
Από 04 Σεπτεµβρίου
έως 29 Οκτωβρίου
2019

Προσφορές καλύτερη

τιµή

Στην

€8.90 €11.50 €12.90 €13.90 €20.50
Τηγάνι Νο20   |   Τηγάνι Νο24   |   Τηγάνι Νο26   |   Τηγάνι Νο28   |   Κατσαρόλα Νο24

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

€9.90€9.90

Mε τριπλή αντικολλητική επίστρωση  σε βιοµηχανικό πάτο.

Κατάλληλα για εστίες γκαζιού, ηλεκτρικές, αλογόνου & κεραµικές

Κατάλληλα για πλύσιµο στο πλυντήριο πιάτων

Αντικολλητικά µαγειρικά σκεύη αλουµινίου ΑNKOR
µε εργονοµική αντιολισθητική λαβή σε σχέδιο ξύλου. Εσωτερικά PFLOUON “Πέτρα”. 

Γάστρα 36x26cm µε σχάρα Φριτέζα εµαγιέ No26 µε γυάλινο καπάκι 



€11.00 €11.50€11.00

€12.50€68.00

Από 20.06 έως 06.08 2018Από 04.09 έως 29.10.2019Ηλεκτρικά

Ηλεκτρική 
εστία ANKOR 
1500W

Βραστήρας TNS 1,8lt
2200W

Τοστιέρα ANKOR 
750W

Βραστήρας 
ANKOR 1lt 
1100W

Ηλεκτρικό κουζινάκι 
IZZY µε φούρνο 28lt 
& 2 εστίες

€14.50 €13.00 €15.90

€10.90 €7.50 €9.90

€17.90

€23.90

Καφετιέρα φίλτρου
piccolo IZZΥ

Multi IZZY 600W
µε τριπλό
µαχαίρι

Καφετιέρα φίλτρου TNS 800W 
για 12 φλυτζάνια

Ηλεκτρικό µπρίκι
ANKOR 400ml 
1000W

Φραπιέρα 
TNS
100W

Πολυκόπτης 
TNS 250W

Λεµονοστίφτης
TNS 25W

Ηλεκτρονική γυάλινη 
ζυγαριά κουζίνας



Όλες οι Λάµπες ΕUROLAMP 

-30%*€14.90 €2.77

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

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

Επιτραπέζιο ψηφιακό 
τηλέφωνο
µε αναγνώριση
κλήσεων

Σετ 4 τεµ. µπαταρίες 
ENERGIZER max
AA ή ΑΑΑ

€17.60€18.90

€15.90 €24.80

€45.00
€45.00

€14.90

Σίδερο ατµού PRIMO
µε κεραµική πλακα
2600W

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

Ψαλίδι για µπούκλες ROWENTA 25mm 
µε επίστρωση τουρµαλίνης keratine
& shine για µειώση του φριζαρίσµατος

Σεσουάρ µε φυσούνα
PRIMO 2000W

Ισιωτική πρέσσα ROWENTA
express liss wet & dry

Κουρευτική 
µηχανή ΙΖΖΥ 
10σε1 PG100

• γρήγορη προθέρµανση
• αποτελεσµατικό µε ένα πέρασµα

Σύστηµα σιδερώµατος IZZY
active steam black 2400W

• Πίεση  έως  3.5 bar
• 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

µε κεραµική πλάκα & δοχείο νερού 1,2lt, µε σύστηµα
refi ll για απεριόριστη αυτονοµία σιδερώµατος
Deep Steam 120gr/min 

Ηλεκτρικη σκούπα IZZY
V-100 compact power 



€5.70 €6.98 €4.50€2.38

Κρέατος
Νο 3103

Κρέατος
Νο 3105

Ψωµιού
Νο 2764

Μαχαίρι
ΚΑΪΜΑΝΟ

• Απόλυτα υγιεινό µαγείρεµα & τέλεια γεύση 
   σαν να µαγειρεύεται σε φυσική πέτρα
• Ανθεκτικό σαν πέτρα - Εύκολο καθάρισµα
• Υγιεινό µαγείρεµα χωρίς PTFE & PFOA Κατάλληλα για όλες τις εστίες

Φέρτε τη φύση στην κουζίνα σας!

