
180cm  |  €18.70210cm |  €25.90

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚEΣ ΜΠΑΛΕΣ

60cm | €.3.50

60cm χιονισμένο με κουκουνάρι

€6.50

6cm σετ 6τεμ. 8cm σετ 6τεμ. 6cm ή 8cm σετ 6τεμ. Κορυφή 23cm

€1.60
€1.90

€2.50

€1.70

€2.50

Από 21 Νοεμβρίου
έως 07 Ιανουαρίου
          2019

Γιορτινές 
προσφορές



€2.30
23cm

€1.70
19cm€2.50

25x25cm

€3.50
30cm

€3.70
28cm

€3.50
36x26m

€4.98
30cm

€4.98
30cm

€8.00

€1.70

€8.90

€2.70

€4.50

€1.80

€5.50

Χριστουγεννιάτικες πιατέλες

Από 21.11 έως 07.01 2019Χριστουγεννιάτικα

Διακοσμητικός
Άη Βασίλης
30cm

Διάφανη 
χριστουγεννιάτικη 
μπάλα 8cm

Άη Βασίλης 
30cm 
ελληνικά 
κάλαντα

Κεραμική 
χριστουγεννιάτικη 
μπισκοτιέρα 
10x10x12cm

Χριστουγεννιάτικο 
κρεμαστό στεφανάκι 
26cm

Χριστουγεννιάτικη 
κούπα 

Χριστουγεννιάτικο 
λούτρινο σκυλάκι 
20cm



€3.20

€3.70 €3.90€1.90

€1.80 €4.98

€5.00

€10.50

€3.50

€4.80

€2.50

€2.30

€5.20

€3.95

€1.30

€2.98

€8.90

€3.50

€0.90

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

Χριστουγεννιάτικο 
στεφάνι
45cm

Γιρλάντα 
φυσική 
270cm

Διακοσμητικό 
ρόδι 7x7cm

Γιορτινά γούρια

Χριστουγεννιάτικα φωτάκια  
 

Διακοσμητικά κεριά μπαταρίας 

Χριστουγεννιάτικες 
χαρτοπετσέτες
20 τεμ.

