
Σετ beauty ΙZZY
σεσουάρ με σπαστή λαβή & ισιωτκό μαλλιών
2σε1 για ίσιωμα & μπούκλες

Hλεκτρικό μπρίκι TNS 500W

Σετ ΙΖΖΥ τηγάνι
Νο22 & γκριλιέρα Νο28

Ηλεκτρική σκούπα SINGER

Τοστιέρα TNS αντικολλητική

Ψωμιέρα μεταλλική

x x

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ.

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ.

Προσφορές
Από 04 Μαΐου

έως 18 Ioυνίου 2018

Οι τιμές στα super markets                               μιλάνε από μόνες τους! 

€21.00λ.

€8.90λ.

€19.50λ.

€42.00λ.

€10.50λ.

€14.90λ.



Σίδερο ατμού 2400W

Καφετιέρα

Σεσουάρ travel PRIMO
με σπαστή λαβή

Ηλεκτρική σκούπα SINGER

Φραπιέρα TNS 100W

€14.80λ.

€17.90λ.

€9.90λ.

€42.00λ.

€14.90λ.

Τοστιέρα TNS αντικολλητική

€10.50λ.

•Ισχύς:  700W
•5 στάδια φιλτραρίσματος
•2 χάρτινες σακούλες
•Χωρητικότητα σακούλας:  2.5lt
•Ηλεκτρονική ρύθμιση ισχύος
•Μεγάλο μήκος καλωδίου: 4.5m
•Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας
•Εξαρτήματα:
  Ακροφύσιο για γωνίες
  & ακροφύσιο με βούρτσα

Μπαταρίες αλκαλικές VARTA
4 τεμ. ΑΑ ή ΑΑΑ

Hλεκτρικό μπρίκι TNS 500W

Σετ beauty ΙZZY σεσουάρ με σπαστή λαβή
& ισιωτκό μαλλιών 2σε1 για ίσιωμα & μπούκλες

€2.70λ.

€8.90λ.

€21.00λ.



Οι προσφορές ισχύουν
από 04/05 έως 18/06/2018

Σετ  2 τεμ. γυάλινα πυρίμαχα ταψιά BORCAM 28cm & 22cm

30cm

Πιρούνι ή κουτάλι φαγητού 

Μαχαίρι φαγητού

35cm

40cm

Πιρούνι ή κουτάλι γλυκού

Αντικολλητικά τηγάνια

Ανοξείδωτο ταψί

Μαχαροπίρουνα HIDRAULIC

Σετ  πιάτα 18 τεμ.

€8.80λ.

€6.50λ.

€1.30λ.

€1.98λ.

€7.90λ.

€9.50λ.

€0.80λ.

€16.90λ.

Νο 24

Νο 20

Νο 28

Νο 26 Νο 30

€10.50λ.

€8.80λ.

€12.50λ.

€11.50λ. €14.50λ.

Κουζίνας PRESSEWOOD
No2756 ή 2755 ή 2757

Κρέατος
Νο3105

Κρέατος 
Νο3103 Ψωμιού

Μαχαίρια

€2.38λ. €6.70λ. €5.70λ.
€4.30λ.



Kρασιού 140ml Nερού 350ml

Ποτήρι MAROCCO

Σετ 12 τεμ. βάζα μπαχαρικών
σε ανοξείδωτη περιστρεφόμενη βάση

Κανάτα διάφανη

Πλαστική βάση κοπής
τροφίμων 34x25cm

Ποτήρι-βάζο
με πόδι και καλαμάκι

Τουρτιέρα με ανοξείδωτο δίσκο

Σετ πετσέτες κουζίνας
4 τεμ. 30x30cm

Μπουκάλι 1lt

Σετ ποτήρια νερού 6τεμ. Σετ ποτήρια νερού 3τεμ. 315ml

Ξύλινη επιφάνεια κοπής τροφίμων
ΝΑVA από bamboo 40x25cm

Τουρτιέρα με πόδι 32εκ με καπάκι

Πετσέτα κουζίνας πικέ 40x60cm

€0.55λ. €0.88λ.

€16.90λ.

€3.50λ.

€4.30λ.

€2.50 λ.

€6.95λ.

€1.20λ.

€1.30λ.

€3.60λ. €2.90λ.

€4.90λ.

€13.50λ.

€0.90λ.



Οι προσφορές ισχύουν
από 04/05 έως 18/06/2018

Πιατοθήκη με δίσκο 

Σετ τάπερ 3 τεμ.

Πιατοθήκη νεροχύτη

Ποτήρι διάφανο για
Freddo 300ml 50 τεμ.

