
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!

x x
x

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ.

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ. €x.xxλ.

Από €χ.χχλ.

Προσφορές
Από 31 Αυγούστου

έως 10 Οκτωβρίου 2016

Οι τιμές στα super markets μοιράζουν χαμόγελα! 

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!



Πολυκόπτης IZZY 600 watt
με τριπλό μαχαίρι

€89.00λ. 

€23.90λ. 
€9.90λ. 

€23.50λ. 

€9.90λ. 

€22.00λ. 

€16.90λ. 

€13.90λ. 

€16.90λ. 

€16.90λ. 

€17.90λ. 

€8.50λ. 

€17.50λ. 

€14.50λ. 

Kουζινάκι IZZY 3100 watt με 3 εστίες 
& φούρνο 48lt 

Πολυκόπτης 300 watt 

Ηλεκτρονική ζυγαριά
κουζίνας 5kg

Κουρευτική ξυριστική μηχανή IZZY
 με 9 εξαρτήματα

Τοστιέρα 2 θέσεων

Ηλεκτρική ψησταριά 2200 watt

Ηλεκτρικό μπρίκι ελληνικού
καφέ FEST 800 watt

Βραστήρας
inox 1,8lt

Σεσουάρ SINGER
2000 watt

Φραπιέρα SINGER inox

Τεπανγιάκι 36x7x12cm

Καφετιέρα SINGER 

Σίδερο ατμού SINGER
2400 watt

Όλα για την κουζίνα!



Ταψί cook & fun FEST Νo28 Φόρμα κέικ cook & fun FEST 35cm

Νο20 €13.98λ.

Νο24 €14.98λ.

Νο26 €16.98λ.

Νο28 €18.98λ.

€7.90λ. 

€11.50λ. 

€23.90λ. 

€7.90λ. 

€3.90λ. 

€7.80λ. 

€6.90λ. 

€3.80λ. 

Ηλεκτρονική ζυγαριά
κουζίνας 5kg

Πυρίμαχο ταψί CERAMIC
36x30x7cm

Κατσαρόλα Nο28
από γρανίτη

Φόρμα κέικ cook & fun FEST Νο28 

Ανοξείδωτο σουρωτήρι
μακαρονιών 24cm

Αντικολλητικό τηγάνι γκριλ
26x26cm. με ξύλινο χερούλι  

Καφετιέρα SINGER 

Μπρίκι cook & fun FEST No5
για εστία υγραερίου

Αντικολλητικό βαθύ τηγάνι METALTEX αλουμινίου
με επίστρωση  από πέτρα

Οι προσφορές ισχύουν
από 31/08 έως 10/10/2016

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι και το σχολείο!



€1.48λ. 

€8.90λ. 

€6.30λ. 

€1.10λ. 

€2.30λ. 

€2.68λ. 

€10.90λ. 

€3.95λ. 

€1.55λ. 

€2.50λ. 

Γυάλινο μπουκάλι 1lt  

Σετ πάστας 7 τεμ.

Τουρτιέρα 33cm.
με ανοξείδωτο δίσκο 

Γυάλινη κούπα
JULIUSΠοτήρια νερού ZENO 6 τεμ.

Σετ φλυτζάνια
τσαγιού 6 τεμ.

Βάση κοπής 30x38cm.
σε διαφορα σχέδια

Μαχαίρια PRESSEWOOD 
Nο2755, 2756, 2757 

Γυάλινο βάζο με λαβή
& καλαμάκι 

Σετ τάπερ 3 τεμ.

Πιάτο ρηχό 27x27cm €1.35λ.

Πιάτο βαθύ 23x23cm €1.35λ.

Πιάτο φρούτου 20x20cm €1.10λ.

Κουτάλι ή πηρουνι φαγητού €0.98λ.

Μαχαίρι φαγητού €1.85λ.

Κουτάλι ή πηρουνι γλυκού €0.78λ.

