Μαξιλάρια
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0041

Μαξιλάρι καρδιά µε 6 δικές σας
φωτογ ραφίες

20.00

print_0042

Μαξιλάρι καρδιά µε µία φωτογ ραφία της
επιλογ ής σας

15.00

print_0043

Μαξιλάρι µε την φωτογ ραφία και το όνοµα
11.50
σας µέσα σε καρδούλες

print_0044

Μαξιλάρι στρογ γ υλό µέγ εθος 37x37 µε δική
15.00
σας φωτογ ραφία

print_0045

Μαξιλάρι στρογ γ υλό µέγ εθος 37x37 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

20.00

print_0046

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 18x18 µε δική σας
φωτογ ραφία

9.00

print_0047

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 18x18 µε
φωτογ ραφία & κείµενο δικό σας

11.50

print_0048

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 21x21 µε εκτύπωση
φωτογ ραφίας

13.00

print_0049

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 21x21 µε
φωτογ ραφία & κείµενο της επιλογ ής σας

15.00

print_0050

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε δική σας
φωτογ ραφία

14.50

print_0051

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

18.00

print_0052

Μαξιλάρια Love µε την φωτογ ραφία σας

11.50

print_0118

Εκτύπωση φωτογ ραφίας και κειµένου σε
µαξιλάρι µε µέγ εθος 30Χ30

15.00

print_0119

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε µαξιλάρι µε
µέγ εθος 30Χ30

13.50

Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0034

Κούπες Love µε την φωτογ ραφία σας & το
8.00
δικό µας σχέδιο

print_0035

Λευκές Κούπες µε δική σας φωτογ ραφία
και το κείµενο της επιλογ ής σας

Εικόνα

Κούπες

print_0036

Κούπες µε την φωτογ ραφία σας & το

9.00
8.00

Εικόνα

print_0036

όνοµα σας µέσα σε καρδούλες

8.00

print_0038

Κούπες Χρωµατιστές µε εκτύπωση
φωτογ ραφίας

8.50

print_0040

Λευκές κούπες µε δική σας φωτογ ραφία.

7.00

print_0112

Χρωµατιστές κούπες µε δική σας
φωτογ ραφία και το κείµενο της επιλογ ής
σας.

10.00

Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0071

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 19x26

8.00

print_0072

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 19x28

7.00

print_0073

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 20x26 µε βάση
(Οριζόντια Φωτογ ραφία)

12.50

print_0074

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 27x39 µε βάση
(Οριζόντια Φωτογ ραφία)

20.00

print_0075

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 29x20

9.00

print_0076

Παζλ Ορθογ ώνιο µέγ εθος 38x26

15.00

print_0077

Παζλ σε σχήµα καρδιάς µέγ εθος 20x19 µε
βάση

11.50

print_0078

Παζλ σε σχήµα καρδιάς χωρίς βάση

8.00

Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0004

Mousepad Ορθογ ώνιο µέγ εθος 22x18

7.00

print_0005

Mousepad Ορθογ ώνιο µέγ εθος 27x20

9.00

print_0006

Mousepad σε σχήµα καρδιάς

7.00

Παζλ
Εικόνα

Mousepad
Εικόνα

Είδη Καπνιστού
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

Εικόνα

print_0016

Θήκη Καπνού µε εκτύπωση φωτογ ραφίας
(Υφασµάτινη)

print_0017

Θήκη Καπνού µε την δική σας φωτογ ραφία.
15.00
(Δερµατίνη σε διάφορα Χρώµατα)

print_0098

Τσιγ αροθήκη (Ταµπακιέρα) µε την
φωτογ ραφία σας

13.00

13.00

Χιονόµπαλες
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0007

Photo Led που αλλάζει χρώµατα

9.00

print_0039

Κουτί χιονόµπαλα σε σχήµα καρδιάς µε
χώρο αποθήκευσης

9.00

print_0100

Χιονόµπαλα (Baby) γ ια αγ όρι σε Σιέλ χρώµα 8.50

print_0101

Χιονόµπαλα (Baby) γ ια κορίτσι σε Ροζ
χρώµα

8.50

print_0102

Χιονόµπαλα Wedding

8.50

print_0103

Χιονόµπαλα απλή µε καρδούλες µέγ εθος
φωτογ ραφίας 5x9

7.00

print_0104

Χιονόµπαλα απλή µε καρδούλες µέγ εθος
φωτογ ραφίας 6.5x6.5

7.00

print_0105

Χιονόµπαλα απλή µε χιόνι µέγ εθος
φωτογ ραφίας 5x9

7.00

print_0106

Χιονόµπαλα Κορνίζα (I Love You) µέγ εθος
φωτογ ραφίας 10x10

11.00

print_0107

Χιονόµπαλα Κορνίζα (Μέγ εθος
Φωτογ ραφίας 10x15)

