
από χυτό αλουμίνιο Die Cast, ανθεκτική αντικολλητική 
μαρμάρινη επίστρωση τριών επιπέδων.
Η εξωτερική επιφάνεια non-scratch ανθεκτική σε γρατζουνιές. 
Με αντιολισθητικές λαβές σιλικόνης wooden finish 
ανθεκτικές μέχρι και τους 150ºC.

Σωτέζα Νο28
Τηγάνι 

Γκριλιέρα Νο 28

Νο 24

Νο 28

Νο 20

Αποφλοίωσης 

Νο 24

Νο 26

Νο 28

Κατσαρόλα 

€28.00

€18.50

€31.00

€11.00

€1.70

€5.50
€5.90

€1.70

€13.90
€15.50
€16.90

€26.50

€2.50

€4.50 €6.50 €3.98

Αντικολλητικά σκεύη 

STONE SERIES

Σε μοναδικές τιμές!

Κουτάλες
Ραγού, ζυμαρικών 
ή σπάτουλα

Φόρμα κέικ 
32x12x8cm

Φόρμα κέικ 
λυόμενη Νο28

Ταψί τάρτας 
Νο30

Μαχαίρι Μπρίκι

Τιμή τεμαχίου
Γενικής χρήσης 300ml

430ml

Από 20 Mαρτίου
έως 06 Μαΐου
2019

Προσφορές

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!



-	 Πίεση	έως	3.5bar	
-	 Συνεχής	παραγωγή	ατμού
-	 Έτοιμο	για	χρήση	σε	1,5	λεπτό	
-		 6	ρυθμίσεις	θερμοκρασίας		
	 ανάλογα	με	το	ύφασμα
-	 Στεγνό	σιδέρωμα	&	σιδέρωμα
	 με	ατμό	

	-	 Eνσωματωμένο	φίλτρο	κατά
	 των	αλάτων	
-	 Μακρύ	καλώδιο	1,9m	για	ευκολία
-	 Κλείδωμα	σίδερου	για	ασφαλή		
	 μεταφορά
-	 Αποθήκευση	καλωδίου	

€45.00λ.

Σύστημα σιδερώματος IZZY
active steam black 2400W 

με κεραμική πλάκα & δοχείο νερού 1,2lt
με σύστημα refill για απεριόριστη 

αυτονομία σιδερώματος
Deep Steam 120gr/min 

€49.00

€15.90

€13.90€18.90

€15.20

€28.00

€13.50

€61.00

€9.50

€9.90€23.90€18.90 €15.90 €13.50

Από 20.03 έως 06.05 2019

Καφετιέρα
φίλτρου inox
aroma PYREX
 
1,25lt	10-12	φλυτζάνια	με	καινοτομία	
Aroma
Control	που	δίνει	τη	
δυνατότητα	ρύθμισης
έντασης	της	γεύσης
και	του	αρώματος
του	καφέ.