Σαλατιέρα 24x24cm €3.50λ. Πιατέλα 24x34cm €3.30λ.

Σερβίτσιο πορσελάνης PARMA 

Ανοξείδωτα μαχαιροπήρουνα ATHENS

Όλα για το σπίτι!



Barbeque Κήπος

Πιατοθήκη με δίσκο

€1.08λ. 

€2.70λ. 

€4.40λ. 

€2.48λ. 

€0.98λ. 

€1.75λ. 

€1.98λ. 

€7.40λ. 

€0.95λ. 

€1.90λ. 

€2.70λ. 

€1.93λ. 

Ποτήρια ELIOS 166ml. 100 τεμ.

Ποτηρόπανο 2 τεμ.

Κάρβουνα ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 4.4kg

Yγρή παραφίνη 1lt.
άοσμη & άχρωμη

Φιαλίδιο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 190gr. 
με εσωτερικό περιοριστή ροής

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

Καμινέτο ΤΑΙ 

Προσάναμμα ΤΑΙ 42 κύβων 
Φυτόχωμα
ΒΙΟΦΥΤ 20lt

Κεριά ρεσώ 50 τεμ. (4 ωρών)

Φιαλίδιο Coral 190gr.
2+1 δώρο 

Λίπασμα & σίδηρος
FLORIAN 950gr

€11.90λ. 

€4.90λ. €5.50λ. 
Μεταλλική διώροφη
πιατοθήκη Πιατοθήκη νεροχύτη PICCOLO

Οι προσφορές ισχύουν
από 16/03 έως 04/04/2016
Οι προσφορές ισχύουν
από 31/08 έως 10/10/2016

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι και το σχολείο!



€1.14λ. Από €1.90λ.

Γάντια γενικής χρήσης S-M-L

Wettex μαγικό ρολό 150cm.

€1.07λ. Από €1.78λ.

€0.35λ. Από €0.59λ.

€0.77λ. Από €1.28λ.

€0.45λ. Από €0.75λ.

€1.61λ. Από €2.68λ.

€0.43λ. Από €0.71λ.

Σφουγγαράκι power 2+1 δώρο 

Παρκετέζα σενίλ microfibre

Wettex Νο2  

Κοντάρι σφουγγαρίστρας super  

Ανταλλακτικό παρκετέζας microfibre 

Wettex μαγικό ρολό 150cm.

Γάντια ενισχυμένα M-L

Σφουγγαρίστρα κλασική 1+1 δώρο

Σφουγγαρίστρα classic 2 τεμ.

Πετσέτα actifibre 2 τεμ.  

Κοντάρι σφουγγαρίστρας
123cm

Σφουγγαρίστρα soft 1+1 δώρο

Σφουγγαράκι κλασικό 2+1 δώρο

Κουβάς με στίφτη

Έκπτωση στο ταμείο.

Έκπτωση στο ταμείο.

Είδη καθαριότητας SANITAS

Είδη καθαριότητας VILEDA & WETTEX %

%

Γάντια super GRIP S-M-L

Σφουγγαράκι κουζίνας 2 τεμ.

Διαφανής μεμβράνη 25m.

Σφουγγαράκι κουζίνας flexy

Αλουμινόχαρτο 25m.

Σφουγγαράκι αντιβακτηριδιακό

Αντικολλητικό χαρτί 8m.

Σφουγγαράκι κουζίνας

€1.06λ. Από €1.77λ. €2.79λ. Από €4.65λ.

€1.56λ. Από €2.60λ.

€1.79λ. Από €2.99λ.

€1.23λ. Από €2.05λ.

€0.83λ. Από €1.38λ.

€3.30λ. Από €5.50λ.

€3.52λ. Από €5.87λ.€3.59λ. Από €5.99λ.

€3.27λ. Από €5.45λ.

€0.99λ.
Από €1.65λ.

€1.79λ. Από €2.98λ.

