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Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

Καλό καλοκαίρι

με αληθινές προσφορές και απίστευτες τιμές...σε όλα τα είδη σπιτιού

       ΜΟΝΟ

€ 3900

Ανεμιστήρας-ανακυκλωτής
HUMAN 70W δαπέδου μεταλλικός 
με 3 ταχύτητες

Ανεμιστήρας-ορθοστάτης
HOME PLUS
Ø40cm με 3 επιλογές ταχύτητας

       ΜΟΝΟ

€ 1790

       ΜΟΝΟ

€ 2800

Ανεμιστήρας BOX FAN
HOME PLUS 50W Ø35cm
με 3 ταχύτητες 6 φτερωτές

1ο: Κυψέλης 96, τηλ.: 212 1002540. τηλ./fax: 210 8818653
2o: Κυψέλης 92 & Σκοπέλου, τηλ.: 210 8229080
3ο: Σκοπέλου 2 & Καλογερά, τηλ.: 212 1002545

4ο: Γαλάτσι: Ελ. Βενιζέλου 4, τηλ.: 210 2223365 fax: 210 2223366
   e-shop:  www.hpmylonas.gr

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΙΑΚΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

       ΜΟΝΟ

€ 1600

Ανεμιστήρας BOX FAN
HOME PLUS
40W Ø30cm με 3 ταχύτητες
και χρονοδιακόπτη 120 λεπτών
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Αποκτήστε την κάρτα μέλους                  ...κέρδη και προνόμια σε όλες τις αγορές σας!!!

Από € 225 00
με την κάρτα μέλους

€ 179 
00

Από €45 00
με την κάρτα μέλους

€ 2500

Από €50 00
με την κάρτα μέλους

€ 2900

Από €37 50
με την κάρτα μέλους

€ 2750

Σετ φαγητού 72τμ. σχ. «CHAIN»
από πορσελάνη υψηλής ποιότητας
με ντεκόρ πλατίνα

Το σετ
αποτελείται από:
1 τσαγιέρα
1 γαλατιέρα
1 ζαχαριέρα
6 φλυτζάνια τσαγιού
6 πιατάκια

Σετ τσαγιού 15τμ
σχ. «LYDIA-S»
σε τετράγωνη φόρμα
με ντεκόρ πλατίνα

Σετ φαγητού 20τμ
από πορσελάνη υψηλής 

ποιότητας
σε συσκευασία δώρου.

Το σετ περιέχει:
6 ρηχά, 6 βαθειά

6 φρούτου, 1 σαλατιέρα
και 1 πιατέλα

σχ. «Manolia» σχ. «Romantic»

Από €42 50
με την κάρτα μέλους

€ 3250
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Ο Ελληνικός όμιλος καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού

Από € 29000
με την κάρτα μέλους

€ 219 
00

Σετ φαγητού 72τμ. σχ. «LYDIA-S»
από πορσελάνη υψηλής ποιότητας
σε τετράγωνη φόρμα με ντεκόρ πλατίνα

Σκαλιστά κρυστάλλινα είδη με χειροποίητο 
χάραγμα και διακόσμηση με στρας, ιδανικά 
για την πιο ωραία στιγμή της ζωής σας

Δυνατότητα χάραξης μονογραμμάτων των αγαπημένων σας προσώπων 
κατόπιν συνενόησης με το κατάστημα με EXTRA χρέωση

ΜποτίλιαΠοτήρι κρασιού Ποτήρι σαμπάνιας

Από €7290
με την κάρτα μέλους

€ 5990
Από €76 50
με την κάρτα μέλους

€ 5990

Σετ 72 τμχ μαχαιροπήρουνα ανοξείδωτα
18/10 με γυαλιστερό και ματ φινίρισμα

Δώρο δερμάτινη βαλίτσα συσκευασίας

Από €1050
με την κάρτα
μέλους

€ 750

Από €3000
με την κάρτα
μέλους

€ 2250

Από €1050
με την κάρτα
μέλους

€ 750
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Αποκτήστε την κάρτα μέλους                  ...κέρδη και προνόμια σε όλες τις αγορές σας!!!

ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ ΕΠΑΡΓΥΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΒΑΣΗ ΞΥΛΟΥ

Από €17 00
με την κάρτα μέλους

€ 1250

Από €17 50
με την κάρτα μέλους

€ 1250

Από €17 50
με την κάρτα μέλους

€ 1250

Από €20 00
με την κάρτα μέλους

€ 1500

Από €1750
με την κάρτα μέλους

€ 1250

Οβάλ
Διαστ. 31χ25

«ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ»
22χ28 εκ.

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
22χ28 εκ.

«ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ»
22χ28 εκ.

«ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ»
33χ22 εκ.

ΣΤΕΦΑΝΟΘΗΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ
ΕΠΑΡΓΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ σε συσκευασία δώρου

«ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ»
22χ28 εκ.

Καρδιά
Διαστ. 31χ25

Από €33 00
με την κάρτα μέλους

€ 1990
Από €33 00
με την κάρτα μέλους

€ 1990
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Ο Ελληνικός όμιλος καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού

ΣΚΑΛΙΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σχέδιο «RUBINA»

       ΜΟΝΟ

€ 1690
       ΜΟΝΟ

€ 2490
       ΜΟΝΟ

€ 2390

       ΜΟΝΟ

€ 2490

       ΜΟΝΟ

€ 2290
       ΜΟΝΟ

€ 2490

       ΜΟΝΟ

€ 2490

Παγοδοχείο Σετ 6τμχ
ποτήρι νερού

Σετ 6τμχ
ποτήρι κρασιού

Σετ 6τμχ
ποτήρι σαμπάνιας

Σετ 6τμχ
ποτήρι νερού

Σετ 6τμχ
ποτήρι ουίσκυ

Σετ 6τμχ
ποτήρι λικέρ

Από €22 90
με την κάρτα μέλους

€ 1490

Από €22 90
με την κάρτα μέλους

€ 1490

Από €3990
με την κάρτα μέλους

€ 2490

Διαστ. 40χ60εκ. 

Διαστ. 40χ60εκ. 

Διαστ. 50χ50εκ. 

Πίνακες σε καμβά με ανάγλυφη ελαιογραφία

Πίνακες ΣΕΤ 4τμχ. (τετράπτυχο) σε καμβά με ανάγλυφη ελαιογραφία

Από €7000
με την κάρτα μέλους

€ 4990
Από €7000
με την κάρτα μέλους

€ 4990

Διαστ. :
1τμχ 20χ90εκ.
1τμχ 20χ70εκ.
2τμχ 40χ50εκ.
(συνολικό μήκος 120εκ.) 

Διαστ. :
2τμχ 20χ60εκ.
2τμχ 60χ40εκ.
(συνολικό μήκος 160εκ.) 
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Αποκτήστε την κάρτα μέλους                  ...κέρδη και προνόμια σε όλες τις αγορές σας!!!

3 φωτο 5 φωτο 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΠΟΛΥΦΩΤΑ
ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΝΙΚΕΛ & ΜΠΡΟΝΖΕ ΜΕ ΦΥΣΗΤΑ ΓΥΑΛΙΑ

Σχέδιο «TULIP»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΠΟΛΥΦΩΤΑ
ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΝΙΚΕΛ & ΜΠΡΟΝΖΕ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΚΙΑ & ΦΥΣΗΤΑ ΓΥΑΛΙΑ

Σχέδιο «ΚΛΑΡΑ»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΕ ΧΡΩΜΑ ANTIQUE GOLD ΜΕ ΦΥΣΗΤΑ ΓΥΑΛΙΑ

Σχέδιο «LUXOR»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3 φωτο 

5 φωτο 

3 φωτο 
1 φωτο 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

Σχέδιο «ΚΥΜΑ»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

Σχέδιο «ΠΑΓΑΚΙ»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Από €5450
με την κάρτα
μέλους

