποσότητες είναι εξαιρετικά περιορισμένες!
Γκάνα, 2 σέντι 2020, μασίφ τιτάνιο 990‰, 15 gr, Ø 30 mm, 
με προστατευτική κάψουλα και πιστοποιητικό.

ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΠΕΛ 2020
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ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΓΚΟΥΡΟ 
2021
Αυστραλία, καθαρό ασήμι 
999‰, 31,10 gr, Ø 40,60 mm, 
με πιστοποιητικό.

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ
2021 
Αρμενία, 500 ντραμ, καθαρό 
ασήμι 999,9‰, 31,10 gr, 
Ø 38,60 mm, με πιστοποιητικό.

ΔΟΛΑΡΙΟ 
ΚΟΥΚΑΜΠΟΥΡΑ 2021
Αυστραλία, καθαρό ασήμι 
999‰, 31,10 gr, Ø 40,60 mm, 
με πιστοποιητικό.

Κωδ. 1CP324 - 45 € Κωδ. 1CP327 - 48 €Κωδ. 1CP323 - 45 €

10 ΓΙΟΥΑΝ ΠΑΝΤΑ 2021
Κίνα, καθαρό ασήμι 999‰, 
30 gr, Ø 40 mm, 
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP325 - 49 €

ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ
2021
Σομαλία, 100 σελίνια,
καθαρό ασήμι 999‰, 31,10 gr, 
Ø 38,60 mm, με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP321 - 48 €

ΔΟΛΑΡΙΟ 2021 
ΕΤΟΣ ΒΟΥΒΑΛΙΟΥ
Αυστραλία, καθαρό ασήμι 
999‰, Ø 40,90 mm, 31,10 gr, 
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP320 - 48 €

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ 2020-2021 ΕΙΝΑΙ ΟΡΟΣΗΜΑ!

 

2 ΛΙΡΕΣ BRITANNIA
2021
Μεγάλη Βρετανία, καθαρό 
ασήμι 999,9‰, 31,10 gr, 
Ø 38,61 mm, 
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP326  - 48 €

5.000 ΦΡΑΓΚΑ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΟΡΙΛΑΣ
Κονγκό 2020, καθαρό ασήμι 
999‰, 31,10 gr, 
Ø 38,60 mm, 
με πιστοποιητικό.

ΔΟΛΑΡΙΟ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΑΕΤΟΣ
Η.Π.Α. 2020, καθαρό ασήμι 
999%, 31,10 gr, 
Ø 40,60 mm, 
με πιστοποιητικό.
Κωδ. 1CP260 - 45 €

ΝΕΟ ΝΕΟ

ΝΕΟ

Κωδ. 1CP233B - 49 € 

ΝΕΟ ΝΕΟ

Με μέγιστη περιεκτικότητα σε ασήμι (99,9% πολύτιμο μέταλλο), είναι εξαιρετικά 
περιζήτητα νομίσματα από τους συλλέκτες για δώρο ή ακόμη για οικογενειακό 
κειμήλιο. Κάποια θα είναι σχεδόν αδύνατο να τα βρείτε στην αγορά, γι’ αυτό 
εξασφαλίστε τώρα αμέσως τα πιο αγαπημένα σας! 
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Σπάνιο καλλιτέχνημα σε ασήμι

10€ ΑΣΗΜΙ ΧΟΚΟΥΣΑΪ 2020

100€ ΧΡΥΣΟΣ ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ

Κωδ. 1CP912B - 1.197 €

ΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΤΑ 4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Κωδ. 1CL065 - 132 € 99 €

Κωδ. 1CP912A - 1.197 €

Γαλλική Επανάσταση
ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΑΣΙΝΙΑΤΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Κωδ. 1CI069 - 19 €

Κωδ. 1CM107 - 79 € 65 € ΣΠΑΝΙΟ!

Η ανεκτίμητης αξίας Χρυσή Μάσκα  του
πιο μυστηριώδη φαραώ στολίζει ένα από 
τα πιο όμορφα νομίσματα της ευρωζώνης.
Αυστρία 2020, χρυσός 986‰, 15,78 gr, Ø 30 mm, 
proof, με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό.

