




















ΚΡΕΒΑΤΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

271,56 € 

Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό 

προς το περιβάλλον. Ολόγυρα περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και 

στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι στη μια πλευρά του 

ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος . Ο πάτος πάνω στον οποίο 

ακουμπά το στρώμα αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και 

όχι από νοβοπάν). Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα 

άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Το στρώμα δεν 

περιλαμβάνεται. Διαστάσεις:136Χ68Χ88 εκ.  

 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΒΡΕΦΙΚΟ  

260,40 € 

Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό 

προς το περιβάλλον. Από τις δυο πλευρές περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο 

και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές και από τις άλλες δύο με plexi glass. Το 

καγκελάκι στη μια πλευρά του ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο 

ύψος . Ο πάτος πάνω στον οποίο ακουμπά το στρώμα αποτελείται από ξύλινες πήχες 

για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την 

εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 

βρέφη. Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται. Διαστάσεις:100Χ68Χ93 εκ.  

Κούνια  



 € 79,99 

Διαστάσεις  

Μήκος: 123 cm 

Πλάτος: 66 cm 

Ύψος: 85 cm 

Πλάτος κρεββατιού: 60 cm 

Μήκος κρεββατιού: 120 cm 

Μέγιστο φορτίο: 20 kg  

Βασικά μέρη: 

100% νάϋλον Βασικά μέρη/ Κάγκελλα/ Πλαίσιο βάσης κρεβατιού: 

Μασίφ οξιά, Ακρυλικό χρώμα Υλικό γεμίσματος κεφαλαριού/υποποδίου: 

μοριοσανίδα, Ακρυλικό χρώμα  

Κούνια  

 € 99,00 

 

Διαστάσεις Προϊόντος  

Μήκος: 123 cm 

Πλάτος: 66 cm 

Ύψος: 80 cm 

Πλάτος κρεββατιού: 60 cm 

Μήκος κρεββατιού: 120 cm 

Μέγιστο φορτίο: 20 kg  

Βασικά μέρη: 

100% νάϋλον Βασικά μέρη/ Κάγκελλα/ Πλαίσιο βάσης κρεβατιού/ Ράγα κρεβατιού: 

Μασίφ οξιά, Ακρυλική λάκα σε ουδέτερο χρώμα  

 

 

 

Κούνια  

 



      € 119,00  

Μήκος: 126 cm 

Πλάτος: 66 cm 

Ύψος: 88 cm 

Πλάτος κρεββατιού: 60 cm 

Μήκος κρεββατιού: 120 cm 

Μέγιστο φορτίο: 20 kg  

Βασικά μέρη: 

100% νάϋλον Βασικά μέρη/ Κάγκελλα/ Πλαίσιο βάσης κρεβατιού: 

Μασίφ οξιά, Βαμμένο, Ουδέτερη ακρυλική λάκα Υλικό γεμίσματος 

κεφαλαριού/υποποδίου: 

Επιφάνεια από ίνες ξύλου με μοτίβο., Τυπωμένο ακρυλικό χρώμα Ράγα κρεβατιού: 

Μασίφ οξιά, Μασίφ οξιά, Βαμμένο, Ουδέτερη ακρυλική λάκα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βρεφικό στρώμα  67,70 € 

Tο στρώμα Greco Strom DELUXE χαρακτηρίζεται ως ένα σκληρό ορθοπεδικό στρώμα λόγω 

της τεχνολογίας των χαλύβδινων ελατηρίων του και της ειδικής μόνωσης του κοκκοφοίνικα 

καθώς και της σταθερότητας που του προσφέρει το καπιτονέ ύφασμα με τη λευκή βάτα. 

Διαστάσεις: οποιαδήποτε διάσταση εως 140x74   

Τεχνικές Προδιαγραφές 

                                 Ελατήρια από χάλυβα ειδικά επεξεργασμένα για αντισκουριακή δράση πάχους 2,3 

mm και 108 τεμ. ανά τ.μ. 

                              Κοκκοφοίνικας ειδικό μονωτικό υλικό που τοποθετείται επάνω στα ελατήρια και 

προέρχεται από τις ίνες περιβλήματος της καρύδας. 

                                 Βάτα λευκή υποαλλεργική. 

                                 Ύφασμα κρετόν ποιότητας και αντοχής 

ΣΤΡΩΜΑ COCOLOK  

€ 76,00   

65 x 135 x 10 cm 

Το στρώμα COCOLOK θεωρείται ένα μεσαίο προς σκληρό στρώμα προσφέροντας 

παράλληλα την υγιεινή λόγω του κοκκοφοίνικα και της λευκής βάτας. Ο 

ελαστηκοποιημένος κοκοφοίνικας είναι ένα 100% φυσικό προιόν μεγάλης αντοχής 

που προέρχεται από την επεξαργασία εξωτερικών ινών της τροπικής καρύδας και 

είναι εμπλουτισμένος με φυσικό καουτσούκ (latex) δημιουργώντας έτσι μια συμπαγή 

μαζα και εξασφαλίζοντας το σωστό αερισμό του στρώματος. Μια λευκή υποαλεργική 

βάτα που ράβεται μαζί με το καπιτονέ του υφάσματος κάνει το στρώμα πιο μαλακό 

και αφράτο.  

Κάλυμμα αφαιρούμενο και πλενόμενο με στεγνό καθάρισμα.  

Ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

 
 

Στρώμα για κούνια  

 € 69,99 
Διαθέτει αφρό που ανακουφίζει από τις πιέσεις και παρέχει μεγάλη άνεση στο μωρό σας.  
Ένα ανθεκτικό στρώμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  
Το κάλυμμα πλένεται στο πλυντήριο, και έτσι διατηρείται ένα υγιεινό περιβάλλον ύπνου 
για το μωρό σας.  

Διαστάσεις : Μήκος: 120 cm, Πλάτος: 60 cm,Πάχος: 9 cm  

Υλικά 62% βαμβάκι, 38% πολυεστέρας Αναπαυτικό υλικό: 

Αφρός πολυουρεθάνης μεγάλης ανθεκτικότητας (ψυχρός αφρός) 30 kg/cu.m., 

Πολυεστερικές βάτες Ελατήριο Bonell:Ατσάλι 

 

 

 



ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΕΒΕ ΒΑΤΡΑΧΟΣ  

97,96 € 

O σκελετός και το κάθισμα είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς 

άριστης ποιότητας και η πλάτη και ο δίσκος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση 

οξιάς. Η πλάτη είναι χαραγμένη και μορφοποιημένη βατραχάκι από ηλεκτρονικό 

μηχάνημα ακριβείας. Το κάθισμα είναι ανατομικό και αποτελείται από πέντε 

μορσαριστές, ξύλινες πήχεις. Στο μπροστινό μέρος φέρει υποπόδιο για το 

αναπαυτικότερο κάθισμα των βρεφών. Πάνω στα μπρατσάκια έχει ενσωματωμένο 

δίσκο. Έχει ζώνη ασφαλείας για μεγαλύτερη ασφάλεια. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα 

και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Τα χρώματα και τα 

βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. Διαστάσεις εξωτερικές: 39Χ45Χ72 εκ. Ύψος καθίσματος: 30 εκ.  

Καρεκλάκι φαγητού με δίσκο  

€ 59,99 

Διαστάσεις  

Πλάτος: 51 cm 

Βάθος: 54 cm 

Ύψος: 93 cm 

Πλάτος καθίσματος: 30 cm 

Βάθος καθίσματος: 24 cm 

Ύψος καθίσματος: 56 cm  

Υλικά  

Μασίφ ξύλο καουτσούκ, Ακρυλικό χρώμα Πλάτη/ Κάθισμα: 

μοριοσανίδα Δίσκος/ Κλιπς:Πλαστικό πολυπροπυλενίου  

 
Καρεκλάκι βρεφών με πλάτη ''ζωάκι''  

 

 Τιμή 49€ 
 (37χ38χ60). 
 

 

Ρηλάξ  



 Τιμή: 47,00€  

 

Άνετο βρεφικό ρηλάξ κατάλληλο για νεογέννητα και μωρά έως 9 kg. Διαθέτει 
μεγάλο και ευρύχωρο ενισχυμένο κάθισμα με δυνατότητα ρύθμισης της πλάτης 
ώστε να προσφέρει την απαραίτητη άνεση τόσο για παιχνίδι όσο και για 

χαλάρωση. 

