
€9.90λ.

€12.90λ.

€8.50λ.

€7.50λ.

€13.50λ.

€13.80λ.
Καφετιέρα φίλτρου
MARGARIT 1.25lt

Σαντουϊτσιέρα MARGARIT
με ίσιες πλάκες

Λεμονοστίφτης MARGARIT 500ml 

x x
x

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ.

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ. €x.xxλ.

Από €χ.χχλ.

Προσφορές
Από 30 Αυγούστου 

έως 09 Oκτωβρίου 2017

Οι τιμές στα super markets μιλάνε από μόνες τους! 

Βραστήρας MARGARIT 1.7lt λευκός Βραστήρας MARGARIT 1.7lt inox

Πολυκόπτης MARGARIT 500ml 

Όλα για το σπίτι,
το μαθητή, το φοιτητή!



Σαντουϊτσιέρα PYREX

Πολυκόπτης multi IZZY 500ml
με τριπλό μαχαίρι

Ηλεκτρική κουζίνα ΙΖΖΥ
με 2 εστίες & φούρνο 28lt

Καφετιέρα principio MOULINEX
για 10-15 φλυτζάνια

Ηλεκτρική ψησταριά  TNS 2000w

Ηλεκτρικό στυπτήριο MOULINEX 250ml

Ηλεκτρική εστία 1500W
με μεγάλο μάτι

Ηλεκτρικό μπρίκι TNS 500W
για ελληνικό καφέ

Τεπανιάκι TNS 40x7cm
με κεραμική πλάκα

€XX.XXλ.

€14.90λ.

€23.90λ.

€69.00λ.

€31.00λ.

€13.50λ.

€16.00λ.

€14.50λ.

€9.50λ.

€17.90λ.

Ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας

€11.00λ.

Όλα για την κουζίνα!



Οι προσφορές ισχύουν
από 30/08 έως 09/10/2017

Πρέσσα μαλλιών IZZYceramic 2 σε 1 
κατάλληλη για ίσιωμα και μπούκλες 

Ηλεκτρική σκούπα SINGER VC-1120

Σίδερο ατμού IZZY aqua ceramic 2600W  

Επαγγελματικό σεσουάρ ROWENTA 2200W
με δώρο ψαλίδι για μπούκλες με κεραμική επίστρωση

Φορτιζόμενη μηχανή κουρέματος ROWENTA

Σεσουάρ moveling ROWENTA 1700W

Λάμπες PHILIPS 
Έκπτωση στο ταμείο

Επαναφορτιζόμενη μηχανή για γένια
ROWENTA για χρήση με ή χωρίς καλώδιο 

Ψαλίδι για μπούκλες ROWENTA
με κεραμική επίστρωση  

€9.90λ.

€46.00λ.

€19.00λ.

€36.00λ.

€23.00λ.

€19.98λ.

€18.90λ.

€12.90λ.

Αλκαλικές μπαταρίες VARTA 6 τεμ.
ΑΑ ή ΑΑΑ

€2.70λ.

• 20% εξοικονόμηση 
ενέργειας
• 2 θέσεις ταχύτητας /
3 θέσεις θερμοκρασίας
• Επίστρωση Keratin & Shine
• Λειτουργία κρύου αέρα
• Γάντζος ανάρτησης
• Συγκεντρωτής αέρα
• Τύπος Μοτέρ Σεσουάρ: 
Συμβατικό (DC motor)

•AC Motor: επαγγελματικό 
μοτέρ για χρήση μεγάλης 
διάρκειας 
•Πολύ λεπτός συγκεντρωτής 
αέρα (6mm) 
•2 θέσεις ταχύτητας / 3 
θέσεις θερμοκρασίας 
•Λειτουργία κρύου αέρα 
•Γάντζος ανάρτησης 
•Αφαιρούμενο πλέγμα 
•Φυσούνα 
•Επίστρωση Keratin & Shine 

• Διάμετρος: 16mm
• Υψηλή θερμοκρασία: 
150°C
• Κεραμική επίστρωση
• Γάντζος αποθήκευσης
• Κουμπί On/off