Φρυγανιέρα 
DAEWOO
2 θέσεων

Μίξερ χειρός 
ANKOR 500W 
με 4 εργαλεία

Mηχανή καφέ 
espresso 
PRIMO

Βραστήρας 
DAEWOO 1lt

Πολυκόπτης 
DAEWOO 
Chopper 
500W με 
τριπλό 
μαχαίρι 

Ηλεκτρονική 
γυάλινη 
ζυγαριά 
κουζίνας

Φραπιέρα
TNS

Βραστήρας ANKOR 
600ml 650W

Σαντουιτσέρα 
DAEWOO

Ράβδος 
multi mix 
ΙΖΖΥ 700W

Σίδερο ατμού 
IZZY Atlas 
2200W



€19.90

€3.18 €4.80

€39.00

€19.90€49.00

€2.77€13.50 €22.50

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

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

Ηλεκτρικό 
σκουπάκι με 
κοντάρι και 
χειρός IZZY 
stick 2σε1

Σετ 2 τεμ. 
IZZY ισιωτική 
πρέσσα 
ceramic 2in1 
και ζυγαριά 
μπάνιου gold 

Ηλεκτρικη σκούπα 
IZZY 2L V-100 
compact power 

Aσύρματο 
ψηφιακό 
τηλέφωνο 
PANASONIC

Σετ 4 τεμ. μπαταρίες
ENERGIZER plus AA ή ΑΑΑ

Ηλεκτρική 
ψησταριά 
2000w

Πολύπριζα με καλώδιο 150cm

3 θέσεων
4 θέσεων
με διακόπτη 

Όλες
οι λάμπες 
ΕUROLAMP

Σεσουάρ 
ΑΝΚOR 
2000W
με ιονιστή
& φυσούνα

•	Ενεργειακή	κλάση	Α	
•	Mοτέρ	800W	
•	Φίλτρο	5	σταδίων	
•	Χαμηλού	θορύβου	(80dB)	
•	Χωρητικότητα	σακούλας	2Lt	
•	Ένδειξη	αλλαγής	σακούλας	
•	Μεταλλικός	τηλεσκοπικός	
σωλήνας	
•	Ελαστικός	σωλήνας	με	ρύθμιση	
ροής	αέρα	

•	Ενεργειακή	Κλάση	«A»	
•	Mοτέρ	Max	800W	
•	Χωρητικότητα	κάδου	0,8lt	
•	Καλώδιο	μήκους	5	μέτρων	
•	Περιλαμβάνει:	Ρύγχος	για	
γωνίες,	Μεταλλικό	τηλεσκοπικό	
σωλήνα,	Πέλμα	ιδανικό	για	όλες	τις	
επιφάνειες

•	Καλώδιο	μήκους	5	μέτρων	
•	Αυτόματο	τύλιγμα	καλωδίου	
•	Σύστημα	παρκαρίσματος	
•	Πέλμα	ιδανικό	για	όλες	τις	
επιφάνειες	
•	Περιλαμβάνει:	Πέλμα	ιδανικό	
για	όλες	τις	επιφάνειες,	3	χάρτινες	
σακούλες,	
•	Ρύγχος	για	γωνίες

-20%
*

€3.98 €6.00-30%

€2.77 €4.06
Simply Plus

Μπαταρίες αλκαλικές
DURACELL 4 τεμ.
ΑΑ ή ΑΑΑ



€4.30

€13.90

€X.XX

€7.98

€21.00

€9.90

€3.20 €2.80

€2.50

€3.50

€3.60 €1.30

€2.38 €7.98 €5.50 €5.15

Μαχαίρια

Κουζίνας
PRESSEWOOD
No2756
ή 2755 ή 2757

Κρέατος
Νο3105

Κρέατος 
Νο3103 Ψωμιού

Από 20.03 έως 06.05 2019

Σετ 6 τεμ. 
φλυτζάνια 
τσαγιού

Μαχαιροπίρουνα HIDRAULIC

Σετ 6 τεμ. 
φλυτζανάκια 
καφέ

Σετ 12 τεμ. 
ποτήρια 
νερού GRANT

Σετ 6 τεμ. 
ποτήρια 
νερού
ΤΟROS

Σετ 12 τεμ. 
ποτήρια 
κρασιού 
GRANT

Σετ 6 τεμ. 
ποτήρια 
νερού ΤΟPAZ

Σερβίτσιο πορσελάνης PARMA 

€3.50

€1.35

€2.90

€1.35

€1.20

€1.10

Σαλατιέρα 
24x24cm

Πιάτο ρηχό 
27x27cm

Πιατέλα 
24x34cm

Πιάτο βαθύ 
23x23cm

Μπολ 15cm

Πιάτο φρούτου 
20x20cm

€1.20 
Πιρούνι ή κουτάλι φαγητού

€0.80 
Πιρούνι ή κουτάλι γλυκού

€1.98
Μαχαίρι φαγητού

€4.90

Σετ ποτήρια
KOUROS 6 τεμ. 

