
καλύτερη

τιµή

Στην

€7.90 €8.90

€8.90 €4.50

€9.90 €12.90

€14.80
Κατσαρόλα Νο24 Κατσαρολάκι Νο18 Μπρίκι 600ml

Τηγάνι Νο24     |     Τηγάνι Νο26     |    Τηγάνι Νο28 Ψηστιέρα Νο28

Από 29 Αυγούστου
έως 08 Οκτωβρίου
2018

Προσφορές

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

€16.80€9.90

Ισχυρή ανθεκτικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες έως & 400°C 

Aριστες αντικολλητικές ιδιότητες, λεία εσωτερική επιφάνεια
που εξασφαλίζει γρήγορο & υγιεινό μαγείρεμα & ευκολία
στον καθαρισμό

Εργονομικές λαβές και πόμολα, με επιφάνεια soft touch,
που εξασφαλίζουν σταθερό κράτημα &ευκολία στη χρήση 
Κατάλληλα για εστίες γκαζιού, ηλεκτρικές, αλογόνου & κεραμικές
Κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

Αντικολλητικά σκεύη αλουμινίου κουζίνας PRIMO terra verte,
με διπλή αντικολλητική επίστρωση XYLAN Plus χωρίς PFOA, μόλυβδο, κάδμιο ή άλλες βλαβερές ουσίες. 

Γάστρα 36x26cm με σχάρα Μαχαιροπήρουνα FLAME σετ 24 τεμ.



€12.50

€8.90

€23.98

€7.90

€17.90

€10.90

€11.90

€69.00

€11.90

€10.90

€7.50

Από 29.08 έως 08.10 2018Ηλεκτρικά

Καφετιέρα 
φίλτρου 
SINGER

Βραστήρας 
PRIMO
1.5lt

Πολυκόπτης 
TNS 250W

Ψηφιακή ζυγαριά 
κουζίνας PRIMO
με χερούλι

Ηλεκτρικό κουζινάκι IZZY
με φούρνο 28lt &  2 εστίες

Ηλεκτρικό 
μίξερ καφέ 
DYNAMIX

Τοστιέρα
TNS 750W

Λεμονοστίφτης
TNS 25W

Ηλεκτρική 
εστία ANKOR 
1500w

Ηλεκτρικό 
μπρίκι TNS 
500W

Multi IZZY 600w
με τριπλό μαχαίρι



€28.60

€42.50

€13.98€14.50

€15.80€19.90

€6.50

€1.28

Κόλλα στιγμής ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
3gr gel ή ρευστή 1+1 δώρο

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-30%

€3.30

Ψαλίδι για μπούκλες 
ROWENTA multistyle
με κεραμική επίστρωση
& λειτουργία ionic

Σεσουάρ με φυσούνα
HUMAN 2400W

Σίδερο ατμού 
SINGER 
2200W

Μπαταρίες ENERGIZER
plus 4 τεμ. E91 ή  E92  

Κουρευτική 
μηχανή 9σε1 
IZZY

Φωτιστικό γραφείου 32cm

λάμπες
ΕUROLAMP
με έκπτωση
30%*

Πρέσα μαλλιών ROWENTA 
elite με πλάκες από τουρμαλίνη 
για λάμψη & με κερατίνη
για αντοχή και ελαστικότητα 
των μαλλιών

Hλεκτρική σκούπα 
SINGER VC-1025



Σερβίτσιο πορσελάνης PARMA 

€19.20

€8.90€3.50

€1.35

€3.30

€1.35

€1.20

€1.10

€5.50

€3.90€5.50

Από 29.08 έως 08.10 2018Κουζίνα

Σετ πιάτα πορσελάνης
18 τεμ.

Αντικολλητικό ταψί 

Ανοξείδωτο σουρωτήρι 
μακαρονιών 24cm

€6.90

€0.90€2.90 €0.68

Μύλος 
μπαχαρικών 
14cm 
ακριλικός

Ποτήρι νερού 
HERMES 
375ml

Ποτήρι νερού
ROME 315ml
σετ 3 τεμ. 

