
Gouda NOYNOY

€XX.XXλ.
Από €X.XXλ.

€XX.XXλ.
Από €X.XXλ.

€XX.XXλ.
Από €X.XXλ.

€XX.XXλ.
Από €X.XXλ.

Προσφορές
Από 11 Οκτωβρίου

έως 30 Οκτωβρίου 2017

Φθινοπωρινές

€6.90λ.
τιμή κιλού

€8.60λ.
τιμή κιλού Από €8.65λ.Από €9.90λ.

Ζαμπόν fouantre IFANTIS

€9.30λ.
τιμή κιλού Από €13.30λ.

Χαρτί υγείας SOFTEX super
6+2 δώρο 

€2.95λ.
Από €5.78λ.

-20%

Καφές φίλτρου JACOBS flavors 
250gr Έκπτωση στο ταμείο

€4.10λ. Από €6.30λ.€3.80λ. Από €4.30λ.

Γραβιέρα ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

-35%

-30%

Λουκάνικο ξυδάτο
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 380gr

-45%

Οι τιμές στα super markets                               µιλάνε από µόνες τους! 



€5.65λ. τιμή κιλού €8.20λ. τιμή κιλού
€4.34λ.  Από €6.20λ.

€4.10λ. Από €5.86λ.

Μπιφτέκι χοιρινό ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μπιφτέκι μοσχαρίσιο ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Ολόκληρα μπούτια κοτόπουλου
MIMIKOS 800+ 400gr δώρο

Σνίτσελ κοτόπουλου MIMIKOS 470gr

Το φθινόπωρο, από άκρη σε άκρη στη Κρήτη,
έχουν την τιµητική τους τα ρακοκάζανα.

Τα ειδικά καζάνια που για αιώνες παράγουν το ποτό σύµβολο
του νησιού, την τσικουδιά ή αλλιώς, ρακή.

Το ποτό που συνοδεύει καθημερινά αμέτρητες στιγμές χαράς,
και φυσικά όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις σε κάθε περιοχή της Κρήτης.

Το παραδοσιακό κέρασμα μετά το φαγητό, αλλά και καλοσώρισμα σε κάθε σπίτι.
Ας γιορτάσουµε µαζί αυτόν το µήνα την παράδοση του τόπου µας,

τα ήθη και τα έθιµα της Κρήτης µας. Και ας πιούµε µια ρακή στην υγειά της!

€9.95λ. τιμή κιλού €4.90λ. τιμή κιλού €4.90λ. τιμή κιλού

Βόειο μπούτι ουρά ή τρανς α/ο
Ε.Ε. Ελληνικής εκτροφής >5  μηνών

Χοιρινό μπριζόλα μ/ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ Χοιρινό πανσέτα μ/ο  ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Φθινόπωρο, η εποχή
που ανοίγουν τα καζάνια!



Από €12.46λ. Από €14.28λ. Από €14.35λ. Από €12.20λ.€10.95λ. €12.80λ. €12.55λ. €9.10λ.

€1.25λ. Από €1.66λ. €2.39λ. Από €3.98λ.€4.32λ. Από €5.40λ.

Σουβλακόπιτες Αξιαγάπιτες 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 10τεμ. Έκπτωση στο ταμείο

Μπουγάτσα τα Μερακλίδικα 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 600gr Έκπτωση στο ταμείο

Μυζηθρόπιτες τηγανιού
ΑΡΧΟΝΤΙΑ Έκπτωση στο ταμείο 

Απάκι Κρήτης 
200gr

240gr σχάρας

260gΛουκάνικο ξυδάτο 
380gr

Λουκάνικο 
Καλογερικό 280gr

270gr με κρασί 
μπρουσκο

Απάκι

Καπνιστή μπριζόλα
210gr με μέλι 

325gr με πράσο

Από €3.10λ. Από €1.60λ.

Από €2.40λ.Από €4.30λ.

Από €2.89λ. Από €2.37λ.

Από €11.90λ.

Από €3.10λ. Από €1.84λ.
€2.64λ. €1.28λ.

€1.68λ.€3.80λ.

€2.46λ. €1.90λ.€2.64λ. €1.47λ.

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο-15%

-30%

Από €11.90λ.Από €4.30λ.
€3.80

-20%
Λουκάνικα ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Λουκάνικα πολίτικα IFANTIS

Φάρµα ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Καπνιστή γραβιέρα
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ 

Ανθότυρος ΞΥΛΟΥΡΗΣ 
Αγ.Βαρβάρας

Γραβιέρα
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

Γραβιέρα ελαφρύ
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ 

Γραβιέρα light 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Κεφαλοτύρι
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ

Σαλάτες
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Ρώσικη 500gr Τζατζίκι 500gr Τυροκαυτερή 250gr

Από €2.04λ. Από €2.04λ. Από €2.42λ.
€1.84λ. €1.84λ. €1.94λ.

-25% -40%-20%

τιμή
κιλού

τιμή
κιλού

τιμή
κιλού

τιμή
κιλού

τιμή
κιλού

τιμή
κιλού

Από €10.50λ.Από €9.90λ. €8.90λ.€8.60λ.

€10.90λ.
τιμή κιλού



-35%

-25%

-30%

-25%

-35%

-20%

-30%

-20%

Μπέικον καπνιστό
εν Ελλάδι CRETA FARMS

Σαλάμι αέρος πικάντικο
εν Ελλάδι CRETA FARMS

Γαλοπούλα στήθος
Κορυφαίο ΠΑΣΣΙΑΣ

Ψητό φιλέτο κοτόπουλου
εν Ελλάδι CRETA FARMS

Έκπτωση στο ταμείο

Σετ αλλαντικά
& τυρί

Ζαμπόν μπούτι εν Ελλάδι
CRETA FARMS

Πάριζα ΠΑΣΣΙΑΣ

Καπνιστή γαλοπούλα
& τυρί fitner 150gr Πάριζα & τυρί gouda 150gr

Βραστό σκορδάτο σαλάμι
ΠΑΣΣΙΑΣ 330gr Έκπτωση στο ταμείο

Παριζάκι ΠΑΣΣΙΑΣ 330gr
Έκπτωση στο ταμείο. Από την τιμή
έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Ζαμπόν & τυρί edam 150gr 

Από €12.50λ.

Από €15.30λ.
Από €7.80λ.

Από €4.17λ.

Από €2.70λ.

Από €3.49λ.

Από €2.34λ.

Από €3.98λ.

Από €9.96λ. Από €12.95λ. Από €10.95λ.
€9.80λ.
τιμή κιλού

€10.70λ.
τιμή κιλού €4.90λ.

τιμή κιλού

€3.13λ.

€1.89λ.

€2.62λ.

€1.52λ.

€2.99λ.

€7.96λ.
τιμή κιλού

€9.70λ.
τιμή κιλού

€8.20λ.
τιμή κιλού

Ζαμπόν fouantre IFANTIS Καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας IFANTIS

-25%

€9.30λ.
τιμή κιλού

€9.90λ.
τιμή κιλούΑπό €13.30λ. Από €13.20λ.

Νόστιµα
αλλαντικά

& τυριά!

-30% -25%



Emmental Ελβετίας LEONE
Παραδοσιακό τυρί
Χαλκιδικής ΒΑΛΜΑ

Φέτα Π.Ο.Π.  ΒΑΛΜΑ 400gr σε άλμη
Έκπτωση στο ταμείο. Από την τιμή
έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Φέτα ΔΩΔΩΝΗ 400gr σε άλμη 
Έκπτωση στο ταμείο.

ΧΩΡΙΟ ελαφρύ 360gr σε άλμη
Έκπτωση στο ταμείο

Ώριμο havarti ARLA 150gr σε φέτες
Έκπτωση στο ταμείο 

Τριμμένο κεφαλοτύρι Κρήτης 
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ 200gr Έκπτωση στο ταμείο

Τριμμένη mozzarella ARLA 200gr 
Έκπτωση στο ταμείο

Από €14.70λ.
Από €7.98λ. Από €4.56λ.

Από €5.10λ.

Από €2.14λ.

Από €3.23λ.

Από €2.87λ.

€13.70λ.
τιμή κιλού

€7.30λ.
τιμή κιλού €4.10λ.

€4.34λ.

€1.71λ.

€2.91λ.

€2.30λ.

€6.90λ.
τιμή κιλού

€8.00λ.
τιμή κιλού

€7.85λ.
τιμή κιλούΑπό €8.65λ. Από €9.50λ. Από €8.95λ.

Gouda NOYNOY Regato KERRYGOLD Mozzarela ARLA

Από €4.80λ.€3.84λ.

Έκπτωση στο ταμείο

-25%

€4.54λ. Από €6.05λ.

€4.73λ. Από €6.30λ.

€3.81λ. Από €5.08λ.

