
Από 20 Νοεμβρίου
έως 07 Ιανουαρίου

Γιορτινές 
προσφορές

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚEΣ ΜΠΑΛΕΣ

€25.90

€14.90

€1.60 €1.90

€1.30

€14.90

€18.90

€3.50 €6.50

210cm 

6cm 6 τεμ. 8cm 6 τεμ. 

10cm 2 τεμ. 

180cm

150cm

Δεντράκι σε πουγκί 60cm

Προβολέας LED 
Χιονισμένο

με κουκουνάρια 60cm

2020



Από 20.06 έως 06.08 2018Από 20.11 έως 07.01.2020Xριστουγεννιάτικα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΙΑΤΕΛΕΣ

€2.50 €2.90
23cm 26cm

10x10x12cm

Κηροπήγειο ρεσό

8,8x10cm 9,5x4x8 12x5x10

€5.90

€5.90

€2.20 €1.60

€2.20 €3.20 €1.70

€1.90

€11.80 €3.90€2.70 €6.30€3.80

€2.70

€3.30

18x17x8cm

9x11cm 11x15cm

Φανάρι 
14x14x30cm

Διακοσμητικός 
ελέφαντας

Κεραμική χριστουγεννιάτικη 
μπισκοτιέρα

Μεταλλικός δίσκος

24x36cm

22.7cm 19.5cm

19cm 18cm 33cm

Χριστουγεννιάτικη κούπα 
BONE 340cm



7,5x10cm 7,5x12,5cm 7,5x15cm

Γούρια για καλή χρονιά

Aπό €1.90

Διακοσμητικά κεριά μπαταρίας

€4.50 €4.80 €4.98

€4.98 €6.98 €9.98

€0.90 €6.98

€8.90 €3.20 €1.98 €4.98

€1.20

€6.90

Άι Βασίλης 
30cm 
Ελληνικά 
κάλαντα

Χριστουγεννιάτικες 
χαρτοπετσέτες 20 τεμ.

Χριστουγεννιάτικα φωτάκια

Άι Βασίλης 
καλαντούλης 
με μουσική 
17cm

Ελάφι 
λούτρινο 
30cm

Άι Βασίλης 
45cm

Τρίγωνα για 
κάλαντα

Φάτνη ξύλινη
με 7 πορσελάνινες 
φιγούρες 28x10x18cm

Χριστουγεννιάτικο 
στεφάνι 45cm

Φωτάκια 100 τεμ. 
εξωτερικού χώρου 
με πρόγραμμα

LED 180 τεμ. 
εξωτερικού χώρου 
με πρόγραμμα

LED μπαταρίας
20 τεμ. θερμό
λευκό φως

LED μπαταρίας 
96 τεμ. με 8 
προγράμματα & 
χρονοδιακόπτη

LED μπαταρίας
40 τεμ. 

€5.00

€9.90

Kαλές γιορτές



€14.50 €18.50 €11.90

€11.90 €9.90 €25.90

€18.90 €23.00 €23.00

€8.90 €6.90 €8.90

€10.90

€11.90

€10.90

€8.90

Από 04.09 έως 29.10.2018Από 20.06 έως 06.08 2018Από 20.11 έως 07.01.2020Χαρούμενα παιχνίδια!

