
x x
x

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ.

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ. €x.xxλ.

Από €χ.χχλ.

Προσφορές
Από 23 Νοεμβρίου

έως 9 Ιανουαρίου 2017

Λαμπερές γιορτές για το σπίτι!

€5.90λ. 

€3.30λ. €1.90λ. 

Χριστουγεννιάτικο
δέντρο 50cm στολισμένο

Μπάλες χριστουγεννιάτικες 8cm
6τεμ. κόκκινες ή χρυσές

Μπάλες χριστουγεννιάτικες 8cm
6τεμ. κόκκινες

€13.90λ. 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο 
NADLEN 180cm

Χριστουγεννιάτικο δέντρο 50cm

€39.90λ. 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο 
210cm  χιονισμένο



Με την αγορά 1 από τις εικονιζόμενες BARBIE 
δώρο μια μίνι πριγκίπισσα BARBIE

BARBIE Αμέτρητες 
κινήσεις

Ιατρική τσάντα Barbie
ή Tom & Jerry

Επιτραπέζιο “Βρες ποιος” AS

Εκπαιδευτικό tablet FISHER PRICE
με δώρο οχηματάκι HOT WHEELS

€15.00λ. 

€6.50λ. 

€6.50λ. 

€18.50λ. 

€8.70λ. 

€19.50λ. 

€16.50λ. 

€5.90λ. 

€10.98λ. 

€18.90λ. 

€16.50λ. 

€14.50λ. 

€20.00λ. €25.00λ. 

€7.90λ. 

€8.98λ. 

€12.60λ. 

BARBIE Πριγκίπισσα 
μακριά μαγικά μαλλιά

BARBIE Περιπέτεια
του διαστήματος 

Κούκλα μανεκέν με φορέματα
και αξεσουάρ 

Δεινόσαυρος Τρικεράτωψ AS 
φωσφόριζέ

Rock κιθάρα με μικρόφωνο

Σετ τσαγιού ΜΙΝΝΙΕ

Πάγκος εργασίας με εργαλεία

Δράκος μπαταρίας
με ήχο και φως 

Συσκευή για δημιουργίες με χάντρες 
για κοσμημάτα & κοτσιδάκια

Σετ τσαγιού Barbie σε σπιτάκι

Σετ κουζίνα με κουζινικά

Δεινόσαυρος μπαταρίας 
με ήχο 

Αρμόνιο με μικρόφωνο 

Ώρα για παιχνίδι!

δώρο
αξίας

€3.00λ.

δώρο
αξίας

€4.00λ.



Με την αγορά 1 από τα εικονιζόμενα HOT WHEELS
δώρο ένα αυτοκινητάκι HOT WHEELS

Βαλιτσάκι PLAYMOBIL 
“Πριγκιπικά Γενέθλια”

Τηλεκατευθυνόμενο
αυτοκίνητο

Τηλεκατευθυνόμενη γουρούνα 
με φορτιστή 

Τρένο με 58 τουβλάκια 

€24.50λ. 

€7.00λ. 

€13.99λ. 

€13.00λ. 

€20.00λ. 

€17.00λ. 

€8.50λ. 

€12.90λ. 

€20.00λ. 

€22.50λ. 

€15.90λ. 

€7.90λ. 

€27.90λ. 

€11.90λ. 

€11.50λ. 

€16.50λ. 

Βαλιτσάκι PLAYMOBIL 
“Αστυνομικό τμήμα” 

Τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο 
4κάναλο με φορτιστή 

Αυτοκινητόδρομος με ήχους,
4 αυτοκίνητα και 2 χειριστήρια 

Μωρό 30cm με ιατρικά εργαλεία 
με ήχουςΠάγκος εργασίας με εργαλεία

Φορητή πίστα HOT WHEELS με λαβή 
δώρο αυτοκίνητα HOT WHEELS

Τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο 
με τιμόνι και φορτιστή 

Ρομπότ με ήχους που 
μετατρέπεται σε αυτοκίνητο 

Πόνυ με αξεσουάρ
με φως και ήχο

Συσκευή για δημιουργίες με χάντρες 
για κοσμημάτα & κοτσιδάκια

Εργαστήριο χρωμοκεραυνών ΗOT 
WHEELS δώρο χρωμοκεραυνοί 

Τηλεκατευθυνόμενο spor 
αυτοκίνητο με τιμόνι και πετάλια 
επαναφορτιζόμενο

Τρένο μπαταρίας
με ήχο και καπνό 

Μωρό 26cm
με μαγνητική πιπίλα 

Οι καλύτερες γιορτινές προσφορές για τα παιδιά!