12.00

print_0108

Χιονόµπαλα Κορνίζα µέγ εθος
φωτογ ραφίας 10x10 χιόνι της επιλογ ής
σας

11.00

print_0109

Χιονόµπαλα Κορνίζα µέγ εθος
6.50
φωτογ ραφίας 9.5x6 χιόνι της επιλογ ής σας

print_0110

Χιονόµπαλα µε χορτάρι ποδοσφαίρου

12.00

print_0111

Χιονόµπαλα σε σχήµα καρδιάς

7.00

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

Εικόνα

Μπρελόκ
Κωδικός

Εικόνα

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0054

Μπρελόκ Ασηµί γ ια δύο φωτογ ραφίες

4.50

print_0055

Μπρελόκ Διάφανο Πλαστικό γ ια δύο
φωτογ ραφίες

3.00

print_0056

Μπρελόκ Καρδιά Εκτύπωση σε µια µεριά

3.00

print_0057

Μπρελόκ σε σχήµα πάζλ µε εκτύπωση σε
δύο µεριές

5.00

print_0058

Μπρελόκ στρογ γ υλό µε εκτύπωση σε δύο
µεριές

5.00

print_0059

Μπρελόκ στρογ γ υλό µε εκτύπωση σε µία
µεριά

3.00

print_0060

Μπρελόκ τετράγ ωνο MDF

5.00

print_0061

Μπρελόκ τετράγ ωνο αλουµίνιο

4.00

print_0062

Μπρελόκ χρωµατιστα από καουτσούκ

4.00

print_0117

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε µπρελόκ µε
δερµατίνη

5.00

(SKU)

Εικόνα

Επιπλέον Προιόντα
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

print_0008

Εκτύπωση σε µαξιλάρι (Έτοιµα Σχέδια γ ια
9.00
ερωτευµένους)

print_0037

Κούπες Σκυλάκια (Με δικό µας σχέδιο)

Τιµή

Εικόνα

8.00

Επιπλέον Προιόντα - Χριστουγεννιάτικα Στολίδια
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

christmas_001

Νιφάδα Χιονιού σε σχήµα Στρογ γ υλό ή
Ρόµβου

5.50

christmas_002

Χριστουγ εννιάτικη µπάλα µε την
6.00
φωτογ ραφία σας σε µέγ εθος (7,5εκ Χ 7,5εκ)

christmas_003

Χριστουγ εννιάτικη µπάλα µε την
7.00
φωτογ ραφία σας σε µέγ εθος (9,7εκ Χ 9,7εκ)

Χριστουγ εννιάτικη Κούπα #1 µε στολίδια
christmas_004 στην µία µεριά και την φωτογ ραφία της
επιλογ ής σας στην άλλη

8.00

Εικόνα

Χριστουγ εννιάτικη Κούπα #2 µε στολίδια
christmas_005 στην µία µεριά και την φωτογ ραφία της
επιλογ ής σας στην άλλη
Χριστουγ εννιάτικη Κούπα #3 µε στολίδια
christmas_006 στην µία µεριά και την φωτογ ραφία της
επιλογ ής σας στην άλλη
Χριστουγ εννιάτικη Κούπα #4 µε στολίδια
christmas_007 στην µία µεριά και την φωτογ ραφία της
επιλογ ής σας στην άλλη
Χριστουγ εννιάτικη Κούπα #5 µε στολίδια
christmas_008 στην µία µεριά και την φωτογ ραφία της
επιλογ ής σας στην άλλη

8.00

8.00

8.00

8.00

christmas_009

Στολίδια διάφανα σε σχήµα καρδιάς µε την
6.50
φωτογ ραφία σας

christmas_010

Διάφανα Στολίδια σε σχήµα αστέρι µε την
6.50
φωτογ ραφία σας

Διάφανα Στολίδια σε σχήµα καρδιάς µε
christmas_011 καµπάνα & κορδέλα µε την φωτογ ραφία
σας
Διάφανα Στολίδια σε σχήµα αστεριού µε
christmas_012 καµπάνα & κορδέλα µε την φωτογ ραφία
σας

6.00

6.00

Επιπλέον Προιόντα - Πορτοφόλια & Νεσεσέρ
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0063

Νεσεσέρ Θήκη µέγ εθος 20Χ12 (Γαλάζιο)

10.00

print_0064

Νεσεσέρ Θήκη µέγ εθος 20Χ12 (Μπλε)

