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i. ονομασία προϊόντος / product name 

70501. marshmallow γεύση  

φράουλα λευκό-σιελ / marshmallow  

strawberry taste white-light blue 

τμχ-pcs / συσκευασία-packaging: 180 

 

ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging 

σακούλα 1kg 

 

 

i. ονομασία προϊόντος / product name 

70502. marshmallow γεύση  

φράουλα λευκό-ροζ / marshmallow  

strawberry taste white-pink 

τμχ-pcs / συσκευασία-packaging: 180 

 

ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging 

σακούλα 1kg 

 

 

i. ονομασία προϊόντος / product name 

70503. marshmallow γεύση  

ροδάκινο πολύχρωμο / marshmallow  

peach taste multi-colors 

τμχ-pcs / συσκευασία-packaging: 180 

 

ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging 

σακούλα 1kg 

 

 

i. ονομασία προϊόντος / product name 

70520. marshmallow ουράνιο τόξο /   

marshmallow rainbow roll 

τμχ-pcs / συσκευασία-packaging: 110-120 

 

ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging 

σακούλα 1kg 

 



 

 

i. ονομασία προϊόντος / product name 

70526. marshmallow golf  

balls πράσινο / marshmallow  

golf balls green 

τμχ-pcs / συσκευασία-packaging: 100-110 

 

ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging 

σακούλα 1kg 

 

 

i. ονομασία προϊόντος / product name 

70525. marshmallow golf  

balls μπλε / marshmallow  

golf balls blue 

τμχ-pcs / συσκευασία-packaging: 100-110 

 

ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging 

σακούλα 1kg 

 

 

i. ονομασία προϊόντος / product name 

70537. marshmallow golf  

balls λιλά / marshmallow  

golf balls lilac 

τμχ-pcs / συσκευασία-packaging: 100-110 

 

ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging 

σακούλα 1kg 

 

 

i. ονομασία προϊόντος / product name 

70528. marshmallow golf  

balls πορτοκαλί / marshmallow  

golf balls orange 

τμχ-pcs / συσκευασία-packaging: 100-110 

 

ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging 

σακούλα 1kg 



 

 

i. ονομασία προϊόντος / product name 

70529. marshmallow golf  

balls κόκκινο / marshmallow  

golf balls red 

τμχ-pcs / συσκευασία-packaging: 100-110 

 

ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging 

σακούλα 1kg 

 

 

i. ονομασία προϊόντος / product name 

70527. marshmallow golf  

balls κίτρινο / marshmallow  

golf balls yellow 

τμχ-pcs / συσκευασία-packaging: 100-110 

 

ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging 

σακούλα 1kg 

 

 

i. ονομασία προϊόντος / product name 

70523. marshmallow golf  

balls λευκό / marshmallow  

golf balls white 

τμχ-pcs / συσκευασία-packaging: 100-110 

 

ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging 

σακούλα 1kg 

 

 

i. ονομασία προϊόντος / product name 

70524. marshmallow golf  

balls ροζ / marshmallow  

golf balls pink 

τμχ-pcs / συσκευασία-packaging: 100-110 

 

ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging 

σακούλα 1kg 



 

 

 

 

 

 

 

κουφετοποιία χατζηγιαννάκη α.ε. 

γραφεία: θηβών 70β 

1ο εργοστάσιο_θηβών 55-59 

18542 πειραιάς 

t. 2104202962, f. 2104201039 

2o εργοστάσιο_ολύμπου 56 

57009 καλοχώρι, θεσσαλονίκη 

t. 2310755556, f. 2310755557 

 

dragées hatziyiannakis s.a. 

head office: 70b thivon ave. 

1st factory_55-59 thivon ave. 

18542 pireas, Greece 

t. +30 2104202962, f. +30 2104201039 

2nd factory_56 olympou st. 

57009 kalochori, Thessaloniki, Greece 

t. +30 2310755556, f. +30 2310755557 

 

info@hatziyiannakis.gr 

www.hatziyiannakis.gr 

 

 

 

 

 

 

Απαγορεύεται η ανατύπωση, η αντιγραφή εν όλω ή εν μέρει αυτού του εντύπου από οποιονδήποτε, άνευ έγγραφης συγκατάθεσης από την 

εταιρία μας, καθώς επίσης και η άντληση φωτογραφίας ή φωτογραφιών και η παρουσίασή τους σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο. Η 

εταιρία σε περίπτωση που θα συμβεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω θα προβεί στη χρήση των νόμων 2121/1993, 146/1914. 

Prohibition: reprint or copy, partly or completely, this documentation without any written consent from our company, as well as dragging 

photograph/s and presenting them in any printed or electronic means. Dragées Hatziyiannakis will proceed legally against these actions in case 

any of the above take place. 