 Κατάλληλο για χρήση από τη γέννηση έως 9 κιλά 
 Πτυσσόμενη τέντα που διπλώνει εύκολα. 
 Κατάλληλο για ύπνο και παιχνίδι 
 Διπλώνει για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά 
 Διαθέτει αποσπώμενο κρεμαστό παιχνίδι που εγγυάται τη ψυχαγωγία 

του παιδιού 
 Η πλάτη έχει δυνατότητα ανάκλισης 
 Με μηχανισμό που κλειδώνει το λίκνισμα και μετατρέπεται σε καρεκλάκι 
 Ο μπροστινός πλαστικός δίσκος θα φιλοξενήσει τα 

μικροαντικείμενα/παιχνίδια του παιδιού 
 Αντιολισθητικά άκρα για μέγιστη σταθερότητα 
 Αποσπώμενο κάλυμμα καθίσματος που πλένεται στο πλυντήριο 
 Εγκεκριμένο σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά Στάνταρντ Ασφαλείας EN 

71, EN 55014, EN 14362, EN 62115 

Ρηλάξ μωρού  

 Τιμή: 48,00€ 

 

Άνετο ρηλάξ μωρού κατάλληλο για νεογέννητα και μωρά έως 9 kg. Διαθέτει 
μεγάλο και ευρύχωρο ενισχυμένο κάθισμα με δυνατότητα ρύθμισης της 
πλάτης. Το Candy είναι εξοπλισμένο με μπάρα παιχνιδιών που εγγυάται τη 
διασκέδαση του παιδιού και με ειδικές λαβές για την εύκολη και πάνω απ' όλα 

ασφαλή μεταφορά. Επιπλέον προσφέρει δυνατότητα λικνίσματος η οποία 
μπορεί να απενεργοποιηθεί (κλείδωμα) στην περίπτωση που το θέλετε 
σταθερό. 

 Σταθερή βάση. 
 Μεταλλικός και ανθεκτικός σκελετός. 
 Μεγάλο και ευρύχωρο κάθισμα. 
 Ενισχυμένο κάθισμα. 
 Ζώνη ασφαλείας 3ων σημείων. 
 Ρύθμιση πλάτης καθίσματος. 



 Μπάρα παιχνιδιών. 
 Ειδικές λαβές για εύκολη και ασφαλή μεταφορά. 
 Δυνατότητα λικνίσματος (rocking) 
 Δυνατότητα κλειδώματος ώστε να είναι σταθερό. 
 Ηλικία: 0+ μηνών έως 9 kg 
 Διαστάσεις: 80 x 45cm  

Ρηλάξ 

 Τιμή: 55,00€  

 

Το ρηλάξ Rocker 2in1 είναι αναπαυτικό και κατάλληλο για το νεογέννητο μέχρι και 9 κιλά. 
Εκεί το μωρό σας μπορεί να χαλαρώνει και να απασχολείται δημιουργικά με απόλυτη 
άνεση και ασφάλεια. 

Χαρακτηριστικά: 
-Αναπαυτική βαθιά θέση. 
-Ρυθμιζόμενη πλάτη σε 2 θέσεις.  
-Ζώνες ασφαλείας 3 σημειών με επιπλέον μαλακό κάλυμμα που απομονώνει το πλαστικό 
κούμπωμα. 
-Αποσπώμενη μπάρα με παιχνίδια και χωρίστη κουδουνίστρα. 
-Το μεσαίο παιχνίδι της μπάρας λειτουργεί με μπαταρία και προσομοιώνει τον ήχο της 
αρκούδας, 
-Έχει βάσεις σταθεροποίησης για την ώρα του ταίσματος ή του ύπνου. 
-Έχει δόνηση για να βοηθάει το μωρό σας να χαλαρώνει. 
-Έχει σταθερές λαβές μεταφοράς. 
-Τα υφάσματα αφαιρούνται κα πλένονται 
-Είναι πολύ ελαφρύ. 
 
Διαστάσεις ανοιχτό: 66x44x58εκ (ΜΦΥ) 
Διαστάσεις κλειστό: 53x40x10εκ (ΜΦΥ) 
Βάρος: 2,8 κιλά 
Χρήση: νεογέννητο έως 9 κιλά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



αλλαξιέρα - σιφονιέρα 
  

 

 €310.00 

 Διαστάσεις 106x93x71 

 3 βαθύ συρτάρι 

Όλα τα έπιπλα πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας των ευρωπαϊκών προτύπων EN 716-1: 

1995 και EN 716-2: 1995. 

 

 Αλλαξιέρα - σιφονιερα 

 Τιμή: €359.00 

Η σιφονιέρα-σλλαξιέρα Unit σε ζαχαρί-κροκί χρώμα της New Baby, έχει διαστάσεις 
90x45x105h. 

Σιφονιέρα-αλλαξιέρα 100% ελληνικής κατασκευής. 

 

299,00€ 
4 συρτάρια με μηχανισμό. 

Στρογγυλοποιημένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή χτυπημάτων. 

Δυνατότητα επιλογής χρώματος και ζωγραφιάς. 

ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

443,92 € 

 



ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  

€ 39,90 

Για trendy μαμάδες και μωράκια, η αλλαξιέρα της καινούργιας συλλογής Βob 

Mario & Νino με υπέροχα απλικέ σχέδια είναι ιδανική για αγοράκια και 

κοριτσάκια. Συνδυάζεται τέλεια με τα προϊόντα της συλλογής Βob Mario & Νino. 

Βασικά χαρακτηριστικά: -Κάλυμμα: 100% βαμβάκι -Με προστατευτικό μαξιλαράκι 

που δένει γύρω από το στρωματάκι για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια 

του αλλάγματος -Προσαρμόζεται σε όλες τις σιφονιέρες ΗΡΑ -Πλένεται εύκολα 

στο πλυντήριο Γιατί θα τη χρειαστώ: Για να αλλάξετε εύκολα το μωρό σας κατά 

την διάρκεια της ημέρας, η αλλαξιέρα είναι απαραίτητη. Χρησιμοποιήστε την 

πάνω στην ξύλινη αλλαξιέρα ή την σιφονιέρα σας ή πάνω στο κρεβάτι και κάντε 

το άλλαγμα του μωρού σας παιχνίδι! Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο σελτέ Βob 

Mario & Νino για να προστατεύσετε την αλλαξιέρα όταν θα αλλάζετε το μωρό 

σας. 

Αλλαξιέρα Μαλακή  

27.50 € 

Αλλαξιέρα Μαλακή  

22,50€ 

Η αφρώδης αλλαξιέρα της Brevi είναι ένα απαραίτητο αξεσουάρ για την αλλαγή του 

μωρού σας. 
Μαλακό αφρώδες , για να προσφέρει άνεση στο μωρό σας. Πλένεται εύκολα. 

Έχει κατασκευαστεί με σκοπό να κρατάει το μωρό με τα υπερυψωμένα μαξιλαράκια 

που διαθέτει στη μέση, προσφέροντας τη μέγιστη ασφάλεια. Κατάλληλη για χρήση 
από νεογέννητο.  

Κατασκευασμένη από πλαστικό PVC χωρίς φθαλικές ενώσεις. 

Διάσταση 45χ78  

 



Αλλαξιέρα μαλακή βάση  

19,00 € 

Διαστάσεις - 78 x 47cm 

Αλλαξιέρα μωρού  

26,00€ 
Αλλαξιέρα μωρού Mamas and Papas 
Όλα τα στρώματα αλλαγής ταιριάζουν σε όλες τις αλλαξιέρες της Mamas and Papas 
Εύκολο καθάρισμα 
Επενδεδυμένο με απαλές άκρες, ιδανικές για το μωρό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πλαστικό καρεκλάκι στοιβαζόμενο νηπίων με 

ίσια πλάτη 

 

20,00 ευρω 

Περιγραφή 

Πολύ γερό, όμορφο, με φανταστική γραμμή, στιβαζόμενο για οικονομία χώρου στην 

αποθήκευση του, παιδικό καρεκλάκι, κατάλληλο και για παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο. 

Διατίθεται σε 6 διαφορετικά χρώματα. Με ρυθμιζόμενο ύψος θέσης σε 26 ή 32 εκ. 

Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (41x41x56) εκ. 
Ιδανικό για: Εξοπλισμό Νηπιαγωγείων, Παιδικών Σταθμών και Παιδοτόπων. 
  

 

Πλαστικό καρεκλάκι στοιβαζόμενο νηπίων με 

κυκλική πλάτη 

25,20 ευρω 

Γενική περιγραφή: 

 
Πολύ γερό, όμορφο, με φανταστική γραμμή, στιβαζόμενο για οικονομία χώρου στην 
αποθήκευση του, παιδικό καρεκλάκι, κατάλληλο και για παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο. 
Διατίθεται σε 6 διαφορετικά χρώματα. Με ρυθμιζόμενο ύψος θέσης σε 26 ή 30 εκ.  
 

Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (41x41x56) εκ. 

Ιδανικό για: Εξοπλισμό Νηπιαγωγείων, Παιδικών Σταθμών και Παιδοτόπων. 
 

 

 

 

 



 (€) 37.16 
Πλαστική καρέκλα νηπίων διαθέσιμη σε 5 χρώματα. Το ύψος του καθίσματος είναι στα 27 

εκ. Ιδανικό για τον εξοπλισμό παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Παιδικό τραπεζάκι σε σχήμα κρουασάν 

    101,68€ 

Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς, παιδικά πάρτι. 
Κατασκευασμένο από μη τοξικά υλικά με όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές και 
πιστοποιήσεις για χρήση από παιδιά. 
Ανθεκτικό υλικό που δεν αποχρωματίζεται και δεν επηρεάζεται από την διαφορά 
θερμοκρασίας. 
Διατίθεται σε χρώμα μπλε, κόκκινο, πράσινο και κίτρινο. 
Διαστάσεις: 1,65m x 0,90m, Ύψος τραπεζιού 52cm. 

Τραπέζι νηπίων ελλειπτικό 

126,00€ 

Γενική περιγραφή: 

 
Πολύ γερό, όμορφο, παιδικό τραπέζι κατάλληλο και για παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο σε 6 
χρώματα με φανταστική γραμμή. Το ύψος του ρυθμίζεται στα 58 ή 60 εκ.  
 

Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (155x85x60) εκ. 

Ιδανικό για: Εξοπλισμό Νηπιαγωγείων, Παιδικών Σταθμών και Παιδοτόπων. 
 

 

TΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 1.65Χ90Χ52 ΥΨΟΣ 

 Τιμή :115,37€ 

TΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ. 

  

 
 
 
 



ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ''ΤΡΕΝΑΚΙ'' 

 

τιμή 550ευρω 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (120Χ80Χ33).ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΒΑΓΟΝΙΟΥ (60Χ80Χ33)  

 

ΡΑΦΙΕΡΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΡΑΦΙ 

     ΤΙΜΗ 455 ευρώ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ  (180Χ100Χ35)  

 

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 

  τιμή 400 ευρώ 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ  (150Χ100Χ40)  

 

 

 

 

 



Συρτιαριέρα 30 θέσεων, 

 

1060€ 

 

Έπιπλο Αποθήκευσης (30) Συρταριών 

  ΤΙΜΗ 850 ευρώ 

 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ 3 ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 
 

1.040,36 € 

 

 

 

 



Παιδικό Ξύλινο Τραπέζι 

  75€ 

 (120Χ60Χ54) κατάλληλο για Εξοπλισμό παιδικού σταθμού 

Παιδικό τραπεζάκι μακρόστενο  

  70,68€ 

Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς, παιδικά πάρτι. 
Κατασκευασμένο από μη τοξικά υλικά με όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές και 
πιστοποιήσεις για χρήση από παιδιά. 
Διατίθεται σε χρώμα μπλε, κόκκινο, πράσινο και κίτρινο. 
Διαστάσεις: 1,22m x 0,61m, Ύψος τραπεζιού 52cm. 

Τραπέζι νηπίων παραλληλόγραμμο 

80,40€ 

 

Πολύ γερό, όμορφο, παιδικό τραπέζι κατάλληλο και για παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο σε 6 
χρώματα με φανταστική γραμμή. Το ύψος του ρυθμίζεται στα 58 ή 60 εκ.  
 

 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΡ/ΜΜΟ 

110, 00 ευρώ 

Διάστασης  (120Χ65Χ40) 

Χρώματα και βερνίκια κατάλληλα για χώρους με παιδιά. 

Με αντιολισθιτικές τάπες απο καουτσούκ στα πέλματα των ποδιών.                 

Ολες οι γωνίες και οι ακμές είναι στρογγυλεμένες για μεγαλύτερη ασφάλεια των 

παιδιών. 

Οι επιφάνειες των τραπεζιών κατασκευάζονται: 

1) Είτε απο MDF με επένδυση ανιγκρέ βαμμένο σε διάφορα χρώματα  

 2)Είτε απο MDF με μονόπλευρη επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. 

http://karekles-zampoukas.gr/portfolio/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%be%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%b6/


 

Τραπέζι, σχήματος τραπέζιο, από συνθετικό υλικό, κατάλληλο τόσο για εσωτερικούς, 

όσο και για εξωτερικούς χώρους. Ανθεκτικό στον ήλιο, άφλεκτο και αδιάβροχο. Είναι 

ενισχυμένο με μεταλλικό πλαίσιο και προσφέρει έξτρα σταθερότητα. Το καπάκι έχει 

διάσταση 120 X 60 cm περίπου και διατίθεται σε 3 ύψη με ρυθμιζόμενο ύψος ανά 4 

cm. Ύψος από 50-54 cm. Συνδυάζεται άριστα με το ορθογώνιο τραπέζι για τη 

δημιουργία τραπεζιού σχήματος L. Κωδικοί χρωμάτων για τα τραπέζια: RO – 

κόκκινο BL – μπλε GE – κίτρινο GR – πράσινο  

134,00 € 

 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

 

153,76 € 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 

 135,00 € 

Διάστασης 53χ65χ120 

Χρώματα και βερνίκια κατάλληλα για χώρους με παιδιά. 

Με αντιολισθιτικές τάπες απο καουτσούκ στα πέλματα των ποδιών.                 

Ολες οι γωνίες και οι ακμές είναι στρογγυλεμένες για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών. 

Οι επιφάνειες των τραπεζιών κατασκευάζονται: 

1) Είτε απο MDF με επένδυση ανιγκρέ βαμμένο σε διάφορα χρώματα  

 2)Είτε απο MDF με μονόπλευρη επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. 

 

 



ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 

 

     Τιμή 59,52 € 

• Κατασκευασμένο εξ΄ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας 

• Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού 

• Το κάθισμα είναι ανατομικό και αποτελείται από πέντε κοίλες μορσαριστές πήχεις 

• Η πλάτη είναι επίσης ανατομική και αποτελείται από δύο πήχεις 

• Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και 

για την προστασία του δαπέδου 

• Διαστάσεις εξωτερικές: 33Χ34Χ59cm 

• Διαστάσεις καθίσματος: 32Χ27cm, • Ύψος καθίσματος: 30cm 

 

 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΤΗ ΦΥΣΙΚΟ 

 

 Τιμή 46,50   

Κατασκευασμένος ο σκελετός και η πλάτη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 

ποιότητας  

• Το κάθισμα είναι από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς 

• Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό 

• Το κάθισμα συνδέεται με το σκελετό με τρεις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες 

• Η πλάτη είναι ανατομική και αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις 

• Διαστάσεις εξωτερικές: 32Χ33Χ57cm 

• Διαστάσεις καθίσματος: 32Χ30cm, • Ύψος καθίσματος: 30cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camelino.gr/LightBox/LightBox.ashx?id=2f56c06d-4674-4410-8108-890c09ad1b65&doc=false&popupbox=true


 

Παιδικό Ξύλινο Καρεκλάκι  

 
 

       21,5€ 

 

 Λούστρο από ξύλο οξιάς ξηραντηρίου (33Χ34Χ58) κατάλληλο για Εξοπλισμούς παιδικών 

σταθμών & νηπιαγωγείων. 

 

Καρεκλάκι νηπίων 

      Τιμή  39€ 

 

 Καρεκλάκι νηπίων με σκελετό απο μασίφ φουρνιστή οξιά 

 Το κάθισμα και η πλάτη είναι απο mdf  με επένδυση ανιγκρέ πιστοποιημένο 

με προδιαγραφές τύπου Ε1 

 Βαμμένο με χρώματα νερού και βερνίκια κατάλληλα για χώρους με παιδιά. 

 Σύνδεση του σκελετού με τον κλασσικό τρόπο μόρσου-εγκοπής. 

 Ολες οι γωνίες και οι ακμές είναι στρογγυλεμένες για μεγαλύτερη ασφάλεια 

των παιδιών. 

 Η σύνδεση του καθίσματος με τον σκελετό γίνεται με ξύλινες καβίλιες και με 

επιπλέον μεταλλικές  γωνίες για μεγαλύτερη σταθερότητα. 

 Με πλαστικά αντιθορυβικά τακάκια στα πέλματα των ποδιών. 

