
Σετ τραπεζιού
µαύρα κεραµικά σκεύη 

από stoneware, 
διαθέσιµες επιλογές:

κούπα, χωρητικότητα 400 ml: 2,50 €, 
πιάτο του γλυκού, διαµ. 21 εκ.: 4 €,

ρηχό πιάτο, διαµ. 27 εκ.: 5 €,
ή λευκό µε χρυσό φινίρισµα,

διαθέσιµες επιλογές:
κούπα, χωρητικότητα 400 ml: 2,50 €,

πιάτο του γλυκού, διαµ. 19 εκ.: 3 €,
ρηχό πιάτο, διαµ. 26 εκ.: 5 €

ποιότητα που 
αισθάνεστε, 
τιµή που αγαπάτε

2 50
 από

€

Γιορτινό
κατάστηµα

Η προσφορά ισχύει από 24.11.2022 έως 30.11.2022 ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.



Μικρό µπολ 
κεραµικό, από stoneware,
διαµ. 14,7 εκ., 
χωρητικότητα 870 ml 

Πιάτο του γλυκού 
διαµ. 21 εκ.

Μεγάλη σαλατιέρα  
κεραµική, από stoneware,
διαµ. 19 εκ.

Οβάλ πιάτο 
κεραµικό, από stoneware
διαστάσεις: 21 x 30 εκ.

Κούπα 
χωρητικότητα,
400 ml

Ρηχό πιάτο 
κεραµικό, διαµ. 27 εκ.4 €

7 €

5 €

4 €

7 €

2 50
€

Η προσφορά ισχύει από 24.11.2022 έως 30.11.2022
ποιότητα που αισθάνεστε, 
τιµή που αγαπάτε



Βαθύ πιάτο
µε χρυσό φινίρισµα,
διαµ. 14 εκ.

Σαλατιέρα 
µε χρυσό φινίρισµα,
διαµ. 21 εκ.

Κούπα  
µε χρυσό φινίρισµα,
χωρητικότητα 400 ml

Πιάτο
µε χρυσό 
φινίρισµα, 
διαθέσιµες 
επιλογές: 
πιάτο του γλυκού,
διαµ. 19 εκ.: 3 €
ρηχό πιάτο, 
διαµ. 26 εκ.: 5 €

Επίπεδο πιάτο
µε χρυσό φινίρισµα, 
30 x 21 εκ.9 €

2 50
€

3 €
  από

3 €

6 €

HIT!Όλα τα προΪόντα του φυλλαδίου φέρουν 
στα καταστήµατα την ένδειξη HIT



Gerlach Valor
σετ µαχαιροπίρουνα

για 4 άτοµα, περιλαµβάνει:
4 κουτάλια, 4 µαχαίρια, 4 πιρούνια και 

4 κουταλάκια του γλυκού, από ανοξείδωτο ατσάλι

30 €

Για εµάς:  Σετ τραπεζιού για 
κάθε γούστο και περίσταση

Η προσφορά ισχύει από 24.11.2022 έως 30.11.2022
ποιότητα που αισθάνεστε, 
τιµή που αγαπάτε



Κουβέρτα Sherpa 
διπλής όψης,

µε ανάγλυφο µοτίβο
στη µία πλευρά,

διαστάσεις: 130 x 170 εκ.

Μαξιλαροθήκη
µε ανάγλυφο σχέδιο
στη µία όψη,
διαστάσεις: 45 x 45 εκ.

Σετ αρωµάτων για το σπίτι* 
περιλαµβάνει: διαχυτή 100ml, 2 κεριά και στικς,

σε συσκευασία δώρου,
διαθέσιµο σε διάφορα αρώµατα

Σετ µε 3 αρωµατικά κεριά
σε γυάλινο βάζο, σε συσκευασία δώρου, 
διαθέσιµα αρώµατα:
καραµέλα µε σοκολάτα ή καφές µε σιρόπι σφενδάµου

* προΪόν διαθέσιµο σε επιλεγµένα καταστήµατα.

10 €

6 €

4 50
€

4 50
€

      

επίσης 
διαθέσιµο:    

επίσης 
διαθέσιµο:

    

επίσης 
διαθέσιµη:

    

HIT!Όλα τα προΪόντα του φυλλαδίου φέρουν 
στα καταστήµατα την ένδειξη HIT

SH025 162889 TESTEX



Χριστουγεννιάτικες 
µπάλες 4 τµχ.
από γυαλί, διαφανείς, 
µε χρυσά ή ασηµένια σχέδια,  
διαµ. 8 εκ.