€2.24λ. Από €2.98λ. €1.80λ. Από €2.40λ.

€2.33λ. Από €3.10λ. €2.12λ. Από €2.82λ.

€2.54λ. Από €3.39λ. €1.98λ. Από €2.64λ.

Τρικαλινό 450gr

Τρικαλινό ελαφρύ 450gr

Τρικαλινό καπνιστό 350gr

Τρικαλινό

Τρικαλινό σε φέτες 200gr Μεριδούλες junior 120gr

Τρικαλινό ελαφρύ σε φέτες 
200gr & 20% δωρεάν προϊόν

Flair cottage cheese 
225gr

Τρικαλινό καπνιστό
σε φέτες 200gr

Gouda σε φέτες 200gr

-15% -10%

-10%

-10%-20%

-20%

-20%

-15%

-20%

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



Απολαύστε τα καλύτερα
νωπά ψάρια

σε αξεπέραστη ποιότητα
και µοναδικές τιµές! 

Κοκκινόψαρο 300+ Φιλέτο βακαλάου Αλάσκας 850gr Θράψαλο ροδέλα 560gr 

Από €5.76λ. Από €4.96λ. Από €6.20λ.

€5.10λ.
τιμή κιλού
σε καθ. βάρος €4.20λ. €5.50λ.

Κατεψυγμένα ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΚατεψυγμένα ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 

Φασόλια χάντρες 450gΣπανάκι 750gr Αρακάς λαδερός 1kg Μίγμα λαχανικών 1kg

€1.98λ.
Από €2.64λ.

€1.90λ.
Από €2.20λ.

€2.98λ.
Από €4.04λ.

€1.90λ.
Από €2.15λ.

Νέο ολόφρεσκo ιχθυοπωλείο
στο Χαλκιαδάκης Max Χανίων!

Λεωφόρος Καραµανλή, Κουµπέ

Πατάτες Mc CAIN 600gr kid smile, φούρνου 
chips ή country Έκπτωση στο ταμείο

Φρεσκο-
κατεψηγµένα

προϊόντα!

€1.58λ. Από €2.64λ.

-40%-25%-10%

-10%-10% -15%



Tυροπιτάκια διαλεχτά ALFA 750gr
 Έκπτωση στο ταμείο  

Mini calzone ΚΑΝΑΚΙ 450gr 
cheese delight Έκπτωση στο ταμείο

Φύλλο για πίτα τόσο απλά
ALFA 600gr Έκπτωση στο ταμείο

Λουκανοπιτάκια ALFA
800gr κλασικά Έκπτωση στο ταμείο 

Σπιτική χορτόπιτα ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ 
850gr  Έκπτωση στο ταμείο  

Πίτσα special ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 3 τεμ.
Έκπτωση στο ταμείο 

Μίνι κρουασάν βουτύρου ALFA 
400gr Έκπτωση στο ταμείο  

Πίτσα μαργαρίτα ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ 
2x470gr Έκπτωση στο ταμείο 

Από €3.83λ.

Από €3.78λ. Από €3.46λ.

Από €5.41λ.

Από €6.17λ.

Από €8.87λ.

Από €2.40λ.

Από €6.80λ.€2.68λ.

€3.02λ. €2.77λ.

€3.79λ.

€4.63λ.

€7.54λ.

€1.80λ.

€4.76λ.

€2.56λ.
Από €3.65λ.

€2.70λ.
Από €4.16λ.

Φύλλο Βηρυτού KANAKI 450gr
Έκπτωση στο ταμείο.
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Ζύμη κουρού με μαγιά
KANAKI 700gr Έκπτωση στο ταμείο.
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

O πολιτιστικός και εξωραϊστικός σύλλογος

Αχεντριά “Ο Άγιος Νικήτας” σας προτείνει:

Κρεατόπιτα

Υλικά για τη ζύμη:
-1 κιλό αλεύρι

-1/2 νεροπότηρο νερό

-1/2 νεροπότηρο λάδι

-1/2  νεροπότηρο τσικουδιά

-χυµό απο µισό λεµόνι

Υλικά για τη γέμιση:
-1 κρεµµύδι ξερό ψιλοκοµµένο 

-1 κιλό χοιρινό κρέας κοµµένο στο χέρι 

-1/2 κούπα λάδι 

-λίγο κρασί

-αλάτι
-πιπέρι
-κύµινο
-λάδι (για το τηγάνισµα)

Εκτέλεση:
1ο στάδιο
Σε µια λεκάνη βάζουµε το αλεύρι και κάνουµε µια λακκούβα στο κέντρο του,
µέσα ρίχνουµε όλα τα υγρά. ∆ουλεύουµε τη ζύµη µε το χέρι µας  µέχρι
να απορροφηθούν όλα τα υγρά. Κάνουµε µια σκληρή ζύµη, αφήνουµε τη ζύµη
να ξεκουραστεί σε  ζεστό µέρος σκεπασµένο µε µια πετσέτα για 1 ώρα περίπου.

2ο στάδιο
Στο τσικάλι βάζουµε το λάδι, το κρεµµύδι και το κρέας  να σοταριστούν,
σβήνουµε µε το κρασί και προσθέτουµε το αλάτι , το πιπέρι και το κύµινο.
Σε χαµηλή φωτιά  αφήνουµε το φαγητό µας να ψηθεί.

3ο στάδιο
Παίρνουµε ένα µικρό κοµµάτι ζύµης (αλευρώνουµε τον πάγκο) και ανοίγουµε
ένα λεπτό φύλλο µε το ξυλίκι (*πλάστη) , βάζουµε 1 κουταλιά γέµιση
στο µισό µέρος και το κλείνουµε σε σχήµα τριγώνου, (µπορούµε να κάνουµε 
ότι σχήµα θέλουµε) µε ένα πιρούνι πατάµε  τις άκρες της  ζύµης
για να µη φύγει η γέµιση από µέσα.        

4ο στάδιο                                                                                                                                   
Σε ένα βαθύ τηγάνι ζεσταίνουµε το λάδι και ψήνουµε τα πιτάκια µας.

-20%

-30%

-35%

-30%

-20%

-30%

-25%

-15%

-25%

-30%

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



Large 371gr Medium 320gr Oλικής αλέσεως 320gr 

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

ΠΙAΤΑ ΚAΘΕ ΜEΡΑ

ΑΠΛΑ
ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΑ

Mε την αγορά  

2  κύβων Knorr 6lt*

ΔΩΡΟ 
1 συσκευασία Φακές ψιλές  

 
500g

2  κύβων Knorr 6lt

*Συμμετέχουν στην ενέργεια όλοι οι κύβοι Knorr 6lt.
Η προσφορά ισχύει από 11/10 έως 30/10/2017

1 συσκευασία Φακές ψιλές 1 συσκευασία Φακές ψιλές 

*Συμμετέχουν στην ενέργεια όλοι οι κύβοι Knorr 6lt.*Συμμετέχουν στην ενέργεια όλοι οι κύβοι Knorr 6lt.

ΠΙAΤΑ ΚAΘΕ ΜEΡΑ

ΑΠΛΑ
ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΑ
ΠΙAΤΑ ΚAΘΕ ΜEΡΑΠΙAΤΑ ΚAΘΕ ΜEΡΑΠΙAΤΑ ΚAΘΕ ΜEΡΑ

ΑΠΛΑΑΠΛΑ
ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΑΛΑΧΤΑΡΙΣΤΑ

Mε την αγορά  

2  κύβων Knorr 6lt*

ΔΩΡΟ 
1 συσκευασία Φακές ψιλές  

 
500g

*Συμμετέχουν στην ενέργεια όλοι οι κύβοι Knorr 6lt.
Η προσφορά ισχύει από 11/10 έως 30/10/2017

€1.89λ.
Από €2.36λ.

€2.11λ.
Από €2.64λ.

€2.06λ.
Από €2.58λ.

Έκπτωση στο ταμείο

€1.87λ.
Από €2.34λ.

€2.36λ.
Από €2.95λ.

€2.76λ.
Από €3.45λ.

€1.70λ.
Από €2.12λ.

€1.81λ Από €2.78λ. €1.61λ Από €2.48λ. €1.92λ Από €2.96λ.

δώρο
αξίας

€1.60λ.

µόνο
  µε την

Kερδίστε δώρα!

Έκπτωση στο ταμείο

-20%

-35%-20%
Πίτες tortilla SANTA MARIATOP στη γεύση

µε ξύδι ή κρέµα βαλσάµικου

-20%

-20%



Κέτσαπ KYKNOS 300ml
Έκπτωση στο ταμείο

€1.09λ.
Από €1.68λ.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 500gr
Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

Μουστάρδα 

Ελιές καλαμών 300gr
με 40% λιγότερο αλάτι 
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί
η αξία του sticker

Πάστα ελιάς 185gr με 35% προϊόν δώρο

Καλαμών Πράσινη

Γλυκό καλαμπόκι 340gr 

€1.54λ.
Από €1.93λ.