Tαψί 

28x40x7cm

26x34x6cm

€6.90
€4.98

€13.50€5.90 €3.90
Γκριλέρα 28x28cmΜπρίκι 430ml Φόρµα κέικ 26x9,5cm

€1.25€2.90

Pressedwood 
Νο 2755, 
2756 ή 2757

€14.50 €2.50€48.00

Από 04.09 έως 29.10.2019Κουζίνα

Eπιφάνεια κοπής 23x37cm

Ταψί inox 40cm EASYLIFE
µε σχάρα

Χύτρα 
ταχύτυτας 7lt 
fast & eazy 
ΙΖΖΥ 

Φόρµα για muffi  ns 6 θέσεων 
26.5x18.5x3cm



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

€0.55 €0.75 €0.85 €3.30

€1.50 €1.10 €1.30 €2.70

€6.95 €6.50 €3.50

€1.30

€11.90

Kρασιού  Nερού

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

Πιάτα Tempered
COCONUT

Πιάτο ρηχό 27cm Πιάτο φρούτου 21cm Πιάτο βαθύ 20cm Σαλατιέρα 23cm 

Μπουκάλι 
νερού 1lt

Τουρτιέρα 
32cm πόδι
& καπάκι

Ποτήρι MAROCCO διάφανο Ποτήρι νερού
MAROCCO 350ml 
χρωµατιστά

Ποτήρι νερού σετ 3 τεµ.
ROME 315ml

Τουρτιέρα 
µε ανοξείδωτο 
δίσκο 33cm
& καπάκι

Μύλος 
µπαχαρικών 
14cm 
ακριλικός

Τιρµπουσόν

€1.50 €1.70€3.30 €4.98

Κούπα 
πορσελάνης 
COZY

Μπολ πρωινού πορσελάνης COZYΑτοµική 
καφετιέρα

350ml 800ml350ml 800ml



Ανοξείδωτο 
φαγητοδοχείο 15cm 
µε λαβή

€1.10 €2.32 €3.98

€9.80

€4.48

€5.50

Καρότσι 
µεταφοράς 
τροφίµων

Κάρβουνα 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 
4.5kg

Καµινέτο 
CALFER GAS 
πλαστικό

Φιαλάκι CORAL GAS 
190gr µε εσωτερικό 
περιοριστή ροής
2+1 δώρο

Ποτήρι νερού ΜΟΡΝΟΣ 
διάφανο ή λευκό
50 τεµ.

Πιάτα λευκά βαθιά ή ρηχά
27 τεµ. κατάλληλα
& για φούρνο µικροκυµάτων 

 Γάντια latex
100τεµ. S,M,L

€2.70 €2.60€1.50

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

€2.90

€7.90 €2.60

€9.90€11.50

€2.98€3.20
2 τεµ.3 τεµ.

Από 04.09 έως 29.10.2019

Ποτηρόπανα βαµβακερά
σετ 3 τεµ.

Κουζίνα

Πατάκι πιάτων microfi ber 
38x50cm

Φαγητοδοχείο 
freddo fresh 
ΚΥΚΛΩΨ

Φαγητοδοχεία 
σετ 4 τεµ.

Πιατοθήκη 
νεροχύτη

Πιατοθήκη µε δίσκο & θήκη
για µαχαιροπήρουνα

Ψωµιέρα



€1.93
€1.11

€4.98

-35%*

Αλουµινόχαρτο 30m

∆οχείο φαγητού fun

Σακούλες τροφίµων
µεσαίες 50 τεµ.

Σκεύη τροφίµων
µε καπάκι 3x739ml

Σακούλες τροφίµων 
fun µικρές µε κλείσιµο 
ασφαλείας 10 τεµ.

Στην προσφορά -30% συµµετέχουν:
Όλα τα φαγητοδοχεία, η διαφανής µεµβράνη 30m
& οι σακούλες τροφίµων slide&lock 10τεµ. µεσαίες.

Στην προσφορά -35% συµµετέχουν: Αντικολλητικό χαρτί & αλουµινόχαρτο 2in1 8m,
όλα τα χαρτιά bake, όλα τα προϊόντα tefl on, γάντια νιτριλίου 50τεµ. ή ενυσχυµένα M-L,
τα σφουγγαράκια: tefl on,συρµατάκι µε λαβή, όλα τα Dishmatic & ο στίφτης κουβά.

Αντικολλητικό χαρτί 8m

Επιφάνεια προστασίας φούρνου 46x45cm

Γάντια γενικής 
χρήσης S-M-L

Σφουγγαράκι 
κουζίνας 2 τεµ.

