
€24.90λ. €15.90λ. €5.00λ.€3.50λ.

€1.80λ.

Χριστουγεννιάτικο δέντρο  
210cm

Χριστουγεννιάτικη µπάλα
πέρλα 3cm σετ 12 τεµ. 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο
NADLEN 180cm

Χριστουγεννιάτικη µπάλα
6cm σετ 6 τεµ.

Κορυφή χριστουγεννιάτικου
δέντρου αστέρι 20cm

Κορυφή δέντρου
αστέρι 23cm

€24.90λ.

x x
x

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ.

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ. €x.xxλ.

Από €χ.χχλ.

Προσφορές
Από 22 Νοεµβρίου 2017

έως 08 Ιανουαρίου 2018

Οι τιµές στα super markets µιλάνε από µόνες τους! 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο 60cm
πράσινο NADLEEN | άσπρο ANLA

Χριστουγεννιάτικη µπάλα
8cm σετ 6 τεµ.

Χριστουγεννιάτικο δεντράκι 31cm

δέντρου αστέρι 20cm
Κορυφή χριστουγεννιάτικου
δέντρου αστέρι 20cm

€1.70λ. €1.60λ. €2.40λ.

€1.30λ.

€2.00λ.



Κεραµική χριστουγεννιάτικη 
πιατέλα - καλάθι

∆ιακοσµητικός Άγ. Βασίλης 
10,5x7,5x14,5cm

Χριστουγεννιάτικη κούπα
NEW BONE 350ml

30cm τετράγωνη ή στρογγυλή

Γυάλινη χριστουγεννιάτικη πιατέλα

∆ιακοσµητικός Άγ. Βασίλης 
µε πατίνι 14x7x17cm

Χριστουγεννιάτικες χαρτοπετσέτες 
33x33cm 20τεµ.

Καλαντούλης  25cm

25cm στρογγυλή

Ρόδι κεραµικό

Χριστουγεννιάτικη xιονόµπαλα
σε 4 σχέδια

Καλαντούλης 30cm
µε ελληνικά κάλαντα

Κεραµική χριστουγεννιάτικη πιατέλα

Γούρι ρόδι
26cm

Γούρι ρόδι
21cm

Άγιος Βασίλης 30cm

Χριστουγεννιάτικο στεφάνι 45cm Χριστουγεννιάτικη γιρλάντα 270cm

€5.50λ.

€4.90λ.

€1.70λ.

€3.70λ.

€4.90λ.

€1.30λ.

€4.90λ.

€2.80λ.

€4.50λ.

€1.98λ.

€7.90λ.

€5.50λ.

€2.98λ. €3.50λ.

€8.00λ.

€3.50λ. €4.80λ.

λ.

7.90

Γιορτινή διάθεση!

Γούρια για καλή χρονιά!



Οι προσφορές ισχύουν
από 22/11/17 έως 08/01/2018

Χρωµατιστά φωτάκια 240 τεµ.
µε 8 προγράµµατα

Λευκά φωτάκια 100 τεµ.
µε επέκταση

Σκουφάκι Άη Βασίλη
Χριστουγεννιάτικη στέκα
µε κουδούνια

Γυάλινο κηροπήγιο ρεσό 
6,5x5,9cm

∆ιακοσµητικός ελέφαντας
9,5x3,5x9,5cm

Τρίγωνο για κάλαντα

Κεριά ρεσώ 4 ωρών
50 τεµ.

€10.00λ. €4.80λ.

€0.90λ.
€1.40λ.

€1.70λ.

€3.40λ.

€0.90λ.

€2.30λ.

Οι καλύτερες γιορτινές προσφορές για το σπίτι!

100 τεµ. 

7x7,5cm 

8x8x18,5cm 

Χρωµατιστά φωτάκια µε προγράµµατα

Μεταλλικό κηροπήγιο-φαναράκι

Αρωµατικά κεριά vanilla ή berries

Μεταλλικό κηροπήγιο-φαναράκι µε πόδι

140 τεµ.  

12,5x14cm

7x10cm 7x15cm 

8x8x14,5cm 

Κεραµική χριστουγεννιάτικη πιατέλα

Λούτρινη πολική αρκούδα 23cm

€6.70λ.

€5.50λ.

11,5x13cm

€3.98λ.

€1.70λ.

€4.40λ.

€6.90λ.

€4.98λ.

€2.20λ. €3.30λ.

€3.50λ.
€3.50λ.

3.40

0.90λ.



