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με μοντέρνο σχεδιασμό

ανατομικά σώματα

εντυπωσιακές και βολικές κινήσεις

μεταλλικούς μηχανισμούς

βάση με πίρο γάμπας και πατούσας

 

Πάντα στις καλύτερες τιμές και...ετοιμοπαράδοτες!

Σας παρουσιάζουμε όλα τα νέα σχέδια σε
πολυεστερικές κούκλες βιτρίνας



Ivory Mannequins





Grey Pearl 



Με αποσπώμενο πρόσωπο

σε σχέδιο "εφημερίδας-newspaper" 

 το οποίο μπορείτε κατά καιρούς

να αλλάζετε με άλλα πρόσωπα 

(ασημί γυαλιστερό ή  ξύλινο) 

και να δίνετε μια άλλη όψη στη βιτρίνα 

Mask Mannequins



Helena Exclusive

Black Series



Ghost Mannequins





Κούκλες βιτρίνας με μεγάλο στήθος,

ιδανικές για καταστήματα εσωρούχων

και sex shops!

Lingerie Mannequins

Hindsgaul



Sport Series

Museum Series

XXL Series



Minimal KIDS

Satin Dust

White Shiny



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

Παιδικές κούκλες βιτρίνας κατασκευασμένες από ακρυλικό υλικό,

σε λευκό ματ χρώμα, με απλή ανατομία σώματος.

Με μεταλλική βάση, με πίρο γάμπας, μπορούν να φορέσουν και παπούτσια!

PVC

Μπούστα Ραπτικής

επιλέγετε ηλικία, χρώμα και βάση!



Realistic KIDS

Με περούκα

Μετατρέψτε τα σε

αγοράκια ή κοριτσάκια

ανάλογα την περούκα

που θα επιλέξετε!



Ανάγλυφα



Οικονομική Σειρά

2 σε 1: με αποσπώμενο κεφάλι 

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Κούκλες Βιτρίνας PVC

https://www.arhon.gr/prosfores-exoplismou-koukles/koukles-vitrinas-prosfores/andrikes-koukles-prosfora/akryliki-oikonomiki-koukla.html


Περούκες

Δείτε περισσότερα σχέδια

στο www.arhon.gr



για τους λάτρεις του minimal

Minimal Stands

https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stands-kalogeroi-isioi/stand-kalogeros-70cm.html
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stands-kalogeroi-isioi/stand-kremasi-rafi.html
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stands-kalogeroi-isioi/stand-kalogeros-70cm.html
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stands-kalogeroi-isioi/stand-minimal-t.html


Black Series



εσωτερικών & εξωτερικών χώρων!

Διαφημιστικά Stands

https://www.arhon.gr/proboli-diafimisi/diafimistika-stands/
https://www.arhon.gr/proboli-diafimisi/diafimistika-stands/stand-el-4-el.html
https://www.arhon.gr/proboli-diafimisi/diafimistika-stands/


THE NEW YOU

Ακρυλικά Μπούστα

text

THE NEW YOU

Προσφορά

2+1 ΔΩΡΟ

https://www.arhon.gr/mpousta-vitrinas/mpousta-akrulika/
https://www.arhon.gr/mpousta-vitrinas/mpousta-akrulika/
https://www.arhon.gr/mpousta-vitrinas/mpousta-akrulika/
https://www.arhon.gr/mpousta-vitrinas/mpousta-akrulika/
https://www.arhon.gr/mpousta-vitrinas/mpousta-akrulika/vasi-thoraka-akrulikou.html
https://www.arhon.gr/mpousta-vitrinas/mpousta-akrulika/podia-gunaikeia-gia-jeans.html
https://www.arhon.gr/mpousta-vitrinas/mpousta-akrulika/kremastra-mpousto-gunaikeio.html
https://www.arhon.gr/prosfores-exoplismou-koukles/mpousta-prosfores/podia-kalson-prosfora.html
https://www.arhon.gr/mpousta-vitrinas/podia-kaltsas-kalson/podi-kalson-leuko.html
https://www.arhon.gr/mpousta-vitrinas/podia-kaltsas-kalson/podi-kaltsaki-gunaikeio.html


