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Everkid SS22



Αγκαλιάς — 3Αγκαλιάς — 2 Everkid SS22Everkid SS22

K2200Α / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από λευκό λουστρίν, διακοσμημένη  
με συνθετικό λίθο και χρυσή λεπτομέρεια, κλείσιμο με Velcro

K2200Ρ / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από ροζ λουστρίν, διακοσμημένη  
με συνθετικό λίθο και χρυσή λεπτομέρεια, κλείσιμο με Velcro



Αγκαλιάς — 5Αγκαλιάς — 4 Everkid SS22Everkid SS22

Μπαλαρίνα αγκαλιάς από ροζ δέρμα, διακοσμημένη με βαμβακερή 
δαντέλα και λινό ροζ τριαντάφυλλο, κλείσιμο με Velcro

Κ2201Α / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από λευκό δέρμα, διακοσμημένη με βαμβακερή 
δαντέλα και λινό λευκό τριαντάφυλλο, κλείσιμο με Velcro

Κ2201Ρ / No 16–19



Αγκαλιάς — 7Αγκαλιάς — 6 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2202Ε / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού δέρμα, με φιογκάκι από δαντέλα πουά 
και τριαντάφυλλο από μουσελίνα dusty pink, κλείσιμο με Velcro

K2202X / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από χρυσό δέρμα, με φιογκάκι από πουά δαντέλα 
και τριαντάφυλλο από μουσελίνα nude, κλείσιμο με Velcro



Αγκαλιάς — 9Αγκαλιάς — 8 Everkid SS22Everkid SS22

Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού δέρμα, διακοσμημένη με φιογκάκι 
από δαντέλα και σατέν με πέρλα, κλείσιμο με Velcro

Κ2203Α / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από λευκό δέρμα, διακοσμημένη με φιογκάκι 
από δαντέλα και σατέν με πέρλα, κλείσιμο με Velcro

Κ2203Ε / No 16–19



Αγκαλιάς — 11Αγκαλιάς — 10 Everkid SS22Everkid SS22

Μπαλαρίνα αγκαλιάς από χρυσό δέρμα, διακοσμημένη με φιόγκο 
από λευκό σατέν και δαντέλα, κλείσιμο με Velcro

Κ2204Ε / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού δέρμα, διακοσμημένη με φιόγκο 
από ροζ σατέν και δαντέλα, κλείσιμο με Velcro

Κ2204Χ / No 16–19 Κ2205Ε / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού δέρμα, διακοσμημένη  
με φιόγκο από γκρο κορδέλα και πέρλα, κλείσιμο με Velcro



Αγκαλιάς — 13Αγκαλιάς — 12 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2206Ε / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού δέρμα, διακοσμημένη με δύο 
τριαντάφυλλα από τούλι και μουσελίνα dusty pink, κλείσιμο με Velcro



Αγκαλιάς — 15Αγκαλιάς — 14 Everkid SS22Everkid SS22

Μπαλαρίνα αγκαλιάς από λευκό δέρμα, διακοσμημένη  
με δαντέλα μπροντερί και χάντρες, κλείσιμο με Velcro

Κ2207Ε / No 16–19



Αγκαλιάς — 17Αγκαλιάς — 16 Everkid SS22Everkid SS22

Μπαλαρίνα αγκαλιάς από λευκό δέρμα, διακοσμημένη με βαμβακερή 
τρέσα και τριαντάφυλλο από τούλι, κλείσιμο με Velcro

Κ2208Ρ / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από ροζ δέρμα, διακοσμημένη με βαμβακερή 
τρέσα και τριαντάφυλλο από τούλι dusty pink, κλείσιμο με Velcro

Κ2208Α / No 16–19



Αγκαλιάς — 19Αγκαλιάς — 18 Everkid SS22Everkid SS22

Μπαλαρίνα αγκαλιάς από λευκό σατέν ντυμένο με δαντέλα, 
διακοσμημένη με χάντρες και πέρλες, κλείσιμο με Velcro

K2209E / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού σατέν ντυμένο με δαντέλα, 
διακοσμημένη με χάντρες και πέρλες, κλείσιμο με Velcro

K2209A / No 16–19Μπαλαρίνα αγκαλιάς από χρυσό σατέν ντυμένο με δαντέλα, 
διακοσμημένη με χάντρες και πέρλες, κλείσιμο με Velcro

K2209X / No 16–19



Αγκαλιάς — 21Αγκαλιάς — 20 Everkid SS22Everkid SS22

Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού δέρμα, διακοσμημένη με βαμβακερή 
τρέσα και λουλούδι από λευκή μουσελίνα, κλείσιμο με Velcro

Κ2211Α / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από λευκό δέρμα, διακοσμημένη με βαμβακερή 
τρέσα και λουλούδι από ροζ μουσελίνα, κλείσιμο με Velcro

K2211E / No 16–19Μπαλαρίνα αγκαλιάς από λευκό δέρμα διακοσμημένη  
με λευκές χάντρες, κλείσιμο με Velcro

Κ2210Α / No 16–19



Μπαλαρίνα αγκαλιάς από λευκό δέρμα, διακοσμημένη με oversized 
λουλούδι από λευκή μουσελίνα και πουά τούλι, κλείσιμο με Velcro

Κ2212Ε / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού δέρμα, διακοσμημένη με oversized 
λουλούδι από dusty pink μουσελίνα και πουά τούλι, κλείσιμο με Velcro

Κ2212A / No 16–19

Αγκαλιάς — 23Αγκαλιάς — 22 Everkid SS22Everkid SS22



Αγκαλιάς — 25Αγκαλιάς — 24 Everkid SS22Everkid SS22

Μπαλαρίνα αγκαλιάς από ύφασμα γκλίτερ με μοτίβο, 
δερμάτινη χρυσή μπαρέτα διακοσμημένη με κουμπί

Κ2213Ρ / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από ροζ χρυσό ύφασμα γκλίτερ με μοτίβο, 
δερμάτινη ροζ-χρυσή μπαρέτα διακοσμημένη με κουμπί