€1.06λ. 
Από €1.32λ.

€1.78λ. 
Από €2.23λ.

€2.19λ. 
Από €2.74λ.

€1.54λ. 
Από €1.93λ.

Κέτσαπ Μαγιονέζα 

€1.54λ.
Από €1.93λ.

€2.60λ.
Από €3.25λ.

€2.28λ.
Από €3.50λ.

€1.49λ.
Από €1.98λ.

€1.07λ.
Από €1.43λ.

€2.55λ.
Από €3.93λ.

€2.59λ.
Από €3.98λ.

€1.40λ.
Από €2.15λ.

€1.48λ.
Από €2.28λ.

€7.48λ.

€4.41λ.
Από €5.19λ.

€4.94λ.
Από €6.58λ.

€2.78λ.
Από €3.48λ.

€2.38λ.
Από €2.98λ.

€5.32λ.
Από €6.65λ.

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

-20%-35%

-25%

-20%-15%

-25% -20%

-20%

-35%-25%

HELLMANN'S
µαγιονέζα ή µουστάρδα top down

δώρο
αξίας

€1.26λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



Ρύζι μπονέτ 1kg
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Μανιτάρια τεμαχισμένα
KYKNOS 400gr Έκπτωση στο ταμείο

Σταρένιες μπουκιές
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 400gr

Ρύζι λάις καρολίνα
AGRINO 500gr 

Αλάτι ΚΑΛΑΣ 750gr Έκπτωση στο ταμείο.
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Luncheon meat
TULIP 200gr Έκπτωση στο ταμείο

Κριθαροκουλουρίτσα
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 600gr

Φασόλια μέτρια
AGRINO 500gr

Μαγειρικό αλάτι ΖΑΡΟΥ 500gr
Έκπτωση στο ταμείο

Πελτές PUMMARO 410gr
Έκπτωση στο ταμείο

Παξιμαδάκι κρίθινο
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 400gr 

Φακές ψιλές 1 kg

Αλεύρι κέικ φλάουρ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 
500gr Έκπτωση στο ταμείο. Από την τιμή
έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Αυγά MEGAFARM
6άδα large 63-73gr 

Κρητικοφουρνιές
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 400gr

€1.65λ.
Από €1.85λ.

€1.47λ.
Από €1.84λ.

€2.06λ.
Από €2.76λ.

€1.25λ.
Από €1.79λ.

€1.58λ.
Από €2.10λ.

€1.35λ.
Από €1.59λ.

€2.40λ.
Από €2.83λ.

€1.28λ.
Από €1.89λ.

€0.46λ.
Από €0.58λ.

€1.18λ.
Από €1.68λ.

€1.90λ.
Από €2.55λ.

€2.30λ.
Από €2.60λ.

€0.59λ.
Από €0.79λ.

€1.17λ.
Από €1.68λ.

€2.10λ.
Από €2.50λ.

-10%

-20%

-25%

-30%

-15%

-25%

-15%

-30%

-30%

-20%

-25%

-10%

-30%

-25%

-15%



-20% -30%

-20%

Απολαυστικό
γιαούρτι!

LURPAK soft 500gr ανάλατο
Έκπτωση στο ταμείο 

€5.56λ.
Από €6.95λ.

Κλασσική 

Mε γιαούρτι 250gr 
με 30% επιπλέον 
προϊόν δώρο

180gr
με δημητριακά Βανίλια ή σοκολάτα 4x125gr

Με ελαιόλαδο 250gr
με 30% επιπλέον
προϊόν δώρο

198gr με μέλι
& αμύγδαλα Duo γάλα & σοκολάτα 4x70gr 

Βιολογική soft
με ελαιόλαδο 225gr 

155gr γλυκιά 
απόλαυση 3 στρώσεις

Κλασσική 

250gr 

Με ελαιόλαδο Με ελαιόλαδο 

225gr

€3.21λ.
Από €3.78λ.

€1.15λ.
Από €1.44λ.

€0.78λ.
Από €0.98λ.

€1.74λ.
Από €2.18λ.

€0.94λ.
Από €1.18λ.

€1.53λ. Από €2.18λ.€2.07λ. Από €2.95λ.

€2.34λ.
Από €2.93λ.

€0.88λ.
Από €1.10λ.

€2.96λ.
Από €3.70λ.

€1.74λ.
Από €2.17λ.

€3.29λ.
Από €3.87λ.

€3.10λ.
Από €3.88λ.

€1.75λ.
Από €2.19λ.

Μαργαρίνη BECEL pro activ plus 
225gr  Έκπτωση στο ταμείο.

Μαργαρίνη ΧΩΡΙΟ Έκπτωση στο ταμείο 

ACTIVIA τραγανή απόλαυση Έκπτωση στο ταμείο 

DANETTE Έκπτωση στο ταμείο 

Μαργαρίνη BENECOL max 225gr  
Έκπτωση στο ταμείο.

Μαργαρίνη ΒΙΤΑΜ με βούτυρο
 Έκπτωση στο ταμείο

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για τις μαργαρίνες 
500gr με γιαούρτι ή ελαιόλαδο 

Έκπτωση στο ταμείο.

Γιαούρτι TOTAL 500gr πλήρες ή ελαφρύ
 Έκπτωση στο ταμείο

Στραγγιστό γιαούρτι ΜΕΒΓΑΛ 200gr
10 ή 2%  2+1 δώρο

€1.83λ.
Από €2.28λ.

€1.98λ.
Από €2.54λ.

-20% -20% -15%

-20% -20%

-0.45€. 

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



-20%

-20%

-25%

-20% -15%

-20%

-20%

Καστανή ζάχαρη ΗΑΙ 500gr
Έκπτωση στο ταμείο

Καφές φίλτρου JACOBS flavors 
250gr Έκπτωση στο ταμείο

Σοκολατούχο γάλα με ARLA
protein 500gr πλήρες ή 50% 
λιγότερη ζάχαρη Έκπτωση στο ταμείο

Εβαπορέ μερίδες ΝΟΥΝΟΥ 10x15gr 
πλήρες ή light Έκπτωση στο ταμείο

€1.78λ.
Από €2.23λ.

€1.32λ. Από €1.65λ. €1.72λ. Από €2.15λ.

€4.10λ. Από €6.30λ.

€1.86λ.
Από €2.33λ. €0.79λ.

Από €0.93λ.

Με κακάο

1.5lt πλήρες ή light 1lt πλήρες ή light 1lt άπαχο 0%

Ξινόγαλο

Καστανή ακατέργαστη

Κεφίρ με φράουλα

Crema gusto Oro

Χωρίς ζάχαρη Κεφίρ 

Μαύρη

Κεφίρ με λεμόνι & στέβια 
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

€2.78λ.
Από €3.47λ.

€0.96λ.
Από €1.28λ.

€1.04λ.
Από €1.38λ.

€3.76λ.
Από €4.70λ.

€4.70λ.
Από €5.88λ.

€2.38λ.
Από €2.98λ.

€0.93λ.
Από €1.24λ.

€0.89λ.
Από €1.18λ.

Ρόφημα αμυγδάλου ΟΛΥΜΠΟΣ 1lt Έκπτωση στο ταμείο 

Έκπτωση στο ταμείο 

ΜΕΒΓΑΛ 500ml
Έκπτωση στο ταμείο 

Ζάχαρη FYTRO 500gr Έκπτωση στο ταμείο

Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Καφές LAVAZZA 250gr
Έκπτωση στο ταμείο

Ρόφημα STARBUCKS
chocolate mocha, macchiato,
cappuccino 220ml Έκπτωση στο ταμείο

€1.68λ. Από €1.98λ.

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει
& για το Doubleshot
espressso 200ml
&  για το frappuccino 250ml-15%-35%

ΤΣΑΪ GREEN TEA
ΠΥΡΑΜI∆Α  Έκπτωση στο ταμείο

-25%

-15%

€1.57λ. Από €1.85λ. €1.06λ. Από €1.25λ. €1.23λ. Από €1.45λ.

Πλούσιο
πρωινό!

 



-25%

-30%

-20% -20%

-20%

Μπάρες δημητρακών FITNESS 
2+1δώρο

Κρουασάν SERENATA κακάο 3x50gr 
Έκπτωση στο ταμείο

Κρουασανάκια Μακεδονικά 
ζυμώματα ΤΟΤΤΗΣ 300gr
με κρέμα κακάο Έκπτωση στο ταμείο

Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Κρουασάν CHAMPION 70gr
με κακάο 2+1 δώρο

€3.06λ. Από €4.08λ.

€3.60λ. Από €4.50λ. €3.60λ. Από €4.50λ. €1.76λ. Από €2.20λ. €1.48λ. Από €1.85λ.