• Κεραμικές πλάκες με 
στρογγυλεμένες άκρες
 • Σύστημα κλειδώματος 
πλακών
• Περιστρεφόμενο καλώδιο 
για μεγαλύτερη ευκολία 
στη χρήση
• Πλάτος:3cm
• Επίτευξη θερμοκρασίας: 
200°C

• Ανοξείδωτες λεπίδες 
υψηλής αντοχής
• Χρήση χωρίς καλώδιο - 
εργονομία
• Φωτιζόμενη ένδειξη 
λειτουργίας
• Βάση φότρισης
• Αυτονομία: 40 λεπτά
• Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
• 2 χτενάκια για τα μαλλιά
με 19 θέσεις κοψίματος
• Βουρτσάκι καθαρισμού

• Ανοξείδωτες λεπίδες 
υψηλής αντοχής
• Αποσπώμενη κεφαλή
• Επαναφορτιζόμενη
• Αυτονομία: 60 λεπτα
• Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
• Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
• Βουρτσάκι καθαρισμόυ 
• Μπαταρίες Ni-MH 
• Χτενάκια για τα γένια
με 5 θέσεις κοψίματος

• Κεραμική πλάκα
• Ρυθμιζόμενος ατμός 70gr
• Σπρέυ
• Κάθετος ατμός
• Σύστημα anticalc
• Σύστημα antidrip
• Ρεζερβουάρ νερού 380ml

-30%

δώρο!

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι!



10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Σετ ποτήρια νερού 3 τεμ.

Μαχαίρι κουζίνας ΚΑΪΜΑΝΟ

Σετ ποτήρια νερού ALANYA 6 τεμ.

Σετ μαχαίρια 3 τεμ.
με λεία λάμα 12cm

Xύτρα ταχύτητας secure 5 neo TEFAL 7lt
από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10

Αντικολλητικό ταψί

Κατσαρόλα Νο24

34x26x7cm

Τηγάνι Νο22

Κατσαρόλα Νο28

40x30x8cm

Τηγάνι Νο24 

Γαλατιέρα Νο18

Τηγάνι Νο26 

Βάζο 450ml με καλαμάκι
με λαβή

Σετ πιάτα 18 τεμ. σε 2 σχέδια

Ανοξείδωτο σουρωτήρι μακαρονιών 
24cm

Αντικολλητικό τηγάνι γκριλ 
26x26cm

Μύλος πιπεριού 14cm
ακρυλικός

€16.90λ.

€5.50λ.

€8.90λ.

€21.50λ.

€8.50λ.

€9.98λ.

€11.70λ.

€11.70λ.

€2.20λ.

€1.10λ.

€3.48λ.

€4.20λ.

€65.00λ. €1.55λ.

€13.50λ.

€3.90λ.€7.90λ. €6.30λ.

Αντικολλητικά κεραμικά σκεύη μαγειρικής

Όλα για την κουζίνα!



Οι προσφορές ισχύουν
από 30/08 έως 09/10/2017

Κεραμικά αξεσουάρ πρωινού

Φαγητοδοχείο ΙΝΟΧ 15cm
με λαβή

Πιατοθήκη με δίσκο

Τουρτιέρα με σπάτουλα

Φαγητοδοχείο πλαστικό 920ml
με 2 κλίπ 

Πιατοθήκη ΕSSENTIALS

Σουπλά κοπής 23x37cm

Μπωλ 13,5x6,5cm Κούπα 425ml Φλυτζάνι τσαγιού 
Σετ φλυτζανάκια καφέ
6 τεμ.

Σετ φαγητοδοχεία πλαστικά 3 τεμ. 
στογγυλά ή παραλ/μα

Πιατοθήκη νεροχύτη
PICCOLO

Ποδιά κουζίνας απλικέ πετσετέ

Σετ φλυτζάνες τσαγιού
6 τεμ.

Επιφάνεια στεγνώματος
45x40cm microfibra

Ξύλινος μανάβης τροχύλατος
3 θέσεων & 1 συρτάρι

€1.60λ. €1.50λ. €1.90λ.