Κοπές 
με αίγλη

Ο μέγας βασιλιάς της Βαβυλώνας είναι 
μια μυθική μορφή της παγκόσμιας ιστορίας. 
Είναι ο πρώτος που εμφανίζεται στη σειρά 
με τα νέα πολύτιμα ευρώ που είναι 
αφιερωμένα στη μαγεία του χρυσού.
Χρυσός 986‰, 15,78 gr, Ø 30 mm, proof, 
με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό.

100€ ΧΡΥΣΟΣ ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΟΡ

Το νόμισμα αυτό, που μοιάζει με αυθεντικό 
πίνακα ζωγραφικής, ανήκει στη σειρά 
νομισμάτων των Μεγάλων Ζωγράφων, 
τα οποία σήμερα έχουν εξαντληθεί. Λίγα ακόμη 
τεμάχια από το «Μεγάλο Κύμα» είναι ακόμη 
διαθέσιμα, αλλά βιαστείτε να κάνετε την 
κράτησή σας πριν εξαντληθούν! 

Ασήμι 900‰, 22,20 gr, 38 x 29,10 mm, proof, 
με θήκη και πιστοποιητικό, 3.000 τμχ.

Το 1789 εκδόθηκε η πρώτη σειρά ασινιάτων 
(χρεογράφων) με εγγύηση την εθνική περιουσία.
Υποδειγματικό τεμάχιο της εποχής, σε αξιοσημείωτα 
καλή κατάσταση.

Είναι τα τελευταία χαρτονομίσματα 
που εκδόθηκαν στη Γαλλία πριν από 
την έλευση του ευρώ!
Αυθεντικά χαρτονομίσματα, χωρίς σχισίματα, 
ποιότητας τουλάχιστον VF (Very Fine), πιθανές 
οπές καρφιτσώματος, Τράπεζα της Γαλλίας, 
διαστάσεις 123 x 80 mm ως 150 x 80 mm.

Αξιομνημόνευτο σετ:
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Κωδ. 1MD335 - 119 € 99 €

Αυγό με πανσέδες 1899

Κωδ. 1MD336 - 119 € 99 €

Τα νέα νομίσματα τύπου Fabergé 

Π  

Χαρακτηριστικά:

Κωδ. 1MD338 - 119 € 99 €

Κωδ. 1MD337 - 119 € 99 €

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ηγή έμπνευσης για αυτά τα πολύ όμορφα ακυκλοφόρητα δολάρια νομίμου 
κυκλοφορίας είναι τα ανεκτίμητα Αυγά του Peter Carl Fabergé, του σπουδαίου 
κοσμηματοποιού των τσάρων. Τα νομίσματα έχουν πολύ περιορισμένο τιράζ για 
να διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον των συλλεκτών.

Η τελευταία παραγγελία του τσάρου για το 
τελευταίο Πάσχα πριν από την αλλαγή του 
αιώνα. Πρόκειται για το κατεξοχήν Αυγό με 
λουλουδάτο μοτίβο που κρύβει στην καρδιά 
του μια γλυκιά έκπληξη: ένα μενταγιόν από 
χρυσό και διαμάντια με τα πορτρέτα των 
μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας. 

                                       Δολάριο νομίμου κυκλοφορίας της Νήσου Νιούε, ασήμι 999‰, 16,81 gr, 
29,20 x 39 mm, περιορισμένο τιράζ 499 τμχ., με πιστοποιητικό και όμορφη θήκη-κάδρο.

Το στρατιωτικό Αυγό 1916
Η παραγγελία έγινε για το Πάσχα ενώ 
μαινόταν ο πόλεμος στην Ευρώπη. 
Το Αυγό φιλοτεχνήθηκε σε ατσάλι επειδή 
απαγορευόταν η χρήση των πολύτιμων 
μετάλλων τα οποία χρησιμοποιούνταν για 
τους σκοπούς του πολέμου. Να σημειωθεί ότι 
ήταν τοποθετημένο πάνω σε τέσσερις όλμους, 
ενώ στη βάση του υπήρχε μια μινιατούρα 
που παρουσίαζε τον τσάρο και τον γιο του.