€2.93λ. Από €3.90λ. €2.99λ. Από €3.98λ.

€1.60λ. Από €2.28λ.€3.18λ.
τιμή τεμαχίου

€0.78λ.
Από €0.98λ.

€0.50λ.
τιμή τεμαχίου

Cars 350gr 

350gr με πορτοκάλι Ηλιόσπορος330gr με στέβια Λιναρόσπορος 

Coco pops ή coco pops chocos 375gr Coco pops bars 6x20gr

Δημητριακά KELLOGG'S Έκπτωση στο ταμείο

Ταχίνι ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ  Έκπτωση στο ταμείο
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ 250gr 
Έκπτωση στο ταμείο

-30%
Παιδικά δηµητριακά
NESTLE* Έκπτωση στο ταμείο

*Στην προσφορά συµµετέχουν τα προϊόντα
Lion 400gr, GRANOLAS 300gr, Cheerios, Cookie crisp, Nesquik, Nesquik 

waves 375gr, Cookie crisp choco toast 350gr, & Nesquik duo 325gr 

2+1
δώρο

2+1
δώρο

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



-25%-35%

-15%-40%-40% -10%

Καθηµερινές
απολαύσεις

που φτιάχνουν
τη µέρα!

1+1
δώρο

Φέτες ζωής ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 525gr σταρένιο,
ολικής ή χωριάτικο  Έκπτωση στο ταμείο 

Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker 

Μπισκότα Snaps ΔΕΡΜΙΣΗΣ
κανέλας 175gr, καρύδας 150gr 
φουντούκι-σοκολάτα 125gr
ή cranberry-λευκή σοκολάτα 125gr
Έκπτωση στο ταμείο 

Μπισκότα βρώμης ΒΙΟΛΑΝΤΑ 200gr 
με σοκολάτα,cranberry ή μέλι
Έκπτωση στο ταμείο 

Digestive ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2x250gr
Έκπτωση στο ταμείο. Από την τιμή έχει αφαιρεθεί
η αξία του sticker

Τόστ σταρένιο ΚΑΤΣΕΛΗΣ 720gr Έκπτωση στο ταμείο

Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker   
Μπριός milkid ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 60gr σοκολάτα 
γάλακτος, βανίλια ή καραμέλα  2+1 δώρο

Τόστιμο ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 400gr πολύσπορο
ή με σουσάμι  1+1 δώρο

€0.98λ. Από €1.64λ.

€1.13λ. Από €1.88λ. €0.98λ. Από €1.15λ.
€2.20λ. Από €2.44λ.

€1.37λ.
Από €1.82λ.

Τόστ χωριανό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 500gr  Έκπτωση στο ταμείο

Τόστιμο ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker 

Σταρένιο με 6 δημητριακά

Σταρένιο 400gr 

Cream crackers ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
σίτου 140gr, σίκαλης 175gr
ή χωρίς ζάχαρη 165gr Έκπτωση στο ταμείο

Ολικής άλεσης με σίκαλη

Σταρένιο 800gr 

€1.66λ. Από €2.07λ. €1.74λ. Από €2.18λ.

-20%

Τoστ αρχαία σπορά ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
500gr σταρένιο ή ολικής άλεσης  
Έκπτωση στο ταμείο 

-25%

€1.91λ. Από €2.55λ.

€0.64λ.
τιμή τεμαχίου

€1.45λ. €1.35λ. Από €2.15λ. €0.78λ. Από €1.25λ.

€1.27λ. Από €1.95λ.

2+1
δώρο



-40%

-20% -30% -30%

KINDER bueno Έκπτωση στο ταμείο

6x43gr 2x5x43gr Mini 108gr

€1.97λ.
Από €2.46λ.

€3.14λ.
Από €3.92λ.

€2.24λ.
Από €2.80λ.

Τoστ αρχαία σπορά ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
500gr σταρένιο ή ολικής άλεσης  
Έκπτωση στο ταμείο 

-25%

-20%

-10%

-15%

€0.35λ.
τιμή τεμαχίου

Cookies ΔΕΡΜΙΣΗΣ 175gr
με πραγματική σοκολάτα & κακάο  
Έκπτωση στο ταμείο

Γκοφρέτα SERENATA 33gr
2+1 δώρο

MARS, SNICKERS ή TWIX minis 303gr  
Έκπτωση στο ταμείο

Γκοφρέτα SERENATA υγείας
3x33gr Έκπτωση στο ταμείο

Cookies ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2x180g
με διπλή σοκολάτα
Έκπτωση στο ταμείο  Από την τιμή έχει
αφαιρεθεί η αξία του sticker 

Τσίχλες ORBIT ή FIVE
φάκελο Έκπτωση στο ταμείο

Πουράκια AMARETTI 400gr
Έκπτωση στο ταμείο

€0.85λ.
Από €1.41λ.

Γεμιστά μπισκότα ΑΛΛΑΤΙΝΗ 200gr  
κακάο, βανίλια ή κακάο-βανίλια 
2+1 ίδιο δώρο 

€2.76λ. Από €3.94λ.

€0.80λ.
Από €1.00λ.

€1.96λ. Από €2.18λ.

€2.70λ.
Από €3.18λ.

Κλασσικό 225gr Κλασσικό 3x225gr 

€0.59λ.
Από €0.78λ.

€1.61λ.
Από €2.14λ.

Πτι μπερ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Έκπτωση στο ταμείο
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker 

ΕΤΟΙΜΕΣ ΤΟΥΡΤΕΣ
& ΓΛΥΚΑ ΓΙΩΤΗΣ
σοκολατίνα, σοκολατόπιτα,
cookies & cream, μπισκότο & σοκολάτα ή μιλφέιγ  

Μ&Μ΄S & MALTESERS

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο-30%

Στην προσφορά συμμετέχουν τα  MALTESERS 175gr & M&M'S 128gr, 150gr ή 250gr 

-25%

2+1
ίδιο

δώροΏρα
για γλυκό
κολατσιό!

2+1
δώρο

Οι προσφορές ισχύουν
από 20/09 έως 09/10/2017
Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



-35%

-35%

-35%

-35%

-30%

-35%

Πορτοκαλάδα FANTA 4x500ml
Έκπτωση στο ταμείο

Χυμός FRULITE 1lt μανταρίνι- σαγκουίνι
Έκπτωση στο ταμείο

Νερό ΡΟΥΒΑΣ 6x1,5lt

SPRITE 4x500ml Έκπτωση στο ταμείο 

Χυμός FRULITE 1lt καρότο - φρούτα
Έκπτωση στο ταμείο

GREEN Cola 4x500ml με στέβια,
χωρίς προσθήκη ζάχαρης

AMITA 1,5lt πορτοκάλι - μήλο - βερίκοκο
Έκπτωση στο ταμείο

€2.05λ.
Από €3.16λ.

€1.04λ.
Από €1.60λ.

€1.25λ.
Από €1.68λ.

€2.18λ.
Από €3.36λ.

€1.07λ.
Από €1.65λ.

€1.95λ.
Από €3.18λ.

€1.12λ.
Από €1.60λ.

Cola ΦΗΜΗ 1,5lt
1+1 δώρο

Αναψυκτικά ΦΗΜΗ
1,5lt Έκπτωση στο ταμείο

Αναψυκτικά ΦΗΜΗ
330ml Έκπτωση στο ταμείο

Cola ΦΗΜΗ 330ml
1+1 δώρο

Συμπυκνωμένος χυμός 
πορτοκάλι ΦΗΜΗ 670ml
Έκπτωση στο ταμείο   

€1.24λ. €0.57λ.
€0.81λ.
Από €1.24λ.

€0.40λ.
Από €0.57λ.

€1.53λ.
Από €1.80λ.

-15%-30% -35% 1+1
δώρο

1+1
δώρο

To ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για τη σόδα
ΦΗΜΗ 330ml

Νερό
και

χυµοί!



-30%

Ποτά

Βότκα ABSOLUT 700ml 

MARTINI Bianco 1lt
Έκπτωση στο ταμείο

Ουίσκι BALLANTINE'S 700ml

Gin BEEFEATER 700ml

Ουίσκι CHIVAS regal 12 years old 700ml

MARTINI Rosato 1lt
Έκπτωση στο ταμείο

Ρούμι HAVANA Club
3 ετών 700ml 

Ουίσκι CHIVAS regal extra 700ml

Βότκα SERKOVA 700ml

€15.94λ.
Από €17.34λ.

€8.38λ.
Από €9.88λ.

€15.48λ.
Από €16.98λ.

€17.70λ.
Από €18.70λ.

€27.24λ.
Από €29.24λ.

€8.38λ.
Από €9.88λ.

€17.51λ.
Από €18.51λ.

