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Το σετ ανακαίνισης περιλαμβάνει:

1 ρολό χαρτόνι οντουλέ για 1x40m (40τ.μ)
1 ρολο stretch 0.50x300m για κάλυψη επίπλων
1 ρολό Αεροπλαστ απλό 1x50m 
1 τμχ ταινίες συσκευασίας
1 κιλό σακούλες απορριμμάτων 

Σετ Ανακαίνισης Σετ Μετακόμισης μικρό

Το μικρό σετ μετακόμισης περιλαμβάνει:

12 τμχ χαρτοκιβώτια 60x40x40
5 τμχ χαρτοκιβώτια 50x35x20
5 τμχ χαρτοκιβώτια 36x27x30 
1 αεροπλαστ απλό 1x50m 
3 τμχ ταινίες 
1 τεμάχιο ταινίες “ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ”
1 κιλό σακούλες απορριμμάτων

Το μεγάλο σετ μετακόμισης περιλαμβάνει:

25 τμχ χαρτοκιβώτια 60x40x40
5 τμχ χαρτοκιβώτια 40x30x40
1 τμχ χαρτοκιβώτιο 90x50x45
10 τμχ χαρτοκιβώτια 50x35x30
10 τμχ χαρτοκιβώτια 36x27x30
1 αεροπλαστ απλό 1x50m 
1 foam 1x20 
6 τμχ ταινίες
1 τεμάχιο ταινίες “ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ”
1 κιλό σακούλες απορριμμάτων
1 stretch film
1 ρολό cellucuchion για μπουκάλια

Σετ Μετακόμισης μεγάλο

από    35.61€

32.44€ /σετ 
από    46.45€

40.57€ /σετ 40.57€ /σετ 
από  94.80€

81.20€ /σετ 
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Αεροχάρτ ρολό Οντουλέ χαρτί Χαρτί κραφτ σε ρολό

από 4.99€ / τμχ.

Συνδυασμός χαρτονιού kraft με 

αεροπλάστ. Σκληρό και εύκαμπτο, 

ανθεκτικό στην υγρασία.

Ποικιλία διαστάσεων.

Χαρτόνι κυματιστό συσκευασίας σε 

ρολό,ιδανικό για πολλές χρήσεις όπως 

ελαιοχρωματισμούς, μετακομίσεις κλπ.

Χαρτόνι κραφτ ανθεκτικό, 100 

γραμμαρίων, σε συσκευασία ρολού.

Διαστάσεις

ρολό 5kg(1x50m)

ρολό 20kg(1x200m) 

από   5.99€ / τμχ.

από  19.90€ / τμχ.

Διαστάσεις

     1x40m από       11.90€ / τμχ.

από 24.90€ / τμχ.1.20x80m

to  

school  

Stretch φιλμ διαφανές

από 3.99€ / τμχ.

Διάφανο Stretch φιλμ, κατάλληλο για 

κάθε είδους συσκευασία.

Διάσταση       50cmx300m
                  πάχος 23 μικρά

Αεροπλάστ

Διάφανο φιλμ συσκευασίας με 

έγκλειστες φυσαλίδες αέρα.

Ιδανικό για προστασία κάθε μικρού ή 

μεγάλου αντικειμένου. 

από 3.90€ / τμχ.

Ταινία συσκευασίας προσφορά

Κατάλληλη για κάθε χρήση.

Δυνατότητα επιλογής λεπτής (38mm) ή 

φαρδιάς (48mm), διάφανης ή καφέ.

Διάφανη λεπτή:   0.54€/τμχ.                  Καφέ λεπτή:  0.54€/τμχ.

43.90€/ 96 τμχ. (κιβώτιο)          43.90€/96 τμχ(κιβώτιο)

Διάφανη φαρδιά:  0.59€/ τμχ.                    Καφέ φαρδιά: 0.59€/τμχ.

 35.90€/ 72 τμχ. (κιβώτιο)             35.90€/72τμχ(κιβώτιο)

Ποικιλία διαστάσεων.



Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται σε όλα τα καταστήματα μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων. 1

Xαρτοκιβώτια 3φυλλα

Χαρτοκιβώτια κράφτ 3φυλλα, πολύ ανθεκτικά, 

με αντοχή έως 15 κιλά.

Ιδανικά για συσκευασία και μετακόμιση, σε 

στοκ ετοιμοπαράδοτα. 

από     0.21€ / τμχ.

από     0.23€ / τμχ.

