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Σ υ λ λ ο γ έ ς

2 0 1 8 - 2 0 1 9

sale
Συνεπείς στα ραντεβού μας,
ερχόμαστε και φέτος να
στολίσουμε και να ομορφήνουμε
τους χώρους σας, εγκαινιάζοντας
τις νέες συλλογές 2018-2019
με ασυναγώνιστη ποικιλία,
καταπληκτικές τιμές και μοναδικές
προσφορές! Αγαπημένα χρώματα,
ελκυστικά νέα σχέδια, ακλόνητη
ποιότητα... Aφορμές για σωστές
επιλογές.

SUPREME SHAGGY!
Aπαλά χοντρά χαλιά, εκπληκτικής αντοχής για
πολυσύχναστους χώρους, σε ανεπανάληπτες τιμές.
Soft thick rugs with durability to withstand high traffic
areas, in a big color variety, at special lower prices!

160X230cm
230.00€

115.00€

Ά λ λα μ εγέθ η /O t h e r s ize s

60X115cm από 45.00€ τώρα
80X150cm από 80.00€ τώρα
120X170cm από 130.00€ τώρα
140X200cm από 175.00€ τώρα
200X290cm από 360.00€ τώρα
240X340cm από 600.00€ τώρα
120cm
από 110.00€ τώρα
160cm
από 199.00€ τώρα
200cm
από 300.00€ τώρα
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22.00€
37.00€
63.00€
86.00€
179.00€
299.00€
55.00€
99.00€
149.00€

COVER STORY
Χαλί Νοblesse Cosy σε γκρι και φωτεινό γαλάζιο χρώμα.
Διατίθεται σε:
80X150cm 52.00€ 34.00€
160X230cm 190.00€ 125.00€
200X290cm 285.00€ 189.00€

AURA
Σειρά μαλακών χαλιών με διαχρονικό design και
ζεστά χρώματα για ένα ευχάριστο περιβάλλον.
Series of soft quality rugs with timeless designs
and warm colour tοnes for a cosy interior.

160X230cm
135.00€
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Ά λ λα μ εγέθη/Ot h er s i zes

80X150cm 45.00€ 29.00€
200X250cm 180.00€ 120.00€
200X290cm 210.00€ 139.00€

Μοναδι
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PICASSO

ΝΟΒLESSE COSY

Μαλακά, με ανάγλυφα αφηρημένα σχέδια. Αντέχουν
στην συχνή χρήση, εύκολα στο καθάρισμα.

Πυκνής ύφανσης με απαλή αίσθηση πολυτέλειας.
Αντιστατικά, ηχομονωτικά, εύκολα στο καθάρισμα.

With timeless carved designs, durable, easy to clean.

Densely woven, antistatic and sound insulating.

160X230cm

160X230cm

210.00€

190.00€

139.00€

ιότητα
ο
Π
ή
κ
ι
τ
κ

ΕΣ!
Μ
Ι
Τ
ΥΤΕΣ
DELIGHT
Ε
Τ
Σ
Ι
Π

ΣΕ Α

Εκπλη

Machine washable new generation rugs with soft
felt backing, in many colours.

125.00€

Ά λλα μεγέθη/Ot he r size s

Ά λλα μεγέθ η/O t her si zes

80X150cm 68.00€ 44.00€
200X290cm 325.00€ 215.00€

80X150cm 52.00€ 34.00€
200X290cm 285.00€ 189.00€

COSY

Χαλιά νέας γενιάς σε μεγάλη επιλογή χρωματισμών,
ενισχυμένα με μάλλινη τσόχα στην πίσω όψη.

160X230cm
150.00€

99.00€

Ά λ λα μ εγέθη/Othe r size s

60X115cm από 29.00€ τώρα 15.00€
80X150cm από 45.00€ τώρα 29.00€
140X200cm από 105.00€ τώρα 69.00€
200X290cm από 225.00€ τώρα 149.00€
240X340cm από 375.00€ τώρα 249.00€
Πλένονται!
Μπαίνουν χωρίς
πρόβλημα στο
πλυντήριο και
καθαρίζονται με
απορρυπαντικό.

