
 

%-30%

-35%

€XX.XXλ.
Από €X.XXλ.

€XX.XXλ.
Από €X.XXλ.

€XX.XXλ.
Από €X.XXλ.

€XX.XXλ.
Από €X.XXλ.

Προσφορές
Από 12 Οκτωβρίου

έως 31 Οκτωβρίου 2016

Φθινοπωρινές

Οι τιμές στα super markets                                μοιράζουν χαμόγελα! 

Τυρί DIROLLO 14% 

Από €8.80λ.
€5.70λ.
τιμή κιλού

Αυγά ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ 10άδα
large 63-73gr

Τραγανές μπουκιές QUAKER 600gr
με βρώμη & σοκολάτα υγείας ή γάλακτος
Έκπτωση στο ταμείο. Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker

Συμπυκνωμένο μαλακτικό
SOUPLINE ultra 1,5lt Έκπτωση στο ταμείο

Φιλέτο στήθος κοτόπουλου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

€2.33λ.
Από €3.33λ.

€3.35λ.
Από €4.47λ.

€3.08λ.
Από €5.14λ.

€5.90λ.
τιμή κιλού

-25%

Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για το SOUPLINE ultra 
τέλειο σιδέρωμα 1,5lt



-20% -30%-30% -30%

€4.34λ.  Από €6.20λ. €1.97λ.  Από €2.87λ.

Φιλέτο στήθος κοτόπουλου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Βόειο σπάλα  α/ο 
E.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ > 5 ΜΗΝΩΝ

Κοπανάκι κοτόπουλου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Βόειο  ποντίκι  α/ο  
E.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ > 5 ΜΗΝΩΝ

Μπούτια ολόκληρα κοτόπουλου 
MIMIKOS 800+ 400gr δώρο

Λουκάνικα τ.Φρανκφούρτης
NIKAS 280gr

Μπιφτέκι κοτόπουλου MIMIKOS 360gr 
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker

Σαλάμι σκορδάτο IFANTIS 370gr

€1.94λ.
Από €2.78λ. €1.98λ.

Από €2.85λ.

Βόειο ελιά  α/ο
E.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ > 5 ΜΗΝΩΝ

Βραστή πάριζα ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Βραστή χοιρινή ωμοπλάτη
ΘΡΑΚΗΣ γεύσεις

Από €6.11λ.
Από €4.97λ.€4.26λ.

τιμή κιλού

€3.97λ.
τιμή κιλού

€11.38λ.
τιμή κιλού

€9.90λ.
τιμή κιλούΑπό €15.35λ. Από €13.20λ.

Καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας fuego NIKAS Βραστή γαλοπούλα IFANTIS

€8.60λ. τιμή κιλού   

€4.96λ. τιμή κιλού   €5.90λ. τιμή κιλού   

€8.60λ.  τιμή κιλού   €8.60λ. τιμή κιλού   

-30%-30%

Φρέσκα κρεατικά καθημερινά!

-25% -25%



-25%

-30% -20%-20%

Ανθότυρος ΑΕΡΑΚΗΣ Ημίσκληρο τυρί ΝΟΥΝΟΥ εκλεκτό

Γραβιέρα light ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ Γραβιέρα ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ

Mozzarella ARLA

Κεφαλοτύρι ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Από €9.92λ. Από €11.86λ.

Από €13.98λ. Από €12.60λ.

Από €7.90λ.

Από €13.80λ.

€7.92λ.
τιμή κιλού

€8.30λ.
τιμή κιλού

€12.58λ.
τιμή κιλού

€11.30λ.
τιμή κιλού

€6.30λ.
τιμή κιλού

€11.70λ.
τιμή κιλού

Τριμμένο τυρί  ARLA 

Mozzarella 200grRegato 400gr

€2.14λ.
Από €2.86λ.

€3.20λ.
Από €3.78λ.

Έκπτωση στο ταμείο

Ξινή μυζήθρα 500gr
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Τυρί ταλαγάνι ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
440gr σε φέτες

Τριμμένο κεφαλοτύρι
Κρήτης ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ 200gr

Σπιτικό αγελαδινό τυρί KOLIOS 
400gr ελαφρύ

€2.60λ.
Από €2.98λ.

€6.05λ.

€2.98λ.

€3.68λ. €4.18λ. €2.82λ.

€3.10λ. €2.40λ.

€6.30λ. €2.64λ.

€4.65λ.
Από €6.25λ.

€2.90λ.
Από €3.23λ.

€2.92λ.
Από €3.44λ.

€4.54λ.

€2.24λ.

€2.76λ. €3.14λ. €2.12λ.

€2.33λ. €1.80λ.

€4.73λ. €1.98λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 31/10/2016

-25%-15%

-15%



%

-30%

-30%-30%

-25%

Στριφτή κασερόπιτα
λιόζυμες πίτες BAKER MASTER 1kg

Φασολάκια πλατιά Πέλλας ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 1kg

Μίνι λουκανικοπιτάκια σφολιάτας 
BAKER MASTER 450gr Πίτσα special ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 3 τεμ.

Αρακάς Πέλλας ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 450gr Αγκινάρες πάτοι ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 750gr

€5.82λ. Από €6.47λ.

€1.98λ. Από €2.25λ.

€2.48λ.  Από €3.10λ.

€1.58λ. Από €1.98λ. €4.50λ. Από €5.10λ.

€7.47λ.Από €8.87λ. Φύλλο πίτσας από σπίτι
ALFA 600gr

€1.96λ. Από €2.80λ.

Πατάτες Mc CAIN 600gr Έκπτωση στο ταμείο

Forno chips Kid smile ή forno country 

€1.52λ. Από €2.53λ. €1.58λ. Από €2.64λ.

Παγκάσιους φιλέτο 7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ
850gr καθ. βάρος

Γλώσσα φιλέτο 7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ
850gr καθ. βάρος

Βακαλάος α/κ  ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ
665gr καθ. βάρος

Χορτοπιτάκια τηγανιού
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ 500gr

€4.10λ.
Από €4.85λ.

€6.35λ.
Από €7.48λ.

€2.90λ.
Από €3.90λ.

€2.84λ.
Από €4.09λ.

Βοσκόπιτα
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ 4 τεμ.

€3.25λ.
Από €4.65λ.

