
€25.00λ.
€21.00λ.€25.00λ. €13.00λ.

Βρείτε τα σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

Πάνω απο 1500 προϊόντα για το σπίτι, το μαγείρεμα, την προετοιμασία φαγητού και την παρουσίαση των γευματων.

www.navaideas.gr

Με αποσπώμενο χερούλι για χρήση από το μάτι της κουζίνας σας, απευθείας στο φούρνο.

• Με ανθεκτική αντικολλητική
 εσωτερική επικάλυψη

• Εξωτερική επιφάνεια µε υψηλή
 ανθεκτικότητα στις γρατζουνιές 

• Εξασφαλίζουν οµοιόµορφη διανοµή
 θερµότητας για υγιεινό µαγείρεµα 

• Κατάλληλα για όλες τις εστίες

Τηγάνι 30cm       Τηγάνι 26cm       Τηγάνι 20cm Γουόκ Γκριλιέρα 28cm

€19.00λ. €16.00λ. €11.00λ. €21.00λ. €19.00λ.

NAVA Flytt
Αντικολλητικά σκεύη
από χυτό αλουµίνιο. 

x x
x

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ.

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ. €x.xxλ.

Από €χ.χχλ.

Προσφορές
Από 29 Mαρτίου

έως 08 Mαΐου 2017

Hµίχυτρα
& βαθύ τηγάνι 28cm Κατσαρόλα 24cmΚατσαρόλα 28cm Γαλατιέρα 16cm

Οι τιµές στα super markets                               µιλάνε από µόνες τους! 

Όλα για το σπίτι και τον κήπο!



Σετ φλυτζάνια espresso
6 τεµ. σε βάση

- Ισχύς 1100w

- Aντλία πίεσης 15bar

- Χειρολαβή για αλεσµένο καφέ
 & χάρτινες µερίδες καφέ

- Ακροφύσιο ατµού για αφρόγαλα
 & πλούσια κρέµα cappuccino

 - Βάση προθέρµανσης φλυτζανιών

- Ρυθµιζόµενη παραγωγή ατµού

- Ασφάλεια υπό πίεση
 & υπερθέρµανση

Ηλεκτρικό µπρίκι TNS 800W

Τοστιέρα TNS µε λευκή
κεραµική επίστρωση

Φραπιέρα INOX 100W

Τοστιέρα IZZY

Ηλεκτρική εστία

€6.50λ.

€12.50λ.

€12.90λ.

€14.90λ.

€16.90λ.

€56.50λ.

€10.70λ.

€13.50λ.€12.00λ.
 1,7lt 1lt

Βραστήρας  ANKOR  

Καφετιέρα espresso - cappuccino SINGER
15 bar ES-110 2way

Όλα για την κουζίνα!



Οι προσφορές ισχύουν
από 29/03 έως 08/05/2017

-30%

Σίδερο ατµού TEFAL access 2000W

Ηλεκτρική ψησταριά TNS 2000W

Σεσουάρ HUMAN 2000w µε φυσούνα 

Μίξερ χειρός HUMAN turbo
5 ταχυτήτων

Κουρευτική µηχανή GROOMINK “6in1” 

Tεπανιάκι TNS 36x7x12cm

Ισιωτική πρέσα µαλλιών IZZY hair system  

Ζυγαριά κουζίνας 7kg

Λάµπες ΕUROLAMP
 Έκπτωση στο ταµείο

Multi IZZY 600W µε τριπλό µαχαίρι 

Ηλεκτρικό ψαλίδι για µπούκλες IZZY 

Μπαταρίες ENERGIZER 4 τεµ. Ε91 / Ε92 
ecoadvan ή ultra plus
 Έκπτωση στο ταµείο

€13.50λ.

€13.70λ.

€19.80λ.

€22.90λ.

€17.90λ.

€10.50λ.

€6.00λ.

€23.90λ.

€12.90λ.

€24.90λ.

-50%

Οι καλύτερες ανοιξιάτικες προσφορές για το σπίτι και τον κήπο!



δώρο!

Nο2757, Nο2756 ή Nο2755 €2.50λ.

Κρέατος Νο3105 €6.50λ.

Κρέατος Νο3103 €5.50λ.