€5.50λ.

€7.90λ.

€9.70λ.

€2.50λ.

€4.70λ.

€2.90λ.

€6.90λ.

€1.50λ.

€5.50λ.

€1.90λ.

€9.90λ.

€5.90λ.

€29.80λ.

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι!



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

Κάρβουνα ΓΡΙΝΤΑΚΗΣ 5gr

Νερού Κρασιού

Ποτήρια MORNOS 50 τεμ.

Προσάναμα IRMA 32 τεμ.

SANITAS Έκπτωση στο ταμείο

Χαλί εισόδου ΚΥΚΝΟΣ
40x60cm

Kαμινέτο CALFER

Φυτόχωμα GIARDINI 50lt

Μεταλλικό τρόλεϊ αποθήκευσης 3 θέσεωνΜεμβράνη 30m

Χαλί εισόδου ΕΡΜΗΣ
40x60cm

Φιαλάκι ENERGAS 190gr με 
εσωτερικό περιοριστή ροής

Χώμα κομπόστα PIANTERRA 12lt

Αντικολλητικό χαρτί με 
αλουμινόχαρτο 2σε1, 8m

Χαλί εισόδου ΒΟΤΣΑΛΟ
40x60cm

€1.98λ.

€4.90λ.

€0.95λ. €0.68λ.

€0.78λ.

€3.30λ.

€7.90λ.

€4.90λ.

€9.90λ.€1.23λ.
€2.63λ.

€3.30λ.

€0.89λ.

€1.38λ.

€3.70λ.

Από €3.76λ.

-30%

Από €1.76λ.

Όλα για την κουζίνα!

Για το ΒΒQ! Για τον κήπο!



Γάντια latex AXUS trade
100 τεμ. S-M-L

Πανάκα eco EASY CLΕΑN
4 τεμ.

€3.90λ.€2.90λ.

-35%-40%

Κουβάς με στίφτη
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Γίγας σακούλες απορ/των

Σφουγγαρίστρα μικροϊνών

Γάντια γενικής 
χρήσης S-M-L

Σφουγγαρίστρα MAX 2 τεμ.Σφουγγαρίστρα κλασσικη 2 τεμ.

Σφουγγαράκι αντιβακτηριδιακό 

Μικρές σακούλες
απορ/των αρωματικές

Σφουγγαράκι αντιβακτηριδιακό 
2+1 δώρο

Μεγάλες σακούλες απορ/των

Κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 

Μεγάλες σακούλες
απορ/των αρωματικές Σφουγγαράκι γίγας

Γάντια ενισχυμένα M-L

€0.66λ.
€0.65λ.

€1.29λ.

€0.77λ.

€3.38λ.

€1.17λ.

€1.56λ.

€5.03λ.

€1.80λ.

€1.14λ.

€3.82λ.€3.27λ.

€1.33λ.€1.12λ.

Είδη καθαριότητας SCOTCH BRITEΕίδη καθαριότητας SANITAS

Από €1.02λ.

Από €1.09λ.

Από €1.98λ.

Από €1.18λ.

Από €5.20λ.

Από €1.95λ.

Από €2.60λ.

Από €7.74λ.

Από €3.00λ.

Από €1.90λ.

Από €5.88λ.Από €5.45λ.

Από €2.04λ.Από €1.87λ.

Έκπτωση στο ταμείοΈκπτωση στο ταμείο

-30%Είδη καθαριότητας ΚΥΚΛΩΨ

Ορθοπεδικό φαράσι
Κουβάς 2 θέσεων ΚΥΚΛΩΨ
με στίφτη και ρόδες 

Σκούπα πλαστική ίσια Νο104 

Επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα 300gr

Σκούπα μαγνητική Νο101

Κοντάρι με μεταλλική 
επένδυση 130cm

€1.74λ.
€4.90λ.

€1.11λ.

€2.09λ.

€1.50λ.

€0.69λ.
Από €2.48λ.

Από €0.98λ.

Από €1.58λ.

Από €2.98λ.

Από €2.14λ.

