
για αγορές
άνω των 300€
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€239 €289

€239

€349

€269

€199 €249

€209

€299

€229

01. KIDSOFA 02. EASY100

05. ΜΟΝΤΕ

06. SPELLO

03. VENETO

04. COMO

ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ
01. KIDSOFA πολυθρόνα/κρεβάτι 199€
-Διαστάσεις πολυθρόνας: 103x94x82cm -Διαστάσεις κρεβατιού: 
103x103x42cm -Διαθέσιμα χρώματα: μπλε, λιλά, λαχανί

02. EASY100 πολυθρόνα/κρεβάτι 249€
-Διαστάσεις πολυθρόνας: 104x96x84cm -Διαστάσεις κρεβατιού: 
194x104x42cm -Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, μπλε, μπλε ρουά, 
ανθρακί

03. VENETO τριθέσιος καναπές/κρεβάτι 229€
σε σκούρο γκρι -Διαστάσεις καναπέ: 210x84x84cm
-Διαστάσεις κρεβατιού: 179x110x43cm

04. COMO τριθέσιος καναπές/κρεβάτι 269€
-Διαστάσεις καναπέ: 198x87x83cm -Διαστάσεις κρεβατιού: 177x108x42cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, μπλε, κίτρινο

05. MONTE τριθέσιος καναπές/κρεβάτι 209€ 
-Διαστάσεις καναπέ: 179x85x79cm -Διαστάσεις κρεβατιού: 109x179x41cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι, μπλε

06. SPELLO τριθέσιος καναπές/κρεβάτι 299€ 
-Διαστάσεις καναπέ: 198x87x83cm -Διαστάσεις κρεβατιού: 177x108x42cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, μπλε, κίτρινο

€309

€269
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ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 
ΜΠΕΡΖΕΡΑ
01. POP UP πολυθρόνα 194€
με velvet ύφασμα και ξύλινα πόδια σε φυσικό χρώμα -Διάσταση: 72x82x94cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: emerald, μπλε, μπορντώ

02. RIMBO μπερζέρα 159€
με ύφασμα και μεταλλικά πόδια σε μαύρο χρώμα -Διάσταση: 66x81x102cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, μπλε

03. OSLO μπερζέρα 293€
με chenille ύφασμα και ξύλινα πόδια σε μαύρο χρώμα -Διάσταση: 70x80x105cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, ανθρακί, μπλε

04. STYLE πολυθρόνα 176€
με βαμβακερό ύφασμα και ξύλινα πόδια σε φυσικό χρώμα
-Διάσταση: 68x73x107cm -Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, πετρόλ, κίτρινο

05. NAVONA πολυθρόνα 207€
με velvet ύφασμα και ξύλινα πόδια σε φυσικό χρώμα -Διάσταση: 70x80x93cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, emerald, lime

06. RANDY πολυθρόνα 189€
με ύφασμα και μεταλλικά πόδια σε μαύρο χρώμα -Διάσταση: 67x72x88cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, μπεζ

07. STUDIO πολυθρόνα 144€
με chenille ύφασμα και μεταλλικά πόδια σε μαύρο χρώμα -Διάσταση: 66x66x80cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: σκουριά, πράσινο, μπλε, ανθρακί

08. ETHAN πολυθρόνα 179€
με ύφασμα και μεταλλικά πόδια σε μαύρο χρώμα -Διάσταση: 66x70x75cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, κεραμυδί, κυπαρισσί

€230

€325€21550

€207

€293

€189

€194 €159

07. STUDIO

08. ΕΤΗΑΝ

05. NAVONA

03. OSLO

06. RANDY

01. POP UP 02. RΙΜΒΟ

TV STAND
01. VILAGE tv stand 123€
με 2 ντουπαλάκια από μελαμίνη σε λευκό 
& sonoma -Διαστάσεις: 140x40x54cm

02. ALL DAY tv stand 110€
με ντουλάπι και ράφια από μελαμίνη σε 
λευκό & γκρι -Διαστάσεις: 140x47x54cm

03. YOLANDA tv stand 89€
με 2 ντουπαλάκια από μελαμίνη σε 
sonoma & σκούρο γκρι & μεταλλικά πόδια 
-Διαστάσεις: 120x39x48cm

04. LA VIE tv stand 76.50€
από μελαμίνη σε γκρι & μαύρο -Διαστάσεις: 
140x40x42cm

05. EDGE tv stand 83€
με ντουπαλάκι & συρτάρια από μελαμίνη 
σε sonoma & μαύρο & μεταλλικά πόδια 
-Διαστάσεις: 120x39x50cm

06. CRUDO tv stand 92€ 
από μελαμίνη σε sonoma & μεταλλικά πόδια 
-Διαστάσεις: 130x39.5x48cm

07. PLEGMA tv stand 121.50€ 
από μελαμίνη σε sonoma & μεταλλικά πόδια 
-Διαστάσεις: 140x39x47cm

08. BEAT tv stand 72 € 
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 
131x47x47cm 

09. HILTON tv stand139.50€ 
από μελαμίνη σε sonoma & μεταλλικά πόδια 
-Διαστάσεις: 160x39.5x45cm

10. SWIVEL tv stand 62€ 
από honeycomb σε sonoma -Διαστάσεις: 
120x38x44cm

11. BRONX tv stand 62€ 
από honeycomb σε sonoma -Διαστάσεις: 
120x40x48cm

01. VILLAGE

06. CRUDO

02. ALL DAY 03. YOLANDA

04. LA VIE04. LA VIE

10. SWIVEL

05. EDGE

08. BEAT

11. BRONX

07. PLEGMA

09. HILTON

€137 €123

€85 €7650 €92 €83

€7990 €72

€69 €62

€69 €62

€10190 €92

€123 €110 €99 €89

€135

€12150

€155

€13950

€19550
€176

04. STYLE

€160

€144

€179

BEST PRICE
NO BARGAIN

BEST PRICE
NO BARGAIN

BEST PRICE
NO BARGAIN

4.9
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ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΕΣΗΣ
01. CAGE βοηθητικά τραπεζάκια 75€
σετ 3 τεμάχια μεταλλικά με mdf επιφάνεια σε sonoma και μαύρο 
-Διαστάσεις: φ50x41cm, φ45x38,5cm, φ40x36cm

