
€10.50λ. €7.70λ. €6.98λ.

Καρεκλάκι παραλίας πτυσσόµενo Πετσέτα θαλάσσης 100x180cm Τσάντα θαλάσσης

Sac voyage καµπίνας
DELSEY 30x50x30cm73cm €26.00λ. 65cm €22.00λ. 54cm €17.00λ. €14.50λ. 

Βαλίτσες CITIES τρόλεï

x x
x

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ.

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ. €x.xxλ.

Από €χ.χχλ.

Προσφορές
Από 21 Ιουνίου

έως 07 Αυγούστου 2017

Οι τιµές στα super markets                               µιλάνε από µόνες τους! 

Όλα για το σπίτι
και την θάλασσα!



-20%

Τοστιέρα grill PRIMO

Φραπίερα inox

Καφετιέρα SINGER

Πολυκόπτης SINGER 400W

Μίξερ φραπέ DYNAMIX ηλεκτρικ
ή  επαναφορτιζόµενο 

Ηλεκτρικό µπρίκι
ελληνικού καφέ PRIMO

Σίδερο ατµού SINGER 2400W 

Βραστήρας ANKOR 1lt

€12.50λ.

€14.90λ.

€17.50λ.

€14.50λ.

€8.90λ.

€15.30λ.

€14.50λ.

€11.90λ.

Σεσουάρ ταξιδίου PRIMO 1200W
µε σπαστή λαβή  

Σεσουάρ HUMAN 2000W 
µε φυσούνα

Μπαταρίες VARTA 6 τεµ.
minion ή mini minion αλκαλικές

Λάµπες led EUROLAMP -20%
Έκπτωση στο ταµείο

€9.90λ. €13.70λ. €2.50λ.

Όλα για την κουζίνα!



Οι προσφορές ισχύουν
από 21/06 έως 07/08/2017

Αντικολλητικά τηγάνια
TEFAL EDIVENCE

Μπρίκι Αλουµινίου µε αντικολλητική
επικάλυψη Teflon Classic

Χύτρες PYRAMIS Zeon
από ανοξείδωτο 18/10

Χύτρα No18                       Χύτρα No24
Τηγάνι No28                       Τηγάνι No30

Τηγάνι No24                       Τηγάνι No26

Χύτρα No26                      Τηγάνι No28

Φριτούρα FEST fl amenco Nο24

Τηγάνι No32                       WOK Νο28

Νο4                   Νο5                   Νο6

€15.50λ.
€17.50λ.

€13.50λ.

€25.50λ.

€16.98λ.

€18.90λ.

€3.90λ. €4.30λ.

€22.50λ.
€18.50λ.

€15.90λ.

€28.50λ.€19.70λ.

€4.50λ.

• Αντικολλητική ανθεκτική εξωτερική επιφάνεια PTFE
• Λαβή από βακελίτη • Επίστρωση από εξαιρετικής αντοχής Titanium
• Για όλες τις εστίες εκτός τις επαγωγικές
• Κατάλληλα και για το πλυντήριο πιάτων

• Mε την εγγύηση ποιότητας της DuPont.
• Κατάλληλο για κεραµική, ηλεκτρική εστία και υγραερίου. 
• Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

• Ανοξείδωτο υλικό 18/10 πάχους 0,7mm

• Τριπλή βάση µε φύλλο αλουµινίου πάχους 3,5-6mm.

• Μαγνητική κάψα 3mm από υλικό ΑΙSI 430
    για γρήγορο και οικονοµικό µαγείρεµα

• θερµοµονωτικά χερούλια από βακελίτη, 
    µέχρι και τους 220°C.

• Κατάλληλα για όλους τους τύπους εστιών:
    ηλεκτρικές, κεραµικές, γκαζιού, και επαγωγικές.

Οι καλύτερες καλοκαιρινές προσφορές για το σπίτι και την παραλία!



Σετ ποτήρια νερού 6 τεµ.

Γυάλινο πυρίµαχο ταψί
FORNOVERRE 40x28cm

Φαγητοδοχείο ΚΥΚΛΩΨ 5lt

Σετ εργαλεία κουζίνας
4 τεµ. σιλικόνης

Μπουκάλι 1lt

Σετ πιάτα 18 τεµ.

Σετ φαγητοδοχεία 4 τεµ.

Σετ βάζα µπαχαρικών 12 τεµ.
σε περιστρεφόµενη βάση inox

Σουπλά 30x45cm

Σετ ποτήρια νερού GRAND 12 τεµ.

Σετ ποτηρόπανα πικέ 2 τεµ.

Σετ βάζα µπαχαρικών
6 τεµ. σε βάση 

Κουτάλι παγωτού

Σετ ποτήρια κρασιού GRAND 12 τεµ. 

