
€9.99

€13.90

€9.90

€6.70

€7.50

€11.90

Μίξερ φραπέ 
TNS 25W

Λεμονοστίφτης 
TNS 240mlΗλεκτρικό μπρίκι 

TNS 800W

Από 8 Μαΐoυ
έως 24 Ioυνίου
2019

Προσφορές

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

Eτοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι!

Πολυκόπτης 
TNS 750W

Τοστιέρα TNS 
αντικολλητική 

Φραπιέρα 
TNS 100W



Όλες οι λάμπες PHILIPS

-20%

€23.90

€9.90

€11.50

€15.20

€2.90

€18.30

€11.90

€18.90 €8.50

Από 08.05 έως 24.06.2019

Βραστήρας 
ANKOR 1lt

Σίδερο ατμού 
IZZY 8026 
2200W

Αλκαλικές 
μπαταρίες
VARTA
ΑΑ ή ΑΑΑ

Καφετιέρα 
HUMAN 
680W για 
12 φλυτζάνια

Ψηφιακή 
ζυγαριά 
κουζίνας inox 
PRIMO με 
χερούλι

Σετ beauty IZZY
σεσουάρ με σπαστή λαβή & πρέσσα
2σε1 για ίσιωμα & μπούκλες

Εντομοκτόνο 
με λάμπα 
φθορίου 
PRIMO 5W

Multi IZZY 
600W με τριπλό 
μαχαίρι

Σεσουάρ 
ταξιδίου 
PRIMO με 
σπαστή λαβή



€2.50

€1.70

€1.70

€0.82

€1.15

€4.20

€5.50

€3.70

€1.30

€1.10

€0.98€1.30

€3.70

€2.98

€0.85€4.60

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!
Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

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

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

Σαλατιέρα 
23cm 

Γυάλινο 
μπουκάλι 
νερού
COCOMERA 
1lt

Γυάλινο 
μπουκάλι 
νερού
ENJOY 1lt

Σέικερ
με βιδωτό 
καπάκι

Σετ 3 τεμ. ποτήρια νερού 
ENJOY 370ml

Ποτήρι καφέ 
inox με 
καπάκι

Πιάτο 
καρπούζι 
18cm

Πιατέλα οβάλ καρπούζι 
35x25cm 

Σετ 3 τεμ. ποτήρια νερού 
COCOMERA 310ml 

Σετ 6 τεμ. 
γυάλινα μπολ

Σετ 6 τεμ. ποτήρια 
νερού GLIT 395ml

Ποτήρι νερού MAROCCO 
350ml

Πιάτα Tempered
COCONUT

Ποτήρι 
παγωτού 
DIAMOND 
220ml



€9.90

€16.80

€8.90

€1.50

€7.90

€11.50

€3.30€1.20

€8.80
€10.70
€11.70
€12.70
€14.50

€14.90

€4.50

€4.90

Μαχαίρι 
ΚΑΪΜΑΝΟ

Από 08.05 έως 24.06.2019

Ταψί PYREX classic 
38x25cm

Μεταλλική 
φρουτιέρα
2 θέσεων

Ατομική 
καφετιέρα 
γαλλικού 
καφέ 350ml

Γκριλιέρα Νο 
28cm Gourmet
IZZY

Μεταλλική 
βάση για 
χαρτί κουζίας

Ξύλινη επιφάνεια κοπής 
τροφίμων ΝΑVA από bamboo
40x25cm

Φρυτέζα 
MARBLE 
24cm

Μεταλλική 
ψωμιέρα 
16.5x42.5x23ccm

Μεταλλική 
πιατοθήκη

Πατάκι 
πιάτων 
microfibere 
38x50cm

Αντικολλητικά τηγάνια PYRAMIS

No 20

No 26

No 24

No 28

No 30



€0.98

€4.90

€4.90

€0.98

€2.50

€0.98

€0.98

€0.98

€7.90

€0.60

€0.70

€0.98

€2.75

€2.50 €1.20 €0.60 €0.98
Μπολ παγωτού Μπολ ημίβαθο

€0.90

€0.80€3.00

€1.28 €1.45€3.20 €1.10 €1.35€2.98

€14.00€2.60

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

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

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

Ποτήρια νερού 240ml
διάφανα ανάγλυφα 
OKI DOKI
50 τεμ.

