ρές
ο
φ
σ
ο
ρ
Π

, τον μαθητή
για το σπίτνι φοιτητή!
και το

από 31.08 έως 17.10.22

Νέα σειρά μαγειρικών σκευών με
αντικολλητική επίστρωση stone για
υγιεινό μαγείρεμα, με τέλεια γεύση

Κατσαρόλα Νο24

€21.00

Κατσαρόλα Νο28

€26.90

Γαλατιέρα Νο18

€13.90

Κρεπιέρα Νο24

Wok Νο28

€10.70
€15.90

Τηγάνι Νο20

€8.90

Τηγάνι Νο24

€11.20

Τηγάνι Νο26

€12.60

Τηγάνι Νο28

€13.95

Τηγάνι Νο30

€15.50

Ηλεκτρικό κουζινάκι
IZZY με 2 εστίες και
φούρνο 28lt

Τοστιέρα ANKOR
750W

€88.00
Καφετιέρα
SINGER

€21.80

Βραστήρας inox ΤΝS
1.8lt

€10.90
Πολυκόπτης TNS
400W

€15.90

€13.30
Βραστήρας
PYREX 1,7lt 2200W

€21.50

Φραπιέρα ΤΝS
100W

€21.80
Multi IZZY 600W
με τριπλό μαχαίρι

€26.90

Tοστιέρα PYREX
800W με αποσπόμενες
πλάκες

€21.50

€2

Ηλεκτρικό μπρίκι ΤΝS
800W

€11.80

€1

Ηλεκτρονική γυάλινη
ζυγαριά κουζίνας 5kg

€8.90

€

Ηλεκτρική σκούπα
stick 2 σε 1 SINGER
• Ισχύς: 600W
• 2 σε 1 ηλεκτρική σκούπα stick
και σκουπάκι
• Φίλτρο HEPA: F8
• Ισχύς απορρόφησης: 1110W
• Χωρητικότητα κάδου: 0,6L
• Κυκλωνική τεχνολογία με κάδο
• Για στεγνές επιφάνειες
• Μήκος καλωδίου 4.8 μέτρα
• Εξαρτήματα: Extra πέλμα Turbo &
ακροφύσιο για γωνίες

Σίδερο ατμού SINGER
2400W με κεραμική
αντικολ/κή πλάκα

€22.00

Κουρευτική μηχανή
ΙΖΖΥ 2σε1
PRO HC 100

€19.50
Αλκαλικές μπαταρίες
VARTA 6 τεμ. ΑΑ ή ΑΑΑ

€39.00

Σεσουάρ μαλλιών
2000W με δύο στόμια
& φυσούνα

€21.50

Ισιωτική
πρέσσα μαλλιών
Hair System IZZY

€13.90

Ηλεκτρολογικό υλικό και όλες οι λάμπες
ΕUROLAMP με έκπτωση 20%*

-20%

€3.30

από 31.08 έως 17.10.2022

Φριτέζα εμαγιέ Νο 24

Χύτρα Ταχύτητας
IZZY Family 8Lt

• Aπό υψηλής ποιότητας
ανοξείδωτο ατσάλι
• Κατάλληλη για όλες τις εστίες
• Eργονομικές λαβές
• Ρυθμιζόμενη βαλβίδα
πίεσης 2 θέσεων
• Εξοικονόμηση χρόνου
μαγειρέματος έως και 70%

€65.00

• Πιστοποίηση ασφαλείας από
την TUVR heinland

€13.50

Σετ φαγητού κεραμικό 18 τεμ.

Κόκκινο

€39.50

Μαύρο ή γκρι

€37.50

Σετ φαγητού πορσελάνης 18 τεμ.