FJORD
Mαλλουρωτά, αντιστέκονται σε λέκιασμα, ξεθώριασμα
και ξέφτισμα.
Luxurious rugs, durable and stain resistant.
160X230cm 240.00€

159.00€

Ά λλo μέγεθο ς/O the r size

200X290cm 375.00€ 249.00€

NOMADIC
Με εθνίκ μοτίβα, σε μαυρόασπρους τόνους.

Δ Ε Ρ Μ ΑΤ Ι Ν Α
Φυσικά δέρματα αγελάδας (άνω) και προβάτου.
Cowhides and shipskins.
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With geometrical designs, in black and white shades.
160X230cm 225.00€

149.00€

Ά λλο μέγεθ ο ς /O t her si ze

200X290cm 355.00€ 235.00€

Σταθερά
Έχουν ειδική
μάλλινη τσόχα
στην πίσω όψη
για άνεση και
σταθερότητα.
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CΑΝΥΟΝ

SPECTER

Πανέμορφα, ανθεκτικά, μαλακά χαλιά από ίνες
εξαιρετικής ποιότητας.

Σειρά χαλιών υψηλής ποιότητας με πολύ απαλή
υφή και ρυποαπωθητικές ιδιότητες.

Soft, easy to clean rugs, from high quality yarns.

High quality ultra soft rugs with dirt repellent
characteristics.

160X230cm
150.00€

99.00€

160X230cm

99.00€

Ά λλo μέγεθο ς/O t h e r size

150.00€

200X290cm 225.00€ 149.00€

Ά λ λα μ εγέθ η /O t h e r s ize s

80X150cm
120X170cm
140X200cm
200X290cm

49.00€
75.00€
105.00€
225.00€

32.00€
49.00€
69.00€
149.00€

ΠΑΙΔΙΚΑ
ΧΑΛΙΑ
Aπαλά και ανθεκτικά για αγόρια και κορίτσια,
για το παιδικό και εφηβικό δωμάτιο.
Big variety of ultra soft junior rugs, for boys
and girls.

120X170cm
75.00€

6

49.00€
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ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ
ΧΑΛΙΑ

OCEAN
Απαλά χαλιά πυκνής ύφανσης με απλό design.
Ταιριάζουν σε πολλά στυλ διακόσμησης.
Soft, high density rugs, with minimalistic designs.

Εξαιρετικής ποιότητας, σε διάφορους τύπους,
χρώματα και μεγέθη, σε τιμές χάρισμα!

160X230cm
135.00€

Τop quality plain rugs in various textures,
colours and sizes, at extremely low prices.

89.00€

Ά λλo μέγεθ ο ς /O t her si ze

Plain 165X235cm

200X290cm 220.00€ 145.00€

μόνο

29.00€

ς...

Ευκαιρίε

70%
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Πυκνό μαλλουρωτό 160X230cm 45.00€

Χοντρό μαλλουρωτό 170X230cm 52.00€
Όλες ο ι τ ι μ ές τ η ς π ρ ο σφ ο ρ ά ς / A l l pl ai n ru g
of fer pri c es

40X70cm 4.00€ εως 6.00€
60X120cm 7.00€ εως 12.00€
80X150cm 9.00€ εως 15.00€
160X230cm 29.00€ εως 45.00€
200X290cm 39.00€ εως 65.00€
			

Τεράστια επιλογή χρωμάτων/
Big colour choice

Χ Α Λ Α Κ Ι Α Γ Ι Α Υ Π Ν Ο Δ Ω Μ ΑΤ Ι Α
Χαλάκια σε πάρα πολλά σχέδια, χρώματα, ποιότητες και τιμές. / Βedside rugs in a great variety of colours and styles.