Ταψί 40x31cm
Asimetria 

Ταψί 30x24cm
Asimetria

Ταψί πίτσας 37x29cm 
Asimetria

Γυάλινο πυρίµαχο 2,3lt 
τετράγωνο ή στρογγυλό

Φόρµα κέικ 30cm
Asimetria 

Γυάλινο πυρίµαχο 2,7lt 
παραλλ/µο

Φόρµα τάρτας 30cm 
Asimetria

Γυάλινο πυρίµαχο ταψί 
40.5x27cm  

€11.98λ. €8.90λ. €8.98λ.

€7.98λ.

€8.50λ.

€7.98λ.

€8.70λ.

€13.98λ.

Μαχαίρι κουζίνας ΚΑΙΜΑΝΟ 

Ανοξείδωτο βαθύ ταψί 40cm
µε σχάρα & δώρο γάντια κουζίνας

Χύτρα ταχύτητας smartcook
PYRAMIS 8lt  

Γάστρα µε σχάρα 42εκ BOCCA

€1.10λ.

€13.90λ.€58.00λ.

€12.50λ.

€5.90λ.€5.50λ.

No4 No3 

Μαχαίρια PRESSEWOOD κουζίνας

Μπρίκι advanced PYRAMIS 

Γυάλινα πυρίµαχα
για µαγείρεµα ή αποθήκευση 
τροφίµων & Σκεύη ψησίµατος 
Asimetria µε 3 στρώµατα 
αντικολλητικής επίστρωσης
& εργονοµική λαβή

Όλα για την κουζίνα!



Κουτάλι ή πιρούνι 
φαγητού

Σετ πιάτα πορσελάνης 18 τεµ.  

Κούπα BONE 360ml
χαµηλή ή βαρελάκι

Κούπα 240ml

Σετ ποτήρια νερού 6 τεµ. 
χρωµατιστά 

Σετ φλυτζάνια τσαγιού 6 τεµ.

Σετ ποτήρια νερού 3 τεµ.

Σετ ποτήρια κόκκινου κρασιού 
Amundsen BOHEMIA 6 τεµ.

Σετ φλυτζάνια καφέ 6 τεµ.

Σετ ποτήρια νερού
KOUROS 6 τεµ.

Σετ ποτήρια κρασιού
KOUROS 6 τεµ.

Ατοµική γυάλινη καφετιέρα
350ml

€18.90λ.

€1.80λ.

€1.20λ.

€4.30λ.

€11.50λ.

€2.98λ.

€9.98λ.

€8.50λ.

€4.90λ.

€4.30λ.

€4.90λ.

€1.10λ. €1.20λ.

€1.20λ. €1.98λ. €0.85λ.

€1.10λ. €1.10λ.

Μαχαίρι
φαγητού

Κουτάλι ή πιρούνι
γλυκού

Πιάτο βαθύ Φλυτζάνι καφέ µε πιατάκιΠιάτο ρηχό Πιάτο  φρούτου

Ανοξείδωτα µαχαιροπίρουνα BARCELONA  

Σερβίτσιο πορσελάνης 

Οι προσφορές ισχύουν
από 29/03 έως 08/05/2017

Οι καλύτερες ανοιξιάτικες προσφορές για το σπίτι και τον κήπο!



δώρο!

δώρο!

Γυάλινο βάζο για µπισκότα
µε µεταλλικό καπάκι 

Ανοξείδωτη πιατέλα 50cm
µε δώρο φιάλη 240ml

Κανάτα θερµός1lt 

Βάζο 450ml µε καλαµάκι
& λαβή  

Τουρτιέρα PATISSERIE 32cm
µε πόδι  

Βάση κοπής 30x45x1,2cm
µε δώρο µαχαίρι κρέατος

Ποτήρι 450ml µε καλαµάκι
& καπάκι 

∆ίσκος σερβιρίσµατος
43,5x28 cm µελαµίνης

Σετ βάζα µπαχαρικών 12 τεµ.
σε βάση

Πιπερόµυλος 

Σετ λαδόξιδο & αλατοπίπερο 
4 τεµ. σε δίσκο

Κεραµικό κανάτακι
λαδιού 

Ξύλινος πλάστης 

€4.98λ.

€8.98λ.

€10.50λ.

€1.50λ.

€13.50λ.

€9.90λ.

€1.50λ.

€1.90λ.

€17.50λ.

€2.90λ.

€13.50λ. €4.30λ.

€2.70λ.

€5.90λ. €9.90λ.€5.90λ.

Ζάχαρης Μπισκότων Καφέ

Κεραµικά βάζα

Όλα για την κουζίνα!