Μπολ
δημητριακών
stone

€31.90

€2.60

€2.25

Σετ 3 τεμ. ποτήρια
νερού canvas

Κούπα - θερμός
350ml

Σετ 6 τεμ.
ποτήρια νερού ματ

€4.10

€2.50

Μπολ πορσελάνης
cozy με λαβές

€11.00

Φρουτιέρα µεταλλική
26x26x10cm
µε ξύλινη βάση

Χαρτοπετσετοθήκη
µεταλλική µε ξύλινη
βάση

Χαρτοπετσετοθήκη
µεταλλική
µε ξύλινη βάση

€6.95

€5.10

€2.50

Ψωµιέρα µεταλλική
30.5x20.7x15.1cm

Ψωµιέρα µεταλλική
33.5x17.6x12.2cm
µε bamboo καπάκι

€19.50
Bάζo καφέ ή ζάχαρης
µεταλλικό

€19.50
Bάζo καφέ ή ζάχαρης
µεταλλικό µε bamboo καπάκι

€5.00

τιμή τεμαχίου

€5.00

τιμή τεμαχίου

Κούπα πορσελάνης 380ml

€2.95

Ατοµική καφετιέρα
γαλλικού καφέ
350ml

€3.60

Κούπα πορσελάνης 320ml

€2.60

από 31.08 έως 17.10.2022

€2.95

Αντικολλητικό ταψί
Duboko NAVA

Ταψί για 6 muffins
nature NAVA

40x28x7cm

34x26x6cm

€8.90

€6.95
Πιατοθήκη 44x33x11cm
µε δίσκο & κουταλοθήκη

Αντικολλητικό μπρίκι
Duboko NAVA 480ml

€4.40

€13.30

Βάση κοπής
από bamboo

33x24cm

€5.90

Πιατοθήκη
νεροχύτη λευκή

€4.80

Σουπλά κοπής
20x30cm

Μαχαίρι κουζίνας
ΚΑΪΜΑΝΟ

€2.80

€1.45

€

39x28cm

€7.50

Σετ καμινέτο
& φιαλάκι ΚΑΛΗΜΕΡΑ

€18.20

€

€3.90

Φιαλάκι
ΚΑΛΗΜΕΡΑ
500gr

€3.68

Φιαλάκι
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
190gr

€1.10

€

Σετ μαχαίρια
κουζίνας 6 τεμ.

€3.50

€

SANITAS bake
με έκπτωση
30%*

-30%

Μεμβράνη SANITAS
30 ή 50m
με έκπτωση 25%*

Η τιμή αφορά τα 30m

σφουγγαράκια κουζίνας
SANITAS
με έκπτωση 30%*

Πετσέτα καθαρισμού
VILEDA σετ 3 τεμ.
με έκπτωση 30%*

Η τιμή αφορά το hygiene fresh
3+2 δώρο

Η τιμή αφορά τα
18 φύλλα

-30%
€2.18
€3.12

€1.78
€2.37

€1.85
€2.64

Wettex με έκπτωση 25%*

Σφουγγαράκι
κουζίνας classic
SCOTCH BRITE 2+1 δώρο
με έκπτωση 40%*

To ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για το Νο2 και Νο3

-30%
€1.93
€2.75
Πετσέτα WETTEX
microfibre power 2 τεμ.
με έκπτωση 25%*

To ποσοστό έκπτωσης ισχύει
& για το μονό classic

-40%

Νο1 classic
2+1 δώρο

€1.58
€2.64

Μαγικό ρολό
150cm

€2.04
€2.72

€3.71
€4.95

VILEDA με έκπτωση 35%*

γάντια VILEDA
universal
με έκπτωση 35%*

Σφουγγαρίστρα
με μικροΐνες ή max 2 τεμ.
SCOTCH BRITE
με έκπτωση 40%*

-35%

-35%

Η τιμή αφορά
των μικροϊνών

Σφουγγαρίστρα
classic
1+1 δώρο

€1.35
€2.08

€2.96
€3.95

Σετ κουβάς
με στίφτη

€5.02
€7.73

€8.39
€12.90
Σκούπες VILEDA
2in1 ή 3in1
με έκπτωση 20%*

ΚΥΚΛΩΨ με έκπτωση 15%*

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για το
κοντάρι αλουμινίου με χοντρή βίδα