02. TONDO τραπεζάκι μέσης 44€
 μεταλλικό με mdf επιφάνεια σε μαύρο -Διαστάσεις: φ80x40cm

03. SOLAR τραπεζάκια μέσης 74.5€
σετ 2 τεμάχια μεταλλικά σε μαύρο με γυάλινη επιφάνεια 
-Διαστάσεις: φ75x55cm, φ55x38,5cm

04. ARK τραπεζάκια μέσης 106€
σετ 2 τεμάχια μεταλλικά σε μαύρο με μελαμινη σε sonoma 
-Διαστάσεις: φ74x47cm, φ59x38,5cm

05. TORRO τραπεζάκι μέσης 89€ 
μεταλλικό με μελαμίνη σε όψη μαρμάρου -Διαστάσεις: 100x55x40cm

06. TORRO SIDE βοηθητικό τραπεζάκι 60€ 
μεταλλικό με μελαμίνη με όψη μαρμάρου -Διαστάσεις: 60x52x50cm

07. ALPINO τραπεζάκι μέσης 35.90€
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 100x55x41cm

08. MAGNUM 90 τραπεζάκι μέσης 24€ 
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 90x50x45.5cm

09. DURAN τραπεζάκι μέσης 62€
από mdf σε sonoma με γυάλινη επιφάνεια -Διαστάσεις: 110x60x45cm

10. BALANCE τραπεζάκι μέσης 78€ 
από μελαμίνη σε σκούρο sonoma και λευκό -Διαστάσεις: 120x60x53cm

11. ALE τραπεζάκι μέσης 81€ 
μεταλλικό μαύρο με honeycomb επιφάνεια σε sonoma -Διαστάσεις: 
120x60x45cm -Διαθέσιμα χρώματα: sonoma, όψη τσιμέντου

12. CITY τραπεζάκι μέσης 102€ 
μεταλλικό με μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 119x59x45cm

13. CRUDO τραπεζάκι μέσης 70€ 
μεταλλικό με  μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 120x60x45cm

14. PETRA τραπεζάκι μέσης 67.50€ 
από μελαμίνη σε sonoma & όψη πέτρας -Διαστάσεις: 105x60x40cm

15. PETRA DUO τραπεζάκι μέσης 53.50€ 
από μελαμίνη σε sonoma & όψη πέτρας -Διαστάσεις: 90x45x45cm, 
80x45x34cm

16. ALL DAY τραπεζάκι μέσης 50€ 
από μελαμίνη σε γκρι δρυ -Διαστάσεις: 90x45x45cm, 80x45x34cm

17. LA VIE τραπεζάκι μέσης 78€ 
από μελαμίνη σε γκρι δρυ -Διαστάσεις: 90x45x45cm, 80x45x34cm

11. ALE

14. PETRA

12. CITY

16. ALL DAY

13. CRUDO

15. PETRA DUO

17. LA VIE

01. CAGE

04. ARK

07. ALPINO

10. BALANCE

02. TONDO

05. TORRO

08. MAGNUM 90

03. SOLAR

06. TORRO SIDE

09. DURAN

€8350 €75

€118 €106

€3990 €3590

€8650 €78

€27 €24 €6870 €62

€99 €89 €67 €60

€4890 €44 €8290 €7450 €9050 €81 €11350 €102

€75 €6750

€56 €50 €87 €78

€5950 €5350

€7790 €70
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ΣΥΝΘΕΣΗ TV
01. KENZO σύνθεση 202€
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: έπιπλο tv: 150x40x38.5cm, 
ντουλάπι: 70x32x97.5cm, κρεμαστό ντουπάλι: 70x32x97.5cm,
ράφι: 100x30x21cm

02. KENZO σύνθεση 202€
από μελαμίνη σε sonoma & cement -Διαστάσεις: έπιπλο tv: 
150x40x38.5cm, ντουλάπι: 70x32x97.5cm, κρεμαστό ντουπάλι: 
70x32x97.5cm, ράφι: 100x30x21cm 

03. BIANCA σύνθεση 179€
από μελαμίνη σε sonoma & λευκό -Διαστάσεις: έπιπλο 
τηλεόρασης 240x38x145cm, ράφι: 110x20x17cm 

04. GAMMA σύνθεση 174€
από μελαμίνη σε sonoma & σκούρο γκρι -Διαστάσεις: 165x42x171cm

05. GINI σύνθεση 175,50€ 
από μελαμίνη σε sonoma & λευκό -Διαστάσεις: 180x40x40cm, 
κρεμαστό ντουπάλι: 90x30x40cm, ράφι: 90x20x20cm  

06. BALANCE σύνθεση 250€
από μελαμίνη σε sonoma & λευκό -Διαστάσεις: έπιπλο τηλεόρασης 
240x30x43cm, κρεμαστό ντουλάπι (x2): 35x27x12cm, κρεμαστή 
ραφιέρα: 30x25x102cm, ράφι: 140x18x20cm 

07. BOOM σύνθεση 118€ 
από μελαμίνη σε sonoma & όψη πέτρας -Διαστάσεις: έπιπλο 
τηλεόρασης 170x41,5x40cm, κρεμαστό ντουλάπι: 35x30x94cm, 
ράφι: 135x21x21,5cm 

08. GOLD σύνθεση 157.50€ 
από μελαμίνη σε sonoma & σκούρο γκρι -Διαστάσεις: έπιπλο 
τηλεόρασης 150x40x27,7cm, ντουλάπι: 50x30x93,7cm, κρεμαστό 
ντουλάπι: 50x30x93,7cm, ράφι (x2): 70x10x10cm 

09. FIRST σύνθεση 87€ 
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: έπιπλο τηλεόρασης:
130x36x25cm, κρεμαστό ντουλάπι: 40x30x80cm, 
ράφι (x2): 75x10x12cm