Ποτήρια 
foam 355ml 
MORNOS
20 τεμ.

OKI DOKI

Φιαλάκι 
υγραερίου 
CAMPER GAZ 
ασφαλείας 
500gr

Φαγητοδοχείο
FREDO
FRESH

Σετ 3 τεμ. 
ποτηρόπανα 
30x45cm

Πιάτα λευκά 
20 τεμ.

Καμινέτο 
CAMPER
GAZ delux 
500gr

Λύσεις για το νοικοκυριό σε μοναδικές τιμές
Πιατέλα

Τουρτιέρα 

Πιατοθήκη Πετσετοθήκη

Φαγητοδοχείο για τοστ

Πιατοθήκη μεταλλική Καλαθάκι 
τακτοποίησης

Φαγητοδοχείο 900ml Φαγητοδοχειο 250ml Ποτήρι πλαστικό Λεμονοστίφτης

Μπολ 3lt Μπολ σαλάτας

Κρεμαστό 
καλαθάκι

Κρεμαστό καλαθάκι 
γατουλα

3 τεμ. 2 τεμ. Μεγάλα Μεσαία Ποτήρι freddo 
50 τεμ.

Καπάκι 50 τεμ.



VILEDA turbo με έκπτωση 30%*

€26.95 €4.48
Σύστημα 
σφουγγαρίσματος

Aνταλ/κο
σφουγγαρίστρας

Από 08.05 έως 24.06.2019

Νο1 αυθεντικό
2+1 δωρο  

Σκούπα 2in1 

Πετσετάκια microfibre 
colors 4τεμ.

Νο2
αυθεντικό

Σφουγγαρίστρα classic 
1+1 δώρο

Γάντια standart 
S-M-L 

Μαγικό ρολό
150 cm

Κουβάς με στίφτη*

Πετσέτες καθαρισμού 
3+1 δώρο*

Σφουγγαράκι classic 
2+1 δώρο

v

vv

Προϊόντα SANITAS

Προϊόντα WETTEXΠροϊόντα VILEDA

Σακούλες απορριμμάτων  για 
καλαθάκια μπάνιου 30 τεμ. 
με χερούλι

Σφουγγαρίστρα
κλασσική 2 τεμ.

Αρωματικές easy pack 
Large 20 τεμ.

Κουβάς
με στίφτη

Κοντάρι
σφουγγαρίστρας123cm

€0.81

€3.54

€1.85

€1.75€4.24

€2.22

€1.33€4.17

€1.28

€3.33€7.18

€1.88 €1.09

€1.33 €3.58

Στην προσφορά sanitas -35% συμμετέχει και ο στίφτης κουβά

Στην προσφορά vileda -30% συμμετέχει και το κοντάρι σφουγγαρίστρας super 
Στην προσφορά vileda -30% συμμετέχει και το σιρματάκι σπιράλ inox 

€1.15

€5.45

€2.64

€2.50€6.05

€2.96

€1.90€5.95

€1.70

€4.75€10.25

€2.69 €1.56

€2.05 €5.50

-30%

-30%
-30%-25%

-30%

v

Προϊόντα SCOTCH BRITE

Κοντάρι σφουγγαρίστραςΣφουγγαράκι για ευαίσθητες 
επιφάνειες 

Σφουγγαρίστρα 2 τεμ.