Κ2213Χ / No 16–19



Μπαλαρίνα αγκαλιάς από ασημί δέρμα, διακοσμημένη με βεραμάν 
τούλι γκλίτερ, φτερά και στρας, κλείσιμο με Velcro

Αγκαλιάς — 27Αγκαλιάς — 26 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2214Α / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από λευκό δέρμα, διακοσμημένη 
με πουά λευκό τούλι, φτερά και στρας, κλείσιμο με Velcro

Κ2214Β / No 16–19



Αγκαλιάς — 29Αγκαλιάς — 28 Everkid SS22Everkid SS22

Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού δέρμα, διακοσμημένη 
με σατέν φιόγκο και φτερά, κλείσιμο με Velcro

Κ2215Ε / No 16–19Μπαλαρίνα αγκαλιάς από dusty pink δέρμα, διακοσμημένη 
με σατέν φιόγκο και φτερά, κλείσιμο με Velcro

Κ2215Ρ / No 16–19



Αγκαλιάς — 31Αγκαλιάς — 30 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2216Χ / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από χρυσό δέρμα, διακοσμημένη με λευκό σατέν 
νούφαρο, πέρλα και φτερά, κλείσιμο με Velcro στον αστράγαλο

Κ2216Ρ / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από dusty pink δέρμα, διακοσμημένη με σατέν 
νούφαρο, πέρλα και φτερά, κλείσιμο με Velcro στον αστράγαλο



Αγκαλιάς — 33Αγκαλιάς — 32 Everkid SS22Everkid SS22

Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού δέρμα, με τριαντάφυλλο από ρόζ 
γκλιτερ τούλι και offwhite μαργαρίτα με πέρλα, κλείσιμο με Velcro

Κ2217Ε / No 16–19



Αγκαλιάς — 35Αγκαλιάς — 34 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2218Ε / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού δέρμα, διακοσμημένη με πουά τούλι, 
γκλιτερ τούλι, φτερά και dusty pink τριαντάφυλλο, κλείσιμο με Velcro

Κ2218Χ / No 16–19 K2219E / No 16–19Μπαλαρίνα αγκαλιάς από χρυσό δέρμα, διακοσμημένη με πουά τούλι, 
γκλιτερ τούλι, φτερά και nude τριαντάφυλλο, κλείσιμο με Velcro

Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού δέρμα, διακοσμημένη με dusty pink 
τούλι, offwhite δαντέλα και πέρλα, κλείσιμο με Velcro



Αγκαλιάς — 36Everkid SS22

πρ
ώ

τα
 β

ήμ
ατ

α

Everkid SS22P2200E / No 16–19 Μπαλαρίνα αγκαλιάς από εκρού δέρμα,  
διακοσμημένη με σατέν φιόγκο, κλείσιμο Velcro



Πρώτα βήματα — 39Πρώτα βήματα — 38Everkid SS22 Everkid SS22

Κ2220E / No 18–21 Σανδάλι για τα πρώτα βήματα από εκρού δέρμα διακοσμημένο 
με τριαντάφυλλα από εκρού μουσελίνα, κλείσιμο με αγκράφα

Κ2220Α / No 18–21 Σανδάλι για τα πρώτα βήματα από λευκό δέρμα διακοσμημένο 
με τριαντάφυλλα από dusty pink μουσελίνα, κλείσιμο με αγκράφα



Πρώτα βήματα — 41Πρώτα βήματα — 40Everkid SS22 Everkid SS22

Κ2222Χ / No 18–21 Σανδάλι για τα πρώτα βήματα από χρυσό δέρμα, 
στυλ boho, κλείσιμο με αγκράφα

Κ2221Α / No 18–21 K2223E / No 18–21Σανδάλι για τα πρώτα βήματα από λευκό δέρμα διακοσμημένο 
με βαμβακερή δαντέλα και τρέσα με πέρλες, κλείσιμο με αγκράφα

Σανδάλι για τα πρώτα βήματα από λευκό δέρμα διακοσμημένο  
με πουά τούλι και λουλούδια με πέρλα, κλείσιμο με αγκράφα



Πρώτα βήματα — 43Πρώτα βήματα — 42Everkid SS22 Everkid SS22

Κ2224Α / No 18–21 Σανδάλι για τα πρώτα βήματα με διαφάνεια και στρας, 
κλείσιμο με αγκράφα



Πρώτα βήματα — 45Πρώτα βήματα — 44Everkid SS22 Everkid SS22

Κ2225Χ / No 18–21 Σανδάλι για τα πρώτα βήματα από χρυσό δέρμα  
και λαμπερά στρας, κλείσιμο με αγκράφα

Κ2225Α / No 18–21 Κ2226Ε / No 18–21Σανδάλι για τα πρώτα βήματα από λευκό δέρμα  
και λαμπερά στρας, κλείσιμο με αγκράφα

Σανδάλι για τα πρώτα βήματα από εκρού δέρμα  
και τριανταφυλλένια δαντέλα, κλείσιμο με αγκράφα



Πρώτα βήματα — 47Πρώτα βήματα — 46Everkid SS22 Everkid SS22

Κ2228Ρ / No 18–21 Σανδάλι για τα πρώτα βήματα από dusty pink δέρμα διακοσμημένο 
με oversized λουλούδι από οργάντζα και δαντέλα, κλείσιμο με αγκράφα

K2228A / No 18–21 Σανδάλι για τα πρώτα βήματα από λευκό δέρμα διακοσμημένο με over-
sized λουλούδι από λινό ύφασμα και δαντέλα, κλείσιμο με αγκράφαα

Κ2227Χ / No 18–21 Σανδάλι για τα πρώτα βήματα από χρυσό δέρμα, διακοσμημένο  
με offwhite γκλιτερ τούλι και μουσελίνα, κλείσιμο με αγκράφα



