
Nardi: ποιοτικά έπιπλα κήπου για μια ζωή

ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ2019
ΑΝΟΙΞΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

σαλονάκι κήπου net
περιλαμβάνει:
καναπεδάκι net bench 
πολυθρόνα net relax x 2
βοηθητικό τραπεζάκι net 100
τιμή: € 605  € 485
διαθέσιμοι χρωματισμοί:
* στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα μαξιλαράκια

τραπέζι rio 140 επεκτεινόμενο  6/8
διαστάσεις (MxΠxY): 140/210 x 85 x 76 cm
τιμή: € 775  € 620
διαθέσιμοι χρωματισμοί: 

Απαράμιλλης ποιότητας έπιπλα κήπου από τον ιταλικό οίκο Nardi, κατασκευασμένα και σχεδιασμένα εξ’ ολοκλήρου στην Ιταλία, 
από  εξαιρετικής ποιότητας υλικά, τα έπιπλα Nardi προσφέρουν εξαιρετική άνεση, πρακτικότητα και κομψότητα, ενώ προσθέτουν 
αξία στον κήπο σας. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο, ένα μή τοξικό και αντιστατικό υλικό το οποίο είναι 
ανθεκτικό στη υπεριώδη ακτινοβολία και στην ατμοσφαιρική ρύπανση, επιτυγχάνουν τα μέγιστα επίπεδα ανθεκτικότητας στον 
ήλιο και το νερό, ενώ έιναι εξαιρετικά εύκολα στον καθαρισμό τους. Σε όλα τα προιόντα Nardi δίνεται 4 χρόνια γενική εγγύηση.

τραπέζι: alloro 210 επεκτεινόμενο 8/10 
διαστάσεις(MxΠxY): 210/280 x 100 x 73 cm
τιμή: € 925  € 740
διαθέσιμοι χρωματισμοί: 

καρέκλα: net
τιμή: € 99  € 79
διαθέσιμοι χρωματισμοί: 

τραπέζι: clip 80cm
διαστάσεις(MxΠxY): 80 x 80 x 75 cm
τιμή: € 220 € 175
διαθέσιμοι χρωματισμοί: 

διαθέσιμοι χρωματισμοί: 

καρέκλα: costa bistrot 
τιμή: € 71   € 59

αναπαυτική καρέκλα relax
τιμή: € 99  €85

τραπέζι: alloro 140 επεκτεινόμενο  6/8
διαστάσεις (MxΠxY): 140/210 x 100 x 73 cm
τιμή: € 615  € 499
διαθέσιμοι χρωματισμοί: 
καρέκλα: palma
τιμή: € 95  € 75
διαθέσιμοι χρωματισμοί: 

https://simosviolaris.com/el/193-o
https://simosviolaris.com/el/dining/2425-nardi-rio-140-e-.html
https://simosviolaris.com/el/dining/1740-nardi-alloro-210-e-.html
https://simosviolaris.com/el/dining/2436--nardi-clip-80.html
https://simosviolaris.com/el/dining/1741--nardi-costa-bistrot-.html
https://simosviolaris.com/el/dining/1686-nardi-alloro-140-e-.html


διαθέσιμοι χρωματισμοί: 

καρέκλα: costa bistrot 
τιμή: € 71   € 59

τραπεζάκι: spritz o 60.5cm
τιμή: € 81   € 65

τραπέζι: libeccio επεκτεινόμενο 6/8
διαστάσεις(MxΠxY): 160/220 x 100 x 74 cm
τιμή: € 530  € 429
διαθέσιμοι χρωματισμοί: 

καρέκλα: bora
τιμή: € 77  € 65
διαθέσιμοι χρωματισμοί: 

τραπέζι: loto dinner 190
διαστάσεις(MxΠxY): 190 x 100 x 73 cm
τιμή: € 1310  € 1050
καρέκλα: ninfea dinner
τιμή: € 145  € 115
διαθέσιμοι χρωματισμοί: 

επιπλα κήπου 

1-θεσια πολυθρόνα € 330  € 265
2-θεσια πολυθρόνα  € 498  € 400
3-θέσια πολυθρόνα  € 580  € 465
τραπεζάκι € 270  € 215

σαλονάκι κήπου adina 
aluminium-clothrope-teak wood

καρέκλα Rino x 6 
τραπέζι Ruby Teak 180x90cm
τιμή σετ:  € 2080  € 1650

adina dining set
aluminium-clothrope-teak wood

σαλονάκι κήπου nina
1-θεσια πολυθρόνα x2
2-θεσια πολυθρόνα x1
τραπεζάκι x1
τιμή σετ: € 695  € 550