 Διαστάσεις Υ 57cm Π 31cm B 32cm 

 Η κατασκευή των καρεκλών ακολουθεί τους κανόνες εργονομίας  της 

Ευρωπαικής Ενωσης  σύμφωνα με τα πρότυπα  BS EN 1729 

 Σε 8 χρώματα 

 

 

 

 

 

 

 

http://karekles-zampoukas.gr/portfolio/%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc-4/
http://karekles-zampoukas.gr/portfolio/%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc-4/
http://karekles-zampoukas.gr/portfolio/%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc-4/


ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΑΝΤΑ ΚΟΥΝΙΑΣ  

     14,49 € 

Προστατευτικές βρεφικές πάντες πουά σε διάφορα χρώματα. Σε διάσταση 155x35cm 

είναι ιδανικές για την κούνια του μωρού σας, απλά δέστε την από τα ειδικά 

κορδελάκια στις άκρες. Είναι υφασμένες από 100% βαμβακερά νήματα, ιδαίτερα 

απαλές στην υφή και προσφέρουν υγιεινή προστασία στον ύπνο των παιδιών. 

Χαρακτηριστικά: 

Διάσταση: 155x35cm 

Σύνθεση: 100% βαμβάκι 

Διαθέσιμα Χρώματα: Ροζ, Λιλά, Λαδί, Σιέλ, Τιρκουάζ  

Πάντα Κούνιας  

     24,50 

Οι βρεφικές πάντες αγκαλιάζουν τα μικρά σας με τα πιο απαλά και ποιοτικά 

υφάσματα από 100% βαμβάκι για να είστε σίγουροι και να τα αφήσετε να ταξιδέψουν 

στα πιο όμορφα όνειρα! 

 Ποιότητα: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις: 60x67x60+40 

 Τεμάχια: 1 Πάντα Κούνιας 60+67+60x40 

Πάντα προστασίας για κούνια μωρού 

      Τιμή: 15,00€  

Η πάντα είναι ένα μαλακό μαξιλάρι σε σχήμα Π που δένεται πάνω στα κάγκελα της 
κούνιας και προστατεύει το μωρό από ανεπιθύμητα χτυπήματα κυρίως κατά τη διάρκεια 
του ύπνου. 
Καλύπει περιμετρικά την πλευρά στην οποία κοιμάται το μωρό σας. 
Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε και μία δεύτερη πάντα ώστε να καλύψετε και το υπόλοιπο 
μέρος της κούνιας, καθώς μεγαλώνοντας το μωρό σας, μπορεί να μετακινείται στον ύπνο 
του σε όλη την έκταση του στρώματος. 
Επίσης δημιουργεί απαλές πλευρες ώστε το μωρό σας να ακουμπάει και και να μην 
τρομάζει απολαμβάνοντας τον ύπνο του. Σύνθεση: εσωτερικά βάτα -  εξωτερικά 100% 
βαμβακερό ύφασμα  Διαστάσεις:200x32εκ 

 

 
 



Πάπλωμα Κούνιας  

   34,50€ 

Προσφέρετε τα πιο γλυκά και πολύχρωμα όνειρα στα αγγελούδια σας με παρέα από 

μικρά ελεφαντάκια και πονηρά τερατάκια! Τα βρεφικά τα μικρά σας με τα πιο απαλά 

και ποιοτικά υφάσματα για να είστε σίγουροι και τα αφήσετε να ταξιδέψουν στα πιο 

όμορφα όνειρα! 

 Ποιότητα: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις: 110x140 

 Τύπος: Παπλώματα Με Εσωτερική Βάτα 

 Κλωστές ανά ίντσα: 144 

 Τεμάχια: 1 Πάπλωμα Κούνιας 110x140 

 

Βρεφικό Πάπλωμα  

27,90 € 

Ένα ελαφρύ βρεφικό πάπλωμα με πουπουλένια αίσθηση, ζεστό και μαλακό 

κατάλληλο για όσους έχουν αλλεργία στα πούπουλα. Εσωτερικό υλικό: 100% 

μικροϊνες πολυεστέρα με πουπουλένια αίσθηση. Εξωτερικό ύφασμα: 100% βαμβάκι-

περκάλι (233 κλωστών). Πλύσιμο στο πλυντήριο στους 40°C. 

 Ποιότητα: 100% Μικροΐνα 

 Διαστάσεις: 110x150 

 Τύπος: Λευκά Παπλώματα 

 Κλωστές ανά ίντσα: 144 

 Τεμάχια: 1 Πάπλωμα 110x150 

 

 



 

Πάπλωμα Κούνιας  

28,00 € 

Βρεφικό πάπλωμα ιδανικό για να χαρίσει στο μωρό σας έναν όμορφο και άνετο ύπνο. 

Η γέμισή του από 100% microfiber θα εξασφαλίσει την απαραίτητη ζεστασιά για το 

μικρό σας, ενώ το περίβλημά του από 100% βαμβάκι 233 κλωστών θα εξασφαλίσει 

την υγιεινή που χρειάζονται όλα τα βρεφικά προϊόντα. 

 Ποιότητα: 100% Microfiber 

 Διαστάσεις: 110x150 

 Τύπος: Λευκά Παπλώματα 

 Κλωστές ανά ίντσα: 233 

 Τεμάχια: 1 Πάπλωμα Κούνιας 110x150 

 

Πάπλωμα Κούνιας  

28,60 € 

Βρεφικό πάπλωμα από 100% microfiber. 

 Ποιότητα: 100% Microfiber 

 Διαστάσεις: 120x160 

 Τύπος: Παπλώματα Με Εσωτερική Βάτα 

 Τεμάχια: 1 Πάπλωμα 120x160 

 

 

 

 



Κάλυμμα Στρώματος Βρεφικό 60x120 Αδιάβροχο  

10,10 € 

Eτοιμαστείτε για τον ερχομό του πιο σημαντικού μέλους της οικογένείας σας με τη 

βρεφική προίκα της Viopros! Αδιάβροχο κάλυμμα στρώματος για τη διατήρηση του 

μωρού σας στεγνού και την προστασία του στρώματος! 

 Ποιότητα: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις: 60x120 

 Τεμάχια: 1 Κάλυμμα στρώματος 60x120 

Κάλυμμα Στρώματος Bebe 

11,80 € 

Προστατευτικό επίστρωμα 100% βαμβακερής φανέλας με υπόστρωμα PU 

(πολυουρεθάνης) για αδιάβροχη - αθόρυβη προστασία του στρώματος. Το επίστρωμα 

Flannel συνδυάζει χαρακτηριστικά που θα θέλατε σε οποιοδήποτε προστατευτικό 

στρώματος. Είναι αδιάβροχο, αθόρυβο, ρυθμιστής θερμοκρασιακών διαφορών και 

ιδιαίτερα δροσερό το καλοκαίρι, υγιεινά επεξεργασμένο, και με μόνιμες αντι-

ακαραϊκές ιδιότητες. Πιστοποίηση: Oko-tex Standard 100. Εσωτερικό υλικό: 

Αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης PU. Εξωτερικό ύφασμα: 100% βαμβακερή 

φανέλα. 

 Ποιότητα: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις: 70x140+15 

 Τεμάχια: 1 Αδιάβροχο επίστρωμα 70x140+15 

Κάλυμμα Στρώματος Bebe Αδιάβροχο  

14,00 € 

Προστατεύστε το στρώμα του μωρού σας από σκόνη και λεκέδες και δημιουργήστε 

ένα καθαρό περιβάλλον για τον ύπνο του. Αδιάβροχο επίστρωμα από τη Nef Nef από 

ύφασμα νέας γενιάς που αναπνέει, με πολύ καλή ελαστικότητα για τέλεια εφαρμογή 

στο στρώμα. Η σύνθεση της επάνω πλευράς τους αποτελείται από 80% βαμβάκι και 

20% polyester, της κάτω πλευράς από αδιάβροχη πολυουρεθάνη και περιμετρικά από 

ελαστική φάσα 100% polyester. 

 Ποιότητα: 80% Βαμβάκι 20% Polyester 

 Διαστάσεις: 70x140+17 

 Τεμάχια: 1 Αδιάβροχο Φροτέ Επίστρωμα 70x140+17 



Παπλωματοθήκη Κούνιας (Σετ)  

22,50 € 

Η σειρά Baby Bears θα δώσει στο παιδί σας την απαραίτητη ηρεμία και χαλάρωση 

που χρειάζεται για έναν απολαυστικό και ήσυχο ύπνο! Τα 100% βαμβακερά 

υφάσματα της Nef-Nef παρέχουν άριστη ποιότητα για την μέγιστη ευχαρίστηση σας! 

 Ποιότητα: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις: 110x150 

 Κλωστές ανά ίντσα: 144 

 Τεμάχια: 1 Παπλωματοθήκη 110x150, 1 Μαξιλαροθήκη 30x40 

Σετ Παπλωματοθήκη Μπεμπέ 2 Τεμαχίων 

     29.00 €       

 

Σετ παπλωματοθήκη μπεμπέ 2 τεμαχίων απο 100% βαμβάκι, 150 κλωστών. 