Διακοσμητικός 
ελέφαντας

Τρίγωνο
για κάλαντα

Ξύλινο καλή χρονιά 26x24cm

100τεμ.
επεκτεινόμενα

Kλειδί 21x24cm 

Led 180 τεμ.
με εξωτερικού χώρου
με πρόγραμμα

Led 240 τεμ.
με εξωτερικού χώρου
με πρόγραμμα

Led 40 τεμ.
μπαταρίας
πολύχρωμα

Led μπαταρίας 20 τεμ.
θερμό λευκό φως

Led μπαταρίας 96τεμ.
με 8 προγράμματα
& χρονοδιακόπτη

Pόδι 16x24cm ή 20x24cm 7.5x10cm 7.5x15cm7.5x12.5cmPόδι 21x24cm



€10.90

€13.90

€11.90

€8.90 €9.90

€17.90

€21.90

€9.90

€8.90

€13.90

€22.00

€26.50

€14.90

€14.50

€15.90

€6.90

Από 21.11 έως 07.01 2019Παιχνίδια

Μαλακό 
μωρό 30cm. 
φωτιζόμενο

Σκυλάκι ο φλύαρος Τσάρλι 
σκυλάκι που γαβγίζει

Kουζίνα
με ήχους
και φως 
με βαλιτσάκι

Δεινόσαυρος 
τηλεκατευθυνόμενος 
με φακό

Μωρό
so lovely

Σετ τσαγιού 
με ήχους
και φως

Super
market
μπαταριάς

Κούκλα μανεκέν
με extra φόρεμα
και αξεσουάρ

Μωρό Βonnie 
που μιλάει

Σετ τσαγιού 
Barbie
σε σπιτάκι

Τρένο με 58 
τουβλάκια

Παλέτα 
μακιγιάζ  

Κούκλα Βonnie που μιλάει
με ιατρικά αξεσουάρ
ή σετ φαγητού

Ιατρική 
τσάντα
Barbie

Καροτσάκι  super market
με τρόφιμα,
ήχους
και φως

Συσκευή & χάντρες για 
κοτσιδάκια & κοσμήματα



€7.90 €15.90 €17.90 €21.90

€11.30 €12.00 €6.90 €18.90

€22.90 €19.90 €12.90 €18.90

€13.90 €8.90 €17.90 €24.50

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

Ποδοσφαιράκι 
ξύλινο
69x37x22cm 
επιτραπέζιο

Τηλεκατευθυνόμενο
τζίπ με φορτιστή

Τηλεκατευθυνόμενο 
αυτοκίνητο με φόρτιση 
USB, φώτα, μουσική &
τιμόνι ASS

PLAYMOBIL σχολείο
ή περιπολικό αστυνομίας

Ηλεκτρική κιθάρα
με μικρόφωνο,
ρυθμούς και φώς

Τηλεκατευθυνόμενο 
αυτοκίνητο 4κάναλο
με μεγάλες λαστιχιένιες 
ρόδες & τιμόνι

Τηλεκατευθυνόμενο
αυτοκίνητο με τιμόνι & 
ανοιγόμενες πόρτες 

Mπουλντόζα 
τηλεκατευθυνόμενη 
με φορτιστή 

Μικρόφωνο   

Πάγκος 
εργασίας 
με πολλά 
εργαλεία

Αυτοκινητόδρομος 
μπαταρίας με φως

Επιτραπέζιο 
Κατάμουτρα  
η αναμέτρηση

Αρμόνιο
με 37 κλειδιά
και μικρόφωνο

Τρένο 
μπαταρίας με 
ήχο και καπνό

Τηλεκατευθυνόμενο 
αυτοκίνητο 4κάναλο
με τιμόνι

Επιτραπέζιο Μικρές Αγορές  



€15.60

€23.90

€17.90

€23.90

€16.90

€11.50

€16.90

€23.90

€43.00

€14.90

€17.80

€14.80

€9.90

€19.90

Σίδερο ατμού 
SINGER 
2400W

Σεσουάρ HUMAN
2400W με φυσούνα

Ηλεκτρονική 
γυάλινη 
ζυγαριά 
κουζίνας

Κουρευτική 
μηχανή 
ΙΖΖΥ 9σε1 
PG100 

Hλεκτρική 
σκούπα
SINGER  

Επιτραπέζιο 
ψηφιακό
τηλέφωνο
με αναγνώριση 
κλήσεων

Από 21.11 έως 07.01 2019Ηλεκτρικά

Ηλεκτρικό
μπρίκι
PRIMO
για ελληνικό
καφέ

Μίξερ
χειρός 
ΙΖΖΥ 

Καφετιέρα 
SINGER

Ραβδος multi 
mix IZZY 
700W 

Βραστήρας 
Milano IZZY 
1,7lt

Τοστιέρα  
ANKOR

Tοστιέρα   
Milano IZZY 

Multi IZZY 
600W με 
τριπλό 
μαχαίρι



€99.00

€2.98

€69.00

€28.50€63.00

€15.50 €24.90€16.90

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

Ηλεκτρική 
θερμάστρα
KUMTEL 
2800W

Σόμπα 
υγραερίου 
ΗOBBY 

Θερμάστρα 
χαλαζία 
2400W

Ηλεκτρική 
κουβέρτα

Αερόθερμο 
ANKOR  
2000W

Μονή 90x150cm Yπέρδιπλη 140x170cm

Αφυγραντήρας
SINGER 10lt
με ιονιστή

Μπαταρές 
ENERGIZER 
plus 4τεμ.
Ε91
ή Ε92 

Λάμπες ΕUROLAMP

-30%



€6.50€8.90

€12.80

€9.90

€7.60

€6.90

€12.50

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

από χυτό αλουμίνιο με τριπλή μαρμάρινη 
αντικολλητική επίστρωση πέτρα 

Γκριλιέρα Νο28

Γαλατιέρα Νο16

Ημίχυτρα σωτέζα Νο28

Κατσαρόλα

Τηγάνι

€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 21.11 έως 07.01 2019

Ταψί εμαγιέ

Φριτέζα 
εμαγιέ 24cm

Γάστρα εμαγέ με καπάκι

11x42x32cm 8,5x36x26cm Ορθογώνιο 7.5x41x27cm Στρογγυλό 6x32cm

Γυάλινο 
πυρίμαχο ταψί  
39x24ccm

Γυάλινο πυρίμαχο 
40x27cm
με καπάκι



Σετ κολωνάτα ποτήρια 
κόκκινου κρασιού
6 τεμ. AMUNDSEN

Σετ 30 τεμ. μαχαιροπίρουνα 
ACROST VIENNA

Σετ κολωνάτα
ποτήρια νερού
6 τεμ. KLAUDIE

Πιρούνι ή κουτάλι φαγητού

Πιρούνι ή κουτάλι γλυκού

Μαχαίρι φαγητού

Σετ κολωνάτα
ποτήρια κρασιού
6 τεμ. KLAUDIE

Σετ κολωνάτα
ποτήρια λικέρ
6 τεμ. KLAUDIE

€10.50λ.

