
Χύτρα PYRAMIS zeon

Νο18

Νο20

Νο24

Νο28

Νο22

Νο26

Νο28Νο20

Νο24

Νο26

Νο30

Φριτούρα εµαγιέ Νο 24

€11.90

€14.90 €16.90 €12.80

€48.00€15.50

€8.80

€22.50

€12.50

€18.90

€11.50

€28.70€17.60

€10.50

€25.90

€14.50

Χύτρα ταχύτητας 7lt
fast & easy IZZY

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

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

Αντικολλητικό τηγάνι PYRAMIS

Κατσαρόλα µε κεραµική
επίστρωση TNS

No24 No26

Γάστρα 42cm BOCCA µε σχάρα

Από 30 Iανουαρίου έως 18 Μαρτίου 2019

Προσφορές για το σπίτι
µε µεγαλύτερη διάρκεια



€17.80

€17.90

€11.50

€43.00

€17.90

€11.80

€11.30

€14.80

€22.00

€13.90

€16.90

Από 30.01 έως 18.03.2019

-30%

Προσφορές µε
µεγαλύτερη διάρκεια

Hλεκτρική 
σκούπα 
SINGER

Καφετιέρα 
SINGER

Βραστήρας 
ΑΝΚΟR
1,7lt
  

Ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας

Σεσουάρ HUMAN 2400W
µε φυσούνα  

Τεπανιάκι  
HUMAN

Ηλεκτρικό 
µπρίκι inox 
SINBO 
1000W

Πολυκόπτης 
HUMAN 0.5lt 
µε διπλό 
µαχαιρι 400W

Σίδερο ατµού 
SINGER 
2400W

Μίξερ
για ροφήµατα
& φραπέ
SINGER

Τοστιέρα 
ΑΝΚΟR

λάµπες HEDA  
µε έκπτωση 
-30%*



€12.50

€3.98

€1.45

€2.90

€69.00

€5.98 €6.50 €6.98

€18.50€18.50

€9.73
τιµή 6άδας

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Ηλεκτρικό κουζινάκι
IZZY µε 2 εστίες
και φούρνο 28lt

Αντικολλητικές φόρµες κέικ PAL

Σετ πιάτα 18 τεµ.Αντικολλητική γκριλιέρα 
STONE αλουµινίου Νο28

Ποτήρια σετ 6 τεµ. µωβ ή διάφανα

Ηλεκτρική 
εστία ΑΝΚΟR 
1500W

Aντικολλητικό ταψί πίτσας 34.6cm 
αλουµινίου STONE µε τρύπες     

Κεραµική πιατέλα 30x20cm

Σετ ποτήρια 
νερού 6 τεµ.

Στρογγυλή 23cm Ορθογώνια 35cm Λυόµενη 26cm 



€5.60

€2.90

€4.90

€5.90

€9.50

€1.50  

Από 30.01 έως 18.03.2019Προσφορές µε
µεγαλύτερη διάρκεια

Στεγνωτήρας πιάτων 
µε δίσκο

Καφετιέρα 
espresso για 
3 φλυτζάνια

Ψωµιέρα 26,5x44,4x17,2cm 
από ανοξείδωτο ατσάλι 

Πατάκι 
πιάτων 
microfi bre 
38x50cm

Βάση κοπής 
34x25cm 
πλαστική

Στεγνωτήριο νεροχύτη 
PICCOLO συρµάτινο

Καφετιέρα µε έµβολο 
για καφέ φίλτρου
& τσάι 350ml

€6.50€4.20

€0.77

€1.20

€1.39 €1.39

Μύλος 
µπαχαρικών

Xρωµατιστά ποτήρια
& πιάτα STYLE
µιας χρήσεως

Ποτήρια 50 τεµ. Πιάτα µικρά 50 τεµ. Πιάτα µεγάλα 25 τεµ.

