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01.01.828 Τράπουλα Πλαστική Platinum Acetate (διπλή θήκη)

Modiano 100% plastic (big & small index)

01.01.460 Τράπουλα Πλαστική Old Trophy

Modiano 100% plastic

01.01.452 Τράπουλα Πλαστική Golden Trophy (διπλή θήκη)

Modiano 100% plastic

01.01.465 Τράπουλα Πλαστική Bike 61 Trophy

Modiano 100% plastic

01.01.829 Τράπουλα Πλαστική Texas Poker 4 mini index

Modiano 100% plastic

01.01.450 Τράπουλα Πλαστική Golden Trophy

Modiano 100% plastic

Η εταιρία μας, αποκλειστική αντιπρόσωπος του οί-

κου MODIANO, είναι εξειδικευμένη στο εμπόριο τρα-

πουλών και ειδών τζόγου αλλά και σε τάβλι, σκάκι 

και άλλα κλασικά επιτραπέζια παιχνίδια.

Με συμπληρωμένα 30 χρόνια λειτουργίας, ο στό-

χος μας παραμένει η ποιότητα, το ευρύ φάσμα και 

η αξιοπιστία των προϊόντων μας αλλά και η ιδιαίτερη 

προσοχή που δίνουμε στην επαγγελματική σχέση με 

τους συνεργάτες μας.

Η ακρίβεια στο σχεδιασμό των προϊόντων MODIANO, 

η εμπορική αξιοπιστία και μία εντυπωσιακή διαθεσι-

μότητα αγαθών κάνει τη σχέση μεταξύ τιμής και ποι-

ότητας των προϊόντων μας κορυφαία. Γι αυτό το λόγο 

απολαμβάνουμε την πρώτη θέση στην προτίμηση του 

Ελληνικού κοινού.

Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιεσδήποτε 

ειδικές απαιτήσεις πελατών, όσον αφορά διαφημι-

στικό, τουριστικό ή οτιδήποτε άλλο προϊόν μπορεί 

να μας ζητηθεί, όπως και να διαμορφώσουμε τη 

συσκευασία και την παραγωγή σε σχέση με τις εκά-

στοτε ανάγκες.

Για εμάς το παιχνίδι είναι πράγματι ένα σοβαρό θέμα. 

Γι’ αυτό το σήμα κατατεθέν μας είναι πάντα εγγύηση!



01.01.825 Τράπουλα Πλαστική Texas Poker 2 index

Modiano 100% plastic (8 χρώματα)

01.01.327 Τράπουλα Πλαστικοποιημένη

Modiano Πράσινη - Καφέ

01.01.348 Τράπουλα Πλαστικοποιημένη 

Modiano 99” Ruote

01.01.310 Τράπουλα Πλαστικοποιημένη

Modiano  Cristallo Σκούρο

01.01.311 Τράπουλα Πλαστικοποιημένη

Modiano Cristallo Λευκό

01.01.614 Τράπουλα Πλαστικοποιημένη 

Modiano Mini

01.01.826 Τράπουλα Πλαστική Texas Poker 4 index

Modiano 100% plastic (6 χρώματα)

01.01.380 Τράπουλα Πλαστικοποιημένη 

Modiano  Bridge - Canasta

01.01.374 Τράπουλα Πλαστικοποιημένη 

Modiano Texas Poker Hold’em

Modiano playing cards
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86.04.279 Ξύλινο κουτί Las Vegas

με 2 τράπουλες Modiano

86.05.123 Κουτί δερματίνης καφέ 

με 2 τράπουλες Modiano

86.04.149 Θήκη δερματίνης

με 2 τράπουλες Modiano

86.04.504 Θήκη ταξιδίου δερματίνης καφέ

με 2 τράπουλες Modiano

86.04.266 Ξύλινο κουτί

με 2 τράπουλες Modiano

86.04.298 Ξύλινο κουτί

με 2 τράπουλες Modiano

86.05.003 Ανακατευτήρας Τραπουλών

01.11.606 Πλαστική βάση 
για τραπουλόχαρτα 
35 cm 

01.11.605 Ξύλινη βάση 
για τραπουλόχαρτα 
50 cm 

01.11.602 Card holder - Deluxe 
Μαύρη πλαστική βάση 
για τραπουλόχαρτα

86.04.410 Ξύλινο Sabot Luxor 

01.11.301 Πλαστική B/J “CUT” Card PVC

01.11.902 Dealer Button 01.11.066 Ρολόι Poker

01.10.002 Μπλοκ μπιρίμπας με αρίθμηση

86.05.916 Sabot πλαστικό

01.10.001 Μπλοκ κουμ-καν με αρίθμηση

2 μεγέθη - 7 ή 8 γραμμών
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86.05.141 Μάρκες Dice 11,5 gr