Σφουγγαράκι γίγας 
αντιβακτηριδιακό

Κουβάς με 
εργονομικό στίφτη* 

€0.72

€3.82

€0.77

€5.53

€1.35
€1.10

€5.88

€1.18

€8.50

€2.08

-35%
*

*

*

*

*

-30%

-35%

*

*

*

*

€38.50 €6.40



€20.90

€2.50€1.18 €3.30€2.90

€3.98

€10.50

€2.50€2.20€2.20 €2.50 €2.50

€9.90

€1.70 €1.30

€1.10 €1.50 €1.93
€4.98

€0.65

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

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

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!
Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

Σιδερωστρα grande ECOCASA 
38x120cm

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

Ξύλινη 
κουστουμιών

Συρματινες 41cm 
σετ 12 τεμ.

Απλώστρα μπαλκονιού 10 μετρών Απλώστρα VULCANO 18 μετρών μεταλλική

Μανταλακια 18τμχ 
extra large

Θήκη φύλαξης

Κρεμάστρα 
ANNA ΛΥΣΗ 
3+1 δώρο

Θήκη φύλαξης 
ρούχων κουβερτών

Προϊόντα SANITAS

Αεροστεγής θήκη φύλαξης ρούχων 
VACUUM

75x110cm 75x65cm 2 τεμ.

Κρεμάστρα

50x40x15cm 60x45x20cm 60x40x30cm

ΚΥΚΛΩΨ

Για κουστούμια 
65x100cm

Για παλτό 
65x137cm

Μεταλλικό κοντάρι
με επένδυση 130cm
με χοντρή ή λεπτή βίδα

Σκούπα ίσια 
Νο104

Σκούπα μαγνητική 
Νο101

Φαράσι 
ορθοπεδικό

Κουβάς 2 θέσεων
με στίφτη & ρόδες



-35%

Σετ κάλτσες ανδρικές 
5 τεμ.

Καλάθι ρούχων

Γυαλιστικό παπουτσιών 
COVER

€4.20

€7.90

€3.20

€6.70

€11.80

€5.30 €10.50

Από 08.05 έως 24.06.2019

€3.98

€9.80€1.98 €2.20

Πεντάλ 
τουαλέτας

Κουρτίνα μπάνιου 
υφασμάτινη 180x180cm

Σετ πεντάλ
& πιγκάλ

Πετσέτες ANNA RISKA

Πιγκάλ 
κλειστό 
τουαλέτας

Ζυγαριά μπάνιου αναλογική

Προσώπου 
50x100cm

Μπάνιου 
70x140cm

Ουδέτερο Μαύρο



€1.48€1.90

Μπλουζάκι αμάνικο PRESTIGE 
ανδρικό ή γυναικείο

Βερμούδα 
ανδρική

Βερνίκια 
νυχιών NAIL 
CLUB 13ml

€34.00€29.00 €39.00
70cm60cm50cm

€7.90

Σάκκος ταξιδίου 60cm Beauty case COSMETIC

€1.90

€18.50

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

Βαλίτσες ταξιδίου
YSATIS

με ABS

με 8 ρόδες



Σεντόνια & μαξιλαροθήκες HOME & YOU

Κουβέρτα πικέ
Κρεμάστρα ρούχων 
τροχήλατη

Επίστρωμα ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
αντιαλλεργικό

€9.90

€13.50

€13.90

Μονό 
100x200cm

Υπέρδιπλο 
160x200cm

Χαλί ADRIA 
70x140cm

52lt

€8.98

€11.90 €14.90

€7.98

€6.40

€3.30

€3.70 €4.68
€9.90

€7.20 €5.90

Από 08.05 έως 24.06.2019

Σεντόνι υπέρδιπλο 
220x245cm

Μαξιλαροθήκες
σετ 2 τεμ.