10.00

print_0065

Νεσεσέρ Θήκη µέγ εθος 20Χ12 (Τζιν Σκούρο) 10.00

print_0066

Νεσεσέρ µε εκτύπωση και από τις δύο
µεριές µε κιτρινες ραφές

10.00

print_0067

Νεσεσέρ µε θήκη µε εκτύπωση και από τις
δύο µεριές µε κόκκινες ραφές

10.00

print_0068

Νεσεσέρ µε µέγ εθος 10Χ13 (Γαλάζιο)

7.00

print_0069

Νεσεσέρ µε µέγ εθος 10Χ13 (Κόκκινο)

7.00

print_0070

Νεσεσέρ µε µέγ εθος 10Χ13 (Μαύρο)

7.00

print_0092

Πορτοφόλι Δερµατίνι

13.00

Εικόνα

print_0093

Πορτοφόλι Δερµατίνι Μεγ άλο

20.00

print_0094

Πορτοφόλι Υφασµάτινο σε Κόκκινο χρώµα 13.00

print_0095

Πορτοφόλι Υφασµάτινο σε Μπλε χρώµα

print_0097

Σηµειωµατάριο µε εκτύπωση φωτογ ραφίας 12.00

13.00

Επιπλέον Προιόντα - Πέτρες & Ξύλινα
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0010

Εκτύπωση σε Πέτρα µε διαστάσεις 14x19

17.00

print_0029

Κορνίζα Ξύλινη µε φωτογ ραφία τυποµένη
πάνω στο ξύλο

13.00

print_0030

Κορνίζα Ξύλινη Τετράγ ωνη µε
φωτογ ραφία τυποµένη πάνω στο ξύλο

13.50

print_0079

Πέτρα µέγ εθος 20x20

20.00

print_0080

Πέτρα τετράγ ωνη 15x15

17.00

print_0081

Πέτρα τετράγ ωνη 20x20

20.00

print_0082

Πλακάκι µε ξύλινη βάση

15.00

Εικόνα

Επιπλέον Προιόντα - Ρολόγια
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0096

Ρολόι επιτοίχιο µε δική σας φωτογ ραφία
(Στρογ γ υλό)

17.00

Εικόνα

Επιπλέον Προιόντα - Καµβάς
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0014

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε Τελαρωµένο
Καµβά

15.00

Εικόνα

Επιπλέον Προιόντα - Κορνίζες για µία φωτογραφία
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0018

Κορνίζα Love (Ξύλινη Λάκα)

15.50

Εικόνα

print_0019

Κορνίζα Love (Πλαστική)

9.00

print_0022

Κορνίζα Ξύλινη (Post it) γ ια φωτογ ραφία
13x18

12.00

print_0023

Κορνίζα ξύλινη λευκή γ ια αγ όρι - κορίτσι
σε µπλε και ροζ χρώµα αντίστοιχα

12.50

print_0024

Κορνίζα Ξύλινη Λευκή γ ια κάθετη
φωτογ ραφία

11.50

print_0025

Κορνίζα Ξύλινη Λευκή γ ια οριζόντια
φωτογ ραφία 13x18

11.50

print_0026

Κορνίζα Ξύλινη Λευκή µε λουλούδια
χρωµατιστά γ ια φωτογ ραφίες 13x18

11.50

print_0027

Κορνίζα ξύλινη λευκή µε όµορφο πλαίσιο ,
κόκκινη καρδιά & γ ραµµένο το I Love you

12.50

print_0028

Κορνίζα Ξύλινη µε τριαντάφυλλα γ ια
φωτογ ραφία 13x18

12.50

print_0031

Κορνίζα σε σχήµα µπάλας ποδοσφαίρου

12.50

print_0114

Κορνίζα Love λευκή µε κόκκινες καρδιές γ ια
11.00
κάθετη φωτογ ραφία

print_0115

Κορνίζα αποφοίτησης γ ια αγ όρια &
κορίτσια

12.50

print_0116

Κορνίζα γ ια τον καλύτερο Μπαµπά του
κόσµου !!

12.50

Επιπλέον Προιόντα - Κορνίζες για πολλές φωτογραφίες
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0020

Κορνίζα γ ια φωτογ ραφίες µε τους µήνες
(γ ια νεογ έννητο αγ οράκι) Μπλε

19.50

print_0021

Κορνίζα γ ια φωτογ ραφίες µε τους µήνες
(γ ια νεογ έννητο κοριτσάκι) Ροζ

19.50

print_0083

Πολυκορνίζα Ξύλινη µε καρδιά (4
Φωτογ ραφίες)

19.50

print_0084

Πολυκορνίζα σε Γαλάζιο Χρώµα (6
Φωτογ ραφίες)