86.05.180 Μεταλλικό κουτί με μάρκες 4 gr

σετ 100 μάρκες

86.05.182 Μεταλλικό κουτί με 200 μάρκες 4 gr

σετ 200 μάρκες + ταπέτο & 2 τράπουλες

86.02.907 Μάρκες πολυεστερικές σε διάφανη θήκη

σετ 200 μάρκες με αναγραφόμενο ποσό

86.05.142 Μάρκες Strip 11,5 gr

με αναγραφόμενο ποσό

86.05.144 Μάρκες Crown - “National” 13,5 gr

με αναγραφόμενο ποσό

86.05.304 Πλαστική θήκη με μάρκες 11,5 gr

σετ 100 μάρκες

86.05.150 Modiano Dice 14 gr. 

με αναγραφόμενο ποσό

01.11.910 Μάρκες Clear Vision 13,5 gr

με αναγραφόμενο ποσό

86.05.143 Μάρκες Leaves - Las Vegas 14 gr

με αναγραφόμενο ποσό

86.02.906 Μάρκες πολυεστερικές σε διάφανη θήκη

σετ 100 μάρκες με αναγραφόμενο ποσό

86.05.140 Μάρκες  Modiano Dice 11,5 gr.

με αναγραφόμενο ποσό

86.05.147 Μάρκες Triangles & Lines 13,5 gr

με logo της επιλογής σας



chips

86.05.500 Βαλίτσα Αλουμινίου με 500 Μάρκες

σετ 500 μάρκες +2 τράπουλες Modiano

86.04.224 Θήκη Δερματίνης με 95 Μάρκες Madreperla

σετ 95 μάρκες

86.05.650 Βαλίτσα Αλουμινίου με 300 Μάρκες

σετ 300 μάρκες +2 τράπουλες Modiano

86.04.415 Κουτί ξύλινο Radica με 200 Μάρκες 11,5 gr

σετ 200 μάρκες + 2 τράπουλες Modiano

86.04.268 Κουτί ξύλινο LAS VEGAS με 300 μάρκες dice 11,5 gr

σετ 300 μάρκες + 2 τράπουλες Modiano

86.05.300 Βαλίτσα Δερματίνης με 300 Μάρκες

σετ 300 μάρκες + 2 τράπουλες Modiano

86.05.200 Βαλίτσα αλουμινίου με 200 Μάρκες

σετ 200 μάρκες + 2 τράπουλες Modiano

86.04.318 Κασετίνα Ξύλινη Platinum με Μάρκες Madreperla

σετ 320 μάρκες + 2 τράπουλες



86.04.101 Τσόχα Platinum twill ribbon 

150 Χ 150 εκ. 1,50 x 1,50 μ. με σχέδια

felts
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86.04.005 Τσόχα με ρέλι 

150 X 220 εκ. 80% wool - 20% polyester

86.04.001 Τσόχα με ρέλι 

150 εκ. διάμετ. 80% wool - 20% polyester

86.04.901 Τσόχα με ρέλι 

150 X 150 εκ. 30% wool - 70% polyester

01.09.101 Τσόχα καφενείου 

150 X 150 εκ. με λάστιχο 1,30 μ.

86.04.903 Τσόχα με ρέλι  

150 X 200 εκ. 30% wool - 70% polyester

01.09.103 Τσόχα καφενείου

150 X 200 εκ. με λάστιχο 1,40 μ.

86.04.904 Τσόχα με ρέλι

150 X 220 εκ. 30% wool - 70% polyester

01.09.104 Τσόχα καφενείου 

150 X 220 εκ. με λάστιχο 1,50 μ. 

86.04.102  Τσόχα Platinum twill ribbon  

150 Χ 200 εκ. 1,50 x 2,00 μ. με σχέδια

86.05.006 Τραπέζι Poker Πτυσσόμενο στρογγυλό

στεφάνι 120 εκ.