€97

€278

€175

€131

€87

€250

€15750

€118

09. FIRST

06. BALANCE

08. GOLD

07. BOOM

€225 €225

€199

€195

€193

€202 €202

€179

€17550

€174

01. KENZO 02. KENZO

03. BIANCA

05. GINI

04. GAMMA
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09. ALL DAY

16. EIFFEL 

12. BELLA

02. RUBIK

10. POP

18. MARTIN

€46

€44

€55

€4950

€18290

€165

€55

€4950

05. MARTIN 
STRIPE

€41

07. ALPI

06. BAXTER

08. ROCK

€8750

€79

€7090

€64

20. SORISSO 2

€157

€141

€125

11. MARM

€6250 €56

01. BETON 180

€220 €154

€8450 €76

15. OLSEN

13. ROBY

03. ALL DAY

04. LOOK

19. NOIR

€117
17. ART
WOOD

€89

€74

€10250 €72

€175 €15750

ΤΡΑΠΕΖΙ-ΚΑΡΕΚΛΑ
01. BETON 180 τραπέζι 154€
από μελαμίνη σε cement και μεταλλικά 
πόδια -Διαστάσεις: 180x80x76cm

02. RUBIK καρέκλα 49.50€
από βελούδο σε σκούρο μπλε & μεταλλικά 
πόδια -Διαστάσεις: 44x54x86cm -Διαθέσιμα 
χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε, elephant

03. ALL DAY τραπέζι ροτόντα 165€
από γυαλί & μεταλλικό σκελετό σε sonoma 
-Διαστάσεις: φ120x75cm

04. LOOK τραπέζι 72€
από γυαλί και μεταλλικό σκελετό σε μαύρο 
-Διαστάσεις: φ100x75cm

05. MARTIN STRIPE καρέκλα 41€ 
από PP & ξύλινα πόδια σε φυσικό 
-Διαστάσεις: 49x44x82cm -Διαθέσιμα 
χρώματα: πετρόλ, μπορντώ, γκρι, μαύρο, 
λευκό, καφέ

06. BAXTER τραπέζι 125€
από MDF & μεταλλικά πόδια -Διαστάσεις: 
120x70x75cm -Διαθέσιμα χρώματα: καρυδί, 
sonoma

07. ALPI τραπέζι 64€ 
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 
137x85x76cm

08. ROCK τραπέζι 79€
από MDF & μεταλλικά πόδια -Διαστάσεις: 
φ100x75cm

09. ALL DAY καρέκλα 49.50€
από chenille ύφασμα & μεταλλικά πόδια 
-Διαστάσεις: 46x56,5x87cm

10. POP καρέκλα 56€ 
από βελούδο & ξύλινα πόδια -Διαστάσεις: 
49x55x84,5cm -Διαθέσιμα χρώματα: 
πετρόλ, γκρι

11. MARM τραπέζι 76€ 
από MDF με όψη μαρμάρου & μεταλλικά 
πόδια -Διαστάσεις: φ100x75cm

12. BELLA καρέκλα 44€ 
από ύφασμα & μεταλλικά πόδια 
-Διαστάσεις: 54x56x77cm

13. ROBY τραπέζι 74€
από γυαλί & μεταλλικό σκελετό σε sonoma 
-Διαστάσεις: 120x70x75cm

14. AMERICA καρέκλα 29€
από PP & ξύλινα πόδια -Διαστάσεις: 43x44x84cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, μαύρο

15. OLSEN τραπέζι 117€ 
από γυαλί & μεταλλικό σκελετό σε sonoma 
-Διαστάσεις: 120x70x75cm

16. EIFFEL καρέκλα 37€ 
από ύφασμα & μασίφ ξύλο οξιάς 
-Διαστάσεις: 46x53x82cm -Διαθέσιμα χρώματα: 
patchwork μπλε, patchwork κίτρινο

17. ART WOOD τραπέζι 89€ 
από ξύλο σε άσπρο & φυσικό -Διαστάσεις: 
84x84x10cm

18. MARTIN καρέκλα 46€ 
από ύφασμα & ξύλινα πόδια -Διαστάσεις: 
49x57x82cm

19. NOIR τραπέζι 157.50€ 
από γυαλί και μεταλλικό σκελετό σε μαύρο 
-Διαστάσεις: φ110x75cm

20. SORISSO 2 επεκτ/νο τραπέζι 141€ 
από μελαμίνη σε σκούρο sonoma -Διαστάσεις: 
136/176x80x76cm

14. AMERICA

€3250

€29

€41

€3690
BEST PRICE
NO BARGAIN

BEST PRICE
NO BARGAIN

BEST PRICE
NO BARGAIN

BEST PRICE
NO BARGAIN

BEST PRICE
NO BARGAIN

BEST PRICE
NO BARGAIN

BEST PRICE
NO BARGAIN

26.10
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01. SYSTEM

06. PARIS

02. BOX 05. BEAT03. MEZZO

08. LYON 120

04. NAK 13. MISSONI 14. PUZZLE

16. KIVOS

12. LEVEL

09. INSIDE07. STEP

17. LIBRO

11. SCALA10. ADORNO

15. MAZE

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
01. SYSTEM βιβλιοθήκη 178€ 
από honeycomb -Διαστάσεις: 120x29x179cm -Διαθέσιμα χρώματα: 
λευκό, sonoma

02. BOX βιβλιοθήκη 116€
από μελαμίνη σε sonoma & λευκό -Διαστάσεις: 80x30x180cm

03. MEZZO βιβλιοθήκη 84€
από honeycomb σε sonoma -Διαστάσεις: 79x29x160cm

04. NAK βιβλιοθήκη 105€
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 80x35x168cm

05. BEAT βιβλιοθήκη 89€
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 80x30x180cm

06. PARIS βιβλιοθήκη 128€
από honeycomb σε sonoma -Διαστάσεις: 120x29x180cm

07. STEP βιβλιοθήκη 62€
από mdf σε sonoma & μέταλλο -Διαστάσεις: 80x30x120cm

08. LYON 120 βιβλιοθήκη 128€
από honeycomb σε sonoma -Διαστάσεις: 120x30x180cm

09. INSIDE βιβλιοθήκη 106€
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 96x25x186cm

10. ADORNO 59 βιβλιοθήκη 44€ -Διαστάσεις: 59x22x183cm 
     ADORNO 40 βιβλιοθήκη 36.90€ -Διαστάσεις: 40x22x183cm
από μελαμίνη σε sonoma

