
Τσάντα θαλάσσης Θερμός AMIGO 5lt. με βρυσάκι 

Ηλεκτρικό μιξεράκι χειρόςΚατσαρόλα WOK No28 granite

Καρεκλάκι παραλίας

Φραπίερα INOX

€6.98λ. €13.60λ.

€6.70λ.€18.30λ.

€9.98λ.

€15.50λ.

x x
x

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ.

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ. €x.xxλ.

Από €χ.χχλ.

Προσφορές
Από 25 Mαΐου

έως 25 Ιουλίου 2016

Οι τιμές στα super markets μοιράζουν χαμόγελα! 

Όλα για το σπίτι
και την παραλία!



Αλογόνου €1.19λ.

Οικονομίας €3.30λ.

Τοστίερα PRIMO Ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας

Ηλεκτρικό μιξεράκι
για καφέ

Σεσουάρ ταξιδίου
AEG 1200 watt

Φραπίερα INOX

Ηλεκτρικό εντομοαπωθητικό
TELCO με υπερήχους
ακίνδυνο για τον άνθρωπο
και τα ζώα

Ηλεκτρικό μπρίκι FEST για ελληνικό καφέ 

Κουρευτική & ξυριστική μηχανή
AEG με επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Πολυκόπτης multi SINGER 400 watt

Λάμπες MASTERLIGHT

€12.90λ. €10.50λ.

€6.70λ.

€9.50λ.

€15.50λ.

€4.70λ.

€16.70λ.

€18.90λ.

€14.50λ.

Όλα
για το
σπίτι!   



Φόρμα για κέικ 6 τεμ. €1.00λ. Από €1.25λ.

Ταψάκι μικρό με καπάκι €0.84λ. Από €1.05λ.

Ταψί μεγάλο βαθύ 3 τεμ. €1.31λ. Από €1.64λ.

Ταψάκι μεσαίο με καπάκι 3 τεμ. €1.31λ. Από €1.64λ.

Ταψί  μεσαίο 3 τεμ. €1.20λ. Από €1.50λ.

Αλογόνου €1.19λ.

Οικονομίας €3.30λ.

Ανοξείδωτη χύτρα FORUM Νο24

Λυόμενη αντικολλητική
φόρμα κέικ 28cm.  

Μπρίκι FEST για εστία υγραερίου 

Σκεύη αλουμινίου DROLIO.
Έκπτωση στο ταμείο.

Μπρίκι FEST για ηλεκτρική εστία

Αλουμινόχαρτο VILEDA 25m. €1.88λ. Από €2.68λ.

Μεμβράνη VILEDA 25m. €0.90λ. Από €1.28λ.

Αντικολλητικό χαρτί VILEDA 25m. €1.25λ. Από €1.78λ.

Ανοξείδωτη χύτρα FORUM Νο26

Αντικολλητική φόρμα
κέικ 30cm.

Λάμπες MASTERLIGHT

Ανοξείδωτη κατσαρόλα  FORUM Νο16

Αντικολλητική φόρμα
muffin 6 θέσεων

Ανοξείδωτο βαθύ ταψί
EASY LIFE 40 cm. με σχάρα

€16.50λ.

€8.50λ.

Νο2  €2.85λ.

Νο4  €3.60λ.

Νο2  €3.50λ.

Νο4  €4.50λ.

€18.90λ.

€4.90λ.

€10.50λ.

€3.90λ.

€13.90λ.

Έκπτωση στο ταμείο.

Οι προσφορές ισχύουν
από 13/04 έως 23/05/2016
Οι προσφορές ισχύουν
από 25/05 έως 25/07/2016

Οι καλύτερες καλοκαιρινές  προσφορές για το σπίτι και τον κήπο!

-20%-30%



Σετ πιάτα πορσελάνη 20 τεμ. 

Σετ ποτήρια νερού
KOUROS 6 τεμ.

Κουτάλι ή πιρούνι 
φαγητού 

Μαχαίρι
φαγητού 

Κουτάλι ή πιρούνι
γλυκού

Σετ ποτήρια κρασιού
4 τεμ. PICARDIE 160ml.

Σαλατιέρα 

Σετ πιάτα πορσελάνης 18 τεμ. 

Σετ ποτήρια κρασιού
KOUROS 6 τεμ.

Σετ ποτήρια νερού
 4 τεμ.  PICARDIE 360ml. Σαλατιέρα PICARDIE γυάλινη 

Σετ λικέρ DEDALO  7 τεμ.