Πρώτα βήματα — 49Πρώτα βήματα — 48Everkid SS22 Everkid SS22

Κ2229Ρ / No 18–21 Σανδάλι για τα πρώτα βήματα από dusty pink δέρμα, διακοσμημένο στο 
πίσω μέρος με φιόγκο σατέν στήμονες και φτερά, κλείσιμο με αγκράφα



Πρώτα βήματα — 51Πρώτα βήματα — 50Everkid SS22 Everkid SS22

Κ2230Χ / No 18–21 Μποτάκι για τα πρώτα βήματα από χρυσό δέρμα και χρυσό γκλίτερ 
ύφασμα με μοτίβο, δέσιμο με nude τούλι

Κ2230Ρ / No 18–21 Μποτάκι για τα πρώτα βήματα από ροζ χρυσό δέρμα και ροζ χρυσό 
γκλίτερ ύφασμα με μοτίβο, δέσιμο με ροζ τούλι



Πρώτα βήματα — 53Πρώτα βήματα — 52Everkid SS22 Everkid SS22

K2231E / No 18–21 Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από εκρού δέρμα διακοσμημένη  
με τούλι στρας και φτερά, κλείσιμο Velcro στον αστράγαλο



Πρώτα βήματα — 55Πρώτα βήματα — 54Everkid SS22 Everkid SS22

Κ2233Α / No 18–21 Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από λευκό δέρμα διακοσμημένη 
με πουά τούλι, κλείσιμο με Velcro

Κ2233Χ / No 18–21K2232E / No 18–21 Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από χρυσό δέρμα διακοσμημένη 
με εκρού πουά τούλι, κλείσιμο με Velcro

Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από εκρού δέρμα, με λουλούδια  
dusty pink και σομόν μουσελίνα, πέρλες και φτερά, κλείσιμο Velcro



Πρώτα βήματα — 57Πρώτα βήματα — 56Everkid SS22 Everkid SS22

Κ2235Α / No 18–21Κ2234Ε / No 18–21 Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από λευκό δέρμα, διακοσμημένη 
με τούλι γκλίτερ και δαντελένιο τριαντάφυλλο, κλείσιμο με Velcro

Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από εκρού δέρμα διακοσμημένη 
με pom pom από dusty pink τούλι, κλείσιμο με Velcro



Πρώτα βήματα — 59Πρώτα βήματα — 58Everkid SS22 Everkid SS22

Κ2237Ε / No 18–21 Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από εκρού δέρμα διακοσμημένη 
με τούλι και τριαντάφυλλο ροζ γκλιτερ, κλείσιμο με Velcro

Κ2237Χ / No 18–21 Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από χρυσό δέρμα διακοσμημένη 
με πουά τούλι και λουλούδι dusty pink μουσελίνα, κλείσιμο με Velcro

Κ2236Α / No 18–21 Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από λευκό δέρμα, διακοσμημένη 
με πουά τούλι και λινό ροζ τριαντάφυλλο, κλείσιμο με Velcro



Πρώτα βήματα — 61Πρώτα βήματα — 60Everkid SS22 Everkid SS22

Κ2239Χ / No 18–21 Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από χρυσό σατέν ντυμένο 
με δαντέλα, κλείσιμο με χρυσή αγκράφα διακοσμημένη με πέρλες

Κ2238Ε / No 18–21 Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από εκρού δέρμα, 
κλείσιμο με χρυσή αγκράφα διακοσμημένη με πέρλες



Πρώτα βήματα — 62Everkid SS22

K2239A / No 18–21 Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από λευκό σατέν ντυμένο  
με δαντέλα, κλείσιμο με χρυσή αγκράφα διακοσμημένη με πέρλες

Κ2239Ε / No 18–21 Μπαλαρίνα για τα πρώτα βήματα από εκρού σατέν ντυμένο  
με δαντέλα, κλείσιμο με χρυσή αγκράφα διακοσμημένη με πέρλες
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Everkid SS22



Περπατήματα — 65Περπατήματα — 64 Everkid SS22Everkid SS22

K2240E / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από εκρού δέρμα διακοσμημένο με dusty pink 
κρεπ σατέν και offwhite δαντέλα, κλείσιμο με αγκράφα

K2240X  / No 19–27 Κ2241Χ / No 19–27Σανδάλι περπατήματος από χρυσό δέρμα διακοσμημένο με εκρού κρεπ 
σατέν και offwhite δαντέλα, κλείσιμο με αγκράφα

Σανδάλι περπατήματος από χρυσό δέρμα, με συνθετικό λίθο με χρυσή 
λεπτομέρεια, γκλίτερ χρυσό τούλι και μουσελίνα, κλείσιμο με Velcro



Περπατήματα — 67Περπατήματα — 66 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2242Χ / No 19–27 Κ2242Α / No 19–27Σανδάλι περπατήματος από χρυσό δέρμα διακοσμημένο με γκλιτερ 
τούλι και παιώνια από dusty pink μουσελίνα, κλείσιμο με Velcro

Σανδάλι περπατήματος από λευκό δέρμα διακοσμημένο με γκλιτερ 
τούλι και παιώνια από μουσελίνα, κλείσιμο με Velcro



Περπατήματα — 69Περπατήματα — 68 Everkid SS22Everkid SS22

K2244E / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από εκρού δέρμα διακοσμημένο με dusty pink 
τριαντάφυλλο από μουσελίνα δαντέλα και φτερά, κλείσιμο με Velcro

Κ2245Α / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από λευκό δέρμα διακοσμημένο με dusty pink 
oversized λουλούδι από μουσελίνα και φτερά, κλείσιμο με Velcro

Κ2243Ε / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από εκρού δέρμα διακοσμημένο  
με dusty pink γκλιτερ τούλι, στρας και φτερά, κλείσιμο με Velcro



Περπατήματα — 71Περπατήματα — 70 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2246Α / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από λευκό δέρμα, διακοσμημένο  
με κεντημένη κορδονέ δαντέλα, κλείσιμο με Velcro