Μωρό Βonnie 
που μιλάει

Σετ τσαγιού 
σε σπιτάκι 
Barbie

Μικρό πόνυ με μικρόφωνο
που τραγουδάει μαζί σου

Παλέτα 
μακιγιάζ

Κούκλα Βonnie που μιλάει 
με ιατρικά αξεσουάρ
ή σετ φαγητού

Κούκλα Bonnie που τραγουδάει 
με κρεβάτι & καρεκλάκι 2 σε1

Μωρό 
φωτιζόμενο
με απαλή 
μουσική

Παραμυθένιο κάστρο 
με πόνυ και ήχους

Σετ τσαγιού 
Frozen

Baby Alive μωρούλι αρρωστούλι
με ήχους και αληθινά δάκρυα

Σούπερ μάρκετ με ταμειακή 
μηχανή και καρότσι

ΚουζΊνα σε βαλίτσα τρόλευ
3 σε 1 με ήχο & φως

Πάγκος εργασίας
σε βαλίτσα τρόλευ

Συσκευή & χάντρες για 
κοτσιδάκια & κοσμήματα

Κούκλα fashion Κεφάλι κούκλας
με αξεσουάρ



Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

€15.90 €15.90 €21.90

€18.90 €12.90 €17.90

€11.90 €8.00 €7.90

€12.00€11.90 €29.50€24.50

€15.90

€10.90

€11.90

Δεινόσαυρος 
τηλεκατευθυνόμενος με φακό

Σάκος του box

Αυτοκινητόδρομος 
μπαταρίας με φώς

Αρμόνιο με 
37 κλειδιά και 
μικρόφωνο 

Ηλεκτρική κιθάρα με 
χειλόφωνο & ακουστικά

Ποδοσφαιράκι 
ξύλινο 69x37x22cm 
επιτραπέζιο

Τρένο μπαταρίας 
με ήχο και καπνό

Τηλεκατευθυνόμενο 
αυτοκίνητο 4κάναλο με 
μεγάλες λαστιχιένιες ρόδες 
& τιμόνι

Τηλεκατευθυνόμενο 
τζιπ με φορτιστή

Τηλεκατευθυνόμενο 
αυτοκίνητο με τιμόνι
& ανοιγόμενες πόρτες

Τηλεκατευθυνόμενο 
αυτοκίνητο 4κάναλο 
με τιμόνι

Γκαράζ
με 3 αυτοκίνητα

Επιτραπέζιο Σχολή 
των μάγων

Εκσκαφέας τηλεκατευθυνόμενος 
με φορτιστή

Playmobil ελικόπτερο 
αστυνομίας

Playmobil παλάτι 
πριγκίπισσας

Kαλές γιορτές



Μηχανή espresso PYREX 
SB-309 850W με 3 φίλτρα 
καφέ & αντλία πίεσης 15bar

€18.90 €15.50 €15.50

€23.90 €25.90 €15.98

€19.90 €52.00 €3.50 €18.90

€14.90 €24.80 €16.50

€67.00

€9.90

Ηλεκτρικό μπρίκι TNS 
800W

Σίδερο ατμού 
Apollon IZZY 
με κεραμική 
πλάκα 2600W

Ισιωτική πρέσσα ROWENTA
express liss wet & dry με 
επίστρωση τουρμαλίνης keratine

Καφετιέρα 
Milano IZZY

Βραστήρας Milano 
ΙZZY 1,7lt

Τοστιέρα 
Milano IZZY

Multi IZZY 
600W με 
τριπλό 
μαχαίρι

Ράβδος 
multi PYREX 
1000W με XL 
ανοξείδωτο 
πόδι & 4 
ανοξείδωτες 
λεπίδες

Μίξερ χειρός ANKOR

Ηλεκτρική 
σκούπα 
HUMAN

Κουρευτική μηχανή 
IZZY 10σε1

Σεσουάρ HUMAN 
2400W με φυσούνα

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

Από 20.06 έως 06.08 2018Από 20.11 έως 07.01.2020Hλεκτρικά

Μπαταρίες ENERGIZER 
plus 4 τεμ. E91
ή E92 4+2 Δώρο

€2.98

Σακούλες 
σκούπας 5 τεμ. 