Ποτήρι νερού 
GRANDE 
510ml

40x30x8cm
Σαλατιέρα 
24x24cm

Πιάτο ρηχό 
27x27cm

Πιατέλα 
24x34cm

Πιάτο βαθύ 
23x23cm

Μπολ 15cm

Πιάτο φρούτου 
20x20cm

34x26x7cm

Ανοξείωτο 
φαγητοδοχείο 
15cm με λαβή



€15.00

€8.90

€1.70€1.30

€6.95€8.90

€5.60€1.60

€3.30 €4.98

€2.38 €6.70 €5.70 €4.30

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

Μπωλ 
πρωινού 
FORUM

Κούπα 
πρωινού 
FORUM

Τουρτιέρα 
33cm
με ανοξείδωτο 
δίσκο

Τυριέρα 
PATISSERIE 
32cm

Πιατοθήκη 
νεροχύτη 
PICCOLO

Πατάκι πιάτων
microfiber 
38x50cm

Ατομική καφετιέρα

Ψωμιέρα 
μεταλλική

Πιατοθήκη με δίσκο
& θήκη για μαχαιροπήρουνα

€2.60  €4.90

Ποτηρόπανα 
βαμβακερά 30x45cm 
σετ 3 τεμ.

Eπιφάνεια κοπής 
bamboo ΝAVA

Μαχαίρια

350ml 800ml 

Κουζίνας
PRESSEWOOD
No2756
ή 2755 ή 2757

Κρέατος
Νο3105

Κρέατος 
Νο3103 Ψωμιού



€11.00

€2.70

€0.92 €3.98

€1.20 €1.20 €1.95

€0.98

€7.90

€2.32

2.1lt 1.65lt

Κάδος απορριμμάτων 
50lt με παλλόμενο 
καπάκι

Φαγητοδοχεία
σετ 4 τεμ.

Φιαλάκι ΕNERGAS 
190gr με εσωτερικό 
περιοριστή ροής

Γάντια latex 
μιας χρήσης 
AXUS 100 τεμ.

Φαγητοδοχείο fresco ΚΥΚΛΩΨ Ποδιά κουζίνας 
πετσετέ

Ποτήρι νερού
ΜΟΡΝΟΣ
διάφανο ή λευκό
50 τεμ.

Καμινέτο 
CALFER GAS 
πλαστικό

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

v

Προϊόντα SANITAS

Επιφάνεια προστασίας 
φούρνου 46x45cm

Σακούλες ψησίματος για 
τοστιέρες & φρυγανιέρες 2 τεμ.

Στην προσφορά -35% συμμετέχουν και τα προϊόντα SANITAS teflon, το αντικολλητικό χαρτί bake 8m & το φαγητοδοχείο fun για τοστ.

-35%
Αλουμινόχαρτο 30m Μεμβράνη 30m

Αντικολλητικό χαρτί
& αλουμινόχαρτο 2in1, 8m€2.34

€2.28€4.51

€2.57

€0.85

€1.14

€1.29 €3.57

€3.60

€3.50€6.94

€3.96

€1.30

€1.76

€1.98 €5.49

Προϊόντα SCOTCH BRITE

Χάρτινες σακούλες τροφίμων 
20 τεμ. με αυτοκόλλητη ταινία

Σακούλες τροφίμων
με κλείσιμο ασφαλείας

Δοχείο φαγητού

*



€5.00 €2.10 €3.30 €2.30 €1.95

€1.25

Σφουγγαρίστρα 
επαγγελματική
νήμα 300gr 

Σκούπα ίσια
πολυτελείας
Νο119

Σκούπα πλαστική
Νο104

€0.95
€1.59

Από 29.08 έως 08.10 2018Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

ΚΥΚΛΩΨ

Κουβάς 2 θέσεων
με στίφτη & ρόδες

Ορθοπεδικό
φαράσι 

Ορθοπεδικό
φαράσι με σκουπα 

Νο1 αυθεντικό
2+1 δωρο  

Πετσέτες
καθαρισμού*
3+1 δώρο

Κοντάρι σκούπας
κόκκινο

Νο2
αυθεντικό

Σφουγγαρίστρα classic 
ή soft 1+1 δώρο

Σκούπα 2in1 

Νο3
αυθεντικό

Σετ κουβάς
& στίφτης*

Σφουγγαράκι
classic 2+1 δώρο

Μαγικό ρολλό
150x25cm

Γάντια
standard

Σφουγγαράκι power 
2+1 δώρο

v v

v

Προϊόντα SANITAS Προϊόντα WETTEX

Προϊόντα VILEDA

Σφουγγαράκι
κουζίνας 2 τεμ.

Σφουγγαρίστρα 
κλασσική 2 τεμ.