Κ2246Ε / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από εκρού δέρμα, διακοσμημένο  
με κεντημένη κορδονέ δαντέλα, κλείσιμο με Velcro



Περπατήματα — 73Περπατήματα — 72 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2247Α / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από λευκό δέρμα, 
διακοσμημένο με βότσαλα, κλείσιμο με οργαντίνα κορδέλα



Περπατήματα — 75Περπατήματα — 74 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2248Χ / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από χρυσό δέρμα, διακοσμημένο 
με nude τούλι και κρόσσι από χάντρες, κλείσιμο με nude τούλι



Περπατήματα — 77Περπατήματα — 76 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2249Ε / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από εκρού δέρμα, διακοσμημένο 
με λουλούδια μουσελίνας και πέρλες, κλείσιμο με εκρού τούλι



Περπατήματα — 79Περπατήματα — 78 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2251Α / No 18-21 Σανδάλι περπατήματος από λευκό δέρμα, κλείσιμο με χρυσή αλυσίδα 
με κρεμαστή πέρλα που μπορεί να φορεθεί και στο χέρι

Κ2250Α / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από λευκό δέρμα διακοσμημένο με φτερά 
και πούπουλα, κλείσιμο με λευκή οργαντίνα κορδέλα



Περπατήματα — 81Περπατήματα — 80 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2253Χ / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από χρυσό δέρμα, διακοσμημένο με λουλούδι 
από dusty pink σατεν, πουά τούλι και φτερά, κλείσιμο με Velcro

Κ2252Χ / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από χρυσό δέρμα, διακοσμημένο 
με λουλούδι από σατέν, πουά τούλι και φτερά, κλείσιμο με αγκράφα



Περπατήματα — 83Περπατήματα — 82 Everkid SS22Everkid SS22

P2252Ε / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από εκρού δέρμα, με νούφαρα από σατέν, 
σε χρώματα nude, σομόν και dusty pink, κλείσιμο με αγκράφα

Κ2254Χ / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από χρυσό δέρμα, στο πίσω μέρος με πλούσια 
φτερά και χρυσό μεταλλικό φιογκάκι με στρας, κλείσιμο με αγκράφα



Περπατήματα — 85Περπατήματα — 84 Everkid SS22Everkid SS22

P2254P / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από λευκό δέρμα 
και λουράκια με ροζ πέρλες και στρας, κλείσιμο με αγκράφα

P2253Α / No 19–27 Σανδάλι περπατήματος από λευκό δέρμα, διαφάνεια με στρας 
και λουράκι με πέρλες και στρας, κλείσιμο με αγκράφα



Περπατήματα — 86 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2255Ε / No 19–27 Εσπαντρίγια περπατήματος από εκρού δέρμα και σατέν, 
διακοσμημένη με δαντέλα και τρέσα από πέρλες, δέσιμο με τούλι



Περπατήματα — 89Περπατήματα — 88 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2257Ε / No 19–27 Εσπαντρίγια από εκρού δέρμα και σατέν, με δαντέλα σε σχήματα 
ακανόνιστα και κεντημένη με παγιέτες, δέσιμο με offwhite τούλι

Κ2256Ε / No 19–27 Εσπαντρίγια περπατήματος από εκρού δέρμα και σατέν, 
διακοσμημένη με μοτίβο γκλίτερ χρυσό, δέσιμο Nude τούλι



Περπατήματα — 91Περπατήματα — 90 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2258Α / No 19–27 Εσπαντριγια περπατήματος από λευκό δέρμα και σατέν, διακοσμημένη 
με ανάγλυφα κρυσταλλένια λουλούδια, δέσιμο με λευκό τούλι

Κ2259Ε / No 19–27 Κ2261Ε / No 19–27Εσπαντρίγια περπατήματος από εκρού δέρμα και σατέν, διακοσμημένη 
με 3D λουλούδια, δέσιμο με offwhite τούλι

Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού δέρμα, διακοσμημένη 
στο πίσω μέρος με σατέν φιόγκους και φτερά, κλείσιμο με αγκράφα



Περπατήματα — 93Περπατήματα — 92 Everkid SS22Everkid SS22

K2262P / No 19–27 Κ2263Α / No 19–27Μπαλαρίνα περπατήματος από dusty pink δέρμα, με παιώνιες από 
dusty pink μουσελίνα, πέρλες, τούλι και στρας, κλείσιμο με αγκράφα

Μπαλαρίνα περπατήματος από λευκό δέρμα, διακοσμημένη 
με τριαντάφυλλα από μουσελίνα και πουά τούλι, κλείσιμο με αγκράφα



Περπατήματα — 95Περπατήματα — 94 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2264Ε / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού δέρμα, διακοσμημένη με φιόγκο 
σατέν, dusty pink τριαντάφυλλο και στήμονες, κλείσιμο με αγκράφα

Κ2264Χ / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από χρυσό δέρμα, διακοσμημένη με φιόγκο 
και τριαντάφυλλο σομόν σατέν και στήμονες, κλείσιμο με αγκράφα



Περπατήματα — 97Περπατήματα — 96 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2265Ε / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού δέρμα, διακοσμημένη  
με vintage φιόγκο και κουμπί, κλείσιμο με αγκράφα

Κ2266Α / No 19–27 Κ2267Χ / No 19–27Μπαλαρίνα περπατήματος από λευκό δέρμα, διακοσμημένη  
με φιόγκο από δαντέλα και στρας, κλείσιμο με αγκράφα

Μπαλαρίνα περπατήματος από χρυσό δέρμα, τρέσα από πέρλες, 
τριαντάφυλλο και λεπτομέρειες από τούλι, κλείσιμο με Velcro



Περπατήματα — 99Περπατήματα — 98 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2268Ε / No 19–27 Κ2269Ε / No 19–27Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού δέρμα, με λουλούδια μουσελίνας 
και κεντημένες μαργαρίτες με πέρλες, κλείσιμο με Velcro

Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού δέρμα, διακοσμημένη
με κεντημένη μαργαρίτα και πέρλες, κλείσιμο με αγκράφα