€ 4390

Από €7450
με την κάρτα
μέλους

€ 5990

Από €7990
με την κάρτα
μέλους

€ 6500

Από €11500
με την κάρτα
μέλους

€ 8900

5 φωτο 

Από €8500
με την κάρτα
μέλους

€ 7500
Από €7000
με την κάρτα
μέλους

€ 5900

Από €3500
με την κάρτα
μέλους

€ 2450

4φωτο από 35,00€ 21,50€
3φωτο από 24,00€ 14,50€
2φωτο από 19,50€ 11,50€
   σποτ  από 15,00€ 7,50€

4φωτο από 45,00€ 27,50€
3φωτο από 35,00€ 21,50€
2φωτο από 24,00€ 14,50€
   σποτ  από 15,00€ 7,50€
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Ο Ελληνικός όμιλος καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού

Από €25 00
με την κάρτα μέλους

€ 1700

Από €29 00
με την κάρτα μέλους

€ 1900

Από €29 50
με την κάρτα μέλους

€ 1900
Από €29 50
με την κάρτα μέλους

€ 1900

Ø 20εκ. 

Ø 30εκ. 

Ø 20εκ. χ Υ40εκ. Ø18εκ. χ Υ40εκ. 

το τμχ Γυάλινο ποτήρι σχ. MAROCCO
νερού-χυμού σε διάφορα μοντέρνα χρώματα

Γυάλινομπουκάλι νερού-χυμού χωρητ. 1lit.
σε διάφορα μοντέρνα  σχέδια & χρώματα

Γυάλινα ποτήρια ΦΡΑΠΕ
σετ 6τμχ
σε μοντέρνα
σχέδια και χρώματα

Από €150
με την κάρτα
μέλους

€ 120

Ποτήρια νερού σετ 6τμχ

το τμχ

Από €350
με την κάρτα
μέλους

€ 190

Από €450
με την κάρτα
μέλους

€ 350
Ποτήρια νερού σετ 6τμχ
σε διάφορα σχέδια

το τμχ

Από €200
με την κάρτα
μέλους

€ 120

Γυάλινο μπουκάλι
νερού-χυμού χωρητ. 1lit.
σε διάφορα μοντέρνα
σχέδια & χρώματα

Από €700
με την κάρτα
μέλους

€ 540

Γυάλινα ποτήρια σετ 6τμχ σε διάφορα χρώματα

Από €850
με την κάρτα
μέλους

€ 690

Από €600
με την κάρτα
μέλους

€ 450
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Αποκτήστε την κάρτα μέλους                  ...κέρδη και προνόμια σε όλες τις αγορές σας!!!

ΔΙΣΚΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

       ΜΟΝΟ

€ 350

39χ24εκ.

       ΜΟΝΟ

€ 180

25χ18εκ.

       ΜΟΝΟ

€ 450

45χ28εκ.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΟΒΑΛ
ΠΙΑΤΕΛΕΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

25χ18εκ.

30χ21εκ.

35χ24εκ.

40χ26εκ.

45χ29εκ.

     ΠΡΟΣΦΟΡΑ

€ 150

     ΠΡΟΣΦΟΡΑ

€ 190

     ΠΡΟΣΦΟΡΑ

€ 240

     ΠΡΟΣΦΟΡΑ

€ 290

     ΠΡΟΣΦΟΡΑ

€ 350

       ΜΟΝΟ

€ 1390

Σετ 6τμχ.
Ανοξείδωτες κουτάλες
μαγειρέματος με INOX
βάση

       ΜΟΝΟ

€ 1790

Μηχανή
φύλλου
INOX
τριπλή
αποσπώμενη

Ψωμιέρα
ανοξείδωτη

Από €1300
με την κάρτα μέλους

€ 1050

Σετ αλάτι
& πιπέρι Κυπελοστάτης

9,5εκ.

12,5εκ.

17,5εκ.