Μαχαίρι 
κουζίνας 
ΚΑΪΜΑΝΟ



€1.85

€1.39

€0.81

€2.64

€1.98

€1.15
€0.51

€0.81

€1.24

€0.84 €1.38€0.77 €4.12 €5.42

€0.58

€2.82

€1.38

€0.78

€0.78

€1.25

€1.90

€1.20 €1.98€1.10 €5.88 €7.74

€0.89

€4.34

€2.13

€1.12

€1.55€1.98€1.10 €1.18 €0.98

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-35%

-30%

-30%σφουγγαράκια & γάντια Sanitas
µε έκπτωση 35%*
Οι τιµές αφορούν τα εικονιζόµενα προϊόντα

Σακκούλες απορριµµάτων
SANITAS
µε έκπτωση 30%*

Προϊόντα  Scotch-Brite µε έκπτωση 30%* 

Σφουγγαράκι
γίγας
αντιβακτηριδιακό

Σφουγγαράκι 
extreme

Κοντάρι 
σφουγγαρίστρας

Σφουγγαρίστρα 
2 τεµ.

Κουβάς µε 
εργονοµικό στίφτη* 

Σφουγγαράκι 
για ευαίσθητες 
επιφάνειες µπλε

Ποτηράκια 
σφηνάκι 
τσικουδιάς
50 τεµ.

Χάρτινα
ποτηράκια
15 τεµ.
µε καπάκι

Ποτήρια νερού MOΡΝΟΣ
µιας χρήσεως 50 τεµ.
διάφανα
ή λευκά

Σφουγγαράκι
κουζίνας fl exy

Σφουγγαράκι
κουζίνας 2 τεµ.

Γάντια
γενικής
χρήσης
S-M-L

Σφουγγαράκι
κουζίνας tefl on

Γάντια νιτριλίου
M-L 50 τεµ.

Σφουγγαράκι κουζίνας 
αντιβακτηριδιακό 5 τεµ.

Αρωµατικές
µεγάλες
20 τεµ.

Nature 15 τεµ.

Για καλαθάκια 
µπάνιου 30 τεµ.
µε χερούλι 

Πιάτα µιας χρήσεως 20 τεµ.

Μεγάλα Μεσαία



€0.65

€1.98

€2.90

€2.38

€1.10

€2.95

€3.15

€1.50

€3.90

€3.20

€5.70

Από 30.01 έως 18.03.2019Προσφορές µε
µεγαλύτερη διάρκεια

Σκούπα  
ίσια Νο104 
ΚΥΚΛΩΨ

Κουβάς Νo227 16lt
ΚΥΚΛΩΨ
µε στίφτη

Σκούπα µαγνητική
Νο101 ΚΥΚΛΩΨ

45x75cm

40x60cm

Χαλάκι εισόδου ΚΥΚΝΟΣ

Χαλάκι κουρελού FIESTA 
60x140cm

Χαλάκι ΡΕΝΝΥ 60X90cm

Μεταλλικό κοντάρι
µε επένδυση ΚΥΚΛΩΨ 130cm
µε χοντρή ή λεπτή βίδα

Σφουγγαρίστρα
επαγγελµατική
300γρ
Νο309 ΚΥΚΛΩΨ

Φαράσι 
ορθοπεδικό 
ΚΥΚΛΩΨ

Χαλάκι εισόδου welcome ∆ΕΛΦΟΙ 
40x60cm



€19.90

€1.18

€2.20

€1.98

€3.50€10.50

€2.90€4.70

€1.82€3.98

€4.97 €4.80 €2.98 €3.20

€2.60

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-30%

Μεταλλική απλώστρα
3 µέτρων  
51.5x35.5x17cm 

Απλώστρα VULCANO
18 µετρών µεταλλική

Κρεµάστρες συρµάτινες 
41cm σετ 12 τεµ.