Dishmatic 
σύστηµα καθαρισµού

Κουβάς µε στίφτη Κοντάρι 123cm

-30%

-35%*

*

*-35%

Προϊόντα KYΚΛΩΨ

Προϊόντα SCOTCH BRITE Προϊόντα WETTEX - VILEDA

Ορθοπεδικό φαράσι
ΚΥΚΛΩΨ

Κουβάς 2 θέσεων
µε στίφτη & ρόδες

Σκούπα πλαστική Νο104

Σφουγγάρι αντιβακ/κό
2+1 δώρο

Σακούλες απορ/των
colori 10 τεµ. µεγάλες

Σφουγγαρίστρα
σετ 2 τεµ.

Μαγικό ρολλό
150x25cm

Νο1 αυθεντικό
2+1 δώρο

Πετσέτες microfi bre
σετ 4 τεµ.

Σκούπα µαγνητική Νο101

Κοντάρι µεταλ/κό
µε επένδυση
& χοντρή βίδα

€1.33

€1.33 €3.82
€3.09 €1.63 €1.92

€2.04

€2.05 €5.88

€4.75 €2.50 €2.96

-30%*

-20%*

Στην προσφορά -20% συµµετέχουν: Oι σακούλες απορριµάτων γίγας +50% δωρεάν 
προϊόν & οι µεγάλες αρωµατικές +50% δωρεάν προϊόν 

Στην προσφορά -35% συµµετέχουν & τα wettex αυθεντικό νο2 &3

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

1.93
ΚΥΚΛΩΨ

1.11
€1.58

€2.14 €0.94
€1.50 €0.65



ΚΥΚΛΩΨ

€3.90 €3.90 €2.98 €9.90

€6.70€1.80 €1.50 €3.90

€11.80 €15.80 €9.90

€7.70

€2.70

€8.20

€5.80

€1.10

€3.30

€6.90€3.50

Από 04.09 έως 29.10.2018Μπάνιο

Πεντάλ 5lt Πιγκάλ 

Καλάθι ρούχων 30x30x60cm
από ύφασµα 

Πεντάλ Πιγκάλ

Εταζέρα
3 θέσεων

Υφασµάτινη κουρτίνα 
µπάνιου 180x180cm 
εµπριµέ

Τηλέφωνο 
µπάνιου 
1.20m

Καλάθι ρούχων LAUNTRY
από ύφασµα 

Συρταριέρα 
πλαστική
µε 4
συρτάρια

Τρόλεϊ τακτοποίησης
3 θέσεων 41x23x63cm 
συρµάτινο

Πετσέτες ANNA RISKAΠατάκι-βεντούζα
µπανιέρας φυσαλίδα 

Πατάκι µπάνιου ΑRTISTI ITALIANI 
40x60cm

Θήκη
υγροσάπουνου

Ποτήρι 
οδοντόβουρτσας Σαπουνοθήκη

Xεριών 30x50cm

Προσώπου
50x90cm

Μπάνιου
70x140cm



Σετ κάλτσες JEPPA ανδρικές 5 τεµ.

€13.90 €20.90 €15.90

€2.90 €1.30

€2.80

€5.50

€2.80

€4.50
€8.90

€11.00

€10.50

€1.98

€3.85

€3.60

€1.50

€4.98

€10.50

€9.90

€0.85

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

Απλώστρα Ιταλίας
18m µεταλλική

Απλώστρα
µπαλκονιού 10m LUSSO

Μανταλάκια
24 τεµ.
ΚΥΚΛΩΨ

Απλώστρα αλουµινίου 18m
µε µεταλλικά πόδια

Ατµοσιδερώστρα
GRANTE 120x38cm

Ατµοσιδερώστρα
110x32cm

Κρεµάστρες 
συρµάτινες 
σετ 12 τεµ. 

Κρεµάστρες 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ

Σπαστή
περιστρεφόµενη
σετ 3 τεµ.

Κλασσική
σετ 4 τεµ.

Σιδερόπανο
µε λάστιχο
& βάτα
50x140cm

Βαρύ χαλάκι
κουρελού
50x80cm

Χαλάκια εισόδου

Aνεµώνη 45x75cm Modo 60x40cm

Σετ σλιπ ή boxer 
ανδρικό JEPA 3 τεµ.

Ανδρικό 

Γυναικείο

Σετ κάλτσες γυναικείες/παιδικές 3 τεµ.