Σετ
μπαχαρικών
με 16 γυάλινα 
βαζάκια και
περιστρ/νη
βάση

Χαρτοπετσετοθήκη

Λεμονοστίφτης
με 2 κώνους

Από €450
με την κάρτα μέλους

€ 260

Από €560
με την κάρτα μέλους

€ 350

Από €800
με την κάρτα μέλους

€ 590

Από €540
με την κάρτα μέλους

€ 250

Από €630
με την κάρτα μέλους

€ 350

Από €750
με την κάρτα μέλους

€ 450

Από €1190
με την κάρτα μέλους

€ 790

Ελαιοδοχείο
χωρητ. 1λιτ.

Από €790
με την κάρτα μέλους

€ 590

Από €1860
με την κάρτα μέλους

€ 1690

Δοχεία
Τροφίμων
με καπάκι ασφα-
λείας από
plexiglass
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Ο Ελληνικός όμιλος καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού

       ΜΟΝΟ

€ 2950 Στεγνωτήρας πιάτων
με θήκη για μαχαιροπήρουνα 
και ανοξείδωτο δίσκο
περισυλλογής νερού

Στεγνωτήρας πιάτων
με θήκη για μαχαιροπήρουνα 
και ανοξείδωτο δίσκο
περισυλλογής νερού

       ΜΟΝΟ

€ 2200

       ΜΟΝΟ

€ 690

Κόφτης
Σκόρδου, Κρεμμυδιού

       ΜΟΝΟ

€ 330

Ζαχαριέρα
Αεροστεγή δοχεία
Τροφίμων από γυαλί
και inox καπάκι

       ΜΟΝΟ

€ 350
       ΜΟΝΟ

€ 450
       ΜΟΝΟ

€ 550

10εκ. 15εκ. 20εκ.

       ΜΟΝΟ

€ 790Σουρωτήρι
μακαρονιών

       ΜΟΝΟ

€ 390

Βάση Κουτάλας

Παγοθήκη
με διπλά
τοιχώματα
για διατήρηση
θερμοκρασίας

       ΜΟΝΟ

€ 1290

Σαμπανιέρα

       ΜΟΝΟ

€ 1590

Παγοθραύστης
με αποσπώμενο 
δοχείο πάγου

       ΜΟΝΟ

€ 2390

Ελαιοδοχείο
χωρητ. 1λιτ.

       ΜΟΝΟ

€ 590
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Αποκτήστε την κάρτα μέλους                  ...κέρδη και προνόμια σε όλες τις αγορές σας!!!

Από €100 00
με την κάρτα μέλους

€ 7990

Σετ ανοξείδωτες
Χύτρες ταχύτητας
HUMAN
τύπου Quatro
χωρητ. 4lit & 6lit
με δυνατότητα χρήσης
και ως απλή χύτρα

Φραπιέρα 
HYMAN
100w με 2 ταχύτητες
σειρά «Lime»

       ΜΟΝΟ

€ 1590

Βραστήρας
HUMAN
1200w χωρητ. 1,7lit
με ανοξείδωτη
καλυμένη αντίσταση
σειρά «Lime»

       ΜΟΝΟ

€ 1199

Καφετιέρα
HUMAN
12 φλυτζ. με στοπ 
σταγόνα
σειρά «Lime»

       ΜΟΝΟ

€ 1399

Πολυκόφτης 
MULTI
HUMAN
250W με 2
ταχύτητες και 
ανοξείδωτα 
μαχαίρια κοπής
σειρά «Lime»

       ΜΟΝΟ

€ 999

Σαντουιτσιέρα
HUMAN
750W με επίπεδες (γκριλ)
αντικολλητικές πλάκες
σειρά «Lime»

       ΜΟΝΟ

€ 999

Μίξερ 
HUMAN
με κάδο 250W
με 5 ταχύτητες
και 2 ζεύγη inox
αναδευτήρες
και ζυμωτήρες

       ΜΟΝΟ

€ 2690

Σειρα ELECTRA   με την κάρτα μέλους

ELECTRA Ø20εκ. από 9,90€        ΜΟΝΟ 6,90€
ELECTRA Ø24εκ. από 12,50€    ΜΟΝΟ 8,90€
ELECTRA Ø26εκ. από 13,90€    ΜΟΝΟ 9,90€
ELECTRA Ø28εκ. από 15,50€    ΜΟΝΟ 10,90€
ELECTRA Ø30εκ. από 17,00€    ΜΟΝΟ 12,90€