Γάντια γενικής
χρήσης S-M-L

Σακούλες απορριμμάτων 
αρωματικές

easy pack large

Σκούπα εσωτερικού 
χώρου μεγάλη

Κουβάς

€0.81

€3.54

€1.24 €1.50

€1.72

€1.47

€1.15

€3.87

€4.17

€1.59

€6.40

€0.90

€3.09

€1.07

€1.07

€3.58

€1.72

€2.86

Στην προσφορά -35% συμμετέχουν και τα προϊόντα Sanitas σφουγγαράκι 
κουζίνας, αντιβακτηριδιακό, σφουγγαράκι flexy, γάντια ενισχυμένα M-L,

γάντια νιτριλίου 50τεμ. & πανί γενικής χρήσης 3 τεμ. 

Στην προσφορά -35% συμμετέχουν και τα προϊόντα VILEDA πετσέτες micro fibre 
4 τεμ, κοντάρι σφουγγαρίστρας super & τα γάντιa sensitive.

Στην προσφορά -40% συμμετέχει & το σφουγγαράκι classic 1τεμ.

€1.25

€5.45

€1.90 €2.30

€2.65

€2.10

€1.77

€5.95

€5.95

€2.45

€9.85

€1.50

€4.75

€1.65

€1.78

€5.50

€2.64

€4.40

-35%
-35%

-40%

-40%

-30%

-35%

v

Προϊόντα SCOTCH BRITE

Σφουγγάρι αντιβακ/κό
2+1 δώρο

Σφουγγαρίστρα 
μικροϊνών

Κοντάρι με φαρδύ 
βίδωμα

Κουβάς*

€3.38 €5.03 €1.33 €1.29
€5.20 €7.74 €2.04 €1.98

-35%

Σφουγγαράκι WETTEX
2+2 δώρο
με έκπτωση
40%*

*
*

*

*
*

*



€6.95

€3.50

€4.20 €3.20

€6.50

€8.50 €3.70

€3.80 €2.50

€2.30

€1.70

€15.60

€4.98

€9.90   

€9.90

€1.30

Από 29.08 έως 08.10 2018Μπάνιο

Πατάκι μπάνιου 
50x80cm

Συρταριέρα 
πλαστική

Καπάκι τουαλέτας 
πλαστικό

Πεντάλ
ΚΥΚΛΩΨ

Πιγκάλ
ΚΥΚΛΩΨΠεντάλ 5lt Πιγκάλ 

Τηλέφωνο 
μπάνιου 
1.20m

Υφασμάτινη κουρτίνα μπάνιου 
180x180cm εμπριμέ

Σαπουνοθήκη 
Ποτήρι 
οδοντόβουρτσας

Αντιβακτηριδιακό 
1+1 δώρο

Σιλικόνης
γίγας 70gr 

Θήκη
υγροσάπουνου

Ζυγαριά μπάνιου 
ηλεκτρονική

Σφουγγάρι μπάνιου Τρόλεϊ τακτοποίησης
41x23x63cm
συρμάτινο
3 θέσεων 



€7.90

€6.30

€4.38

€0.78

€3.20€3.50

€4.50 €2.80

€13.80
€2.90

€3.80 €1.30

€3.50

€8.60

€3.30€3.70

€9.90

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

Κουτί 
αποθήκευσης 
52lt 

Κουτί 
αποθηκευσης 
30lt 

Κάρβουνα
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
4.5kg

Προσάναμα κηροζίνης
IRMA 32 τεμ.

Φυτόχωμα
ANTHEASOIL
20lt
εμπλουτισμένο 
με κομπόστ

Πατάκι εισόδου ΚΥΚΝΟΣ 
40x60cm

Χαλάκι εισόδου WELCOME

Καλάθι 
ρούχων 52lt

Καλαθάκι 4lt Καλαθάκι 7,5lt

Καλάθι ρούχων 35lt
Καλαθάκι αχρήστων 4.5lt 
με παλλόμενο καπάκι Καλαθάκι 1.8lt

Πατάκι εισόδου 
βότσαλο 40x60cm

Χαλάκι ζακάρ 
65x130cm

Πατάκι εισόδου μοκέτα
FLOCKY 40x60cm

75x45cm 60x40cm



Παπούτσι
casual 

€0.85

€8.90

€10.50

€9.90

€4.20 €4.20

€1.30

€1.50

€2.90

€10.60

€15.90

€4.70

€22.00

€6.89

€6.89

€11.48

€11.48

€25.80
€43.00

Από 29.08 έως 08.10 2018

Μανταλάκια 
24 τεμ. 
ΚΥΚΛΩΨ

Κρεμάστρα
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Σπαστή,
περιστρεφόμενη
σετ 3 τεμ.

Σετ σλιπ ή boxer
ανδρικό JEPA 3 τεμ.