καρέκλα x 6 
τραπέζι x1
τιμή σετ:  € 790  € 625

nina dining set
aluminium

σαλονάκι κήπου linda
1-θεσια πολυθρόνα x2
2-θεσια πολυθρόνα x1
τραπεζάκι x1
τιμή σετ: € 990  € 790

σαλονάκι κήπου miami
aluminium-clothtape
1-θεσια πολυθρόνα € 340  € 270
3-θεσια πολυθρόνα € 720  € 570
γωνιακή πολυθρόνα € 510  € 400
τραπεζάκι € 134  € 110

miami dining set
aluminium-glass-clothtape
καρέκλα € 170  € 135
τραπέζι Ø140cm  € 390  € 310
τραπέζι 200x80cm € 320  € 255

σαλονάκι κήπου leslie
1-θεσια πολυθρόνα x2
2-θεσια πολυθρόνα x1
τραπεζάκι x1
τιμή σετ: € 500  € 349

https://simosviolaris.com/el/dining/1742--nardi-spritz-605cm.html
https://simosviolaris.com/el/dining/1741--nardi-costa-bistrot-.html
https://simosviolaris.com/el/dining/1708--nardi-libeccio.html
https://simosviolaris.com/el/dining/1707-nardi-loto-dinner-190.html
https://simosviolaris.com/el/dining/1707-nardi-loto-dinner-190.html
https://simosviolaris.com/el/dining/1688--nardi-ninfea-dinner-.html
https://simosviolaris.com/el/dining/1707-nardi-loto-dinner-190.html
https://simosviolaris.com/el/dining/1707-nardi-loto-dinner-190.html
https://simosviolaris.com/el/dining/3127--rino-.html
https://simosviolaris.com/el/o/3128-adina-lounge-set-.html
https://simosviolaris.com/el/o/3126-nina-lounge-set-.html
https://simosviolaris.com/el/dining/3125--nina-.html
https://simosviolaris.com/el/o/1747--linda-.html
https://simosviolaris.com/el/o/3132-miami-lounge-set-.html
https://simosviolaris.com/el/dining/3131-miami-.html
https://simosviolaris.com/el/o/1744-leslie-lounge-set.html


διαθέσιμοι χρωματισμοί: 

ηλεκτρικά είδη

 €49
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 €39Parma SW-161A  
Sandwich Grill | 2000W

Combo Kit
σίδερο S1510 
σεσουάρ D5215

 €49

αποχυμωτής 
MES25A0 
700W | 1.25 L

 €85
Cafè Retro 1388 
Μηχανή Espresso 15 Βar | 900 W  €179

MateStar PLATINUM
βραστήρας PLM647
2200W | 1.7L

 €33

ηλεκτρική σκόυπα 
CY27 Multifloor | 750W
Bagless | 2L | A Class

 €299
ηλεκτρική σκόυπα Breeze 
Bagless | 700W | 2L | A Class

 €89

LC-32HI5332KF | SmartTV Aquos Net+ |  Netflix
HD Ready | PMI: 200Hz | ηχεία HarmanKardon 

NU7 Series | 4K UltraHD | Smart TV | HDR | PQI:1300Hz | A  
DolbyDigital + | UHD Dimming | PurColor | QuadCore Processor  

43’’ | €389
50’’ | €469
55’’ | €529
65’’ | €829

32’’ | €199
43’’ | €299

LK500 Series | FullHD  (32’’ HD Ready) 
A+ | PMI:200Hz | DolbyDigital 

32’’ | €199

τηλεοράσεις www.simosviolaris.com/tv’s

ηλεκτρική σκόυπα 
BZGL2A317 | 600W
3.5 L | A Class
Δώρο: 8 σακούλια

 €89
x8

μικροσυσκευή www.simosviolaris.com/smallappliances

αφυγραντήρας AVRA AV2
12L | 200W | 60m2 | 41dB 
Ιονιστής | Λειτουργία Silent

 €185
κουζινομηχανή MUM44R1 
500W | 3.9 L | 4 speeds

 €89

φούρνος μικροκυμάτων
R270W | 20L | 800W 

 €69

σιδερόπρεσα TDS6530 
6.5 Bar | συνεχόμενης ροής
Tεχνολογία i-Temp

 €189

ηλεκτρικός φούρνος HB153FES0  
66L | 5 τρόποι ψησίματος | Α+ 
ΔΩΡΟ: τηλεσκοπικός μηχανισμός

                

€329
εστία υγραερίου σε γυάλινη επιφάνεια 
60G40ME096-GFT | σχάρες από μαντέμι 
WOK | σύστημα ασφαλείας 

€199

πλυντήριο ρούχων ES-FA7103W3 
7KG | Α+++ | 1000RPM

                