Ποτήρι SORGENTE 450ml.
σε διάφορα χρώματα

€2.70λ.

€2.90λ.

€4.95λ.

€0.98λ. €1.85λ. €0.78λ.

€1.90λ.

€4.20λ.

€3.50λ.

€6.30λ.

€1.80λ.
€15.90λ.  €24.90λ. 

Ανοξείδωτα μαχαιροπίρουνα ATHENS 

Όλα για την κουζίνα!



Δίσκος μελαμίνης 43,5x28cm.
σε διάφορα χρώματα 

Τρίφτης πολλαπλών χρήσεων Μαχαίρι Ιταλίας

Πιατοθήκη νεροχύτη
PICCOLO

Μύλος πιπεριού 14cm.

Σετ σουπλά 2 τεμ. Λαδικό 1lt .

Πιατοθήκη νεροχύτη
ΑΝΝΑ ΛΥΣΗ

Μανάβης 3 θέσεων TROPICAL
41x23x63cm. με ρόδες 

€1.90λ.

€4.90λ.€0.79λ.

€4.95λ.

€6.10λ.

€1.80λ.€1.20λ.

€5.70λ.€9.50λ.

Σετ πετσέτες 60χ40cm.
κουζίνας 4τεμ.Κουτάλι παγωτού 

Σετ φόρμες COOLING
για γρανίτα παγωτό

Ποδιά κουζίνας
πετσετέ

€3.30λ.
€2.95λ.

€2.50λ. €1.90λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 13/04 έως 23/05/2016
Οι προσφορές ισχύουν
από 16/03 έως 04/04/2016
Οι προσφορές ισχύουν
από 25/05 έως 25/07/2016

Οι καλύτερες ανοιξιάτικες προσφορές για το σπίτι και τον κήπο!



Καμινέτο ΤΑΙ πλαστικό

Καλαμάκι σπαστό 100 τεμ.

Ρηχά ή βαθιά πιάτα 27 τεμ. 
κατάλληλα και για φούρνο 
μικροκυμάτων

Κάρβουνα ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
4.5 kg.

Καμινέτο CAMPER gaz

Γίγας 10 τεμ. 

Σακούλες απορριμμάτων ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ποτήρι νερού MORNOS 50 τεμ. 

Προσάναμμα ΤΑΙ
42 κύβων

Φιαλίδιο CAMPER gaz 500gr. 

Μεγάλες 10 τεμ.

Ποτήρια κρασιού ELIOS 100 τεμ. 

Φυτόχωμα ΒΙΟΦΥΤ
20 lt.                      

Φιαλίδιο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 190gr
με εσωτερικό περιοριστή ροής

Μίνι 30 τεμ.

Χάρτινα ποτήρια για κρύο ή ζεστό
ρόφημα 20 ή 15 τεμ. με καπάκι

€7.40λ.

€1.15λ.

€1.98λ.

€4.30λ.

€14.90λ.

€1.75λ.

€0.95λ.

€0.95λ.

€3.10λ.

€0.99λ.

€1.08λ.

€1.72λ.

€0.98λ.

€0.58λ.

€1.98λ.



Γάντια γενικής χρήσης
SANITAS S-M-L  

Σφουγγαρίστρα με μικροΐνες  

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
2 τεμ. κίτρινη

Κοντάρι σφουγγαρίστρας
κόκκινο ή κίτρινο

Κουβάς με εργονομικό στίφτη

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
max 2 τεμ. πράσινη

Παρκετέζα SANITAS 
με μικροΐνες

Γάντια ενισχυμένα
SANITAS M-L

Ανταλλακτικό παρκετέζας
SANITAS με μικροΐνες

€1.14λ. Από €1.90λ.

€3.24λ. Από €4.98λ.

€1.29λ. Από €1.98λ.

€5.03λ. Από €7.74λ.

€3.68λ. Από €5.66λ.

€7.50λ. Από €12.50λ.

€1.56λ. Από €2.60λ.

€2.58λ. Από €4.30λ.

Έκπτωση στο ταμείο.

Έκπτωση στο ταμείο.
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί
η αξία του sticker.

40%έως

Είδη καθαριότητας SANITAS Είδη καθαριότητας SCOTCH BRITE

%

€0.83λ. Από €1.38λ.

€0.55λ. Από €0.91λ.

€1.06λ. Από €1.76λ.

€1.37λ. Από €2.28λ.

€1.49λ. Από €2.49λ.

€2.79λ. Από €4.65λ.
€1.01λ. Από €1.69λ.