Νερού Κρασιού



€8.90

€14.20

€2.70

€4.90

€4.50

€1.98

€21.00 €2.98 €1.20

€9.90 €12.80

€2.80 €11.90

€1.80€1.30

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

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

Ταψί inox 
ΕΑSYLIFE 
40cm
με σχάρα

Πιατέλα 
INVITATION 
31cm

Σετ 4 τεμ. γυάλινα 
μπολ παγωτού με πόδι

Πιατέλα 32cm 
PATISSERIE

Γυάλινο βάζο 
11x15cm

Γάστρα πυρίμαχη 
Νο32 με καπάκι

Γάστρα με σχάρα

Σαλατιέρα 
23cm γυάλινη

Κούπα κεραμική 
250ml

Τουρτιέρα 32cm 
με πόδι & καπάκι

Κούπα BONE βαρελάκι 340ml
ή ίσια 325ml

Γιουβετσάκι 
πυρίμαχο 15cm 
ατομικό

Καπάκι για 
γιουβέτσιάκι

Γυάλινο 
πυρίμαχο 
ταψί 5lt

36x26cm 42x32cm



€2.70

€29.80

€1.70 €4.80 €2.50

€3.20

€1.70

€2.98

€16.90

€5.30 €9.80

€2.20

€2.90

€1.98

€2.80

€8.90

-25%

-30%

Από 20.03 έως 06.05 2019

Ξύλινος πλάστης 
ζαχαροπλαστικής

Τροχύλατος ξύλινος 
μανάβης με κεραμική 
επιφάνεια & 1 συρτάρι

Μεταλλικά αξεσουάρ κουζίνας

Χαρτοπετσετοθήκη Φρουτιέρα 
Βάση μαγειρικού 
σκεύους 

Ξύλινη επιφάνεια 
κοπής τροφίμων

Χαρτοπετσέτες 
πολυτελείας 
38x38cm 40 τεμ.

Υγρή παραφίνη 1lt 
άοσμη & άχρωμη 

Σετ βαζάκια 
μπαχαρικών 
σε inox 
περιστρεφόμενη 
βάση

Ξύλινος δίσκος 
σερβιρίσματος 
CUCINA

Σετ 3 τεμ. 
φαγητοδοχεία 
CURVER 
takeaway 
1,1lt

Πιατοθήκη 
νεροχύτη

Δίσκος σερβιρίσματος 
πλαστικός στρογγυλός
ή τετράγωνος

Ποτηρόπανα 
βαμβακερά 
σετ 2 τεμ.

Πιατοθήκη 
μεταλλική με δίσκο 
& κουτουταλοθήκη



€2.32

€1.10

€11.90

€0.86

€1.40€9.80

€7.90

€1.10

-25%

-30%

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

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

Πιάτα ρηχά ή βαθιά 27 
τεμαχίων κατάλληλα και 
για φούρνο μικροκυμμάτων

Καπάκια
για ποτήρι 
freddo
OKI DOKI
36 τεμ. 
διάφανο

Κάδος απορριμμάτων 
COMPATTA 35lt

Στην προσφορά -25% συμμετέχουν τα σκεύη αλουμινίου S1, S3, S14, F17, S19, S20 και οι σακούλες 
απορρυμμάτων EASY PACK, NATURE FRIENDLY μεγάλες, EASY PACK μεγάλες αρωματικές, ULTRA STRONG 
αρωματική μικρή και οι WC αρωματικές μικρές με χερούλια

Φιαλίδιο 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
190γρ.με 
εσωτερικό 
περιοριστή ροής

