
Από 26 Ιουνίου
έως 05 Αυγούστου
2019

Προσφορές

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

Kαλό καλοκαίρι!

Βαλίτσα 
τροχύλατη

Πετσέτες θαλάσσης ARTISTI ITALIANI  
90x170cm 

Τσάντα παραλίας ARTISTI ITALIANI 
40x55cm 

Ομπρέλα θαλάσσης 200cm 
με ηλιοπροστασία

Καρέκλα 
camping

€X.XX

€6.90

€9.90

€9.90 

€X.XX€10.50

50cm

60cm

70cm

€24.00

€29.00

€34.00



€19.90 €18.50€26.90

€24.80 €19.90€15.90

€19.90 €27.98€11.00

€15.90 €8.60€65.50

Από 20.06 έως 06.08 2018Από 26.06 έως 05.08 2019

Ράβδος χειρός 
easy chef
MOULINEX 450W 
• με εργονομική 
λαβή
• 2 ταχύτητες,
• μαχαίρια υψηλής 
αντοχής 
• μπολ ανάμειξης 
800ml

Μπλέντερ PYREX
inox 700W
• κανάτα 1,5lt,
• 4 ανοξείδωτες
λεπίδες
• 2 ταχύτητες
λειτουργίας

 Φραπιέρα 
TNS 100W

Βραστήρας 
TNS

Σετ IZZY ισιωτική πρέσσα ceramic 2in1 
& ζυγαριά μπάνιου

Σεσουάρ
με φυσούνα
ANKOR

Ισιωτική πρέσσα ROWENTA express liss 
wet & dry

Κουρευτική 
μηχανή ΙΖΖΥ 
10σε1 PG100

Τοστιέρα TNS

Ηλεκτρικό 
σκουπάκι 
χειρός ΙΖΖΥ 
power 
7,2V-45W

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

Mηχανή espresso 
PYREX gold SB-390 
με 3 φίλτρα καφέ

• με επίστρωση τουρμαλίνης keratine
• γρήγορη προθέρμανση
• αποτελεσματικό με ένα πέρασμα



€22.50 €6.90 €1.98

€X.XX €X.XX

€X.XX

€12.90 €13.90

€6.90

Επιδαπέδεια τοποθέτηση

Αλκαλικές 
μπαταρίες 
VARTA
4τεμ. 
ΑΑ ή ΑΑΑ

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

Όλες οι Λάμπες HEDA

Ανεμιστήρας 16”
με ορθοστάτη

Ανεμιστήρας 
45cm με 
ορθοστάτη
& 6 πτερύγια  

Ανεμιστήρας 16”
επιτραπέζιος

Ανεμιστήρας
12’’ box

Mini ανεμιστήρας
επιτραπέζιος με USB

€13.90

€13.80
€21.00

€12.90
€6.90

Ασύρματο 
ψηφιακό 
τηλέφωνο 
PANASONIC

Ηλεκτρικό 
εντομοκτόνο 
εσωτερικού 
χώρου

-35%*

Aνεμιστήρες με διάρκεια προσφοράς
από 26.06 έως 15.07 2019

1

2

3

Ανεμιστήρας 
18” 3σε1 
μεταλλικός

Ορθοστάτης

Επιδαπέδεια 
τοποθέτηση

Επιτοίχια 
τοποθέτηση

€25.50

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!



Αλουμινόχαρτο 30m

Μεμβράνη 30m

Αντικολλητικό χαρτί 8m

Xύτρες

Xύτρες Zeon

από ανοξείδωτο υλικό 18/10

Χύτρα ταχύτητας
8lt chroma

€2.38

€22.50

€8.50

€25.90

€10.50

€15.50

€6.90

€2.79

€1.39

€1.82

No18

No20

No24

No24

No26

No28

€63.70

€3.70

€22.90

€18.90 €8.90 €6.90 €9.90

€18.20

Φόρμα κέικ Νο26
pepper FEST

Σετ αντικολλητικές 
φόρμες κέικ 3 τεμαχίων

Μπρίκι Νο5 inox 18/10 

Από 26.06 έως 05.08 2019

Sanitas
με έκπτωση 30%* -30%

€1.98

€2.60

€3.98

Διπλή γκριλιέρα 
ΝAVA funtzio 
36cm με 
αντικολλητική 
επίστρωση stone

Αντικολλητική 
γκριλιέρα no28 
αλουμινίου με 
επίστρωση stone

Σετ ατσάλινα 
μαχαίρια 7 τεμ. 
με επίστρωση 
stone σε
ακριλική βάση 

Ταψί εμαγέ FIRST 
41x27x7,5cm

Τηγάνι βαθύ 
pepper FEST



€0.48

€4.90

€3.10

€3.50

€5.70 €6.98 €4.50

€3.90

€2.90

€4.98

€2.98

€2.98

€1.50

€5.50

€2.38

Σίτα πιάτων 
30cm Ψωμιέρα ξύλινη

Μαχαίρια

Κρέατος 
Ν3103

Κρέατος 
Ν3105

Ψωμιού 
2764

Πιατοθήκη 
νεροχύτη

Σετ πανάκια 
μικροϊνών 3 τεμ.
40χ60cm

€1.50 €13.90€0.70 €0.80

 