Φρεσκό-
κατεψυγμένα!

-15% -15%

-15%



-35%

-20%

δώρο
αξίας

€1.60λ.

-30%

-30%-30% -25%

-25%

-25% -25%-25%

Τόνος RIO MARE 2x160gr
σε λάδι ή νερό

Μανιτάρια BONDUELLE 200gr 
τεμαχισμένα

Luncheon meat TULIP 200gr

Ριγανάτος Σε ελαιόλαδο

Γαύρος TRATA 100gr Έκπτωση στο ταμείο

Αγγουράκια XENIA 355gr

Σκουμπρί FLOKOS 160gr
τομάτας ή καπνιστό Έκπτωση στο ταμείο

Ελιές πράσινες XENIA 355gr 
γεμιστές με πιπεριά

Κέτσαπ ή μουστάρδα
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 500gr

Ρέγγα φιλέτο κανπιστή
TRATA 160gr Έκπτωση στο ταμείο

Κρουτόν MAMUT 180gr
φυσική γεύση

Καλαμπόκι γλυκό ΑΤΛΑΝΤΑ
170gr 2+1 δώρο

€5.32λ.
Από €6.32λ. €1.39λ.

Από €1.85λ.

€0.87λ.
Από €1.25λ.

€1.34λ.
Από €1.59λ.

€2.55λ.
Από €3.45λ.

€2.42λ.
Από €3.23λ.

€2.88λ.
Από €4.13λ.

€1.53λ.
Από €1.93λ.

€2.27λ.
Από €3.03λ.

€1.10λ.
Από €1.71λ.

€1.84λ.
Από €2.64λ.

HELLMANN'S Έκπτωση στο ταμείο

Μαγιονέζα light 
450ml

Κέτσαπ 540gr
με stevia

Μουστάρδα 265gr 
απαλή

€2.42λ. Από €3.22λ. €2.52λ. Από €3.36λ. €1.56λ. Από €2.08λ.

Ηλιέλαιο SΑΝΟΛΑ

2lt1lt

€3.28λ.
Από €3.98λ.

€1.70λ.
Από €2.10λ.

€1.63λ.
Από €2.17λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 31/10/2016

-15%

-15%



-25% -25%

Ρύζι νυχάκι

Ρύζι- όσπρια ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 500gr

Φάβα Ρεβίθια

Φασόλια
μέτρια 1kg

Ρύζι γλασέ 1kg
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί 

η αξία του sticker

€0.84λ.
Από €1.05λ.

€1.12λ.
Από €1.42λ.

€1.42λ.
Από €1.78λ.

€1.98λ.
Από €2.83λ.

€1.70λ.
Από €1.91λ.

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

Κρίθινα παξιμαδάκια 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 400gr

Κρητικοφουρνιές 
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 480gr 

Κριθαροκουλούρα 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 600gr

Παραδοσιακό επτάζυμο 
παξιμάδι ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 700gr

Παστίτσιο Νο 2

Μακαρόνια Νο6 ή 10

Κοφτάκι ή κριθαράκι

Πέννες

€1.68λ.
Από €2.12λ.

€2.29λ.
Από €3.06λ.

€2.08λ.
Από €2.45λ.

€2.85λ.
Από €3.80λ.

€0.78λ.
Από €0.98λ.

€0.66λ.
Από €0.82λ.

€0.71λ.
Από €0.89λ.

€0.77λ.
Από €0.96λ.

Kερδίστε
πλούσια δώρα!

μόνο
  με την

-20%

-20% -15%



-25%-25%

Τούρτα σοκολατίνα ΓΙΩΤΗΣ
Έκπτωση στο ταμείο

Φύλλο σφολιάτας του χεριού σας 
ALFA 800gr

Σφολιατίνη με ζάχαρη ή σαβαγιαρ 
DOLCI 200gr Έκπτωση στο ταμείο

Στραγγιστό γιαούρτι ΚΟΛΙΟΣ
10 ή 2% 1kg Έκπτωση στο ταμείο

Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker

Χωριάτικo φύλλo Κοζάνης κιχί
ALFA 750gr με αλεύρι ολικής

Μπουγάτσα τα μερακλίδικα 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 600gr 

Γιαούρτι TOTAL 500gr
πλήρες ή ελαφρύ Έκπτωση στο ταμείο

Βούτυρο αγελάδος
ΟΛΥΜΠΟΣ 225gr

Φρέσκια σφολιάτα
ΚΑΝΑΚΙ 700gr

Επιδόρπιο σόγιας ALPRO 4x125gr 
βανίλια ή μαύρη σοκολάτα
Έκπτωση στο ταμείο

Πλήρες 35% Light 20%

Κρέμα γάλακτος ΟΛΥΜΠΟΣ 200ml
2+1 δώρο Έκπτωση στο ταμείο

€6.08λ.
Από €8.10λ.

€2.50λ.
Από €3.59λ.

€1.20λ. Από €1.60λ.

€2.79λ.
Από €3.49λ.

€2.40λ.
Από €3.45λ.

€2.88λ. Από €4.13λ.

€1.94λ.
Από €2.43λ.

€2.18λ.
Από €2.92λ. €3.02λ.

Από €4.02λ.
€2.03λ.
Από €2.71λ.

€1.70λ.
Από €1.91λ.

€3.00λ.
Από €4.33λ.

€2.00λ.
Από €2.85λ.

€2.06λ.
Από €2.58λ.

€1.95λ.
Από €2.44λ.

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

Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 31/10/2016

Γλυκές δημιουργίες!

-20%-20%

Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει για όλες τις έτοιμες 
τούρτες & γλυκά ΓΙΩΤΗΣ

-25%-25%

-30%

-30%-30%

-30% -30%



Ρόφημα σόγιας ALPRO 1lt
βανίλια ή σοκολάτα Έκπτωση στο ταμείο

Σίκαλης 180gr Στρογγυλό ή μακρόστενο 4 τεμ.

Espresso DOUWE EGBERTS
10 κάψουλες Έκπτωση στο ταμείο

Τραγανές μπουκιές QUAKER 600gr 
με βρώμη & ξηρούς καρπούς
Έκπτωση στο ταμείο.

Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker

Ρόφημα αμυγδάλου ALPRO 1lt
με μαύρη σοκολάτα Έκπτωση στο ταμείο

Σταρένιες 250gr Ολικής άλεσης με νιφάδες βρώμης

Καφές φίλτρου JACOBS flavours 
250gr φουντούκι Έκπτωση στο ταμείο

Εβαπορέ ΝΟΥΝΟΥ μερίδες 10x15gr 
πλήρες ή light

Δημητριακά KELLOGG'S 
special K 375gr

Ελληνικός καφές 192gr 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Δημητριακά Lion NESTLE 400gr

Τοστ σίκαλης ή σταρένιο 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 340gr

Με Β-γλυκάνη 180gr

Red berries,
ή milk choco

Μπάρες δημητριακών
KELLOGG'S special K Έκπτωση στο ταμείο

€2.00λ.
Από €2.85λ.

€0.93λ.
Από €1.25λ.

€1.18λ.
Από €1.48λ.

€2.99λ. Από €3.99λ.

€3.47λ.
Από €4.62λ.

€2.44λ.
Από €3.48λ.

€0.94λ.
Από €1.18λ.

€1.08λ.
Από €1.35λ.

€3.71λ.
Από €4.94λ.

€0.78λ.
Από €0.93λ.

€2.50λ.
Από €3.86λ.

€1.63λ.
Από €1.83λ.

€2.14λ.
Από €3.30λ.

€0.87λ.
Από €0.97λ.

€1.08λ.
Από €1.44λ.

€2.28λ.
Από €3.26λ.

Σοκολατούχο γάλα με πρωτεΐνη 
ARLA 500gr πλήρες ή με 50% 
λιγότερη ζάχαρη 

€1.85λ.
Από €2.33λ.

Φρυγανιές ELITE Ψωμάκια για σάντουιτς σπιτικό SELECT Έκπτωση στο ταμείο

-25% -25%

Dark choco

€2.70λ.
Από €3.86λ.

Καλό πρωινό για μια καλή μέρα!

-20%

-20%-20%

Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει για όλα τα JACOBS 
flavours 250gr φίλτρου

-30%-30%

-25% -25%

-30%-35%-35% -25%



% -30%

MALTESERS 175gr M&M'S 250gr
peanut ή choco

€1.83λ.
Από €2.82λ.

€2.03λ.
Από €3.12λ.

Κουφετάκια σοκολάτας
Έκπτωση στο ταμείο

Κρουασάν SERENATA  3x50gr
με κακάο

Brioche soft KINGS 83gr
Έκπτωση στο ταμείο

Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker

Τσίχλες MENTOS pure
Έκπτωση στο ταμείο

Γεμιστά ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 230gr
με διπλή γέμιση κρέμας ή σοκολάτας
Έκπτωση στο ταμείο

Κρουασάν SERENATA double
3x50gr  με κακάο & βανίλια

Μηλόπιτα, κερασόπιτα ή λεμονόπιτα 
TRENDY 80gr Έκπτωση στο ταμείο

Σοκολάτα LACTA oreo 105gr
ή μπισκότο100gr 2+1 δωρο

Cookies  ΔΕΡΜΙΣΗΣ 175gr
με πραγματική σοκολάτα
ή σοκολάτα & κακάο Έκπτωση στο ταμείο

Κρουασανάκια μακεδονικά 
ζυμώματα ΤΟΤΤΗΣ 260gr
βουτύρου
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker 

Κρουασάν ΤRENDY XL120gr 
με κακάο

Digestive ΔΕΡΜΙΣΗΣ
180gr με μούσλι

Κρουασανάκια μακεδονικά 
ζυμώματα ΤΟΤΤΗΣ 300gr
με κρέμα κακάο
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker 

Κρουασάν CHAMPION 70gr 
με κακάο

€0.83λ.
Από €0.98λ.

€0.83λ.
Από €0.98λ.

€0.63λ.
Από €0.84λ.

€0.97λ.
Από €1.39λ.

€1.10λ.
Από €1.38λ.

€0.52λ.
Από €0.74λ.

€1.32λ. τιμή τεμαχίου

€0.85λ. Από €1.41λ.

€1.51λ.
Από €2.16λ.

€0.50λ.
Από €0.86λ.

€1.12λ.
Από €1.61λ.

€1.58λ.
Από €2.28λ.

€0.43λ.
Από €0.58λ.

MARS, SNICKERS ή TWIX minis 303gr
Έκπτωση στο ταμείο

€2.46λ.
Από €3.79λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 31/10/2016

-20%

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει
& για τις πολυσκ/ίες 83gr
3+1 δώρο  & 40gr 4+1 δώρο

Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για τα Μ&Μ'S
crispy 128gr

-25%

-15% -15%

-30%

-30% -30%

2+1
δώρο

% -25%

-35% -35%-30%



Νερό ΣΕΛΗΝΑΡΙ 6x1,5lt

Αναψυκτικά ΦΗΜΗ 330ml
 Έκπτωση στο ταμείο

Ρόδι-πορτοκάλι

AMITA motion 1,5lt

Αναψυκτικά ΦΗΜΗ 1,5lt
Έκπτωση στο ταμείο

Ρόδι-μήλο-καρότο

Cola ΦΗΜΗ 330ml
1+1 δώρο

Αχλάδι-μήλο

Cola ΦΗΜΗ 1,5lt
1+1 δώρο

Συμπυκνωμένος χυμός
ΦΗΜΗ 670ml πορτοκάλι 

€1.29λ. Από €1.68λ.

€0.40λ.
Από €0.57λ.

€1.88λ.
Από €2.50λ.

€1.98λ.
Από €2.56λ.

€0.87λ.
Από €0.24λ.

€1.88λ.
Από €2.50λ.

€0.57λ.

€1.80λ.
Από €2.40λ.

€1.24λ.

€1.53λ.
Από €1.80λ.

Σόδα SCHWEPPES  6x330ml Indian tonic SCHWEPPES 4x330ml Μπύρα ΑΛΦΑ retro 20x250ml

€1.52λ.
Από €2.34λ.

€1.54λ.
Από €2.20λ.

€10.50λ.
Από €13.20λ.