Ποτήρια freddo 
OKI DOKI 36 τεμ. 
διάφανο

Καρότσι 
αγορών 
30x20x60cm

Καμινέτο 
CALFER GAS 
πλαστικό

Ποτήρια νερού 
MORNOS
50 τεμ.
διάφανα
ή λευκά

€2.84

€1.39
€1.40

€2.65

€2.07

€1.75

€1.26

€3.47

€3.78

€1.85

€1.87

€3.78

€2.95

€2.50

€1.80

€4.95



€2.08

€0.92

€2.12

€2.38

€3.38

€X.XX

€4.70

€14.90

€2.90

€0.98

€3.90

Από 20.03 έως 06.05 2019

Σκούπα 
πολυτελείας 
ίσια Νο119 
ΚΥΚΛΩΨ

Κοντάρια 
ΚΥΚΛΩΨ

Ξύλινο 

Αλουμινίου με 
χονδρή βίδα 

Σφουγγαρίστρα 
επαγγελματική 
300gr Νo309 
ΚΥΚΛΩΨ

Kουβάς
ΝΕΙΛΟΣ

Στίφτης
ΝΕΙΛΟΣ

Γάντια latex 
μιας χρήσεώς 
ELIOS 100 
τεμ. S-M-L

Φαράσι 
ορθοπεδικό 
με σκούπα 
ΚΥΚΛΩΨ

v

v

Προϊόντα SCOTCH BRITE

Προϊόντα SMARΤ ΗΟΜΕ

Σφουγγάρι για 
σχάρες

Σφουγγαράκι κουζίνας 
αντιβ/κο

Σφουγγαράκι κουζίνας 
αντιβ/κο 2+1 δώρο

Σφουγγάρι 
extreme

Κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 

Σακούλες απορριμμάτων 
γίγας ασημί 

Κουβά με στίφτη*

€0.66

€1.29

€1.33

€1.30 €5.03 €3.38

€1.35 €0.78€1.02

€1.98

€2.04

€2.00 €7.74 €5.20

€2.07 €1.20

€1.68 €2.10

€0.62 €0.78

€1.16 €1.45

€2.08 €2.60

€2.38 €2.98

-35%
*

-20%
*

Σφουγγαρίστρα 
μικροϊνών

Σφουγγαρίστρα

Πανάκια color 
σετ 3 τεμ. 

Σπογγοπετσέτες
ρολό 150cm

Σφουγγαράκι 
γενικής χρήσης 
σετ 3 τεμ.

Πανάκια microfibra 
σετ 3 τεμ.



€1.30

€2.20

€1.50

€1.80

€2.90 €2.70 €2.70

€X.XX

€4.70 €0.85

€24.90

€19.50

€14.90

€15.90€25.90€13.90

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

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

Σετ 4 τεμ. 
κρεμάστρες 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Συλλέκτης υγρασίας 
για συρτάρια

Σετ 3 τεμ. κρεμάστρες 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ σπαστές 
περιστρεφόμενες