Το Αυγό της Δούκισσας
του Μάρλμπορο
Πολυτελές Αυγό που δημιουργήθηκε το 1895 
από τον Fabergé και αγοράστηκε το 1902 από 
την Αμερικανίδα Κονσουέλο Βάντερμπιλτ, 
δούκισσα του Μάρλμπορο, όταν επισκέφτηκε 
τη Ρωσία. Σήμερα, ανήκει στη συλλογή του 
Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό. 

Το Αυγό Αστερισμός 1917
Είναι το τελευταίο Αυγό Fabergé το οποίο 
παράγγειλε ο τσάρος πριν από τον τραγικό 
θάνατό του. Ήταν φιλοτεχνημένο από γυαλί 
κοβαλτίου που αποδίδει το φωτεινό μπλε του 
διαστήματος. Τα ένθετα διαμάντια έμοιαζαν 
με αστέρια που λαμπυρίζουν. 

Επωφεληθείτε από 
τις μειωμένες τιμές!
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ΟΙ ΡΑΒΔΟΙ 31,10 GR
ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΙ 
Καθαρό ασήμι 999‰, 31,10 gr, 
50,30 x 30,30 mm, πάχος 3,10 mm.

Κωδ. 2CL019 - 69 € 59 €
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΩΝ ΑΖΤΕΚΩΝ

Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ 100 GR
ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΗΜΙ

Κωδ. 2CL010 - 219 € 199

ΟΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΟΤΥΧΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΦΙΟ ΧΡΥΣΟ

Κωδ. 2CL121 - 179 €

Κωδ. 2CL122 - 678 €

Κωδ. 2CL123 - 1.269 €

Κωδ. 2CL124 - 1.949 €

Κωδ. 2CL125 - 3.072 €

Κωδ. 2CL126 - 5.979 €

ΝΕΟΚωδ. 2CL018 - 69 € 59 €

Καθαρό ασήμι 999‰, 31,10 gr, 
50,40 x 29,70 mm, πάχος 2,70 mm.

ΡΑΒΔΟΣ 2,50 GR ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 999‰

ΡΑΒΔΟΣ 10 GR ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 999‰

ΡΑΒΔΟΣ 20 GR ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 999‰

ΡΑΒΔΟΣ 31,10 GR ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 999‰

ΡΑΒΔΟΣ 50 GR ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 999‰

ΡΑΒΔΟΣ 100 GR ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 999‰

Μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε μια καινούρια 
αυθεντική ελβετική ράβδο σε καθαρό ασήμι 99,99% 
η οποία περιέχει τουλάχιστον 100 gr πιστοποιημένου 
πολύτιμου μετάλλου. Σκεφτείτε ότι η ισοδύναμη 
χρυσή ράβδος αγγίζει τα 6.000€!
Διαστάσεις 28 x 50 mm, πάχος 7 mm.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο χρυσός έχει ανεκτίμητη αξία για την οικογενειακή 
περιουσία. Πλέον έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε αυθεντικές πιστοποιημένες 
ράβδους καθαρού χρυσού 999‰, με ένα υπέροχο μοτίβο: τη θεά της Καλοτυχίας με 
το Κέρας της Αμάλθειας. 
Κάθε ράβδος καθαρού χρυσού είναι αυθεντική και συνοδεύεται 
από επίσημο σφραγισμένο πιστοποιητικό.
Παράδοση μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού.