15.00

print_0085

Πολυκορνίζα σε Λευκό Χρώµα (6
Φωτογ ραφίες)

15.00

print_0086

Πολυκορνίζα σε Λευκό Χρώµα πλαστική (6
15.00
Φωτογ ραφίες)

Εικόνα

print_0087
print_0088

print_0089

Πολυκορνίζα σε Ροζ Χρώµα (6
Φωτογ ραφίες)
Πολυκορνίζα τοίχου µε 4 φωτογ ραφίες
όπου η µία είναι µέσα σε µια όµορφη
κόκκινη καρδιά.
Πολυκορνίζα τοίχου µε 4 φωτογ ραφίες
όπου η µία είναι µέσα σε µια όµορφη
κόκκινη καρδιά.

15.00
14.00

18.50

print_0090

Πολυκορνίζα τοίχου τετράγ ωνη Λευκή (4
Φωτογ ραφίες)

13.00

print_0091

Πολυκορνίζα τοίχου τετράγ ωνη σε
διάφορα χρώµατα (4 Φωτογ ραφίες)

13.00

print_0113

Πολυκορνίζα τοίχου µε 3 οριζόντιες
φωτογ ραφίες όπου η µία είναι κάτω από
την άλλη.

18.50

Επιπλέον Προιόντα - Πάπυρος
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0099

Υφασµάτινος Πάπυρος µε την δική σας
φωτογ ραφία

13.00

Εικόνα

Επιπλέον Προιόντα - Κουµπαράς
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0032

Κουµπαράς µε δική σας φωτογ ραφία

9.00

Εικόνα

Επιπλέον Προιόντα - Θήκες Κινητών
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0015

Θήκες Iphone µε την φωτογ ραφία σας

10.00

Εικόνα

Επιπλέον Προιόντα - Αρκουδάκια
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0011

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε αρκουδάκι

9.00

print_0012

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε Λαγ ό

14.00

print_0013

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε λαγ ουδάκι

14.00

Εικόνα

Επιπλέον Προιόντα - Album
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

Εικόνα

print_0001

Album που γ ίνεται κορνίζα γ ια αγ όρι
(Μπλε)

16.50

print_0002

Album που γ ίνεται κορνίζα γ ια κορίτσι
(Ροζ)

16.50

print_0003

Album που γ ίνεται κορνίζα γ ια
φωτογ ραφίες 10x15

15.50

Επιπλέον Προιόντα - Εκτυπώσιµα προϊόντα από δικές µας ιδέες.
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

print_0008

Εκτύπωση σε µαξιλάρι (Έτοιµα Σχέδια γ ια
9.00
ερωτευµένους)

print_0009

Εκτύπωση σε κούπα (Έτοιµα Σχέδια)

7.00

print_0033

Κούπες Love ( Με δικό µας σχέδιο)

9.00

print_0037

Κούπες Σκυλάκια (Με δικό µας σχέδιο)

8.00

print_0053

Μαξιλάρια µε έτοιµα σχέδια

9.00

Τιµή

Εικόνα

Δώρα για την Γυναίκα
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0004

Mousepad Ορθογ ώνιο µέγ εθος 22x18

7.00

print_0005

Mousepad Ορθογ ώνιο µέγ εθος 27x20

9.00

print_0014

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε Τελαρωµένο
Καµβά

15.00

print_0016

Θήκη Καπνού µε εκτύπωση φωτογ ραφίας
(Υφασµάτινη)

13.00

print_0017

Θήκη Καπνού µε την δική σας φωτογ ραφία.
15.00
(Δερµατίνη σε διάφορα Χρώµατα)

print_0018

Κορνίζα Love (Ξύλινη Λάκα)

15.50

print_0027

Κορνίζα ξύλινη λευκή µε όµορφο πλαίσιο ,
κόκκινη καρδιά & γ ραµµένο το I Love you

12.50

print_0028

Κορνίζα Ξύλινη µε τριαντάφυλλα γ ια
φωτογ ραφία 13x18

12.50

print_0034

Κούπες Love µε την φωτογ ραφία σας & το
8.00
δικό µας σχέδιο

Εικόνα

print_0035

Λευκές Κούπες µε δική σας φωτογ ραφία
και το κείµενο της επιλογ ής σας

9.00

print_0036

Κούπες µε την φωτογ ραφία σας & το
όνοµα σας µέσα σε καρδούλες

8.00

print_0038

Κούπες Χρωµατιστές µε εκτύπωση
φωτογ ραφίας

8.50

print_0039

Κουτί χιονόµπαλα σε σχήµα καρδιάς µε
χώρο αποθήκευσης

9.00

print_0040

Λευκές κούπες µε δική σας φωτογ ραφία.