€2.58λ. Από €4.30λ.

€1.01λ. Από €1.69λ.

€7.50λ. Από €12.50λ.

€1.19λ. Από €1.99λ.

€0.63λ. Από €1.05λ.

Όλα για το σπίτι!



Κουβάς με στίφτη

Είδη καθαριότητας ΚΥΚΛΩΨ Είδη καθαριότητας SCOTCH BRITE

€4.90λ.

€1.60λ.

€0.70λ.

€1.90λ.

€0.74λ.

€1.98λ.

Σφουγγαρίστρα με μικροΐνες  

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
2 τεμ. κίτρινη

Κοντάρι σφουγγαρίστρας κόκκινο ή κίτρινο

Κουβάς με εργονομικό στίφτη

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
max 2 τεμ. πράσινη

€3.49λ. Από €4.98λ.

€1.39λ. Από €1.98λ.

€5.42λ. Από €7.74λ.

€3.96λ. Από €5.66λ.€3.96λ. Από €5.66λ.

Kουβάς με στίφτη
& ρόδες

Σκούπα μαγνητική 
Νο101  

Βαθύ φαράσι
με λάστιχο 

Ορθοπεδικό φαράσι
με κοντάρι 

Κοντάρι 130cm. με μεταλλική 
επένδυση & φαρδύ βίδωμα 

Σκούπα ίσια
Νο119  

Έκπτωση στο ταμείο.
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί

η αξία του sticker.

€3.30λ. Από €5.50λ.

€3.70λ. 

€3.70λ. 
€0.85λ. 

€2.30λ. €3.30λ. 

€0.85λ. 
€0.80λ. 

Χαλάκι εισόδου ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ 
40x60cm

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

Σακούλες απορριμάτων
WETTEX 52x75cm
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker 

Χαλάκι εισόδου ΣΚΥΛΑΚΙ 
40x60cm

Χαλάκι εισόδου
40x60cm

Μεγάλα μανταλάκια
ΚΥΚΛΩΨ 24 τεμ.Πανί τζαμιών DROLIO

Χαλάκι FIESTA 

60x90cm €3.30λ.

70x140cm €5.30λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 31/08 έως 10/10/2016

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι και το σχολείο!

-30%



€5.90λ. 

Απλώστρα αλουμινίου 18m

Ατμοσιδερώστρα 46x137cm
βαρέου τύπου με ρόδες

Κρεμάστρα ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

3 τεμ. σπαστή περιστρεφόμενη €1.50λ.

4 τεμ. €1.30λ.

Εταζέρα

2 όροφη €7.50λ.

3 όροφη  €9.90λ.

€13.50λ. 

€14.98λ. 

€9.98λ. €2.98λ. 

€9.65λ. 

€24.50λ. 

€9.90λ. 

Ατμοσιδερώστρα
110x32cm

Καρότσι μεταφοράς
τροφίμων 

Σιδερόπανο VILEDA rapid 
135x53cm 

Tσέπες τοίχου TEST
30x35cm

Μεταλλική απλώστρα Ιταλίας 
VULCANO 18m

Καλάθι ρούχων RΑΤΤΑΝ
50 lt

Όλα για το σπίτι!



Παπούτσι casual 

Ανδρικό  €10.50λ.

Γυναικείο €9.90λ.

€14.50λ. 

€4.50λ. 
€6.90λ. €5.90λ. 

€2.98λ. €4.20λ. €4.20λ. €3.50λ. 

€3.90λ. €3.30λ. 

Παπουτσοθήκη για 12 ζεύγη

Καλάθι τακτοποίησης
RATTAN 17lt Κουτί αποθήκευσης 52lt Κουτί αποθήκευσης 30lt

Κουτί αποθήκευσης 
34,9x19,2x12,4cm

Κουτί τακτοποίησης 10lt. 
δαντέλα 

Καλαθάκι τακτοποίησης 15lt. 
δαντέλα 

Καλαθάκι τακτοποίησης 12lt. 
δαντέλα

Σετ κάλτσες ανδρικές
5 τεμ.