1 30
€

5 €

2 50
€

Σετ µε 12 
χριστουγεννιάτικες 

µπάλες  
σε διάφορα σχέδια 

και χρώµατα,
διαµ. 5,5 εκ.

Κρεµαστό 
αστέρι  

διαστάσεις: 14 x 14 εκ.

επίσης
διαθέσιµες:

Η προσφορά ισχύει από 24.11.2022 έως 30.11.2022
ποιότητα που αισθάνεστε, 
τιµή που αγαπάτε



20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

6 €

4 €
1 80

€

4 €

2 €
6 €

Διακόσµηση LED
γυάλινος άγγελος, 
ύψος: 16 εκ.
Oι µπαταρίες 
περιλαµβάνονται LED κρεµαστό 

στολίδι 
από γυαλί, διαφανές,

διαµ. 9,5 εκ., ύψος: 11 εκ.
Οι µπαταρίες 

περιλαµβάνονται

Χριστουγεννιάτικο 
διακοσµητικό δεντράκι  
µε glitter, σε ξύλινη βάση,
ύψος: 24 εκ.

Διακοσµητικός 
τάρανδος 

διαφανής,
διαθέσιµος σε 2 µεγέθη,

διαστάσεις: 16 x 4 x 20 εκ.
ή 10 x 4 x 18 εκ.

Κεραµικό διακοσµητικό 
κεφάλι ελαφιού, 
διαθέσιµες επιλογές: 
χρυσό, ασηµένιο ή 
ιριδίζον λευκό,
ύψος: 15 εκ.

Για εµάς:  
Εντυπωσιακή 
διακόσµηση  
για υπέροχες γιορτές

Τραβέρσα
 µε παγιέτες,

διαστάσεις: 
35 x 180 εκ.

επίσης
διαθέσιµο:

επίσης 
διαθέσιµη:

HIT!Όλα τα προϊόντα του φυλλαδίου φέρουν 
στα καταστήµατα την ένδειξη HIT



10 €

11 €

15 €

15 €

Σατέν νυχτικό 
Sugarfree 

 µε δέσιµο στην πλάτη 
και σχέδιο,

µεγέθη: S-XXL

Σετ Sugarfree  
περιλαµβάνει: µάσκα ύπνου µε σχέδιο,

2 κορδέλες µαλλιών µε σχέδιο 
και µονόχρωµη µαξιλαροθήκη

Σατέν πιτζάµες 
Sugarfree 
µε διχρωµία στο σχέδιο,
περιλαµβάνει:
τοπ µε κουµπιά και τσέπη 
και σορτς µε κορδόνι στη µέση,
µεγέθη: S-XL

Sugarfree
σατέν κιµονό
µε ζώνη, 
µεγέθη: S/M, L/XL



6 €
  από

11 €

15 €

  από

Σατέν πιτζάµες Sugarfree
µε διχρωµία στο σχέδιο,
περιλαµβάνει:
τοπ µε κουµπιά και τσέπη 
και σορτς µε κορδόνι στη µέση,
µεγέθη: S-XL

Σουτιέν ή σλιπ
σατέν σουτιέν, 

για βαθύ ντεκολτέ, 
µε ρυθµιζόµενες τιράντες,

µεγέθη: 70B, 75A–75D, 
80B–80D, 85C, 90C: 9 €
ή σατέν ψηλόµεσο σλιπ

µεγέθη: S-XXL: 6 €

Σατέν νυχτικό 
Sugarfree
µε δέσιµο στην πλάτη και σχέδιο,
µεγέθη: S-XXL



12 €

Sugarfree φόρεµα  
για κορίτσια, 
µε επένδυση από διπλό τούλι, 
πιέτες στη µέση και σχέδιο,
µεγέθη: 134-170 εκ.

15 €

12 €

17 €

Sugarfree τσάντα 
µε διπλό χερούλι, µεταλλικό κούµπωµα, 
φερµουάρ, τσέπες και λογότυπο

Sugarfree φόρεµα 
από βελούδο, µε λαιµόκοψη V, 

πιέτες στη µέση και ανάγλυφο σχέδιο,
µεγέθη: 36-44

Sugarfree φόρεµα 
για κορίτσια, 

µε επένδυση από διπλό τούλι, 
πλισέ µέση και σχέδιο,

µεγέθη: 104-134 εκ.