Σιδερόπανο 
50x140cm
µε λάστιχο & βάτα 

προϊόντα περιποίησης
παπουτσιών CAMEL
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά
το µαύρο βερνίκι 75ml

Γάντια µιας χρήσεως latex
AXUS 100 τεµ. S-M-L

Κάρβουνα ΚΑΒΒΑΛΟΣ 5kg

Σιδερώστρα 
grande ECO CASA 
38x120cm

Ξύλινη κρεµάστρα 
κουστουµιών

Γυαλιστικό παπουτσιών 
COVER µαύρο ή ουδέτερο  

Μαύρο

Ουδέτερο  

Εµπλουτισµένο
φυτόχωµα
ANTHEASOIL 20lt

Υγρή παραφίνη
1lt άοσµη
& άχρωµη

Προσάναµµα δαδί
πεύκης ΓΡΙΝΤΑΚΗΣ



€5.31

€5.90

€8.60

€3.50 €2.90 €1.50

€3.80

€7.20

€13.80

€7.80

Από 30.01 έως 18.03.2019Προσφορές µε
µεγαλύτερη διάρκεια

Καλάθι ρούχων 35lt 
διάφορα χρώµατα

Καλαθάκια πολλαπλών χρήσεων
σε διάφορα χρώµατα

7.5lt 4lt 1.8lt

Καλαθάκι 4.5lt
µε παλλόµενο
καπάκι

Κουτί αποθήκευσης
52lt

Καλάθι ρούχων 52lt

Καλάθι 
ρούχων 
36x43x55cm

Κουτί αποθήκευσης
ELEGANCE 20lt

Κουτί αποθήκευσης
30lt



€5.50

Χαλάκι µπάνιου 50χ80cm 

€3.50

€6.90

€1.30

€6.50

€3.30€9.90

€2.70

€9.90 €14.70

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Πεντάλ κουζίνας
Νο146 

Πεντάλ µπάνιου
πλαστικό

Πιγκάλ τουαλέτας
πλαστικό

Πιγκάλ WIDE 
maison

Αντιολισθητικό πατάκι µπανιέρας 
68x36cm

Μεταλλικό τρόλεϊ
41x23x63cm
3 θέσεων

Παπουτσοθήκη
SCARPA 4όροφη
για 12 ζευγάρια
πατουτσιών

Πεντάλ WIDE 
maison 5lt

Σφουγγάρι µπάνιου 
σιλικόνης γίγας



€4.68€3.70

€11.50

€12.90

€9.90

Από 30.01 έως 18.03.2019Προσφορές µε
µεγαλύτερη διάρκεια

χειµερινές παντόφλες
µε έκπτωση
20%*

Θήκη µαξιλαριού ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
50x70cm καπιτονέ, αντιαλλεργική 

Σετ πετσέτες 3 τεµ. FAMILY 
µπάνιου, προσώπου & χεριών
σε διάφορα χρώµατα

Επίστρωµα ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 
αντιαλλεργικό 

Υπέρδιπλο 
160x200cm 

Μονό
100x200cm 

Μαξιλάρι ύπνου 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 50x70cm 
αντιαλλεργικό
& αντιβακτιριδιακό

Πετσέτα χεριών 30x50cm

Κουρτίνα µπάνιου 180x200cm

Πετσέτα προσώπου 50x90cm

-30%

€9.30 / €6.51

€2.10 / €1.47
€4.20 / €2.94



Κουβερλ ί

160χ220cm 220χ230cm 

€8.50 €11.80

€8.80 €8.20 €6.98 €3.30

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Απαλότητα και άνεση
με φινέτσα ΑNNA RISKA

