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ηλεκτρικός φούρνος   
HB013FBS0 
66L | 5 προγράμματα

€299

πλυντήριο ρούχων 
WAK24260GB 
8KG | Α+++ | 1200RPM
VarioPerfect™

€349

ψυγειοκαταψύκτης 
KGN39VL45
366L | Α+++
διαστάσεις: 60x203cm

€679

στεγνωτήριο ρούχων
WTP700D8  
8Kg | A+ €429

43’’ €349 | 49’’ €399 | 55’’ €439 | 65’’ €669 

UM7000  Series | 4K UltraHD | Smart TV | PQI:1600Hz 

43’’ €369 | 50’’ €429 | 55’’ €479 | 65’’ €669 

RU7092  Series | 4K UltraHD | Smart TV | PQI:1400Hz 

επώνυμες ποιοτικές συσκευές σε προσιτές τιμές

ΕND OF YEAR SALE !!!
12 - 31 Δεκεμβρίου20

ΗΜΕΡΟ
ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

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/3391-siemens-hb013fbs0-.html
https://simosviolaris.com/el/-/3061-bosch-wak24260gb-8kg.html
https://simosviolaris.com/el/fridge-freezers-freezer-on-bottom/2139-bosch-kgn39vl45.html
https://simosviolaris.com/el/tumble-dryers/3109-pitsos-wtp700d8-8kg.html
https://simosviolaris.com/el/19-tv-s
https://simosviolaris.com/el/19-tv-s


πλύση www.simosviolaris.com/laundry

πλυντήριο ρούχων WAB24262GB 
6KG | Α+++ | 1200RPM

€299
πλυντήριο ρούχων WAT284E9SN
9KG | Α+++ -30% | 1200RPM

€449

πλυντήριο πιάτων DGS5538  
Α+ | 12 σερβίτσια | EcoMotor

€359

πλυντήριο ρούχων WAT28661BY
9KG | Α+++ -30% | 1400RPM
τεχνολογία iDos™

€589

πλυντήριο πιάτων SMS25AW05E   
Α++ | 12 σερβίτσια | SilencePlus

€399
πλυντήριο πιάτων SMS46KI03E 
13 Sets | A++ | EcoSilenceDrive™ 
3ο καλάθι VarioDrawer | 6 προγρ.

€549

στεγνωτήριο ρούχων WTM85268GR 
8KG | A++ | HeatPump | SelfClean

€599
στεγνωτήριο ρούχων WTR87TW8GR 
8KG | A+++ | HeatPump

€749
στεγνωτήριο WTA79200GB 
7KG | Ενεργειακή Κλάση C 

€329

https://simosviolaris.com/el/-/21-bosch-wab24262gb-6kg.html
https://simosviolaris.com/el/-/3420-bosch-wat284e9sn-9kg.html
https://simosviolaris.com/el/-/3264-pitsos-dgs5538-inox-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2406-bosch-wat28661by-9kg-idos.html
https://simosviolaris.com/el/-/2365-bosch-sms25aw05e-.html
https://simosviolaris.com/el/-/3055-bosch-sms46ki03e-inox.html
https://simosviolaris.com/en/tumble-dryers/2946-bosch-wtm85268gr-tumble-dryer-8kg.html
https://simosviolaris.com/el/tumble-dryers/3431-bosch-wtr87tw8gr-8kg.html
https://simosviolaris.com/el/tumble-dryers/2209-bosch-wta79200gb.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/3376-neff-gold-b3ace4an0-slidehide.html
https://simosviolaris.com/el/hobs/3381-neff-gold-t16fd56x0-.html
https://simosviolaris.com/el/cookers/3075-siemens-hx9r30d21-.html
https://simosviolaris.com/el/cookers/3075-siemens-hx9r30d21-.html