€28.50

€7.50λ.

€1.20

€0.80

€1.98

€7.50λ. €6.50λ.

Πιατέλα οβάλ 30cm Πιατέλα οβάλ 35cm
€9.95 €12.15Φλυτζάνι καφέ

με πιατάκι

€3.30
Φλυτζάνι τσαγιού
με πιατάκι

€3.65

Πιάτο ρηχό 25cm Πιάτο ρηχό 20cm Πιάτο βαθύ 22,5cm Σαλατιέρα 24cm
€2.80 €2.70 €2.80 €10.00

Κρυστάλλινα ποτήρια BOHEMIA

Σερβίτσιο πορσελάνης
ΙΤΕΑ ΙΩΝΙΑ



€2.90

€4.30

€19.90

€2.80

€4.90

€2.30

€2.50 €2.30

€6.95

€5.98 €13.50

€3.50

€4.70

€11.80

€2.50 €2.20

€1.90

€3.98

Από 21.11 έως 07.01 2019

Γυάλινη πιατέλα 
AYRORA  

Μανάβης 
3 θέσεων 
μεταλλικός

Γυάλινη πιατέλα 
RENAISSANCE 
29cm

Σετ ποτήρια
KOUROS 6 τεμ. 

Νερού Κρασιού

Μεταλλική 
χαρτοπετσετοθήκη  

Τουρτιέρα με 
ανοξείδωτο 
δίσκο 33cm

Σετ πιάτα 
πάστας LACY 
6 τεμ.

Σετ ποτήρια 
ουίσκι
6 τεμ. 

DIAMOND 
7.5cm 

2lt 1,5lt 900ml 600ml

7cm 

Μεταλλική 
φρουτιέρα  

Γυάλινα βάζα με καπάκι 

Τουρτιέρα  
32cm με πόδι 
& καπάκι

Γυάλινη 
φοντανιέρα

Μεταλλικό 
σουπλά



€4.90

€11.00

€4.30

€5.98

€3.90

€2.98

€3.20 €2.98

€4.50

€3.30 €4.98

€2.70 €2.90

€2.98

€2.50

€10.80

€2.98

€5.60

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

Φαγητοδοχείο 
FREDO FRESH

Ξύλινη επιφάνεια κοπής 
τροφίμων ΝΑVA από bamboo 
40x25cm

Καρότσι 
μεταφοράς 
τροφίμων 

Αεροστεγή φαγητοδοχείο  
με δώρο 2 μικρά σρογγυλά 
φαγητ/χεία

Ατομική καφετιέρα 
γαλλικού καφέ

Ξύλινος
πλάστης
ζαχ/στικής 

Εργαλεία κουζίνας
από ξύλο & σιλικόνη 
σετ 3 τεμ.

Δοχείο για ελιές & τουρσί 2.5lt

Αεροστεγή 
στρογγυλά 
φαγητοδοχεία 
σετ 3 τεμ.

Πιατοθήκη μεταλλική με 
δίσκο & κουταλοθήκη

Φαγητοδοχεία GLASSLOCK

Αεροστεγή 
φαγητοδοχείο 
5,5lt

Πιατοθήκη 
νεροχύτη 
PICCOLO

715ml 

400ml 

1100ml 

1900ml 

800ml

Σετ 3 τεμ. Σετ 2 τεμ.

350ml  

€2.38 €6.70 €5.70 €4.30

Μαχαίρια

Κουζίνας
PRESSEWOOD
No2756
ή 2755 ή 2757

Κρέατος
Νο3105

Κρέατος 
Νο3103 Ψωμιού



€0.85

€6.98

€10.50

€13.90

€1.30€1.80

€2.50 €1.80

€1.50

€1.90

Από 21.11 έως 07.01 2019

Μανταλάκια 
πλαστικά 
μεγάλα 
24τεμ.