Φυσικός χυμός ΟΛΥΜΠΟΣ από 9 φρούτα

Χυμοί Οικογένεια
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1lt
Έκπτωση στο ταμείο

1lt 250ml 

€1.92λ. Από €2.42λ. €0.70λ. Από €0.88λ.

-20%

-20%-20%

 Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για τη σόδα
ΦΗΜΗ 330ml 1+1 1+1

-35%

ίδιο
δώρο

ίδιο
δώρο

-15%

-30%

-30% -30%

-25%



-20%

Legacy κτήμα ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ
750ml

DEWAR'S 700ml

Κρητικός ΜΙΧΑΛΑΚΗ
750ml λευκό ή κόκκινο

BALLANTINE'S 700ml

Κοτσιφάλι ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ
750ml

STOLICHNAYA 700mlABSOLUT 700ml

Κοτσιφάλι-μαντηλάρι
Κρητικός ΜΠΟΥΤΑΡΗ 750ml

MOSTRA 500ml
λευκό, ροζέ ή κόκκινο Έκπτωση στο ταμείο Ούζο 12 700ml

CHIVAS regal 12 ετών 700ml

Λευκό ΚΑΜΠΑ 1,5lt

BACARDI blanca 700ml

€6.70λ.
Από €7.90λ.

€16.94λ.
Από €17.94λ.

€2.30λ.
Από €4.30λ.

€15.48λ.
Από €16.98λ.

€4.70λ.
Από €5.54λ.

€16.20λ.
Από €17.20λ.

€16.29λ.
Από €17.69λ.

€4.20λ.
Από €5.30λ.

€2.11λ.
Από €2.64λ. €7.60λ.

Από €8.95λ.

€27.24λ.
Από €29.24λ.

€4.30λ.
Από €5.40λ.

€16.94λ.
Από €17.94λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 13/04 έως 03/05/2016
Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 31/10/2016

-20%-20%

-15% -15%

-15%

-2.00€.
 

-2.00€.
 

-1.50€.
 

-1.40€.
 

-1.00€.
 

-1.00€.
 

-1.00€.
 



Foudounia 2x105gr με δώρο
poppers 81gr

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
REDBULL

PRINGLES 165gr
Έκπτωση στο ταμείο

Pop micro MOGYI 100gr βουτύρου
ή με αλάτι 2+1 ίδιο δώρο

€1.72λ.
Από €1.92λ.

€1.61λ. Από €2.15λ.

€0.85λ.  τιμή τεμαχίου

Έκπτωση στο ταμείο

Συμμετέχετε με την               
σε κλήρωση για 10 TABLET
10.1'' TURBO-X CAILTAB II 3G

Kερδίστε
πλούσια δώρα!

Kερδίστε
πλούσια δώρα!

μόνο
  με την

μόνο
  με την

2+1
ίδιο

δώρο

-25%



ORZENE Έκπτωση στο ταμείο

Αφρόλουτρα aromatics ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 
650ml Έκπτωση στο ταμείο

Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker

€2.76λ.
Από €3.68λ.

Έκπτωση στο ταμείοΈκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

VIDAL 1+1 δωρο 

Shower gel 250ml Σαμπουάν 750ml Αφρόλουτρο 750ml Σαμπουάν 400ml 

€2.25λ.
€2.99λ.
Από €4.98λ.€3.95λ.

€2.39λ.
Από €3.98λ.

Κρέμα προσώπου DIADERMINE 110 50ml 
ημέρας ή νύχτας Έκπτωση στο ταμείο

Κρέμα προσώπου DIADERMINE Lift hydra,
elastine ή superfiller 50ml Έκπτωση στο ταμείο

Σαμπουάν 360ml ή conditioner 270ml 
PANTENE Έκπτωση στο ταμείο

€7.16λ.
Από €10.23λ.

€7.18λ.
Από €14.35λ.

€2.99λ.
Από €3.99λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 31/10/2016

Το ποσοστό έκπτωσης 
ισχύει για όλα τα προϊόντα 
DIADRMINE 110

Το ποσοστό έκπτωσης 
ισχύει για όλα τα προϊόντα 
DIADRMINE 

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει 
για όλα τα προϊόντα ORZENE

-50%

%

-30% -25%

-25%



Ξυριστική μηχανή  proglide GILLETTE 
flexball power με 1 ανταλ/κο
Έκπτωση στο ταμείο

Ξυριστική μηχανή  proglide GILLETTE 
flexball manual με 1 ανταλ/κο
Έκπτωση στο ταμείο

€10.07λ.
Από €15.49λ.

€6.49λ.
Από €9.99λ.

Έκπτωση στο ταμείο

Kερδίστε
πλούσια δώρα!

μόνο
  με την -35%

-35%



Μωρομάντηλα BABYCARE
sensitive 63 τεμ. 2+2 δώρο

Υποσέντονα SANI fresh 60x82cm 
15τεμ. με άρωμα Έκπτωση στο ταμείο

Ανταλλακτικό κρεμοσάπουνο
DETTOL 750m Έκπτωση στο ταμείο

€3.98λ.
Από €5.44λ.

€3.14λ. Από €3.93λ. €2.93λ. Από €4.18λ.

Έκπτωση στο ταμείο

Ultra plus Ultra

€1.39λ. Από €1.98λ. €2.09λ. Από €2.99λ.

Σερβιέτες ALWAYS sensitive ή classic μονές συσκ/ίες 
Έκπτωση στο ταμείο

Μωρομάντηλα PAMPERS 64 τεμ.
2+1 δώρο Έκπτωση στο ταμείο

€3.74λ. Από €4.98λ.

Όλες οι πάνες PAMPERS baby dry 
μικρές συσκευασίες Έκπτωση στο ταμείο

€5.75λ. Από €9.59λ.

Extra dry normal
40+20 δώρο

All cotton normal 
40+20 δώρο

All cotton large
34+16 δώρο

All cotton XLong
30+14 δώρο

€2.41λ. Από €3.21λ. €2.60λ. Από €3.47λ. €2.65λ. Από €3.53λ. €2.96λ. Από €3.94λ.

Σερβιετάκια EVERYDAY οικ. συσκ/σίες Έκπτωση στο ταμείο

Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 31/10/2016

Kερδίστε
πλούσια δώρα!