5 €

9 €

3 €

2 50
€

7 € 5 €

4 50
€

Φούτερ µε κουκούλα 
βελουτέ, 
για κορίτσια, 
µε φερµουάρ 
και µπροστινές τσέπες,
µονόχρωµο,
µεγέθη: 134-170 εκ.

Μπλουζάκι 
από 100% βαµβάκι 
για αγόρια,
µε αυθεντικό τύπωµα The Simpsons 
και χριστουγεννιάτικο σχέδιο, 
µεγέθη: 134-170 εκ.

Μακρυµάνικο 
µπλουζάκι από 
100% βαµβάκι
για κορίτσια,
µε βολάν στο κάτω µέρος
και χριστουγεννιάτικο σχέδιο,
µεγέθη: 104-134 εκ.

Παντελόνι-φόρµα  
βελουτέ, 
για κορίτσια, 
φαρδιά,
µε κορδόνι στη µέση, 
µονόχρωµη
µεγέθη: 134-170 εκ.

Κολάν  
για κορίτσια, 
µε καρό σχέδιο,
µεγέθη: 
104-134 εκ.

Αθλητική µπλούζα 
ή παντελόνι- φόρµα 

από 100% βαµβάκι
 για αγόρια, 

διαθέσιµες επιλογές:
µπλούζα 

µε χριστουγεννιάτικο σχέδιο 
ή παντελόνι 

µε κορδόνι στη µέση
και γράµµατα 

κατά µήκος κάθε τσέπης,
µεγέθη: 104-134 εκ.

Μακρυµάνικο 
µπλουζάκι από 

100% βαµβάκι
για αγόρια, 

µε χριστουγεννιάτικο σχέδιο,
µεγέθη: 104-134 εκ.

επίσης 
διαθέσιµη:

HIT! Όλα τα προϊόντα του φυλλαδίου φέρουν 
στα καταστήµατα την ένδειξη HIT 



7 €

7 €
12 €

10 €
7 €

Μπλούζα 
µε ψηλό λαιµό, 
λάστιχο στα µανίκια 
και µεταλλική κλωστή,
µεγέθη: S-XXL

Κολάν 
από βελούδο, 

µονόχρωµο, µε ελαφριά γυαλάδα,
µεγέθη: S-XXL 

Midi φούστα 
από 100% βισκόζη 
καρό, φαρδιά, 
µε λάστιχο στη µέση και τσέπες, 
µεγέθη: S-XXL

Μπλούζα 
µε χαλαρή εφαρµογή 
και εφέ λάµψης,
µεγέθη: S-XXL

Φόρεµα από 
100% βισκόζη
καρό, µε λαιµόκοψη V 
και 2 κουµπιά,
µεγέθη: 36-44

Για εµένα:  
Ρούχα 
µε στιλ  
για ξεχωριστές 
γιορτινές στιγµές

Ψωνίστε µε σιγουριά! Έχετε 30 ηµέρες για να 
αλλάξετε γνώµη και να επιστρέψετε τα προΪόντα*



6 €

3 €

10 €

6 €

3 €

10 €

Σουτιέν 
µε στήριξη µπανέλας, ρυθµιζόµενες τιράντες, 

και κεντηµένα λουλούδια, 
µεγέθη: 75A-75D, 80B-80D, 85C-85D

Σλιπ 
σατέν, µονόχρωµο,
µεγέθη: S - XXL

Σουτιέν  
σατέν, µε στήριξη µπανέλας και ρυθµιζόµενες τιράντες,
µονόχρωµο,
µεγέθη: 75A-75D, 80B-80D, 85C-85D

Κορµάκι 
µε δαντέλα και ενίσχυση, 

µεγέθη: S-XL

Κορµάκι 
σατέν, µε δαντέλα,
ενίσχυση και σούρα στη µέση,
µεγέθη: S-XL

Σλιπ  
µε κεντηµένα λουλούδια,

µεγέθη:  S–XXL

επίσης
διαθέσιµο:

HIT!Όλα τα προϊόντα του φυλλαδίου φέρουν 
στα καταστήµατα την ένδειξη HIT



12 €
7 €

9 €

7 €
  από

15 €

Πιτζάµες από 100% βαµβάκι  
για αγόρια, 

το σετ περιλαµβάνει: 
µπλούζα µε χριστουγεννιάτικα σχέδιο 

και καρό παντελόνι,
µεγέθη: 92-128 εκ.