7.00

print_0041

Μαξιλάρι καρδιά µε 6 δικές σας
φωτογ ραφίες

20.00

print_0042

Μαξιλάρι καρδιά µε µία φωτογ ραφία της
επιλογ ής σας

15.00

print_0043

Μαξιλάρι µε την φωτογ ραφία και το όνοµα
11.50
σας µέσα σε καρδούλες

print_0045

Μαξιλάρι στρογ γ υλό µέγ εθος 37x37 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

20.00

print_0050

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε δική σας
φωτογ ραφία

14.50

print_0051

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

18.00

print_0052

Μαξιλάρια Love µε την φωτογ ραφία σας

11.50

print_0056

Μπρελόκ Καρδιά Εκτύπωση σε µια µεριά

3.00

print_0057

Μπρελόκ σε σχήµα πάζλ µε εκτύπωση σε
δύο µεριές

5.00

print_0058

Μπρελόκ στρογ γ υλό µε εκτύπωση σε δύο
µεριές

5.00

print_0063

Νεσεσέρ Θήκη µέγ εθος 20Χ12 (Γαλάζιο)

10.00

print_0064

Νεσεσέρ Θήκη µέγ εθος 20Χ12 (Μπλε)

10.00

print_0065

Νεσεσέρ Θήκη µέγ εθος 20Χ12 (Τζιν Σκούρο) 10.00

print_0067

Νεσεσέρ µε θήκη µε εκτύπωση και από τις
δύο µεριές µε κόκκινες ραφές

10.00

print_0068

Νεσεσέρ µε µέγ εθος 10Χ13 (Γαλάζιο)

7.00

print_0069

Νεσεσέρ µε µέγ εθος 10Χ13 (Κόκκινο)

7.00

print_0070

Νεσεσέρ µε µέγ εθος 10Χ13 (Μαύρο)

7.00

print_0071

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 19x26

8.00

print_0077

Παζλ σε σχήµα καρδιάς µέγ εθος 20x19 µε
βάση

11.50

print_0078

Παζλ σε σχήµα καρδιάς χωρίς βάση

8.00

print_0088

Πολυκορνίζα τοίχου µε 4 φωτογ ραφίες
όπου η µία είναι µέσα σε µια όµορφη
κόκκινη καρδιά.

14.00

print_0092

Πορτοφόλι Δερµατίνι

13.00

print_0093

Πορτοφόλι Δερµατίνι Μεγ άλο

20.00

print_0102

Χιονόµπαλα Wedding

8.50

print_0104

Χιονόµπαλα απλή µε καρδούλες µέγ εθος
φωτογ ραφίας 6.5x6.5

7.00

print_0105

Χιονόµπαλα απλή µε χιόνι µέγ εθος
φωτογ ραφίας 5x9

7.00

print_0108

Χιονόµπαλα Κορνίζα µέγ εθος
φωτογ ραφίας 10x10 χιόνι της επιλογ ής
σας

11.00

print_0111

Χιονόµπαλα σε σχήµα καρδιάς

7.00

print_0113

Πολυκορνίζα τοίχου µε 3 οριζόντιες
φωτογ ραφίες όπου η µία είναι κάτω από
την άλλη.

18.50

Δώρα για τον Άνδρα
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0004

Mousepad Ορθογ ώνιο µέγ εθος 22x18

7.00

print_0005

Mousepad Ορθογ ώνιο µέγ εθος 27x20

9.00

Εικόνα

print_0010

Εκτύπωση σε Πέτρα µε διαστάσεις 14x19

17.00

print_0014

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε Τελαρωµένο
Καµβά

15.00

print_0015

Θήκες Iphone µε την φωτογ ραφία σας

10.00

print_0016

Θήκη Καπνού µε εκτύπωση φωτογ ραφίας
(Υφασµάτινη)

13.00

print_0017

Θήκη Καπνού µε την δική σας φωτογ ραφία.
15.00
(Δερµατίνη σε διάφορα Χρώµατα)

print_0018

Κορνίζα Love (Ξύλινη Λάκα)

print_0034

Κούπες Love µε την φωτογ ραφία σας & το
8.00
δικό µας σχέδιο

print_0035

Λευκές Κούπες µε δική σας φωτογ ραφία
και το κείµενο της επιλογ ής σας

9.00

print_0038

Κούπες Χρωµατιστές µε εκτύπωση
φωτογ ραφίας

8.50

print_0040

Λευκές κούπες µε δική σας φωτογ ραφία.