μαγείρεμα www.simosviolaris.com/cooking
NEFF GOLD - νέα ‘‘χρυσή’’ σειρά με 5 χρόνια εγγύηση
οικιακές συσκευές NEFF, δημιουργικότητα και έμπνευση στην κουζίνα!
καινοτόμα προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, αξιοπιστία, ευκολία  λειτουργιών και πρωτοποριακό σχεδιασμό 

ηλεκτρικός φούρνος HBA513BS00
71L | 5 τρόποι ψησίματος | Α
ΔΩΡΟ: διπλός τηλεσκοπικός μηχανισμός
κεραμική εστία PKE645D17
4 ζώνες μαγειρέματος | γονικό κλείδωμα

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

εντοιχιζόμενος φούρνος B3ACE4AN0
7 τρόποι ψησίματος | πτυσσόμενη πόρτα SlideHide®

σύστημα CircoTherm® |μεγάλη χωρητικότητα 71L
σύστημα καθαρισμού EasyClean® 

κεραμικές εστίες T16FD56X0 
4 ζώνες μαγειρέματος HighSpeed (1 διπλή)
χειρισμός TouchControl | ψηφιακές ενδείξεις
timer με λειτουργία απενεργοποίησης 
λειτουργία Pot Boost | γονικό κλείδωμα

PNH6B6B10 
εστία υγραερίου
μαύρη γυάλινη επιφάνεια
4 καυστήρες-1 WOK

€299

εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων S413P60S2E
ενεργειακή κλάση Α++| 5 προγράμματα
13 σερβίτσια| πολύ αθόρυβη λειτουργία 44dB
Chef 70° - πρόγραμμα για επίμονους λεκέδες
Efficient Silent Drive Motor

5ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ηλεκτρικός φούρνος 
B1ACC2AN0
71L | Α+
5 τρόποι ψησίματος 
EasyClean® | CircoTherm®
ΔΩΡΟ: τριπλός 
τηλεσκοπικός μηχανισμός

€469CRE611S06 
κεραμική εστία 
4 ζώνες μαγειρέματος 
γονικό κλείδωμα

€229

από €788
μόνο €699

τιμή σετ

€679
€869

€439

απορροφητήρας καμινάδα 60cm D65BHM4N0 
υψηλό ποσοστό απορρόφησης|φωτισμός LED
Efficient Silent Drive - μοτέρ τεχνολογίας brushless
3 βαθμίδες απορρόφησης + 1 εντατικης λειτουργία

€649

ηλεκτρική κουζίνα 
HX9R30D21
7 τρόποι ψησίματος 
66L | Α+

€429

https://simosviolaris.com/el/hobs/286-bosch-pke645d17.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/2680-bosch-hba513bs00-.html
https://simosviolaris.com/el/-/3055-bosch-sms46ki03e-inox.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/3376-neff-gold-b3ace4an0-slidehide.html
https://simosviolaris.com/el/hobs/3381-neff-gold-t16fd56x0-.html
https://simosviolaris.com/el/hobs/285-bosch-pop6b6b80-y-.html
https://simosviolaris.com/el/-/3384-neff-gold-s413p60s2e-.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/2732-neff-b1acc2an0-.html
https://simosviolaris.com/el/hobs/3261-pitsos-cre611s06-.html
https://simosviolaris.com/el/cooker-hoods/3382-neff-gold-d65bhm4n0-.html
https://simosviolaris.com/el/cookers/3075-siemens-hx9r30d21-.html
https://simosviolaris.com/el/cookers/3075-siemens-hx9r30d21-.html


μικροσυσκευή www.simosviolaris.com/smallappliances

Ταχύθερμα & Θερμολουτήρες 
ζεστό νερό, Γρήγορα & Οικονομικά!
- 99.9% αποδοτικότητα
- εώς 80% οικονομία στο ηλεκτρικό ρεύμα
- εώς 50% οικονομία στην κατανάλωση νερού

10%
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ!