Σετ κάλτσες ανδρικές
ή παιδικές JEPA 5 τεμ.

Σετ κάλτσες γυναικείες 
JEPA 4 τεμ.

Κλασική
σετ 4 τεμ.

Κρεμάστρες 
συρμάτινες 
σετ 12 τεμ. 

Απλώστρα 
Ιταλίας18m 
μεταλλική

Ατμοσιδερώστρα 
110x32cm

Σιδερόπανο 
με λάστιχο 
& βάτα 
50x140cm

Απλώστρα πλαστική
20m με ρόδες,
θήκη για μανταλάκια
& εγκοπή για κάλτσες

Σιδερώστρα
VILEDA
viva express
basic

Σιδερόπανο
VILEDA
comfort plus 
135x53cm

Σιδερόπανο
VILEDA
rapid 
135x53cm

-40%

με έκπτωση
40%*

Ανδρικό 

Γυναικείο



€12.50€5.20

€12.90 €5.98

€16.50€3.90

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

Κουβέρτα
προβατάκι 
TNS

Κουβέρτα fleece FAMILY

150x220cm 200x240cm 200x220cm150x220cm

Κουρτίνα με κρίκους 
μονόχρωμη 

Koυρτινόβεργα
επεκτεινόμενη 110-200cm 
φ16-19 

Λευκά είδη καπιτονέ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
αντιαλλεργικά & αντιβακτηριδιακά 

Zεστασιά, απαλότητα και άνεση
με φινέτσα ΑNNA RISKA

Πετσέτες
Σεντόνια
διπλής όψεως με microfibre 

Πάπλωμα
διπλής όψεως
με microfibre

Παπλωματοθήκη
διπλής όψεως με microfibre 

Χεριών
30x50cm

Προσωπου
50x90cm

Μπάνιου
70x140cm

Μονό 
160x220cm

ΗμίδιπλαΜονή Υπέρδιπλη Υπέρδιπλα

Υπέρδιπλο
2.20x240cm

Επίστρωμα Μονό
100x200cm 

Μαξιλαρι ύπνου 
50x70cm

Επίστρωμα
Υπέρδιπλο
160x200cm

Θήκη μαξιλαριού 
50x70cm

€9.90

€11.20 €13.98 €12.80 €15.50

€1.20

€3.30

€6.90

€21.30

€24.90

€4.68

€12.90

€3.70



Δοχείο φαγητού με παιδικούς 
ήρωες κατάλληλα για φούρνο 
μικροκυμάτων

€4.90€4.80

€1.50

€2.80 €3.98

€2.50 €1.98

€9.50

€3.30

€5.00

€8.90€16.90

€3.80

€5.50

Από 29.08 έως 08.10 2018Σχολικά

Τετράδιο πρώτης γραφής 
Ο Γραφούλης και η Γραφούλα 
στην πρώτη Τάξη Νo1

Καρεκλάκι παιδικό
με παιδικούς ήρωες

Σακίδιο πλάτης εφηβικό Κασετίνα
βαρελάκι

Ισοθερμικό 
τσαντάκι 
φαγητού 

Παγούρι αλουμινίου
με παιδικούς ήρωες

Παγούρι FD με καλαμάκι  
& παιδικούς ήρωες

Παγούρι αλουμινίου 
MUST με καλαμάκι
σε διάφορα χρώματα   

Φαγητοδοχειο
920ml
με 2 clips

Παιδικό πετσετάκι
30x30cm

Πίνακας 4 σε 1
για κιμωλία,
μαρκαδόρο
ή μαγνητικός

Πίνακας 2σε1 με μαρκαδόρους
ή γράψε σβήσε

Ηλεκτρονικό παιχνίδι ΕΞΥΠΝΟΥΛΗΣ ΑS
με γράμματα & λέξεις Paw Patrol,
Frozen, Minnie, Cars



€1.20

€1.50

€3.60

€0.60

€1.70

€2.20

€2.80

€1.45

€1.04

€1.60

€1.76

€1.80

€1.24

€2.00

€1.90

€1.85 €0.98

€0.95 €1.40

€0.83€2.70

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

Μολύβια
με γόμα
LUNA
12 τεμ. 