7.00

print_0043

Μαξιλάρι µε την φωτογ ραφία και το όνοµα
11.50
σας µέσα σε καρδούλες

print_0044

Μαξιλάρι στρογ γ υλό µέγ εθος 37x37 µε δική
15.00
σας φωτογ ραφία

print_0045

Μαξιλάρι στρογ γ υλό µέγ εθος 37x37 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

20.00

print_0050

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε δική σας
φωτογ ραφία

14.50

print_0051

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

18.00

print_0052

Μαξιλάρια Love µε την φωτογ ραφία σας

11.50

print_0055

Μπρελόκ Διάφανο Πλαστικό γ ια δύο
φωτογ ραφίες

3.00

print_0058

Μπρελόκ στρογ γ υλό µε εκτύπωση σε δύο
µεριές

5.00

print_0059

Μπρελόκ στρογ γ υλό µε εκτύπωση σε µία
µεριά

3.00

15.50

print_0060

Μπρελόκ τετράγ ωνο MDF

5.00

print_0061

Μπρελόκ τετράγ ωνο αλουµίνιο

4.00

print_0062

Μπρελόκ χρωµατιστα από καουτσούκ

4.00

print_0071

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 19x26

8.00

print_0074

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 27x39 µε βάση
(Οριζόντια Φωτογ ραφία)

20.00

print_0075

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 29x20

9.00

print_0076

Παζλ Ορθογ ώνιο µέγ εθος 38x26

15.00

print_0079

Πέτρα µέγ εθος 20x20

20.00

print_0080

Πέτρα τετράγ ωνη 15x15

17.00

print_0081

Πέτρα τετράγ ωνη 20x20

20.00

print_0082

Πλακάκι µε ξύλινη βάση

15.00

print_0095

Πορτοφόλι Υφασµάτινο σε Μπλε χρώµα

13.00

print_0098

Τσιγ αροθήκη (Ταµπακιέρα) µε την
φωτογ ραφία σας

13.00

print_0116

Κορνίζα γ ια τον καλύτερο Μπαµπά του
κόσµου !!

12.50

Δώρα για ερωτευµένους
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0003

Album που γ ίνεται κορνίζα γ ια
φωτογ ραφίες 10x15

15.50

print_0004

Mousepad Ορθογ ώνιο µέγ εθος 22x18

7.00

print_0017

Θήκη Καπνού µε την δική σας φωτογ ραφία.
15.00
(Δερµατίνη σε διάφορα Χρώµατα)

print_0018

Κορνίζα Love (Ξύλινη Λάκα)

15.50

Εικόνα

print_0019

Κορνίζα Love (Πλαστική)

9.00

print_0024

Κορνίζα Ξύλινη Λευκή γ ια κάθετη
φωτογ ραφία

11.50

print_0025

Κορνίζα Ξύλινη Λευκή γ ια οριζόντια
φωτογ ραφία 13x18

11.50

print_0027

Κορνίζα ξύλινη λευκή µε όµορφο πλαίσιο ,
κόκκινη καρδιά & γ ραµµένο το I Love you

12.50

print_0028

Κορνίζα Ξύλινη µε τριαντάφυλλα γ ια
φωτογ ραφία 13x18

12.50

print_0034

Κούπες Love µε την φωτογ ραφία σας & το
8.00
δικό µας σχέδιο

print_0035

Λευκές Κούπες µε δική σας φωτογ ραφία
και το κείµενο της επιλογ ής σας

9.00

print_0036

Κούπες µε την φωτογ ραφία σας & το
όνοµα σας µέσα σε καρδούλες

8.00

print_0038

Κούπες Χρωµατιστές µε εκτύπωση
φωτογ ραφίας

8.50

print_0039

Κουτί χιονόµπαλα σε σχήµα καρδιάς µε
χώρο αποθήκευσης

9.00

print_0040

Λευκές κούπες µε δική σας φωτογ ραφία.

7.00

print_0041

Μαξιλάρι καρδιά µε 6 δικές σας
φωτογ ραφίες

20.00

print_0042

Μαξιλάρι καρδιά µε µία φωτογ ραφία της
επιλογ ής σας

15.00

print_0043

Μαξιλάρι µε την φωτογ ραφία και το όνοµα
11.50
σας µέσα σε καρδούλες

print_0045

Μαξιλάρι στρογ γ υλό µέγ εθος 37x37 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

20.00

print_0050

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε δική σας
φωτογ ραφία

14.50

print_0051

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

18.00

print_0052

Μαξιλάρια Love µε την φωτογ ραφία σας

11.50

print_0056

Μπρελόκ Καρδιά Εκτύπωση σε µια µεριά

3.00

print_0077

Παζλ σε σχήµα καρδιάς µέγ εθος 20x19 µε

11.50

print_0077

βάση

11.50

print_0078

Παζλ σε σχήµα καρδιάς χωρίς βάση

8.00

print_0083

Πολυκορνίζα Ξύλινη µε καρδιά (4
Φωτογ ραφίες)

19.50

print_0088

Πολυκορνίζα τοίχου µε 4 φωτογ ραφίες
όπου η µία είναι µέσα σε µια όµορφη
κόκκινη καρδιά.