Σετ πετσέτες κουζίνας 3 τεµ.
100% βαµβακερά 

€2.90λ.

€6.50λ.

€2.20λ.

€4.90λ.

€1.30λ.

€14.40λ.

€2.98λ.

€16.90λ.

€1.30λ.

€3.50λ.

€2.80λ.

€7.90λ.

€3.10λ.

€3.20λ.

€2.90λ.

Nο2757, Nο2756
ή Nο2755 €2.50λ.

Κρέατος Νο3105 €6.50λ.

Κρέατος Νο3103 €5.50λ.

Μαχαίρια PRESSEWOOD κουζίνας

Όλα για την κουζίνα!



-35% -30%Είδη καθαριότητας ΚΥΚΛΩΨ

Καµινέτο υγραερίου
CALFER GAS Mεσαία Mεγάλα

Πιάτα πλαστικά 20 τεµ.

Ποτήρι freddo OKI DOKI 36 τεµ.

Ποτήρι νερού 50 τεµ.
διάφανο ή λευκό

Καπάκι για ποτήρι freddo
OKI DOKI 36 τεµ.

Καλαµάκι σπαστό 100 τεµ.
σε ατοµική συσκ/σία

€7.90λ.
€0.98λ. €1.18λ.

€1.55λ.

€0.90λ.

€0.98λ.

€1.15λ.

€4.90λ.

Σφουγγαρίστρα
κίτρινη 2 τεµ.

Κοντάρι µε φαρδύ 
βίδωµα

Κουβάς Από την τιµή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Σφουγγαράκι κουζίνας 
αντιβακτηριδιακό 

Σφουγγαράκι κουζίνας 
γίγας αντιβακτηριδιακό 

Σφουγγαράκι κουζίνας 
αντιβακτηριδιακό 2+1 δώρο 

Σφουγγαρίστρα µικροϊνών  

€0.66λ.

€1.33λ.

€3.38λ.

€3.82λ.

€1.29λ.

€5.03λ.

€0.77λ.

Είδη καθαριότητας SCOTCH BRITE

Από €1.02λ.

Από €2.04λ.

Από €5.20λ.

Από €5.88λ.

Από €1.98λ.

Από €7.74λ.

Από €1.18λ.

Έκπτωση στο ταµείο

Σκούπα µαγνητική 
Νο101 

Κοντάρι µε επένδυση 
130cm

Επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 300gr 

Κουβάς KΥΚΛΩΨ 2 θέσεων
µε στίφτη και ρόδες  

Σκούπα πλαστική ίσια Νο104 

Ορθοπεδικό φαράσι

Βούρτσα πατρογκάκι Νο6

€0.69λ. €2.09λ.
€1.74λ.

€1.04λ.

€1.11λ.

€1.50λ.

Από €0.98λ. Από €2.98λ.
Από €2.48λ.

Από €1.48λ.

Από €1.58λ.

Από €2.14λ.

Έκπτωση στο ταµείο

Κόλλα LOGO instant plus 2gr
1+1 δώρο

€2.50λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/06 έως 07/08/2017

Οι καλύτερες καλοκαιρινές προσφορές για το σπίτι και την παραλία!



Πεντάλ ΚΥΚΛΩΨ

Πεντάλ 5lt

Σαπουνοθήκη 

Σφουγγάρι µπάνιου
MULTY Νο107 

Πιγκάλ 

Θήκη
υγροσάπονου

Σφουγγάρι µπάνιου MADONA 1+1 δώρο

Γυάλινη θήκη υγροσάπονου

Πιγκάλ ΚΥΚΛΩΨ

Γυάλινη ηλεκτρονική ζυγαριά µπάνιου

Ποτηράκι
µπάνιου Γυάλινο ποτηράκι µπάνιου

Υφασµάτινη κουρτίνα µπάνιου 180x180cm  

Χαλάκι µπάνιου
50x75cm

€7.90λ.

€3.90λ.

€3.98λ.

€0.84λ.

€3.90λ.

€5.80λ.

€1.70λ.

€6.80λ.

€2.98λ.

€10.50λ.

€3.98λ. €5.50λ.

€6.50λ.

€4.50λ.

Όλα για το µπάνιο!



Οι προσφορές ισχύουν
από 21/06 έως 07/08/2017

Υφασµάτινο καλάθι ρούχων σε διάφορα χρώµατα

Χαλάκι 60x90cm

Σετ κρεµάστρες ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ
3 τεµ. περιστρεφόµενες

Πανάκια µικροϊνών
CLEAN EASY  4 τεµ. 

Χαλάκι κουρελού 60x140cm

Σετ κρεµάστρες
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ 4 τεµ.