11. SCALA βιβλιοθήκη 96€
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 138x30x151cm

12. LEVEL βιβλιοθήκη 106€
από μελαμίνη σε μαύρο -Διαστάσεις: 96x25x186cm

13. MISSONI βιβλιοθήκη 189€
από μελαμίνη σε sonoma & λευκό -Διαστάσεις: 80x39x180cm

14. PUZZLE βιβλιοθήκη 116€
από μελαμίνη σε sonoma & μαύρο -Διαστάσεις: 80x30x180cm

15. MAZE 60 βιβλιοθήκη 98€ -Διαστάσεις: 60x30x210cm       
     MAZE 4 60 βιβλιοθήκη 66€ -Διαστάσεις: 60x30x130cm
      MAZE 117 βιβλιοθήκη 105€ -Διαστάσεις: 117x30x130cm
από μελαμίνη σε sonoma & μαύρο 

16. KIVOS 112 βιβλιοθήκη 107€ -Διαστάσεις: 112x29.5x147.5cm       
     KIVOS 77 βιβλιοθήκη 74€ -Διαστάσεις: 77x29.5x147.5cm
      KIVOS 41.6 βιβλιοθήκη 61€ -Διαστάσεις: 41.6x29.5x147.5cm
από μελαμίνη  -Διαθέσιμα χρώματα: sonoma, μαύρο

17. LIBRO 80 βιβλιοθήκη 67€ -Διαστάσεις: 80x27x180cm       
     LIBRO 40 βιβλιοθήκη 47€ -Διαστάσεις: 40x27x180cm
     LIBRO 40 βιβλιοθήκη 29€ -Διαστάσεις: 40x27x100cm
     LIBRO 80 βιβλιοθήκη 42€ -Διαστάσεις: 80x27x100cm
από μελαμίνη -Διαθέσιμα χρώματα: sonoma, λευκό

€49 €44 €41 €3690 €10650 €96 €118 €106
€7450 €67 €3220 €29
€5250 €47 €4690 €42

€118 €106€14250 €128€6850 €62€142 €128

€198 €178 €129 €116 €9350 €84 €11650 €105 €99 €89 €210 €189 €129 €116
€109

€98

€119

€107
€8290

€74
€6750

€61

€74

€66
€117 €105

15.9 20.10

15.9

5.9
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€15150€4450€5750

€75 €63 €133

€6250 €167 €9990 €11190

€7950

€3190 €6190 €105

€7850

€13690€40€52

€6750 €57 €119

€56 €150 €8990 €99

€71

€29 €56 €9450

€70 €74
04. FILE

01. LIBRO 02. ZIG ZAG/CLIC 03. TREBLE 12. ADORNO 13. LINES 14. TRIGOT 2

05. PLEGMA 06. NAK 07. FORMA 15. TWINGO 16. BOOK CORNER 17. SKALA 1 18. RAIN

11. ATRIUM 19. ADORNO10. CROSS09. TOWER08 EIFFEL 20. SOPHISTIQUE 21. CALIPER 22. ARTIC

€48 €43

€6450 €58 €11450 €103

€120 €108€75 €6750€123 €110

ΓΡΑΦΕΙΟ
01. LIBRO γραφείο 110€
με συρτάρια από μελαμίνη σε sonoma 
-Διαστάσεις: 117x52x73cm -Διαθέσιμα 
χρώματα: sonoma, λευκό

02. ZIG ZAG/CLIK γραφείο 67.50€
από μελαμίνη σε sonoma & λευκό 
-Διαστάσεις: 110x55x75cm

03. TREBLE γραφείο 108€
με συρτάρια από μελαμίνη σε sonoma 
-Διαστάσεις: 115x56x73cm

12. ADORNO γραφείο 29€
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 
73x45x74.5cm

13. LINES γραφείο 56€
από honeycomb σε λευκό -Διαστάσεις: 
100x59x75cm

14. TRIGOT 2 γραφείο-βιβλιοθήκη 94.50€
με συρτάρια από μελαμίνη σε sonoma & 
λευκό -Διαστάσεις: 110x50x85cm

15. TWINGO γραφείο -βιβλιοθήκη 119€
από μελαμίνη σε sonoma & γκρι σκούρο 
-Διαστάσεις: 160x60x145cm

04. FILE γραφείο 58€
από mdf σε sonoma & μέταλλο σε μαύρο 
-Διαστάσεις: 110x50x75cm

05. PLEGMA γραφείο 103€ 
από mdf σε sonoma & μέταλλο σε μαύρο 
-Διαστάσεις: 120x60x75cm

06. NAK γραφείο 67.50€
με συρτάρι από mdf σε sonoma με 
pattern & μέταλλο σε λευκό -Διαστάσεις: 
100x50x88,5cm

07. FORMA γραφείο 57€ 
από mdf & μέταλλο σε λευκό -Διαστάσεις: 
120x60x75cm

16. BOOK CORNET γραφείο 71€ 
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 
125x100,5x77cm

17. SKALA 1 γραφείο -βιβλιοθήκη 70€
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 
120x50x75cm

18. RAIN γραφείο -βιβλιοθήκη 74€ 
από μελαμίνη σε λευκό και καρυδί χρώμα 
-Διαστάσεις: 145x50x176cm

19. ADORNO γραφείο 56€
από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 
73x45x74.5cm

08. EIFFEL γραφείο-βιβλιοθήκη 43€ 
από mdf σε sonoma & μέταλλο σε μαύρο 
-Διαστάσεις: 84x46x142cm

09. TOWER γραφείο-βιβλιοθήκη 52€ 
από mdf σε sonoma & μέταλλο σε μαύρο 
-Διαστάσεις: 120x64x120cm

10. CROSS γραφείο 40€ 
από mdf σε sonoma & μέταλλο σε μαύρο 
-Διαστάσεις: 120x60x70cm

11. ATRIUM γραφείο-βιβλιοθήκη 136€ 
με συρτάρι από μελαμίνη σε sonoma & 
μέταλλο σε μαύρο -Διαστάσεις: 125x55x-
150cm

20. SOPHISTIQUE γραφείο 150€
με συρτάρια από μελαμίνη & mdf σε 
sonoma & μαύρο -Διαστάσεις: 140x60x75cm

21. CALIPER γραφείο 89.90€ 
από mdf σε sonoma & μαύρο -Διαστάσεις: 
120x59x85cm

22. ARTIC γραφείο 99€ 
με συρτάρια από mdf σε sonoma, λευκό & 
μαύρο -Διαστάσεις: 110x50x85cm

BEST PRICE
NO BARGAIN

20.10 4.9
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01. BOSS 21. AVENGER

