
Νο 20 €22.00
Νο 24 €27.00
Νο 28 €32.00

από χυτό αλουµίνιο µε τριπλή µαρµάρινη 
αντικολλητική επίστρωση πέτρα 

Αντικολλητική 
κουτάλα ραγού, 
ζυµαρικών
ή σπάτουλα 

Γκριλιέρα Νο28

Γαλατιέρα Νο16

Ηµίχυτρα 
σωτέζα Νο28

Κατσαρόλα

Τηγάνι

€2.30

€18.90

€15.90

€29.00

Νο 20 €12.00
Νο 24 €14.50
Νο 26 €15.90
Νο 28 €17.50
Νο 30 €19.50

• Αποσπώµενες χειρολαβές για απευθείας χρήση από το µάτι στον φούρνο και εύκολη αποθήκευση
• Γυάλινο πυράντοχο καπάκι µε στεφάνι σιλικόνης και οπή διαφυγής ατµού
• Άψογη απόδοση µαγειρέµατος και τέλεια κατανοµή θερµότητας σε όλη την  επιφάνεια του σκεύους 
• Το χυτό αλουµίνιο είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό που επιτρέπει στο σκεύος να θερµανθεί
 σε όλη του την επιφάνεια, από τον πάτο έως τα τοιχώµατα, ώστε να µαγειρεύει οµοιόµορφα.
 Παράλληλα διατηρεί σταθερή την θερµότητα ώστε να µαγειρεύετε σε χαµηλές & µέτριες θερµοκρασίες
 διατηρώντας τη θρεπτική αξία των τροφών αναλλοίωτη & εξοικονοµώντας ενέργεια.
• Τριπλή εξαιρετικά αντικολλητική επιφάνεια Xylan Plus από την αµερικάνικη εταιρεία Whitford 

Αντικολλητικά σκεύη 

COOKTECH SERIES

Σε μοναδικές τιμές!

Από 10 Οκτωβρίου
έως 19 Νοεµβρίου
2018

Προσφορές

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!



Ποιότητα
µε την εγγύηση

Αφυγραντήρας 10lt
µε ιονιστή

Σύστηµα σιδερώµατος
SINGER 2000W

Αφυγραντήρας 16lt
µε ιονιστή 

Σίδερο ατµού SINGER 2230s 
2400W

Ηλεκτρική σκούπα SINGER 
stick 2in1

Μίξερ για ροφήµατα & φραπέ
SINGER SDM100 ch silver

€45.00

€99.00

€17.90

€36.00

€17.80

€159.00

Από 10.10 έως 19.11 2018Ηλεκτρικά



€2.80

€9.90

€23.80€25.90

€9.90€17.90

€48.00

€10.90€12.50€61.00 €15.90

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Πολυκόπτης  FEST 550W 
µε στόµιο & 3 λεπίδες 

Πολυκόπτης IZZY super multi 650W

Ισιωτική πρέσσα µαλλιών 
hair system IZZY 

Μπαταρίες VARTA 
αλκαλικές ΑΑ 4106
ή ΑΑΑ 4103

Σεσουάρ ROWENTA 2300W                        
-20% εξοικονόµηση ενέργειας

2 θέσεις ταχύτητας
3 θέσεις  θερµοκρασίας
Λειτουργία IONIC 
Λειτουργία κρύου αέρα
Γάντζος ανάρτησης 
Πολύ λεπτός
συγκεντρωτής αέρα 10mm