Πιτζάµες από 
100% βαµβάκι
για κορίτσια, 
το σετ περιλαµβάνει: 
µπλούζα µε 
χριστουγεννιάτικο 
σχέδιο 
και καρό παντελόνι,
διαθέσιµα µεγέθη: 
92-128 εκ.: 7 €
ή 134-164 εκ.: 9 €

Πιτζάµες από 100% βαµβάκι
 για αγόρια, 
το σετ περιλαµβάνει: 
µπλούζα µε χριστουγεννιάτικο σχέδιο 
και καρό παντελόνι,
µεγέθη: 134-164 εκ.

Πιτζάµες από 100% βαµβάκι
αντρικές, 
το σετ περιλαµβάνει: 
µπλούζα µε χριστουγεννιάτικο σχέδιο
και καρό φανελένιο παντελόνι,
µεγέθη: M - XXL

Πιτζάµες από 
100% βαµβάκι 

γυναικείες, φανελένιες, 
µε καρό σχέδιο, 

το σετ περιλαµβάνει: 
µπλούζα µε κουµπιά 

κατά µήκος, 
γιακά και τσέπη 

και παντελόνι 
µε κορδόνι στη µέση,

µεγέθη: S-XL

Για εµάς: Οι πιο άνετες χριστουγεννιάτικες 
διακοπές µέσα σε απαλό ύφασµα από  
100% βαµβάκι

Η προσφορά ισχύει από 24.11.2022 έως 30.11.2022
ποιότητα που αισθάνεστε, 
τιµή που αγαπάτε



6 €
  από

12 €

11 €
6 €

11 €

7 €

Πιτζάµες από 
100% βαµβάκι  

για αγόρια,
µε χριστουγεννιάτικο σχέδιο,

µεγέθη: 92-128 εκ.

Γυναικεία ρόµπα 
µε τσέπες, ζώνη 

και χριστουγεννιάτικο σχέδιο,
µεγέθη: S/M, L/XL

Πιτζάµες από 
100% βαµβάκι 

αντρικές, 
µε χριστουγεννιάτικο σχέδιο, 

µεγέθη: M- XXL

Πιτζάµες από 
100% βαµβάκι
γυναικείες,
µπλούζα µε δέσιµο στο τελείωµα
και χριστουγεννιάτικο σχέδιο,
µεγέθη: S-XXL

Πιτζάµες από 100% βαµβάκι
για κορίτσια, 
µε χριστουγεννιάτικο σχέδιο,
διαθέσιµα µεγέθη: 92-128 εκ.: 6 €
ή 134-176 εκ.: 7 €

Πιτζάµες από 
100% βαµβάκι
για αγόρια,
µε χριστουγεννιάτικο σχέδιο,
µεγέθη: 134-164 εκ.

Για εµάς: Οι πιο άνετες χριστουγεννιάτικες 
διακοπές µέσα σε απαλό ύφασµα από  
100% βαµβάκι

HIT!Όλα τα προΪόντα του φυλλαδίου φέρουν 
στα καταστήµατα την ένδειξη HIT



7 € 12 €

9 €

12 €

15 €

Peppa pig µαλακό παιχνίδι
αυθεντικό παιχνίδι,

σε δύο διαθέσιµες επιλογές: 
Peppa Pig ή George,

µε χριστουγεννιάτικα ρούχα,
ύψος: 50 εκ.

Λούτρινος τάρανδος 
µε ασηµένια αστέρια, 
µήκος περίπου 40 εκ.

Σετ πλαστελίνης 
χριστουγεννιάτικο δέντρο
περιλαµβάνει: πλαστελίνη σε 4 χρώµατα,
πλαστικό χριστουγεννιάτικο δέντρο για συναρµολόγηση,
φιγούρες διακόσµησης και 4 καλούπια

Ξύλινο τρένο 
19 τµχ. 

µε χριστουγεννιάτικα σχέδια, 
περιλαµβάνει:

τρένο, συναρµολογούµενες ράγες 
και ξύλινες φιγούρες, 

για παιδιά από 2 ετών και άνω

Moya Mia
Χριστουγεννιάτικο 
ηµερολόγιο
µε κούκλα και αξεσουάρ-έκπληξη,
κρυµµένα σε 24 παράθυρα