€0.41λ. Από €0.69λ.
€0.51λ. Από €0.85λ.

€0.91λ. Από €1.52λ.

€1.01λ. Από €1.69λ.

€3.68λ. Από €5.66λ.

-40
Σε όλες τις σπογγοπετσέτες Wettex

%

Οι προσφορές ισχύουν
από 25/05 έως 25/07/2016

-35%



Απλώστρα VULKANO 18m.

Καλάθι ρούχων 55lt. 

Κοντάρι ΚΥΚΛΩΨ 130cm. Σκούπα ίσια ΚΥΚΛΩΨ Νο104 
Σκούπα μαγνητική
ΚΥΚΛΩΨ Νο101 

Πανάκια μικροϊνών DROLIO 
γενικής χρήσης 3 τεμ. 35x35cm.  
   

Απλώστρα αλουμινίου 20m.

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα
ΚΥΚΛΩΨ 300gr.

Κουτί αποθήκευσης 52lt.

Σιδερώστρα 120x38cm.

Κουβάς ΚΥΚΛΩΨ 2 θέσεων
με στίφτη & ρόδες

Γάντια μιας χρήσης
PRACTIC 100 τεμ. S-M-L

€9.65λ.

€11.90λ.

€0.74λ. €1.20λ.
€1.60λ. €1.48λ.

€19.90λ.

€2.60λ.

€6.90λ.

€21.90λ.

€4.90λ.

€3.90λ.



Zυγαριά μπάνιου  

Πατάκι μπάνιου CHENILLE
45x75cm. 

Καπάκι τουαλέτας

Πεντάλ ανοξείδωτο 5lt. 

Ταπέτο PΕΝΥ
60x90cm.

Τηλέφωνο μπάνιου 

Γυναικείο καλτσάκι BIC
mini footies relax   

Πιγκάλ ανοξείδωτο 

Χαλί CHINDI
70x140cm.

Σφουγγάρι μπάνιου
τούλι ΖΑΝ SOT μεγάλο  

Σπόγγος μπάνιου Νο 107
MULTY 1+1 δώρο 

Καλτσάκι ανδρικό
FOOTIES 2 τεμ.

€6.90λ.

€5.98λ.

€6.30λ.

€6.50λ.

€2.90λ.

€3.70λ.

€1.70λ.

€3.50λ.

€6.70λ.

€1.60λ. €0.84λ.

€3.30λ.Καλτσάκια BAMBOO με φυσικές 
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες
ανδρικά ή γυναικεία

€1.50λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 25/05 έως 25/07/2016



Μαξιλάρι ύπνου ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 50x70cm.  
αντιαλλεργικό & αντιβακτηριδιακό

Μαξιλάρι καρέκλας
40x40cm.

Διακοσμητικό μαξιλάρι
καναπέ 38x38cm.

Μαξιλάρι δαπέδου 
40x40x10cm.

Κουρτινόβεργα επεκτεινόμενη
110-200cm.

Σετ μαξιλάρια καρέκλας
4 τεμ. με ρέλι

Κουρτίνα βουάλ RAINBOW
160x260cm.

Πτυσσόμενο κρεβάτι
με στρώμα

€4.40λ.

€2.98λ.

€1.90λ.

€5.60λ.

€5.50λ.

€6.30λ.

€6.90λ.

€63.00λ.

Κουβέρτα πικέ FAMILY

Σεντόνι με λάστιχο ή μαξιλαροθήκη FAMILY

Μονή €10.90λ. 

Υπέρδιπλη €14.90λ.      

Μονό €6.50λ.

Διπλό €8.40λ.

Υπέρδιπλο €8.90λ.

Σετ μαξιλαροθήκες  2 τεμ. €2.80λ.



Μονό 185x76x22cm €9.90λ.

Διπλό 191x137x22cm €15.50λ.

Παπούτσια θαλάσσης
ανδρικά, γυναικεία ή παιδικάΣακ βουαγιάζ

Ανδρική βερμούδα 

Υπνόσακος 180x30x75cm. 

Ηλιοπροστασία
αυτοκινήτου

Ψάθινο ανδρικό καπέλο 

Στρώμα camping
180x50x60cm.

Γλαστράκι κερί σιτρονέλα
μεγάλο

Ανδρικό καπέλο jockey

Κουβαδάκι κερί
σιτρονέλα μικρό

Παντόφλες ανδρικές

Ανδρικό καπέλο jockey
πετροπλυμένο

Ηλιακό φανάρι κήπου

€8.50λ.
€3.30λ.

