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“Εν οίνω αλήθεια”

Σετ κρασιού 5 αντικειμένων

Σετ κρασιού
 4 αντικειμένων με σκάκι

Συσκευασίες κρασιού
διάφορες ξύλινες 

Ποδιά οινοχόου

Για όλους όσους αγαπούν τον κόσµο του κρασιού

Πτυελοδοχεία 
διαφόρων διαστάσεων

Αντλία κενού
με 2 πώματα

Drop Stop
Σαμπανιέρες

Διάφορες

Ποτήρια κρασιού
της Spiegelau.
Εκτύπωση του
λογοτύπου σας
μεταξοτυπία ή

χάραξη με laser.

Πώματα 
αντλίας από σιλικόνη

Ανοιχτήρι  «καρχαρίας»

Ανοιχτήρι  σερβιτόρου απλό

Ανοιχτήρι Murano
με 2 σκάλες (σε 12 χρώματα)

Ανοιχτήρι  μπουκαλάκι

Ανοιχτήρι  
ξύλινο σε μεταλλική θήκη

Συσκευή αερισμού Active Cooling Carafe



Μοντέρνα Σήμανση!!!
Ιστία εξωτερικου χώρου

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
››ΔΑΚΡΥ››





















Ines solid Toro Lux

cameo
made in Italy





















SOL’S LADY O - 11830
Γυναικείο T-shirt 

με στρογγυλή λαιμόκοψη

SOL’S LADY V - 11835
Γυναικείο T-shirt 

με “V” λαιμόκοψη

SOL’S MOON - 11388
Γυναικείο T-shirt 

με “V” λαιμόκοψη

SOL’S IMPERIAL - 11502
Γυναικείο T-shirt 

με στρογγυλή λαιμόκοψη

SOL’S PALMA
Γυναικείο μπλουζάκι

 με τιράντες

SOL’S NORTH - 55000
Unisex ζακέτα φλις με φερμουάρ

SOL’S SLAM - 13251
Unisex φούτερ με κουκούλα

SOL’S SUPREME - 13250
Unisex φούτερ

SOL’S WINTER - 11353
Ανδρικό μπλουζάκι Polo

SOL’S NORTH W - 54500
Γυναικεία ζακέτα φλις

0110001
Σκούφος εργαστηρίου

λευκός one size.

2710001
Σακάκι εργασίας κοντό
με δύο τσέπες μπροστά

και μία τσέπη στο στήθος.

2490021
Ποδιά σερβιτόρου κοντή.

Δύο μπροστινές τσέπες και
μία για στυλό.

0110003
Σκούφος εργαστηρίου

λευκός με δίχτυ.

2490018
Ολόσωμη ποδιά με τσέπες
ρυθμιζόμενη στο λαιμό με

μεταλλικό κούμπωμα. Μεγάλη
κεντρική τσέπη με 2 χωρίσματα.

SOL’S JAZZY - 11180
Ανδρικό αμάνικο T-shirt

SOL’S MOJITO - 11974
Ανδρικό αμάνικο μπλουζάκι

2410001
Ποδιά 

εργαστηρίου λευκή

2410002
Ποδιά σερβιτόρας

2490019
Ποδιά μέσης με τσέπες. 

Μεσαίου μεγέθους 
ποδιά εργασίας. 

0110002
Σκούφος λευκός

με ρυθμιζόμενο πίσω
κούμπωμα με velcro

SOL’S REGENT - 11380
Unisex T-shirt

SOL’S SUMMER - 11342
Ανδρικό πόλο πικέ

SOL’S SPRING - 11362
Ανδρικό πόλο πικέ



Μπουρνούζια
με το λογότυπό σας

Πετσέτες μπάνιου, πισίνας
με το λογότυπό σας

Πουκάμισα - Γραβάτες
με το λογότυπό σας

Μαντηλάκια
υγρά - αρωματικά

Παντόφλες
μίας χρήσης

Πύργος, τ.κ. 84700 , Σαντορίνη, Τηλ.: 22860 24985 , Κιν.:6944-27.19.19
Υπερείδου 9, τ.κ. 16343 , Ηλιούπολη,Αθήνα, Τηλ/fax.: 210 99 53 395

www.doroseli.gr - email: doroseli@hotmail.com

Seliniotakis.gr
τα πάντα για τη διαφήµισή σας

Winetools.gr
Wine tools & accessories

HORECABAR .GR.GR Smart-Menu.gr
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Σουπλά
χάρτινα μίας χρήσης

Σετ μπάνιου 
με πλεκτό σπόγγο  

Ατομικά σετ περιποίησης 
σε θήκη pvc

Σετ οδοντόβουρτσα - οδοντόπαστα 
σε πλαστική θήκη

Σαγιονάρες
μίας χρήσης

Διαφημιστικά σπίρτα 

www.seliniotakis.gr - email:info@seliniotakis.gr Doroseli.gr

Μενού - Κατάλογοι
σε διάφορα σχέδια και ποιότητες

Χαρτοπετσέτες
απλές, πολυτελείας με το λογότυπό σας

Κρέμα περιποίησης χειλιών 
με γεύση φρούτων