86.05.005 Τραπέζι Poker Πτυσσόμενο οβάλ

στεφάνι 220 εκ.

tables
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86.04.010 Ζάρια Διαφανή μη αριθμημένα

18 χιλ. σε σετ των 100 τεμαχίων

01.03.002 Ζάρια Αστεράκι 16-18 χιλ. αριθμημένα

16-18 χιλ. με στρογγυλές γωνίες

dice - 
roulettes
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86.04.006 Ζάρια Διαφανή μη αριθμημένα. 

18 χιλ. σε σετ των 12 τεμαχίων

86.05.016 Ζάρια Διαφανή μη αριθμημένα

16 χιλ. σε σετ των 100 τεμαχίων

86.05.011 Κουπάκι Ζαριών

01.07.801 Γρόσσα Ζάρια λευκά για τάβλι

11 χιλ. 144 τεμάχια

86.04.009 Ζάρια Λευκά μη αριθμημένα

18 χιλ. σε σετ των 100 τεμαχίων

86.04.008 Ζάρια Λευκά μη αριθμημένα

18 χιλ. σε σετ των 12 τεμαχίων

86.04.011 Ζάρια μη Διαφανή μη αριθμημένα 

18 χιλ. σε σετ των 100 τεμαχίων

86.04.007 Ζάρια μη Διαφανή μη αριθμημένα 

18 χιλ. σε σετ των 12 τεμαχίων

86.04.40Β Σετ ρουλέτα 14” μαύρη σε ξυλινο κουτί

14” Ξύλινη

86.05.103 Σετ 5 σε 1 παιχνίδια σε μεταλλικό κουτί 



backgammon

τράπουλες | μάρκες | τσόχες | τραπέζια | ζάρια - ρουλέτες | πούλια | τάβλι | σκάκι | ντόμινο 

86.04.466 Τάβλι καπλαμάς καρυδιά DELUXE - 2 ρίγες

01.28.009 Τάβλι ελιά βαλίτσα

86.04.476 Τάβλι καπλαμάς καρυδιά DELUXE - ακτίνα

86.04.439 Τάβλι καπλαμάς καρυδιά DELUXE με θήκες

01.28.008 Τάβλι ελιά

86.04.434 Τάβλι καπλαμάς καρυδιά DELUXE

checkers

01.02.021 Πούλια  για Τάβλι απλά

σετ 30 τεμ. Πούλια  για Τάβλι απλά

01.86.281 Πούλια  για Τάβλι απλά μεσαία

σετ 30 τεμ.

01.86.036 Πούλια  για Τάβλι τύπου φίλντισι

σετ 30 τεμ.

01.86.282 Πούλια  για Τάβλι μεσαίο τύπου φίλντισι

σετ 30 τεμ.
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01.28.007 Τάβλι βαλίτσα καρυδιά 

01.28.004 Τάβλι μαόνι μεγάλο 01.28.Σ04 Τάβλι -σκάκι μαόνι μεγάλο

01.28.Σ06 Τάβλι -σκάκι καρυδιά

01.28.005 Τάβλι μαόνι βαλίτσα  

01.28.006 Τάβλι καρυδιά

01.28.002 Τάβλι γκραβούρα μεγάλο

6 σχέδια

86.07.003 Τάβλι Σκάκι καπλαμάς 01.07.Π01 Τάβλι - Σκάκι Custom made  

01.28.003 Τάβλι γκραβούρα μεσαίο

6 σχέδια

86.07.001 01.07.Μ01 01.07.S01 Τάβλι - Σκάκι Τυπωμένο 

Μεγάλο Μεσαίο Μικρό σε 3 μεγέθη

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη δημιουργία 
custom made τάβλι-σκάκι, ομάδων, συλλόγων, 

σωματείων, εταιριών και  επιχειρήσεων που 
επιθυμούν την προβολή τους μέσω ενός 

δημοφιλούς παιχνιδιού.