€30.44λ.
Από €32.44λ.

€13.05λ.
Από €14.05λ.

SCHWEPPES 4x330ml   Έκπτωση στο ταμείο.

Indian tonic Ginger ale ή  biter lemon

€1.54λ. Από €2.20λ. €1.71λ. Από €2.44λ.

-1.00€ -1.00€ 

-1.50€ 

-2.00€ 

-1.50€ 

-2.00€ 

-1.00€ 

-1.40€ 

-1.50€ 

Οι προσφορές ισχύουν
από 20/09 έως 09/10/2017
Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



-25%

-25%

-25% -25%

-25%

-25%

Kρασί
& ρετσίνα!

Μοσχοφίλερο ΜΙΧΑΛΑΚΗ
750ml Έκπτωση στο ταμείο

Λευκό  Ασύρτικο
MEDITERRA  750ml Έκπτωση στο ταμείο

Κόκκινο ημίγλυκο μελίρυτος 
CAMPA 750ml Έκπτωση στο ταμείο

Λευκό πολυποικιλιακός κτήμα 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 750ml Έκπτωση στο ταμείο

Αγιωργίτικο ΜΙΧΑΛΑΚΗ
750ml Έκπτωση στο ταμείο

Κόκκινο Μανδηλάρι
MEDITERRA  750ml Έκπτωση στο ταμείο

Μοσχάτο Σπίνας κτήμα 
ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ 750ml Έκπτωση στο ταμείο

Κόκκινο πολυποικιλιακός κτήμα 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 750ml Έκπτωση στο ταμείο

Κοτσιφάλι κτήμα ΜΙΧΑΛΑΚΗ
750ml Έκπτωση στο ταμείο

Bιδιανό μοσχάτο Σπίνας
MEDITERRA 750ml Έκπτωση στο ταμείο

Λευκό Legacy κτήμα
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 750ml Έκπτωση στο ταμείο

Βηλάνα κτήμα ΜΙΧΑΛΑΚΗ
750ml Έκπτωση στο ταμείο

Κρητικό ΜΠΟΥΤΑΡΗ 750ml
κόκκινο Έκπτωση στο ταμείο

Λευκό ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 3lt
Έκπτωση στο ταμείο

€4.98λ.
Από €6.98λ.

€4.89λ.
Από €6.52λ.

€3.97λ.
Από €4.96λ.

€6.40λ.
Από €8.53λ.

€4.98λ.
Από €6.98λ.

€4.85λ.
Από €6.47λ.

€10.15λ.
Από €11.15λ.

€6.65λ.
Από €8.87λ.

€5.97λ.
Από €7.97λ.

€4.52λ.
Από €6.03λ.

€6.84λ.
Από €8.55λ.

€5.15λ.
Από €7.15λ.

€3.98λ.
Από €5.30λ.

-20% -20% -15%

€7.31λ. Από €8.60λ.

-2.00€ -2.00€ -2.00€ 

-1.00€ 

-2.00€ 



-20%-20%

-20%

-25% -15%

€1.88λ. Από €2.35λ. €2.00λ. Από €2.50λ. €2.00λ. Από €2.50λ. €2.00λ. Από €2.50λ.

Λευκό ξηρό Κοκκινο ξηρό Κοκκινο ημίγλυκο Ροζέ ημίγλυκο 

Ρετσίνα ΑΜΠΕΛΗΣΙΟΥΣ 500ml
Έκπτωση στο ταμείο

Ρετσίνα xρυσή ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 500ml
Έκπτωση στο ταμείο

Μοσχοφίλερο Μαντινεία
ΤΣΕΛΕΠΟΣ 750ml Έκπτωση στο ταμείο

Λευκό ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ 750ml
Έκπτωση στο ταμείο

€1.42λ.
Από €1.78λ.

€1.50λ.
Από €1.87λ.

€7.40λ.
Από €9.87λ.

€12.73λ.
Από €14.98λ.

ΑΜΠΕΛΗΣΙΟΥΣ 500ml
Έκπτωση στο ταμείο

ΟΙΝΟΘΗΚΗ
Max Ν. Αλικαρνασσού
Μια µικρή πόρτα σε έναν απέραντο κόσµο.

Η νέα µας οινοθήκη στο Max Αλικαρνασσού συνδυάζει τον Κρητικό
αµπελώνα µε δεκάδες ποικιλίες απο ολόκληρη την Ελλάδα
και επιλεγµένες ετικέτες απ’ όλον το κόσµο. 

Ο εξειδικευµένος µας χώρος, φιλοξενεί γευστικές δοκιµές και οινογνωσίες
σε συνεργασία µε αγαπηµένα Κρητικά οινοποιεία και συµπληρώνει
τη µεγάλη ποικιλία ετικετών µε χρήσιµα αξεσουάρ.
Ο κόσµος του κρασιού περιµένει να τον περιηγηθείτε. 



-50%

Έκπτωση στο ταμείο

Kρέµες & προϊόντα
καθαρισµού

προσώπου NIVEA

Έκπτωση στο ταμείο 

Eξαιρούνται τα προωθητικά πακέτα.

€2.17λ.
Από €3.95λ.

€2.28λ.
Από €4.15λ.

€3.12λ.
Από €4.80λ.

€2.87λ.
Από €4.41λ.

€2.78λ.
Από €4.27λ.

-35%

-45%

Έκπτωση στο ταμείο 

Έκπτωση στο ταμείο
 Από την τιμή έχει αφαιρεθεί

η αξία του sticker

Έκπτωση στο ταμείο

-50%
Hλεκτρικές λίμες
για περποίηση ποδιών
ή vυχιών

€20.00λ.
Από €39.99λ.

€30.00λ.
Από €59.99λ.

€20.00λ.
Από €39.99λ.



Αφρόλουτρα DETTOL 500ml
Έκπτωση στο ταμείο

Σαμπουάν HEAD & SHOULDERS
360ml Έκπτωση στο ταμείο 

Βαφές μαλλιών KOLESTON
Έκπτωση στο ταμείο

Αφρός 200ml ή spay μαλλιών
250ml WELLAFLEX Έκπτωση στο ταμείο

€3.59λ.
Από €5.98λ.

€2.99λ.
Από €4.98λ.

€4.96λ.
Από €8.26λ.

€2.80λ.
Από €4.00λ.

-40% -40% -40% -30%

Έκπτωση στο ταμείο 

%

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



Έκπτωση στο ταμείο Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

-50%

-20%



Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

1+1

2035

δώρο

%%

50%

AIM white now
Σετ πενάκι λεύκανσης
και  οδοντόκτρεμα 50ml

ή 1.5lt

Στην ενέργεια συμμετέχουν
όλα τα προϊόντα Zendium

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



-20%

-35% -40%

Classic για  6+ μηνών 

Παιδικά μπισκότα NUTRICIA biskotti 180gr Έκπτωση στο ταμείο

Ζωάκια για 8+ ή με κακάο για 12+ μηνών

€1.71λ. Από €2.14λ. €2.08λ. Από €2.60λ.

Βρεφική
φροντίδα

Πάνες BABYLINO sensitive Νo3-7
Έκπτωση στο ταμείο

Πάνες LIBERO up & go No6 38 τεμ.
ή Νo7 34 τεμ. Έκπτωση στο ταμείο

€4.77λ.
Από €7.95λ.

€12.61λ.
Από €19.40λ.

Το ποσοστό έκπτωσης 
ισχύει & για τα No1 & 2

Μωρομάντηλα PAMPERS 64 τεμ.
2+1 δώρο Έκπτωση στο ταμείο

€3.98λ.
Από €4.98λ.

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει 
& για τα sensitive 56 τεμ.  
2+1 δώρο-20%

Πάνες PAMPERS premium care
Νο3-5 μεγάλες συσκευασίες
Έκπτωση στο ταμείο

€11.18λ.
Από €13.98λ.

Το ποσοστό έκπτωσης 
ισχύει & για τα new 
born & No2-20%

-45%

Έκπτωση στο ταμείο

Kερδίστε
δωροεπιταγές!

Βρεφική
περιποίηση

µόνο
  µε την

ίδιο

Έκπτωση στο ταμείο



-45%-35%

Υγρά χαρτομάντηλα
ZEWA fresh 10 τεμ.
classic ή protect Έκπτωση στο ταμείο

€0.92λ. Από €1.68λ.

Προσωπική
φροντίδα

-40%

Κλασική σειρά 20,16 ή 14 τεμ.Platinum 12, 14 ή 16 τεμ.

Sensitive Fresh 

Sensitive 20 τεμ. 

Σερβιέτες ALWAYS ultra οικονομικες συσκευασίες

Σερβιέτες EVERYDAY ultra plus 18 τεμ. Έκπτωση στο ταμείο

€2.10λ. Από €3.52λ.€2.10λ. Από €3.58λ.