14.00

print_0103

Χιονόµπαλα απλή µε καρδούλες µέγ εθος
φωτογ ραφίας 5x9

7.00

print_0104

Χιονόµπαλα απλή µε καρδούλες µέγ εθος
φωτογ ραφίας 6.5x6.5

7.00

print_0106

Χιονόµπαλα Κορνίζα (I Love You) µέγ εθος
φωτογ ραφίας 10x10

11.00

print_0107

Χιονόµπαλα Κορνίζα (Μέγ εθος
Φωτογ ραφίας 10x15)

12.00

print_0108

Χιονόµπαλα Κορνίζα µέγ εθος
φωτογ ραφίας 10x10 χιόνι της επιλογ ής
σας

11.00

print_0111

Χιονόµπαλα σε σχήµα καρδιάς

7.00

print_0113

Πολυκορνίζα τοίχου µε 3 οριζόντιες
φωτογ ραφίες όπου η µία είναι κάτω από
την άλλη.

18.50

print_0114

Κορνίζα Love λευκή µε κόκκινες καρδιές γ ια
11.00
κάθετη φωτογ ραφία

Δώρα για τον Παππού & την Γιαγιά
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0001

Album που γ ίνεται κορνίζα γ ια αγ όρι
(Μπλε)

16.50

print_0002

Album που γ ίνεται κορνίζα γ ια κορίτσι
(Ροζ)

16.50

print_0004

Mousepad Ορθογ ώνιο µέγ εθος 22x18

7.00

print_0005

Mousepad Ορθογ ώνιο µέγ εθος 27x20

9.00

print_0014

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε Τελαρωµένο
Καµβά

15.00

print_0020

Κορνίζα γ ια φωτογ ραφίες µε τους µήνες
(γ ια νεογ έννητο αγ οράκι) Μπλε

19.50

Εικόνα

print_0021

Κορνίζα γ ια φωτογ ραφίες µε τους µήνες
(γ ια νεογ έννητο κοριτσάκι) Ροζ

19.50

print_0023

Κορνίζα ξύλινη λευκή γ ια αγ όρι - κορίτσι
σε µπλε και ροζ χρώµα αντίστοιχα

12.50

print_0026

Κορνίζα Ξύλινη Λευκή µε λουλούδια
χρωµατιστά γ ια φωτογ ραφίες 13x18

11.50

print_0035

Λευκές Κούπες µε δική σας φωτογ ραφία
και το κείµενο της επιλογ ής σας

9.00

print_0038

Κούπες Χρωµατιστές µε εκτύπωση
φωτογ ραφίας

8.50

print_0040

Λευκές κούπες µε δική σας φωτογ ραφία.

7.00

print_0045

Μαξιλάρι στρογ γ υλό µέγ εθος 37x37 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

20.00

print_0050

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε δική σας
φωτογ ραφία

14.50

print_0051

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

18.00

print_0054

Μπρελόκ Ασηµί γ ια δύο φωτογ ραφίες

4.50

print_0055

Μπρελόκ Διάφανο Πλαστικό γ ια δύο
φωτογ ραφίες

3.00

print_0096

Ρολόι επιτοίχιο µε δική σας φωτογ ραφία
(Στρογ γ υλό)

17.00

print_0099

Υφασµάτινος Πάπυρος µε την δική σας
φωτογ ραφία

13.00

print_0100

Χιονόµπαλα (Baby) γ ια αγ όρι σε Σιέλ χρώµα 8.50

print_0101

Χιονόµπαλα (Baby) γ ια κορίτσι σε Ροζ
χρώµα

8.50

print_0116

Κορνίζα γ ια τον καλύτερο Μπαµπά του
κόσµου !!