Περπατήματα — 101Περπατήματα — 100 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2270Ε / No 19–27 Κ2271Α / No 19–27Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού δέρμα,  
κλείσιμο με χρυσή αγκράφα διακοσμημένη με πέρλες

Μπαλαρίνα περπατήματος από λευκό σατέν ντυμένο με δαντέλα, 
κλείσιμο με χρυσή αγκράφα διακοσμημένη με στρας



Περπατήματα — 103Περπατήματα — 102 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2271Ε / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού σατέν ντυμένο με δαντέλα, 
κλείσιμο με χρυσή αγκράφα διακοσμημένη με στρας

Κ2271Χ / No 19–27 Κ2272Ε / No 19–27Μπαλαρίνα περπατήματος από χρυσό σατέν ντυμένο με δαντέλα, 
κλείσιμο με χρυσή αγκράφα διακοσμημένη με στρας

Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού δέρμα, διακοσμημένη  
με κεντημένη τρέσα από πέρλες και στρας, κλείσιμο με Velcro



Περπατήματα — 105Περπατήματα — 104 Everkid SS22Everkid SS22

K2273X / No 19–27 Mπαλαρίνα περπατήματος από χρυσό δέρμα, διακοσμημένη  
με σατέν σύνθεση και φτερά, κλείσιμο με Velcro

K2273Ε / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού δέρμα, διακοσμημένη  
με ροζ σατέν σύνθεση και φτερά, κλείσιμο μεVelcro



Περπατήματα — 107Περπατήματα — 106 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2275P / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από dusty pink δέρμα και γκλίτερ ύφασμα 
διακοσμημένη με γκρο φιόγκο, κλείσιμο με Velcro

Κ2275Χ / No 19–27Κ2274Α / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από χρυσό δέρμα και γκλίτερ ύφασμα 
διακοσμημένη με γκρο φιόγκο, κλείσιμο με Velcro

Μπαλαρίνα περπατήματος από λευκό δέρμα διακοσμημένη 
με πουά τούλι, γκλίτερ, στρας και φτερά, κλείσιμο με Velcro



Περπατήματα — 109Περπατήματα — 108 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2277Ρ / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από dusty pink δέρμα, διακοσμημένη 
με σύνθεση από μουσελίνα στήμονες και φτερά, κλείσιμο με Velcro

Κ2278Ε / No 19–27Κ2276Α / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού δέρμα, με λουλούδια από dusty 
pink και εκρού μουσελίνα, πέρλες και φτερά, κλείσιμο με Velcro

Μπαλαρίνα περπατήματος από λευκό δέρμα,  
κλείσιμο με χρυσή οβάλ αγκράφα διακοσμημένη με στρας



Περπατήματα — 111Περπατήματα — 110 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2280Χ / No 19–27Κ2279Χ / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από χρυσό δέρμα, διακοσμημένη με λευκή 
παιώνια από μουσελίνα, τούλι πουά και φτερά, κλείσιμο με αγκράφα

Μπαλαρίνα περπατήματος από χρυσό δέρμα, διακοσμημένη με τούλι 
γκλίτερ και μουσελίνα, κλείσιμο με Velcro στον αστράγαλο



Περπατήματα — 113Περπατήματα — 112 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2281Ε / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού δέρμα, με σατέν νούφαρα,  
σομόν και dusty pink, με πέρλες και φτερά, κλείσιμο με αγκράφα



Περπατήματα — 115Περπατήματα — 114 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2283Α / No 19–27Κ2282Ε / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από λευκό δέρμα, κλείσιμο στον αστράγαλο 
με χρυσή αγκράφα διακοσμημένη με στρας

Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού δέρμα, κλείσιμο με Velcro, 
με τριαντάφυλλα από μουσελίνα σε χρώμα off white και dusty pink



Περπατήματα — 117Περπατήματα — 116 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2284Ε / No 19–27 Μπαλαρίνα περπατήματος από εκρού δέρμα, κλείσιμο με χρυσή 
αλυσίδα με κρεμαστή πέρλα που μπορεί να φορεθεί και στο χέρι



Περπατήματα — 119Περπατήματα — 118 Everkid SS22Everkid SS22

K2285P / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος από dusty pink δέρμα και γκλίτερ ύφασμα 
δέσιμο με οργαντίνα

K2285X / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος από χρυσό δέρμα και γκλίτερ ύφασμα  
δέσιμο με οργαντίνα



Περπατήματα — 121Περπατήματα — 120 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2287Α / No 19–27Κ2286Ε / No 19–27 Sneaker περπατήματος από λευκό δέρμα και σατέν ντυμένο με λευκή 
δαντέλα, με χάντρες και oversized λουλούδι, δέσιμο με οργαντίνα

Μποτάκι περπατήματος από εκρού δέρμα και διαφάνεια 
διακοσμημένο με χρυσή αλυσίδα με πέρλες και στρας



Περπατήματα — 123Περπατήματα — 122 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2288Ρ / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος από dusty pink δέρμα και διαφάνεια 
με κέντημα και παγιέτες, δέσιμο με dusty pink τούλι



Περπατήματα — 125Περπατήματα — 124 Everkid SS22Everkid SS22

Κ2289Α / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος από λευκό δέρμα  
και κεντημένη διαφάνεια, δέσιμο με λευκό τούλι

Κ2289Ρ / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος από dusty pink δέρμα  
και κεντημένη διαφάνεια, δέσιμο με dusty pink τούλι

K2290A / No 19–27 Sneaker περπατήματος από λευκό δέρμα, με oversized σύνθεση από 
τούλι, νούφαρα από μουσελίνα και καρδιά πέρλα, κλείσιμο με Velcro

Κ2290Μ / No 19–27 Sneaker περπατήματος από μαύρο δέρμα και μεταλιζέ ύφασμα, 
με oversized σύνθεση από τούλι και καρδιά πέρλα, κλείσιμο με Velcro