99
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Η Ολυμπία

10€ ΑΣΗΜΙ ΟΛΥΜΠΙΑ

Κωδ. 1CM109 - 64 € 59 €
50€ ΑΤΟΦΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ

Κωδ. 1CM609 - 629 € 609 €

ΟΙ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ    

ΝΕΕΣ ΛΑΜΠΕΡΕΣ ΚΟΠΕΣ

64 € 59 €

629 € 609 €

Κωδ. 1CM111 - 64 € 59 €
50€ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
ΟΡΟΣ ΦΟΥΤΖΙ

Κωδ. 1CM611 - 629 € 609€

Κωδ. 1CM110 - 

Η γενέτειρα των Ολυμπιακών 
Αγώνων όπου γίνεται η αφή 
της Ολυμπιακής Φλόγας πριν 
ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Ασήμι 900‰, 22,20 gr, Ø 37 mm, proof, σε κάψουλα, 
με θήκη και πιστοποιητικό, περιορισμένο τιράζ 3.000 τμχ.

Καθαρός χρυσός 999‰, 7,78 gr, Ø 22 mm, proof, σε κάψουλα, 
με όμορφη θήκη και πιστοποιητικό, περιορισμένο τιράζ 1.500 τμχ.

Το αγαπημένο μνημείο των Γάλλων, με το περίφημο αβαείο 
του και με το χαρακτηριστικό φαινόμενο της παλίρροιας.

Ασήμι 900‰, 22,20 gr, Ø 37 mm, proof, σε κάψουλα, με 
όμορφη θήκη και πιστοποιητικό, περιορισμένο τιράζ 3.000 τμχ.

Το Μον-Σαιν-Μισέλ

10€ ΑΣΗΜΙ ΜΟΝ-ΣΑΙΝ-ΜΙΣΕΛ

50€ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝ-ΣΑΙΝ-ΜΙΣΕΛ
Καθαρός χρυσός 999‰, 7,78 gr, Ø 22 mm, σε κάψουλα, με 
όμορφη θήκη και πιστοποιητικό, περιορισμένο τιράζ 1.500 τμχ.

Κωδ. 1CM610 - 

Το όρος Φούτζι
Το διάσημο όρος της Ιαπωνίας με το χαρακτηριστικό 
σχήμα του ηφαιστειακού κώνου, όπως φαίνεται 
από την παγόδα Chureito.

Ασήμι 900‰, 22,20 gr, Ø 37 mm, proof, σε κάψουλα, 
με θήκη και πιστοποιητικό, περιορισμένο τιράζ 3.000 τμχ.

Καθαρός χρυσός 999‰, 7,78 gr, Ø 22 mm, 
proof, σε κάψουλα, με όμορφη θήκη 
και πιστοποιητικό, περιορισμένο 
τιράζ 1.500 τμχ.

10€ ΑΣΗΜΙ ΟΡΟΣ ΦΟΥΤΖΙ

Το 2021 η Γαλλία τιμά 3 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Μπόνους οι ειδικές τιμές. Επωφεληθείτε το συντομότερο δυνατό! 

ΝΕΑ
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10€ ΑΣΗΜΙ VAN GOGH 2020

Κωδ. 1CM105 - 59 €

ΟΙ ΚΟΠΕΣ ΤΟΥ 2020 ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΠΑΝΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ!

––Τα σπάνια 2€ Ντε Γκολ––

Αυτά τα νομίσματα αναμένεται να εξαντληθούν στο εγγύς μέλλον ή είναι ήδη 
εξαντλημένα από το Monnaie de Paris. Προλάβαμε όμως να εξασφαλίσουμε 
κάποια κομμάτια για τους συλλέκτες μας… μη χάσετε 
αυτή την τελευταία ευκαιρία να τα αποκτήσετε!

Η διάσημη αυτοπροσωπογραφία του ζωγράφου 
που φυλάσσεται στο Μουσείο Ορσέ.
Ασήμι 900‰, 22,20 gr, 38 x 29,10 mm, proof, 
με θήκη και πιστοποιητικό, περιορισμένο 
τιράζ 3.000 τμχ.

Κωδ. 1CM103 - 75 €

10€ ΑΣΗΜΙ ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 2020
Αποθεώνει την ομορφιά του καθεδρικού ναού 
της Παναγίας των Παρισίων και τα βιτρό της, 
τη Γυναίκα με τον Μονόκερο και τους μοναχούς 
του Διαφωτισμού που άφησαν ανεξίτηλο 
το σημάδι τους στη μεσαιωνική τέχνη.
Ασήμι 900‰, 22,20 gr, Ø 37 mm, proof 
και χρώματα, με θήκη και πιστοποιητικό, 
περιορισμένο τιράζ 5.000 τμχ.