Μπουκάλι 
νερού 1lt 
με βιδωτό 
καπάκι

 Ποτήρι νερού 
290ml με 
βαρύ πάτο

Κουβαδάκι 
πάγου

Σετ μπολ 
PERA 6 τεμ.

Σαλατιέρα 28cm 
με κουτάλες 
σερβιρίσματος

Φαγητοδοχείο GLASSLOCK

715ml

1100ml

1900ml

Αεροστεγή 
φαγητοδοχείο 
5,5lt

Αεροστεγή φαγητοδοχείο 5,5lt

900ml 1300ml

Pressedwood 
Νο 2755, 
2756 ή 2757

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

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!



Ποτήρια νερού
MORNOS 50τεμ.
λευκά ή διάφανα

Σχάρα βαρέου τύπου 
63x45x30cm

Μεταλλικός μανάβης
3 θέσεων τροχύλατος

Κάδος απορριμμάτων 50lt
με καπάκι balloon

€1.10 €1.55
Μεσαία Καπάκι freddoΠοτήρι freddoΜεγάλα

€1.28 €1.10

€0.90 €0.77 €2.50

€1.95

€11.50€7.80

€7.90

€1.10

€6.20

€4.48

Από 26.06 έως 05.08 2019

€1.10

Ποτήρια 
χάρτινα για 
ζεστό ρόφημα 
50 τεμ. 

Ολόσωμη ποδιά πετσετέ
με κέντημα

Καμινέτο 
CALFER GAS

Κάρβουνα 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
4.5kg

Πιάτα 20 τεμ. OKI DOKI 
διάφανο 36 τεμ.

Φιαλάκι
ENERGAS 
190gr με 
εσωτερικό 
περιοριστή 
ροής

Παγοκυψέλες 
SANITAS 10 τεμ.
με έκπτωση 
30%*

-30%



Κοντάρι 
σφουγγαρίστρας

Όρθοπεδικό 
φαράσι
με σκούπα

Wettex Art
collection 3 τεμ. 

Σφουγγαράκι WETTEX 
2+2 δώρο

Σφουγγαρίστρα 

Κοντάρι 
σφουγγαρίστρας super

Σφουγγαρίστρα soft
1+1 δώρο

Γάντια sensitive S-M-L

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

v

v

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

Προϊόντα ΚΥΚΛΩΨ

Προϊόντα SANITAS

Σφουγγάρι πράσινο 2+1 δώρο 
αντιβακτηριδιακό

Γάντια γενικής χρήσης 
S-M-L

Σφουγγαρίστρα max
2 τεμ. Πράσινη

Σκούπα ίσια Νο119 
πολυτελείας

Σφουγγαρίστρα 
πολύκλωνη νίμα 

Σακούλες 
απορριμμάτων μικρές 

με χερούλι 30τεμ.

Σακούλες 
απορριμμάτων colori 

10 τεμ.

Σακούλες 
απορριμμάτων nature 

15τεμ.

Σφουγγάρι πράσινο 
αντιβακτηριδιακό 

Αντικολλητική 
επιφάνεια ψησίματος 

teflon 33x40cm

Κουβάς με εργονομικό στίφτη*
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Κοντάρι ξύλινο

Σακούλες απορριμμάτων 
αρωματικές 20τεμ.