Yπέρδιπλο
µε λάστιχο180x200cm 
ή χωρίς λάστιχο 
225x250cm

∆ιπλό µε λάστιχο 
160x200cm

Μονό µε λάστιχο 110x200cm 
ή χωρίς λάστιχο 150x250cm

Σετ 2 τεµ. 
µαξιλαροθήκες 
50x70cm

Σεντόνια & µαξιλαροθήκες FAMILY

Σεντόνια διπλής όψεως µε microfi bre 

€12.80

€15.50

Yπέρδιπλο

Ηµίδιπλα

Υπέρδιπλα



€14.00€9.80€3.50

€1.28

€15.84

€5.20

€2.90
€1.08

€1.76

€1.68

€1.52
€13.20

€8.40€14.32

€1.73

€1.04

€8.40

€2.16

€1.30

€1.35

€2.20

€2.10

€1.90

Από 30.01 έως 18.03.2019Προσφορές µε
µεγαλύτερη διάρκεια

Bαth Bomb σετ 3 τεµαχίωνBαth Bomb
µονή
συσκευασία 

Σετ 
ανοξείδωτα 
σκεύη 
κουζίνας 

Κόλλα στιγµής 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
3gr ρευστή ή gel   

Μωρό so lovely
µε αξεσουάρ

Πιστόλια 2 τεµ. µε στόχο 

Αλκαλικές µπαταρίες 
VARTA ΑΑ ή ΑΑΑ
6 τεµ.

Γραφική ύλη BIC µε έκπτωση 20%*

Στυλό crystal
8+2 δώρο  

Στυλό crystal 
4 τεµ.

Μαρκαδόροι 
10+ 2 δώρο

Μολύβι evolution
4 τεµ. µε καπάκι

Μαρκαδόρος  
ανεξίτηλος 

Ξυλοµπογιές
12 τεµ.

Koύκλα Βοnnie που µιλάει 
µε σετ φαγητού

Τζίπ τηλεκατευθυνόµενο 
επαναφορτιζόµενο
µε USB

Σκυλάκι λούτρινο
µε κίνηση
που γαυγίζει 

Σετ τούρτα
µε αξεσουάρ



€23.00

€12.90

€5.98

€9.90

€8.90

€33.00

€29.00

€24.00

€29.90

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Καλόγερος
από µέταλλο
& µάρµαρο

Βαλίτσες 
ANKOR

Mεγάλη 70cm

Μεσαία 60cm

Μικρή 50cm

Κουρτίνα 
140x160cm 
µονόχρωµη

Πτυσσόµενο ξύλινο
τραπέζι 90x70cm
µε µεταλλικά πόδια

Πτυσσόµενη
ξύλινη καρέκλα
33x35x74cm
µε µεταλλικά πόδια

Κουρτινόβεργα
επεκτεινόµενη
110-200cm 

Τραπέζι 
πτυσσόµενο 
λευκό



Ορισµένα προϊόντα του φυλλαδίου δεν είναι διαθέσιµα στα µικρότερα καταστήµατα. Στα Κρητικά προϊόντα κρέας, νερό και µανάβικο του φυλλαδίου, οι πόντοι της Χtra Card
έχουν συµπεριληφθεί στην τελική τιµή προσφοράς και δε δίνονται επιπλέον στις αγορές. Σε περίπτωση παράλληλης προωθητικής ενέργειας, ισχύει η ενέργεια µε τη µεγαλύτερη 
προσφορά και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να συνυπολογιστούν αθροιστικά. 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.

www.xalkiadakis.gr | facebook.com/xalkiadakis.gr | youtube.com/xalkiadakisAE

€159.00

€39.00

€39.50€55.00

€67.20

€94.00

€115.00

€39.00

€39.50

Από 30.01 έως 18.03.2019
Προσφορές µε
µεγαλύτερη διάρκεια

Καναπές - κρεβάτι 208x96x92cm

Στρώµα µονό
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ

Ξύλινη συρταριέρα
µε 4 συρτάρια

Σετ τραπέζι
110x70cm
µε 4 καρέκλες

Ξύλινο τραπεζάκι σαλονιού 120χ60χ45cm

Ξύλινo ντουλάπι
60x30x83cm
µε 2 ράφια

Ξύλινη ντουλάπα
120x52x190cm 
3φυλλη
& 2 συρτάρια

Ξύλινη βιβλιοθήκη 
60x24x170cm µε 
2 ράφια
& ντουλάπι  

Ξύλινη
παπουτσοθήκη
µε 4 ράφια