Οι προσφορές ισχύουν
από 23/11 έως 09/01/2017

δώρο
αξίας

€3.00λ.

δώρο
αξίας

€1.99λ.



Χριστουγεννιατικη γιρλάντα
270cm

Άγιος Βασίλης 30cm

Ποδιά χριστουγεννιάτικου 
δέντρου 

€3.90λ. 

€6.90λ. 

€4.50λ. €1.50λ. 

€9.90λ. 

€4.90λ. 

€1.30λ. 

€1.80λ. 

€8.30λ. 

€1.90λ. 

€11.30λ. 

€3.50λ. 

€1.80λ. 

€5.10λ. €6.50λ. €8.98λ. 

Φωτάκια με 8 προγράμματα 

Μinnie ή Μickey σε έλκηθρο
με κίνηση

Κορυφή αστέρι 33cm κόκκινο

Στολίδι χριστ/κου δέντρου
στεφάνι 16cm

100 τεμ. με χρωματιστό
ή διάφανο λαμπάκι

140 τεμ. με διάφανες 
λαμπάκι

240 τεμ. με διάφανες 
λαμπάκι

Στέκα με Άγ.Βασίλη 

Λευκά LED λαμπάκια εξωτερικού 
χώρου 180 τεμ.

Καλαντούλης 25cm

Κορυφή δέντρου αστέρι 20cm 
κόκκινο, χρυσό ή ασημί

Στολίδι χριστ/κου δέντρου 
Άγ.Βασίλης 23cm

Καλαντούλης 30cm 
Ελληνικά κάλαντα 

Κορυφή αστέρι 23cm χρυσό

Χριστουγεννιάτικη διάθεση!



Γούρια για καλή χρονιά!

Χριστουγεννιάτικη
κούπα 

€1.98λ. 

€3.50λ. 

€2.50λ. 

€6.70λ. 

€8.20λ. 

€4.50λ. 

€1.90λ. 

€6.20λ. 

€2.20λ. 

€1.30λ. €1.80λ. €2.60λ. 

Aρωματικό κερί vanilla ή berries

Χριστουγεννιάτικη πιατέλα
32cm

Χιονόμπαλα 4,5cm

7x7,5cm 7x10cm 7x15cm

Λευκά LED λαμπάκια εξωτερικού 
χώρου 180 τεμ.

Χριστουγεννιάτικη 
πιατέλα 30x30cm 

Κεραμικό γούρι ρόδι

Χριστουγεννιάτικο κεραμικό
για ρεσώ12x12x17cm

Κορυφή δέντρου αστέρι 20cm 
κόκκινο, χρυσό ή ασημί

Χριστουγεννιάτικη πιατέλα 
30cm με σπάτουλα 

Κρεμαστό γούρι 

Κεριά ρεσώ 50 τεμ. 
διάρκειας 4 ωρών

Χριστουγεννιάτικες χαρτοπετσέτες
20 τεμ. 33x33 cm

€0.98λ. 
€2.10λ. 

€6.98λ. 

€11.00λ. 

Σουπλά 33x47cm
Σετ πετσέτες
φαγητού

Τραπεζομάντηλο
φαγητού
150x240cm

Οι καλύτερες γιορτινές προσφορές για το σπίτι!

Οι προσφορές ισχύουν
από 23/11 έως 09/01/2017



Βραστήρας 2lt TNS

Μίξερ χειρός IZZY 350w

€8.90λ. 

€21.50λ. 

€10.50λ. 

€11.50λ. 

€12.50λ. €9.90λ. 

€25.50λ. 

Τοστιέρα inox
TNS 750w

Multi MOULINEX 500w με κάδο 500ml 
& 2συστήματα ασφαλείας

Όλες οι λάμπες ΕUROLAMP 
Έκπτωση στο ταμείο

Ηλεκτρικό μπρίκι NAVA
500w

Ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας 
PRIMO με χερούλι 

Τοστιέρα ANKOR 
750w

-30%

Kαφετιέρα SINGER για 12 φλυτζάνια με 
ηλεκτρονικές ρυθμίσεις και οθόνη LCD 

Ράβδος μπλέντερ SINGER
750w

€ 29.50λ. 

€31.00λ. 