06. AVANT 25. URBAN

30. UNIQUE

35. STRIPES

11. ROBOT

16. RONY

02. SLICE 22. EX-RACER

07. CAROL 26. GLAM

31. BINGO

36. SYLVIA17. BELL

03. ELITE 23. GLADIATOR

27. CHARMS

32. STRIPES

37. SYLVIA P

13. WINGS

18. NET

04. PAPILLON 24. BET

14. SHARP

19. DRAFT

05. EGO

20. TARGET

15. CURVE

10. SPIRIT09. ENNS PROMO 29. RONDO

34. ERGO

39. SMILE

12. JOY

G
A

M
IN

G

28. FORMINX

33. KREMS

38. CHESS

€19750 €179

€16590 €149

€12990 €117

€117 €105 €72 €65 €6190 €56 €6250 €56 €7950 €71 €5990 €54 €2850 €25 €3490 €31 €4150 €37 €2650 €21

€114 €10190 €92 €8850 €79 €9790 €88 €9650 €69 €7390 €67 €5750 €52 €69 €55 €8450 €76

€17450 €157
08. BOLD

€15650 €140 €7690 €69€79

€18850 €169 €135 €121 €124 €17250 €155

€11750 €106 €9650 €87 €89 €80 €109 €98 €89 €79

€174 €156 €19750 €178 €115 €103€199 €179 BEST PRICE
NO BARGAIN

BEST PRICE
NO BARGAIN

BEST PRICE
NO BARGAIN

17.9

4.10

27.9

27.916.9

8.9 8.9

17.9 22.9
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14. LOFT 90

*ΜΟΝΟ (90x200)

09. NOA08. LIBRO07. SCANDI

04. LOFT 160

16. CROSS

05. BIZ

02. BAGUTTA01. TIFFANY 03. FARFALA

06. BRUNO

11. SPIRIT10. BORDO

13. BAYA

12. SIESTA

19. ΛΥΔΙΑ 20. ΛΩΡΑ

*ΔΙΠΛΟ (150x200)

*ΔΙΠΛΟ (160x200)

*ΔΙΠΛΟ (150x200)

*ΔΙΠΛΟ (160x200) *ΔΙΠΛΟ (160x200)

*διατίθεται και σε ημίδιπλο

*διατίθεται και 
σε ημίδιπλο και μονό

*διατίθεται και σε ημίδιπλο και μονό *διατίθεται και σε ημίδιπλο και μονό

*ΔΙΠΛΟ (150x200)

*ΔΙΠΛΟ (160x200)

*ΔΙΠΛΟ (160x200)

17. MONIKA

*ΜΟΝΟ (100x200)

*ΔΙΠΛΟ (160x200)

18. ΜΥΡΤΩ

*ΜΟΝΟ (90x200)

*ΔΙΠΛΟ (160x200) *ΔΙΠΛΟ (160x200)

*ΜΟΝΟ (100x200)

*ΔΙΠΛΟ (160x200)

*ΜΟΝΟ (90x200)

15. AMOR

*ΜΟΝΟ (90x200)

*ΔΙΠΛΟ (160x200)

ΚΡΕΒΑΤΙ
01. TIFFANY κρεβάτι διπλό 252€
επενδυμένο με velvet ύφασμα -Διαστάσεις: 
177x212x118cm, (για στρώμα 160x200cm) 
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, aqua, ekai

02. BAGUTTA κρεβάτι διπλό 373€
επενδυμένο με velvet ύφασμα -Διαστάσεις: 
172x221x108cm, (για στρώμα 160x200cm) 
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, latte, μπλε

03. FARFALA κρεβάτι διπλό 378€
με PU επένδυση σε latte χρώμα -Διαστάσεις: 
170x215x118cm, (για στρώμα 160x200cm)

04. LOFT 160 κρεβάτι διπλό 184€
επενδυμένο με τύπου λινό -Διαστάσεις: 
167x211x100cm, (για στρώμα 160x200cm) 
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, μπεζ

05. BIZ κρεβάτι διπλό 216€ 
επενδυμένο τύπου λινό σε γκρι -Διαστάσεις: 
170x212x118cm, (για στρώμα 160x200cm) 
-Διαθέσιμo και σε: 130x200cm - 120x200cm

06. BRUNO κρεβάτι μονό 159€
απο MDF σε sonoma με ραφάκια στο 
προσκέφαλο -Διαστάσεις: 108x222x83.5cm, 
(για στρώμα 100x200cm)

07. SCANDI κρεβάτι διπλό 229€ 
επενδυμένο τύπου ζακάρ σε γκρι χρώμα  
-Διαστάσεις: 166x212x103cm, (για στρώμα 
150x200cm) -Διαθέσιμo και σε: 120x200cm

08. LIBRO κρεβάτι διπλό 248€ 
επενδυμένο με τύπου ζακάρ σε γκρι χρώμα 
-Διαστάσεις: 195x224x110cm, (για στρώμα 
160x200cm)

09. NOA κρεβάτι διπλό 265€ 
επενδυμένο με τύπου λινό -Διαστάσεις: 
170x217x98cm, (για στρώμα 160x200cm)
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, μπεζ

10. BORDO κρεβάτι διπλό 202€ 
επενδυμένο με chenille ύφασμα -Διαστάσεις: 
159x214x108cm, (για στρώμα 150x200cm)
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, elephant