€299
πλυντήριο ρούχων FH2J3TDN0
8KG | 1200RPM | Α+++ -30% 
6 Motion DirectDrive Inverter Motor

€429
πλυντήριο πιάτων QW-GT31F492W 
Α++ | 15 σερβίτσια | 6 προγράμματα
3ο καλάθι για μαχαιροπήρουνα

€349€469
πλυντήριο ρούχων WW90J5245FW
9KG | 1200RPM | Α+++ -30% 
DigitalInverter™ Motor | EcoBubble™

δωρεάν παράδοση για όλες τις οικιακές συσκευές

κεραμική εστία με 4 ζώνες αφής
PBP4VQ247CF | 17 επίπεδα ισχύος  
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

                

€195

VS60M6010KG 2 σε 1
επαναφορτιζόμενη σκούπα
18V | αυτονομία 40’ (x2)
Δώρο: 2η μπαταρία

 €169

Ηλεκτρικό Φουρνάκι
AM10 | 1300W | 12L

 €35

ηλεκτρικός φούρνος HBA513BS00
71L | 5 τρόποι ψησίματος | Α+
ΔΩΡΟ: διπλός τηλεσκοπικός μηχανισμός

                

€439

σιδερόπρεσα  GC6704 
5.2 Bar | συνεχόμενης ροής

 €99
FastCare

https://simosviolaris.com/en/coffee/3062-bosch-tas1402-tassimo-vivy-2-.html
https://simosviolaris.com/en/coffee/1593-bosch-tas1401-tassimo-vivy-2-.html
https://simosviolaris.com/en/coffee/2651-bosch-tas1403-tassimo-vivy-2-.html
https://simosviolaris.com/en/coffee/1596-bosch-tas1404-tassimo-vivy-2.html
https://simosviolaris.com/el/-/2952-parma-sw-161a-.html
https://simosviolaris.com/en/hair-dryer/2964-remington-combo-set-hair-dryer-straigtener.html
https://simosviolaris.com/el/juicer/109-bosch-mes25a0.html
https://simosviolaris.com/el/coffee/2998-ariete-1388-cafe-retro-black-espresso.html
https://simosviolaris.com/el/coffee/2999-ariete-1388-cafe-retro-red-espresso.html
https://simosviolaris.com/el/kettles/2888-matestar-platinum-plm647bk-.html
https://simosviolaris.com/el/kettles/2889-matestar-platinum-plm647w-.html
https://simosviolaris.com/en/canister-vacuum-cleaners/2950-dyson-ball-cy27-multifloor-vacuum-cleaner.html
https://simosviolaris.com/el/-/2308-hoover-breeze.html
https://simosviolaris.com/en/19-tv-s
https://simosviolaris.com/el/-/2936-bosch-bzgl2a317-.html
https://simosviolaris.com/en/dehumidifier/3012-inventor-avra-dehumidifier-12l.html
https://simosviolaris.com/el/kitchen-machines/2965-bosch-mum44r1-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2712-sharp-r270w-.html
https://simosviolaris.com/el/-/3113-bosch-tds6530-easycomfort.html
https://simosviolaris.com/el/-/2032-bosch-tds6010.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/3060-siemens-hb153fes0-.html
https://simosviolaris.com/el/hobs/3114-midea-60g40me096-gft-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2073-sharp-es-fa7103w3-7kg-.html
https://simosviolaris.com/el/-/3058-lg-fh2j3tdn0-8kg.html
https://simosviolaris.com/el/-/3057-sharp-qw-gt31f492w-.html
https://simosviolaris.com/el/-/3021-samsung-ww90j5245fw-9kg.html
https://simosviolaris.com/el/hobs/2356-amica-ph6400z-.html
https://simosviolaris.com/el/-/3048-samsung-vs60m6010kgge-2-in-1-.html
https://simosviolaris.com/el/-/1299--am-10.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/2680-bosch-hba513bs00-.html
https://simosviolaris.com/el/dining/3125--nina-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2297-philips-fastcare-compact.html


Κτίζετε ή ανακαινίζετε;
Εξοπλίστε το σπίτι σας μέσα από τις premium σειρές εντοιχισμένων που 
σας προσφέρουν οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές και επωφελειθείτε από 
πραγματικές εκπτώσεις επί της Π.Τ.Π που φτάνουν μέχρι και 30%!
*οι προσφορές ισχύουν μόνο για τον μήνα Απρίλιο ή και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 

Αγίων Αναργύρων 48, Λ/κα | 24632169 - 24252021 | www.simosviolaris.com |     SimosViolaris 

ηλεκτρικός φούρνος B17CR22N1
71L | 12 τρόποι ψησίματος | Α+
ΔΩΡΟ: τριπλός τηλεσκοπικός μηχανισμός