Σετ τσαγιού Βarbie σε σπιτάκι Σετ τσαγιού Μinnie µε cupcakes

Καρότσι super market 33.5x24x44cm 
µε αποσπώµενο καλάθι

Ιατρική τσάντα Barbie
ή Tom & Jerry

Κούκλα µανεκέν
µε extra φορέµατα και αξεσουάρ

€11.90λ. €8.90λ.

€17.90λ.

€6.90λ.

€7.90λ.

€17.90

Συσκευή & χάντρες
για κοτσιδάκια & κοσµήµατα 

€8.90λ.

Κουζίνα 50x36x61cm µε αξεσουάρ 24τεµ.

€13.90λ.13.90λ. Μαλακό µωρό 34cm
φωτιζόµενο µε ήχους

€12.90λ.

Μωρό-κούκλα
µε ήχους & πιπίλα

€8.90λ.

Μωρό µε αξεσουάρ & καρότσι
-12 ήχοι

€17.50λ.

Μεταλλικό σετ τσαγιού
µε δίσκο

€10.90λ.

PLAYMOBIL
βαλιτσάκι - boutique ρούχων

€28.90λ.

PLAYMOBIL ελικόπτερο
ή περιπολικό αστυνοµίας

€28.90λ.

Super market µπαταρίας
µε αξεσουάρ

€20.90λ.

6.90λ.

Τρένο µε 58 τουβλάκια

€12.90λ.

Ώρα για παιχνίδι!



Οι προσφορές ισχύουν
από 22/11/17 έως 08/01/2018

Τηλεκατευθυνόµενο τζίπ
µε φορτιστή

Τηλεκατευθυνόµενο τζίπ
µε τιµόνι & φορτιστή

Τηλεκατευθυνόµενη µπουλντόζα
µε φορτιστή

Ροµπότ που µετατρέπεται
σε αυτοκίνητο

€16.90λ. €22.90λ.

€15.90λ.

€9.90λ.

Οι καλύτερες γιορτινές προσφορές για τα παιδιά!

Αυτοκινητόδροµος µπαταρίας
µε 4 αυτοκίνητα & δύο χειριστήρια

€10.50λ.

Τηλεκατευθυνόµενο αυτοκίνητο
µε τιµόνι & φορτιστή

€18.90λ.

∆εινόσαυρος
µπαταρίας
µε ήχο & φως

∆ράκος
µπαταρίας
µε ήχο & φως

€13.90λ. €15.90λ.

Αρµόνιο µε µικρόφωνο

€15.90λ.

Rock κιθάρα µε µικρόφωνο

€13.90λ.

Πάγκος εργασίας
µε πολλά εργαλεία

€19.90λ.19.90λ.

Επιτραπέζιο
70 απλά πειράµατα

€11.90λ.

9.90λ.

Επιτραπέζιο Σχολή των Μάγων MONOPOLY αυτοκρατορία

€11.90λ. €14.90λ.

Τρένο µπαταρίας µε ήχο και καπνό

€16.90λ.

Τηλεκατευθυνόµενο αυτοκίνητο
µε τιµόνι

€6.90λ.

Επιτραπέζιο ξύλινο ποδόσφαιρο 
69x37x22cm

€19.90λ.



Βραστήρας PYREX 1.2lt

Πολυκόπτης multι IZZY 600W µε 3 λεπίδες

Φραπιέρα PRIMO

Ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας
PRIMO inox µε χερούλι

Σαντουιτσιέρα PYREX  

Ηλεκτρικό µίξερ χειρός 500W
µε 4 εξαρτήµατα

Ηλεκτρικό µπρίκι PRIMO

Σίδερο ατµού aqua IZZY 2600W

Καφετιέρα SINGER

Φρυγανιέρα PRIMO

Ηλεκτρική σκούπα SINGER

€19.50λ.

€23.90λ.

€18.50λ.

€11.90λ.

€15.50λ.

€15.90λ.

€15.50λ.

€19.00λ.

€17.90λ.

€17.90λ.

€43.00λ.

∆ιαθέσιµη από 30/11

Όλα για το σπίτι!



Οι προσφορές ισχύουν
από 22/11/17 έως 08/01/2018

Κουρευτική µηχανή ΙΖΖΥ 10σε1

Ασύρµατο ψηφιακό τηλέφωνο
PANASONΙC

Σόµπα υγραερίου HOBBY PO-E03 4100W

Σεσουάρ  IZZY 2200W µε επαγγελµατικό µοτέρ
AC MOTOR  & κεραµική τεχνολογία

Πολύµπριζο 4 θέσεων µε διακόπτη

Αφυγραντήρας µε ιονιστή
SINGER 10lt

Πρέσσα µαλλιών IZZY ceramic 2 σε 1
κατάλληλη για ίσιωµα & µπούκλες 

Σόµπα χαλαζία 2200W

Λάµπες ΕUROLAMP
Έκπτωση στο ταµείο

Μπαταρίες ENERGIZER AAA ή ΑΑ
4+2 δώρο

€19.80λ.