Περπατήματα — 127Περπατήματα — 126 Everkid SS22Everkid SS22

K2291A / No 19–27 Sneaker περπατήματος από λευκό δέρμα διακοσμημένο με σατέν 
ροζ φιόγκους, κεντημένο με πέρλες και παγιέτες, κλείσιμο με Velcro

K2292A / No 19–27 Sneaker περπατήματος από λευκό δέρμα 
διακοσμημένο με μπροντερι φιόγκο, κλείσιμο με Velcro



Περπατήματα — 128Everkid SS22

F40K / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος από λευκό δέρμα και γκλίτερ
με χρυσή αλυσίδα στο πίσω μέρος και δέσιμο με οργαντίνα
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Everkid SS22



Παπουτσάκι αγκαλιάς από λευκό δέρμα  
και λεπτομέρεια από μέντα καστόρ, κλείσιμο με Velcro

Α2200Β / No 16–19

Παπουτσάκι αγκαλιάς από λευκό δέρμα 
και λεπτομέρεια από μπεζ καστόρ, κλείσιμο με Velcro

Α2200A / No 16–19

Αγκαλιάς — 3Αγκαλιάς — 2 Everkid SS22Everkid SS22

Α2200Μ / No 16–19 Παπουτσάκι αγκαλιάς από μπλε δέρμα 
και λεπτομέρεια από γκρί καστόρ, κλείσιμο με Velcro



Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό από jean δέρμα  
και γαλάζιο ύφασμα, κλείσιμο με Velcro

Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό από εκρού δέρμα  
και καστόρ, κλείσιμο με Velcro

Α2201Μ / No 16–19Α2201Β / No 16–19 Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό από μπλε δέρμα 
και γκρι ύφασμα, κλείσιμο με Velcro

Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό από δέρμα  
και ύφασμα σε χρώμα μέντα, κλείσιμο με Velcro

Α2201Α / No 16–19Α2201E / No 16–19

Αγκαλιάς — 5Αγκαλιάς — 4 Everkid SS22Everkid SS22



Αγκαλιάς — 7Αγκαλιάς — 6Everkid SS22 Everkid SS22

Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό 
δετό από μέντα καστόρ και γκρι ύφασμα

Α2202Β / No 16–19



Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό δετό από μπλε δέρμα 
και γαλάζιο ύφασμα

Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό δετό από  
μπλε navy δέρμα και εκρού ύφασμα με μοτίβο

Α2202Α / No 16–19 Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό δετό από μπλε navy δέρμα 
και γκρι ύφασμα

Α2202Μ / No 16–19 Α2203Μ / No 16–19

Αγκαλιάς — 9Αγκαλιάς — 8 Everkid SS22Everkid SS22



Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό δετό από λευκό δέρμα 
και μέντα ύφασμα με μοτίβο

Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό 
δετό από μπλε navy δέρμα και ώχρα ύφασμα

Α2203Ε / No 16–19 Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό δετό από εκρού δέρμα 
και εκρού ύφασμα με μοτίβο

Α2203Α / No 16–19 Α2203Κ / No 16–19

Αγκαλιάς — 11Αγκαλιάς — 10 Everkid SS22Everkid SS22



Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό δετό από λευκό δέρμα 
και συνδυασμό υφασμάτων μπλε ριγέ και σκούρο μπλε

Α2204Ε / No 16–19 Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό δετό από λευκό δέρμα  
και συνδυασμό υφασμάτων μπεζ ριγέ και μπεζ

Α2204Μ / No 16–19

Αγκαλιάς — 13Αγκαλιάς — 12 Everkid SS22Everkid SS22



Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό δετό από λευκό δέρμα  
και συνδυασμό υφασμάτων μέντα ριγέ και μέντα

Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό δετό από δέρμα λευκό 
και συνδυασμό υφασμάτων σε χρώμα πράσινο

Α2204Α / No 16–19 Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό δετό από δέρμα λευκό 
και συνδυασμό υφασμάτων γκρι ριγέ και γκρι

Α2204Β / No 16–19 Α2205Β / No 16–19

Αγκαλιάς — 15Αγκαλιάς — 14 Everkid SS22Everkid SS22



Αγκαλιάς — 16Everkid SS22
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Everkid SS22Παπουτσάκι αγκαλιάς χαμηλό δετό από λευκό δέρμα  
και συνδυασμό υφασμάτων μπλε και ώχρα

Α2205Μ / No 16–19



Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα
από λευκό δέρμα, κλείσιμο με Velcro

Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα  
από μπλε δέρμα, κλείσιμο με Velcro

Α2206Ε / No 18–21 Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα 
από εκρού δέρμα,κλείσιμο με Velcro

Α2206Α / No 18–21Α2206Μ / No 18–21

Πρώτα βήματα — 19Πρώτα βήματα — 18Everkid SS22 Everkid SS22



Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα  
από μπεζ καστόρ

Α2207Β / No 18–21 Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα  
από μέντα καστόρ

Α2207Ε / No 18–21 Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα  
από μπλε καστόρ

Α2207Τ / No 18–21 Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα  
από ταμπά καστόρ

Α2207Μ / No 18–21

Πρώτα βήματα — 21Πρώτα βήματα — 20Everkid SS22 Everkid SS22



Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα  
από ταμπά δέρμα, κλείσιμο με Velcro

Α2208Α / No 18–21 Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα  
από λευκό δέρμα, κλείσιμο με Velcro

Α2208Τ / No 18–21

Πρώτα βήματα — 23Πρώτα βήματα — 22Everkid SS22 Everkid SS22



Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα  
από μπλε δέρμα, κλείσιμο με Velcro

Α2208Ε / No 18–21 Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα  
από μπεζ δέρμα, κλείσιμο με Velcro

Α2208Μ / No 18–21

Πρώτα βήματα — 25Πρώτα βήματα — 24Everkid SS22 Everkid SS22



Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα από ταμπά δέρμα 
και ταμπά καστορ, κλείσιμο με Velcro