Διαστάσεις: 100x150εκ.  

Σετ Παπλωματοθήκη Bebe 

   €27.00 

 

100% Βαμβακερό 

1 Παπλωματοθήκη (100Χ150) και 1 Μαξιλαροθήκη (35Χ45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κατωσέντονο Κούνιας με λαστιχο 

    14,50 € 

Για ρομαντικές πριγκιπισσούλες ή ζωηρούς μπόμπιρες που θέλουν να ξεχωρίζουν 

στον ύπνο Ποιότητα: 100% Βαμβάκι 

Τεμάχια: 1 Κατωσέντονο Κούνιας με λαστιχο 80x160+15 

 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΚΟΥΝΙΑΣ  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ  

15,70 €  

Μωρουδιακό σεντονάκι με λάστιχο, φτιαγμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα 

περκάλι, 200 κλωστών, αναπνέει φυσικά προσφέροντας στο μωράκι σας ήρεμο ύπνο. 

Διατίθεται σε ποικιλία αποχρώσεσων για να επιλέξετε. 

 

Xαρακτηριστικά: 

Σύνθεση: 100% Βαμβάκι Περκάλι 

Διάσταση: 70x140+15cm  

 

Κατωσέντονο κούνιας με λάστιχο 

Τιμή: 12,00€  

Κατωσέντονο κούνιας με λάστιχο  

Το κατωσέντονο κούνιας με λάστιχο εφαρμόζει σε όλα τα στρώματα διάστασης μέχρι και 
73x140cm. 
Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων. 

Eίναι 100% βαμβακερά, Α΄ ποιότητας, σύνθεσης 100x180, 40x40. 

 



ΣΕΤ ΒΡΕΦΙΚΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΚΟΥΝΙΑΣ 

       Τιμή 25,70 € 
Σετ-Διαστάσεις: 1 κατωσέντονο 120x170, 1 πανωσέντονο 120x170 και 1 μαξιλαροθήκη 
30x40 
Ποιότητα: 100% βαμβάκι 
 

 

ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΚΟΥΝΙΑΣ 3TMX  

22,50€ 

Βρεφικά σεντόνια κούνιας σετ 3 τεμαχίων, 100% βαμβακερά. Περιλαμβάνει ένα 

κατωσέντονο,ένα πανωσέντονο διάστασης 120x170 και μια μαξιλαροθήκη διάστασης 

30x40. Ιδιαίτερα απαλά στην υφή τους. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 2 σεντόνια 120Χ170 & 1μαξιλαροθήκη 30Χ40 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100%ΒΑΜΒΑΚΙ 

Σετ σεντόνια κούνιας 3(τμχ) – Nef-Nef 

      €25.00 

Σετ σεντόνια κούνιας (2τμχ) 120×170 cm & μια μαξιλαροθήκη 30×40 cm 

100% βαμβακι 

 

 

 

 

 

 



 

Βρεφικό Μαξιλάρι  

5,85 € 

Βρεφικό μαξιλαράκι γεμισμένο με εξαιρετικής ποιότητας μπαλάκια πολυεστέρα με 

επικάλυψη σιλικόνης. Είναι αντιμικροβιακά, αντιαλλεργικά και εμποδίζουν τη 

δημιουργία οσμών. Προσφέρουν στο μαξιλάρι τέλεια θερμοκρασία στον ύπνο, 

εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση, διατηρούν το σχήμα τους και είναι φιλικά στο 

περιβάλλον. Εσωτερικό υλικό: Ειδικά σχεδιασμένα μπαλάκια πολυεστέρα με 

επικάλυψη σιλικόνης (hollow conjugate siliconized fiberball) για εξαιρετική απόδοση 

και διάρκεια στον χρόνο. Εξωτερικό ύφασμα: 100% βαμβάκι. Πλένεται στο 

πλυντήριο στους 40°C. 

 Ποιότητα: Silicon Ballfiber 

 Διαστάσεις: 30x40 

 Τεμάχια: 1 Μαξιλάρι Ύπνου 30x40 

Βρεφικό Μαξιλάρι Ύπνου  

    5,40 € 

Για όνειρα γλυκά και έναν άνετο ύπνο,. Το αντιαλλεργικό μαξιλάρι με γέμισμα 100% 

Ballfiber και εξωτερικό από 100% βαμβάκι 200 κλωστών θα γίνει το αγαπημένο του 

μωρού σας. 

 Ποιότητα: Silicon Ballfiber 

 Διαστάσεις: 30x40 

 Τεμάχια: 1 Μαξιλάρι 30x40 

Βρεφικό Αντιαλλεργικό Μαξιλάρι  

6,70 € 

Η εξαιρετικής ποιότητας υποαλλεργική βάτα προσφέρει τέλεια θερμοκρασία στον 

ύπνο και μέγιστη άνεση. Επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα και εμποδίζει 

την ανάπτυξη ακάρεων και βακτηρίων. Γέμισμα από 100% σιλικονούχα βάτα και 

κάλυμμα από 100% βαμβακοσατέν με ρίγα 250 κλωστών. Υποαλλεργικό και διατηρεί 

το σχήμα του. Πλενόμενο στο πλυντήριο. Εξαιρετικά μαλάκό και ιδανικό για βρέφη. 

Διαστάσεις: 35x45 

 

 



 

Καλύμματα Μαξιλαριών Βρεφικό Αδιάβροχο 

9,80 € 

Το επάνω μέρος των καλυμμάτων αποτελείται από 80% βαμβάκι-20% polyester 

προκειμένου να επιτραπεί η φυσική αναπνοή του σώματος κατά τη διάρκεια του 

ύπνου. Το κάτω μέρος τους είναι από 100% pu που μας εξασφαλίζει πλήρη 

αδιαβροχοποίηση. 

 Ποιότητα: 80% Βαμβάκι 20% Polyester 

 Διαστάσεις: 30x40 

 Τεμάχια: 1 Ζεύγος Καλύμματα Μαξιλαροθήκες 30x40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γραφειο Μεταλλική βάση 

182.00 € 

Γραφειο PVC μεταλλική βάση 

 Διαστάσεις 120Χ80ΧΥψος 75 

 Χρώμα βέγγε 

Παράγεται και σε Διαστάσεις150Χ80 - 180Χ80 

Γραφείο PVC  

  173.00 € 

  Διαστάσεις : 160χ80χ75εκ. 

  Παράγεται σε διάφορα χρώματα 

Γραφείο σε 3 διαστάσεις σε φυσική απόχρωση ξύλου και μεταλλο 

       142,15€ 

 150x80x75cm, 

ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80  

 

125,00 €  

 

Γραφείο συνεδριάσεων 180x90cm 



     197,59€ 

Συνεδριακό τραπέζι σε φυσική απόχρωση ξύλου  

- Μεγάλη επιφάνεια εργασίας για τοποθέτηση όλων των απαραίτητων αντικειμένων 

- Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας και αντοχής υλικά  

- Με inox λεπτομέρειες που δίνουν μια αίσθηση πολυτέλειας στο γραφείο 

- Σε φυσικό χρώμα ξύλου 

 Πλάτος:   180cm 

 Βάθος:   90cm 

 Ύψος:    75cm 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 200x100x75  

    190,00 €  
Γραφείο συνεδριάσεων επαγγελματικό, με επιφανεία πάχους 25mm, πόδια πάνελ 25mm 
και το μεσαίο πάνελ είναι 16mm. 
Διαστάσεις: 2000χ1000χ750 εκ. 
Χρώμα:Ολο το γραφείο βέγγε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

      171,00 € 

Παραλληλόγραμμο 200x100 
Ελληνικής κατασκευής 

Παραδίδεται συναρμολογημένο 

Μελαμίνη 
Διατίθεται σε χρώματα : Δρυς ρουστικ, Καρυδιά,  Βέγκε, Λευκό, 

Γκρι ανοικτό, Γκρι σκούρο, Raggio, Δρυς  

Τραπέζι Συνεδριάσεων  180cm*90cm  

     204,60 €  

 

http://www.skroutz.gr/products/show/24438762


Τραπέζι 140x80cm 

     199 €  

Φτιάξε το δικό σου χώρο με ένα μοντέρνο έπιπλο από υψηλής ποιότητας μελαμίνη 

25mm σε μοντέρνο χρώμα βελανιδιάς 

o Υλικό:Μελαμίνη 

o Χρώμα:Βελανιδιά 

 

ΤΡΑΠΕΖΙ  

    99,90 € 

Τραπέζι Inka, με μεταλλικό σκελετό σε μπέζ(Latte) απόχρωση, διάσταση: 120x80x75 cm. 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΥΑΛΙ 12mm tempered 

 

123.00€ 

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 120*60*75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολυθρόνα γραφείου  



     79,00 € 

 

Καρέκλα γραφείου με μπράτσα, με ανατομική ψηλή πλάτη και δίχτυ από νάυλον. 