€2.34λ. Από €3.90λ. €2.34λ. Από €3.90λ.

€1.78λ. Από €2.98λ.

-40%

Σερβιετάκια CAREFREE aloe 
30+28 δώρο Έκπτωση στο ταμείο

€2.28λ. Από €3.04λ.

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει για όλα 
τα σεβιετάκια CAREFREE -25% -40%

Εσώρουχα ακράτειας SANI pants 14 τεμ. Έκπτωση στο ταμείο

Σερβιέτες για ειδικές χρήσεις SANI lady 10 τεμ. Έκπτωση στο ταμείο

Nο1 Small 

Nο3 Normal

No2 Medium

Nο4 Extra

No3 Large

Nο5 Super Νο6 Extra Large

€6.54λ.
Από €10.90λ.

€1.68λ.
Από €2.58λ.

€7.69λ.
Από €12.82λ.

€2.15λ.
Από €3.30λ.

€9.08λ.
Από €15.14λ.

€2.81λ.
Από €4.33λ.

€3.54λ.
Από €5.44λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



Καθαριστικά

-45%

-40%-35%

Υγρό 64 μεζ. 

€6.85λ. Από €10.98λ. €6.85λ. Από €10.98λ.

Υγρό PERSIL 3lt  Έκπτωση στο ταμείο 

Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker 

ARIEL σκόνη 45 μεζ ARIEL σκόνη υγρό 44 μεζ

Υγρό SOFLAN classic ή black 1lt
1+1 δώρο

ARIEL ponds 3in1 39 τεμ.

Μαλακτικό LENOR 56 μεζ.
Έκπτωση στο ταμείο

VANISH σκόνη 500gr/470gr
ή gel 1lt/940ml  Έκπτωση στο ταμείο

€3.96λ.
Από €6.60λ.

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει
& για τα gold  powder 470gr-40%

-30% -30%

Σκόνη 70 μεζ.

Συμπυκνωμένο 30 μεζ. Διαλυτό 45 μεζ. 

NEOMAT NEOMAT  Έκπτωση στο ταμείο

Μαλακτικό QUANTO Έκπτωση στο ταμείο

Σκόνη 45 μεζ.

Συμπυκνωμένο 60 μεζ.

Υγρό 42 μεζ. 

€7.28λ. Από €10.29λ. €6.88λ. Από €10.29λ. €6.98λ. Από €9.95λ.

€7.25λ. Από €10.35λ. €4.48λ. €3.70λ. Από €5.28λ.

€1.74λ. Από €3.17λ. €2.83λ. Από €5.14λ.

€4.79λ. Από €7.98λ.

€3.69λ. Από €6.70λ.

€4.79λ. Από €7.98λ.

Στρώνουµε
τα χαλιά!



-20% -40%

-50%

-40% -30%

-30%

-30%

€2.90λ. Από €4.84λ. €2.88λ. Από €4.80λ.€10.77λ. Από €13.46λ.

Λευκόπανο Dr BECKMANN 
active white 10 φύλλα
Έκπτωση στο ταμείο

Ταμπλέτες FAIRY ultra caps 28 τεμ.
ή platinum 24 τεμ. Έκπτωση στο ταμείο

Tαμπλέτες FINISH Αll in1 20 τεμ.
ή Quantum regular 18 τεμ. 1+1 δώρο

Καθαριστικό επιφανείων
CILLIT BANG 750ml  Έκπτωση στο ταμείο

Καθαριστικό χαλιών Dr BECKMANN   
650ml Έκπτωση στο ταμείο 

Καθαριστικό σαμπουάν χαλιών 500ml
ΕΥΡΗΚΑ carpet care Έκπτωση στο ταμείο

Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Καθαριστικό χαλιών ΕΥΡΗΚΑ 
carpet care 500ml
με 50% επιπλέον προϊόν δώρο  
Έκπτωση στο  ταμείο

€1.39λ.
Από €2.78λ.

€5.00λ. Από €9.99λ. €3.07λ. Από €4.38λ.

€6.99λ.

€3.76λ.
Από €6.26λ.

€3.91λ.
Από €5.58λ.€3.63λ.

Από €5.18λ.

-50%

Ρούχων 250gr Σκόνη 950gr  ή gel 750ml

Καθαριστικό πλυντηρίου Dr BECKMANN Έκπτωση στο ταμείοΑποσκληρυντικό νερού CALGON 2in1 Έκπτωση στο ταμείο

Πιάτων 75gr Ταμπλέτες 30 τεμ.

€6.03λ. Από €7.54λ.

Στρώνουµε
τα χαλιά!

-40%

Έκπτωση στο ταμείο

1+1
δώρο

Οι προσφορές ισχύουν
από 20/09 έως 09/10/2017
Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



Χαρτικά

-35% -45%

-10%

-40%

-10%

Χαρτοπετσέτες εστιατορίου
MAMASOFT 420 τεμ.

Χαρτί υγείας ZEWA exclusive
ultra soft 8 ρολά 

Γατοτροφή FELIX 100gr 2+1 ίδιο δώρο

Χαρτί υγείας SOFTEX super
6+2 δώρο 

Χαρτί υγείας KLEENEX
capitonne 14+4 δώρο

Χαρτί κουζίνας SOFTEX giga
2+1 ρολό δώρο

Χαρτομάντηλα τσέπης ZEWA 
soft protect 10 τεμ.

Χαρτί κουζίνας KLEENEX γίγας
2 ρολά Έκπτωση στο ταμείο

 Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Επιτραπέζια χαρτομάντηλα
ZEWA deluxe 3φυλλα 90 τεμ.

Χαρτοπετσέτες ELITE
63 φύλλα

Επιτραπέζια χαρτομάντηλα
ZEWA softis 4φυλλα 80 τεμ.

€2.95λ.
Από €5.78λ.

€6.70λ.
Από €11.19λ.

€1.78λ.
Από €2.98λ.

Γατοτροφή MISTIGRIS Σκυλοτροφή PATRIK

100gr 405grΚροκέτα 400gr Κροκέτα 15kg

€0.47λ.
Από €0.53λ.

€0.54λ.
Από €0.61λ.

€0.92λ.
Από €1.03λ.

€18.00λ.
Από €20.00λ.

-30%-25%-30%

-20% -30% -30% -40%

€1.82λ.
Από €2.28λ. €1.60λ. Από €2.29λ.

€4.05λ. Από €6.23λ.

€1.60λ. Από €2.29λ.

€2.44λ. Από €3.25λ.€2.34λ. Από €3.35λ. €0.38λ. Από €0.55λ.

Προσφορές για κατοικίδια!

Άρωµα 
& φρεσκάδα

2+1
ίδιο

δώρο



-40% -35%

Υγρό DUCK 750ml 1+1 δώρο
DUCK fresh discs 36ml
Έκπτωση στο ταμείο

DUCK 5in1 block marine ή citrus
Έκπτωση στο ταμείο

Υγρό AFROSO power 750ml
1+1 δώρο Έκπτωση στο ταμείο

AFROSO fresh Έκπτωση στο ταμείο

Spray Aνταλλακτικό

€2.29λ.
Από €2.86λ.

€1.66λ.
Από €2.07λ.

-20% -20%

Συσκευή 

Συλλέκτης υγρασίας ARIASANA perla 300gr Έκπτωση στο ταμείο

Ανταλλακτικό άοσμο ή λεβάντα

€6.23λ. Από €8.90λ. €1.96λ. Από €2.80λ.

BREF Έκπτωση στο ταμείο 

Power ή blue activ 50gr Duo activ 50gr

€1.50λ. Από €2.00λ. €1.41λ. Από €1.88λ.

-25%

€1.79λ. Από €2.98λ. €1.28λ. Από €1.97λ.
€2.95λ.

€2.28λ. Από €2.85λ.

Αυτόματη συσκευή freshmatic
max AIRWICK vanilla & orchid
Έκπτωση στο ταμείο

Ανταλλακτικά freshmatic
AIRWICK 250ml vanilla & orchid 
Έκπτωση στο ταμείο

Ηλεκτρική συσκευή AIRWICK 
vanilla & orchid 
Έκπτωση στο ταμείο 

Ηλεκτρικό ανταλλακτικό
AIRWICK vanilla & orchid 19ml 
Έκπτωση στο ταμείο 

€4.79λ.
Από €5.99λ.

€3.95λ.
Από €4.94λ.

€4.05λ.
Από €5.06λ.

€3.52λ.
Από €4.40λ.

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει
για όλες τις αυτόματες
συσκευές freshmatic
max AIRWICK

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει 
για όλα τα ανταλλακτικά
AIRWICK freshmatic  250ml

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει 
για όλες τις ηλεκτρικές 
συσκευές AIRWICK 

Το ποσοστό έκπτωσης 
ισχύει για όλα τα ηλεκτρικά 
ανταλλακτικά AIRWICK-20% -20%

-30%

-20% -20%

Καθαρό
µπάνιο!