Είναι οι πιο περιζήτητες παραλλαγές επειδή είναι εκτός κυκλοφορίας, με 
εξαιρετική ποιότητα κοπής και εξαιρετικά περιορισμένο όριο κοπής που 
αυξάνει την αξία τους.

Κωδ. 1CE295C - 20 € Κωδ. 1CE295B - 10 €

ΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΕΤ
ΝΤΕ ΓΚΟΛ 2020

ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ 2€
ΝΤΕ ΓΚΟΛ 2020
Proof υψηλής ποιότητας με στιλπνό φόντο 
σε κάψουλα, με θήκη και αριθμημένο 
πιστοποιητικό αυθεντικότητας, 10.000 τμχ.

Με το επίσημο σετ φωτογραφιών 
του Monnaie de Paris, περιορισμένο 
όριο κοπής 10.000 τμχ.
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Τα νέα 
σπάνια 2€
Είναι οι πιο πρόσφατες 
κοπές που συγκινούν 
τους συλλέκτες. 
Θα τα λάβετε ολοκαίνουρια, 
έτοιμα να τα ταξινομήσετε, 
με το πιστοποιητικό τους.

 

Παλάτι Σανσουσί στο Πότσδαμ
Κωδ. 1CE291 - 7 €

Η ανακάλυψη της Ανταρκτικής
Κωδ. 1CE294 - 7 €

2.500 χρόνια από τη Μάχη των Θερμοπυλών
Κωδ. 1CE300 - 6,95 € 

150 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Μοντεσόρι
Κωδ. 1CE301 - 9 € 7 €

80 χρόνια Εθνικό Πυροσβεστικό Σώμα
Κωδ. 1CE298 - 9 €

Το καμπαναριό του ναού 
του Σαν Σαλβαδόρ, Αραγονία

Κωδ. 1CE299 - 7 € 5 €

100 χρόνια από τη συνθήκη 
ειρήνης του Τάρτου
Κωδ. 1CE297 - 7 €

ΝΕΟ

ΝΕΟ

2€ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2020

2€ ΙΤΑΛΙΑ 2020 2€ ΙΤΑΛΙΑ 2020

2€ ΕΣΘΟΝΙΑ 20202€ ΙΣΠΑΝΙΑ 2020

2€ ΕΣΘΟΝΙΑ 2020 2€ ΕΛΛΑΔΑ 2020
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ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΓΧΡΩΜΑ 2€

Τα τείχη της Avila
Κωδ. 1CA300 - 18,90 €

Το καμπαναριό του ναού 
του Σαν Σαλβαδόρ, Αραγονία Η ανακάλυψη της Ανταρκτικής

Κωδ. 1CA302 - 18,90 €

100 χρόνια από τη συνθήκη ειρήνης του Τάρτου
Κωδ. 1CA303 - 18,90 €

Η Γέφυρα της 25ης Απριλίου
Κωδ. 1CA057 - 18,90 €

Παλάτι Σανσουσί στο Πότσδαμ
Κωδ. 1CA301 - 18,90 €

ΤΑ 5€ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Ακυκλοφόρητο νέο νόμισμα των 
5€ από τη Γερμανία με έναν πράσινο 
δακτύλιο από πολυμερές, σύμβολο 
της ζώνης του εύκρατου κλίματος.
Χαλκονικέλιο, 9 gr, Ø 27,25 mm, ένθετος 
δακτύλιος από πολυμερές, 
με καρτέλα-πιστοποιητικό.

Κωδ. 1CE275 - 19 € 15 €

ΝΕΟ

ΝΕΟΝΕΟ

ΝΕΟ

Προσφορά στα 
τελευταία τεμάχια!

2€ ΕΓΧΡΩΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2€ ΕΓΧΡΩΜΟ ΙΣΠΑΝΙΑ

2€ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΣΘΟΝΙΑ2€ ΕΓΧΡΩΜΟ ΙΣΠΑΝΙΑ

2€ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΣΘΟΝΙΑ 2€ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Καθένα είναι αυθεντικό και ειδικά επιχρωματισμένο από ιδιωτικό ινστιτούτο 
για τη δημιουργία λαμπερών παραλλαγών που συλλέγονται με πάθος.
Ø 25,75 mm, έτοιμα για ταξινόμηση με καρτέλα-πιστοποιητικό.

Κωδ. 1CA304 - 18,90 €

51

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

DORIT MEIR


DORIT MEIR




ΤΟ ΣΕΤ ΤΩΝ 4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΡΑΓΚΑ

Κωδ. 1CL065 - 132 € 99 €

 

500 ΦΡΑΓΚΑ ΠΑΣΚΑΛ
ΤΥΠΟΣ 1968  

 

Κωδ. 1CI068 - 19 €

Κωδ. 1CL061 - 41 € 29 €

ΙΣΤΟΡΙΚΑ!

45 €59 € Κωδ. 1CL069 - 

Είτε πρόκειται για το διάσημο «Πασκάλ» ή ακόμη την «Κιουρί», είναι χαρτονομίσματα 
με λαμπερά χρώματα και μεγάλη συλλεκτική αξία!

Κοινώς γνωστό ως «Πασκάλ», ήταν μία από 
τις πιο υψηλές αξίες της Τράπεζας της 
Γαλλίας. Ο σπουδαίος άνδρας, ο Μπλεζ 
Πασκάλ, απεικονίζεται με φόντο τον 
Πύργο του Αγίου Ιακώβου στο Παρίσι και 
τον Καθεδρικό ναό του Κλερμόν-Φεράν.
180 x 97 mm, ποιότητα τουλάχιστον VF 
(Very Fine), πιθανές οπές καρφιτσώματος 
από τράπεζα της εποχής.

Τα τελευταία χαρτονομίσματα των 500 φράγκων
που μας ταξιδεύουν σε άλλες εποχές!

Το τελευταίο χαρτονόμισμα υψηλής αξίας που εκδόθηκε στη Γαλλία, με πολλά χαρακτη- 
ριστικά ασφαλείας: υδατογραφήματα, 
μεταλλική ταινία, μικρογράμματα, 
μελάνη μεταβλητού χρωματισμού, ένα 
εξαιρετικά καλαίσθητο χαρτονόμισμα! 
Διαστάσεις χαρτονομίσματος 150 x 80 mm, 
ποιότητα τουλάχιστον VF (Very Fine), πιθανές 
οπές καρφιτσώματος από τράπεζα της εποχής.

Είναι τα τελευταία 
χαρτονομίσματα που εκδόθηκαν 
στη Γαλλία πριν από την έλευση
του Ευρώ! Κάθε χαρτονόμισμα 
είναι αυθεντικό, χωρίς σχισίματα, 
ποιότητας τουλάχιστον VF 
(Very Fine), με πιθανές οπές 
καρφιτσώματος από την 
Τράπεζα της Γαλλίας.
123 x 80 mm ως 150 x 80 mm.

Τυπώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κυκλο- 
φορεί στις απελευθερωμένες περιοχές μετά την 
Απόβαση στη Νορμανδία και στην Προβηγκία. 
Στη μία όψη εμφανίζεται η ονομαστική αξία 
και στην άλλη η ελεύθερη τρίχρωμη σημαία!
Χαρτονόμισμα εποχής με εγγύηση που είχε τεθεί 
στην κυκλοφορία, 78 x 67 mm.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ 2 ΦΡΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 1944

500 ΦΡΑΓΚΑ ΠΙΕΡ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ ΤΥΠΟΣ 1994
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Καλαθοσφαίριση: νομίσματα σαν μπάλα

ΜΙΣΟ ΔΟΛΑΡΙΟ BASKETBALL 2020

Κωδ. 1CP288 - 79 €

ΝΕΑ

ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΣΗΜΙ
BASKETBALL 2020

Κωδ. 1CP289 - 144 €

Κωδ. 1CP970 - 899 €

 

219 €

ΝΕΑ

ΣΠΑΝΙΟ!