H τιμή αφορά την Classica 2in1

-40%
€4.05
€6.75
Κοντάρι σκούπας
ή σφουγγαρίστρας
super VILEDA
με έκπτωση
25%*
H τιμή αφορά το
κοντάρι σκούπας

Σκούπα
μαγνητική
Νο101

Φαράσι
ορθοπεδικό

Bαθύ φαράσι
με λάστιχο

Κoυβάς
Νο221

€1.87 €2.51 €1.09 €1.43
€2.20
€2.95
€1.28
€1.68

€5.32
€6.65

από 31.08 έως 17.10.2022

€2.09
€2.78

Όλα ταχτοποιημένα!

€9.90

€25.90

Ραφιέρα αποθήκευσης
32x44x85cm

Τροχύλατος μεταλλικός
μανάβης 3 θέσεων

€12.70
Μεταλλικό τρόλεϊ
41x23x63cm 3 θέσεων

€33.50

€18.90

€12.50

Ντουλάπα πλαστική LINEAR
68x39x90cm δίφυλλη με ράφι

Συρταριέρα πλαστική
με 4 συρτάρια

Καρότσι μεταφοράς
τροφίμων

Κουτί αποθήκευσης

6lt

13lt

€3.10

7.5lt

€4.90

Κουτί
αποθήκευσης
30lt

€3.20
Κουτί
αποθήκευσης
95lt

€9.80

Παπούτσι casual
γυναικείο ή ανδρικό

17lt

€2.10
Κουτί
αποθήκευσης
52lt

€8.20

€12.50

Καλάθι τακτοποίησης

€18.90

Σετ κάλτσες ZEPPA

Ανδρικές 5 τεμ.

Παιδικές 3 τεμ.
σοσόνι ή ημίκοντες

€3.70

€2.70

από 31.08 έως 17.10.2022

Ανδρικό μπόξερ σετ
2 τεμ.

€5.80

Χαλί εισόδου

Damaskos
50x75cm

Κύκνος
40x60cm

€5.98

€4.50
Κουρελού Δελχί

50x80cm

€2.50
Εµπλουτισµένο
φυτόχωµα
ANTHEASOIL
20lt

Porto
40x60cm

€3.60

Χαλάκι Dream
60x140cm

60x140cm

€4.90
Παραφινέλαιο
1lt

€13.98
Σακούλες απορριμμάτων
freshler μικρές για
καλαθάκια 30 τεμ.
με έκπτωση 25%*

Κάδος απορριμμάτων
35lt με πεντάλ

€3.20

€3.40

σακούλες απορριμάτων SANITAS
με έκπτωση 25%* Εξαιρούνται οι μικρες 30 τεμ.

Οι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα

€0.86
€1.15
Σακούλες απορριμμάτων
freshler 52x75cm ή
70χ95cm 10 τεμ.
με έκπτωση 20%*
H τιμή αφορά την 52χ75cm

Αρωματικές easy pack
20 τεμ. μεγάλες
με χερούλια

€2.24
€2.98

Easy pack
20 τεμ. μεγάλες
με xερούλια

€2.10
€2.80

€1.36
€1.70

€11.80

€23.90
Απλώστρα 18m αλουμινίου
με μεταλλικά πόδια

€13.70

€0.98

Απλώστρα 18m
μεταλλική VULCANO

Μεγάλα πλαστικά
μανταλάκια 24τεμ.