Γάντια latex ELIOS
100 τεµ. S-M-L

Σιδερώστρα ατµού 120x38cm µε πλέγµα 

Απλώστρα αλουµινίου Ιταλίας 20 µέτρων

Πλαστικό καλάθι γενικής χρήσης

€7.90λ.

€6.98λ.

€1.50λ.€2.80λ.

€4.50λ.

€1.30λ. €3.80λ.

€21.00λ.

€18.70λ.

€9.90λ.

Οι καλύτερες καλοκαιρινές προσφορές για το σπίτι και την παραλία!



Ψησταριά 40x75cm

Κάρβουνα ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 4.5kg

Φυτόχωµα GIARDINI 50lt Χώµα κοµπόστα PIANTERRA 12lt Λάστιχο ποτίσµατος 15m σπιράλ 
Μαγνητική κουρτίνα - σίτα πόρτας 
100x200cm 

Προσάναµµα κηροζίνης IRMA 32 τεµ.

Σχάρα βαρέως τύπου 63x45x30cm

Υγρή παραφίνη 1lt

€4.90λ. €1.38λ. €10.50λ.
€3.90λ.

€29.00λ.

€4.40λ. €0.78λ.

€5.90λ.

€2.70λ.

Τσίγκινο κασπώ φλυτζάνι µε πιάτο Τσίγκινο κασπώ οβάλ

21x15,5x12,5cm 24,5x15x10cm20,5x14x11cm 29,5x18x10,5cm

€4.50λ. €3.50λ.€3.30λ. €3.95λ.
Σετ κερί citronella TAI 2 τεµ. σε ποτήρι

€2. 50λ.

Υπέροχος κήπος
για µικρούς και µεγάλους!



Οι προσφορές ισχύουν
από 21/06 έως 07/08/2017

Μαγνητική κουρτίνα - σίτα πόρτας 
100x200cm 

Σετ µαξιλαροθήκες link OXFORD 50x70cm

Κουβερλί link OXFORD υπέρδιπλο 220x240cm διπλής όψης

Ανδρικό καλτσάκι
DIANA πατούσα  

Μαξιλάρι ύπνου ANNA RISKA µε aloe vera
 και δυνατότητα µεταβολής όγκου

Γυναικείο καλτσάκι BIC
mini footies relax

€5.70λ.

€15.50λ.

€2.20λ.

€10.50λ.

€1.80λ.

Μονό

Σεντόνια χωρίς λάστιχο 

Υπέρδιπλο 

€6.50λ. €8.50λ.

Σεντόνι µε λάστιχο & µαξιλαροθήκες

Υπέρδιπλο ∆ιπλό Μονό Σετ µαξιλαροθήκες 2 τεµ.

€8.50λ. €7.90λ. €6.50λ. €2.90λ.

Οι καλύτερες καλοκαιρινές προσφορές
για το σπίτι και την παραλία!

Όµορφο σπίτι
για στιγµές χαλάρωσης!



Ξαπλώστρα παραλίας αλουµινίου 187x58x24cm πτυσσόµενη

Καλές
διακοπές!

€29.00λ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα!

Μανταλάκια για πετσέτα 
θαλάσσης 4 τεµ.

Καρεκλάκι παραλίας πτυσσόµενo

Πετσέτα θαλάσσης 
100x180cm

Καρεκλάκι camping πτυσσόµενo

Πετσέτα θαλάσσης 

Καρέκλα παραλίας 
53x58x75cm πτυσσόµενη 

Καρέκλα παραλίας 53x47x39x76cm πτυσσόµενη

Τσάντα θαλάσσης

€10.50λ.

€7.70λ.

€9.98λ.

€4.90λ. €1.20λ.

€11.00λ.

€9.60λ.

€7.60λ.



€1.50λ.

Οµπρέλα θαλάσσης 2m Οµπρέλα θαλάσσης 180cm 

€10.50λ. €5.30λ.

Όλα για την
παραλία!

Σφήνα-βάση
οµπρέλας 

Ψάθα - βαλιτσάκι 
πλαστική

Νεσεσέρ
για την παραλία

Ψάθα παραλίας
60x180cm

Ψάθα παραλίας
90x180cm

Βερµούδα µαγιό 

Πλαστική βάση
οµπρέλας

Σαµπό θαλάσσης
ανδρικά, γυναικεία,παιδικά & bebe

€2.98λ.

€3.30λ.

€2.10λ. €2.80λ.

€7.98λ.

€6.90λ.

€3.50λ.

Οµπρέλα θαλάσσης 2m µε αεραγωγό  

€15.90λ.15.90



Υπνόσακος 180x30x75cm

Φορητό ψυγείο 32lt

Ισοθερµική τσάντα 22lt

Σκηνή camping 200x120x100cm

€11.30λ.

€16.50λ.

€11.50λ.

€14.90λ.14.90λ.

H θάλασσα θέλει camping!