μόνο
  με την

-20%
 Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για τα υποσέντονα 
SANI 15 τεμ. χωρίς άρωμα

 Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για τα σερβιετάκια Εxtra dry large 34+16 δώρο

-25%

-25%

-25%

 Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για τα μωρομάντηλα
sensitive 56 τεμ. 2+1 δώρο  %

-30% -30%



PERSIL 3lt  Έκπτωση στο ταμείο

Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker

Spray σιδερώματος
MERITO 500ml

Καθαριστικό λεκέδων IBERIA 
revolution sec 200mlPERSIL 1,5lt

ΕΥΡΗΚΑ black care 1,5+1,5lt δώρο
ΕΥΡΗΚΑ baby 1lt
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker  

Συμπυκνωμένο μαλακτικό
PLANET 750ml  1+1 δώρο

SOFLAN 1lt classic ή black
1+1 δώρο

€7.25λ.
Από €10.35λ.

€2.60λ.
Από €3.28λ.

€3.90λ.
Από €4.90λ.€4.17λ.

Από €5.95λ.

€5.95λ.
Από €7.15λ.

€4.44λ.
Από €5.55λ.

€3.12λ.

€4.35λ.

SKIP υγρό 30 μεζ.
Έκπτωση στο ταμείο NEOMAT gel 42 μεζ.

€6.99λ.
Από €9.98λ. €5.58λ.

Από €7.99λ.

Αποσκληρυντικό νερού ΕΥΡΗΚΑ anti kalk Έκπτωση στο ταμείο

Σκόνη 950gr
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί 

η αξία του sticker

Gel 750ml
1+1 δώρο

Ταμπλέτες 15 τεμ.
1+1 δώρο

€3.16λ. Από €3.72λ.
€6.14λ. Από €7.22λ. €6.32λ. Από €7.43λ.

VANISH σκόνη 500 ή 470gr,
gel 1lt ή 940ml Έκπτωση στο ταμείο

€5.59λ.
Από €6.58λ.

-20%

-20%
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει 
& για το PERSIL 750ml

-20%

1+1
δώρο

-15% -15%
Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει και για το VANISH
gold pink powder 470gr.

-30%-30%

-30% -30%

-15%



Απολυμαντικό TOPINE plus 1lt 
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker  

Υγρό τζαμιών PLANET 
750+250ml δώρο Έκπτωση στο ταμείο

Καθαριστικά επιφανειών
CILLIT BANG 750ml Έκπτωση στο ταμείο

Σαμπουάν χαλιών ΕΥΡΗΚΑ carpet care 
500ml Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker  

Υγρό καθαρισμού πατώματος AJAX 
ultra 1lt με δώρο AJAX τζαμιών 
500ml crystal clean

Καθαριστικό spray χαλιών
ΕΥΡΗΚΑ carpet  500ml
με 50% δωρεάν προϊόν

Υγρό καθαρισμού πατώματος
AJAX kloron 1lt 1+1 δώρο  

Συσκευή AIRWICK freshmatic max 
βανίλια & ορχιδέα Έκπτωση στο ταμείο

€1.83λ.Από €2.44λ.
€1.60λ.
Από €2.29λ.

€2.85λ.
Από €4.38λ.

€3.62λ.
Από €5.18λ.

€2.40λ.

€3.90λ. Από €5.58λ.

€2.78λ.

€4.79λ. Από €5.99λ.

Συλλέκτης υγρασίας Ανταλλακτικό συλλέκτη υγρασίας 300gr 

€1.96λ. Από €2.80λ.€6.23λ. Από €8.90λ.

ARIASANA perla  Έκπτωση στο ταμείο

Λιποκαθαριστής OVERLAY 650ml 
ultra ή multi Έκπτωση στο ταμείο

€2.73λ.
Από €4.55λ.

Ταμπλέτες FINISH quantum
max 25 τεμ. Έκπτωση στο ταμείο

Υγρό πιάτων PLANET 425ml
lemon ή green fruits Έκπτωση στο ταμείο

Υγρό πιάτων PLANET 425ml
sea pearl Έκπτωση στο ταμείο

Υγρό πιάτων FAIRY 780 ή 900ml
Έκπτωση στο ταμείο

€5.92λ.
Από €9.86λ.

€0.97λ.
Από €1.49λ.

€1.16λ.
Από €1.78λ.

€2.06λ.
Από €2.75λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 31/10/2016

-20%
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει για όλες
τις συσκευές & ανταλ/κά fresmatic & 
για τις ηλεκτ/κες συσκευές AIRWICK

-40%

-40%

-35%

-35% -35%

-30%

-30%

-30% -30%

-25%

-25%



30 τυχεροί θα κερδίσουν ζυμαρικά για 6 μήνες
1 πακέτο UEFA CHAMPIONS LEAGUE για δύο άτομα (εισιτήρια αγώνων, 
αεροπορικά & διαμονή) ή 2 Playstation 4 ή 10 Μπάλες Adidas UCL
10 tablet 10.1'' Turbo-X Cailtab II 3G
Με την αγορά οποιαδήποτε συσκευασίας ΝΟΧΖΕΜΑ 1+1
10 ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την ΑΝΕΚ LINES BLUE STAR FERRIES
σε 4 κλινη εσωτερική καμπίνα 

20 δωροεπιταγές των 15€

Χρησιμοποιείστε την
Xtra card Xαλκιαδάκης

και κερδίστε στις αγορές σας Χtra προνόμια
 με δωροεπιταγές και πλούσια δώρα!

Σε αυτό το φυλλάδιο μπορείτε να συμμετέχετε σε κλήρωση για:

Χαρτοπετσέτα KLEENEX με σχέδια
Χαρτί κουζίνας
MAMASOFT 400gr

Χαρτί υγείας ELITE extra comfort
3φυλλο 8+2 ρολά δώρο

Xαρτομάντηλα KLEENEX original τσέπης 8 τεμ.
ή σε κουτί

Σκυλοτροφή PATRIK 1250gr

Χαρτοπετσέτες
MAMASOFT 50 τεμ.

Κροκέτες γάτας MISTIGRIS 2kg
βοδινό ή cocktail

Ξηρή τροφή για γάτες FRISKIES 400gr 
Έκπτωση στο ταμείο

€1.00λ.
Από €1.55λ.

€1.47λ.
Από €1.74λ.