Έκπτωση στο ταμείο

Οι προσφορές ισχύουν
από 30/08 έως 09/10/2017

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι!



Πεντάλ 5lt

31x21x12cm

Πεντάλ ΚΥΚΛΩΨΠιγκάλ

27x17x10cm

Πιγκάλ ΚΥΚΛΩΨ

Καπάκι τουαλέτας

Καλάθι ρούχων baboo
40x30x54cm

Καλαθάκι τακτοποίησης baboo 

Καλάθι ρούχων VICTOR 50lt, 
59x38,5x25cm 

Σφουγγάρι μπάνιου 
MADONNA Τηλέφωνο μπάνιου

Ζυγαριά μπάνιου αναλογική

Κουρτίνα μπάνιου
180x200cm 

Καλάθι ρούχωv VICTOR 60lt, 
45x34x57cm

Μπουρνούζι μονόχρωμο

Πατάκι 45x75cm
με βάση σιλικόνης

€8.50λ.

€5.50λ.

€3.98λ.€4.70λ.

€3.90λ.

€2.98λ.

€6.90λ.

€13.50λ.

€6.90λ.

€1.68λ.
€3.50λ.

€7.50λ.

€2.90λ.

€12.00λ.

€7.50λ.

€4.80λ.

Όλα για το μπάνιο!



Επώνυμη
ποιότητα και άνεση

για το μπάνιο!

Χαρτοδοχείο 5lt retro Πιγκαλ retro Καπάκι τουαλέτας 
soft close

€8.50λ. €3.50λ. €11.50λ.

Πετσέτες
Χεριών 30x50cm €2.90λ.

Προσώπου 50x90cm €5.90λ.

Σώματος 70x130cm €9.90λ.

Καλάθι ρούχων 33x50cm €9.90λ.Πατάκι μπάνιου 40x60cm €9.90λ.

Κουρτίνα μπάνιου 180x200cm €12.90λ.

HOME

-40%
 Έκπτωση στο ταμείο

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ 12/09/2017

Συμπληρώστε με αξεσουαρ για το μπάνιο!

Από €4.84λ.

Από €16.50λ.

Από €21.50λ.

Από €16.50λ.

Από €9.84λ.

Από €16.50λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 30/08 έως 09/10/2017



Απλώστρα Iταλίας VULCANO 
18m μεταλλική

Σετ κρεμάστρες συρμάτινες
12 τεμ. 41cm

Σιδερόπανο VILEDA rapid 
135x53cm
Έκπτωση στο ταμείο

Παπούτσι casual

Μεγάλα πλαστικά μανταλάκια 
ΚΥΚΛΩΨ 24 τεμ.

Σιδερόπανο VILEDA comfort plus 
110-130x30-45cm
Έκπτωση στο ταμείο

Σετ μποξεράκια AXUS 2 τεμ.

Σιδερώστρα VILEDA viva express 
basic120x38cm
Έκπτωση στο ταμείο 

19,2x14,4x19,2cm 37,7x29x12,7cm

Σετ κρεμάστρες ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ 
4 τεμ.

Σετ κρεμάστρες ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ 3 τεμ. 
σπαστές περιστρεφόμενες

Σετ τερλίκι παιδικό 5 τεμ.

€9.98λ.

€2.70λ.

€6.89λ.

€6.89λ.

€0.85λ.

€6.70λ.

€25.08λ.

€2.90λ. €3.50λ.

€1.30λ. €1.50λ.

€3.98λ.

Όλα για το νυκοκοιριό!

Γυναικείο
Σετ ανδρικές 
κάλτσες 5 τεμ. Ανδρικό 

Σετ γυναικείες 
κάλτσες 3 τεμ. 

€9.90λ.
€3.90λ.

€10.50λ.
€2.70λ.

Ατμοσιδερώστρα 110x32cm

€14.90λ.

Καλάθι τακτοποίησης

-40% -40%

-40%

Από €41.80λ.Από €11.48λ.

Από €11.48λ.