€20.50

€27.60

Σιδερώστρα ατμού
110x32cm

Σιδερώστρα ατμού JENNY
110x38cm

€4.98
Σιδερόπανο 50x140cm
με λάστιχο & βάτα

€1.95
Σετ 3 τεμ. κρεμάστρες ρούχων
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ σπαστές περιστρεφόμενες

€12.50
Kαλάθι ρούχων 65lt
44x35x52cm

€1.78
Σετ 4 τεμ. κρεμάστρες ρούχων
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

από 31.08 έως 17.10.2022

Πετσέτες ANNA RISKA
Χεριών 30x50cm

€1.35

Προσώπου 50x90cm

€3.90

Μπάνιου 70x140cm

€8.40

€15.90
Σετ κουρτίνα μπάνιου
& πατάκι μπάνιου

€3.90

€6.70

Κουρτίνα μπάνιου
180x180cm με 12 κρίκους

Πατάκι μπάνιου Candies
50x80cm

•Eυανάγνωστη οθόνη
και μεγάλο πλατό
• Ζυγαριά για έως και 150
κιλά με ακρίβεια 100 γρ.

€12.90
Ψηφιακή ζυγαριά
μπάνιου TEFAL Essential

€7.90
Σετ τηλέφωνο μπάνιου με spiral
150cm & 5 λειτουργείες

σφουγγάρια μπάνιου
LIFOPLUS με έκπτωση 20%*

€11.50
Πεντάλ μπάνιου 5lt
μεταλλικό

€5.70
Πεντάλ πλαστικό
ΚΥΚΛΩΨ

€7.90

€5.80

Καπάκι τουαλέτας
μαλακό

Πιγκάλ μεταλλικό

€3.80
Πιγκάλ πλαστικό
ΚΥΚΛΩΨ

€80.00

Παπουτσοθήκη
192x45x33cm με 6 ράφια

€11.50
Μεταλλική παπουτσοθήκη ραφιέρα 62x20x79cm

€82.00
Στήλη μπάνιου
190x30x32cm

Κουβέρτα εμπριμέ fleece

Κουβέρτα fleece

€12.50
200x220cm

€7.90
150x200cm

€12.50
200x220cm

€8.90
150x200cm

Σεντόνια ΑΝΝΑ RISKA
διπλής όψεως με microfibre

€14.90
Ημιδιπλα

€18.90
Υπερδιπλα

Σεντόνι & μαξιλαροθήκες
HOME & YOU με ή χωρίς λάστιχο

Σεντόνι υπέρδιπλο
με ή χωρίς λάστιχο

€10.90
Σεντόνι διπλό
με ή χωρίς λάστιχο

€9.90
Σεντόνι μονό
με ή χωρίς λάστιχο

€7.90
Μαξιλαροθήκες σετ 2 τεμ.

€3.95

€12.90
Μαξιλάρι ύπνου 50x70cm
ΑΝΝΑ RISKA µε υφασμα 100%
βαμβακερό & 7denier silicon γέμιση