11. SPIRIT κρεβάτι διπλό 396€ 
με μελαμίνη και επενδυμένο ύφασμα σε γκρι 
χρώμα -Διαστάσεις: 169x215x102cm,
(για στρώμα 160x200cm)

12. SIESTA κρεβάτι διπλό 247€ 
επενδυμένο με τύπου ζακάρ ύφασμα 
-Διαστάσεις: 195x224x110cm, (για στρώμα 
160x200cm) -Διαθέσιμα χρώματα: γκρι,κίτρινο 

13. BAYA κρεβάτι διπλό 165€ 
μεταλλικό σε μαύρο χρώμα -Διαστάσεις: 
150x200x107cm, (για στρώμα 150x200cm)

14. LOFT 90 κρεβάτι μονό 141€
επενδυμένο με τύπου λινό -Διαστάσεις: 
97x211x100cm, (για στρώμα 90x200cm) 
-Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, μπεζ 

15. AMOR κρεβάτι  μονό 179€ 
από μελαμίνη σε sonoma χρώμα -Διαστάσεις: 
100x209x92cm, (για στρώμα 90x200cm) 

16. CROSS καναπές-κρεβάτι μονό 104€ 
μεταλλικό σε μαύρο χρώμα -Διαστάσεις: 
90x200x70cm, (για στρώμα 90x200cm)

17. ΜΟΝΙΚΑ* κρεβάτι μονό 97€ 
μεταλλικό χειροποίητο από μασίφ σφυρίλατο 
σίδερο -Διαστάσεις: 99x209x100cm, (για 
στρώμα 90x200cm) -Διαθέσιμo και σε: 
120x200cm, 150x200cm, 160x200cm

18. ΜΥΡΤΩ* καναπές-κρεβάτι 144€ 
μεταλλικό με τάβλες χειροποίητο από μασίφ 
σφυρίλατο σίδερο -Διαστάσεις: 99x209x110cm, 
(για στρώμα 90x200cm) 

19. ΛΥΔΙΑ* κρεβάτι διπλό 203€ 
μεταλλικό χειροποίητο από μασίφ σφυρίλατο 
σίδερο -Διαστάσεις: 169x209x100cm, (για 
στρώμα 160x200cm) -Διαθέσιμo και σε: 
90x200cm, 120x200cm, 150x200cm

20. ΛΩΡΑ* κρεβάτι 211€ 
μεταλλικό χειροποίητο από μασίφ σφυρίλατο 
σίδερο -Διαστάσεις: 169x209x100cm, (για 
στρώμα 160x200cm) -Διαθέσιμo και σε: 
90x200cm, 120x200cm, 150x200cm

* χειροποίητα κρεβάτια   
   Ελληνικής κατασκευής
   με επιλογή χρωμάτων!

€280

€252

€205

€184

€255

€229

€224

€202

€18290

€165
€157

€141
€199

€179

€440

€396

€27590

€248
€295

€265

€240

€216 €159

€415

€373
€420

€378
€11550

€104
€115

€97

€275 €247

€239 €203

€169 €144

€249 €211

*διατίθεται και σε ημίδιπλο & διπλό

BEST PRICE
NO BARGAIN
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01. ROMBUS

05. SCANDI

10. IMAGE

04. TUNISIA

09. MY BOX

14. BOTANICA

03. TRICOLORE

08. GASPER

13. TREND

02. ΔΟΥΚΑΣ

07. SONO

12. MISSONI

01. ΜΟΡΦΕΑΣ

06. SONO

11. ΟΜΝΙΑ

05. OLYMPUS 18

02. SINGLE 3

06. OLYMPUS 14

03. HUGE

07. DIAMOND

11. RAIL 4 12. STEP 12

04. SINGLE 5

08. OPTIMUS

10. JUNGLE09. SANTE

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ

ΚΟΜΟΔΙΝΟ

01. ROMBUS παπουτσοθήκη 70€ 
με 3 πόρτες από mdf & μέταλλο -Διαστάσεις: 60x23x120cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: λευκό με pattern, sonoma, μαύρο & sonoma, 
sonoma με pattern, λευκό

02. SINGLE 3 παπουτσοθήκη 52€
με 3 πόρτες από mdf -Διαστάσεις: 62x15x100cm -Διαθέσιμα χρώματα: 
λευκό, sonoma, cement

03. HUGE παπουτσοθήκη 67,50€
με 3 πόρτες από μελαμίνη -Διαστάσεις: 67x25x119cm -Διαθέσιμα 
χρώματα: sonoma & όψη πέτρας, sonoma, μαύρο & όψη μαρμάρου

04. SINGLE 5 παπουτσοθήκη 52€
με 3 πόρτες από mdf -Διαστάσεις: 62x15x164cm -Διαθέσιμα χρώματα: 
λευκό, sonoma, cement

05. OLYMPUS 18 παπουτσοθήκη-ντουλάπι  102€
από clipboard σε castillo-torro χρώμα -Διαστάσεις: 76x35x121cm

06. OLYMPUS 14 παπουτσοθήκη-ντουλάπι  93€
από clipboard σε castillo-torro χρώμα -Διαστάσεις: 90x35x91cm

07. DIAMOND  παπουτσοθήκη-ντουλάπι 107€
από mdf -Διαστάσεις: 91x37x105cm -Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, sonoma

08. OPTIMUS παπουτσοθήκη 93€
από  μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 87x36x97cm

09. SANTE παπουτσοθήκη 111€
από mdf σε sonoma -Διαστάσεις: 60x37x183cm

10. JUNGLE παπουτσοθήκη-ντουλάπα 144€
από μελαμίνη σε sonoma & jungle pattern -Διαστάσεις: 60x38x175cm 
11. RAIL 4 παπουτσοθήκη 19.80€
από μέταλλο σε μαύρο & sonoma -Διαστάσεις: 63x30x83cm

12. STEP 12 παπουτσοθήκη 106€
από clipboard -Διαστάσεις: 73x26x84cm -Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, 
sonoma

€78 €70

€79 €67

€4350 €39

€5490 €49

€5790 €52

€6090 €55

€5490 €49

€6150 €55

€6650 €59

€87 €74

€4550 €41

€62 €56

€7690 €69

€6090 €55

€6950 €63

€113 €102 €103 €93 €119 €107 €109 €93

€58 €52 €75 €6750 €8990 €8090

€22 €1980 €61 €55

€123

€111
€160

€144

ΣΤΡΏΜΑ
90x190/200 120x200 140x200 150x200 160x200

90x190/200 120x200 140x200 150x200 160x200

90x190/200 120x200 140x200 150x200 160x200
* Δυνατότητα κατασκευής
  οποιασδήποτε διάστασης
  κατόπιν παραγγελίας.