THE NEW YOU THE NEW YOUTHE NEW YOU

Προβολή Παπουτσιών

Stand για Bijoux

Επισκεφτείτε το www.arhon.gr για να δείτε όλη τη συλλογή

https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stand-papoutsion/set-baseis-papoutsion.html
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stand-papoutsion/vaseis-papoutsion-maures.html
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stand-papoutsion/set-lokses-baseis-papoutsion.html
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stand-papoutsion/kalapodi-akruliko.html
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stand-papoutsion/kalapodi-pedilo-psilo.html
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stands-kalogeroi/stand.html
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stands-bijoux/stand-bijoux-6.html
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stands-bijoux/
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stands-bijoux/
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stand-papoutsion/kalapodi-pedilo.html
https://www.arhon.gr/stands-kalogeroi-rouxon/stand-papoutsion/forma-podiou-diafani.html
http://www.arhon.gr/


πλήρως λειτουργικά

με πληθώρα εξαρτημάτων

μοντέρνο σχεδιάσμο

 

Πάντα στις καλύτερες τιμές και...ετοιμοπαράδοτα!

Σας παρουσιάζουμε όλα τα νέα σχέδια σε
συστήματα ραφιών & εξοπλισμό καταστημάτων

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το κατάστημα σας.. Το εξειδικευμένο προσωπικό

μας θα σας προτείνει τις ιδανικές λύσεις για τον χώρο σας



Svedese

Το σύστημα Svedese αποτελείται

από minimal Stand-Γόνδολες,

κατασκευασμένες από σωλήνα

πάχους Φ22, σε μαύρο ματ χρώμα.

 

Διατίθονται σε δύο διαστάσεις:

Γόνδολα μήκους 64cm και γόνδολα

μήκος 104cm, με ύψος 183cm και

πλάτος 42,5cm.

Μπορείτε λοιπόν να τοποθετήσετε

τις γόνδολες στον τοίχο, την μια 

δίπλα στην άλλη και να σχηματίσετε

έτσι ένα σύστημα τοίχου, άκρως 

μοντέρνο και λειτουργικό. 

 

Διαθέτει κρέμαση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης και έως 4 ράφιών μελαμίνης

ώστε να δημιουργήσετε μια ραφιέρα, ιδανική για την προβολή υποδημάτων ή τσαντών..



Max Alu

...και σε μαύρο

Σύστημα αλουμινίου με δεκάδες εξαρτήματα. Μοντέρνο, εντυπωσιακό και λειτουργικό



Ring

Ένα από τα πιο μινιμαλιστικά και

λειτουργικά συστήματα.

Πιάνει πάτωμα-ταβάνι και είναι ιδανικό

όχι μόνο για τους εσωτερικούς

χώρους του καταστήματος, αλλά

κυρίως για πίσω βιτρίνας.

 

 Χάρη στο σύστημα Ring μπορείτε

τώρα να  εκμεταλλευτείτε όμορφα,

οικονομικά και λειτουργικά τον χώρο

πίσω από τη  βιτρίνα, δημιουργώντας

και εκεί κρεμάσεις και ράφια για να

τοποθετήσετε τα προϊόντα σας.

Με τέλειο φινίρισμα και φινέτσα

χρωμίου, είναι πολύ ευέλικτο καθώς

διαθέτει εξαρτήματα που

μετακινούνται κάθε φορά στο

επιθυμητό ύψος ώστε να καλύπτουν

πάντα τις ανάγκες σας.



Industrial Bronze

Μία μοντέρνα επιλογή για

τα καταστήματα ένδυσης. 

Με τέλειο φινίρισμα σε ένα

άκρως εντυπωσιακό

μπρονζέ χρώμα, όπως

προστάζει η μόδα του 2020!



Slat Wall Panel

Πάνελ μελαμίνης σε διαστάσεις 60x120h και 90x120h, σε 7 χρώματα...ετοιμοπαράδοτα! 

 

MDF Panel 90x120h στα  25€

με τα φιλετάκια του!

Διαθέσιμο σε 2 χρώματα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εξαρτήματα

που θα καλύψουν

τις ανάγκες κάθε

καταστήματος



Presto