Καλάθι πολλαπλών
χρήσεων 35lt 

Απλώστρα μεταλλική
18m VULCANO Ιταλίας  

Απλώστρα αλουμινίου
18m με μεταλλικά πόδια

Σετ 4 τεμ. 
κρεμάστρες 
XAΛΚΙΑΔΑΚΗ 
rainbow

Σετ 3 τεμ. 
Κρεμάστρες 
βελουτέ

Υγρή παραφίνη
950ml Σετ θυμιάματος

Σετ 3 τεμ. σπαστές 
περιστρεφόμενες κρεμάστρες 
XAΛΚΙΑΔΑΚΗ

Κεριά ρεσώ 
50 τεμ. 4 
ωρών

Σιδερώστρα viva 
express basic

Σιδερόπανο comfort
135×53cm

Σιδερόπανο rapid 
135×53cm

v

Προϊόντα VILEDA

€25.80

€6.89

€6.89

€43.00

€11.48

€11.48

-40%
*



€4.50

€3.30

€5.50

€3.98

€3.90

€4.98

€11.00

€3.98€7.70

€3.50 €6.70€6.95

€3.80€15.90

€2.60

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

ΠιγκάλΠεντάλ 5lt

Σετ τηλέφωνο 
μπάνιου inox

Υφασμάτινη 
κουρτίνα 
μπάνιου 
180x180cm

Καπάκι 
τουαλέτας  

Παντόφλες  Ζυγαριά 
μπάνιου 

Ανδρικές 
καλτσες

Θήκη
υγροσάπουνου
bamboo

Σετ 2 τεμ. ΖΕΡΡΑ

Γυναικείες ή ανδρικέςΠαιδικές

Σετ 2 τεμ. Aθλητικές σετ 5 τεμ. ΖΕΡΡΑ

Ποτηράκι
μπάνιου bamboo 

Πατάκι 
μπάνιου 
45x75cm

Κολάν push 
up DIANA 
S-M-L



Moνό

Υπέρδιπλο

Ημίδιπλο

Υπέρδιπλο

€2.60

€3.80

€5.98 

€18.50 €21.00

€6.30

€4.90

€8.90

€8.98

€6.90

€3.80

€6.50

€2.90 €8.50

€6.50

Από 21.11 έως 07.01 2019

Καλόγερος 
από μέταλλο 
& μάρμαρο

Αεροστόπ 
πόρτας διπλό

Κουρτινόβεργα 
επεκτινόμενη 
100-200cm 

Τραπεζακι 40x40x36cm 
ξύλινο με μεταλλικά πόδια

Stop πόρτας 
κόκκορας ή 
σκαντζόχοιρος

Χαλάκια εισόδου 45x75cm 
 

Κουρτίνες
140x260cm

Κάδρο

Kορνίζες 13x18cm

Δερμάτινο 
χαλάκι  

Με 4 LED 40x60cm

Επάργυρη 

60x90cm Κύκνος

Ariana Mπρονζέ 

70x140cm
Πλεκτό 
καουτσούκ 

Με 2 LED 40x40cm



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δ 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

Κ ο υ β έ ρ τ α  f l a n n e l

Mονή
160x220cm 

Υπέρδιπλη
220x240cm 

€18.50 €23.50

Ρ ι χ τ ά ρ ι  σ ε ν ί λ  D O T S   
1 7 0 x 1 8 0 c m  |  €16.50
2 3 0 x 1 8 0 c m  |  €22.00
2 7 0 x 1 8 0 c m  |  €25.50 

Θ ή κ η  μ α ξ ι λ α ρ ι ο ύ 
4 5 x 4 5 c m  |  €4.80 

Γέ μ ι σ μ α  μ α ξ ι λ α ρ ι ο ύ 

5 0 x 5 0 c m  |  €1.98

Victoria



Ζεστασιά, απαλότητα
& άνεση με φινέτσα
ΑΝΝΑ RISKA

Πάπλωμα micro fibre διπλής όψης

Μαξιλάρι ύπνου με aloe vera
και δυνατότητα μεταβολής όγκου

Πετσέτες 2 τεμ. προσώπου
50x100cm & μπάνιου 70x140cm 

€21.00

€10.80

€16.95€25.50

Πάπλωμα - προβατάκι

€29.90
€39.90

Ημίδιπλο

160χ220cm

220χ240cm

Υπέρδιπλο

Από 21.11 έως 07.01.2019