Οι προσφορές ισχύουν
από 30/08 έως 09/10/2017

Κουβέρτα FLEECE 
190x220cm

Κουβέρτα βελούδο 
ΗΟΤ 200x240cm

Κουβέρτα βελούδο 
ΗΟΤ 160x220cm

Κουβέρτα FLEECE 
150x220cm

Θήκη μαξιλαριού ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
αντιβακτηριδιακή, αντιαλλεργική 50x70cm Στρώμα μονό 90x200cm

Επίστρωμα ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ αντιβακτηριδιακό, 
αντιαλλεργικό με 4 λάστιχα στις γωνίες

Μαξιλάρι ύπνου ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
αντιβακτηριδιακό, αντιαλλεργικό 50x70cm

€5.30λ. €11.50λ.€3.70λ. €8.50λ.

€3.60λ.

€10.50λ.

€21.00λ.

€12.30λ. €14.90λ.

€4.68λ.

€91.00λ.

Μονό Διπλό

€9.90λ. €12.90λ.

Zεστασιά, απαλότητα και άνεση
με φινέτσα ΑNNA RISKA

Μαξιλάρι ύπνου με Aloe Vera
και δυνατότητα μεταβολής όγκου

Πάπλωμα μονό

Σετ σεντόνια ημίδιπλαΠαπλωματοθήκη μονή Παπλωματοθήκη υπέρδιπλη Σετ σεντόνια υπέρδιπλα

Πάπλωμα υπέρδιπλο

€24.80λ.

€11.20λ. €13.98λ.



Σετ μολύβια 4 τεμ.
με γόμα

Σετ μολύβια
6 τεμ.

Σετ γόμες
2 τεμ.

Σετ στυλό gold 
4+1 δώρο

Σετ στυλό
5 τεμ.

2 θεμάτων 2 θεμάτων

3 θεμάτων 3 θεμάτων

4 θεμάτων 4 θεμάτων

Μολύβια μηχανικά matic
3+1 δώρο 

Διορθωτικό υγρό
2+1 δώρο

Μαρκαδόροι
10+2 δώρο

Ξυλομπογιές tropicolours
12 τεμ.

Εφηβικό σακίδιο πλάτης

Τετράδιο σπιράλ PRESPAN Α4

Γραφική ύλη FABER CASTELL 

Γραφική ύλη BIC Έκπτωση στο ταμείο

Τετράδιο σπιράλ PRESPAN 17x25cm

Κασετίνα βαρελάκι
Πορτοφόλι σιλικόνης
σε διάφορα σχέδια

Σετ μολύβια rainbow LUNA
12 τεμ.

€XX.XXλ.

€1.45λ. €1.55λ. €0.90λ. €1.90λ. €1.90λ.

€1.70λ. €1.20λ.

€2.20λ. €1.80λ.

€2.80λ. €2.30λ.

€1.52λ. €2.00λ. €1.76λ. €1.00λ.

€4.90λ. €1.50λ.
€2.50λ.

€1.30λ.

Καλή σχολική χρονιά!

-20%

Από €1.90λ. Από €2.50λ. Από €2.20λ. Από €1.25λ.



Αριθμομηχανή 13x11cm

Πλαστελίνες LUNA
11 χρώματα

Γενικής χρήσης 
20ml

Μαρκαδόροι 12 τεμ.
ψιλή γραφή

Stick 8,2gr
2+1 δώρο

Μαρκαδόροι Jumbo 
12 τεμ. χοντρή γραφή 

Twist & glue 
35ml

Ξυλομπογιές
12 τεμ.

Κόλλα UHU 

MR COLOUR 

Σετ γεωμετρικά όργανα flexi
LUNA 4 τεμ.

Μπλόκ ακουαρέλας
Νο3, 12 φύλλων

Μαρκαδόροι turbo maxi GIOTTO
12 τεμ. χοντρή γραφή

Ψαλίδι χειρoτεχνίας 13cm

Μπλοκ ζωγραφικής
20x30cm

Διάφανο αυτοκόλλητο ρολό
45x200cm

Πορτοφόλι σιλικόνης
σε διάφορα σχέδια

Χαρτί φωτοτυπικού Α4 80gr
500 φύλλα

Κουτί αποθήκευσης γραφείου 
39,5x29,5x25cm

Μπλοκ κολάζ 25x35cm,
10 φύλλων

Σετ διάφανα αυτοκόλλητα καλύμματα 
βιβλίων 50x36cm, 10 τεμ.