Χαρτί φωτοτυπικού
80gr Α4 500 φύλλα

Ντοσιέ PRESPAN
25x35cm με λάστιχο

Ντοσιέ σούπλ
με 20 ζελατίνες Α4 

Τετράδιο σπιράλ Α4 PRESPAN

Γραφική ύλη BIC

Μαρκαδόροι turbo maxi 
GIOTTO 12 τεμ.
χοντρή γραφή 

MR COLOUR

Μαρκαδόροι 12 τεμ.
ψιλή γραφή 

Μαρκαδόροι
Jumbo 12 τεμ. 
χοντρή γραφή 

Ξυλομπογιές
12 τεμ.

2 θεμάτων

3 θεμάτων

4 θεμάτων

Μολύβια 
με γόμα 
σετ 4 τεμ.

Ξυλομπογιές 
kids tropicolors 

Μολύβια 
σετ 6 τεμ.

Μαρκαδόροι kids 
10+2 δώρο 

Σετ
μηχανικό μολύβι
με μύτες & γόμα 

Κηρομπογιές kids 
plastidecor 12 τεμ.

Στυλό
4+1
δώρο

Διορθωτικό υγρό 
TIPPEX 2 τεμ.*

Γόμες
2 τεμ. λευκές Γόμα - ξύστρα  

Γραφική ύλη FABER CASTELL



€1.90

€1.80

€18.90

€0.65

€2.90

€2.00

€0.80

€12.70

€23.50

€3.90

€1.10

€1.72

€3.50

€0.98

€1.90

€1.90

€1.48

€1.50

Από 29.08 έως 08.10 2018

Σετ
γεωμετρικά
flexi
LUNA 4 τεμ.

Πλαστελίνες LUNA
11 χρώματα

Ντουλάπα 
υφασμάτινη  
90x50x160cm

Σετ συρραπτικό
μικρό
με γαντζάκια
11x5cm

Διάφανο αυτοκόλλητo 
καλύμμα βιβλίων 

Τραπεζάκι 
πτυσσόμενο 

Τραπέζι σπαστό 80x50cm 
από μέταλλο & ξύλο

Καλάθι αχρήστων 
γραφείου μεταλλλικό

Ψαλίδι
χαρτοκοπτικής
13cm με
πλαστικη λαβή

Μπλοκ 
ζωγραφικής 
20x30cm

Μπλοκ ζωγραφικής με έτοιμα 
προσχέδια 23x33cm 18 φύλλα

Αριθμομηχανή 

Επιτραπέζια 
13x11cm

Κόλλα UHU 
γενικής 
χρήσης 20ml

Tσέπης  
12x7cm

Κόλλα UHU 
stick 8,2gr 
2+1 δώρο

Μπλοκ ακουαρέλας
Νο3 12 φύλλων

Μπλοκ για κολάζ 25x35cm 
10 φύλλων

Σε φύλλα 
50x36cm
10 τεμ.

Pολλό 45x200cm



€75.00 €94.00

Καναπές- κρεβάτι
208x96x92cm μεταλλικό

Στρώμα μονό
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 90x188cm

€22.50€27.00

€17.50€8.90

€39.50

€55.00

€9.50

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

Καλόγερος 
από μέταλλο 
& μάρμαρο

Έπιπλο εισόδου 
64x40x150cm
από μέταλλο
& ξύλο

Τραπεζάκι βοηθητικό
από ξύλο & μέταλλλο
47x41cm

Ράφι τοίχου ξύλινο 
80x23.5x3.8cm

Ντουλάπι ξύλινο με 2 ράφια
60x30x83cm

Συρταριέρα ξύλινη
με 4 συρτάρια

Σκαμπό ξύλινο
με υφασμάτινο
κάλυμμα



€110.00

Από 29.08 έως 08.10.2018

€39.50

€33.70 €28.40 €42.00

€26.70 €39.00

€15.20

€50.80

Ξύλινη
παπουτσοθήκη 

Τραπέζι ξύλινο 120x80x75cm

Καρέκλα τραπεζαρίας από τεχνόδερμα 
με ψηλή πλάτη & μεταλλικά πόδια

Γραφείο MDF 90x50x76cm
με 2 συρτάρια με κλειδαριές & 1 ντουλάπι

Καρέκλα γραφείου με πλαστική βάση, ρόδες, 
μπράτσα, ρυθμιζόμενο ύψος & πλάτη δίχτυ

Καρέκλα γραφείου διευθυντική με μπράτσα, 
μεταλλική βάση, ρόδες & ρυθμιζόμενο ύψος 

Βιβλιοθήκη ξύλινη
60x24x120cm με 2 ράφια 

Βιβλιοθήκη ξύλινη 60x24x170cm
με 2 ράφια & ντουλάπι

Καναπές - κρεβάτι υφασμάτινος
180x94x36cm