Σεντόνι μονό
110x200cm
με ή χωρίς λάστιχο

Σεντόνι διπλό 
200x245cm με
ή χωρίς λάστιχο

160x240cm 220x240cm

Θήκη μαξιλαριού 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 50x70cm 

Μαξιλάρι ύπνου 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 50x70cm 

Κουτί αποθήκευσης

30lt

€7.80



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

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

€1.70

€4.95

€10.50

€3.90

€14.90 €4.20

€29.90

€15.90

€1.90

€5.50 €1.30€7.80 €1.98

€4.90€3.30

Ηλιακή κρεμαστή 
λάμπα με 4 led

Φανάρι κήπου

Μαξιλάρι 
καρέκλας
ΙΘΑΚΗ
102x46x5cm
με πλάτη

Κουρτίνα-σίτα 100x220cm
με μαγνήτη

Ψησταριά 40x75cm 
λυόμενη

Μαξιλάρι για καρέκλα bamboo 
45x45x8x60cm με πλάτη

Μαξιλάρι καρέκλας 
40x40cm

Καλαμωτή

150x300cm 100x300cm

Ξύλινη πέργκολα 
120x200cm 
επενδεδυμένη με φύλλα

Ξύλινη πέργκολα 
180x90cm πτυσσόμενη 

Αντηλιακή 
προστασία 
αυτοκινήτου

Φυτόχωμα GIARDINI 50lt

Μπαταρίας μπάλα Ηλιακό

Κάρβουνα Ρεθυμνου 
ΚΑΒΒΑΛΟΣ 5kg



Έτοιμοι για
το καλοκαίρι!

€19.00

€28.90

€19.90 €8.50

Από 08.05 έως 24.06.2019Τα πάντα για την παραλία!

Ομπρέλα θαλάσσης 
2 μέτρων με 10 ακτίνες

Ξαπλώστρα παραλίας 
αλουμινίου 187x58x24cm

Καρέκλα-ξαπλώστρα 
παραλίας 153x60x79cm

Καρέκλα camping με θήκη 
για ποτήρι



€9.50

€7.90

€6.50

€3.70 €2.50 €3.30

€7.50 €8.20

€7.90

€8.98
Καρέκλα παραλίας 
53x47x39x76cm

Τσάντα θαλάσσης 53x39cm

    Γυναικεία ή ανδρικά

Παντόφλες ανδρικές
με φάσα

Σαγιονάρες ανδρικές, γυναικείες, παιδικές Σαμπό θαλάσσης παιδικά, 
γυναικεία ή ανδρικά

Τσάντα θαλάσσης με ρίγες 
53x40cm

Πετσέτα θαλλάσης βελουτέ 
86x170cm

Πετσέτα θαλάσσης FAMILY 
100x180cm 

Καρεκλάκι παραλίας 

€5.50

Παπούτσια θαλάσσης

Βebe ή παιδικά



Μεταλλικό τραπέζι NILLON 51cm

€15.50

€1.50

€2.98

Τραπέζι ΠΑΤΜΟΣ 
70x110cm ET PLAST

Τραπέζι στρογγυλό 60cm 
ET PLAST

Σκαμπό ET PLASTΚαρέκλα ΕΥΑ χωρίς μπράτσα 
ET PLAST

Αντικουνουπικό 
κερί σιτρονέλα 
σε μεταλλικό 
κουβαδάκι

€25.90

Από 08.05 έως 24.06.2019Τα πάντα για τoν κήπο!

€6.90

€11.00



€19.90

Τραπέζι 120x70cm 
μεταλλικό με τζάμι

Βάση ομπρέλας 
τσιμεντένια 15kg

Βάση ομπρέλας 
22kg 

Πολυθρόνα 
μεταλλική

Ομπρέλα κήπου 3m με μανιβέλα €32.90

Τραπέζι 70cm μεταλλικό 
με τζάμι

€16.60 €25.90

€39.90

ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ!



Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ορισμένα προϊόντα του φυλλαδίου δεν είναι διαθέσιμα στα μικρότερα καταστήματα.
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.

€59.90
Ομπρέλα κήπου 3x3m 
τετράγωνη με μανιβέλα

€4.90

Ξύλινο τραπέζι 
150x85cm πτυσσόμενο 

Πολυθρόνα ξύλινη 
πτυσσόμενη Πολυθρόνα σκηνοθέτη 

Ανταλλακτικό 
πανί πολυθρόνας 
σκηνοθέτη

€106.00
€65.00

€37.00 €32.00

Ξύλινο τραπέζι 
120x70cm πτυσσόμενο 