Οι προσφορές ισχύουν
από 29/03 έως 08/05/2017

1+1
ίδιο

δώρο

Σετ φαγητοδοχεία 3 τεµ.FRESCO
500ml, 1,2lt & 2,1lt

Φιαλάκι ENERGAS 190gr

∆ιώροφη πιατοθήκη
43x9,5x25,5cm

Φαγητοδοχείο τετράγωνο
FRESCO 5,1lt

Ποτήρια freddo OKI DOKI 36 τεµ.
1+1 ίδιο δώρο

Ποτήρι νερού 50 τεµ.
διάφανο ή λευκό

Υφασµάτινη θήκη για σακούλες 

∆οχείο για µπισκότα

Πιάτα ρηχά ή βαθιά 27 τεµ.
κατάλληλα και για φούρνο µικροκυµάτων  

Καµινέτο CALFER gas

Καρότσι µεταφοράς
 τροφίµων

€2.80λ.

€0.95λ.

€9.95λ.

€2.20λ.

€1.95λ.

€0.90λ.

€9.98λ.

€3.50λ.

€1.98λ.

€7.90λ.

€9.90λ.

Οι καλύτερες ανοιξιάτικες προσφορές για το σπίτι και τον κήπο!



-30%

-50%

Πετσετάκι πράσινο

Πετσέτες Vileda 3+1
Από την τιµή έχει αφαιρεθεί
η αξία του sticker

Σφουγγάρι πράσινο γίγας  
αντιβακτηριδιακό 

Σφουγγαρίστρα
Μax  2 τεµ.

Σφουγγάρι EXTREME

Σφoυγγαρίστρα Vileda 
classic 1+1 δώρο

Σφoυγγαρίστρα Vileda 
3action XL

Σετ κουβάς µε στίφτη VILEDA
Από την τιµή έχει αφαιρεθεί
η αξία του sticker

Κοντάρι
σφουγγαρίστρας
Wettex

Κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
Vileda super
 

Γάντια µιας χρήσεως
PRACTIK 100 τεµ.S-M-L

Γάντια µιας χρήσεως multi sensitive 
VILEDA 40+10 δώρο Μ-L 

€0.83λ.

€0.84λ.

€1.30λ.
€2.88λ.

€2.07λ.

€4.53λ.
€1.49λ. €1.39λ.

€0.56λ.

€4.12λ.

€3.90λ. €2.98λ.

Είδη καθαριότητας SCOTCH BRITE

Είδη καθαριότητας VILEDA - WETTEX

Από €1.18λ.

Από €1.20λ.

Από €2.60λ.

Από €5.75λ.

Από €4.14λ.

Από €9.05λ.
Από €2.98λ. Από €2.78λ.

Από €0.80λ.

Από €5.88λ.

€2.34λ.
Από €3.60λ.

€1.14λ.
Από €1.76λ.

€2.45λ.
Από €3.76λ.

€0.97λ.
Από €1.49λ.

€0.63λ.
Από €1.05λ.

€2.58λ.
Από €4.30λ.

€0.59λ.
Από €0.98λ.

€7.50λ.
Από €12.50λ.

€1.55λ.
Από €2.38λ.

-35

-40

Έκπτωση στο ταµείο

Έκπτωση στο ταµείο

Έκπτωση στο ταµείο

Έκπτωση στο ταµείο

 Καθαριότητα παντού!



-30% -40% -50%Είδη καθαριότητας ΚΥΚΛΩΨ

-35% -35%

Σκούπα µαγνητική 
Νο101 

Κοντάρι µε επένδυση 
130cm

Σκούπα πλαστική ίσια 
Νο104 

Ορθοπεδικό Φαράσι

Γάντια super grip VILEDA
Έκπτωση στο ταµείο

Πετσετάκια microfibre VILEDA
colors 4 τεµ.  Έκπτωση στο ταµείο

Ανταλ/κό σφουγγαρίστρας VILEDA 
Easy Wring & Clean Turbo

Σιδερώστρα VILEDA viva express 
basic µπλε

Μεταλλική απλώστρα VULCANO 
Ιταλίας  18 µέτρα

Σακούλες απορριµµάτων
WETTEX 52x75cm
Από την τιµή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Μεγάλα µανταλάκια
ΚΥΚΛΩΨ 24 τεµ.

Σιδερόπανο VILEDA
rapid 135x53cm 

€3.30λ.    Από €5.99λ.

€1.39λ. €0.69λ. €1.74λ.

€1.11λ.€1.50λ.

€1.29λ. €1.92λ.