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει
και για το duck act ευκάλυπτο

Άρωµα 
& φρεσκάδα

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



-45% -50%

-30%-30%

-30%

-30% -30% -30%

-30%-30%

€2.98λ. Από €3.45λ.

Σύστημα σφουγγαρίσματος easy wring & clean VILEDA turbo
Έκπτωση στο ταμείο

Γάντια VILEDA multi Sensitive 
40+10 δώρο

Κοντάρι σφουγγαρίστρας
WETTEX Έκπτωση στο ταμείο 

Γάντια VILEDA sensitive S-M-L
Έκπτωση στο ταμείο 

Σφουγγαρίστρα classic VILEDA
1+1 δώρο Έκπτωση στο ταμείο 

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
easy wring & clean VILEDA turbo
Έκπτωση στο ταμείο

Συρματάκι σπιράλ inox Vileda
Έκπτωση στο ταμείο 

WETTEX σακούλες απορριμμάτων 
52x75cm 10 τεμ. Από την τιμή έχει 

αφαιρεθεί η αξία του sticker

Σφουγγαράκι WETTEX 2+2 δώρο
Έκπτωση στο ταμείο 

€20.63λ. Από €37.50λ.

€1.82λ. Από €2.60λ. €2.16λ. Από €3.09λ.

€2.09λ.
Από €2.98λ.

€1.40λ.
Από €2.00λ.

€4.03λ.
Από €5.75λ.

€3.00λ.
Από €5.99λ.

€1.30λ.
Από €1.85λ.

€0.98λ.

€1.09λ.
Από €1.56λ.

WETTEX Έκπτωση στο ταμείο 

VILEDA Έκπτωση στο ταμείο 

Πετσέτες καθαρισμού VILEDA Έκπτωση στο ταμείο 

Νο1 wet 2+1 δώρο

Αλουμινόχαρτο 
25m

3+1 δώρο
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Αctifibre 2 τεμ.
Νο3

Διαφανής 
μεμβράνη 25m 

Νο4 

Αντικολλητικό 
χαρτί 8m

€1.88λ.
Από €2.68λ.

€1.95λ.
Από €2.78λ.

€1.85λ.
Από €2.64λ.

€0.95λ.
Από €1.35λ.

€2.87λ.
Από €4.10λ.

€1.30λ.
Από €1.85λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 30/10/2017



Μονή 80x150cm

Γυναικεία καρώ
ή μαύρη ανδρική

Γυναικείες ή ανδρικές

Hμίκοντες

Διπλή 140x160cm

Γυναικεία μονόχρωμη
ή ανδρική γκριζόμαυρη

Παιδική διάφανη

Παιδικές

Τερλίκι 

150x220cm Ημίδιπλη 160x220cm200x220cm Υπέρδιπλη 220x240cm

Ηλεκτρική κουβέρτα 

Οµπρέλα SUPERMINI 

Παντόφλες

Σετ αθλητικές κάλτσες
ανδρικές 2 τεµ. 

Ανδρική ζακέτα
φούτερ µε στάµπα

Ανδρική φόρµα φούτερ
µε λάστιχο

Εσώρουχα DIANA Έκπτωση στο ταμείο

Γυναικεία ζακέτα φούτερ
µε στάµπα

Γυναικείο κολάν
βαµβάκι-λίκρα

Κουβέρτα fl anel/προβατάκι Κουβέρτα fl eece CORAL

€11.00λ. €11.50λ. €14.50λ. €11.90λ. €15.50λ.

€3.20λ.

€3.30λ.€2.50λ. €2.98λ. €5.90λ. €2.98λ.

€3.50λ.

€13.95λ. €11.98λ. €13.95λ. €7.50λ.

-40%

Ετοιμαζόμαστε
για το Χειμώνα 

Προσφορές με μεγαλύτερη διάρκεια
από 11/10 έως 20/11

€20.00λ.

ΠαντόφλεςΠαντόφλες



Ηλεκτρική σκούπα SINGER VC-1120

Καφετιέρα espresso - cappuccino SINGER 15 bar ES-110 2way

Μίξερ για ροφήματα & frappe
SINGER rubber Πολυκόπτης SINGER 400W

Βραστήρας ANKOR 1lt

Επιτραπέζιο τηλέφωνο TELCO
με ανακλινόμενη οθόνη

Καφετιέρα PRIMO 1,2lt 
για 10 φλυτζάνια

Ασύρματο τηλέφωνο AEG

Τοστιέρα PRIMO

Σεσουάρ HUMAN 2000w
με φυσούνα

Σίδερο ατμού SINGER 2400W

Κουρευτική & ξυριστική μηχανή
ΙΖΖΥ με 9 εξαρτήματα

• Ισχύς 1100w

• Aντλία πίεσης 15bar

• Χειρολαβή για αλεσµένο καφέ & χάρτινες
    µερίδες καφέ

• Ακροφύσιο ατµού για αφρόγαλα
   & πλούσια κρέµα cappuccino

• Βάση προθέρµανσης φλυτζανιών

• Ρυθµιζόµενη παραγωγή ατµού

• Ασφάλεια υπό πίεση & υπερθέρµανση

25.5cm 30.5cm

Ρολόι τοίχου

€46.00λ.

€56.50λ.

€11.00λ.

€19.50λ.
€22.80λ.

€13.70λ. €22.50λ.

€19.00λ.
€12.50λ. €14.70λ.

€17.90λ.
€14.70λ.

€2.98λ. €4.90λ.



Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 20/11/2017

Νο18 Νο24 Νο26 Νο28

Χύτρες PYRAMIS Zeon από ανοξείδωτο 18/10 πάχους 0,7mm

Tαψί inox 40cm
με σχάρα EASYLIFE

300ml 500ml 1lt Μπουκάλι νερού 1lt

Γυάλινα είδη κουζίνας DAFNE

Καφετιέρα espresso
για 2 φλυτζάνια

Σετ πιάτα 20 τεμαχίων

Γυάλινη τσαγιέρα 800ml

Nερού

350ml 

Kρασιού

600ml 

Σετ GRAND 12 τεμ.

Καφετιέρα με έμβολο
για καφέ φίλτρου και τσάι

Μπρίκι Nο4 
PYRAMIS advanced

Γυάλινο μπουκάλι
POPULAR 1760ml

Ποτήρι 570ml
με καλαμάκι & καπάκι

• Κατάλληλα για όλους τους τύπους εστιών:
 ηλεκτρικές, κεραµικές, γκαζιού, και επαγωγικές
• Μαγνητική κάψα 3mm από υλικό ΑΙSI 430
 για γρήγορο και οικονοµικό µαγείρεµα 

• θερµοµονωτικά χερούλια από βακελίτη,
   µέχρι και τους 220C
• Τριπλή βάση µε φύλλο αλουµινίου πάχους 3,5-6mm

Ρολόι τοίχου

Πιατέλα γυάλινη Καπάκι τουρτιέρας

€13.98λ.

€2.90λ. €3.90λ.

€21.50λ. €3.50λ. €3.20λ.
€1.50λ.

€15.50λ. €22.50λ. €25.80λ. €28.50λ.
€5.90λ.

€6.30λ.

€2.70λ. €2.40λ. €1.10λ. €1.30λ. €1.90λ. €1.50λ.

€4.80λ.
€1.70λ.



Κούπα 240/250ml κεραμική

Καμινέτο ΤΑΙ πλαστικό

Πιατοθήκη
με δίσκο & κουταλοθήκη

Κούπα 330/380ml
NEW BONE πορσελάνης

Φιαλίδιο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 190gr
με εσωτερικό περιοριστή ροής

Πιατοθήκη νεροχύτη

Ποτήρι σφηνάκι 50 τεμ.

Σετ πετσέτες κουζίνας
40x40cm 2 τεμ.

Ψωμιέρα πλαστική

Μεγάλα

Αλουμινόχαρτο 30m Λαδόχαρτο 8m Μεμβράνη 20mΚρασιού Νερού

Μεσαία 

Πιάτα μιας χρήσης 20 τεμ.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Ποτήρια μιας χρήσης
MORNOS 50 τεμ.

Μπολ 13,5x6,5cm Κούπα 425ml Φλυτζάνι καφέ

Kεραμικά είδη πρωινού BOISSON

€1.30λ.

€8.90λ.

€7.80λ.

€0.68λ. €0.95λ. €1.45λ. €1.95λ. €0.98λ. €0.78λ.

€0.95λ. €2.90λ.
€1.18λ. €0.98λ.

€2.90λ. €11.00λ.

€1.50λ.
€1.70λ. €1.50λ. €1.35λ.

Nο2756
ή Nο2755 €2.20λ.