€3.45λ.
Από €3.95λ.

€0.96λ.
Από €1.49λ.

€1.26λ.
Από €1.49λ.

€0.34λ.
Από €0.43λ.

€3.68λ.
Από €4.34λ.

€1.17λ.
Από €1.80λ.

Power ή blue activ 50gr Duo active 50ml 

€1.40λ.
Από €2.00λ.

€1.32λ.
Από €1.88λ.

BREF Έκπτωση στο ταμείο

-30%-35%

-35%

-35%

-20%-15%

-15%-15%



Από €43.17λ.

Από €41.67λ.Από €44.17λ.

Από €24.84λ.

Από €36.00λ.

COSMOPOLITAN

από ανοξείδωτο ατσάλιΜαγειρικά σκεύη

• Τριπλός πάτος τύπου capsule

    με 3 στρώσεις μετάλλων

• Κατάλληλα για όλες τις εστίες

    και για χρήση σε ηλεκτρικό φούρνο

• Κατάλληλα για χρήση

    σε πλυντήριο πιάτων

• Ανοξείδωτο καπάκι με σύστημα

    στραγγίσματος

 υψηλής ποιότητας!

Προσφορές
Από 12 Οκτωβρίου
έως 21 Νοεμβρίου 2016

με μεγαλύτερη διάρκεια

Σωτέζα Νο28
με καπάκι

Κατσαρόλα γάλακτος
18cm με καπάκι

Κατσαρόλα 24cm
με καπάκι

Κατσαρόλα 26cm
με καπάκι

Κατσαρόλα 28cm
με καπάκι

€25.90λ. 

€25.00λ. €26.50λ. 

€14.90λ. 

€21.60λ. 

Όλα για το σπίτι!

Duo active 50ml 

€1.32λ.
Από €1.88λ.



Βραστήρας ANKOR 1lt

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

Ράβδος ανάμιξης FEST 300 watt

Αφυγραντήρας SINGER  SD HM-10DI
10lt με ιονιστή

Τοστιέρα HUMAN 750 watt 2 θέσεων
με κεραμικές πλάκες

Σαντουιτσιέρα  toast it & grill SINGER 700 watt 

Πολυκόφτης 400 wattt

Ηλεκτρική σκούπα SINGER VC120 1100 watt

Λεμονοστίφτης HUMAN 700ml

Σίδερο ατμού TEFAL access easy 2000 watt

€11.50λ.

€56.00λ.

€16.90λ.

€115.00λ.

€11.50λ.

€13.90λ.

€9.90λ.

€49.00λ.

€10.50λ.

€25.50λ.

                                  

35

82

ABCDEFG ABCDEFG

ABCDEFG

VC1120

Όλα για την κουζίνα!
- Ικανότητα αφύγρανσης 10lt
- Ισχύς: 210 W
- Για χώρους 40m2
- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
- Διακόπτης υγρασίας για να ορίζετε
  το επίπεδο υγρασίας του χώρου
- Σύστημα ελέγχου του δοχείου που διακόπτει αυτόματα
   την συγκέντρωση νερού όταν το δοχείο γεμίσει
- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
- Λειτουργία απόψυξης
- Χρονοδιακόπτης

- Ισχύς: 1100W
- Αντλία πίεσης 15bar
- Χειρολαβή για αλεσμένο καφέ & χάρτινες μερίδες καφέ
- Ακροφύσιο ατμού για αφρόγαλα & πλούσια
   κρέμα cappuccino
- Βάση προθέρμανσης φλυτζανιών
- Ρυθμιζόμενη παραγωγή ατμού
-Ασφάλεια από πίεση & υπερθέρμανη



€3.98λ.

€3.50λ. €3.20λ. €7.30λ.

Μαγειρικά σκεύη PYRAMIS σετ 3 τεμ.
χύτρα Νο24, τηγάνι Νο24 & γαλατιέρα Νο18  No24 No28 Σαγανάκι Νο20

€52.00λ.
€18.50λ. €19.90λ. €13.90λ.

Σετ πιάτα 18 τεμ. σε δυο σχέδια

Σετ πυρίμαχα ταψιά 2 τεμ. Γάστρα BOCCA 38cm με σχάρα

Σετ ποτήρια νερού 6 τεμ.

34x26x7cm

Σετ ποτήρια νερού  GRAND 12 τεμ. Σετ ποτήρια κρασιού GRAND 12 τεμ. Καφέ

Κεραμικό ταψί HUMAN

Σετ φλυτζάνια 6 τεμ.

Αντικολλητικά τηγάνια
siena-fish GREEN PAN 
Μοναδική κυψελωτή 
επιφάνεια, που αντέχει
στις γρατζουνιές,
αιχμαλωτίζει το λάδι
στις κυψέλες της για τέλεια 
μαγειρικά αποτελέσματα.

Σετ ποτήρια νερού 6 τεμ.

43x29x6cm 

Τσαγιού 

€11.90λ.

€13.50λ. €9.98λ.

€2.70λ. €2.98λ.

€5.90λ.

€12.70λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 13/04 έως 03/05/2016
Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 21/11/2016

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι!



Σετ μαχαιροπήρουνα 24 τεμ.

Βάση για κούπες 

Μύλος πιπεριού 14cmΓυάλινη πιατέλα 33cm με πόδι

Μεταλλικό σουπλά 20cm

Καφετιέρα espresso αλουμινίου
για 3 φλυτζάνια

Σετ μαχαίρια κουζίνας cook&fun FEST 3 τεμ.

Καπάκι τουρτιέρας

Μεταλλική φρουτιέρα 28x28x11cm

Σετ ποτήρια λικέρ DEDALO  7 τεμ.

Μεταλλική χαρτοπετσετοθήκη  18cm

€11.90λ.

€4.90λ.

€6.10λ.€5.30λ.

€1.80λ.

€5.30λ.

€5.30λ.

€2.30λ.

€3.70λ.

€6.50λ.

€2.30λ.

€2.20λ.

€3.30λ.

MAX πριονωτό

350ml

Μαχαίρι κουζίνας PORTO

Ατομική καφετιέρα γαλλικού καφέ 

Ίσιο

800ml

€3.30λ.

€4.90λ.

Όλα για την κουζίνα!