από     0.28€ / τμχ.

από     0.31€ / τμχ.

από     0.57€ / τμχ.

από     0.91€ / τμχ.

από     0.65€ / τμχ.

από      1.05€ / τμχ.

από     1.38€ / τμχ.

Διαστάσεις

19x15x12.5cm 

18x18x13cm

20x20x16cm

30x20x15cm

36x27x30cm

40x40x40cm

50x35x20cm

60x40x40cm

70x45x35cm

Χαρτοκιβώτια 5φυλλα

Χαρτοκιβώτια κράφτ 3φυλλα, πολύ ανθεκτικά, 

με αντοχή έως 25 κιλά.

Ιδανικά για συσκευασία και μετακόμιση, σε 

στοκ ετοιμοπαράδοτα. 

Διαστάσεις

32x23x30cm 

40x30x40cm

45x30x22cm

60x40x16cm

60x37x50cm

80x50x30cm

90x40x45cm

από     0.68€ / τμχ.

από      1.11€ / τμχ.

από     0.63€ / τμχ.

από     1.76€ / τμχ.

από     1.94€ / τμχ.

από      2.24€ / τμχ.

από     2.88€ / τμχ.

Xαρτοκιβώτια τυπωμένα με το λογότυπο σας

Δυνατότητα μονόχρωμης ή δίχρωμης 

εκτύπωσης του δικού σας λογότυπου.

Μεγάλη ευελιξία στην επιλογή της διάστασης 

και τον τύπο του χαρτονιού. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, το customer 

service είναι στη διάθεσή σας στο email: 

cs@nicepack.gr

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ



Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται σε όλα τα καταστήματα μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων. 2

Χαρτί συσκευασίας κραφτ ριγωτό Χαρτί συσκευασίας κραφτ Γαριδάκι-Φελιζόλ συσκευασίας

Κατάλληλο για πολλές χρήσεις όπως 

συσκευσία, σουπλά κ.ά. 
Κατάλληλο για κάθε είδους συσκευασία. 
Διατίθεται σε πακέτο 100 φύλλων. 

Κατάλληλο για την πλήρωση κενών σε 

συσκευασίες και το γέμισμα ξύλινων 

πατωμάτων. 

από 28.90€ / 0,5m3

Διαστάσεις

21x29.7cm

29.7x42cm

35x50cm

50x70cm

70x100cm

από    4.90€ 
από    5.40€ 
από    5.90€
από  10.90€
από  17.90€

Διαστάσεις

21x29.7cm

29.7x42cm

35x50cm

50x70cm

70x100cm

από    3.90€ 
από    4.90€ 
από    5.20€
από    9.10€
από  15.90€

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Xαρτοκιβώτια τύπου ΝΟΥΝΟΥ Χαρτόκουτο με καπάκι Χαρτόκουτο για βιβλία

Χαρτοκιβώτιο κραφτ τύπου ΝΟΥΝΟΥ.

Διάσταση  45x30x22cm 

από     0.85€ / τμχ.

Κραφτ χαρτόκουτο diecut,  

Υψηλότερης ποιότητας από τα απλά 

χαρτοκιβώτια.

Εσωτερική διάσταση  50x30x9cm  

από     0.99€ / τμχ.

που ανοίγει από πάνω. 
Ειδικό για τη μεταφορά βιβλίων, εγγράφων 
ή αντικειμένων έως Α4 διάστασης.

Διαθέτει ράχη η οποία προσαρμόζεται στο 

ύψος, από 2 έως 7 εκατοστά.

Εσωτερική διάσταση  22x30x7cm

από     0.28€ / τμχ.

4.90€ /25 τμχ.

ΤΥΛΙΓΩ-ΣΤΡΩΝΩ-ΣΥΣΚΕΥΑΖΩ

17.32€ /25 τμχ.14.87€ /25 τμχ.



Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται σε όλα τα καταστήματα μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων. 3

Αθόρυβες ταινίες συσκευασίας Μηχανή συσκευασίας Ταινία συσκευασίας “ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΝ”

από     0.79€ / τμχ.

 24.90€ / 36τμχ.

Αθόρυβες ταινίες, ιδανικές για 

πακετάρισμα.

Ιδανική για εύκολο αμπαλάζ 

χαροκιβωτίων και άλλων υλικών 

συσκευασίας. 

Κατάλληλη για κάθε τύπο ταινίας.