Σετ κάλτσες παιδικές 
4 τεμ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 31/08 έως 10/10/2016

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι και το σχολείο!



Ζυγαριά μπάνιου

Πιγκάλ ΚΥΚΛΩΨΠεντάλ ΚΥΚΛΩΨ  7ltΠιγκάλ 

€1.60λ. 

€3.50λ. 

€3.98λ. 

€6.50λ. 

€8.50λ. 

€8.50λ. €7.50λ. 

€5.80λ. 

€3.25λ. 

€5.98λ. 

€4.70λ. 

Σφουγγάρι μπάνιου
 “ΖΑΝ SOT”  τούλι  

Ανοξείδωτο τηλέφωνο
μπάνιου 120cm

Υφασμάτινη κουρτίνα μπάνιου 
180x180cm

Πεντάλ 5lt

Μπουρνούζι με κουκούλα 

Χαλάκι μπάνιου microfibre 
50x80cm

Ανοξείδωτος σωλήνας
μπάνιου 220cm 

Πετσέτα από 100% βαμβάκι  

Μπάνιου 70x140cm.  €5.30λ.

Προσώπου 50x90cm. €2.60λ.

Χεριών 30x50cm. €0.79λ.

Όλα για το μπάνιο!



Πάπλωμα ANNA RISKA         Mονό €21.00λ.          Yπέρδιπλο €24.80λ.

Μαξιλάρι ύπνου ANNA RISKA με aloe vera
& δυνατότητα μεταβολής όγκου

€10.50λ. 

€4.40λ. €3.60λ. 

€3.90λ. 
€9.30λ. 

€6.90λ. 

Μαξιλάρι ύπνου ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
50x70cm

Θήκη μαξιλαριού ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
καπιτονέ 50x70cm

Ξύλινο ρολόι 34cm.
Κουρτινόξυλο επεκτεινόμενο 
110-210cm Κουρτίνα ΒΟΥΑΛ

Πίνακας σε καμβά

40x60x2,5cm  €6.50λ.

25x50x2,5cm €3.70λ.

Σεντόνι ANNA RISKA

Ημίδιπλο €12.30λ.

Yπέρδιπλο €14.90λ.

Κουβέρτα FLEECE βελούδινη  

Μονή 150x220cm  €9.98λ.

Διπλή 200x220cm €12.50λ.

Επίστρωμα ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
καπιτονέ με 4 λάστιχα στις γωνίες 

Mονό €9.60λ.

Υπέρδιπλο €12.90λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 31/08 έως 10/10/2016

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι και το σχολείο!



Έκπτωση στο ταμείο.

Μολύβι με γόμα FΑΒER CΑSTELL
σετ 4 τεμ.

Μολύβι LUNA 12 τεμ.

Πλαστελίνη σε κουβαδάκι
Mickey ή Minnie με εργαλεία

Κόλλα UHU 20ml.

Μαρκαδόροι χοντροί
LUNA 12 τεμ.

Χαρτί φωτοτυπικού Α4 80gr.
500 φύλλα

Στυλό FABER CASTELL
σέτ 5 τεμάχια 

Ξυλομπογιές LUNA  12 τεμ.

Σέτ 2 βαζάκια πλαστελίνης
Μickey ή Μinnie

Κόλλα UHU stick magic
8,2gr. 2+1 δώρο

Μαρκαδόροι λεπτοί
LUNA 12 τεμ.

Αυτοκόλλητο ρολλό διάφανο 
45x200cm.

€1.40λ.

€1.20λ.

€4.50λ.

€0.98λ.

€1.58λ.

€3.28λ.

€1.80λ.

€1.10λ.

€1.90λ.

€1.80λ.

€0.95λ.

€0.88λ.