Supreme Shaggy 60X115cm
45.00€ 22.00€
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Aura 80X150cm
45.00€ 29.00€

Specter 80X150cm
49.00€ 32.00€

Decora 60X115cm
18.00€ 12.00€

Delight Cosy 60X115cm
29.00€ 19.00€

Elisabeth 60X110cm
21.00€ 14.00€

Natura 60X115cm
18.00€ 12.00€

Theater 165X235cm 29.00€

Rhapsody 200X280cm 39.00€

Verona 165X235cm 29.00€

Zebra 170X230cm 39.00€

Knotted 200X290cm 39.00€
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CHARLESTON

SENSE

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

Με κομψή εμφάνιση, πολύ χοντρό πέλος
55mm και πυκνή ύφανση. Παρέχουν
έντονη αίσθηση πολυτέλειας στο χώρο.

Mονόχρωμα με ειδική ενίσχυση από
μαλακή μάλλινη τσόχα στην πίσω όψη.
Πλένονται στο πλυντήριο.

Αντιολισθητικά, τύπου flatweave. Πλένονται με νερό και
απορρυπαντικό στο πλυντήριο.

With extreme 55mm high pile, densely
woven and classy look.

Machine washable with soft felt backing.

160X230cm

160X230cm
285.00€

Flatweave non-slip washable kitchen rugs.

165.00€

189.00€

Decora 80X200cm 40.00€

25.00€

109.00€

Ά λλα μεγέθ η/O t her si zes

60X115cm 29.00€ 19.00€
200X290cm 255.00€ 169.00€
240X340cm 420.00€ 279.00€

Ά λλα μεγέθη /Ot h er s i ze s

80X150cm 80.00€ 53.00€
200X290cm 435.00€ 289.00€

LUXURY SHAGGY

Νatura

Decora

Decora

Decora

Decora

Star

Decora

Star

Kορυφαία σειρά χαλιών, με παχύ και πυκνό πέλος 50mm, που
διατηρούν το ύψος της πλέξης τους.
Luxurious comfort from durable 50mm pile rugs.

160X230cm
285.00€

189.00€

Ά λ λα μ εγέθ η /O t h e r s ize s

60X115cm
80X150cm
200X290cm
240X340cm
160cm

Σ Τ Ρ Ο Γ Γ ΥΛ Α Χ Α Λ Ι Α

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

ΧΑΛAKIA EIΣΟΔΟΥ

Σε διάφορες ποιότητες και πολλά χρώματα. Σε διαμέτρους
120cm, 160cm και 200cm.

Σε μοντέρνο ή κλασικό.

Από ρολό σε ότι μέγεθος εσείς επιθυμείτε. Απλά δώστε μας τις
διαστάσεις.

Rounded rugs in many styles and colours in 120cm, 160cm
and 200cm diameters.

Corridor rugs in modern or classic style.

Entrance mats trimmed to any size. Just give us the
measurements.

Aπεριόριστο μέγεθος

45.00€ 29.00€
80.00€ 53.00€
435.00€ 289.00€
700.00€ 465.00€
195.00€ 129.00€

ΧΑΛΙΑ
F L AT W E AV E
Ειδική σειρά χαλιών σε διάφορες
υποκατηγορίες με κοινό
χαρακτηριστικό την μεγάλη αντοχή
και τo πολύ ελαφρό βάρος.
Κατάλληλα τόσο για εξωτερική
τοποθέτηση σε βεράντες και
μπαλκόνια όσο και εσωτερικά, σε
σαλόνια και δωμάτια. Φυλάσσονται
εύκολα και καθαρίζονται με
μπόλικο νερό. Απλά ραντίστε με
λάστιχο αφήστε να στεγνώσουν!
Series of extremely durable light
weight rugs in several
classifications, suitable for indoor
and outdoor use. Very easy to
store and clean. Just hose-off and
let dry!
Νatura 160X230cm 90.00€
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59.00€

Decora 160X230cm 90.00€

59.00€

Star 160X230cm 115.00€

75.00€
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ΚΑSHMAR

ELISABETH

Κομψά, αθάνατα χαλιά από αρίστης ποιότητας
νήματα για απίστευτη απαλότητα και μακροχρόνια
αντοχή.