Χύτρα ταχύτητας
7lt IZZY fast & easy

Ζυγαριά 
κουζίνας

Τοστιέρα
TNS 750W

Βραστήρας 
ANKOR 1,7lt  
2200W γκρι

Μηχανή espresso
PRIMO 6821

Ηλεκτρικό µπρίκι 
ελληνικού καφέ
FEST 800W



€8.90

€14.20

€3.50

€0.98

€1.20

€1.50

€10.50

€1.80

€2.30

€1.30

Από 10.10 έως 19.11 2018 Κουζίνα

Μπισκοτοµηχανηή
& κορνέ
VELTIHOME

Κούπα  360ml

Μπολ ζαχαροπλαστικής 3lt

Κούπα 250ml

Γυάλινο 
πυρίµαχο ταψί 
5lt οθογώνιο

Φόρµα κέικ
στρογγυλή
25,5x8cm

Φόρµα για 6 cup 
cake.26,5x18x3cm

Φόρµα ορθογώνια 
33x14x7cm

Λυόµενη φόρµα 
κέικ 26x7cm
µε βάση & τσέρκι 

Αντικολλητικές φόρµες ψησίµατος ANKOR

Ταψί inox 40cm EASYLIFE
µε σχάρα 

Τσαγιέρα 
700ml 
γυαλινη 

Βάζο διάφανο SOTTOVETRO
µε µεταλλικό καπάκι

€4.90

€4.50

€4.50

€7.90

300ml 

500ml 

1lt



€1.40 €2.30

€1.40 €1.30

Πιάτο βαθύ 21,5cm Σαλατιέρα 23cm 

€9.90

€1.90

€1.90

€1.50

€0.98

€1.20

€1.30

€3.50 €3.50

€3.20

€2.50€0.98

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Πιάτο ρηχό 24cm Πιάτο φρούτου 19cm

Σετ ποτήρια νερού 6 τεµ.
ΑNTALYA σε κουτί δώρου 

∆ιπλή µεταλλική
φρουτιέρα
29x38cm

Βάζο µε καπάκι
& καλαµάκι

Μπουκάλι 
γυάλινο 1lt

Γυάλινο φαγητοδοχείο FRIGOVERRE

19x19cm 21x13cm 

Σετ φαγητοδοχεία
2 τεµ.

Σετ φαγητοδοχεία
3 τεµ.

Φαγητοδοχείο 900ml
στρογγυλό
ή τετράγωνο

Μαχαίρι 
ΚΑΙΜΑΝΟ

Γυάλινο βάζο 
230ml
µε καπάκι

Σουρωτήρι
µε µπωλ



€5.90

€0.86

€5.90

€7.90

€1.55 €1.30

€8.80

€2.90

€1.18

€0.98

€3.20

€3.90

€2.98€5.25 €0.95

Από 10.10 έως 19.11 2018

Επιφάνεια 
στεγνώµατος 
45x40cm

Καµινέτο 
CALFER GAS 
πλαστικό

Ποτήρια νερού
ΜΟΡΝΟΣ 50 τεµ.
µιας χρήσης
350 ml µεγάλα

Γάντια ELIOS 100 
τεµ.S-M-L

Στεγνωτήρας πιάτων 
2όροφος

Καλάθι για ντουλάπια

Πιάτα λευκά 20 τεµ.
µιας χρήσης

Μεγάλα

Μεσαία

Ποτήρια σφηνάκι 
50 τεµ. µιας χρήσης

Καλάθι νεροχύτη
µε πάτο σιλικόνης

Φιαλίδιο 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 
190gr µε εσωτερικό 
περιοριστή ροής

Προϊόντα ΚΥΚΛΩΨ

Εµπλουτισµένο φυτόχωµα
ANTHEASOIL 20lt

Υγρή παραφίνη 1lt
άοσµη & άχρωµη

Κάρβουνα Ρεθύµνου 
ΚΑΒΒΑΛΟΣ 5kg 

Προσάναµα TAI 300gr



Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!
Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

v

Προϊόντα SCOTCH BRITE

Σφουγγάρι για σχάρες

Σκούπα σκληρή για χαλιά 

Κουβάς µε στίφτη 16lt 
Νο227

Κουβάς µε στίφτη*

Σφουγγάρι extreme

Σκούπα µαγνητική Νο102 

Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική 
Νο309 300gr

Σφουγγάρι αντιβ/κο

Βαθύ φαράσι µε λάστιχο 

Κουβάς  Νο221

Σακούλες απορ/των
colori µεγάλες 10 τεµ.

Σακούλες απορ/των
colori γίγας 6 τεµ.

Σφουγγαρίστρα 2 τεµ.

Κοντάρι µεταλλικό
µε επένδυση

Κοντάρι σφουγγαρίστρας 

€0.78

€1.26

€2.03

€1.30

€0.66

€0.69

€0.91

€1.18

€1.35

€1.09

€2.63

€5.03

€3.82

€0.66

€1.29

€1.20

€1.80

€2.98

€2.00

€1.02

€0.98

€1.30

€1.82

€2.07

€1.55

€3.75

€7.74

€5.88

€0.94

€1.98

-35%
*

v

Προϊόντα ΚΥΚΛΩΨ

-30%
*



€2.90

€3.90

€19.90

€1.18

€4.80€2.30 €2.30

€13.90

€1.70

€3.30€4.50 €1.98 €2.30

€1.98

€4.70

80x60cm
Για παλτό
65x137cm100x70cm

Για κουστούµια 
65x100cm

50x40x15cm 60x45x20cm 60x40x30cm

Από 10.10 έως 19.11 2018

Συρµάτινες  
κρεµάστρες 
12 τεµ.