Τηγάνια
με αντικολλητική επίστρωση υψηλής αντοχής
κατάλληλα για όλες τις εστίες μαγειρέματος

Ζυγαριά μπάνιου
SOEHNLE
ζυγίζει έως 180 kg, με 
διαβάθμιση ανά 100gr, 
σε διάφορα χρώματα

Από €2500
με την κάρτα
μέλους

€ 1990

Από €2500
με την κάρτα
μέλους

€ 1990

Ζυγαριά κουζίνας
SOEHNLE
ζυγίζει έως 5 kg, με 
διαβάθμιση ανά 1 gr,
με λειτουργία απόβαρου 
σε διάφορα χρώματα
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Ο Ελληνικός όμιλος καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού

Από €39 50
με την κάρτα μέλους

€ 2850

Σωτέζα Ø 24εκ. ECO
με αντικολλητική-κεραμική (οικολογική) επίστρωση υψηλής 
αντοχής. Κατάλληλη για όλες τις εστίες μαγειρέματος

Magic Σωτέζα
FEST
αντικολλητική  Ø 
28εκ.
με γυάλινο
πυράντοχο καπάκι 
και ΔΩΡΟ
τηγάνι αντικολλητικό
βαθύ 24εκ.

Από €59 50
με την κάρτα μέλους

€ 3290

Από €28 50
με την κάρτα μέλους

€ 1790

Magic Ομελετιέρα FEST
(2 τηγάνια) αντικολλητική 26εκ.
κατάλληλη για όλες τις εστίες

Από €24 90
με την κάρτα μέλους

€ 1790

Τηγανοψηστιέρα - γκριλιέρα
βαρέως τύπου αντικολλητική 
28χ28εκ., με σπαστή
αποσπώμενη λαβή
που επιτρέπει στο σκεύος να
λειτουργήσει και ως ταψί

Φριτούρα με inox
καλάθι τηγανίσματος
Ø 24εκ. με αντικολλητική
επίστρωση υψηλής αντοχής.
Κατάλληλη για όλες τις
εστίες μαγειρέματος.

Από €28 90
με την κάρτα μέλους

€ 2350

Βραστήρας SENCOR
• Βραστήρας 2200W
• Χωρητικότητα 1,5-lit
• Διαφανής ένδειξη στάθμης νερού
• Ανοιγόμενο καπάκι με κλείδωμα ασφαλείας
• Προστασία υπερθέρμανσης
• Αυτόματη απενεργοποίηση στο σημείο βρασμού
• Χώρος αποθήκευσης καλωδίου

Από €3500
με την κάρτα
μέλους

€ 2500

Ράβδος Μπλέντερ SENCOR  800W
• Extra αθόρυβος κινητήρας συνεχούς ρεύματος
• Συνεχής έλεγχος της ταχύτητας
• Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή
• Ανοξείδωτη ράβδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναμείξει και σε 
καυτά τρόφιμα
• 800ml δοχείο με καπάκι
• 500ml δοχείο ανάμιξης με ανοξείδωτη λεπίδα κοπής
• Ανοξείδωτος αναδευτήρας
• Μήκος καλωδίου 1,2m
• Επιτοίχια θήκη

Από €8900
με την κάρτα
μέλους

€ 6900
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Αποκτήστε την κάρτα μέλους                  ...κέρδη και προνόμια σε όλες τις αγορές σας!!!

       ΜΟΝΟ

€ 1990

Ηλεκτρική ψηστιέρα - BBQ
HOME PLUS
2000W με διακόπτη on-off και σχάρα
ψησίματος 3 θέσεων. Διαθέτει
δεξαμενή νερού και είναι ιδανική
για ψήσιμο χωρίς οσμές.