€21.00λ.

€65.00λ.

€24.80λ.

Σόµπα αλογόνου MAX 1600W

€16.00λ.

€4.30λ.

€99.00λ.

€9.90λ.

€25.20λ.

€3.30λ.

Οι καλύτερες γιορτινές προσφορές για το σπίτι!

24.80λ.

Μονή 90x150cm

Ηλεκτρική κουβέρτα

∆ιπλή 140x170cm

€15.50λ. €24.90λ.

• Ικανότητα αφύγρανσης 10lt 
• Ροή αέρα (m³/h):100
• Χωρητικότητα δοχείου νερού (L): 1.8
• ∆ιπλό σύστηµα αφαίρεσης της υγρασίας:

απευθείας στο δοχείο νερού της 
συσκευής ή µε τον σωλήνα αποχέτευσης 
(2m) που συνοδεύει τη συσκευή για 
συνεχόµενη αποστράγγιση του νερού

Σόµπα αλογόνου MAX 1600W

-30%



Γάστρα 42cm BOCCA µε σχάρα
Γκριλιέρα 35x25cm
µε δώρο κουτάλα

Κατσαρόλα Νo18 Φόρµα κέικ Νο28 Ταψί Νο28 Ταβάς κατσαρόλα µε καπάκι Νo28 

Κουπ πατ δεντράκι Κόσκινο 24cm COSMOPLAST Μπισκοτοµηχανή µε κορνέ VELTIHOME Φόρµα κέικ 35cm

€12.90λ.
€21.90λ.

€9.90λ. €8.90λ. €6.50λ.€22.98λ.

€2.90λ. €5.90λ. €10.50λ. €4.80λ.

Olive fest

∆ΩΡΟ!

40,5x25x7cm
Σετ πυρίµαχα ταψιά 2 τεµ. BORCAM 
No28 & 22

Βαθύ πυρίµαχο ταψί MARINEX 

36x22x7cm

€10.50λ.
€8.50λ.

€6.90λ.

Olive fest
Τηγάνι

€8.98λ.

€12.00λ.

€14.90λ.

No22

No26

No30

Σκεύη µαγειρικής

Συνδυάστε τα
με τα σκεύη σας!

Σπάτουλα από ξύλο ελιάς ∆οχείο ροής λαδιού

€3.50λ. €2.50λ.



Σετ κολωνάτα ποτήρια 
κόκκινου κρασιού 6 τεµ. AMUNDSEN

Σετ κολωνάτα ποτήρια νερού
6 τεµ. KLAUDIE

Πιατέλα οβάλ 30cm 

Πιάτο ρηχό 25cm

Σετ ποτήρια νερού σωλήνα 
6 τεµ. KLEOPATRA

Σετ κολωνάτα ποτήρια κρασιού
6 τεµ. KLAUDIE

Πιατέλα οβάλ 35cm

Πιάτο ρηχό 20cm

Σετ ποτήρια ουίσκι
6 τεµ. SCARLET

Σετ κολωνάτα ποτήρια λικέρ
6 τεµ. KLAUDIE

Φλυτζάνι τσαγιού µε πιατάκι

Πιάτο βαθύ 22,5cm

Φλυτζάνι καφέ µε πιατάκι

Σαλατιέρα 24cm

€10.50λ.

€7.50λ.

€9.65λ.

€2.80λ.

€9.50λ.

€7.50λ.

€12.00λ.

€2.70λ.

€9.90λ.

€6.50λ.

€3.50λ.

€2.80λ.

€2.98λ.

€10.00λ.

Λαμπερές 
γιορτές

στο τραπέζι σας!

Κρυστάλλινα ποτήρια BOHEMIA

Σερβίτσιο πορσελάνης ΙΤΕΑ ΙΩΝΙΑ

Βαθύ πυρίµαχο ταψί MARINEX 

36x22x7cm

€6.90λ.

λ.

∆οχείο ροής λαδιού

€2.50λ.



Τυριέρα  PATISSERIE 32cm

Σετ ποτήρια 6 τεµ.

Γυάλινη φοντανιέρα 7cm

Βάζο 16cm ζάχαρης ή καφέ

Πιατέλα PATISSERIE 32cm

Μπισκοτιέρα

Σετ πιάτα πάστας LACY 6 τεµ.