Διαθέτει μία θέση ανάπαυσης με κλίση, αμορτισερ ρυθμιζόμενο και μεταλλική βάση 

Νικελ με ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ C. 

Διαστάσεις: 63x63x110-120 εκ 

Περιστρεφόμενη καρέκλα με μπράτσα 

  € 99,00 

Πλάτος: 74 cm 

Βάθος: 69 cm 

Ελάχιστο ύψος: 102 cm 

 

Καρέκλα γραφείου με μπράτσα  

        90,23€   

- Εργονομικός σχεδιασμός τύπου Bucket που προσφέρει τέλεια υποστήριξη στην πλάτη και 

αγκαλιάζει το σώμα 

- Μηχανισμό Relax για ρυθμιζόμενη ανάκλιση του καθίσματος και της πλάτης για 

περισσότερη άνεση κατά την εργασία  

- Επένδυση καθίσματος με ύφασμα mesh που αφήνει την πλάτη να αναπνέει και 

λεπτομέρειες από απομίμηση δέρματος PU,για να προσφέρει μια αίσθηση πολυτέλειας. 

- Μηχανισμό ρύθμισης του ύψους 

- Σταθερά μπράτσα με επένδυση για μεγαλύτερη άνεση και ξεκούραση 

- Πέντε διπλά ροδάκια για ευκολία μετακίνησης 

 Διαστάσεις καρέκλας :  

 Πλάτος: 58 εκ.   

 Βάθος:  70 εκ.   

 Ύψος:  110/120 εκ. 

 Καρέκλα επισκεπτη  



25,00 € 

 Πρόκειται για τη μοντέρνα καρέκλα σχεδίου "Malta" με ξύλινη βάση (από 

μασίφ ξύλο οξιάς), και μονοκόμματο κάθισμα από PP (πολυπροπυλένιο) σε 

χρώμα μαύρο με μαύρα μεταλλικά στηρίγματα. Είναι άνετη και 

ανταποκρίνεται στην υψηλή αισθητική του σύγχρονου design. Διαστάσεις: 

51x47x81εκ. 

 

 Καρέκλα γραφείου επισκέπτη 

     21,00 € 

 Καρέκλα γραφείου επισκέπτη, από ενισχυμένο μαύρο σκελετό αλουμινίου, με 

κάθισμα και πλάτη με επένδυση από υψηλής ποιότητας τεχνόδερμα (PVC) σε 

μαύρο χρώμα.  

Διαστάσεις: 46Μ x 41Π x 78Υ εκ. 

Κάθισμα επισκέπτου  

     34,78€ 

 Αισθητική και άνεση σε μία καρέκλα, από τεχνητό δέρμα υψηλής ποιότητας  

 - Εντυπωσιακό σχεδιασμό πλάτης και καθίσματος 

 - Επένδυση καθίσματος από απομίμηση δέρματος PU 

 - Σταθερά μπράτσα με μαλακή επένδυση δέρματος 

 - Μεταλλική βάση χρωμίου που προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα στην 

καρέκλα 

  Πλάτος :  42 εκ.   

 Βάθος   :  45εκ.   

 Ύψος   :  85 εκ. 

 

 

Ντουλάπα Ξύλινη με 2 Ράφια 60x30x83/5εκ. 



 € 44,50 

2 Ράφια 60x30x83/5εκ. 

 

Ντουλάπι Ξύλινο με Δύο Ράφια  

  € 39,49 

 Ντουλάπι ξύλινο δύφυλλο με δύο ράφια εσωτερικά ρυθμιζόμενα σε ύψος. 

Διαστάσεις:60*30*83,5cm 

 

 

Ντουλάπι 

   € 70,00 

60x30x75 cm 

 

 

 

 



 

Ντουλάπι 88,5x86cm 

   169 € 

 

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

 
 

  €85.00 

Ντουλάπι γραφείου επαγγελματικό με δύο πόρτες και κλειδαριά. Δώσε μοντέρνο ύφος στο γραφείο σου 

Αποθήκευσε τα βιβλία, τα περιοδικά, τα κλασέρ, τα cd και τα dvd σου στο εσωτερικό του. Ευρύχωρο και 

χαμηλό, ταιριάζει σε οποιοδήποτε περιβάλλον γραφείου. Κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους 25mm 

για το top, 16mm για τα υπόλοιπα μέρη, 9mm για την πίσω πλάτη, ανθεκτική στη καθημερινή χρήση. 

Διαθέτει κλειδαριά, 2 πόρτες και ένα ράφι στο εσωτερικό του. Διαστάσεις: Μήκος 80εκ Βάθος 41εκ Υψος 

80εκ 

 

 

 



ΚΑΝΑΠΕΣ 

 

     207,00 ευρω 

 Ξύλο : Οξιά Φουρνιστή (φυσικής ξήρανσης) 

 Διαστάσεις Σκελετού (cm):  μήκος 134cm x πλάτος 70 cm x ύψος 

καθίσματος   45 cm x ύψος πλάτης 70 cm 

 Μαξιλάρια :  ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ή ΥΦΑΣΜΑ Ποικιλία Χρωμάτων  της 

αρεσκείας   

ΚΑΝΑΠΕΣ  

    126,00 

 Ξύλο : Οξιά Φουρνιστή (φυσικής ξήρανσης) 

 Διαστάσεις Σκελετού (cm):  μήκος 120cm x πλάτος 62cm x ύψος 

καθίσματος   44cm x ύψος πλάτης 62cm 

 Μαξιλάρια :  ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ή ΥΦΑΣΜΑ Ποικιλία Χρωμάτων  της αρεσκείας 

σας 

Καναπές Παγκάκι Μπαούλο 

 164 € 

  Διαστάσεις: 126 x 42 x 75 cm. (Μ x Π x Υ) 

  Ύψος θέσης: 45,5 cm 

Καναπές Παγκάκι Μπαούλο 

 185,80€ 
  Διαστάσεις: 120 Χ 65 Χ Η93cm.  

  Με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο.  
 



 

 

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΑΣ 

 54,56 € 

  
 

   
 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Τα σχέδια είναι 

χαραγμένα πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Θα είναι βαμμένη με 

ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 

χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα 

κρεμαστάρια είναι διπλά, μεταλλικά απεριόριστης αντοχής. 

Διαστάσεις: 57Χ23 εκ.  

 

            58,28 €               

 

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΠΛΗ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  

  53,32 € 

 

      

 

 



 

Παπουτσοθήκη 

 Τιμή€ 165 

1.20(L)x0.24(W)x0.69(H)m 
Παπουτσοθήκη είκοσι θέσεων.Διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες για αποφυγή ατυχημάτων, το δε 

πάχος του ξύλου είναι 3cm. Διατίθεται σε πράσινο, μπλέ, μώβ και καφέ χρώμα. 
 

Παπουτσοθήκη 

 

   150.00  

 

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ 

 250.00 

Παπουτσοθηκη 20 θέσεων 

225,00 ευρω 

(100Χ80Χ25) 



ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ ΠΑΓΚΑΚΙ 

 

155,00 

Διάσταση: 120 Χ 40Χ30 

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ ΠΑΓΚΑΚΙ  

155,00 

Διάσταση: 100 Χ 55Χ30 

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ ΠΑΓΚΑΚΙ  

145,00 

Διάσταση: 120 Χ 35Χ30 

 



ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ 2 ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 

 

 

403,00 € 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστά τα συρτάρια, τα ντουλάπια και η πλάτη. Στο κάτω 

μέρος έχει 2 κυλιόμενα συρτάρια για την αποθήκευση παιχνιδιών τα οποία είναι διακοσμημένα με 

γράμματα και αριθμούς, χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Στο επάνω μέρος φέρει 2 

ράφια. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια 

που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 105Χ40Χ83 εκ. ύψος. 