€7.50€2.50 €4.50€3.50

€69.00

€16.90

€35.00
€28.90

€18.50

Θερμάστρα KUMTEL 2800W

Αερόθερμο ANKOR 2000W

Ηλεκτρική κουβέρτα 

Η προσφορές ισχύουν
έως 28.12.2019

Θερμάστρα TNS 
2800W Θερμάστρα χαλαζία

TNS 2400W

Θερμάστρα χαλαζία
TNS 1800W

Προέκταση σούκο 
Νο28 5m

Φις σούκο 3 εξόδων Προέκταση Νο69 
5m

Πολύμπριζο με διακόπτη
4 θέσεων

-30%*
Όλες οι Λάμπες ΕUROLAMP 

€5.98
Πολύμπριζο με διακόπτη 
3 θέσεων

Kαλό Χειμώνα

€15.50 €24.90
Μονή 90x150cm Υπέρδιπλη 140x170cm



στο τραπέζι σας
Λαμπερές γιορτές

Σερβίτσιο πορσελάνης ΙΤΕΑ ΙΩΝΙΑ 

Πιάτο ρηχό 25cm 

Πιάτο ρηχό 20cm 

Σαλατιέρα 24cm

Πιάτο βαθύ 22,5cm

Πιατέλα οβάλ 35cm 
Φλυτζάνι τσαγιού 
με πιατάκι
Φλυτζάνι καφέ
με πιατάκιΠιατέλα οβάλ 30cm

€2.80

€7.50 €8.90 €12.00€7.50 €8.20 €11.00€6.50

€9.80
€2.60 €11.80

€3.70

€2.80 €9.50
€2.98

Σετ 6 τεμ. κολωνάτα ποτήρια 
BOHMIA KLAUDIE

Σετ 6 τεμ. κολωνάτα
ποτήρια

Νερού Κρασιού Λικέρ

Καράφα

1200 ml 1200 ml 540ml 450ml

€1.20

€0.80

€2.38



Σετ 6 τεμ. κολωνάτα
ποτήρια

€6.98 €63.70

€9.90

€11.90 €4.90 €4.30 €3.50

€1.98 €4.90 €3.30 €4.98

€4.80 €5.90

€9.90 €7.60

€6.95

€1.20

€0.80

€2.38

Γάστρα εμαγιέ

Τουρτιέρα με 
ανοξείδωτο 
δίσκο 33cm

Σουπλά Φρουτιέρα

Ταψί magic 
FEST 28cm

Χύτρα ταχύτητας 8lt 
PYRAMIS chroma

Φριτέζα 
εμαγιέ No26

Σετ ποτήρια ΚΟΛΩΝΑΤΑ 6τεμ. Γυάλινη 
πιατέλα 
AYRORA

€3.10

Τουρτιέρα 32cm
με πόδι & καπάκι

Νερού Κρασιού 

Μεταλλικά αξεσουάρ κουζίνας Ατομική 
καφετιέρα

350ml 800ml

Μαχαιροπίρουνα 

Πιρούνι ή 
κουτάλι

42cm 36cm

Πιρουνάκι ή 
κουταλάκι

Μαχαίρι

Βάζο καφέ ή 
ζάχαρης

Κούπα με χρυσό 
γείσο

Μπισκοτιέρα



€3.20 €4.50 €3.30 €2.98

€6.50 €5.20 €4.20 €2.50

€7.90

€2.70

€0.90

€2.90

€4.98

€1.10 €2.32 €28.60

€2.20

€2.38

€11.80

€2.25

Σετ φαγητοδοχεία 3 τεμ. 
takeaway 1,1lt

Μαχαίρια

Κουζίνας
PRESSEWOOD 
No2756 ή 2755
ή 2757

Κρέατος 
No3105

Κρέατος 
Νο3103 Ψωμιού 

Αεροστεγή 
φαγητοδοχείο 
5,5lt

Αεροστεγή φαγητοδοχείο 
με δώρο 2 μικρά στρογγυλά 
φαγητ/χεία

Φαγητοδοχείο 
FREDO FRESH

Σετ 3 τεμ. Σετ 2 τεμ.