Welcome 60x40cm Κλειδί 60x40cm

Παπούτσι casual 



Zεστασιά, απαλότητα και άνεση
με φινέτσα ΑNNA RISKA

Π ά π λ ω µ α
µ ε  m i c r o f i b r e
δ ι π λ ή ς  ό ψ ε ω ς

Π α π λ ω µ α τ ο θ ή κ η
µε microfibre
διπλής όψεως

Σ ε ν τ ό ν ι α
µε microfibre
διπλής όψεως

Μονό 
160x220cm

Μονή Ηµίδιπλα

Υπέρδιπλο
220x240cm

Υπέρδιπλη Υπέρδιπλα

€22.00

€11.50 €12.80

€26.00

€14.50 €15.50



• Κουβέρτα flanel προβατάκι HOME CARE •

• Κουβέρτα fleece FAMILY •

Αντιαλλεργικά & αντιβακτηριδιακά 

• Λευκά είδη καπιτονέ
  ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ • ARTISTI ITALIANI •

Μονή 
160x200cm

Μονή 
150x220cm

Επίστρωµα
Mονό
100x200cm

Yπέρδιπλο 
160x200cm 

Θήκη
µαξιλαριού
50x70cm

Μαξιλάρι
ύπνου
50x70cm

∆ιπλή
220x240cm

∆ιπλή
200x240cm

€13.50

€4.50

€9.90 €3.70

€13.50 €4.68

€18.50

€5.50

Θήκη

Μαξιλάρι ύπνου
σετ 2 τεµ. 50x70cm €10.70



€2.90 €3.98 €2.98

€2.50

€1.70 €5.50 €4.75

€6.50 €7.90 €1.80

€3.80

€3.30

€16.50

€1.90 €5.00€4.90

Από 04.09 έως 29.10.2018Σχολικά

Παγούρι αλουµινίου
µε παιδικούς ήρωες

∆οχείο φαγητού µε παιδικούς 
ήρωες κατάλληλα για φούρνο 
µικροκυµάτων

Πίνακας 4 σε 1 για κιµωλία, 
µαρκαδόρο ή µαγνητικός

Παγούρι FD µε καλαµάκι
µε παιδικούς ήρωες

Παγούρι αλουµινίου MUST 
µε καλαµάκι σε διάφορα 
χρώµατα   

Παγούρι πλαστικό MUST
µε καλαµάκι σε διάφορα χρώµατα   

Καρεκλάκι παιδικό
µε παιδικούς ήρωες

Τετράδιο πρώτης γραφής
Ο Γραφούλης και η Γραφούλα
στην πρώτη Τάξη Νo1 ή Νο2

Ξύλινο 
αριθµητήριο

Εκπαιδευτικό 
ξύλινο ρολόι

Τέµπερες 
RONY
12 χρώµατα

Σακίδιο
πλάτης
εφηβικό Κασετίνα βαρελάκι

Ισοθερµικό τσαντάκι φαγητού 

Φαγητοδοχείο 920ml
µε 2 clips

Φαγητοδοχείο
για σάντουιτς



Μαρκαδόροι GIOTTO
12 τεµ. turbo maxi Νεροµποµπογιές 12 τεµ. 

€1.20 €1.00

€1.45 €1.60 €2.00 €1.90 €1.40 €1.40€1.80

€1.76 €0.76€1.32 €2.08

€1.50€1.60 €0.60

€1.60

€0.75 €0.90 €1.20€1.65

€1.04

€2.70

2 θέσεων 60 φύλλα1 θέσης 30 φύλλα 20 ζελατίνες 40 ζελατίνες

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

Γραφική ύλη FABER CASTELL

Τετράδια σπιράλ Α4 ή Α5
PRESPAN από 1 έως 4 θέµατα

από €1.20

Ντοσιέ PRESPAN 25x35cm
µε λάστιχο

Τετράδιο σπιράλ Β5 FAIRYTALΕ Ντοσιέ σούπλ Α4

Μολύβια
µε γόµα
σετ 3 τεµ.

Μολύβια
σετ 6 τεµ.

Στυλό
4+1 δώρο

Σετ στυλό
5 τεµ. gel

Γόµα
καπάκι
5 τεµ. Γόµα - ξύστρα 

Σετ µηχανικό µολύβι
µε µύτες & γόµα 

Γραφική ύλη BIC

Ξυλοµπογιές kids 
tropicolors 12 τεµ.

Μαρκαδόροι kids
10+2 δώρο 

Σετ 4 τεµ. στυλό
crystal µπλε

Σετ 2 τεµ.
mini γόµες

∆ιορθωτική ταινία 
TIPPEX 2 τεµ.*

Μολύβια
µε γόµα
LUNA 12 τεµ.