ΚΥΡΤΟ
ΚΟΙΛΟ

Νομίσματα που έχουν γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία αφιερωμένα στον εορτασμό των 
60 χρόνων του διάσημου «Hall of Fame», του Πάνθεον του αμερικανικού και παγκόσμιου 
μπάσκετ. Ένα από τα νομίσματα νομίμου κυκλοφορίας έχει όντως σχήμα μπάλας! Άλλες 
αμερικανικές κοπές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό κοίλο-κυρτό σχήμα που αποδίδει το 
στρογγυλεμένο σχήμα της μπάλας του μπάσκετ στο πολύτιμο μέταλλο! Εξασφαλίστε 
αμέσως κάποια από αυτά τα όμορφα και πρωτότυπα νομίσματα για τη συλλογή σας ή 
για να προσφέρετε ένα μοναδικό δώρο σε ένα φίλαθλο!

Η.Π.Α. 2020, χαλκονικέλιο, Ø 30,61 mm, 
11,34 gr, με πιστοποιητικό.

Η.Π.Α. 2020, ασήμι 900%, 
Ø 38,10 mm, 26,73 gr, με όμορφη 
θήκη και πιστοποιητικό.

5 ΔΟΛΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟ
BASKETBALL 2020
Η.Π.Α. 2020, χρυσός 900‰, 
Ø 21,59 mm, 8,36 gr, 
με όμορφη θήκη και 
πιστοποιητικό.

5 ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΣΗΜΙ ΜΠΑΛΑ
BASKETBALL 2020

Κωδ. 1CP560 - 

Εκπληκτικό σφαιρικό νόμισμα 
που αποδίδει με αξιοθαύμαστο τρόπο 
μια μπάλα του μπάσκετ επιχρυσωμένη 
με 24Κ! Προσοχή, μόνο 2020 τεμάχια!
Σαμόα 2020, ασήμι 999‰, Ø 33 mm, 
31,10 gr, με όμορφη θήκη και 
πιστοποιητικό.

ΚΥΡΤΟ
ΚΟΙΛΟ
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Το πιο όμορφο χρυσό νόμισμα Gustav Klimt

50 Eυρώ Χρυσός Το Φιλί
Κωδ. 1CP817 - 799 €

ΟΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ GUSTAV KLIMT

 

Χαρακτηριστικά των νομισμάτων:                                                       Ονομαστική αξία 500 φράγκα, καθαρό ασήμι 
999‰, νομίμου κυκλοφορίας, 17,50 gr, Ø 50 mm, εξαιρετικά περιορισμένο τιράζ, 
με όμορφη θήκη.

500 φράγκα Ιουδήθ
Κωδ. 1CP549B - 144 € 135 €

500 φράγκα Émilie
Κωδ. 1CP549C - 144 € 135 €

ΝΕΟ

ΝΕΟΈνθετο αυθεντικό
κεχριμπάρι

Μεγάλη διάμετρος
50 mm

Ο Gustav Klimt, ο πάπας της Αρ Νουβό, εκθείασε τη γυναίκα στα έργα του και την 
αποθέωσε κατά τη «χρυσή περίοδο». Τα νομίσματα με τα αριστουργήματά του 
επικροτήθηκαν ομόφωνα αλλά είναι σπάνια επειδή εκδόθηκαν μόνο 555 τεμάχια 
με ένθετο ένα αυθεντικό κεχριμπάρι, που ονομάζεται και «Χρυσός της Βαλτικής».

Ένας από τους πιο σημαντικούς 
ζωγράφους του 20ού αιώνα και 
ένα «Φιλί», το εκθαμβωτικό έργο 
του Gustav Klimt που εκθείασε το 
ερωτικό πάθος. Το αριστούργημα 
του ζωγράφου ζωντανεύει εδώ 
λουσμένο στο χρυσάφι, όπως 
το αυθεντικό έργο. 