MADE IN GREECE

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

€99

€319

€169

€135

€419

€209

€149

€479

€249

€159

€519

€269

€169

€559

€279

01. ΜΟΡΦΕΑΣ κομοδίνο 67€
με 1 συρτάρι από μελαμίνη & μεταλλικά 
πόδια -Διαστάσεις: 45x33x50cm

02. ΔΟΥΚΑΣ κομοδίνο 74€
με 1 συρτάρι από μελαμίνη & μεταλλικά 
πόδια -Διαστάσεις: 45x33x50cm

03. TRICOLORE κομοδίνο 52€
με 2 συρτάρια από MDF σε λευκό με 
pattern -Διαστάσεις: 45x29.5x52.5cm

04. TUNISIA κομοδίνο 69€
με 3 συρτάρια από MDF σε sonoma
με pattern -Διαστάσεις: 52x29.5x57cm

05. SCANDI κομοδίνο 55€ 
με 2 συρτάρια από MDF σε λευκό 
-Διαστάσεις: 45x29.5x52.5cm

06. SONO κομοδίνο 39€
με 2 συρτάρια από μελαμινη σε
sonoma -Διαστάσεις: 48x36x46.2cm

07. SONO κομοδίνο 41€
με 2 συρτάρια από μελαμίνη σε λευκό
& sonoma -Διαστάσεις: 48x36x46.2cm

08. GASPER κομοδίνο 55€
με 2 συρτάρια από μελαμίνη σε sonoma 
& οψη πέτρας -Διαστάσεις: 55x36x49cm

09. MY BOX κομοδίνο 55€
με 1 συρτάρι από μελαμίνη σε λευκό
& sonoma -Διαστάσεις: 50x36x43cm

10. IMAGE κομοδίνο 59€
με 2 συρτάρια από μελαμίνη σε sonoma 
& σκούρο γκρι -Διαστάσεις: 50x36x55cm

11. OMNIA κομοδίνο 49€
με 1 συρτάρι & ράφι από MDF σε μαύρο 
& sonoma -Διαστάσεις: 50x39x50cm

12. MISSONI κομοδίνο 56€ 
με 2 συρτάρια από MDF σε sonoma & 
pattern -Διαστάσεις: 45x29x52.5cm

13. TREND κομοδίνο 49€
με 2 συρτάρια από MDF σε sonoma & 
pattern -Διαστάσεις: 45x29x52.5cm

14. BOTANICA κομοδίνο 63€
με 2 συρτάρια από MDF σε sonoma & 
pattern -Διαστάσεις: 45x39x60cm

5 
ΑΠΛΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕ MEMORY FOAM

COMFY

4.9

4.9

13.10

29.9

4.9
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€28250

€310

€174

€249

€276

€445 €10990 €116 €209

€6050

€160

€4850

€294 €255

€254

€279

€157

€224

€248

€399 €99 €104 €178

€54

€144

€44

€265 €229

01. MAGRO4
-Φ

Υ
Λ

Λ
Η

04. ROOMY

06. SPPED

02. CROSS 190

05. GEN

03. AMELIA 09. STORAGE 10. SPEEED 11. PULS 1

14. OPEN 90

12. ADORNO

15. OPEN 60

07. NOVE 08. AMELIA

€178 €160
13. SIX

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
01. MAgrO ντουλάπα 254€
τετράφυλλη από μελαμίνη σε sonoma  -Διαστάσεις: 180x52x220cm

02. CROSS 190 ντουλάπα 224€
τετράφυλλη από μελαμίνη σε sonoma  -Διαστάσεις: 200x50x190cm

03. AMELIA ντουλάπα 399€
συρόμενη τρίφυλλη από μελαμίνη -Διαστάσεις: 180x60x220cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, sonoma, wenge

04. ROOMY ντουλάπα 279€
τρίφυλλη από μελαμίνη σε sonoma & σκούρο γκρι -Διαστάσεις: 
139x60x220cm

05. GEN ντουλάπα 248€ 
τρίφυλλη από μελαμίνη -Διαστάσεις: 150x52x200cm, 
-Διαθέσιμα χρώματα: καρυδί, sonoma  

06. SPEED ντουλάπα 157€
τρίφυλλη από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 120x52x174cm

07. NOVE ντουλάπα 265€ 
τρίφυλλη από μελαμίνη σε sonoma & λευκό -Διαστάσεις: 
136x56x199cm 

08. AMELIA ντουλάπα 229€ 
συρόμενη διφυλλη από μελαμίνη -Διαστάσεις: 120x60x220cm 
-Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, sonoma, wenge