€24.90λ.

€9.98λ.

€0.88λ.

€0.85λ.

€5.74λ.

Από €0.98λ. Από €2.48λ.

Από €1.58λ.Από €2.14λ.

Από €1.99λ. Από €2.96λ.

Από €41.80λ.

Από €11.48λ.

Έκπτωση στο ταµείο

-45%

Οι προσφορές ισχύουν
από 29/03 έως 08/05/2017

Οι καλύτερες ανοιξιάτικες προσφορές για το σπίτι και τον κήπο!



-30%

Από €0.77λ.

Κουτί αποθήκευσης 50lt

Κάδος απορριµµάτων 75lt  

Κουτί αποθήκευσης  17lt

Κάδος απορριµµάτων
50lt BALLOON 

Κουτί αποθήκευσης  35lt

Σκαλοσκαµπώ
39x70x107cm

€6.90λ.

€30.50λ.

€3.90λ.

€10.70λ.

€5.90λ.

€23.30λ.

Κρεµάστρες ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 3τεµ. 
σπαστή περιστρεφόµενη

Σακούλες φύλαξης EL-EF παλτών 4τεµ., χαλιών 1τεµ.,
πλεκτών 10τεµ. ή κουστουµιών 5τεµ. Έκπτωση στο ταµείο Κρεµάστρες ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ 4τεµ.

€1.50λ.€0.54λ.
€1.30λ.

Όλα τακτοποιηµένα!



Οι προσφορές ισχύουν
από 29/03 έως 08/05/2017

Καπάκι τουαλέτας 

Πεντάλ 5lt

Θήκη υγροσάπουνου

Πιγκάλ

Θήκη για οδοντόβουρτσες Σαπουνοθήκη  

€5.90λ.

€7.50λ.

€3.50λ.

€3.70λ.

€2.30λ. €1.70λ.

Ηλεκτρονική γυάλινη 
ζυγαριά µπάνιου 

Κουρτίνα µπάνιου 180x200cm
Μεταλλική ραφιέρα µπάνιου
3 θέσεων 

Σφουγγάρι µπάνιου γίγας
ΓΙΦΑ

Καλάθι ρούχων
50x39cm

€10.50λ.

€2.90λ.
€6.90λ. €1.30λ. €8.50λ.

€6.70λ. €1.10λ.€3.20λ.

Χεριών
30x50cm

Προσώπου 
50x90cm

Μπάνιου 
70x140cm

Πετσέτες ANNA RISKA 

Οι καλύτερες ανοιξιάτικες προσφορές για το σπίτι και τον κήπο!



Γλάστρα LINEA 2 lt €1.20λ.

Πιάτο γλάστρας 2lt €0.45λ.

Γλάστρα LINEA 7lt €2.50λ.

Πιάτο γλάστρας 7lt €0.75λ.

Γλάστρα LINEA 13lt €3.90λ.

Πιάτο γλάστρας 13lt €0.90λ.

Φυτόχωµα GIARDINI 50lt  Χώµα κοµπόστα PIANTERRA 12lt

€4.90λ. €1.38λ.

Γυάλινο γλαστράκι µε φυτό  
8x8x12xm

Λάστιχο σπιράλ µε 3 εξαρτήµατα

Μεταλλικό γλαστράκι
13x13x10cm

Φανάρι κήπου 

Ποτιστήρι 6lt
 

Γάντια εργασίας XL 

Φτυαράκι κήπου

Κουρτίνα σίτα 100x215cm
µε µαγνήτη 

€2.20λ.

€8.20λ.

€1.50λ.

€1.90λ.

€4.20λ.

€0.98λ.

€1.30λ.

€3.50λ.

Υπέροχος κήπος για µικρούς και µεγάλους!



Οι προσφορές ισχύουν
από 29/03 έως 08/05/2017

Ψησταριά µπάρµπεκιου
86x69x54cm

Κάρβουνα ΓΡΙΝΤΑΚΗΣ 5kg

Κερί ρεσώ 50 τεµ. 

Σχάρα 63x45x30cm
βαρέως τύπου

Πατάκι εισόδου 45x75cm

Προσάναµµα από δαδί πεύκης 4kg

Παραφινέλαιο 1lt
άοσµο & άχρωµο

Προσάναµµα IRMA 32 τεµ.
κηροζίνης ή οικολογικό

Πατάκι 40x60cm STAR 

€25.90λ.

€4.90λ.

€1.70λ.

€5.90λ.