€129.00

€118.00

Στρώµα ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
120x200cm

Κρεβάτι μεταλλικό LINA
120x200cm

Επίστρωμα καπιτονέ βαμβακερό
Ημίδιπλο
Υπέρδιπλο
100x200cm
160x200 + 40cm +40cm

€12.95

€9.98

Μαξιλαροθήκη σετ 2 τεμ.
50x70cm

€6.30
€5.50

Αδίαβροχο προστατευτικό
στρώματος 120x200 + 35cm

Μαξιλάρι ύπνου
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 50x70cm

€13.90

€7.90
Κουρτινόβεργα
μεταλλική
120x210cm

€12.90
Κουρτίνα δωματίου
140x260cm

€25.50
Καλόγερος μεταλλικός
173cm

€12.40
Κρεμάστρα ρούχων
τροχήλατη
74,5x41,5x157cm

Mεγάλες προσφορές

Ξύλινη συρταριέρα
68x40x82.5cm με 4 συρτάρια

€76.90

Kαρέκλα τραπεζαρίας

Ξύλινη παπουτσοθήκη
60x30x83.5cm με 4 ράφια

€24.50

€55.50

Έπιπλο τηλεόρασης 120x40x43.5cm
με 2 συρτάρια & 1 ράφι

€75.00

Ξύλινη βιβλιοθήκη 60x24x170cm
με 2 ράφια & ντουλάπι

€55.90

Σετ τραπέζι 110x70x76cm
με 4 καρέκλες

€180.00

€

για το φοιτητικό σπίτι
Τραπεζάκι μεταλλικό

Τραπεζάκι 39,5x41,5cm
με αποθηκευτικό χώρο
από μέταλλο & ξύλο

€21.00

Μεγάλο

€15.90

Μεσαίο

Μικρό

€12.50

€7.90

Τραπέζι σαλονιού
120x60x45cm

€56.00

Καναπές - κρεβάτι
190x86x85cm

€189.00

Βιβλιοθήκη 6 θέσεων
180x44x29cm

€62.00

Bοηθητικό τραπεζάκι για
καναπέ 40x60x70cm

€23.90

Tραπεζάκι 40x45cm ξύλινο
με μεταλλικά πόδια

€21.00

Βάση γραφείου
μεταλλική δίχτυ

€3.20

Αριθμομηχανή

Συρραπτικό τανάλια

€1.80

€3.80

Α4

B5
€1.40

2 θεμάτων €1.45

2 θεμάτων €1.90

3 θεμάτων €1.98

3 θεμάτων €2.60

4 θεμάτων €2.45

1 θέμα

4 θεμάτων €3.30

Ντοσιέ σούπλ
Α4

20 ζελατίνες

€0.30

€1.00

Ψαλίδι
χαρτοκοπτικής

Διαβήτης

€0.75

€1.60
Ντοσιέ PRESPAN
25x35cm με λάστιχο

Τετράδια σπιράλ GLOBUS

Φάκελος Α4
με κουμπί

Ντοσιέ Α4
με 4 κρίκους

€0.60

€0.72
Αυτοκόλλητο
ρολλό διάφανο
45x200cm

€4

Αυτοκόλλητα
καλύμματα βιβλίων
50x36cm 10 τεμ.

40 ζελατίνες

€1.40

€0.95
Σετ
γεωμετρίας

€0.70

€2.00

€

Ξύστρα
βαρελάκι
πλαστική

€0.30

€

25%
ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η*

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΑ >
* Στην ενέργεια συµµετέχουν όλα τα είδη BIC ®,

BIC® Kids & Tipp- Ex ® . Εξαιρείται το στυλό Cristal Medium

Γραφική ύλη FABΕR CASTELL

Μολύβια
blister
5+1 δώρο

€4.30

Μολύβι
μηχανικό
0.7mm
με μύτες

Μολύβια
4τεμ.
με γόμα

€1.50

Μολύβια με γόμα
12 τεμ.
THE LITTLIES

€1.70
Μπλόκ Ακουαρέλλας
Νο3, 12 φύλλων

Σετ στυλό
gel 5 τεμ.

€1.60

€2.10

€2.20

Γόμα ξύστρα

€1.60

MR COLOUR 12 τεμ.