A2209A / No 18–21 Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα από λευκό δέρμα 
και καστορ πάγου, κλείσιμο με Velcro

A2209T / No 18–21 Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα  
από εκρού και μπεζ δέρμα, κλείσιμο με Velcro

A2209M / No 18–21 Παπουτσάκι χαμηλό για τα πρώτα βήματα  
από μπλε και μπεζ δέρμα, κλείσιμο με Velcro

A2209E / No 18–21

Πρώτα βήματα — 27Πρώτα βήματα — 26Everkid SS22 Everkid SS22



Πρώτα βήματα — 29Πρώτα βήματα — 28Everkid SS22 Everkid SS22

Παπουτσάκι χαμηλό, δετό για τα πρώτα βήματα  
από ταμπά καστορ

F17A / No 18–21 Παπουτσάκι χαμηλό, δετό για τα πρώτα βήματα  
από ώχρα καστορ

F15A / No 18–21



Πρώτα βήματα — 31Πρώτα βήματα — 30Everkid SS22 Everkid SS22

Παπουτσάκι χαμηλό, τύπου loafer  
για τα πρώτα βήματα από μέντα καστορ

A2210B / No 18–21



Παπουτσάκι χαμηλό, τύπου loafer  
για τα πρώτα βήματα από μπεζ καστορ

A2210M / No 18–21 Παπουτσάκι χαμηλό, τύπου loafer  
για τα πρώτα βήματα από μπλε καστορ

A2210E / No 18–21

Πρώτα βήματα — 33Πρώτα βήματα — 32Everkid SS22 Everkid SS22



Μποτάκι δετό για τα πρώτα βήματα  
σε συνδυασμό γκρι με μπλε-γαλάζιο ύφασμα

A2211Β / No 18–21 Μποτάκι δετό για τα πρώτα βήματα  
σε συνδυασμό γκρι σκούρο με γκρι ανοιχτό ύφασμα

A2211Α / No 18–21 Μποτάκι δετό για τα πρώτα βήματα  
σε συνδυασμό μπεζ με εκρού ύφασμα

A2211M / No 18–21 Μποτάκι δετό για τα πρώτα βήματα  
σε συνδυασμό μπλε navy με μπεζ ύφασμα

A2211E / No 18–21

Πρώτα βήματα — 35Πρώτα βήματα — 34Everkid SS22 Everkid SS22



Μποτάκι δετό για τα πρώτα βήματα  
από λευκό δέρμα και μπεζ ύφασμα

A2212A / No 18–21 Μποτάκι δετό για τα πρώτα βήματα  
από λευκό δέρμα και μπλε ύφασμα με μοτίβο

A2212E / No 18–21

Πρώτα βήματα — 37Πρώτα βήματα — 36Everkid SS22 Everkid SS22



Μποτάκι δετό για τα πρώτα βήματα από λευκό δέρμα και γκρι 
ύφασμα με μοτίβο ψαροκόκαλο

A2212Μ / No 18–21 Μποτάκι δετό για τα πρώτα βήματα από λευκό δέρμα 
και μπλε ριγέ ύφασμα

A2212B / No 18–21

Πρώτα βήματα — 38Everkid SS22
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Everkid SS22



Σανδάλια περπατήματος από ταμπά δέρμα,  
κλείσιμο με αγκράφα

Σανδάλια περπατήματος από μπλε navy δέρμα,
κλείσιμο με αγκράφα

A2220B / No 19–27 Σανδάλια περπατήματος από λαδί δέρμα,  
κλείσιμο με αγκράφα

A2220T / No 19–27 A2220M / No 19–27

Περπατήματα — 41Περπατήματα — 40 Everkid SS22Everkid SS22



Παπούτσι περπατήματος τύπου slip-on  
από υφάσματα μπλε navy – μπεζ

A2221E / No 19–27 Παπούτσι περπατήματος τύπου slip-on  
από ύφασμα ώχρα

A2221M / No 19–27 Παπούτσι περπατήματος τύπου slip-on  
από ύφασμα γκρι

Α2221Β / No 19–27 Παπούτσι περπατήματος τύπου slip-on  
από ύφασμα γαλάζιο jean

A2221A / No 19–27

Περπατήματα — 43Περπατήματα — 42 Everkid SS22Everkid SS22



Παπούτσι περπατήματος χαμηλό brogues, με κλείσιμο Velcro 
από ταμπά δέρμα και μπεζ ύφασμα

A2222M / No 19–27 Παπούτσι περπατήματος χαμηλό brogues με κλείσιμο Velcro 
από μπλε δέρμα και ύφασμα με μοτίβο

Α2222Τ / No 19–27

Περπατήματα — 45Περπατήματα — 44 Everkid SS22



Παπούτσι περπατήματος χαμηλό brogues δετό, 
από μπλε navy δέρμα και μπλε-μπεζ ύφασμα

Παπούτσι περπατήματος χαμηλό brogues δετό,  
από λευκό δέρμα και μέντα-λευκό ύφασμα με μοτίβο

Α2223Β / No 19–27 A2223E / No 19–27Παπούτσι περπατήματος χαμηλό brogues δετό, 
από μπλε navy δέρμα και γκρί ύφασμα

Παπούτσι περπατήματος χαμηλό brogues δετό,  
από εκρού δέρμα και μπεζ-λευκό ύφασμα με μοτίβο

Α2223Μ / No 19–27 A2223A / No 19–27

Περπατήματα — 47Περπατήματα — 46 Everkid SS22Everkid SS22



Περπατήματα — 49Περπατήματα — 48 Everkid SS22Everkid SS22

Παπούτσι περπατήματος sneaker ferox δετό, 
από μπλε navy δέρμα

A2224M / No 19–27



Παπούτσι περπατήματος sneaker ferox δετό, 
από ταμπά δέρμα

A2224A / No 19–27 Παπούτσι περπατήματος sneaker ferox δετό, 
από λευκό δέρμα

A2224T / No 19–27

Περπατήματα — 51Περπατήματα — 50 Everkid SS22Everkid SS22



Παπούτσι περπατήματος χαμηλό δετό 
από μπλε δέρμα και γκρι ύφασμα

Παπούτσι περπατήματος χαμηλό δετό  
από λευκό δέρμα και μπεζ ύφασμα

A2225A / No 19–27 Παπούτσι περπατήματος χαμηλό δετό 
από λευκό δέρμα και μέντα ύφασμα