Καπάκι διάφανο
για Freddo 50 τεμ.

Πιατοθήκη μεταλλική
με δίσκο & κουταλοθήκη

Πατάκι πιάτων microfiber 38x50cm

Σετ παγοθήκη 2 τεμ. 

Ποτήρι διάφανο ELIOS
166ml 100 τεμ.

Σέικερ για καλαμάκι βιδωτό

Πιάτα ρηχά λευκά 27 τεμ. κατάλληλα 
και για φούρνο μικροκυμάτων

€3.90λ.

€2.80λ.

€2.90λ.

€1.65λ. €1.48λ.

€8.90λ.

€1.60λ.

€1.10λ.

€1.18λ.

€0.82λ.

€1.98λ.



Κρεμάστρες συρμάτινες
σετ 12 τεμ.

θήκη για κουστούμια
65x100cm

θήκη για παλτό
65x137cm

Απλώστρα αλουμινίου 18m

Aεροστεγής θήκες φύλαξης ρούχων VACUM θήκη φύλαξης ρούχων ή κουβερτών

Σιδερώστρα 34x110cm
Σιδερόπανο 50x140cm
με λάστιχο και βάτα

€2.90λ. €1.98λ. €2.30λ.

€14.80λ.

€15.90λ.
€4.70λ.

Πεντάλ Καπάκι τουαλέτας σε 4 σχέδια Σετ τηλέφωνο μπάνιου inox

€4.50λ. €5.50λ. €3.50λ.

75x110cm 50x40x15cm 60x45x20cm 60x40x30cm75x65cm  2 τεμ.

€2.30λ. €1.98λ. €2.30λ. €2.30λ.€3.30λ.

Πιγκάλ

€2.20λ.



Οι προσφορές ισχύουν
από 04/05 έως 18/06/2018

Χαλάκι ΦΛΩΡΑ

Σετ σεντόνια μονόχρωμα FAMILY

Κουβέρτα πικέ

Κορνίζα Κερί  LED μπαταρίας

Κουρτίνα black out 140χ260cm
Σιδερόπανο 50x140cm
με λάστιχο και βάτα

Μαξιλάρι ύπνου 50x70cm 
αντιαλλεργικό αντιβακτηριδιακό

Θήκη μαξιλαριού 50x70cm καπιτονέ 
αντιαλλεργικό αντιβακτηριδιακό  

€10.70λ.

€4.68λ.

€3.70λ.

65x130cm 65x180cm

Μονά

Μονή

Διπλά

Υπέρδιπλή

Υπέρδιπλα

10x15cm 7,5x10cm13x18cm 10x10cm15x20cm 7,5x15cm

€7.90λ. €10.90λ.

€14.50λ.

€11.50λ.

€18.50λ.

€15.50λ.

€19.50λ.

€1.60λ. €3 .70λ.€1.90λ. €4.90λ.€2.30λ. €4.30λ.



Ξύλινη πέργκολα 180x90cm πτυσσόμενη

Φανάρι κήπου μπάλα με μπαταρία

Ψεκαστήρι κήπου 2lt

Φανάρι κήπου με μπαταρία

Γλάστρα No245 Γλάστρα No244 Γλάστρα No243 Γλάστρα No242

TERRACOTTA

Πιατάκι Νο 265 Πιατάκι Νο 264 Πιατάκι Νο 263 Πιατάκι Νο 262

Ηλιοπροστασία Κάδος απορριμμάτων 50lt

Λάστιχο σπιράλ 15m

€4.20λ.

€1.98λ.

€6.90λ. €4.20λ. €2.98λ. €2.50λ.

€1.55λ. €0.95λ. €0.68λ. €0.55λ.

€2.80λ.

€1.98λ.

€2.90λ. €11.00λ.

€8.50λ.

Καλαμωτή 

100x300cm 150x300cm

€5.50λ. €7.80λ.



Οι προσφορές ισχύουν
από 04/05 έως 18/06/2018

Παπούτσια θαλάσσης ανδρικά,
γυναικεία ή παιδικά  Παντόφλα ανδρική

ΓυναικείοΤζόκεϋ Ανδρικό ψάθινο Βερνίκια νυχιών GABRINI 13ml 

Γυναικείο σορτςΑνδρική βερμούδα-μαγιό

Σαγιονάρες ανδρικές, γυναικείες ή παιδικές

Ανδρικό μπλουζάκι αμάνικο Γυναικεία άσπρη μπλούζα - φανελάκι

€3.30λ.
€3.50λ.

€2.90λ.€2.90λ. €3.60λ.

€1.48λ.