09. STORAGE ντουλάπα 99€ 
διφυλλη από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 71x36x175cm

10. SPEED ντουλάπα 104€ 
διφυλλη από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 80x52x175cm

11. PULS 1 ντουλάπα 178€ 
συρόμενη διφυλλη από μελαμίνη σε λευκό -Διαστάσεις: 125x28x195cm

12. ADORNO ντουλάπα 144€ 
διφυλλη από μελαμίνη σε sonoma -Διαστάσεις: 93x55x181cm

13. SIX ντουλάπα 160€ 
από μελαμίνη -Διαστάσεις: 91x56x199cm, 
-Διαθέσιμα χρώματα: καρυδί, sonoma, sonoma-λευκό 

14. OPEN 90 ντουλάπα 54€ 
ανοιχτή μεταλλική -Διαστάσεις: 90x40x167cm

15. OPEN 60 ντουλάπα 44€ 
ανοιχτή μεταλλική -Διαστάσεις: 60x40x167cm

12.9

21.9



ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

• για συνολικές αγορές άνω των 300 ευρώ, η μεταφορά σε έπιπλα - 
μικροέπιπλα είναι ΔΩΡΕΑΝ εντός του Νομού Χανίων, από την πόλη του 
Καστελίου έως και την Γεωργιούπολη.
• για συνολικές αγορές κάτω των 300 ευρώ ή για αγορά μεμονωμένων 
επίπλων - μικροεπίπλων, το κόστος μεταφοράς είναι διαφορετικό για κάθε 
κωδικό και χρεώνεται ανάλογα την περιοχή.
Ρέθυμνο: Η μεταφορά γίνεται με συνεργαζόμενη μεταφορική, το κόστος της 
οποίας επιβαρύνεστε. Χαμηλή χρέωση η οποία εξετάζεται ανά παραγγελία, 
ανά περιοχή και ανά όροφο και ακόμα χαμηλότερη χρέωση για παραλαβή 
από το πρακτορείο στο Ρέθυμνο.
Ηράκλειο: Η μεταφορά γίνεται με συνεργαζόμενη μεταφορική, το κόστος 
της οποίας επιβαρύνεστε. Χαμηλή χρέωση η οποία εξετάζεται ανά 
παραγγελία, ανά περιοχή και ανά όροφο και ακόμα χαμηλότερη χρέωση για 
παραλαβή από το πρακτορείο στο Ηράκλειο.
Αθήνα: Δωρεάν μεταφορά όλων των προϊόντων μέχρι τη μεταφορική 
εταιρεία μας στην Αθήνα (περιοχή Ρέντη). Αν επιθυμείτε παράδοση κατ’ 
οίκον εντός της  Αθήνας, θα επιβαρυνθείτε τη μεταφορά με χαμηλή χρέωση 
η οποία εξετάζεται ανά παραγγελία, ανά περιοχή και ανά όροφο.
Για όλες τις πόλεις της Ελλάδας: Δωρεάν μεταφορά όλων των προϊόντων 
μας μέχρι τη μεταφορική εταιρεία της πόλης σας που βρίσκεται στην 
περιοχή του Ρέντη (Αθήνα).
Παλαιόχωρα: Η μεταφορά γίνεται με συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία 
με πολύ χαμηλό κόστος.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Eντός Χανίων: για συνολικές αγορές άνω των 300 ευρώ, η συναρμολόγηση 
όλων των  μικροεπίπλων είναι ΔΩΡΕΑΝ εντός του Νομού Χανίων, από 
την πόλη του Καστελίου έως και την Γεωργιούπολη. Εξαιρούνται κρεβάτι, 
μπουφές, ντουλάπα, σύνθεση τηλεόρασης και καναπές τα οποία έχουν 
κόστος συναρμολόγησης πάντα. 
Μικροέπιπλα: πολυθρόνα γραφείου, γραφείο, βιβλιοθήκη, έπιπλο TV, 
τραπεζάκι μέσης, τραπέζι κουζίνας, καρέκλα κουζίνας.
• για συνολικές αγορές κάτω των 300 ευρώ ή για αγορά μεμονωμένων 
επίπλων - μικροεπίπλων, το κόστος συναρμολόγησης είναι διαφορετικό για 
κάθε κωδικό.
Εκτός Χανίων: όλα τα προϊόντα αποστέλλονται αμοντάριστα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι αναγραφόμενες στο φυλλάδιο ημερομηνίες παραλαβής νέων προϊόντων 
μπορεί να παρουσιάσουν απόκλιση παραλαβής +/- 5 έως 10 ημέρες.

Κόμβος Μουρνιών, Χανιά
Τηλ.: 28210 99411 - 99421, E-mail: info@simple-city.grΟ
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ΕΠΊΣΤΡΟΦΗ ΑΓΟΡΩΝ

Έχετε την δυνατότητα με την απόδειξη αγοράς να επιστρέψετε το προϊόν 
μέσα σε 10 ημέρες στην αρχική του συσκευασία. Εξαιρούνται λευκά είδη, 
προϊόντα προσφορών, ειδικές παραγγελίες και χρησιμοποιημένα προϊόντα. 
Για επιστροφή ηλεκτρικών ειδών απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης 
λιανικής.

ΕΠΊΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές, μόνο η έκδοση πιστωτικού 
σημειώματος με ισχύ 60 ημέρες.

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Δωρεάν αποθήκευση των αγορών σας σε έπιπλα-μικροέπιπλα μέχρι 
20 ημέρες.

ΤΗΛΕΦΩΝΊΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΛΛΑΔΊΟΥ

Τα προϊόντα του φυλλαδίου μπορείτε να τα παραγγείλετε τηλεφωνικώς:
28210 99411-99421 καθημερινά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ E-MAIL

Τα  προϊόντα του φυλλαδίου μπορείτε να τα παραγγείλετε μέσω
e-mail: info@simple-city.gr.

ΜΕΧΡΊ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΊΣ ΜΕ ΠΊΣΤΩΤΊΚΗ ΚΑΡΤΑ

Για αγορές άνω των 200 ευρώ ισχύουν άτοκες δόσεις, ανά 100 ευρώ μία δόση. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ:

• ΕΘΝΙΚΗ GR37 0110 4890 0000 4894 7057 260
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR81 0172 7580 0057 5802 6258 918
• EUROBANK GR83 026 0135 0000 520 201 005719
• ALPHA BANK GR13 0140 9070 9070 0233 0000356

BEST PRICE
NO BARGAIN Οι τιμές ισχύουν  μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ΜΠΛΑΚ
καναπές γωνία κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο
-Διαστάσεις καναπέ: 218x150x90cm
-Διαστάσεις κρεβατιού: 150x190cm

-Διαθέσιμα χρώματα υφάσματος: μαύρο, σκ. γκρι

* η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

€359

Το προϊόν αναμένεται στις 
αναγραφόμενες ημερομηνίες

Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως
των αποθεμάτων

BEST PRICE
NO BARGAIN

BEST PRICE
NO BARGAIN
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simple-city.gr