Κρέατος Νο3105 €6.20λ.

Κρέατος Νο3103 €4.90λ.

Μαχαίρια PRESSEWOOD κουζίνας



Σφουγγάρι πράσινο 
αντιβακτηριδιακό
2+1 δώρο Σκούπα πολυτελείας 

ίσια Νο119

Φαράσι βαθύ με λάστιχο

Κουβάς  Νο221

Σφουγγάρι
super cleaner

Σκούπα μαγνητική 
Νο102

Βούρτσα πατρογκάκι

Κοντάρι ξύλινο βιδωτό

Σφουγγαρίστρα 2 τεμ. 
κίτρινη ή max πράσινη

Σφουγγάρι
EXTREME

Σφουγγάρι
για σχάρες

Σκούπα σκληρή
για χαλιά

Κουβάς  Από την τιμή

εχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Συλλέκτης υγρασίας
HUMI 600gr

Ανταλλακτικό
συλλέκτη υγρασίας HUMI 600gr

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

Φαράσι ορθοπεδικό με σκούπα 
ΚΥΚΛΩΨ

€1.33λ.
Από €2.04λ. €1.72λ.

Από €2.45λ.

€0.69λ.
Από €0.98λ.

€0.91λ.
Από €1.30λ.

€0.85λ.
Από €1.30λ. €1.25λ.

Από €1.80λ.

€1.04λ.
Από €1.48λ.

€0.76λ.
Από €1.08λ.

€3.82λ.
Από €5.88λ.

€0.78λ.
Από €1.20λ.

€1.35λ.
Από €2.07λ. €1.09λ.

Από €1.55λ.

€5.03λ.
Από €7.74λ.

52x75cm 70x95cm

Μεσαία 

Σακούλες απορρ/των PLUSBAG 10 τεμ. με κορδόνι  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ SCOTCH BRITE ΠΡΟΪΟΝΤΑ KYΚΛΩΨ
 Έκπτωση στο ταμείο  Έκπτωση στο ταμείο

0.69

€0.85

-35% -30%

Φλυτζάνι καφέ

€0.95λ. €1.60λ.
€3.90λ. €3.30λ.

€6.50λ. €2.30λ.

Nο2756
ή Nο2755 €2.20λ.

Κρέατος Νο3105 €6.20λ.

Κρέατος Νο3103 €4.90λ.

Μαχαίρια PRESSEWOOD κουζίνας

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 20/11/2017



Χαλί δερμάτινo
60x120cm

Χαλάκι εισόδου
38x58cm

Φυτόχωμα GIARDINI 50lt

Χαλάκι εισόδου
40x60cm

Κάρβουνα ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 4.5kg

Χαλάκι DREAM
60x140cm

Χώμα κομπόστα PIANTERRA 12lt

Χαλάκι μοκέτα FLOKY
40x60cm

Προσάναμμα TAI 42 τεμ. Υγρή παραφίνη άοσμη 1lt

€4.98λ.

€4.40λ.

€1.48λ.

€0.95λ. €2.70λ.

50x110cm 67x135cm

Χαλί ΝΕΣΤΟΣ

€4.50λ.
€5.50λ. €7.98λ.

€9.50λ.

€3.50λ.€2.30λ.€2.30λ.

ΚΗΠΟΣ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ



 Απλώστρα αλουμινίου 18m

Για κουστούμια 65x100cm

50x40x15cm 60x45x20cm 60x40x30cm

Αεροστεγής θήκη φύλαξης ρούχων VACΟUM 
Έκπτωση στο ταμείο

θήκη φύλαξης Έκπτωση στο ταμείο

θήκη φύλαξης ρούχων - κουβερτών
Έκπτωση στο ταμείο

Αρωματικά φάκελα ντουλάπας

Για παλτό 65x137cm

Roller καθαρισμού 60 φύλλων
με 2 ανταλλακτικά

Σιδερώστρα COMFORT 38x122cm

Συρμάτινες κρεμάστρες 12 τεμ.

Προστατευτικό κάλυμμα
 για καρέκλες 68x61x107cm

Ξύλινη κρεμάστρα ίσια
για κουστούμια

Προστατευτικό κάλυμμα
για στρογγυλό τραπέζι 140x70cm

€1.92λ.
Από €2.40λ.

€2.00λ.
Από €2.50λ.

€2.32λ.
Από €2.90λ.

€2.32λ.
Από €2.90λ.

75x110cm

€2.32λ.
Από €2.90λ.

€2.96λ.
Από €3.70λ.

75x65cm 2 τεμ.

€2.32λ.
Από €2.90λ.

Υγρή παραφίνη άοσμη 1lt

€5.50λ. €7.80λ.

Σιδερώστρα COMFORT 38x122cm

-20% -20%

€0.70λ.
€2.20λ.

€2.70λ.
€1.10λ.

€19.90λ.€14.80λ.

 Απλώστρα αλουμινίου 18m

14.80λ.

-20%

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 20/11/2017



Γκαράζ - πάρκινγκ

Σετ βαλιτσάκι κουζίνα, μικρού γιατρού,
ομορφιάς ή κομμωτήριο ζώων

Φορτωτής με 40 τουβλάκια Μωρό με ήχους Bonnie

Σερβίτσιο πορσελάνης
με σετ ζωγραφικής

Υπέρδιπλα

Μονόκερος 32cm

Σετ σεντόνια ANNA RISKA

Λούτρινο

Ημίδιπλα 

Πόνυ 23cm

Μαξιλάρι ύπνου 50x70cm
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
αντιαλλεργικό αντιβακτηριδιακό 

Καπιτονέ θήκη μαξιλαριού 50x70cm 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
αντιαλλεργική αντιβακτηριδιακή

Σετ μαξιλαροθήκες
FAMILY 2 τεμ. Μονό ΜονόΔιπλό ΥπέρδιπλοΥπέρδιπλο

Σεντόνα FAMILY

Με λάστιχο Χωρίς λάστιχο

€6.50λ.€4.90λ.€8.50λ.€5.50λ.

€7.90λ.

€2.90λ.

€14.90λ. €12.30λ.

€4.68λ. €3.60λ.

€6.50λ. €7.90λ. €8.50λ. €6.50λ. €8.50λ.

€5.98λ.

€4.98λ.

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ



Καρότσι μεταφοράς τροφίμων 
30x35x96cm

Καρότσι μεταφοράς
τροφίμων 87χ33χ20, 40lt Παπουτσοθήκη 4όροφη SCARPA Τρόλεϊ τακτοποίησης 30x30x83

Σετ μπάνιου κεραμικό ROYAL 3 τεμ.

Καπιτονέ θήκη μαξιλαριού 50x70cm 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
αντιαλλεργική αντιβακτηριδιακή

Σφουγγάρι μπάνιου LIFO PLUS

Πεντάλ 5lt

Ηλεκτρονική ζυγαριά μπάνιου AEG
με λιπομετρητή

Πιγκάλ

Μίνι με ρέλι
deluxeLoofah classic

Loofah
2 όψεων deluxe

€1.75λ.€7.90λ.

€22.90λ.
€4.98λ.

€10.50λ.
€14.70λ. €18.90λ.

€22.50λ.

€3.98λ.€7.90λ.

€2.90λ. €1.48λ.

ΜΠΑΝΙΟ

Οι προσφορές ισχύουν
από 11/10 έως 20/11/2017



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.
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.

Ντουλάπα ξύλινη
90x42x180cm
με 3 φύλλα & 2 συρτάρια

Τραπέζι ξύλινο150x80x75cm οξιά Καρέκλα 43x43x90cm δερματίνη

Συρταριέρα ξύλινη 5 συρτάρια

Παπουτσοθήκη 75x38x115cm
με 3 ράφια & 2 συρτάρια

Συρταριέρα bamboo με 4 συρτάρια

Παπουτσοθήκη 80x40x73cm 
με 2 ράφια

Γραφείο 120x60x76cm
από οξιά & μέταλλο 

Γραφείο 80x50x75cm
από οξιά & μέταλλο Καρέκλα γραφείου ανυψώμενη

Βιβλιοθήκη 60x30x122cm
με 4 ράφια 

Μεγάλο  

Καλάθι ρούχων

Μικρό 

Βιβλιοθήκη 60x30x122cm

€43.00λ.

€59.00λ.

€123.00λ.

€68.00λ.

€133.00λ.

€44.00λ. €24.90λ. €19.50λ.

€68.00λ.

€29.80λ.
€37.00λ.

€24.50λ.
€55.00λ.

Τα εικονιζόμενα προϊόντα
είναι διαθέσιµα µόνο
στο κατάστημα
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ max  
Μαυσώλου & Ηροδότου 
Ν.Αλικαρνασσός
& στo HAPPY HOME
Xαλκιαδάκης στη Σητεία.