€21.00λ. 

€19.90λ. 
€49.00λ. 

Βραστήρας SINGER 1,7lt 

Σίδερο ατμού SINGER 2500w
με κεραμική πλάκα Ηλεκτρική σκούπα SINGER 

1100w

Όλα για το σπίτι!



Κουρευτική ξυριστική μηχανή 
IZZY με 9 εξαρτήματα

€23.70λ. €12.90λ. 

€3.90λ. 
€2.50λ. 

€17.90λ. €27.50λ. 

€19.50λ. €29.50λ. 

Επαγγελματικό σεσουάρ 
ROWENTA 2100w με ΑC motor
για χρήση μεγάλης διάρκειας

Επιτραπέζιο τηλέφωνο με 
ανακλινόμενη οθόνη TELCO

Ασύρματο τηλέφωνο
AEG 

Ηλεκτρικό μπρίκι NAVA
500w

Ψαλίδι για μπούκλες
ROWENTA

Πολύμπριζο με διακόπτη
Μπαταρίες ΕΝΕRGISER
AAA ή ΑΑ 4+2 δώρο

Πρέσα μαλλιών ROWENTA με 
κεραμική πλάκα κερατίνης κάνει 
και ελαφριές μπούκλες 

Σόμπα χαλαζία CETUS 2200w

Υπέρδιπλη 140x170cm Mονή 90x150cm

Ηλεκτρική κουβέρτα 

€25.00λ. 

€26.50λ. €15.50λ. 

€7.90λ. 

€63.00λ. €42.00λ. 

Αερόθερμο MAX 2000w

Σόμπα υγραερίου HOBBY
PO-E03 4100w

Καλοριφέρ λαδιού 2500w
11 φέτες 

Οι καλύτερες γιορτινές προσφορές για το σπίτι!

Οι προσφορές ισχύουν
από 23/11 έως 09/01/2017



No20cm €22.50λ.

No24cm€24.50λ.

Γάστρα BOCCA 42cm
με σχάρα 

Μαχαίρια κουζίνας IZZY

€12.50λ. 

€12.70λ. 

€6.70λ. 

€3.80λ. €4.95λ. €4.80λ. 

€4.95λ. €16.98λ. 

€3.30λ. €2.80λ. 

Φριτούρα flamenco
FEST No24

Γενικής χρήσης 3”
με καμπύλη 

Γενικής χρήσης 3” Πυρίμαχο ταψί pratica MARINEX 
40,5x25x8cm με καπάκι 

Φόρμα κέικ flamenco FEST
Νο28 

Γενικής χρήσης 5” CHEF 8”Ψωμιού 8”

Tαψί flamenco FEST 
Νο28 

Κεραμικά τηγάνια TEFAL meteor

No28cm€27.50λ.

No30cm€32.00λ.

€6.80λ. €9.98λ. 

Σετ ταψί Νο30 FEST με κορνέ 
γαρνιρίσματος

Σετ 2 τεμ. ταψιά FEST Νο26 & Νο 30 
με κουτάλα σερβιρίσματος

Ανικολλητικά τηγάνια ANKOR
με αποσπώμενη λαβή  

20x5cm €12.20λ.

24x5,5cm €14.90λ.

26x6cm €16.98λ.

28x6cm €17.90λ.

30x6,5cm €20.50λ.

Όλα για την κουζίνα!

δώρο
δώρο



Σερβίτσιο πορσελάνης ΙΤΕΑ ΙΩΝΙΑ 

Κρυστάλλινα ποτήρια BOHEMIA Ανοξείδωτα μαχαιροπίρουνα 
BARCELONA 

Πυρίμαχο ταψί pratica MARINEX 
40,5x25x8cm με καπάκι 

Φόρμα κέικ flamenco FEST
Νο28 

Ανικολλητικά τηγάνια ANKOR
με αποσπώμενη λαβή  

20x5cm €12.20λ.

24x5,5cm €14.90λ.

26x6cm €16.98λ.

28x6cm €17.90λ.

30x6,5cm €20.50λ.