Όλα για το σπίτι!Όλα για το σχολείο!



Φαγητοδοχείο 920ml.
με 2 clips

Μπαταρίες ENERGIZER max
AA ή ΑΑΑ 4 τεμ.

Φαγητοδοχείο inox
με λαβή

Παιδικό καρεκλάκι MICKEY ή MINNIE

Παίζω και μαθαίνω 10 σε 1

Ηλεκτρονικό παιχνίδι με γράμματα & λέξεις 
ΕΞΥΠΝΟΥΛΗΣ Frozen, Minnie 

Παγούρι αλουμινίου 500ml.

Σετ καρέκλα & τραπέζι FROZEN ή MINNIONS

Ηλεκτρονικό παιχνίδι με γράμματα
& λέξεις ΕΞΥΠΝΟΥΛΗΣ Cars, PAW PATROL

Σετ φαγητοδοχείο και παγούρι
FROZEN ή PETS

€2.30λ. €5.50λ. €2.36λ.

€6.60λ.

€9.50λ.

€7.99λ.

€2.80λ.

€12.50λ.

€7.99λ.

€3.48λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 31/08 έως 10/10/2016

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι και το σχολείο!



Πτυσσόμενο τραπέζι  68x48x73cm. 
από ξύλο και μέταλλο Πτυσσόμενο τραπεζάκι 

Γυάλινο τραπέζι σαλονιού 
100x48,5x43cm.

Ξύλινο τραπεζάκι σαλονιού 
46x90x50cm. wenge ή οξιά

Καλόγερος 60x170cm.

Πτυσσόμενο σκαμπό
NON WOVEN 

€15.90λ.
€12.50λ.

€19.90λ.

€29.00λ.

€14.50λ.

€5.80λ.

Σετ τραπεζαρία με τραπέζι
και 4 καρέκλες

€65.00λ.

Όλα για το φοιτητικό σπίτι!



Επιδαπέδιος καθρέπτης
45x146cm. Συρταριέρα RΑΤΤΑΝ 4 θέσεων 

Ξύλινη συρταριέρα με 4 συρτάρια 
68x40x82,5cm. οξιά ή wenge

Μεταλλικό κρεβάτι 120χ200cm Στρώμα μονό 90x188cm

Kρεβάτι μονό 90x100x207cm

Nτουλάπα 90x46x156cm.
από ύφασμα  

Ξύλινη παπουτσοθήκη με 4 ράφια 
60x30x83,5cm. οξιά ή wenge

€24.90λ.
€23.90λ.

€49.90λ.

€89.00λ.€89.00λ.

€59.00λ.

€21.00λ.

€37.90λ.

Οι καλύτερες φθινοπωρινές προσφορές για το σπίτι και το σχολείο!

Οι προσφορές ισχύουν
από 16/03 έως 04/04/2016
Οι προσφορές ισχύουν
από 31/08 έως 10/10/2016



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!

Σετ γραφείου  4 τεμ.

Γραφείο με συρτάρι 100x50x83cm 

Καρέκλα γραφείου
με μπράτσα

Καλαθάκι αχρήστων 1lt  φατσούλα

Καρέκλα γραφείου
με μπράτσα με φαρδιά πλάτη

Φωτιστικό γραφείου

Ξύλινο γραφείο 73,6x90x50cm

Ξύλινη βιβλιοθήκη με 2 ράφια
και ντουλάπι 60x24x170cm
οξιά ή wenge

Λάμπες PHILIPS Έκπτωση στο ταμείο

Ξύλινη βιβλιοθήκη με 2 ράφια 
60x24x120cm οξιά ή wenge

€7.60λ.

€39.90λ.

€32.00λ.

€0.90λ.

€42.00λ.

€8.50λ.

€36.00λ.

€38.00λ.

€25.90λ.

Οι προσφορές ισχύουν από 31/08 έως 10/10/2016

-25%