A2225M / No 19–27A2225E / No 19–27

Περπατήματα — 53Περπατήματα — 52 Everkid SS22Everkid SS22



Περπατήματα — 55Περπατήματα — 54 Everkid SS22Everkid SS22

Παπούτσι περπατήματος χαμηλό δετό  
από γαλάζιο και ταμπά καστορ

A2225B / No 19–27



Περπατήματα — 57Περπατήματα — 56 Everkid SS22Everkid SS22

Παπούτσι περπατήματος χαμηλό δετό  
από εκρού δέρμα και ταμπά ύφασμα

A2226E / No 19–27



Παπούτσι περπατήματος χαμηλό δετό  
από λευκό δέρμα και γαλάζιο ύφασμα με μοτίβο

Παπούτσι περπατήματος χαμηλό δετό 
από ταμπά και γαλάζιο καστόρ

A2226M / No 19–27 Παπούτσι περπατήματος χαμηλό δετό  
από μπλε navy δέρμα και μπλέ ύφασμα με μοτίβο

A2226A / No 19–27 A2226T / No 19–27

Περπατήματα — 59Περπατήματα — 58 Everkid SS22Everkid SS22



Παπούτσι περπατήματος χαμηλό δετό 
από γκρι καστόρ και γαλάζιο ύφασμα

A2226B / No 19–27 Παπούτσι περπατήματος χαμηλό δετό 
από μέντα καστόρ και γκρι ύφασμα

A2226X / No 19–27

Περπατήματα — 61Περπατήματα — 60 Everkid SS22Everkid SS22



Περπατήματα — 63Everkid SS22Everkid SS22

Παπούτσι περπατήματος χαμηλό δετό σε συνδυασμό 
υφασμάτων μέντα ρόζ και δέρμα εκρού

A2226P / No 19–27



Περπατήματα — 65Περπατήματα — 64 Everkid SS22

Παπούτσι περπατήματος sneaker δετό σε συνδυασμό 
υφασμάτων γκρι μπλε και δέρμα λευκό

A2227A / No 19–27



Παπούτσι περπατήματος sneaker δετό σε συνδυασμό υφασμάτων 
γκρί μέντα με μοτίβο και δέρμα λευκό

Α2227Μ / No 19–27 Παπούτσι περπατήματος sneaker δετό σε συνδυασμό υφασμάτων  
μπλε ραφ γαλάζιο με μοτίβο και δέρμα λευκό

A2227B / No 19–27

Περπατήματα — 67Περπατήματα — 66 Everkid SS22Everkid SS22

Παπούτσι περπατήματος sneaker δετό σε συνδυασμό 
υφασμάτων μέντα εκρού με μοτίβο και δέρμα λευκό

A2227E / No 19–27



Παπούτσι περπατήματος sneaker 
δετό από μπλε Navy καστορ και λευκό δέρμα

A2228E / No 19–27 Παπούτσι περπατήματος sneaker 
δετό από μπεζ καστορ και λευκό δέρμα

A2228M / No 19–27

Περπατήματα — 69Περπατήματα — 68 Everkid SS22Everkid SS22

Παπούτσι περπατήματος sneaker 
δετό από λευκό και ταμπά δέρμα

A2228T / No 19–27



Περπατήματα — 71Περπατήματα — 70 Everkid SS22

Μποτάκι περπατήματος δετό σε συνδυασμό 
υφασμάτων μπλε - γκρι και λευκό δέρμα

A2229A / No 19–27



Μποτάκι περπατήματος δετό από πράσινο κυπαρρισί, εκρού ύφασμα 
και λευκό δέρμα

A2229B / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος δετό από γκρι ανοιχτό - γκρι σκούρο ύφασμα 
και λευκό δέρμα

Α2229Ε / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος δετό από μπλε, 
ώχρα ύφασμα και λευκό δέρμα

A2229M / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος δετό από μπλε ραφ, 
γαλάζιο ύφασμα και λευκό δέρμα

A2229K / No 19–27

Περπατήματα — 73Περπατήματα — 72 Everkid SS22Everkid SS22



Μποτάκι περπατήματος δετό από πούρο καστορ, 
μπεζ ριγέ ύφασμα και λευκό δέρμα

A2230M / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος δετό από μπλε navy καστορ,
μπλε ριγέ ύφασμα και λευκό δέρμα

Α2230Ε / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος δετό από γκρι καστορ, 
γκρι ριγέ ύφασμα και λευκό δέρμα

Α2230B / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος δετό από μέντα καστορ, 
μέντα ριγέ ύφασμα και λευκό δέρμα

A2230A / No 19–27

Περπατήματα — 75Περπατήματα — 74 Everkid SS22Everkid SS22



Περπατήματα — 77Περπατήματα — 76 Everkid SS22Everkid SS22

Μποτάκι περπατήματος δετό 
από λευκό δέρμα

A2231A / No 19–27



Μποτάκι περπατήματος δετό 
από ταμπά δέρμα, καστόρ και λευκό δέρμα

A2231M / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος δετό 
από μπλε navy δέρμα

A2231Τ / No 19–27

Περπατήματα — 79Περπατήματα — 78 Everkid SS22Everkid SS22



Μποτάκι περπατήματος δετό
από ώχρα δέρμα, καστόρ και λευκό δέρμα

A2231B / No 19–27 Μποτάκι περπατήματος δετό 
από λαδί δέρμα, καστόρ και λευκό δέρμα

A2231K / No 19–27

Περπατήματα — 80Everkid SS22
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