Πιάτο ρηχό 20cm

Σετ κολωνάτα ποτήρια νερού
6 τεμ. KLAUDIE 

Σετ κολωνάτα ποτήρια κόκκινου 
κρασιού 6 τεμ. AMUNDSEN 

Πιατέλα οβάλ 30cm

Πιάτο βαθύ 22,5cm

Σετ κολωνάτα ποτήρια κρασιού 
6 τεμ. KLAUDIE 

Σετ ποτήρια νερού σωλήνα
6 τεμ. KLEOPATRA

Πιατέλα οβάλ 35cm

Πιάτο ρηχό 25cm

Σετ κολωνάτα ποτήρια λικέρ
6 τεμ. KLAUDIE 

Σετ ποτήρια ουίσκι 6 τεμ. 
SCARLET 

Φλυτζάνι τσαγιού
με πιατάκι 

Σαλατιέρα 24cm

Πιρούνι
ή κουτάλι γλυκού

Πιρούνι ή 
κουτάλι 
φαγητού

Μαχαίρι 
φαγητού

Φλυτζάνι καφέ
με πιατάκι 

€2.45λ. 

€7.30λ. 

€10.50λ. 

€8.95λ. 

€2.60λ. 

€7.30λ. 

€9.30λ. 

€10.90λ. 

€2.60λ. 

€6.30λ. 

€9.70λ. 

€3.20λ. 

€8.98λ. 

€1.98λ. 

€0.85λ. 

€1.20λ. 

€2.90λ. 

Λαμπερές
γιορτές στο
τραπέζι σας!

Οι προσφορές ισχύουν από 
23/11 έως 09/01/2017



Ψάθινη ψωμιέρα
με ύφασμα

Κούπα πρωινού BULK

Φαγητοδοχείο GLASSLOCK

Γυάλινη σαλατιέρα 15cm

€1.98λ. 

€1.50λ. 

€2.20λ. 

€3.10λ. 

€2.70λ. 

€4.30λ. 

€2.50λ. 

€1.98λ. 

€8.95λ. 

€2.50λ. 

€14.50λ. 

€1.98λ. 

€4.30λ. 

€8.30λ. 

€8.90λ. 

€10.90λ. 

€1.98λ. 

€2.90λ. 

€13.50λ. 

Ψωμιέρα 

Μπολ πρωινού BULK

Αεροστεγή τάπερ
ΒΙΟΜΕΣ 5,5lt 

Τουρτιέρα PATISSERIE 32cm
με πόδι 

Σετ τάπερ 3τεμ. MADPLAST
κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων 

Τουρτιέρα COSMOPLAST 
34cm με διάφανο καπάκι 

Σουρωτήρι 

Ανοξείδωτο σετ μπαχαρικών 
15x15x21,5cm σε βάση

Σετ τάπερ MADPLAST 5 τεμ.
κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων 

Πιατέλα PATISSERIE 32cm

 Μεταλλική πιατοθήκη
με κουταλοθήκη και  δίσκο

Σετ βάζα 2 τεμ. καφέ 
& ζάχαρης

400ml 715ml

1100ml 1900ml

Όλα για την κουζίνα!



Είδη καθαριότητας SCOTCH BRITE Προϊόντα VILEDA

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
2 τεμ. κίτρινη

Σφουγγαρίστρα μικροϊνών  

Κοντάρι σφουγγαρίστρας κόκκινο ή κίτρινο

Κουβάς με εργονομικό στίφτη Διαφανής μεμβράνη 25m 

Σετ κουβά με στίφτη

Αλουμινόχαρτο 25m Αντικολλητικό χαρτί 8m 

Πετσετάκια 4 τεμ. 
microfibre colors     

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
max 2 τεμ. πράσινη

€2.99λ. Από €4.98λ.

€1.19λ. Από €1.98λ.

€4.64λ. Από €7.74λ. €0.77λ. Από €1.28λ.

€5.22λ. Από €8.70λ.

€1.19λ. Από €1.99λ.

€3.45λ. Από €5.75λ.

€1.01λ. Από €1.69λ.

€0.92λ. Από €1.54λ.

€1.62λ. Από €2.70λ.

€3.42λ. Από €5.70λ.

€1.61λ. Από €2.68λ. €1.07λ. Από €1.78λ.

€1.78λ. Από €2.96λ.

€3.40λ. Από €5.66λ.€3.40λ. Από €5.66λ.

Έκπτωση στο ταμείο.
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker. -40% -40%

-40%

Καμινέτο ΤΑΙ 

Σακoύλες απορ/των WETTEX  
52x75cm
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

€7.40λ. 

€0.85λ. 
€3.70λ. 

€0.90λ. 

€0.80λ. 

€1.98λ. 
€0.98λ. 