Θήκη οργάνωσης γενικής 
χρήσης 40x80cm

Σιδερώστρα 
COMFORT 
38x120cm

Ξύλινη 
κρεµάστρα 
κουστουµιών

Κρεµάστρα οργάνωσης 
ντουλάπας 5 θέσεων
καφε 28x28x95cm

Απλώστρα 
αλουµινίου 
18m µε 
µεταλλικά 
πόδια   

Μανταλάκια 
XL 18 τεµ.

Σετ 2 τεµ. σακούλες 
αποθήκευσης
κενού αέρος

Θήκη φύλαξης

Θήκη φύλαξης ρούχων - κουβερτών 

Σιδερόπανο  
50x140cm
µε λάστιχο
& βάτα



€14.70

€11.80€12.50

€5.90

€2.30

€8.50€7.90 €3.80

€5.50€2.90

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Παπουτσοθηκη
SCARPA µε 4 ράφια
για 12 ζεύγη
παπουτσιών

Υφασµάτινο καλάθι ρούχων

Πεντάλ classic
5lt  inox µατ 

Χαλάκι µπάνιου 50x80cm Αντιολισθητικό πατάκι 
µπανιέρας 69x39cm

Κρεµάστρα ρούχων
75x42x80cm µε ρόδες

Καπάκι 
τουαλέτας 
λευκό

Κουρτίνα µπάνιου 
180x180cm 

Σφουγγάρι µπάνιου 
αντιβακτηριδιακό
1+1 δώρο

Πιγκάλ
classic inox µατ



€7.80 €7.80 €4.98€6.50 €5.50

€6.90€6.90

€9.90

€2.50 €5.90€4.20

€5.90

€8.50

€3.20

Από 10.10 έως 19.11 2018

Mονόκερος 43εκ. Φλαµίγκο 25εκ. Πόνυ ή λάµα

ΛούτριναΣερβίτσιο πορσελάνης
µε σέτ ζωγραφικής 

Σύστηµα ενδοεπικοινωνίας 
walkie talkie  

Γκαράζ µε 3 αυτοκίνητα 

Καροτσάκι µε αξεσουάρ BBQ,
σετ γιατρού
ή µε σετ οµορφιάς

Χαλάκι µε αυτοκίνητα  

Φορτωτής µε 40 τουβλάκια

Κουτί αποθήκευσης ELEGANCE Οµπρέλες

Super mini µονόχρωµες
ή εµπριµέ

Παιδική MINNIE, PAW PATROL,
FROZEN ή SPIDERMAN 5.5lt Με πορτάκι

Ποδοσφαιράκι



€5.50

€3.30

€29.00 €24.00

€2.98€2.98

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

60cm 50cm

Παντόφλες

Ανδρικό κοντό τερλίκι σετ 2 ζεύγηΑθλητική ανδρική κάλτσα σετ 2 ζεύγη

Βαλίτσα τροχύλατη

Όλα τα εσώρουχα

DIANA
µε έκπτωση

*-30%

Όλες οι κάλτσες
   ΒΙC µε έκπτωση

Γυναικείες ή ανδρικές

Παιδικές

*-30%



€2.95€4.50

€16.90

€14.50€10.50

€4.90 €3.80

€12.50

€11.90 €14.90

€9.50

Από 10.10 έως 19.11 2018

Χαλάκι εισόδου 45x75cm
πλεκτό από καουτσούκ

Ρολόι τοίχου ξύλινο 

34cm

60x130cm

66x135cm57x110cm

58cm

90x60cm

Χαλάκι γούνα 90x60cm
animal shape 

Χαλάκι SHAGGY

Χαλί DOUBLE 65x130cm

Ρολόι τοίχου 25,5cm πλαστικό

Χαλάκι εισόδου ΚΥΚΝΟΣ 45x75cm

Καρότσι µεταφοράς 
τροφίµων



€12.00 €19.80€2.98

€8.70 €8.20 €6.98 €3.30

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Ηλεκτρική κουβέρτα TNS 60W

Μονή 150x80cm ∆ιπλή 160x140cm

Μαξιλάρι καρέκλας 40x40x3cm

Yπέρδιπλο
µε λάστιχο180x200cm 
ή χωρίς λάστιχο 
225x250cm

∆ιπλό µε λάστιχο 
160x200cm

Μονό µε λάστιχο 110x200cm 