οι προσφορές ισχύουν μεχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων | η εταιρεία ΣΙΜΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ δεν φέρει ευθύνη για τυπογραφικά λάθη 

θερμαντικά www.simosviolaris.com/heatingdevices

www.simosviolaris.com/coffeeπλήρως αυτόματες καφετιέρες 

EQ.3 s100
TI30A209RWΠλήρως Aυτόματη Kαφετιέρα Eσπρέσο 

- σύστημα sensoFlow:σταθερή θερμοκρασία για τέλειο καφέ
- coffeeDirect: επιλέξτε εύκολα τον καφέ που επιθυμείτε
- oneTouch Function: Καφές με το άγγιγμα ενός κουμπιού
- κεραμικός μύλος αλέσματος με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- εμπρόσθιο άνοιγμα συσκευής για εύκολο καθαρισμό

από €450  

μόνο €349

 €29adam
θερμοπομπός PH1500 
1500W | εώς ~15m2

θερμάστρα πετρελαίου
Laser LC-43
τεχνολογία inverter
3.820-14.300 Btu/hr
χρονοδιακόπτης
κάλυψη εώς 75m2

 €399

Bartolini
θερμάστρα υγραερίου Bella 
4200W | 3 επίπεδα ισχύος  €119

πάνελ εκπομπών HK1
1000W | έως 10m2

 €149

θερμάστρα υγραερίου 
εσ/εξωτερικού χώρου 
2 επίπεδα ισχύος
20000Btu  

Chant 
WN018A

 €199

fresh FRS-12L
αφυγραντήρας 12L
ισχύς 200W | 41dB
κάλυψη εώς 60m2 

 €185

MUM44R1 
κουζινομηχανή 
500W | 3.9 L

 €89

 €99

BGC05AAA2
ηλεκτρική σκούπα Bagless 
700W | 1.5 L | A Class

BCH6ATH25 Athlet 
επαναφορτιζόμενη σκούπα
25.2V | αυτονομία 60’

 €229

EasyComfort TDS4050
σύστημα σιδερώματος
2400W | 5.5 Bar | 1.3 L
απεριόριστη αυτονομία

 €139

BHN09070 
σκουπάκι χειρός 9.6V

 €55

μηχανή ροφημάτων
1400W | 3.3Bar

 €59

MC812W620 
Πολυμίξερ MultiTalent8
1100W | 3.9 L

 €179

MUC88B68 
AutoCook Pro 
Πολυμάγειρας
50 αυτόματα προγράμματα

 €269

https://simosviolaris.com/el/152-heating-devices
https://simosviolaris.com/el/167--
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/-espresso/3421-siemens-a-k-e-eq3-s100.html
https://simosviolaris.com/el/convectors/3432-adam-ph1500-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2273-toyotomi-inverter-.html
https://simosviolaris.com/el/153--
https://simosviolaris.com/el/panel/944-haverland-hk1.html
https://simosviolaris.com/el/-/1454-chant-wn-018a.html
https://simosviolaris.com/el/dehumidifier/3405-inventor-fresh-frs-12l-12l.html
https://simosviolaris.com/el/dehumidifier/3405-inventor-fresh-frs-12l-12l.html
https://simosviolaris.com/el/kitchen-machines/2965-bosch-mum44r1-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2706-bosch-bgc05aaa2-chilli-red-.html
https://simosviolaris.com/el/-/325-bosch-bch6ath25-.html
https://simosviolaris.com/el/-/3418-bosch-tds4050-easycomfort.html
https://simosviolaris.com/el/-/2173-bosch-move-handheld-vacuumcleaner-96v.html
https://simosviolaris.com/el/coffee/3233-bosch-tas1001-tassimo-happy-wild-purple.html
https://simosviolaris.com/el/coffee/3231-bosch-tas1006-tassimo-happy-.html
https://simosviolaris.com/el/food-processors/3105-bosch-mc812w620-multitalent-8-.html
https://simosviolaris.com/el/other/3134-bosch-muc88b68-autocook-pro-.html