Πιατοθήκη νεροχύτη 30x35x15cm
µε πάτο σιλικόνης

Γυάλινη πιατέλα RENAISSANCE 29cm

Τσαγιερό inox 2lt Τσαγιέρα CAMELIA 500ml

Σετ γυάλινα πιάτα γλυκού
12,5cm 6 τεµ.

Μαχαίρι ΚΑΙΜΑΝΟ Σετ ποτηρόπανα 3 τεµ.

€9.90λ.

€2.90λ.

€2.20λ.

€5.90λ.

€4.50λ.

€7.50λ.

€6.90λ.

€5.40λ.

€2.80λ.

€13.00λ. €6.50λ.

€2.90λ.

€1.15λ. €2.60λ.

Σετ γυάλινα πιάτα γλυκού



Οι προσφορές ισχύουν
από 22/11/17 έως 08/01/2018

*

*To ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για γάντια SANITAS ενισχυµένα,
για όλα τα σφουγγαράκια SANITAS εκτός τα αντιβακτηριδιακά.

-35%
Είδη καθαριότητας SCOTCH BRITE

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για τα S17 και S20

Καµινέτο υγραερίου CALFER gas

Σετ φαγητοδοχεία LIBERTY 3 τεµ.
στρογγυλά ή παραλ/µα

Φιαλάκι υγραερίου ENERGAS 190gr 
µε εσωτερικό περιοριστή ροής

Φαγητοδοχείο ταψί 6lt ορθογώνιο

Ποτήρια νερού µιάς χρήσης 50 τεµ.
διάφανα ή λευκά Μεσαία Μεγάλα

Πιάτα µίας χρήσης 20 τεµ.

Σετ ποτηρόπανα 3 τεµ.

Σετ φαγητοδοχεία 4 τεµ. 

€1.60λ.

€7.90λ.

€2.80λ.

€0.92λ.

€2.80λ.

€0.95λ.
€0.98λ. €1.18λ.

Οι καλύτερες γιορτινές προσφορές για το σπίτι!

Σφουγγαρίστρα µικροϊνών Σφουγγαρίστρα κίτρινη 2 τεµ.

Σφουγγαράκι
αντιβακτηριδιακό 

Σφουγγαράκι αντιβακτηριδιακό 
2+1 δώρο

Σφουγγαράκι γίγας

€0.66λ.

€2.52λ.

€1.23λ.

€1.67λ.

€2.63λ.

€1.04λ.

€0.38λ.

€1.24λ.

€1.39λ.

€0.77λ.

€3.38λ. €3.82λ.

€1.33λ.Από €1.02λ.

€3.60λ.

€1.76λ.

€2.38λ.

€3.76λ.

€1.49λ.

€0.59λ.

€1.90λ.

€1.99λ.

Από €1.18λ.

Από €5.20λ. Από €5.88λ.

Από €2.04λ.

Έκπτωση στο ταµείοΈκπτωση στο ταµείο



Σιδερώστρα VILEDA
viva express basic

Σιδερόπανο VILEDA
rapid ή comfort 135χ53cm

3 τεµ. σπαστή
περιστρεφόµενη

4 τεµ
 RAINBOW

Κρεµάστρες ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ

Απλώστρα VILEDA
premium 2in1

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

Σακούλες απορριµµάτων PLUS BAG 10 τεµ.

Μεταλλική απλώστρα Ιταλίας 
VULCANO 18m

Κάδος απορριµµάτων 5lt 
BALLOON µε καπάκι

Μανταλάκια 24 τεµάχια

52x75cm 70x95cm

€1.50λ. €1.30λ.

€3.90λ.
€0.95λ. €1.60λ.

€10.50λ.

€11.00λ.

€0.85λ.

λ.

-30%Είδη καθαριότητας ΚΥΚΛΩΨ

Προϊόντα VILEDA

Ορθοπεδικό φαράσι

Σκούπα πλαστική ίσια Νο104 

Επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 300gr

Σκούπα µαγνητική Νο101

Κοντάρι µε µεταλλική επένδυση 130cm

Κουβάς µε στίφτη 16lt Νo227

€1.74λ.

€1.11λ.

€2.09λ.

€1.50λ.

€24.90λ.€16.80λ. €6.89λ.

€2.63λ. Από €2.48λ.Από €3.75λ.

Από €1.58λ.

Από €2.98λ.Από €0.89λ.Από €0.98λ.

Από €2.14λ.

Από €41.80λ.Από €28.00λ. Από €11.48λ.