Αθόρυβη ταινία συσκευασίας για 

αμπαλάζ ευπαθών πραγμάτων.

Διάσταση  48cmx66m

από 4.90€ / τμχ. από 1.00€ / τμχ.

Ταινία συσκευασίας τυπωμένη

Ιδανική για σφράγισμα, συσκευασία και 

κλείσιμο χαροκιβωτίων.

Διατίθενται σε PPA (πολυπροπυλενίου) 

και PVC (πολυβινιλίου).

Για πληροφορίες σχετικά με το τύπωμα 

και το κόστος, το customer service είναι 

στη διάθεσή σας στο email: 

cs@nicepack.gr 

Διάσταση  48mmx66m

Χαρτοταινία συσκευασίας

Χαρτοταινία συσκευασίας για κάθε 

χρήση, σε μπεζ χρώμα. 

Διάσταση  3.8cmx45m    

 

από 1.20€ / τμχ.
           

ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Cellucushion net

Ελαστικό υλικό συσκευασίας, σε 

κυλινδρικό σχήμα με πλέγμα. 

Ιδανικό για κάθε είδους εύθραυστα 
προϊόντα. 

από 5.50€ / τμχ.

     29.90€ / 6τμχ.(κιβώτιο)

Διάμετρος  9.5x20m

Stretch φιλμ μαύρο

Κατάλληλο για κάλυψη αποσκευών και 

άλλων επιφανειών.

από 4.90€ / τμχ.

Διάσταση       0.50x270m

Χάρτινο χόρτο συσκευασίας

Ιδανικό για την προστασία δώρων και 

εμπορευμάτων.

από  4.99€ / κιλό

  45.99€ /10 κιλά



Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται σε όλα τα καταστήματα μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων. 4

ΚΟΥΤΙΑ

Ξύλινο καλάθι σετ των 2
(κόκκινο)

Κατάλληλα για δώρα και εμπορεύματα, 

και για τη διακόσμηση καταστημάτων.

Διαστάσεις
35x15x11cm και 30x11x9.5cm     .

από 8.19€ / σετ

Ξύλινο καλάθι σετ των 2
(καφέ)

Κατάλληλα για δώρα και εμπορεύματα, 

και για τη διακόσμηση καταστημάτων.

Διαστάσεις
35x15x11cm και 30x11x9.5cm     .

από 8.19€ / σετ

Ξύλινο κουτί μπαουλάκι

Ιδανικό για αποθήκευση εργαλείων 

καθημερινής χρήσης

Διάσταση
16x12x13cm  .

από 4.00€ / τμχ.

Ξύλινο κουτί φιαλών

Κατάλληλα για δώρα και εμπορεύματα.
Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα τεμάχιο.

Διαστάσεις
1 φιάλης

2 φιαλών

3 φιαλών

από   7.58€ / τμχ.

από 10.76€ / τμχ.

από 15.16€ / τμχ.

Κουτιά φιαλών

Κατάλληλα για δώρα και εμπορεύματα.

Διαστάσεις
1 φιάλης

2 φιαλών

3 φιαλών
                                  .

από   7.99€ / 25τμχ.

από 14.39€ / 25τμχ.

από 15.40€ / 25τμχ.

ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ

Διατίθονται σε πακέτα των 25 τεμαχίων.

Διαθέσιμα χρώματα:κραφτ, μπορντώ,
ασημί.



ΚΟΥΤΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΚΡΑΦΤ

Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται σε όλα τα καταστήματα μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων. 5

Ιδανικά για συσκευασία και μετακόμιση, σε 

στοκ ετοιμοπαράδοτα. 

από     2.48€ /25τμχ.

Διαστάσεις

7x7x5.5cm 

9x9x9cm

18.55€ /250τμχ.

από     4.35€ /25τμχ.

10x10x13cm

 32.63€ /250τμχ.

από     5.40€ /25τμχ.

40.50€ /250τμχ.

12x12x16cm από     6.75€ /25τμχ.

 50.63€ /250τμχ.

15x15x13cm

20x20x10cm

από     7.77€ /25τμχ.

 58.20€ /250τμχ.

από     8.95€ /25τμχ.

 67.10€ /250τμχ.

Διατίθονται σε πακέτα των 25 τεμαχίων, 

ή κιβώτια των 250 τεμαχίων. 

Κουτιά κραφτ στοκ



Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται σε όλα τα καταστήματα μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων. 