12.50

Δώρα για Παιδιά
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0001

Album που γ ίνεται κορνίζα γ ια αγ όρι
(Μπλε)

16.50

print_0002

Album που γ ίνεται κορνίζα γ ια κορίτσι
(Ροζ)

16.50

Εικόνα

print_0004

Mousepad Ορθογ ώνιο µέγ εθος 22x18

7.00

print_0005

Mousepad Ορθογ ώνιο µέγ εθος 27x20

9.00

print_0011

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε αρκουδάκι

9.00

print_0012

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε Λαγ ό

14.00

print_0013

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε λαγ ουδάκι

14.00

print_0014

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε Τελαρωµένο
Καµβά

15.00

print_0020

Κορνίζα γ ια φωτογ ραφίες µε τους µήνες
(γ ια νεογ έννητο αγ οράκι) Μπλε

19.50

print_0021

Κορνίζα γ ια φωτογ ραφίες µε τους µήνες
(γ ια νεογ έννητο κοριτσάκι) Ροζ

19.50

print_0023

Κορνίζα ξύλινη λευκή γ ια αγ όρι - κορίτσι
σε µπλε και ροζ χρώµα αντίστοιχα

12.50

print_0031

Κορνίζα σε σχήµα µπάλας ποδοσφαίρου

12.50

print_0032

Κουµπαράς µε δική σας φωτογ ραφία

9.00

print_0035

Λευκές Κούπες µε δική σας φωτογ ραφία
και το κείµενο της επιλογ ής σας

9.00

print_0038

Κούπες Χρωµατιστές µε εκτύπωση
φωτογ ραφίας

8.50

print_0040

Λευκές κούπες µε δική σας φωτογ ραφία.

7.00

print_0045

Μαξιλάρι στρογ γ υλό µέγ εθος 37x37 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

20.00

print_0050

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε δική σας
φωτογ ραφία

14.50

print_0051

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

18.00

print_0055

Μπρελόκ Διάφανο Πλαστικό γ ια δύο
φωτογ ραφίες

3.00

print_0071

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 19x26

8.00

print_0072

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 19x28

7.00

print_0073

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 20x26 µε βάση
(Οριζόντια Φωτογ ραφία)

12.50

print_0075

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 29x20

9.00

print_0076

Παζλ Ορθογ ώνιο µέγ εθος 38x26

15.00

print_0099

Υφασµάτινος Πάπυρος µε την δική σας
φωτογ ραφία

13.00

print_0100

Χιονόµπαλα (Baby) γ ια αγ όρι σε Σιέλ χρώµα 8.50

print_0101

Χιονόµπαλα (Baby) γ ια κορίτσι σε Ροζ
χρώµα

8.50

print_0110

Χιονόµπαλα µε χορτάρι ποδοσφαίρου

12.00

Δώρα για κολλητούς
Κωδικός
(SKU)

Όνοµα Προϊόντος

Τιµή

print_0004

Mousepad Ορθογ ώνιο µέγ εθος 22x18

7.00

print_0011

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε αρκουδάκι

9.00

print_0014

Εκτύπωση φωτογ ραφίας σε Τελαρωµένο
Καµβά

15.00

print_0016

Θήκη Καπνού µε εκτύπωση φωτογ ραφίας
(Υφασµάτινη)

13.00

print_0017

Θήκη Καπνού µε την δική σας φωτογ ραφία.
15.00
(Δερµατίνη σε διάφορα Χρώµατα)

print_0022

Κορνίζα Ξύλινη (Post it) γ ια φωτογ ραφία
13x18

12.00

print_0026

Κορνίζα Ξύλινη Λευκή µε λουλούδια
χρωµατιστά γ ια φωτογ ραφίες 13x18

11.50

print_0032

Κουµπαράς µε δική σας φωτογ ραφία

9.00

print_0035

Λευκές Κούπες µε δική σας φωτογ ραφία
και το κείµενο της επιλογ ής σας

9.00

print_0038

Κούπες Χρωµατιστές µε εκτύπωση
φωτογ ραφίας

8.50

print_0040

Λευκές κούπες µε δική σας φωτογ ραφία.

7.00

Εικόνα

print_0045

Μαξιλάρι στρογ γ υλό µέγ εθος 37x37 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

20.00

print_0050

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε δική σας
φωτογ ραφία

14.50

print_0051

Μαξιλάρι Τετράγ ωνο 40x40 µε
φωτογ ραφία & κείµενο

18.00

print_0054

Μπρελόκ Ασηµί γ ια δύο φωτογ ραφίες

4.50

print_0062

Μπρελόκ χρωµατιστα από καουτσούκ

4.00

print_0071

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 19x26

8.00

print_0072

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 19x28

7.00

print_0075

Παζλ Ορθωγ όνιο µέγ εθος 29x20

9.00

print_0099

Υφασµάτινος Πάπυρος µε την δική σας
φωτογ ραφία

13.00

print_0110

Χιονόµπαλα µε χορτάρι ποδοσφαίρου

12.00

print_0115

Κορνίζα αποφοίτησης γ ια αγ όρια &
κορίτσια

12.50

print_0116

Κορνίζα γ ια τον καλύτερο Μπαµπά του
κόσµου !!

12.50