ή χωρίς λάστιχο 150x250cm

Σετ 2 τεµ. 
µαξιλαροθήκες 
50x70cm

Σεντόνια & µαξιλαροθήκες FAMILY

Zεστασιά, απαλότητα και άνεση
με φινέτσα ΑNNA RISKA

Σεντόνια διπλής όψεως µε microfi bre 

Χεριών
30x50cm

Προσωπου
50x90cm

Μπάνιου
70x140cm

€1.20
€10.80

€12.80

€15.50

€3.30 €6.90

Yπέρδιπλο

2.98

Μαξιλάρι ύπνου   
50x70cm µε aloe vera
& δυνατότητα
µεταβολής όγκου

Ηµίδιπλα

Υπέρδιπλα



€32.00

€29.00

€49.00

€13.50

€59.00 €45.00

€120.00

€39.00

€7.90 €10.50 €59.00

Τα εικονιζόµενα προϊόντα θα βρείτε στα καταστήµατα Χαλκαδάκης max:
Μαυσώλου & Ηροδότου, Ν. Αλικαρνασσός Ηράκλειο, Παπαγεωργίου-Κωστούλα Ανδριανού Ιεράπετρα,
Κουνουπιδιανά Χανιά, Λ. Καραµανλή Κουµπέ Χανιά & στο Happy home ∆ηµοκρατίας 6 & Κουρητών Σητεία,
1ο χλµ Μοιρών - Ηρακλείου, Μοίρες

Καρέκλα 
τραπεζαρίας 
µε ύφασµα 
& µεταλλικά 
πόδια

Έπιπλο τηλεόρασης 
120x40x43.5cm

Ξύλινο στρογγυλο τραπεζακι 
40x45cm µε µεταλλικό πόδι 

Επιδαπέδιος
καθρέπτης

Τραπέζι
ξύλινο
MDF

150x80x75cm 120x80x75cm

32lt 55lt

Σετ τραπέζι 110x70cm µε 4 καρέκλες

Τραπεζάκι 
σαλoνιού 
120x60x45cm 

Κουτί 
αποθήκευσης

Μπαούλο - σκαµπό 
100x40x45cm



€29.90

€42.00 €28.50

€125.00

€135.00

€134.00

€112.00

€49.80

€37.00 €45.50

€98.00 €75.00

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

Τα εικονιζόµενα προϊόντα θα βρείτε στα καταστήµατα Χαλκαδάκης max:
Μαυσώλου & Ηροδότου, Ν. Αλικαρνασσός Ηράκλειο, Παπαγεωργίου-Κωστούλα Ανδριανού Ιεράπετρα,
Κουνουπιδιανά Χανιά, Λ. Καραµανλή Κουµπέ Χανιά & στο Happy home ∆ηµοκρατίας 6 & Κουρητών Σητεία,
1ο χλµ Μοιρών - Ηρακλείου, Μοίρες

Μανάβης
ξύλινος

Μανάβης
µεταλλικός

Πεντάλ 
κουζίνας 30lt

Παπουτσοθήκη  MDF
40x33x192cm 7 θέσεων 

Ξύλινο κρεβάτι
µε υφασµάτινο
κεφαλάρι 150x200cm

Στρώµα διπλό
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
150x200cm

Στρώµα ηµίδιπλο
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
120x200cm

Μεταλλικό κρεβάτι
ηµίδιπλο
120x200cm

Συρταριέρα

Ντουλάπα
MDF 2φυλλη

38x27x76cm
µε 4 συρτάρια

2 συρτάρια
80x55x190cm 80x44x190cm

38x27x61cm
µε 3 συρτάρια



Από 10.10 έως 19.11.2018

∆ ι α κ ο σ µ η τ ι κ ό  µ α ξ ι λ ά ρ ι
2  ό ψ ε ω ν  l o n g  f l e e c e

Ρ ι χ τ ά ρ ι  l o n g  f l e e c e

150x200cm 200x220cm 

43x43cm 

€17.98 €23.90

€6.10

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Κ ο υ β έ ρ τ α  f l a n n e l

Mονή
160x220cm 

Υπέρδιπλη
220x240cm 

€18.50 €23.50