01.28.001 Τάβλι σκάκι τυπωμένο

6 σχέδια

86.04.299 Τάβλι deluxe βαλίτσα δερματίνης μαύρη με 
γκρι εσωτερικό

46 x 28 x 6 cm

86.04.110 Τάβλι deluxe βαλίτσα δερματίνης μαύρη με 
κόκκινο εσωτερικό

46 x 28 x 6 cm

86.04.112 Τάβλι deluxe βαλίτσα δερματίνης μαύρη με 
γκρι εσωτερικό

38 x 23 x 5.5 cm

86.04.111 Τάβλι deluxe βαλίτσα δερματίνης μαύρη με 
κόκκινο εσωτερικό

38 x 23 x 5.5 cm

τύπου καρυδιά με σκάκι τύπου φίλντισι

τύπου μαόνιτύπου ελιά

τύπου μαόνι τύπου καρυδιά

backgammon



01.11.293 Αναδιπλούμενη σκακιέρα PVC

55Χ55 cm

01.11.291 Σετ σκάκι - ντάμα ξύλινο 

55 mm

chess players
& boards

86.07.389 Σετ σκάκι ξύλινο 39,6 x 39,6 x 5 cm

39,6X39,6X5 cm

01.11.292 Αναδιπλούμενη σκακιέρα PVC

45Χ45 cm

86.07.013 Σετ σκάκι ξύλινο 29.5 x 29.5 x 4.5 cm.

29,5Χ29,5 cm

86.07.045 Σκακιέρα ξύλινη καπλαμάς

50Χ50 cm

86.07.014  Ξύλινο σετ σκάκι - ντάμα

14Χ13 cm 32 x 30 x 5,3 cm

86.07.048 Σκακιέρα ξύλινη καπλαμάς

40Χ40 cm

01.11.290 Σκακιέρα 45 mm από βινύλιο

45 mm

01.11.705 Πλήρες σετ σκάκι σε τσάντα

πιόνια πλαστικά 95 mm., σκακιέρα βινυλίου 55 cm

01.11.105 Ρολόι για  σκάκι 01.11.129 Σάκος για πιόνια σκάκι 
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86.10.706 86.10.707 86.10.708 Σετ σκάκι ξύλινο μαγνητικό PLATINUM 

Μικρό 7”  Μεσαίο 10” Μεγάλο 12” σε 3 μεγέθη
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86.05.669 Ντόμινο double 6 σε ξύλινο κουτί

86.05.120 Επιτραπέζιο Rummy σε βαλίτσα δερματίνης01.01.143 Nτόμιno Μodiano ξύλινο σε μεταλλικό κουτί

86.05.668 Ντόμινο double 6 

50 x 25 x 10 mm σε μεταλλικό κουτί

01.07.103 Πιόνια για σκάκι πλαστικά απλά 72 mm

72 mm

01.07.105 Πιόνια για σκάκι πλαστικά απλά  52 mm

52 mm

01.86.103 Πιόνια για σκάκι πλαστικά με τσόχα  72 mm

72 mm

01.11.117 Πιόνια για σκάκι πλαστικά 77mm

77 mm 200 gr.

01.11.119 Πιόνια για σκάκι πλαστικά 95 mm

95 mm 410 gr.

86.07.234 Πιόνια για σκάκι ξύλινα 77 mm

77 mm σε ξύλινο κουτί

86.05.665 Ντόμινο double 6 

50 x 25 x 10 mm σε θήκη pvc

86.10.702 Πιόνια για σκάκι ξύλινα 
PLATINUM 77 mm

420 gr.

86.07.232  Πιόνια για σκάκι 
ξύλινα 101 mm

86.10.703 Πιόνια για σκάκι ξύλινα 
PLATINUM 83 mm. 

500 gr. 

86.07.233 Πιόνια για σκάκι 
ξύλινα 89 mm

86.10.705 Πιόνια για σκάκι ξύλινα 
PLATINUM 95 mm

1020 gr. 

86.07.235 Πιόνια για σκάκι 
ξύλινα 63 mm

01.11.120 Πιόνια για σκάκι πλαστικά 95 mm

95 mm 900 gr.
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A. & Σ. Γεροντίτης Ο.Ε.
Προμαχώνος & Καπνίση, Χαλκίδα

Τ 22210 78820 | F 22210 86158
email: info@platinumgames.gr

www.platinumgames.gr