Π.Τ.Π: €885  €639
ηλεκτρικός φούρνος B27CR22N1
71L | 12 τρόποι ψησίματος | Α+
ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Π.Τ.Π: €1035  €739
ηλεκτρικός φούρνος HBG632BS1
71L | 8 τρόποι ψησίματος | Α+
ΔΩΡΟ: διπλός τηλεσκοπικός μηχανισμός

Π.Τ.Π: €775  €569

ηλεκτρικός φούρνος HBS578BS0
71L | 10 τρόποι ψησίματος | Α+
ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Π.Τ.Π: €740  €559

στεγνωτήριο ρούχων WTP700D8  
8KG | A+ | αντλία Θερμότητας
αισθητήρες στεγνώματος DuoTronic 

Π.Τ.Π: €585  €439
πλυντήριο ρούχων WAT28661BY
9Kg | A+++ -30% | 1400rpm
EcoSilence Drive™ | Varioperfect™

τεχνολογία iDos™: πλύσιμο με ακόμα 
μεγαλύτερη ευκολία, χαρη στο έξυπνο αυτόματο 
σύστημα δοσομέτρησης i-DOS. Το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να γεμίσετε μια 
φορά τις ειδικές θήκες με υγρό απορρυπαντικό 
και μαλακτικό. Στη συνέχεια, το i-Dos κάνει 
τα πάντα μόνο του, ώστε να έχετε άριστα 
αποτελέσματα πλύσης, κάθε φορά, χωρίς κόπο.

Π.Τ.Π: €825  €589

πλυντήριο ρούχων WAW28740EU
9Kg | A+++ -30% | 1400rpm
EcoSilence Drive™ | Varioperfect™

τεχνολογία ActiveOxygen™:  απαλή, 
υγιεινή και καθαρή πλύση, ακόμη 
και στους 20 °C. Η ενσωματωμένη 
γεννήτρια ActiveOxygen™ δημιουργεί 
ένα ειδικό νέφος, που επιτρέπει 
την απομάκρυνση έως 99,99% των 
μικροβίων και βακτηριδίων, ενώ 
είναι ήπιο στα ρούχα και υφάσματα. 

Π.Τ.Π: €1040  €699

πλυντήριο ρούχων WAT24469GR 
9Kg | A+++ -30% | 1200rpm
EcoSilence Drive™ | Varioperfect™

Π.Τ.Π: €635  €469

πλυντήριο πιάτων SMS46KI03E 
13 Sets | A++ | EcoSilence Drive™ 
3ο καλάθι VarioDrawer | 6 προγρ.

Π.Τ.Π: €735  €529

 9.000Btu | €429 12.000Btu | €469 18.000Btu | €739 24.000Btu | €889

Nέα σειρά κλιματιστικών!
Σχεδίαση που ξεχωρίζει, αισθητική που συναρπάζει.
Καθαρός αέρας, αθόρυβη λειτουργία -μόλις 20db.
Εκπληκτική απόδοση και απόλυτη αξιοπιστία, με 5 χρόνια εγγύηση
Έξυπνες λειτουργίες για ιδανικές συνθήκες (λειτουργία FollowMe)
Μοναδικά χαμηλή κατανάλωση για τέλειο κλιματισμό, κάθε στιγμή
Δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας μέσω WiFi

 9.000Btu | €399 12.000Btu | €449 18.000Btu | €699 24.000Btu | €839
Series | 4 Basic :

Series | 6 WiFi :

πλυντήριο πιάτων SMI46KS03E 
13 Sets | A++ | EcoSilence Drive™ 
3ο καλάθι VarioDrawer | 6 προγρ.

Π.Τ.Π: €765  €669

https://www.facebook.com/%25CE%25A3%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%2592%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2582-Simos-Violaris-205863916229173/%3Fref%3Dbookmarks
https://simosviolaris.com/el/ovens/332-neff-b17cr22n1-.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/333-neff-b27cr22n1-.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/1828-bosch-hbg632bs1-.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/2734-bosch-hbs578bs0-.html
https://simosviolaris.com/el/tumble-dryers/3109-pitsos-wtp700d8-8kg.html
https://simosviolaris.com/el/-/2406-bosch-wat28661by-9kg-idos.html
https://simosviolaris.com/el/-/3108-bosch-waw28740eu-9kg.html
https://simosviolaris.com/el/-/3059-bosch-wat24469gr-9kg.html
https://simosviolaris.com/en/dish-washers/3055-bosch-sms46ki03e-dishwasher-inox.html
https://simosviolaris.com/el/145-wall-type%23/-bosch
https://simosviolaris.com/el/-/2358-bosch-smi46ks03e-.html