€3.50λ.

€1.80λ.

€0.98λ.

€0.83λ.

€1.90λ.

€1.85λ.

€1.75λ.

€0.98λ.

€1.90λ.

€1.48λ.

€2.70λ.

€0.60λ.

€0.98λ.

€0.88λ.

€2.50λ. €3.28λ.

€7.50λ.

€1.60λ.

€2.00λ.

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σxολείο!

Οι προσφορές ισχύουν
από 30/08 έως 09/10/2017



Ξύλινο αριθμητήριο & μαγνητικός πίνακας 
2σε1

Κουρτινόβεργα
επεκτεινόμενη 
110-200cm

Κουτί αποθήκευσης 
30lt

Κουρτίνα βουάλ 
140x26cm

Κουτί αποθήκευσης 
52lt

Ο γραφούλης & η γραφούλα στην πρώτη τάξη, 
κλασικό ή για αριστερόχειρες

Πίνακας 4σε1 για κιμωλία,
μαρκαδόρο ή μαγνητικός

Ρολόι ξυπνητήρι με φώς

Παιδικά παγούρια με παιδικούς ήρωες 
αλουμινίου ή flip

Πτυσσόμενο σκαμπό-κουτί αποθήκευσης 
NON-WOVEN

Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εξυπνούλης AS
με γράμματα & λέξεις Paw Patrol,
Frozen, Minnie

Δοχεία φαγητού
με παιδικούς ήρωες

Ντουλάπα 50x90x160cm
από ύφασμα

€8.50λ.

€5.90λ.

€6.90λ.

€7.90λ.

€5.90λ.

€4.90λ.

€14.50λ.

€2.50λ.

€2.80λ.

€4.90λ.

€8.50λ.

€2.80λ.

€21.00λ.

Καλή σχολική χρονιά!



Οι προσφορές ισχύουν
από 30/08 έως 09/10/2017

Γραφείο από ξύλο MDF φυσικό ή wenge

Bιβλιοθήκη 60x24x170cm από ξύλο οξιάς με 
2 ράφια και ντουλάπι

Μεταλλικό σετ γραφείου
4 τεμ.

Βιβλιοθήκη 60x24x120cm από ξύλο οξιάς
με 2 ράφια

Φωτιστικό γραφείου
32cm

Καρέκλα γραφείου ανυψώμενη
με μπράτσα & φαρδιά πλάτη

Καρέκλα γραφείου με μπράτσα

€32.00λ.

€38.50λ.

€7.70λ.

€25.70λ.

€6.80λ.

€42.00λ.

€32.00λ.

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι και το σxολείο!



Καρέκλα τραπεζαρίας 95x40x40cm δερματίνη Tραπέζι 120x80x75cm ξύλο οξιάς

Παπουτσοθήκη 60x30x83,5cm
με 4 ράφια από ξύλο οξιάς

Συρταριέρα 68x40x82,5cm
με 4 συρτάρια από ξύλο οξιάς

Τραπεζάκι σαλονιού 120x60x45cm
από ξύλο οξιάς

€14.90λ. €49.80λ.

€38.50λ. €53.00λ.

€39.00λ.

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.

Υφασμάτινος καναπές 180x94x36cm 

Μεταλλικός καναπές-κρεβάτι 208x96x92cm

Τραπέζι 80x50cm σπαστό από 
μέταλλο & ξύλο 

Τραπεζάκι πτυσσόμενο

Βοηθητικό τραπεζάκι 50x50x50cm 
από ξύλο MDF οξιά

Καλόγερος από μέταλλο 
& μάρμαρο 

€110.00λ.

€72.00λ.

€22.50λ.

€12.50λ.

€14.90λ.

€18.90λ.

Όλα για το σπίτι! Οι προσφορές ισχύουν
από 30/08 έως 09/10/2017