MR COLOUR

Μαρκαδόροι 12 τεµ.
ψιλή γραφή

Μαρκαδόροι Jumbo
12 τεµ.

Ξυλοµπογιές
12 τεµ.



€1.50

€1.50 €0.80

€1.50 €12.90

€0.98

€1.00

€1.40

€1.90 €1.98

€3.90

€2.98

€2.70

€0.90€0.40 €1.90 €0.70€0.55

Από 04.09 έως 29.10.2018

Μπλοκ ζωγραφικής 
20x30cm 40 φύλλων

Πλαστελίνες ΕLFA
µε καουτσούκ
χωρίς γλουτένη

Μπλοκ ακουαρέλας Νο3
12 φύλλων

Μπλοκ ζωγραφικής µε έτοιµα 
προσχέδια 17x25cm 16 φύλλα

Μπλοκ για κολάζ 
25x35cm 10 φύλλων 

Ψαλίδι
χαρτοκοπτικής Συρραπτικό Ξύστρα βαρελάκι

Σετ 4 τεµ.
fl exi
γεωµετρικά ∆ιαβήτης

Καλαθάκι
πολλαπλών χρήσεων

Κόλλα UHU

Stick 8,2gr
2+1 δώρο 12x7cm µε καπάκι

5lt

52lt

30lt

11x7cm

8lt

Σε φύλλα
50x36cm
10 τεµ.

Pολλό 45x500cm
Γενικής 
χρήσης 20ml

Αριθµοµηχανή τσέπης ∆ιάφανο αυτοκόλλητo
καλύµµα βιβλίων

€2.00

€2.00

Κουτί αποθήκευσης Κουτί αποθήκευσης

€5.98

€5.90

€7.20

Koυρτινόβεργα
επεκτεινόµενη
110-200cm φ16-19

Κουρτίνα µε κρίκους
µονόχρωµη



Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

€39.50

€21.00

€12.90

€29.90

€15.90

€17.50

€9.90

€23.50

€8.90

€102.00 €94.00

€29.00 €55.00

Ξύλινη παπουτσοθήκη
60x30x83.5cm
µε 4 ράφια

Ντουλάπα
υφασµάτινη
87χ45χ154cm  

Τραπεζάκι πτυσσόµενο

Επιδαπέδιος
καθρέπτης
158x45cm

Τραπεζάκι βοηθητικό 
από ξύλο & µέταλλο 
49.5x41.5cm

Καλόγερος
170cm
µεταλλικός 

Κεµάστρα ρούχων 
81x42x90.5
τροχύλατη 

Τραπέζι σπαστό 
80x50cm από
µέταλλο & ξύλο

Ράφι τοίχου ξύλινο 
100x23.5x3.8cm

Καναπές- κρεβάτι
208x96x92cm µεταλλικό

Στρώµα µονό ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 
90x200cm

Ξύλινη παπουτσοθήκη 
60x30x83.5cm
µε 4 ράφια

Συρταριέρα
68x40x82.5cm
µε 4 συρτάρια

Koυρτινόβεργα
επεκτεινόµενη
110-200cm φ16-19



Γραφείο MDF 90x50x75cm µε 2 συρτάρια
µε κλειδαριές & 1 ντουλάπι

Ξύλινη ντουλάπα 120x52x190cm
µε 3 φύλλα & 2 συρτάρια

Καρέκλα γραφείου µε πλαστική βάση, ρόδες, 
µπράτσα, ρυθµιζόµενο ύψος & πλάτη δίχτυ

Βιβλιοθήκη ξύλινη
60x24x170cm µε 3 ράφια  

Τραπέζι ξύλινο 120x80x75cm

Βιβλιοθήκη ξύλινη 60x24x170cm
µε 2 ράφια & 2 ντουλάπια

Καρέκλα γραφείου διευθυντική µε µπράτσα,
µε µεταλλική βάση & ρυθµιζόµενο ύψος

Βιβλιοθήκη ραφιέρα
60x30x126cm

Καρέκλα τραπεζαρίας από τεχνόδερµα
µε ψηλή πλάτη & µεταλλικά πόδια

Τραπεζάκι σαλονιού ξύλινο
120x60x45cm

Έπιπλο τηλεόρασης ξύλινο
120x40x43.5cm

€32.00 €28.60

€32.00

€39.00

€39.00€138.00 €38.00

€17.90 €39.00

€49.00

€42.00

Από 04.09 έως 29.10.2019