Χρυσός 986‰, 
Ø 22 mm, 10,14 gr,
proof, με πιστοποιητικό.
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480 π.Χ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ...
Η Μάχη που άλλαξε την έννοια 
της αυτοθυσίας για πάντα!

Για Παραγγελίες 
σκανάρετε εδώ!

2€ Συλλεκτική Έκδοση
σε Ρουθήνιο και Χρυσό

Ο Θαυμαστός Κόσμος 
των Νομισμάτων

Σαμουήλ Κούγκι 10 Αγ. Δημήτριος 17342, E-mail: info@coinsclub.gr
www.coinsclub.gr 

“Καθήκον” ενός νομίσματος 
είναι να αποτελεί την ζωντανή 
απεικόνιση των σημαντικών 
στιγμών της Ιστορίας.

Η έκδοση του αναμνηστικού 2€ 
2.5000 Χρόνια Θερμοπύλες
τιμά το ηρωικό “Μολών Λαβέ”
του Λεωνίδα ως την αιώνια 
παρακαταθήκη για κάθε 
λαό που αγωνίζεται για 
την ελευθερία του.

Η ειδική έκδοση 2500 χρόνια Θερμοπύλες σε ρουθήνειο και χρυσό είναι μονα-
δική! Κάθε νόμισμα των 2 Ευρώ εμβαπτίζεται σε ρουθήνιο και στη συνέχεια, με 
πολύ προσοχή, το κυρίως σχέδιο επιχρυσώνεται ώστε να αναδεικνύεται κάθε 
λεπτομέρεια. Λόγω της ιδιαίτερης ομορφιάς και χαρακτικής δεινότητας του 
σχεδίου, το αρχαίο κράνος ξεπροβάλλει αστραφτερό μέσα από το νόμισμα.

2.500 Νομίσματα σε όλο τον Κόσμο!
Η έκδοση αυτή παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα στην Ελλάδα και θα δια-
τεθεί αποκλειστικά από το Coins Club Greece. Το τιράζ παγκοσμίως είναι 2.500 
νομίσματα μόνο. Κάθε νόμισμα συνοδεύεται από το Αριθμημένο Πιστοποιητι-
κό Αυθεντικότητάς του και παραδίδεται σε ειδικά σχεδιασμένη κασετίνα για την 
έκδοση αυτή.

Ρουθήνιο & Χρυσός: Ενας Μοναδικός Συνδυασμός!



Προπομπός Μετάλλιο.
1821-2021. 200 Χρόνια 
μετα την Επανάσταση
Μέταλλο Cu/Ni, 
Έτος Κοπής 2021, Proof

Κωδ. NBG-01  27,90€

2021



Μπρούντζος με αντίκ φινίρισμα!
Νησιά Σολομώντα, 10$,

Ασήμι .999, Βάρος 300 γρ.,
110 x 63,5 χιλ.

Κωδ. mdm-21-06
749€

Σαµουήλ Κούγκι, 17342 Αγ. ∆ηµήτριος  • Τηλ.: 210 9969888 
 e-mail: info@coinsclub.gr • www.coinsclub.gr

300 τμχ. παγκοσμίως
300 γρ. ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΗΜΙ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 480 π.Χ.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ενα εξαιρετικό νόμισμα με ειδική 
επεξεργασία σε 300 τεμάχια παγκοσμίως 

εμπνευσμένο από την επική μάχη που 
έδωσαν οι Σπαρτιάτες εναντίον 

των Περσών, πριν από  2.500 χρόνια. 
Με γδαρσίματα και φθορές 

ενσωματωμένα στο σχέδιο του κράνους 
και συσκευασία που παραπέμπει 

στη σπαρτιατική ασπίδα.

Σπαρτιάτικο Κράνος μεγάλο

Σαµουήλ Κούγκι, 17342 Αγ. ∆ηµήτριος  • Τηλ.: 210 9969888 
 e-mail: info@coinsclub.gr • www.coinsclub.gr

Σαµουήλ Κούγκι, 17342 Αγ. ∆ηµήτριος  • Τηλ.: 210 9969888 
 e-mail: info@coinsclub.gr • www.coinsclub.gr