Δυνατότητα εκτύπωσης 1 ή 2 πλευρών και έως 2 χρωμάτων 

εντός 5 ημερών από 39.00€

Ιδανική για δώρα και 
εμπορεύματα.

Διάσταση  22x10x28cm

από    4.25€ / 25τμχ.

από 31.88€ / 250τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 
εμπορεύματα.

Διάσταση  22x10x28cm

από   3.99€ / 25τμχ.

από 29.93€/ 250τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 
εμπορεύματα.

Διάσταση  26x12x35cm

από   4.75€ / 25τμχ.

από 35.63€/ 250τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 
εμπορεύματα.

Διάσταση  26x12x35cm

από   5.00€ / 25τμχ.

από 37.50€/ 250τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 
εμπορεύματα.

Διάσταση  22x10x28cm

από   5.25€ / 25τμχ.

από 39.38€/ 250τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για μεταφορά 

τροφίμων (delivery).

από   5.50€ / 25τμχ.

από 41.25€/ 250τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 

εμπορεύματα.

από   6.50€ / 25τμχ.

από 48.75€/ 250τμχ. 
(κιβώτιο)

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ΧΕΡΑΚΙ
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ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται σε όλα τα καταστήματα μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων. 7

Δυνατότητα εκτύπωσης 1 ή 2 πλευρών και έως 2 χρωμάτων 

εντός 5 ημερών από 39.00€

Ιδανική για δώρα και 
εμπορεύματα.

Διάσταση  26x12x35cm

από    6.50€ / 25τμχ.

από 39.00€ / 200τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 
εμπορεύματα.

Διάσταση  18x8x22cm

από   4.50€ / 25τμχ.

από 40.50€/ 300τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 
εμπορεύματα.

Διάσταση  22x10x31cm

από   5.25€ / 25τμχ.

από 31.50€/ 200τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 
εμπορεύματα.

Διάσταση  32x12x41cm

από   7.75€ / 25τμχ.

από 46.50€/ 200τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 
εμπορεύματα.

Διάσταση  26x12x35cm

από   6.50€ / 25τμχ.

από 39.00€/ 200τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 

εμπορεύματα.

από   7.00€ / 25τμχ.

από 42.00€/ 200τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 

εμπορεύματα.

από   9.99€ / 25τμχ.

από 44.96€/ 250τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 
εμπορεύματα.

Διάσταση  14x8x21cm

από   3.99€ / 25τμχ.

από 47.88€/ 400τμχ. 
(κιβώτιο)

Ιδανική για δώρα και 
εμπορεύματα.

Διάσταση  22x10x31cm

από  5.75€ / 25τμχ.

από 34.50€/ 250τμχ. 
(κιβώτιο)

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΟ ΧΕΡΑΚΙ



ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται σε όλα τα καταστήματα μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων. 8

Χειροποίητη κατασκευή τσαντών πολυτελείας με κορδόνι ή κορδέλα, δικής μας, Ελληνικής παραγωγής. 

Διατίθενται σε ό,τι διάσταση επιθυμείτε. Διαθέτουμε και έτοιμα καλούπια. Eλάχιστη ποσότητα 1000 

τεμάχια. Αν επιθυμείτε διαφορετικές διαστάσεις, ή για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση, το customer service 

είναι στη διάθεσή σας στο email:  cs@nicepack.gr

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ



ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται σε όλα τα καταστήματα μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων. 9

Σακούλες loop πολυτελείας Σακούλες ζαχαροπλαστείου διαφανείς Σακούλες χούφτα

Κατάλληλες για δώρα και εμπορεύματα.

Σακούλες χαλιών με το μέτρο

Κατάλληλες για φύλαξη και αποθήκευση 

χαλιών.
Ιδανική για παπλώματα και ρούχα.

από 0.19€ /μέτρο

Σακούλες ανακυκλωμένες Β ποιότητα Σακούλες σκουπιδιών

Κατάλληλες για κάθε είδους 

εμπορεύματα.

Σακούλες για μπάζα

Σακούλες για μπάζα, από σκληρό 

πλαστικό 140 μικρών.