€1.33 €1.33

€1.35

€2.30€1.99

€0.81

€2.07

€1.16

€0.66 €3.47

€3.97 €5.53

€0.92

€1.85

€1.07

€1.81

€2.11

€4.06

€1.33

€1.39

Στην ενέργεια sanitas -30% συμμετέχουν όλα τα γάντια, όλα τα προϊόντα teflon

Στην ενέργεια WETTEX -35% συμμετέχουν και τo: Wettex art collection maxi

€2.04
€1.90

€2.08

€1.15

€3.18

€2.10

€1.02
€4.95

€6.10 €8.50

€2.64

€1.65

€2.78

€3.25

€6.25

€2.05

€1.98

v

v

v

Προϊόντα SCOTCH BRITE

Προϊόντα Wettex

Προϊόντα Vileda

Κουβάς 2 θέσεων
με στίφτη & ρόδες

Κοντάρι αλουμινίου
με χοντρή βίδα

€4.98 €1.95

€3.38

-35%

-35%

-30%* *

*

-35%*-45%*



€12.50

€6.80

€21.39 €3.87

€2.45

€2.10

€9.20

€1.30

€3.90

€12.80

€4.50 €2.20

€5.90

€3.90

Σετ πεντάλ 5lt & πιγκάλ

Πεντάλ Πιγκάλ

Καπάκι 
τουαλέτας

Σφουγάρι μπάνιου 
αντιβακτηριακό 1+1δώρο

Γυάλινη θήκη
υγροσάπουνου

2 θέσεων 3 θέσεων 

Από 26.06 έως 05.08 2019

€32.90 €5.95

Yφασμάτινη 
κουρτίνα 
μπάνιου 
180x180cm

Γάντια μιας χρήσης ELIOS 
100 τεμ. S-M-L

Τηλέφωνο 
μπάνιου με 
spiral 150cm

Σύστημα καθαρισμού VILEDA ultramax με έκπτωση 35%*

Εταζέρα ELEGANT

Σφουγγάρι μπάνιου σιλικόνης 
γίγας 70gr

-35%

Σετ σφουγγαρίστρα 
& κουβάς 10lt

Aνταλλακτικό



91x43x48cm

Μαξιλάρι πολυθρόνας double face
97x45,4x4cm

Μαξιλάρι καρέκλας double face
40x40x3cm

Τραπεζομάντηλο αλέκιαστο

150x180cm 140x220cm 140x140cm 

Θήκη φύλαξης ρούχων

56x36x30cm

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

€1.70€5.50 €6.50 €4.50

€1.50 €5.90€2.50 €2.90

€3.90 €1.90€10.90

€10.90 €1.98€13.90€10.90

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

Μαξιλάρι 
καρέκλας
40χ40cm

Μαξιλάρι ύπνου ANNA RISKA με aloe 
vera και δυνατότητα μεταβολής όγκου

Διακοσμητικό 
μαξιλάρι 
40x40cm

Κρεμάστρα 
πόρτας ΜR-MRS

Κάλτσες από ίνες babboo 
ανδρικές ή γυναικείες

Κουβερλί

Μονό 
160x220cm

Διπλό 
220x240cm

Κουρτίνα 140x250/270cm
με τρουκς



Παπουτσοθήκη υφασμάτινη 
61x30x90cm

Από 26.06 έως 05.08 2019

€26.90 €2.90€13.90

Σιδερώστρα ατμού 
120x140cm

Καλάθι 
ρούχων 40lt

Απλώστρα αλουμινίου 
18m με μεταλλικά πόδια

€5.90 €0.90 €1.50€4.98

Σιδερόπανο 
50x140cm με 
λάστιχο
& βάτα

Σιδερόπανο 
vileda rapid 
135x53cm

Κρεμάστρα 
βελουτέ σετ 
2 τεμ

Μανταλάκια με 
λάστιχο 12 τεμ.

€5.90

€4.50

€4.60

€3.90€13.50

Πατάκι 
μπάνιου 
microfibra 
45/50x80cm

Χαλάκι κουρελού MULTI 60x140cm

Ποδόμακτρο 
STAR 
40x60cm

Ποδόμακτρο γκαζόν



Ψυγείο-θερμός BRAVO 32lt Ψύκτης 4lt με βρυσάκι

Εμπλουτισμένο φυτόχωμα 
ANTHEASOIL 20lt

Ψυγείο πικ-νικ 35lit

Νο242

Νο243

Νο244

Νο245

Γλάστρα

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

Θερμός 5,6lt με βρυσάκι

€5.50

€21.80

€3.50

€4.20

€6.90

€2.98

€2.50

€4.70

€13.90

€5.90

€1.90

€6.50

€5.20

€8.90

€12.00

€8.50

€5.70

€3.10

Ισοθερμική 
τσάντα 22lt

Θερμός με 
επένδυση

Ισοθερμική 
τσάντα 5lt

Θερμός 
φελιζόλ

Ισοθερμική 
θήκη για 
μπουκάλι 
1,5lt

Ανοξείδωτο 
ποτήρι 
θερμός ACER 
440ml

Ισοθερμική 
σακούλα 
51x49cm

Ανοξείδωτο 
μπουκάλι 
ACER

Λάστιχο ποτίσματος 
spiral 15m

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!



ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ MATTEL “ΚΑΡΑΒΙ 
“(Με αγορές των προιόντων που 
συμμετέχουν στην ενέργεια συνολικής 
αξίας 8Ε και άνω, ο καταναλωτής θα 
έχει όφελος 1,50Ε(θα αφαιρείται από 
τα ταμεια και αφορά όλα τα υπ/τα)

€4.98

€2.80

€3.98

€4.80 €3.30

€1.20€1.80

€1.30

€2.30

Από 26.06 έως 05.08 2019

Γυαλιά
θαλάσσης 3+

Σετ παραλίας σε τσαντάκι Frozen, Spiderman, 
Cars, Princess ή Mickey

Kουβαδάκι με 
φτυαράκια & 
ποτιστήρι

Σετ μάσκα
με αναπνευστήρα

Μάσκα 
θαλάσσης
για ενήλκες

Απόχη ψαρέματος 30x100cm

Νεροπίστολο Νεροπίστολο Ανεμιστηράκι 
γουρουνάκι



Φουσκωτή πισίνα
με μπάλα & σωσίβιο

€14.80 €9.90

Ρακέτες minions 
με μπαλάκι

Σανίδα θαλάσσης

Βουρτσάκι για την άμμο Παπούτσια θαλάσσης

Γυναικεία, ανδρικά,
bebe ή Παιδικά

Σαγιονάρες γυναικείες ή ανδρικές
ή παιδικά παντοφλάκια με λάστχο

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

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

€5.90 €2.30

€2.50€4.98

€1.90 €3.60

€5.50

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

Φουσκωτό στρώμα 
θαλάσσης 188x71cm

Φουσκωτή 
κουλούρα 91cm

Φουσκωτή 
βάρκα 

2 ατόμων 196x114cm 1 ατόμου 62χ40cm

€5.50€1.50

Ρακέτες 
παραλίας
με μπαλάκι

Ρακέτες 
παραλίας
με μπαλάκι

€1.90



Kαλό 
καλοκαίρι!

€1.20
Μανταλάκια 
για πετσέτα 
θαλάσσης

€4.90

€10.90

€23.80

€7.80
€5.50

€1.50

Πετσέτα θαλάσσης

€6.90

€15.90

Τσάντα 
θαλάσσης 
52x39cm

Ομπρέλα θαλάσσης 200cm με 8 ακτίνες, 
αεραγωγό & τσάντα μεταφοράς

Καρέκλα παραλίας 
πτυσσόμενη
53x58x76cm

Ξαπλώστρα 
παραλίας σιδερένια 
188x58x28cm

Πετσέτα θαλάσσης 
βελουτέ 90x170cm Ομπρέλα θαλάσσης 

180cm

Βάση ομπρέλας 
σφήνα

Από 26.06 έως 05.08 2019Τα πάντα για την παραλία!



€3.90

€8.90€7.90

€9.90

Στρώμα camping 
180x50x60cm

Υγρή παραφίνη 1lt 
άοσμη & άχρωμη

Φουσκωτό στρώμα-κρεβάτι
μονό 76x190x22cm

Φουσκωτό στρώμα-κρεβάτι 
ΙΝΤΕΧ διπλό 99x191x22cm

€2.10

€12.90

€53.00

€2.98

€2.98

Ψάθα παραλίας
60x180cm

Υπνόσακος
180x75cm

Ψάθα παραλίας
90x180cm

2 τεμ. σε κουπ 
αλουμινίου

Σε ποτήρι

€2.20

€4.50

Ψάθα-βαλιτσάκι 
παραλίας πλαστική

€2.98

90 ή 70x180cm

Ψάθα παραλίας με σχέδια

Κρεβάτι- ράντζο
79x192x38cm μεταλλικό
αναδιπλώμενο με στρώμα

Τάβλι ξύλινο

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

Ρεσό γίγας
6 τεμ.

Αντικουνουπικά 
κεριά citronella

€3.20 €1.70



€2.98

€54.00 €17.50 €18.80

€7.90€69.00 €29.80

€52.00

Μεταλλικό τραπέζι 140x80cm  
με τζάμι 

Μεταλλικό τραπέζι 
60cm  με τζάμι

Καρέκλα σκηνοθέτη 
αλουμινίου 

Ομπρέλα κήπου 4 μέτρα με 
μανιβέλα και 8 ακτίνες

Τσιμεντένια βάση 
ομπρέλας 25kg

Καρέκλα ΝΑΝΤΙΑ
με μπράτσα

Κιόσκι κήπου  3x3x3,20 μέτρα
με ατσάλινο σκελετό

Σκαμπό rattan 

Από 26.06 έως 05.08 2019