 

 

ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ   

255,00 € 

(100Χ100Χ30) 

 

 



 

 

Candy CDI10P75X Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο Πιάτων 45cm  

 349.00 € 

  Διαστάσεις Εντoιχισμού σε cm: 82 x 44.8 x 57 

  Χωρητικότητα: 10 σερβίτσια 

  Προγράμματα: 7 

  Θερμοκρασίες: 4 

  Ενεργειακή Κλάση: A+ 
 

Pitsos DVS4323 πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 
60cm 

  314,00  € 

Ενεργειακή κλάση: A+ 

Καταναλώσεις - διάρκεια στο πρ. Οικονομικό 50: 

◦ ενέργεια 1.02 kWh / νερό 14 lt / χρόνος 195 min 

◦ ετήσια καταν. (280 πλύσεις) 290 kWh / 3920 lt 

Ικανότητα στεγνώματος: A 

Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια 

Επίπεδα θορύβου: 52 dB(A) re 1 pW 

4 προγράμματα: Κανονικό 65, Οικονομικό 50, Γρήγορο 45,  

 



Zanussi ZDT24001FA Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο Πιάτων 60cm  

 

 Τιμή: € 367 

 
Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια 

 5 προγράμματα, 4 θερμοκρασίες 

 Ενεργειακή κλάση : A+ 

 Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση νερού / ενέργειας : 3080 L / 295 kW (πρόγραμμα Eco 50) 

 Κατανάλωση νερού και ενέργειας: 11 l, 1.050 kWh στο πρόγραμμα Eco 50 

 Επίπεδο θορύβου: 49 db(A) - IEC 60704-3 

 Τάση λειτουργίας V : 220-240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zanussi ZRT3140WA Δίπορτο Ψυγείο  

  € 327 

 

Δίπορτο ψυγείο Α+, 303 L  

 

Σύστημα κυκλοφορίας αέρα AirFlow+. 

 Αυτόματη απόψυξη συντήρησης 

 Χειροκίνητη απόψυξη κατάψυξης 

 3 ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια 

 1 φρουτολεκάνη με γυάλινο κάλυμμα 

 3 ράφια στην πόρτα 

 1 ράφι στην κατάψυξη 

 Άνοιγμα πόρτας δεξιά (με δυνατότητα αναστροφής)  

 Χρώμα : Λευκό 

 Συνολική χωρητικότητα 303 / 293 λίτρα (καθ. /μικτή) 

 Διαστάσεις mm : 1745 (Υ) x 590 (Π) x 563 (Β) 

 Ενεργειακή κλάση : A+ 

 Ενεργειακή κατανάλωση (Kwh)/ χρόνο: 258 

 Ικανότητα κατάψυξης (κιλά /24 ώρες): 3 kg 

 Αυτονομία (ώρες): 27 h 

 Κλιματολογική κλάση : N-ST 

 Θόρυβος dB(A) : 41 

 Ονομαστική ισχύς : 195W 

 Τάση /Συχνότητα (V / Hz) : 220-240/ 50 

 Ψυκτικό υγρό: R600a 

 

Morris W71390NFD Δίπορτο Ψυγείο  

 € 329 

 



 

 Ψυγείο NO-FROST Δίπορτο Λευκό 

 Ενεργειακή Κλάση Α++ 

 Kαθαρή χωρητικότητα 294 λίτρα (συντήρηση 237lt, κατάψυξη 57lt) 

 Γυάλινα Ράφια τύπου "spill proof" 

 Κατάψυξη 4 αστέρων 

 Συρτάρι λαχανικών με γυάλινο καπάκι 

 Πόρτες με δυνατότητα αλλαγής φοράς 

 Εσωτερικός φωτισμός 

 Twist ice-maker για την παραγωγή κύβων πάγου 

 Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a 

 Κλιματική κλάση = N/ST/T 

 Ψυκτικό μέσο = R600a 

 Κατανάλωση ενέργειας =216Kwh ανά έτος / 

 Θόρυβος = 45Db 

 Διαστάσεις συσκευής (ΠxBxY) = 59,8x64,2x176,4 εκ. 

 

Daewoo RGE-360SE 

     € 334 

 

 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

Τύπος 
  

Ενεργειακή κλάση A+ 
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 320 kWh/y 
Συνολική Χωρητικότητα 363 lt 

Ασημί 

Μέγιστες Διαστάσεις 

Ύψος 171 cm 
Πλάτος  68,9 cm 
Βάθος 65 cm 

 



Philco PRD-16 /4A+ Μονόπορτο Ψυγείο 

   € 125 

 Μονόθυρο μικτής χωρητικότητας 160 λίτρων 

 Κατάψυξη 4 αστέρων 

 Ενεργειακή κλάση A+ 

 Καθαρή χωρητικότητα 105 λίτρων 

 3 διαφανή ράφια πόρτας 

 αθόρυβη λειτουργία 40 dB 

 κατανάλωση 0,44 KWh/24h 

 Aπορροφούμενη ισχύς 50W 

 Oικολογικό ψυκτικό υγρό R600a 

 Διαστάσεις(εκ): 85Υx55Πx57Β 

Zanussi ZRG10800WA Μονόπορτο Ψυγείο 

  € 147 

 Χρώμα : Λευκό 

 Διαστάσεις mm : 847 (Υ) x 494 (Π) x 494 (Β) 

 Συνολική χωρητικότητα 96 / 99 λίτρα (καθ. /μικτή) 

 Χωρητικότητα συντήρησης 87/ 90 λίτρα (καθ. /μικτή) 

 Χωρητικότητα κατάψυξης 9 / 9 λίτρα (καθ. /μικτή) 

 Ενεργειακή κλάση : A+ 

 Ενεργειακή κατανάλωση (Kwh)/ χρόνο: 165 

 Ικανότητα κατάψυξης (κιλά /24 ώρες): 2 kg 

 Αυτονομία (ώρες): 8 h 

 Κλιματολογική κλάση : N-ST 

 Θόρυβος dB(A) : 42 

 Τάση /Συχνότητα (V / Hz) : 220-240/ 50 

 Ονομαστική ισχύς : 80 W 

 Ψυκτικό υγρό: R600a 

 

 

 



 

Morris W70147SP Μονόπορτο Ψυγείο  

  € 141 

 

 Ψυγείο Μονόπορτο Λευκό 

 Ενεργειακή Κλάση Α++ 

 Kαθαρή χωρητικότητα 113 λίτρα (συντήρηση 96lt, κατάψυξη 17lt) 

 Γυάλινα Ράφια τύπου "spill-proof" 

 Κατάψυξη 4 αστέρων 

 Συρτάρι λαχανικών με γυάλινο καπάκι 

 Πόρτες με δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος 

 Εσωτερικός φωτισμός 

 Οικολογικό ψυκτικό υγρό 

 Κλιματική κλάση = N/ST 

 Ψυκτικό μέσο = R600a 

 Κατανάλωση ενέργειας = 137 kWh ανά έτος 

 Θόρυβος = 42 dB 

 Διαστάσεις συσκευής (ΠxBxY) = 55.3x57.4x84.5 εκ. 

 

 

 

 

 

 



 

LG MS2338P ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ  

 

113,89 €  

 Ισχύς: 800 Watt 

 Χωρητικότητα: 23 Lt 

 Περιστρεφόμενος δίσκος 28.4 cm 

 5 κλίμακες ισχύος 

 Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας-Οθόνη LED 

 Βάρος: 13 Kg 

 Χρώμα: Κόκκινο 

 Διαστάσεις (ΠxYxB): 48.5 x 28 x 40.6 cm 

Το προϊόν καλύπτεται με 2 έτη εγγύηση. 

 

Pitsos Grill GMW3101B Φούρνος Μικροκυμάτων 

   103.90 € 

Φούρνος μικροκυμάτων GMW3101B χωρητικότητας 20lt, ισχύος 1270W με 5 

επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων και 8 αυτόματα προγράμματα. 