       ΜΟΝΟ

€ 4290
Τοστιέρα - ψηστιέρα
HOME PLUS
1800W με 3 θέσεις ψησίματος
και μεγάλες αποσπώμενες
αντικολλητικές πλάκες.

       ΜΟΝΟ

€ 3790

Ψηστιέρα
HOME PLUS
Αλουμινίου 1200W 
με διπλή σχάρα,
ιδανική για κάθε 
είδος ψησίματος.

Πολυμάγειρας
(ΡΟΜΠΟΤ ψησίματος)
HUMAN
1400W με γυάλινο κάδο,
χωρητ. 12lit, χρονοδιακόπτη 60’, 
ρυθμιζόμενο θερμοστάτη.

Ηλεκτρική
ψηστιέρα - BBQ
SEVERIN
2200W, με ανθεκτική 
πλάκα ψησίματος 
29x39,5εκ, γυάλινο 
αποσπώμενο καπάκι
με λαβή και κλείδωμα 
ασφαλείας,
μεταβλητό θερμοστάτη, 
δίσκο συλλογής λίπους

Από €9900
με την κάρτα
μέλους

€ 7900

Από €4500
με την κάρτα
μέλους

€ 3590

Από €4900
με την κάρτα
μέλους

€ 3900

Ηλεκτρική ψηστιέρα - 
BBQ SEVERIN
2300W, με διάσταση σχάρας 
37x23εκ,
αποσπώμενη σχάρα και 
αντίσταση
ρυθμιζόμενο θερμοστάτη 
και διακόπτη ασφαλείας και 
χαμηλή παραγωγή οσμών 
και καπνού

Από €7900
με την κάρτα
μέλους

€ 6900

Φούρνος μικροκυμάτων SEVERIN
700W, (Π) 45,5χ (Β) 31,5χ (Υ) 26,2 εκ.,
Ø δίσκου 24,5εκ., 6 ρυθμίσεις ισχύος
και πρόγραμμα απόψυξης
χωρητ. 17l., χρονοδιακόπτης 30 λεπτών
με ηχητικό σήμα

Φούρνος μικροκυμάτων SEVERIN
700W , Ø δίσκου 25,5εκ.
5 ρυθμίσεις ισχύος και πρόγραμμα απόψυξης
χωρητ. 20l., χρονοδιακόπτης 35 λεπτών
με ηχητικό σήμα

Από €8900
με την κάρτα
μέλους

€ 7900
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Ο Ελληνικός όμιλος καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού

       ΜΟΝΟ

€ 1750

Σίδερο ατμού HUMAN
2400W με κεραμική πλάκα
κάθετο ατμό, σύστημα Anticalc
(κατά των αλάτων) και extra
παραγωγή ατμού

       ΜΟΝΟ

€ 2590

Σίδερο ατμού MOULINEX
2200W Maestro με inox  πλάκα
extra ατμό 90gr. και Anticalc
(σύστημα κατά των αλάτων)

       ΜΟΝΟ

€ 3290

Σίδερο ατμού ROWENTA
2100W Effective με inox πλάκα
ρυθμιζόμενο ατμό, στοπ σταγόνας 
και Αnticalc
(σύστημα κατά των αλάτων)

       ΜΟΝΟ

€ 3690

Σίδερο ατμού TEFAL
2200W Supergliss με πλάκα 
Ultragliss, extra ατμό 100gr.στοπ 
σταγόνας κάθετο ατμό και Αnticalc
(σύστημα κατά των αλάτων)

Σίδερο ατμού ROWENTA
2400W Focus DWS120 με πλάκα
Microsteam για αντοχή στα γδαρσίματα
extra ατμός 160gr. στοπ σταγόνας
σύστημα Self Clean

       ΜΟΝΟ

€ 5850

Από €75 00
με την κάρτα μέλους

€ 5500
Ηλεκτρική σκούπα HUMAN
2200W Supergliss με τηλεσκοπικό σωλήνα
και σύστημα με 5 στάδια φιλτραρίσματος
με ηλεκτρονική ρύθμιση ισχύος
και αυτόματο τύλιγμα καλωδίου

Ηλεκτρικό 
Σκουπάκι
HUMAN
800W με 
κοντάρι
και πέλμα 
δαπέδου

       ΜΟΝΟ

€ 2790

Από €5900
με την κάρτα
μέλους

€ 4900

Ηλεκτρική σκούπα PRIMO
1600W με 2 χρόνια εγγύηση
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Αποκτήστε την κάρτα μέλους                  ...κέρδη και προνόμια σε όλες τις αγορές σας!!!