€0.91λ. Από €1.52λ. 

Φιαλίδιο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 190gr
με εσωτερικό περιοριστή ροής

Σφουγγαράκι WETTEX  Strong
2+2 δώρο Έκπτωση στο ταμείο.

Σετ τάπερ 3τεμ. MADPLAST
κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων 

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

Σουρωτήρι 

Ανοξείδωτο σετ μπαχαρικών 
15x15x21,5cm σε βάση

Ποτήρια νερού 50 τεμ.
διάφανα ή λευκά

Πανάκι τζαμιών DROLIO
με μικροΐνες  

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

Έκπτωση στο ταμείο.

Κοντάρι σφουγγαρίστρας 
super

Γάντια Standard S-M-L

Σκούπα Vileda classica 2σε1
Σφουγγαράκι  2 τεμ. 
ultra fresh

Κοντάρι σκούπας κόκκινο

Σφουγγαρίστρα soft 
ή classic 1+1  δώρο

Οι καλύτερες γιορτινές προσφορές για το σπίτι!

Οι προσφορές ισχύουν
από 23/11 έως 09/01/2017



Είδη καθαριότητας ΚΥΚΛΩΨ

€4.95λ. €2.75λ.

€0.78λ. €0.69λ.

€1.90λ.

€1.20λ. €1.98λ.€1.25λ.

€1.90λ.

€0.70λ.

Κουβάς σφουγγαρίσματος 16lt 
2 θέσεων με ρόδες & στίφτη

Κουβάς οβάλ Νο226

Κοντάρι ξύλινο 130cm με βίδα 
Φαράσι βαθύ με λάστιχο

Φαράσι ορθοπεδικό

Σκούπα ίσια Νο104  Σκούπα πολυτελείας ίσια Νο119Σκούπα μαγνητική Νο102

Κοντάρι αλουμινίου 130cm
με χονδρό πάσο

Στίφτης για κουβά 
οβάλ Νο226

Πάστα βερνίκι 40ml

Βερνίκι παπουτσιών CASABLANCA
75ml μαύρο 

€1.40λ. 

€1.06λ. 

Σπόγγος παπουτσιών CASABLANCA 
αυτογυάλιστος μαύρο ή ουδέτερο

Υγρό βερνίκι 75ml Αυτογυάλιστη πάστα 60ml 

Γενικής χρήσης
S-M-L

Ενισχυμένα M-L

Γάντια SANITAS  Έκπτωση στο ταμείο

€2.52λ.
Από €3.60λ.

€1.23λ.
Από €1.76λ.

€2.56λ.
Από €3.65λ.

€1.67λ.
Από €2.38λ.

€1.39λ.
Από €1.99λ.

€1.04λ.
Από €1.49λ.

€1.81λ. Από €2.58λ.€1.29λ. Από €1.84λ. €2.07λ. Από €2.95λ.

€0.43λ. Από €0.71λ.€1.14λ.
Από €1.90λ.

€1.56λ.
Από €2.60λ.

-40%

-40% -40%

-30%

Βερνίκια παπουτσιών CAMEL Έκπτωση στο ταμείο

Σφουγαράκι κουζίνας SANITAS 
αντιβακτηριδιακό Έκπτωση στο ταμείο

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει 
για όλα τα προϊόντα CAMEL

Το ποσοστό έκπτωσης 
ισχύει για όλα τα 
σφουγγαράκια SANITAS

Όλα για το σπίτι!



Βερνίκι παπουτσιών CASABLANCA
75ml μαύρο 

Σπόγγος παπουτσιών CASABLANCA 
αυτογυάλιστος μαύρο ή ουδέτερο

Συλλέκτης υγρασίας FLAMINGO 
για ντουλάπες

Φωτιστικό λάδι BRIGHT 1lt  

Απλώστρα αλουμινίου 18mΑυτογυάλιστη πάστα 60ml 

€2.10λ. 

€2.30λ. 

€19.90λ. 

€1.30λ. 

€0.95λ. 

€1.93λ. 

€1.50λ. 

€2.30λ. 

€4.45λ. 

€1.75λ. 

€5.20λ. 

€6.50λ. 

€4.40λ. 

€22.90λ. 

Συλλέκτης υγρασίας
 HUMI TAI 600gr

Κάρβουνα ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ  4,5kg

Σιδερώστρα VILEDA 
viva express basic

Κρεμάστρες ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ 4τεμ.