από 12/10 έως 
21/11/2016



Βάζο 16cm καφέ ή ζάχαρης

Πιατοθήκη νεροχύτη Σετ ποτηρόπανα 3 τεμ. 30χ45cm Ποδιά πετσετέ 

Κούπα 360ml

Βάζο μπισκότων 23cm Γυάλινο βάζο με καλαμάκι

Μπολ πρωινού 15cm

Γυάλινο μπουκάλι νερού COUNTRY 1lt

€5.70λ.

€2.98λ. €2.48λ. €1.90λ.

€1.50λ.

€9.90λ. €1.20λ.

€1.68λ.

€1.78λ.€0.90λ. €4.60λ.

435ml 750ml

Γυάλινο βάζο με καπάκι Αεροστεγές βάζο MANIA BOIS

230ml 1lt

€0.80λ. €5.20λ.

Σετ τσαγιού 6 τεμ.

€11.00λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 13/04 έως 03/05/2016
Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 21/11/2016

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι!



Μεμβράνη 20m  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 

Αλουμινόχαρτο 30m ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Αντικολ/κό χαρτί 8m ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 

Καμινέτο CALFER GAS
Φιαλάκι ENERGAS 190gr
με εσωτερικό περιοριστή ροής

Ξύλινος μανάβης τροχήλατος 3 θέσεων 
με 1 συρτάρι

Καρότσι μεταφοράς τροφίμων

€7.90λ.
€0.95λ.

€27.00λ.

€0.78λ.

€1.95λ.

€0.98λ.

€9.98λ.

Σκεύη αλουμινίου DROLIO Έκπτωση στο ταμείο. 

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

Ταψάκια μικρά με καπάκι 4 τεμ.  Από € 1.05λ. €0.84λ.

Ταψιά μεγάλα βαθιά 3 τεμ. Από € 1.64λ. €1.31λ.

Ταψάκια μεσαία με καπάκι 3 τεμ. Από € 1.64λ. €1.31λ.

Ταψιά μεσαία 3 τεμ.  Από € 1.50λ.  €1.20λ.

Όλα για το νοικοκυριό!

-20%



Wettex Νο2   Wettex Νο1 2+1 δώρο Wettex Νο3    Wettex Νο4     

Γάντια
SENSITIVE
S-M-L

Wettex Power lines 
Νο1 3τεμ.

Wettex Ultra thin
3+1 δώρο

Wettex υγρή 
σπογγοπετσέτα
2+1 δώρο

Wettex Power lines
μαγικό ρολό 1,2m 

Wettex μαγικό
ρολό 1,5m 

Σακoύλες απορρ/των
Wettex 45x45cm βανίλια

Σακoύλες απορρ/των Wettex 
52x75cm αρωματικές
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker

€1.06λ.
Από €1.77λ.

€1.38λ.
Από €2.30λ.

€1.53λ.
Από €2.55λ.

€2.39λ.
Από €3.99λ.

€1.16λ.
Από €1.94λ.

€1.49λ.
Από €2.49λ.

€2.18λ.
Από €3.63λ.

€1.56λ.
Από €2.60λ.

€2.39λ.
Από €3.99λ.

€2.79λ.
Από €4.65λ. €0.74λ. Από €1.23λ

€0.96λ. Από €1.60λ

€1.14λ. Από €1.90λ.

Γάντια γενικής χρήσης S-M-L

Παρκετέζα σενίλ microfibre Ανταλλακτικό παρκετέζας microfibre 

Γάντια ενισχυμένα M-L

Σφουγγαρίστρα classic 2 τεμ.

Κοντάρι σφουγγαρίστρας
123cm

Κουβάς με στίφτη

€1.56λ. Από €2.60λ. €1.23λ. Από €2.05λ.

€3.30λ. Από €5.50λ.

€3.27λ. Από €5.45λ.€2.58λ. Από €4.30λ.€7.50λ. Από €12.50λ.

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι!

Οι προσφορές ισχύουν
από 13/04 έως 03/05/2016
Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 21/11/2016

Είδη καθαριότητας WETTEX-VILEDA

Είδη καθαριότητας SANITAS

Έκπτωση στο ταμείο.

Έκπτωση στο ταμείο.

%

%

€0.41λ.
Από €0.69λ.

€0.83λ.
Από €1.38λ.

€0.55λ.
Από €0.91λ.

€1.01λ.
Από €1.69λ.

€1.01λ.
Από €1.69λ.

€0.51λ.
Από €0.85λ.



Σύστημα σφουγγαρίσματος
VILEDA Easy Wring & Clean

Ανταλ/κό σφουγγαρίστρας VILEDA 
Easy Wring & Clean

Κοντάρι 120cm ΚΥΚΛΩΨ
βιδωτό Έκπτωση στο ταμείο.

Γάντια latex PRACTIC
100 τεμ.  S-M-L

Βαθύ φαράσι ΚΥΚΛΩΨ
με λάστιχο Έκπτωση στο ταμείο.

Κάδος απορρυμμάτων
BALLOON  50lt με καπάκι

Χαλί εισόδου 60x40cm από 
καουτσούκ  

€14.98λ.
Από €32.90λ.

€3.59λ.
Από €5.99λ.

€0.76λ.
Από €1.08λ.

€3.90λ.

€0.69λ.
Από €0.98λ. €10.70λ. €4.80λ.

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα
ΚΥΚΛΩΨ Έκπτωση στο ταμείο.

Σκούπα ίσια ΚΥΚΛΩΨ
Νο104 Έκπτωση στο ταμείο.

€2.63λ.
Από €3.75λ.

€0.67λ.
Από €0.95λ.

€2.09λ.
Από €2.98λ.

€1.11λ.
Από €1.58λ.

Νο226 με ρόδες

Κουβάς οβάλ ΚΥΚΛΩΨ Έκπτωση στο ταμείο.

Στίφτης για κουβά Νο226

€1.43λ.

€0.83λ.€0.84λ.

€0.69λ.Από €2.04λ. Από €0.98λ.

Από €1.18λ.Από €1.20λ.

Αντιβακτηριδιακό σφουγγαράκι 
SCOTCH BRITE 2+1 δώρο

Σφουγγαράκι πράσινο μικρό 
SCOTCH BRITE

Αντιβακτηριδιακό σφουγγαράκι 
γίγας SCOTCH BRITE 

Σφουγγαράκι extreme
SCOTCH BRITE 

Όλα για το νοικοκυριό!