Φιαλίδιο EΛ ΓΚΡΕΚΟ

Χάρτινα 
ποτήρια 15 
τεμ. με καπάκι

Ποτήρι νερού MORNOS 50 τεμ. 
διάφανα ή λευκά

Πιάτα ρηχά ή βαθιά 27 τεμ. 
κατάλληλα και για φούρνο 
μικροκυμάτων

Μανάβης 
3 θέσεων 
μεταλλικός

Από 20.06 έως 06.08 2018Από 20.11 έως 07.01.2020

Σετ 12 τεμ. 
inox τσέρκια

Καμινέτο 
GALFER GAS

Πιατοθήκη νεροχύτη 
PICCOLO

Ξύλινος 
πλάστης

Φιαλάκι 190gr 
ENERGAS 

Εστία καφέ EΛ ΓΚΡΕΚΟ 
micro II



€3.09

€0.55 €0.77

€1.63

€1.93 €1.33 €3.82 €1.33

€0.78 €3.20

€1.92

€1.85 €3.90

Σφουγγαράκι
γίγας

Προϊόντα Scotch brite με έκπτωση 35%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για το κοντάρι σφουγγ/τρας και σακούλες απορ/των 
γίγας ασημί 6 τεμ.

Προϊόντα WETTEX με έκπτωση 35%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για τα WETTEX Νο2 και Νο3

Wettex Νο1 2+1 δώροΜαγικό ρολό 1,5m

Σακούλες απορ/των 
colori 10 τεμ. Σφουγγαρίστρα 2 τεμ.

Σφουγγαράκι
2+1 δώρο

Πετσέτα VILEDA microfibre 
colors 4 τεμ. με έκπτωση 35%*

Ορθοπεδικό 
φαράσι ΚΥΚΛΩΨ

Σκούπα KΥΚΛΩΨ 
μαγνητική

Φαράσι βαθύ με λάστιχο 
ΚΥΚΛΩΨ 

Γάντια ELIOS 
guanto 100 
τεμ. S-M-L

Φυτόχωμα ANTHEASOIL 
εμπλουτισμένο 20L

Πετσετάκι 
πράσινο

€2.05€2.96

€0.85

€5.88

€1.18

€2.04

Φέτος σώζουµε

100.000 µερίδες φαγητού!

& προσφέρουµε

-30%*

Στην έκπτωση -30% συμμετέχουν και τα προϊόντα SANITAS  αντικολλητικό χαρτί 18 φύλλα, 2σε1 
αλουμινόχαρτο &  αντικολλητικό χαρτί 8 μέτρα, γάντια ενισχυμένα L-M, γάντια νιτριλίου L-M 50 τεμ., 
κουβάς και τα σφουγγαράκια: κουζίνας 2 τεμ., γίγας, flexy, Teflon, αντιβακτηριδιακό 1 τεμ. & συρματάκι 
μεταλλικό με λαβή

-35%

-35%

-35%

€4.75 €2.50



€10.50 €20.90 €27.50

€0.90 €1.30

€1.50

€0.85

€6.80 €3.90 €6.50 €2.30

€2.30 €4.98 €0.90 €0.95

€13.90

€6.90

€16.90

€2.98 €1.80

Από 20.06 έως 06.08 2018Από 20.11 έως 07.01.2020

Απλώστρα αλουμινίου 18m 
με μεταλλικά πόδια

Σιδερόπανο

Καπάκι 
τουαλέτας

Zυγαριά 
μπάνιου

Σετ θυμιάματος

Απλώστρα μεταλλική 18m 
VULCANO Ιταλίας

Σιδερώστρα 38x120 grante ΝΕΑ σιδερώστρα solid

Σετ 2 τεμ. 
κρεμάστρας 
βελουτέ

Κρεμάστρα ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Μανταλάκια πλαστικά 
μεγάλα 24 τεμ.

Σετ τηλέφωνο 
μπάνιου 
150cm

600gr
600gr
ανταλλακτικό

Κεριά ρεσό 50 τεμ.4 ωρών Κάρβουνα 
ΓΡΙΝΤΑΚΗΣ 
5kg χαρτ/τιο

Προσάναμμα

Σετ 3 τεμ. 
σπαστές 
περιστρεφόμενες 

Σετ 4 τεμ. 
rainbow

Υγρή 
παραφίνη 1LT

οικολογικό 
IRMA 32 τεμ. TAI 42 τεμ.