 

Χαρακτηριστικά   

Χωρητικότητα  20 lt  

Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) 25.8 x 45.3 x 35.2 

Ισχύς Μικροκυμάτων  1270 Watt  

Ισχύς Grill 1000 Watt  

Οθόνη Ενδείξεων  Διαθέτει  

Πλήκτρα Αφής Διαθέτει  

Προγράμματα  8 αυτόματα προγράμματα 

 

 



 

 

Kenwood 23GSS11E Φούρνος Μικροκυμάτων 

     129.90 €  

  Χωρητικότητα : 23 lt 

  Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 29.6 x 48.5 x 36.7 

  Ισχύς Μικροκυμάτων : 800 Watt 

  Ισχύς Grill: 1000 Watt 

  Οθόνη Ενδείξεων : Διαθέτει 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indesit I6VMH2A(X)/GR Κεραμική Κουζίνα 

   Τιμή: € 335 
 

Indesit I6VMH2A(X)/GR Κεραμική Κουζίνα (8007842842906) 

 Κεραμικές εστίες 4 περιοχών  

 Ενεργειακή κλάση: A  

 Multi11 με 11 προγράμματα ψησίματος  

 Χωρητικότητα φούρνου 60 λίτρα  

 Inox Οδηγοί στήριξης ταψιών  

 Αξεσουάρ: 1 βαθύ ταψί, 1 ρηχό ταψί,1 σχάρα  

 Διαστάσεις: Y 85 Π 60 Β 60  

 Χρώμα: Inox 

Morris MKV64325 Κουζίνα Κεραμική 

    379.00 € 

 Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 60 

 Χωρητικότητα Φούρνου: 65 lt  

 Εστίες: Κεραμικές  

 Αριθμός Εστιών: 4  

 Ενεργειακή Κλάση: A  

 

Izola ZL6013-230 Κουζίνα Κεραμική 



    399.00 € 

 Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 60 

 Χωρητικότητα Φούρνου: 66 lt  

 Εστίες: Κεραμικές  

 Αριθμός Εστιών: 4  

 Ενεργειακή Κλάση: A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chicco SterilNatural 3 σε 1 

89,90 € 
Ο Αποστειρωτής Ατμού Steril Natural 3in1 της Chicco, επιτρέπει την αποστείρωση όλων των 

προσωπικών αντικειμένων του παιδιού (μπιμπερό, θηλές, πιπίλες, παιχνίδια, μαχαιροπήρουνα κτλ.), 

γρήγορα και φυσικά.  

Η συσκευή έχει εγγύηση από την Chicco 2 χρόνια.  

 Αποστειρώνει έως 6 μπιμπερό (330 ml). 

Αποστειρωτής Ατμού 6 Θέσεων 

70,00 € 

Υψηλής ποιότητας, εργονομικά σχεδιασμένος αποστειρωτής ατμού 6 θέσεων.  

AVENT Ηλεκτρικός αποστειρωτής ατμού 3 σε 1,SCF284/02, 

58,49€ 

 

 

ο αποστειρωτής 3 σε 1,  Κατάλληλος για όλα τα μπιμπερό, με πλατύ ή με στενό στόμιο 

Σε πλήρη χωρητικότητα, ο αποστειρωτής χωράει έξι μπιμπερό  

 

 



LG Πλυντήριο ρούχων F1022TD5 

 Τιμή: €455.00 

Πλυντήριο Ρούχων Direct Drive 8 κιλώv 

Επιλογή στροφών στυψίματος έως 1000/λεπτό 

9 Προγράμματα και 17 Επιπλέον Λειτουργίες 

Ενεργειακή Κατανάλωση Α+++ 

Διαστάσεις(ΠxΥxΒ): 60.0 x 85.0 x 59.0 εκατ. 

ΙΝΟΧ ΠΟΡΤΑ 

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

AEG L68080FL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ  

 Τιμή: €348,00 

 Δυνατότητα πλύσης (κιλά): 8 

 Χωρητικότητα κάδου (λίτρα): 53 

 Ενεργειακή κλάση A+++ 

 Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (rpm) 1200 

 Προγράμματα 7 

 Πίνακας ελέγχου στα Ελληνικά 

 Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β):85 × 60 × 60 

 Χρώμα: Λευκό 

 Εγγύηση Προμηθευτή: 2 χρόνια 

 

Bosch WAN24068GR Πλυντήριο Ρούχων 
 

Τιμή: 399.00 € 

  Χωρητικότητα Πλύσης: 8 kg 

  Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 84.8 x 59.8 x 55 

  Ενεργειακή Κλάση: Α+++-10% 

  Στροφές: 1200 

  Προγράμματα: 9 



 

Candy GCC581NB-S Στεγνωτήριο 

 485,00 € 

  Χωρητικότητα για στέγνωμα: 8 kg 

  Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 60 

  Ενεργειακή Κλάση: B 

  Σύστημα Συμπύκνωσης Υδρατμών : Διαθέτει 

  Πρόγραμμα Easy Iron: Υποστηρίζεται 

 

Pitsos WTP60000 Στεγνωτήριο 

 525.00 € 

  Χωρητικότητα για στέγνωμα: 8 kg 

  Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 84.2 x 59.8 x 65.2 

  Ενεργειακή Κλάση: B 

  Σύστημα Συμπύκνωσης Υδρατμών : Διαθέτει 

  Πρόγραμμα Easy Iron: Υποστηρίζεται 

AEG T6DBG28S Στεγνωτήριο 

 469.00 € 

  Χωρητικότητα για στέγνωμα: 8 kg 

  Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 χ 60 χ 60 / 63 

  Ενεργειακή Κλάση: B 

  Σύστημα Συμπύκνωσης Υδρατμών : Διαθέτει 

  Πρόγραμμα Easy Iron: Υποστηρίζεται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LG 43LH590V Τηλεόραση Smart TV 

 399.00 € 

  Μέγεθος Οθόνης: 43" 

  Ανάλυση Οθόνης: Full HD 

  Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας: 450 PMI 

  Smart TV: Υποστηρίζεται, 

   Τεχνολογία 3D : Δεν υποστηρίζεται 
 

Sony KDL40WD650 Τηλεόραση Smart TVΚ 

 469.00 € 

  Μέγεθος Οθόνης: 40'' 

  Ανάλυση Οθόνης: Full HD 

  Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας: 200Hz 

  Smart TV: Υποστηρίζεται, 

  Τεχνολογία 3D : Δεν υποστηρίζεται 
 

Samsung UE40KU6000 Τηλεόραση Smart 4K TV 

 479.00 € 

  Μέγεθος Οθόνης: 40'',   Ανάλυση Οθόνης: Ultra HD 4K 

  Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας: 1300 PQI,  

  Smart TV: Υποστηρίζεται,  

  Τεχνολογία 3D : Δεν υποστηρίζεται 

 

 

 

 



Πλαστικό Σύστημα Παιχνιδιού 

(€) 464.00 

 

Τα παιδιά θα αξιοποιήσουν την ενεργητικότητα τους βρίσκοντας πολλές δραστηριότητες σ' 
αυτόν τον αναβατήρα. Πολλαπλά <<βραχώδη>> περάσματα για ανάβαση και μεγάλη θέα 
από την τεράστια πλατφόρμα. Δύο τσουλήθρες μικρή και μεγάλη φιλοξενούν παιδιά 
διαφορετικής ηλικίας. Τούνελ με διπλή είσοδο που λειτουργεί σαν <<διάδρομος 
απόδρασης>> για μυστικές αποστολές και μεγάλο φρούριο κάτω από τον αναβατήρα για 
διασκεδαστικές κρυψώνες.  
 

Κωδικός Εργοστασίου: 445Z 

Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (335x140x168) εκ. 

Προτεινόμενη Ηλικία: 3-8 ετών 

Ιδανικό για: Εξοπλισμό Παιδικής Χαράς σε Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς. 

Από πλαστικό υψηλής αντοχής, δεν αλλοιώνεται το χρώμα απο τον ήλιο! 
 

 

Σύνθετο νηπίων με τσουλήθρα 

483,00 € 

Σύνθετο νηπίων με τσουλήθρα ''Fruit Fairyland'' 
  
Αποτελείται από: 
• Ένα μεγάλο πατάρι 
• Διπλή τσουλήθρα. 
• Σκάλα ανάβασης. 
• Δυνατότητα δημιουργία χώρου με άμμο από κάτω. 
• Ανάγλυφα σχέδια περιμετρικά με φρούτα. 
  
Προδιαγραφές: 
• Πλαστική ανθεκτική κατασκευή, υψηλής ποιότητας. 
• Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/ΥΨ): 243x203x163εκ. 
• Προτεινόμενες ηλικίες: 2 εώς 8 έτων 
• Ασφαλές, μη τοξικό. 

 
 



Σπιτάκι Country House  

279.99€ 

Κατάλληλο για παιδάκια ηλικίας από 3 ετών και άνω. 

Διαστάσεις 198,5Χ109Χ121 εκ. 

Διαστάσεις κιβωτίου 110Χ27Χ90,5 εκ. 

 

Σπίτι Friends House  

375.99€ 

 

Σπιτάκι Κήπου 

€299.99 

 

 



 

Πλαστικό Παιδικό Παγκάκι 

(€) 64.21 

Πολύ ανθεκτικό παιδικό παγκάκι σε όμορφα χρώματα. Κατάλληλο για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.  
 

 

Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (107x50x72) εκ. 

Προτεινόμενη Ηλικία: 1-7 ετών 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ 
 

 

(€) 70.40 

Γενική περιγραφή: 

 
Ένα πολύ όμορφο παιδικό παγκάκι που ανοίγει και γίνεται κουτί αποθήκευσης 

παιχνιδιών.  

Προτεινόμενη Ηλικία: 2-6 ετών 

 
 

 

 

 

 

http://www.playcity.gr/plastiko-paidiko-pagkaki-p-3672.html
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