€3.50λ.

€4.45λ.

€2.50λ.

€0.78λ.

€4.80λ.

Οι καλύτερες ανοιξιάτικες προσφορές για το σπίτι και τον κήπο!



160χ220cm €10.50λ.

210x240cm €13.90λ.
*Θα είναι διαθέσιµο

από 10/04

Mονό 100x200cm €9.60λ.

Yπέρδιπλο
160x200cm €12.90λ.

Σετ κουβερλί ANNA RISKA
µε 2 µαξιλαροθήκες 

Μαξιλάρι ύπνου ANNA RISKA µε aloe vera
και δυνατότητα µεταβολής όγκου

Θήκη µαξιλαριού
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
καπιτονέ  50x70cm

Σετ ποτηρόπανα 3 τεµ. Σετ ποτηρόπανα 2 τεµ.

€26.50λ. €10.50λ.

€3.60λ.

€2.98λ. €2.50λ.

Σετ κάλτσες ανδρικές 3 ζεύγη Καλσόν παιδικό

€3.30λ. €2.20λ.

€4.90λ.

€9.90λ.

€5.90λ.

€10.50λ.

Σετ σεντόνια 160x260cm
µε µια µαξιλαροθήκη €7.50λ.

Σετ σεντόνια 220x260cm
µε δύο µαξιλαροθήκες €10.50λ.

Σεντόνι 160x240cm €6.50λ.

Σεντόνι 220x240cm €8.95λ.

140x180cm

Ανδρικό

140x140cm

Γυναικείο 

Επίστρωµα ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ καπιτονέ 
µε 4 λάστιχα στις γωνίες 

Κουβερλί µονόχρωµο* 

Σεντόνια ARTISTI ITALIANI

Τραπεζοµάντηλο 

Παπούτσια casual

Όµορφο σπίτι για στιγµές χαλάρωσης!



Σετ 2 τεµ. µαξιλάρια πολυθρόνας
90x45x2cm µε πλάτη 

Μαξιλάρι καρέκλας
42x42cm καρό 

Μαξιλάρι καρέκλας babboo
45x45x8x60cm µε πλάτη  

Μαξιλάρι καρέκλας
38x38x3cm

Μαξιλάρι καρέκλας
38x38x6cm πουά

Καλόγερος από µέταλλο
& µάρµαρο 

Καναπέ 45x45cm ∆απέδου 60x60cm

€8.90λ.

€2.70λ.

€14.98λ.

€2.90λ.

€3.30λ.

€18.90λ.

€4.10λ. €6.98λ.

€16.50λ.

€4.90λ. €20.00λ.

€28.50λ.

€12.00λ. €18.98λ.

Tετράγωνο 
36x36x36cm

Ξύλινο 58cm Πλαστικό 61cm

Ορθογώνιο 
76x40x41cm

Ξύλινο 34cm Πλαστικό 56cm

∆ερµάτινο σκαµπό 

Ρολόι τοίχου

Μαξιλάρι διακοσµητικό PANAMA 

Οι καλύτερες ανοιξιάτικες προσφορές για το σπίτι και τον κήπο!



Μεταλλική πολυθρόνα µε textile ύφασµα

Κούνια κήπου 3θέσια
204x122x167cm

Οµπρέλα κήπου 3 µέτρα µε µανιβέλα

Τσιµεντένια βάση οµπρέλας 60cm 16kg

Μεταλλικό τραπέζι 140x80cm µε τζάµι

Καρέκλα Νάντια ET PLAST µε µπράτσα 

Κούνια κήπου 2θέσια 138x110x153cm

Τραπέζι Μύκονος ET PLAST 85x140cm  

Μεταλλικό τραπέζι 100x65cm µε τζάµι

Σκαµπό ET PLAST

€89.00λ.

€36.00λ.

€19.80λ.

€16.90λ. €54.00λ.

€7.70λ.

€52.00λ.

€37.90λ.

€33.00λ.

€2.98λ.

Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. Ορισµένα προϊόντα του φυλλαδίου δεν είναι διαθέσιµα στα µικρότερα καταστήµατα.
Στην αναγραφόµενη τιµή των προϊόντων µε κουπόνι ή sticker έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη αξία. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές
και δεν φέρουµε ευθύνη για τυχόν αλλαγές στη συσκευασία των προϊόντων καθώς και για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Όλα για το σπίτι και τον κήπο! Οι προσφορές ισχύουν
από 29/03 έως 08/05/2017