Όμορφα κλασικά χαλιά τώρα στις πιο προσιτές
τιμές. Προλάβετε!!

Εlegant and timeless, incredibly soft and durable
rugs, made from superior quality yarns.

160X230cm

Εlegant classic rugs now at affordable prices!

170X230cm
225.00€

105.00€

149.00€

Άλ λα μεγέθη/Othe r size s

60X115cm
80X150cm
80X250cm
137X195cm
200X290cm
240X340cm

42.00€
75.00€
115.00€
150.00€
325.00€
525.00€

69.00€

Ά λ λα μ εγέθη/Othe r size s

27.00€
49.00€
76.00€
99.00€
215.00€
349.00€
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60X110cm
67X120cm
80X150cm
80X240cm
120X170cm
140X200cm
200X290cm
240X340cm

21.00€
27.00€
33.00€
66.00€
59.00€
89.00€
180.00€
300.00€

14.00€
17.00€
21.00€
44.00€
39.00€
58.00€
119.00€
199.00€
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ΚIRMAN

Χ Ε Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η ΤΑ
ΜΟΝΤΕΡΝΑ

Σειρά χαλιών εξαίρετης ποιότητας, με
μαλακή υφή, μεγάλη αντοχή και αντίσταση
στο λέρωμα.

Επιλεγμένα κομμάτια με πολύ μοντέρνο
σχεδιασμό που υφαίνονται στο χέρι με
παραδοσιακό τρόπο.

Εlegant soft, durable and dirt repellent
rugs.

Selected modern look handmade rugs,
painstakingly woven with traditional methods.

160X230cm
225.00€

149.00€

Άλλα μεγέθη/Ot h er s i ze s

80X150cm
133X195cm
200X290cm
240X340cm

75.00€
150.00€
325.00€
525.00€

49.00€
99.00€
215.00€
349.00€

Χ Ε Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η ΤΑ
ΠΕΡΣΙΚΑ
Αυθεντικά κομμάτια που πληρούν κάθε προδιαγραφή
ποιότητας. Καλύπτονται από ενυπόγραφο Πιστοποιητικό
Προέλευσης και Γνησιότητας. Σε μεγάλη ποικιλία
κατηγοριών.
Genuine handmade Persian rugs of ultimate quality, each
individual item supplemented with a Certificate of Origin
and Authenticity. Vast collection includes large spectrum
of Persian rug categories.

Χ Ε Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η ΤΑ
BUCHARA
Περιζήτητα χαλιά εξαιρετικής ποιότητας με άριστα υλικά,
πυκνή ύφανση και μεταξένια, λεία υφή. Σε μεγάλη ποικιλία
μεγεθών και χρωμάτων, στις πιό συμφέρουσες τιμές της
αγοράς.
Outstanding, densely woven Buchara handmade rugs,
made from pure wool and silk, available in many sizes and
colours, at affordable prices.

CLASSIC

PA L A C E

Μαλακά ανθεκτικά χαλιά με υψηλής
ποιότητας ύφανση και λεπτεπίλεπτα σχέδια.

Η απόλυτη ποιότητα στο κλασικό χαλί!
Απαλά, πυκνοΰφαντα, ανθεκτικά.

Superior quality soft rugs, densely woven
and durable.

Superior quality soft rugs, densely woven
and long lasting.

170X230cm
285.00€

189.00€

Άλλα μεγέθη/O t her si zes

200X290cm 410.00€ 269.00€
240X340cm 658.00€ 435.00€
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Χ Ε Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η ΤΑ
KIΛΙΜΙΑ

170X230cm

Πάντα στη μόδα, δίνουν ζωντάνια στο χώρο!
Σε τεράστια ποικιλία και εξαίρετες τιμές.

375.00€

Constantly in fashion. In great variety and
excellent prices.