€6.98λ.

€10.90λ.

€3.30λ.

€2.50λ.

€3.30λ.

€1.90λ.

€2.50λ.

€1.45λ.

€3.50λ.€2.50λ.

€2.90λ.

€1.90λ.

Φουσκωτό κρεβάτι 

Σαγιονάρες ανδρικές ή γυναικείες

Οι προσφορές ισχύουν
από 25/05 έως 25/07/2016



Ξύλινο τάβλι

Ισοθερμική τσάντα 22lt.

Σετ ξύλινες ρακέτες με μπαλάκι

Θερμός με βρυσάκι
AMIGO 5lt .Ψυγείο θερμός BRAVO 28lt.

Φουσκωτό στρώμα
θαλάσσης

Ισοθερμική τσάντα 5lt.

Γυαλάκια θαλάσσης ενηλίκων 

Σετ παγοκύστες ICELINE
2x400gr.

Φουσκωτή βάρκα   

Ισοθερμική θήκη μπουκαλιού 1,5lt.

Σετ μάσκα με αναπνευστήρα
για ενήλικες

€8.90λ.

€11.00λ.

€6.90λ.

€13.60λ.
€18.90λ.

€5.20λ.

€5.30λ.

€3.30λ.

€1.80λ.

€4.50λ.

€5.50λ.

Ενός ατόμου 155x97cm. €9.50λ.

Δύο ατόμων 196x114cm. €13.50λ.



Ενός ατόμου 155x97cm. €9.50λ.

Δύο ατόμων 196x114cm. €13.50λ.

Σωσίβιο κουλούρα

Νεροπίστολο

Σανίδα θαλάσσης μικρή

Σετ κουβαδάκι μεγάλο με αξεσουάρ  
ROZEN ή CARS

Σανίδα θαλάσσης  μεγάλη

Τσαντάκι με σετ παραλίας
FROZEN ή SPIDERMAN

Τρόλει με σετ παραλίας
FROZEN ή SPIDERMAN

€3.50λ.

€3.30λ.

€3.30λ.

€4.90λ.

€5.95λ.

€4.90λ.

€9.98λ.

Παιδικό καρεκλάκι πτυσσόμενο
FROZEN ή SPIDERMAN

€8.90λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 25/05 έως 25/07/2016



Πλαστική ψάθα-βαλιτσάκι

Ξαπλώστρα παραλίας αλουμινίου
187x58x 24cm.

Μανταλάκια για πετσέτα
παραλίας

Πετσέτα θαλάσσης FAMILY 100x180cm.

Καρέκλα - ξαπλώστρα παραλίας
168x60x79cm.

Ομπρέλα θαλάσσης 180cm.

Καρέκλα παραλίας 
πτυσσόμενη

Πετσέτα  θαλάσσης 80x160cm.

Βάση ομπρέλας σφήνα Πλαστική βάση ομπρέλας

Ομπρέλα θαλάσσης 2m.
με αεραγωγό

€22.50λ.

€2.95λ.

€28.50λ.

€1.20λ.

€7.98λ.

€5.20λ.

€7.90λ.

€1.50λ. €6.50λ.

€15.50λ.

€10.80λ.



Μανταλάκια για πετσέτα
παραλίας

Τραπέζι Πάτμος ET PLAST 70x110cm.

Πτυσσόμενο ξύλινο τραπεζάκι 50x50x50cm. 

Καρέκλα Νάντια ET PLAST με μπράτσα

Μεταλλική πολυθρόνα Τραπεζάκι μεταλλικό 41.5cm.

Τραπεζάκι ET PLAST 60cm.

Πλαστική βάση ομπρέλας

€24.90λ.

€29.50λ.

€7.60λ.

€14.90λ. €23.50λ.

€14.98λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 25/05 έως 25/07/2016



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.

Σετ μεταλλικό σαλόνι 5 τεμαχίων

Μεταλλικό τραπέζι 120x70cm. με τζάμι 

€45.70λ.

€198.00λ.
Από €280.00λ.

€102.00λ.
€29.90λ.

Πτυσσόμενο ξύλινο τραπέζι
150x85cm.

Πολυθρόνα σκηνοθέτη
62x55x83cm 

Όλα
για το
σπίτι!   

Οι προσφορές ισχύουν από 25/05 έως 25/07/2016Στη Σητεία
οι προσφορές
στα εποχιακά είδη
και στα έπιπλα
ισχύουν και στο
νέο μας κατάστημα
Happy Home.