-30%

-30% -30%

-30%

-30%

-30%

Σφουγγαράκια  SCOTCH BRITE
Έκπτωση στο ταμείο.



Θήκη φύλαξης ρούχων - κουβερτών ΙΟΝΙΟΝ

50x40x15cm. €1.98λ.

60x45x20cm. €2.30λ.

60x40x30cm.€2.30λ.

Απλώστρα  αλουμινίου 18m Σιδερώστρα ατμού 120x38cm με πλέγμα         

€13.50λ. €21.00λ.

Καλάθι ρούχων 40lt Σετ συρμάτινες κρεμάστρες 12 τεμ. 

Φυτόχωμα GIARDINI 50lt

Ξύλινη κρεμάστρα κουστουμιών

Φυτόχωμα PIANTERRA 12lt

€2.70λ. €2.70λ.

€4.90λ.

€1.10λ.

€1.28λ.

€2.30λ.

75x110cm

Αεροστεγής θήκη φύλαξης ρούχων ΙΟΝΙΟΝ

75x65cm 2 τεμ.

€2.95λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 21/11/2016

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι!



Ζυγαριά μπάνιου με λιπομετρητή

Πιγκάλ STYLNOVA Κουρτίνα μπάνιου 180χ200cm

Παντόφλες γυναικείες ή ανδρικές Σετ κάλτσες αθλητικές 5 τεμ.

€24.50λ.

€2.70λ. €2.90λ.

€2.98λ. €3.90λ.

€5.30λ.

Πεντάλ STYLNOVA 5lt

Εσώρουχα DIANA Έκπτωση στο ταμείο.

Πεντάλ 5lt Πιγκάλ Καπάκι τουαλέτας μαλακό

€7.50λ. €3.90λ. €5.30λ.

Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές!

-35%



Βαλιτσάκι κουζίνα

Φορτωτής με 40 τουβλάκια

Βαλιτσάκι μικρού γιατρού με φως 

Τουβλάκια 72 τεμάχια
σε κουβαδάκι με ρολόι

Βαλιτσάκι με καλλυντικά
και αξεσουάρ ομορφιάς

€7.50λ.

€8.50λ.

€7.50λ.

€9.98λ.

€7.50λ.

Λούτρινο πρόβατο 25x22cm

Γραφείο 100x50x83cm με συρτάρι

Λούτρινο πόνυ 23cm Λούτρινα αρκουδάκια ή ζωάκια 13cm

Καρέκλα γραφείου με μπάτσα 
Αλκαλικές μπαταρίες VARTA
6 τεμ. Minion  ή Mini minion

Αστραφτερά κοσμήματα Kimmidoll

€4.98λ.

€39.90λ.

€4.98λ. €1.50λ.

€32.00λ.
€2.50λ.

€3.20λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 13/04 έως 03/05/2016
Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 21/11/2016



Τραπέζι  80x50cm σπαστό από μέταλλο & ξύλο

Ρολόι τοίχου 40,5cm

Χαλί DREAM 60x140cm

Δερμάτινο σκαμπό  76x40x41cm

Ρολόι τοίχου 58cm

Δερμάτινο σκαμπό  36x36x36cm

Χαλί ΝΕΙΛΟΣ  67x140cm

Κεραμικό πορτατίφ

€22.50λ.

€8.50λ.

€9.50λ.

€23.90λ.

€11.00λ.

€14.50λ.

€9.30λ.

€8.90λ.

€4.90λ.

€6.98λ.

€6.70λ.

60x90cm

30cm

60x35cm

Χαλί σενίλ 

Ρολόι τοίχου 

Χαλί ΙΚΟ 

70x140cm

25cm

50x80cm  

€8.90λ.

€5.50λ.

€3.50λ.

Όλα για το σπιτικό!



Παραδοσιακή πυροστιά

Μεταλλική σίτα τζακιού 105x55cm

Εργαλεία τζακιού σετ 5 τεμ. 

€3.30λ.

€22.00λ.

€21.00λ.

Σκαλιστήρι τζακιού

Κάρβουνα ΓΡΙΝΤΑΚΗΣ 5kg σε σακί Κάρβουνα ΓΡΙΝΤΑΚΗΣ 5kg σε κούτα

Φτυαράκι τζακιού

Προσάναμμα κηροζίνης IRMA 32 τεμ.

Ψαθινο σκουπάκι τζακιού

€1.60λ.

€4.80λ. €4.98λ.

€1.98λ.

€0.80λ.

€1.95λ.

Χαλί βραδύκαυστο    

50x80cm  €3.90λ.

65x135cm  €7.30λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 13/04 έως 03/05/2016
Οι προσφορές ισχύουν
από 12/10 έως 21/11/2016

Κρύος καιρός
σε ζεστό σπιτικό!

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι!



Μονή 150x200cm

Κουβέρτα FLEECE 

Διπλή 190x220cm

Μαξιλάρι καναπέ 45x45cm σενίλ

€3.70λ. €5.30λ.

€3.98λ.

Κουβέρτα  HOT  διπλή 200x240cm

€11.00λ.
€12.30λ.

Μονή 
80x150cm

Ηλεκτρική κουβέρτα 

Διπλή 
140x160cm

€21.50λ.

Ριχτάρι ANNA RISKA 

150x180cm  €21.00λ.

180x230cm €29.90λ.

180x270cm €34.00λ.

Μονό  €6.60λ.

Διπλό €8.50λ.

Υπέρδιπλο €8.90λ.

Σετ μαξιλαροθήκες 2 τεμ. €2.80λ.Μονό €12.90λ.   Διπλό €16.90λ.   Υπέρδιπλο €18.50λ.

Παπλωματοθήκη ANNA RISKA  

Μονή  €10.98λ.         Υπέρδιπλη €13.98λ.

Πάπλωμα microfibre – προβατάκι

150x220cm €15.50λ.

200x220cm €19.50λ.

Σετ σεντόνια FAMILY μονόχρωμα 

Σεντόνι FAMILY με λάστιχο

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! Οι προσφορές ισχύουν από 12/10 έως 21/11/2016