Σετ 3 τεμ. 
κρεμάστρες 
βελουτέ

Θήκη 
φύλαξης 
ρούχων

Απλωστρα 18 μετρών αλουμινίου 
με μεταλλικά πόδια

Ατμοσιδερώστρα 
120x40cm SOLID

Ατμοσιδερώστρα 
110x32cm

Σιδερόπανο Μεγάλα πλαστικά 
μανταλάκια 24 τεμ. 
ΚΥΚΛΩΨ

Καλάθι 
ρούχων 
40x30x54cm

Καλάθι 
ρούχων

60x45x30cm 38x34x38cm 70x45x15cm 49x33x58cm

43x27x51cm



€3.30

€19.50

€5.80

€3.90 €5.50

€5.90

€1.30

€7.90 €29.90

€3.50

€10.50 €15.50

€2.20

€3.98

€2.45

€10.90

€10.50 €3.90

Από 20.03 έως 06.05 2019

Κουρτίνα μπάνιου 
180x200cm

Μπουρνούζι unisex 
βαμβακερό

Καλαθάκι με καπάκι
29x15,5x15,5cm

Καλάθι τακτοποίησης bamboo

Καπάκι τουαλέτας μαλακό

Σφουγγάρι 
μπάνιου 
σιλικόνης 
γίγας

Πενταλ 5lt

Τηλέφωνο μπάνιου
με spiral 120cm

Ζυγαριά 
μπάνιου 
Babοo 
ηλεκτρονική

Σετ 3 τεμ. 
κάλτσες 
ανδρικές, 
γυναικείες
ή παιδικές

Πιγκάλ

Σφουγγάρι μπάνιου 
αντιβακτηριακό 1+1 δώρο

Χαλάκι μπάνιου 80x50cm

Παπούτσι 
casual

Γυναικείο 31x21x12cm27x17x10cmΑνδρικό

€11.00



€24.90

€4.48

€7.90

€3.30

€8.90

€12.50

€2.20

€29.90

€15.50 €24.90

€4.98€3.90

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

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

Κάρβουνα 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
4.5kg

Διακοσμητικό γλαστράκι
με λουλούδια

Σχάρα 
ψησίματος 
35x40cm

Γλάστρα φλυτζάνα

30x24x16cm 25x20x13cm

Φυτόχωμα GIARDINI 20lt

Σακ βουαγιάζ
με ρόδες
& χειρολαβη

Συρταριέρα 
πλαστική

Ποτιστήρι 
κήπου 6lt

Ψησταριά 
μπάρμπεκιου 
86x69x54cm

Λάστιχο 
σπιραλ 
7,5 μέτρα

68x36x34cm 63x34x33cm



€11.50 €11.90

€15.20 €21.00 €22.00

€14.80 €14.90

Από 20.03 έως 06.05 2019

Φινέτσα ΑNNA RISKA

Ημίδιπλο Υπερδιπλο 
€17.90 €24.80 €27.00

Κουβερλί με 2 μαξιλαροθήκες Μαξιλάρι ανατομικό
memory foam
με αφρό μνήμης

€9.90

Κουβερλί μονόχρωμο FAMILY Κουβερτα πικέ

Σετ σεντόνια ΗΟΜΕ & YOU

160x240cm 160x240cm

Μονά Διπλά Υπερδιπλα

220x240cm 220x240cm

€17.90



€6.90

€8.50

€12.90

€5.90

€17.50

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

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

Βαμβακερά ριχτάρια 

Λευκά είδη από ίνες bamboo 

Πορτατίφ 

Μαξιλάρι ανατομικό
memory foam
με αφρό μνήμης

Κορνίζα αντικέ

10x15cm • €3.30λ.
13x18cm • €3.70λ.
15x20cm • €3.90λ.

€9.90

Σκαμπό με ξύλινα πόδια 
29x31cm

Μαξιλάρι 50x70cm
με γέμιση 650gr

90x200x30cm

Αδιάβροχη μαξιλαροθήκη 
50x70cm

160x200x30cm

Για διθέσιο καναπέ 
180x230cm

Για τριθέσιο καναπέ 
180x300cm

Μαξιλαροθήκη 
45x45cm για 
μαξιλάρι καναπέ

Γέμισμα μαξιλαριού 
45x45cm

€17.90 €21.90 €3.70 €3.10

Αδιάβροχο προστατευτικό στρώματος



€12.80

€6.90

€7.30 €4.30

€5.38

€15.90

€10.50

€2.98

€3.98

€24.70

€2.98

€6.80

Πλαστικές ντoυλάπες ΠΑΤΜΟΣ ή ΙΟΣ
ιδανικές για εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους

Από 20.03 έως 06.05 2019

Φανάρι
με κερί led 
14x14x32cm

Μαξιλάρι καρέκλας 
bamboo 45x45x8x60cm 
με πλάτη

Μαξιλάρι 
καράκλας 
ΙΘΑΚΗ 
102x45x5cm 
με πλάτη

Μαξιλάρι 
καρέκλας 
40x40x3cm

Φανάρι 
διακοσμητικό 
13.5x13.5x16cm

Μαξιλάρι 
καρέκλας 
94x43x5cm 
με πλάτη

Σετ 4 τεμ.
μαξιλάρια 
καρέκλας με ρέλι 
40x40x2cm

Μαξιλάρι PANAMA καναπέ

Tραπεζομάντηλο αλέκιαστο 

60x60cm 45x45cm

€4.50
Στρογγυλό 140cm

€4.50
140x140cm

€5.50 
150x180cm

€6.50
150X220cm



€7.80

€8.80

€9.90

€24.70 €45.00

€39.00

€2.98

€6.80

Πλαστικές ντoυλάπες ΠΑΤΜΟΣ ή ΙΟΣ
ιδανικές για εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους

Μονόφυλλη ΙΟΣ
89x36x42cm
με 2 ράφια

Δίφυλλη ΠΑΤΜΟΣ 
89x72x42cm
με 2 ράφια

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

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

Πατάκι baboo 
65x130cm

Τραπέζι πλαστικό ΜΥΚΟΝΟΣ 140x85cm

Σκαμπό rattan

Καρέκλα 
πλαστική 
ΝΑΝΤΙΑ
με μπράτσα

Χαλάκι πλαστικό 
spaghetti 
45x75cm

Χαλάκι CHINDI 
70x140cm



Από 20.03 έως 06.05 2019

€17.90 €16.60€32.90

€54.00

€33.00

€13.50

€49.00

€54.00

Τραπέζι στρογγυλό 60cm 
μεταλλικό με τζάμι

Κούνια 
διθέσια 

Πολυθρόνα μεταλλική rattan

Ομπρέλα
κήπου
3 μέτρων
με μανιβέλα

Κιόσκι 3x3x3,20m 
με ατσάλινο σκελετό

Τραπέζι μεταλλικό με τζάμι

Τραπέζι μεταλλικό με τζάμι 140x80cm

100x65cm 

Βάση ομπρέλας 
τσιμεντένια 15kg