Προσάναμμα ΤΑΙ 42 κύβων 

Λίπασμα & σίδηρος 
FLORIAN 950gr

Κρεμάστρες ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ  3τεμ. 
σπαστή περιστρεφόμενη

Ανταλλακτικό συλλέκτη υγρασίας 
HUMI TAI 

Προσάναμμα ΓΡΙΝΤΑΚΗΣ 
από δαδί πεύκης 

Φυτόχωμα ΒΙΟΦΥΤ 20lt

Σιδερώπανο  VILEDA rapid 
135x53cm 

€2.07λ. Από €2.95λ.

-44% -54%

Από €41.00λ.

Από €11.48λ.

Οι καλύτερες γιορτινές προσφορές για το σπίτι!

Για το τζάκι!

Για τον κήπο!

Σφουγαράκι κουζίνας SANITAS 
αντιβακτηριδιακό Έκπτωση στο ταμείο

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει 
για όλα τα προϊόντα CAMEL

Οι προσφορές ισχύουν
από 23/11 έως 09/01/2017



Χαλάκι μπάνιου 45x65cm
100% Cotton  

Καλάθι ρούχων CURVER 
45x34x61cm

€3.30λ. 

€22.90λ. 

€13.50λ. 

€1.40λ. 

€7.90λ. 

€0.84λ. 

€3.50λ. 

€6.50λ. 

€0.98λ. €1.48λ. €0.98λ. 

€2.50λ. €2.98λ. 

€6.50λ. 

Κουρτίνα μπάνιου 180x180cm 
υφασμάτινη εμπριμέ

Καλσόν topaz mousse 
18D

Καλσόν pancy 18D
με 2πλο καβάλο

Καλτσάκια ilium 15D 2 
τεμαχίων  

Κάλτσες ανδρικές 2 ζεύγη Κάλτσες γυναικείες 3 ζεύγη

Ανοξείδωτο 
πεντάλ 5lt

Βαμβακερό μπουρνούζι 
S/L ή L/XL

Βερνίκια νυχιών CABRINI 13ml

Σετ 2τεμ. χαλάκια μπάνιου
SHENIL 50x80cm & 40x40cm

Σφουγγάρι μπάνιου MULTY  
Νo107

Ανοξείδωτο 
πιγκάλ  

DIANA 

Όλα για το σπίτι!



€6.90λ.  €8.30λ.  

Χαλάκι εισόδου spaggeti 
60x90cm

Καλόγερος μεταλλικός 
με μάρμαρο και ομπρελοθήκη

€5.30λ. 

€5.90λ. 

€25.90λ. €28.50λ. 

€17.50λ. 

Κουρτινόβεργα επεκτεινόμενη
 110-200cm

Κορνίζα 
10x15cm

Κορνίζα 
13x18cm

Ξύλινο σκαμπό 30x45cm
με ύφασμα

Ξύλινο σκαμπό 35x40cm ή 33χ33χ40cm
 με ύφασμα

Βαμβακερό μπουρνούζι 
S/L ή L/XL

Βερνίκια νυχιών CABRINI 13ml

€12.30λ. 

Κουρτίνα  σε διάφορα χρώματα

€3.90λ. 

Χαλάκι εισόδου digital print 
40x60cm 

Μαξιλάρι καρέκλας

€2.30λ. 

Αεροστόπ γίγας διπλό 

€3.30λ. 

Χαλάκι εισόδου Μαίανδρος 
40x60cm

€1.70λ. 

Οι καλύτερες γιορτινές προσφορές για το σπίτι!

Οι προσφορές ισχύουν
από 23/11 έως 09/01/2017



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.

€10.50λ. 

€15.50λ. €21.00λ. €24.00λ. €4.80λ. €2.98λ. 

€16.90λ. 

Μαξιλάρι ύπνου με aloe vera και 
δυνατότητα μεταβολής όγκου

170x180cm 230x180cm 270x180cm Θήκη μαξιλαριού 
45x45cm

Γέμισμα μαξιλαριού 
50x50cm

Σετ πετσέτες 2 τεμ. προσώπου 
50x100cm & μπάνιου 70x140cm 

€25.90λ. €33.90λ. 

Πάπλωμα ημίδιπλο Πάπλωμα υπέρδιπλο

Ριχτάρι σενίλ ORBIT 
VICTORIA collection

Zεστασιά, απαλότητα & άνεση 
με φινέτσα ANNA RISKA