Φουσκωτό κρεβάτι INTEX διπλό 99x191x22cm

Παγούρι ψύξης 950ml

Ισοθερµική θήκη µπουκαλιού 1.5lt Ηλιακό φωτιστικό 10cm µπάλα 

Φουσκωτό κρεβάτι µονό 76x185x22cm

Θερµός 5lt µε βρυσάκι 

Ισοθερµική τσάντα 5lt

Στρώµα camping 180x50x60cm

€9.90λ.

€9.50λ.

€4.50λ. €2.30λ.

€7.90λ.

€12.50λ.

€5.30λ.

€3.50λ.



Φουσκωτό στρώµα θαλάσσης 
188x71cm

Σετ ρακέτες παραλίας µε µπαλάκι

Σετ ξύλινες ρακέτες παραλίας µε µπαλάκι

Σέικερ µε βιδωτό καπάκι Πιατέλα Ποτήρι 

Μπολ ηµίβαθο Πιάτο βαθύ 

Σετ πιάστρες 8 τεµ.

Μανταλάκια σιλικόνης 
12 τεµ.

€5.30λ.

€2.10λ.

€6.90λ.

Χρήσιµα πλαστικά είδη για το camping µόνο µε 1€

Κεριά citronella
ρεσώ 10 τεµ. 

2.10λ.

Παγοθήκη 

Φουσκωτή βάρκα 2 ατόµων

Ξύλινο τάβλι 
Φουσκωτό στρωµατάκι θαλάσσης 
160x48cm µε δίχτυ  

€13.90λ.

€8.90λ.€7.90λ.



Σετ µεγάλο κουβαδάκι µε µπάλα
και αξεσουάρ Barbie,Turtles ή Minions  

Σετ µεγάλο κουβαδάκι µε αξεσουάρ
Spiderman, Minions,Frozen, Cars ή Minnie  

Σετ µάσκα µε αναπνευστήρα 
θαλάσσης Cars ή Minnie

Σετ µπαλάκια ρακέτας 3 τεµ.

Γυαλάκια θαλάσσης
Cars ή Frozen

Απόχη ψαρέµατος

Σετ παραλίας Frozen
ή Spiderman σε τσαντάκι

Σετ µάσκα µε αναπνευστήρα
για ενήλικες

Σανίδα θαλάσσης µικρή Νεροπίστολο

Μάσκα θαλάσσης για ενήλικες

€9.90λ.

€6.30λ.

€1.98λ.

€4.98λ.

€2.80λ.

€1.98λ.

€4.98λ.

€4.90λ.

€3.30λ. €3.30λ.

€3.30λ.

Όλα για την θάλασσα και τις διακοπές!



Οι προσφορές ισχύουν
από 21/06 έως 07/08/2017

Ανεµιστήρας µε ορθοστάτη 
µαύρος

Ανεµιστήρας µε ορθοστάτη
λευκός

Mini επιτραπέζιος
ανεµιστήρας 10cm µε USBΑνεµιστήρας BOX 40 watt

Ηλιοπροστασία αυτοκινήτου

Sac voyage καµπίνας
DELSEY 30x50 cm

Επιτραπέζιος ανεµιστήρας 50 watt

€24.90λ. €14.80λ. €7.90λ.
€13.90λ.

€3.50λ.

€14.50λ.

€12.90λ.

73cm 

Βαλίτσες CITIES τρόλεï

Καπέλα

65cm 

Ψάθινο

54cm

Jockey Jockey πετροπλυµένο

€26.00λ. €22.00λ.

€2.98λ.

€17.00λ.

€2.50λ. €2.90λ.

Ανεµιστήρες για όλους τους χώρους µε διάρκεια προσφορών έως 10/07/2017



Βάση οµπρέλας κήπου 22kg

Πανι καρέκλας σκηνοθέτη

Οµπρέλα κήπου 3m µε µανιβέλα

Πλαστικό τραπέζι Σκιάθος ET PLAST 
70x70cm  

Ξύλινη πολυθρόνα 57x72x108cm πτυσσόµενη
µε ρυθµιζόµενη πλάτη 5 θέσεων από ξύλο οξιάς  

Πλαστική καρέκλα Νάντια ET PLAST
µε µπράτσα  

Ξύλινο τραπέζι 150x85x75cm 
πτυσσόµενο από ξύλο οξιάς

Ξύλινη πολυθρόνα πτυσσόµενη

Ξύλινο τραπέζι 120x170cm πτυσσόµενο

Μαξιλάρι καρέκλας 42χ42cm 

€26.00λ.

€4.90λ.

€35.90λ.

€26.00λ.

€42.00λ.

€7.70λ.

€89.00λ.

€38.00λ.

€65.00λ.

€2.80λ.

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 21/06 έως 07/08/2017