       ΜΟΝΟ

€ 1290

Σεσουάρ
HUMAN
ταξιδίου 1200W με 
σπαστή λαβή και 
συγκέντρωση αέρα. 
Διαθέτει 2 ταχύτητες

       ΜΟΝΟ

€ 2150

Σεσουάρ
ROWENTA
Powerline 2200W με 
3 θέσεις ταχύτητας 
& θερμοκρασίας, 
αποσπώμενο φίλτρο 
και λειτουργία
κρύου αέρα

       ΜΟΝΟ

€ 1990

Σεσουάρ HUMAN
2200W με φυσούνα.
Διαθέτει 2 ταχύτητες
και 3 επιλογές 
θερμοκρασίας

       ΜΟΝΟ

€ 1450

Σεσουάρ HUMAN
Powerline 2000W με
συγκεντρωτή αέρα,
με 2 θέσεις ταχύτητας
και 3 θέσεις
θερμοκρασίας       ΜΟΝΟ

€ 1250
Τοστιέρα μαλλιών
HUMAN
με 2 σετ πλάκες για
κατσάρωμα και 1 σετ
για ίσιωμα μαλλιών

Κουρευτική μηχανή
TAURUS TITANIUM

Από €1900
με την κάρτα
μέλους

€ 1500

Αποτριχωτική μηχανή
BRAUN SILKEPIL
με σύστημα 20 τσιμπίδων
κυλίνδρους μασάζ,
Άκρες SoftLift Tips
φωτισμό Smartlight και
τσαντάκι μεταφοράς

Από €7500
με την κάρτα
μέλους

€ 6500

Αποτριχωτική 
μηχανή
BRAUN 
SILKEPIL
με σύστημα 20 
τσιμπίδων
Άκρες SoftLift Tips

Από €5500
με την κάρτα
μέλους

€ 4500

Ανεμιστήρας οροφής
60W  Ø 52εκ, με 5 φτερά,4 φώτα, 
σε 2 χρώματα, λευκό και καφέ

Από €6700
με την κάρτα
μέλους

€ 5400

Ανεμιστήρας οροφής
50W Ø 42εκ, με 4 φτερά, 1 φώς,
σε 2 χρώματα, λευκό και καφέ

Από €4900
με την κάρτα
μέλους

€ 3900

Ηλεκτρομαγνητικό
μασάζ ποδιών PRIMO
για αδυνάτισμα, αποτοξίνωση
και φροντίδα υγείας

Από €10000
με την κάρτα
μέλους

€ 5000
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Ο Ελληνικός όμιλος καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού

       ΜΟΝΟ

€ 2800

Ανεμιστήρας HOME PLUS
BOXFAN
50W (πραγματική ισχύ) Ø 35εκ. με
3 επιλογές ταχύτητας 6 φτερωτές
και περιστρεφόμενη ροή αέρα

       ΜΟΝΟ

€ 1600

Ανεμιστήρας HOME PLUS
BOX FAN
Ø30εκ. με 3 επιλογές ταχύτητας
και χρονοδιακόπτη 120 λεπτών

Ανεμιστήρας
Ορθοστάτης
HOME PLUS
50W Ø 40εκ.
με 3 επιλογές
ταχύτητος,
5 φτερωτές 
2 χρώματα
μπλε και γκρι

50εκ.

Από €7900
με την κάρτα
μέλους

€ 6900

45εκ.

Από €5900
με την κάρτα
μέλους

€ 5200

35εκ.