Συλλέκτης υγρασίας
ΗUMI TAI



Ξύλινη συρταριέρα
με 5 συρτάρια 60x40x118cm

Ρολόι τοίχου 
40,5cm

Σετ 2 τεμ.
Αθλητικές σετ
2 τεμ. 

Αθλητικές σετ
5 τεμ. 

Μαξιλάρι ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ 
50x70 αντ/λεργικό
& αντιβ/ιακό

Τροχήλατη 
κρεμάστρα
2 ράφια
55-84,5x42
x156 

€7.50
€4.98

€10.90 €14.50

Λευκά είδη από ίνες bamboo 

Πατάκι γούνα 
60x90cm

Πατάκι γούνα 
60x90cm

Πατάκι γούνα 
60x120cm Πατάκι γούνα 

60x120cm

Σκαμπό γούνα 28x33cm
Maξιλάρι γούνα
43χ43cm

€12.50

€72.00

€7.90

€2.60 €2.98 €3.50 €4.68 €13.80

€5.98

€6.90

€11.90

€12.50

€17.50
€17.50

€16.90 €7.90

Μαξιλάρι 50x70cm 
με γέμιση 650gr

Αδιάβροχο προστατευτικό 
στρώματος

Αδιάβροχη 
μαξιλαροθήκη 
50x70cm

90x200x30cm 160x200x30cm

Κουρτίνα
Με ρίγες

Μονόχρωμη 

Κουρτινοβέργα

Ανδρικές κάλτσες



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 

€15.50 €21.00

€6.20

Ρ ι χ τ ά ρ ι

170x250cm 170x300cm 

€14.50 €16.90

€65.00

€14.50
€16.90

Ριχτάρια 
βαμβακερά 

υψηλής ποιότητας 

Για μονοθέσιο, διθέσιο, 
τριθέσιο καναπέ
& 4 μαξιλάροθήκες

Σετ ριχτάρια 7 τεμ. Ριχτάρι VERONICA

170x240cm

170x280cm



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 €21.50

€10.80

€17.90€26.00

Πάπλωμα - προβατάκι

€31.00
€41.00

Ημίδιπλο

160χ220cm

220χ240cm

Υπέρδιπλο



Αντικολλητικά σκεύη
COOKTECH SERIES 

Aπό χυτό αλουμίνιο με τριπλή μαρμαρίνη αντικολλητική επίστρωση 
πέτρα με αποσπόμενα χερούλια για ψήσιμο & στον φούρνο

Σε μοναδικές τιμές!

• Σώμα από χυτό αλουμίνιο 4,5mm ανθεκτικό στην σκληρή χρήση
• 5 χρόνια εγγύηση, αναλαμβάνουμε 100% εμεις, εφόσον ο πελάτης διαθέτει την απόδειξη αγοράς 
και έχει χρησιμοποιήσει το σκεύος βάσει των οδηγιών που αναγράφονται εσωτερικά της συσκευασίας
• Τριπλή εξαιρετικά αντικολλητική επίστρωση πέτρα 3 επιπέδων 
• Κατάλληλα για όλες τις εστίες
• Aποσπώμενες χειρολαβές για απευθείας χρήση από το μάτι στον φούρνο & εύκολη 
αποθήκευση (ισχύει και για τις κατσαρόλες)
• Άψογη απόδοση μαγειρέματος και τέλεια κατανομή της θερμότητας σε όλη την 
επιφάνεια του σκεύους

Αντικολλητική κουτάλα ραγού, 
ζυμαρικών ή σπάτουλες

Από 20.11 έως 07.01.2020

Ημίχυτρα σωτέζα Νο28

Κατσαρόλα

Τηγάνι 

Νο20

Νο24

Νο28

Νο20

Νο24

Νο26

Νο28

Νο30

Γκριλιέρα Νο28

€2.30

€22.50
€27.50

€12.50
€14.90
€16.70
€17.98
€19.50

€32.50

€29.50

€19.70
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.