Μαρκαδόροι λεπτοί

Μαρκαδόροι Jumbo

€1.20

€2.25

Πλαστελίνη 11 χρώματα
LUNA

€1.90

Νερομπομπογιές

€1.78

€1.58

από 31.08 έως 17.10.2022

Λαδοπαστέλ

€1.30
Τετράδιο “Ο Γραφούλης
και η Γραφούλα” Νο1

Κόλλα UHU

Υγρή 35ml

€1.95

Στυλό
gold
4+1 δώρο

Stick 8,2gr
2+1 δώρο

€2.32

€6.30

FUN TO FUN TO

S OOL
S OOL
Φαγητοδοχείο inox
20x14.6x8cm 900ml

€6.50

Φαγητοδοχείο inox
15x9cm 700ml
Φαγητοδοχείο inox
16x7,8x8cm 1000ml

€5.30

Φαγητοδοχείο inox
17x12.8x5cm 750ml
Ανοξείδωτο φαγητοδοχείο
15cm µε λαβή
€4.00

Ανοξείδωτο φαγητοδ

€4.20

Φαγητοδοχείο inox
15cm με λαβή

€7.50

Φαγητοδοχείο
2 θέσεων 920ml

€3.40

Φαγητοδοχείο με λαβές
με παιδικούς ήρωες κατάλληλο
& για φούρνο μικροκυμάτων

€6.90

Φαγητοδοχείο
για sandwich

Φαγητοδοχείο
Lunch

Φαγητοδοχείο με παιδικούς
ήρωες καταλληλο &
για φούρνο μικροκυμάτων

€1.95

€2.30

€5.20

Παγούρι αλουμινίου
με παιδικούς ήρωες 520ml

Παγούρι με καλαμάκι
με παιδικούς ήρωες 500ml

€4.95

€4.70

Ποτήρι νερού 340ml
πλαστικό

€0.96

οο φαγητοδοχείο
αβή

Παγούρι πλαστικό
750ml

€3.95

Παγούρι πλαστικό
680ml

Ισοθερμικό
τσαντάκι φαγητού

€2.95

€6.00

Παγούρι πλαστκό MUST
με καλαμάκι 500ml
Παγούρι αλουμινίου
MUST 500ml

€5.30

€3.40
€

σε κάθε µαθητή

Κασετίνα
βαρελάκι

€1.50

Εφηβικό σακίδιο
πλάτης

€4.90

Τετράδια σπιράλ 2 θεμάτων
60 φύλλων

Στυλό BIC Cristal 8+2 δώρο
με έκπτωση 25%*

€1.73
€2.30

A4

B5

€2.80

€1.90

Μαρκαδόροι GIOTTO
12 τεμ. turbo maxi

Μολύβια Νο2
FABER CASTELL 6 τεμ.

€1.80

BAG TO

S OOL

€3.20

σε κάθε µαθητή
και φοιτητή
MΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

Mε κάθε αγορά προϊόντων του φυλλαδίου µε την xtra card,
κερδίζεις µια συµµετοχή (1€ =1 πόντος/συµµετοχή)

30
20

ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΙΣΕ:

Παιδικά Smartwatches

∆ωροεπιταγές Cosmossport
για αγορά αθλητικών αξίας 100€
1 πακέτο οικιακών συσκευών για το νέο φοιτητικό σπίτι
Τοστιέρα PYREX, βραστήρας PYREX, Multi izzy, σίδερο ατµού SINGER, καφετιέρα espresso SINGER,
ηλεκτρική σκούπα stick SINGER, κατσαρόλα, γαλατιέρα και τηγάνι NAVA, σετ πιάτα 18 τεµ

Πίνακας 2 σε 1 μαγνητικός ή
μαρκαδόρου με αριθμούς

€9.90
Πίνακας 2 όψεων με τραπεζάκι
που μετατρέπεται σε βαλιτσάκι

€21.50

Παζλ δαπέδου 10 τεμ. με
αριθμούς, ζώα ή oχήματα

€5.90

σε κάθε µαθητή

Καρέκλες γραφείου από €48.00

Καρέκλα γραφείου
με μπράτσα

€48.00

Φωτιστικό
γραφείου 30cm

€7.60

Γραφείο ξύλινο
120x53x74cm
με συρτάρι & ντουλάπι

€78.00

Γραφείο με ραφιέρα ξύλινο και
μεταλλικά πόδια 90x50x113cm

€55.00
Γραφείο ξύλινο
80x48x75cm

€37.00

Όλη τη συλλογή επίπλων θα τη βρείτε στα καταστήματα:
• Max Ηροδότου και Μαυσώλου, Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο
• Κουνουπιδιανά, Χανιά • Happy Home, Μοίρες • Happy Home, Σητεία

από 31.08 έως 17.10.22