Διαστάσεις :   30x30cm  3.69€/κιλό (±40 τμχ) 

                       40x40cm   3.69€/κιλό (±30τμχ)

                       50x50cm  3.69€/κιλό (±20 τμχ)

                       50x70cm  3.69€/κιλό (±13 τμχ)

                                         

Διαστάσεις :   28/46x45cm  3.39€/κιλό (±68 τμχ) 

                       37/59x50cm   3.39€/κιλό (±58τμχ)

                       37/60x55cm   3.39€/κιλό (±52 τμχ)

                       40/65x58cm   3.39€/κιλό (±36 τμχ)

                       42/68x65cm   3.39€/κιλό (±27 τμχ)

                                         

Κατάλληλες για δώρα και εμπορεύματα.

Διαστάσεις :   18x25cm  3.39€/κιλό (±220 τμχ) 

                       23x30cm   3.39€/κιλό (±142τμχ)

                      29x400cm   3.39€/κιλό (±80 τμχ)

                       40x50cm   3.39€/κιλό (±32 τμχ)

                       45x60cm   3.39€/κιλό (±22 τμχ)

                                         Διατίθενται σε διάφορα χρώματα.

Διαστάσεις :   38cm  1.99€/κιλό (±145 τμχ) 

                       50cm  1.99€/κιλό (±75τμχ)

                       60cm  1.99€/κιλό (±65 τμχ)

                       75cm  1.99€/κιλό (±16 τμχ)

                                         

Διαστάσεις :   55x80cm   1.89€/κιλό (±14 τμχ) 

                       80x110cm  1.89€/κιλό ( ±7τμχ)

                       90x120cm  1.89€/κιλό (±5 τμχ)

                     

                                         

Διάσταση  40x84cm 

από   2.67€ /10τμχ

    19.99€ /100τμχ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΣΤΟΚ

Πλαστικά σακουλάκια πολυαιθυλενίου

Πλαστικά σακουλάκια πολυαιθυλενίου, 
γενικής χρήσεως.

Διαστάσεις
10x15cm

15x25cm

20x25cm

25x35cm

30x40cm

35x50cm

από    3.20€/κιλό (±500τμχ) 

                                    
από    3.20€/κιλό (±300τμχ)  
από    3.20€/κιλό (±220τμχ) 

από    3.20€/κιλό (±180τμχ) 

από    3.20€/κιλό (±100τμχ) 

από    3.20€/κιλό (±70τμχ) 

Σακουλάκια Zipper

Διαστάσεις

  50x75mm

75x105mm

100x155mm

170x230mm

     9.00€ /1000 τμχ 

14.82€ /1000 τμχ 

από       7.58€ /100 τμχ

από       1.95€ /100 τμχ 

από       1.00€ /100 τμχ 

από       1.95€ /100 τμχ

     25.13€ /1000 τμχ 

     56.82€ /1000 τμχ 
Διατίθονται και σε άλλες, ποικίλλες διαστάσεις.

Διατίθενται σε διάφορα χρώματα.



Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται σε όλα τα καταστήματα μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων. 10

Πλαστικές σακούλες χούφτα, loop (μαλακό χεράκι) και φανέλα, τυπωμένες. Παρασκευάζονται από 

πλαστικό ποιότητας και τυπώνονται σε διάφορες διαστάσεις και από τις δύο πλευρές, με το λογότυπό 
σας. Για κάθε διευκρίνηση σχετικά με την εκτύπωση και τα κόστη, το customer service είναι στη διάθεσή 

σας στο emai: cs@nicepack.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ



Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται σε όλα τα καταστήματα μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων.

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
   Λ. Πειραιώς 119, Γκάζι: Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:30 / Σάββατο: 9:00-15:00 / Κυριακή κλειστά

  Λεωφ. Κύπρου 121, Αργυρούπολη: Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:30 / Σάββατο: 9:00-15:00 / Κυριακή κλειστά
  Ηρακλείτου 77, Χαλάνδρι: Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:30 / Σάββατο: 9:00-15:00 / Κυριακή κλειστά
  Πέτρας 18, Μεταξουργείο : Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-18:00 / Σάββατο: κλειστά / Κυριακή κλειστά

@Nicepack.grwww.nicepack.gr/Nicepack.gr

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΕΧΕΤΕ ΠΑΙΔΙΚΟ PARTY...; ΕΧΕΤΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ...;

ΕΧΕΤΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
Ή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ..;

ΕΧΕΤΕ FAST FOOD
Ή DELIVERY...;

ΟΣΕΣ 25ΑΔΕΣ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
ΑΛΛΕΣ ΤΟΣΕΣ ΔΩΡΟ!!!

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ !!!!!!

Ισχύει έως 30/06
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