Έκπτωση στο ταµείο

Έκπτωση στο ταµείο

Επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 300gr

Από €2.48λ.

Από €2.98λ.

€Από €3.75λ.

-40%

Με λεπτή βίδαΜε χοντρή βίδα

€0.58λ.€0.69λ.



Οι προσφορές ισχύουν
από 22/11/17 έως 08/01/2018

Αντιολισθητικό πατάκι µπανιέρας
µε ελαφρόπετρα Σετ τηλέφωνο µπάνιου inox

Καλάθι ρούχων ARIANNA 50lt

Σφουγγάρι µπάνιου γίγας

€5.98λ.
€3.50λ.

€13.50λ.

€1.30λ.

Πεντάλ 5lt
Κεραµική σαπουνοθήκη 
υγροσάπουνουΠιγκάλ 

Κεραµικό ποτηράκι 
µπάνιου

Σακούλες απορριµµάτων PLUS BAG 10 τεµ.

Θήκη οργάνωσης 20 θέσεων 
47x134cm

€7.90λ.
€3.20λ.

€4.20λ.
€2.20λ.

€4.90λ.

Επώνυμη ποιότητα και άνεση για το μπάνιο
με ακόμα χαμηλότερες τιμές!

Καλάθι ρούχων 33x50cm     €7.95λ.

Πετσέτες
Χεριών 30x50cm €2.40λ.

Προσώπου 50x90cm €4.80λ.

Σώματος 70x130cm €7.95λ. Κουρτίνα μπάνιου 180x200cm      €9.98λ.

Πατάκι μπάνιου 40x60cm     €7.95λ.



57x110cm

Χαλιά

Χαλάκι 65x140cm

66x135cm

Χαλί εισόδου ανάγλυφο
60x40cm από καουτσούκ

€7.90λ.

€8.90λ.

€10.90λ.

€4.90λ.

Φυτόχωµα PIANTERRA 12lt

€1.35λ.

Φυτόχωµα GIARDINI 50lt

€4.70λ.

Υγρή παραφίνη 1lt
άοσµη & άχρωµη

€2.70λ.

Κάρβουνα ΓΡΙΝΤΑΚΗΣ 5kg Προσάναµµα δαδί 4kg
Προσάναµµα FIRE PLUS
 φυσικής ξυλείας

€4.90λ. €4.45λ.
€0.98λ.

Για τον κήπο

Αθλητικές 5 τεµ. Καρό 2 τεµ. Μονόχρωµες 2 τεµ.

Κάλτσες ανδρικές

€4.30λ. €3.30λ. €2.60λ.



Οι προσφορές ισχύουν
από 22/11/17 έως 08/01/2018

Θήκη µαξιλαριού 45x45cm

Επάργυρη κορίζα CLASSIC

Ριχτάρι

Γέµισµα µαξιλαριού 50x50cm

Μαξιλάρι καρέκλας
38x38x3cmΡάνερ 40χ150cm

Kουρτίνα 140x270cm µε κρίκους

Καλόγερος
από µέταλλο & µάρµαρο

Ξύλινη µπιζουτιέρα
22x13x21cm

Ξύλινη µπιζουτιέρα
32x12x16cm

€4.70λ.

€4.50λ.

€15.50λ.

€6.20λ.

€21.00λ.

€7.90λ.

€24.50λ.
€3.20λ.

€2.90λ.
€8.50λ.

€12.90λ.

€18.90λ.

€13.50λ.

€14.50λ.
10x15cm

170x180cm

13x18cm

230x180cm

15x20cm

270x180cm

λ.

Ριχτάρι σενίλ ORBIT
Victoria collectionVictoria collectionVictoria collectionVictoria collection

Οι καλύτερες γιορτινές προσφορές για το σπίτι!



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.

Ζεστασιά, απαλότητα & άνεση
με φινέτσα ΑΝΝΑ RISKA

Πάπλωµα - προβατάκι

Πάπλωµα Μαξιλάρι ύπνου µε aloe vera
και δυνατότητα µεταβολής όγκου

Ξύλινο κρεβάτι
µε καπιτονέ προσκέφαλο

€29.90λ.

€21.00λ.

€17.90λ.

€10.80λ.

€132.00λ.

€39.90λ.

€24.98λ.

€25.90λ.

Ηµίδιπλο

Moνό

Μονή

Υπέρδιπλο

Υπέρδιπλο

Υπέρδιπλη

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΒΕΛΟΥ∆ΙΝΗ εµπριµέ ή µονόχρωµη ΚΡΕΒΑΤΙ