Από €4900
με την κάρτα
μέλους

€ 3900

Από €2700
με την κάρτα
μέλους

€ 2100

Από €2000
με την κάρτα
μέλους

€ 1500

50W, Ø 40εκ. 45W, Ø 30εκ. 40W, Ø 23εκ.

Ανεμιστήρας μεταλλικός 
επιτραπέζιος HUMAN
με 3 επιλογές ταχύτητας
σε 2 χρώματα, γκρί και χρωμίου

55W, Ø 40εκ.
45W, Ø 30εκ.

Από €6300
με την κάρτα
μέλους

€ 5300
Από €5500
με την κάρτα
μέλους

€ 4500

Από €7000
με την κάρτα
μέλους

€ 5900

Ανεμιστήρας Μεταλλικός 
Ορθοστάτης
HUMAN
50W Ø 40εκ.
με 3 επιλογές ταχύτητος,
σε 3 χρώματα γκρι, χρωμίου
και μπρονζέ.

Ανεμιστήρας ανακυκλωτής 
δαπέδου HUMAN
μεταλλικός με 3 ταχύτητες

Από €3000
με την κάρτα
μέλους

€ 2400

Ανεμιστήρας επιτραπέζιος HUMAN
 με 3 επιλογές ταχύτητας 5 φτερά
και δικτυωτό πλέγμα ασφαλείας

Από €2590
με την κάρτα
μέλους

€ 1790
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25 lt.      ΜΟΝΟ    21,90€
28 lt.      ΜΟΝΟ    23,50€
30 lt.      ΜΟΝΟ    26,90€

Ψυγείο θερμός
σχ. «BRAVO»
Ιταλικής προέλευσης
12 ώρες διατήρηση
θερμοκρασίας

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

16 lit.

Από €850
με την κάρτα
μέλους

€ 550

5 lit.

Από €700
με την κάρτα
μέλους

€ 450
0,5 lit.

1 lit.

Από €350
με την κάρτα
μέλους

€ 200

Από €550
με την κάρτα
μέλους

€ 300

Θερμός με
βρυσάκι ροής 5 lt.
12 ώρες διατήρηση
θερμοκρασίας

       ΜΟΝΟ

€ 1690

Ψυγεία
μεταφοράς και συντήρησης τροφίμων και υγρών
με διπλά τοιχώματα, για μεγάλη αυτονομία και
διατήρηση θερμοκρασίας
Ιδανικό για ψαράδες!!!

       ΜΟΝΟ

€ 2990
       ΜΟΝΟ

€ 4750

ΜΥΛΩΝΑΣ
• ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
• ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ
• ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
• ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
   ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
   ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
   ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ
   ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

e-mail: mylonas@home-plus.eu
e-shop: www.hpmylonas.gr

την
ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
και απολαύστε
μοναδικά
προνόμια
κέρδη
και οφέλη
σε όλες
τις αγορές σας!

Η κάρτα μέλους ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ πιστωτική η χρεωστική

Αποκτήστε ΤΩΡΑ

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η συναρμολόγηση των εμπορευμάτων.
Οι παραπάνω υπηρεσίες πραγματοποιούνται κατόπιν συννενόησης με τι κατάστημα.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%. Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Το κατάστημα δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Ανακυκλώστε αυτό το έντυπο, προστατέψτε το περιβάλλον.

• Άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες

Ψυγείο θερμός
VICKO
12 ώρες διατήρηση
θερμοκρασίας

10 lt.      ΜΟΝΟ    12,00€
24 lt.      ΜΟΝΟ    17,00€

1ο: Κυψέλης 96, τηλ.: 212 1002540. τηλ./fax: 210 8818653
2o: Κυψέλης 92 & Σκοπέλου, τηλ.: 210 8229080
3ο: Σκοπέλου 2 & Καλογερά, τηλ.: 212 1002545 

4ο: Γαλάτσι: Ελ. Βενιζέλου 4, τηλ.: 210 2223365 fax: 210 2223366
e-mail: mylonas@home-plus.eu  e-shop: www.hpmylonas.gr

36 lit.
60 lit.