€5.50λ.€7.98λ.

€2.50λ.

€3.50λ. €2.90λ.

Σαγιονάρες - παντόφλες

Καπέλα



Το καλοκαiρι eφτασε!

Ομπρέλα θάλασσας
2m με αεραγωγό

Ομπρέλα θαλάσσης 180cm

Ξαπλώστρα παραλίας αλουμινίου
187x58χ24cm  πτυσσόμενη

Καρέκλα-ξαπλώστρα παραλίας
153x60x79cm

Καρεκλάκι παραλίας
με δίκτυ πτυσσόμενο

€15.90λ.

€5.30λ.

€28.20λ.

€19.90λ. €8.90λ.



Τσάντα θαλάσσης 52x39cm
μπλε ή πράσινη

Καρέκλα πτυσσόμενη
παραλίας

Καρέκλα camping πτυσσόμενη  με θήκη
για ποτήρι

Πετσέτα-παρεό θαλάσσης
80x180cm

Iσοθερμική τσάντα 51x49cm Σανίδα θαλάσσης μικρή Σανίδα θαλάσσης μεγάλη

Πετσέτα θαλάσσης FAMILY 100x180cm

Τσάντα θαλάσσης 53x38cm
ριγέ γκρι ή μπλε

Βάση ομπρέλας σφίνα

€7.50λ.

€11.00λ. €9.90λ.

€4.90λ.

€1.90λ. €3.30λ. €6.50λ.

€7.70λ.

€7.80λ.

€1.50λ.



Κουρτίνα-σίτα 100x215cm με μαγνήτη

€3.80λ.

Κουνουπιέρα διπλή

Κουτί αποθήκευσης 30lt Κουτί αποθήκευσης 52lt

€10.50λ.

€5.90λ. €7.90λ.

Αναδιπλώμενο κρεβάτι μεταλλικό με στρώμα

€54.00λ.

Μεγάλη 70cm

Μεσαία 60cm

Μικρή 50cm

Βαλίτσα τρόλεϊ 

€33.00λ.

€29.90λ.

€19.90λ.

TELCO

Ηλεκ/κό εντομοκτόνο
Eντομοκτόνο με 
λάμπα φθορίου

€4.70λ.
€8.90λ.



Οι προσφορές ισχύουν
από 04/05 έως 18/06/2018

60x60cm 45x45cm 

Μαξιλάρι διακοσμητικό PANAMA

Μαξιλάρι δαπέδου 40χ40χ8cm

Μαξιλάρι καρέκλας COLOR 40χ40cm

Μαξιλάρι καρέκλας με κουμπιά
40x40x7cm

Μαξιλάρι με πλάτη 94x43x5cm
πτυσσόμενο ρίγε

Μαξιλάρι με πλάτη
για καρέκλες BABOO

Μαξιλάρι καθίσματος ΜΑΛΤΑ 47χ92cm

Μαξιλάρι - κάθισμα
38x38x5cm ριγέ

€4.50λ.

€7.30λ.€4.30λ.

€12.80λ.

€15.50λ.

€7.95λ.

€4.60λ.

€2.80λ.

€5.30λ.



Τραπέζι ΠΑΤΜΟΣ 70x110cm  ET PLAST

Καρέκλα NANTIA με μπράτσα ET PLAST

Τραπέζι 80x50cm πτυσσόμενο
από μέταλλο & ξύλο

 Καρέκλα ΕΥΑ
χωρίς μπράτσα ET PLAST Τραπέζι  στρογγυλό 60cm ET PLAST

Σκαμπό ET PLAST

€25.90λ.

€7.80λ.

€23.50λ.

€6.90λ.
€14.98λ.

€2.98λ.



Οι προσφορές ισχύουν
από 04/05 έως 18/06/2018

Ομπρέλα κήπου 3m

Βάση ομπρέλας 22kg Βάση ομπρέλας τσιμεντένια 15kg

€32.90λ.

€25.80λ.€16.60λ.

Τραπέζι μεταλλικό 120x70cm

 Πολυθρόνα μεταλλική 

Τραπέζι μεταλλικό 70x70cm

€52.00λ.

€12.80λ.

€19.90λ.



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.

Τραπέζι ξύλινο 120x70cm 
πτυσσόμενο

Πολυθρόνα ξύλινη
πτυσσόμενη

€60.00λ.€37.00λ.

Πολυθρόνα σκηνοθέτη Ανταλλακτικό πανί
πολυθρόνας σκηνοθέτη

€27.90λ. €4.90λ.

Κιόσκι πτυσσόμενο 3x3m 

€59.00λ.