249.00€

Ά λλα μεγέθ η/O t her s ize s

137X195cm 240.00€ 154.00€
200X290cm 535.00€ 355.00€
240X340cm 820.00€ 545.00€

15

sale
Δ Α Π Ε Δ Α L A M I N AT E
AC4

Δ Α Π Ε Δ Α L A M I N AT E
AC4/AC5

Δάπεδα εξαιρετικής αντοχής, ιδανικά για σκληρή
καθημερινή χρήση σε κατοικίες και επαγγελματικούς
χώρους. Με διπλή εγγύηση ποιότητας τόσο σε προϊόν όσο
και τοποθέτηση.

Ιδιαίτερα ανθεκτικά σε βαριά βιομηχανική και οικιακή
χρήση. Διπλή εγγύηση ποιότητας σε προϊόν και τοποθέτηση.
High resistance laminate flooring, perfect for all homes
and business uses. Double quality guarantee on both
material and application.

High resistance laminate flooring perfect for all homes
and business uses. Double quality guarantee on both
material and application.

41204

Μόνο

16.95€m2
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41104

Τιμή περιλαμβάνει υπόστρωμα, τοποθέτηση από
δικά μας έμπειρα συνεργεία και ΦΠΑ.

14.95€m2

ρ

Προσφο

Τιμή περιλαμβάνει υπόστρωμα, τοποθέτηση από
δικά μας έμπειρα συνεργεία και ΦΠΑ.
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Price includes underfelt, installation from experienced
technical teams of ours and VAT.

Μόνο

41714

41814

43194

43274

Price includes underfelt, installation from experienced
technical teams of ours and VAT.

44174

41004

34829

35669

41694
36180

42074
36925

42074

43504

1725

ΔΑΠΕΔΑ
FITTED

6220

Σε απεριόριστη ποικιλία χρωμάτων και ποιοτήτων.
Fitted carpets in endless variety of colours and
qualities.

6338

Από/From

12.00€m2

6339

Τιμή με τοποθέτηση και ΦΠΑ.
Price includes installation & VAT.

41814

16

6635
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Δ Α Π Ε Δ Α LV T

Ξ ΥΛ Ι Ν Α Π Α Ρ Κ Ε

Ανθεκτικά σε υπεριώδη
ακτινοβολία
Μεγάλη αντοχή σε υγρασίες,
κατάλληλα για μπάνια
Ηχομονωτικές ιδιότητες χάρις σε
ειδικό υπόστρωμα
Πλήρως ανακυκλώσιμα

Καινοτόμα δάπεδα με προβάδισμα σε ότι αφορά την αντοχή
σε σκληρή και συχνή χρήση, ακτινοβολίες και υγρασίες.
Κατάλληλα για κάθε πολυσύχναστο οικιακό και
επαγγελματικό χώρο, για μπάνια, κουζίνες κλπ. κλπ.
Innovative hard-wearing water resistant flooring solution
with warm and quiet underfoot and excellent UV stability.

Από αυθεντικό ξύλο, προβερνικωμένα και
έτοιμα για εφαρμογή.
Pre-lacquered authentic wood parquet ready
for installation.
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ΤΙΜΗ

Oak 3-Strip
από/from 70.00€m2

45.95€m2
Τιμή με υπόστρωμα, τοποθέτηση και
ΦΠΑ.
Price includes underfelt, installation & VAT.

L2

Walnut Lacquered
L3

Walnut 3-Strip Lacquered
L4

Oak Brush Lacquered
L5

Smoked White Oak Naturally Oiled
L6

White Oak Brush Lacquered
L7

Oak Naturally Oiled
L8

Oak Brush Smoked & Oiled
L9

Walnut
Oak 3-Strip
L10

L11

L12

L13

L8

Oak

Oak 3-Strip

L14

18
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ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ
Mimos 32.00€

21.75€/m tu280cm

Ό,τι καλύτερο σε κουρτίνες/ταπετσαρίες από μεγάλους
ευρωπαϊκούς οίκους, σε τεράστια ποικιλία.
Large choice of curtain/upholstery fabrics from
renowned european manufacturers.

Etna 22.00€

18.00€/m tu300cm

Ταπετσαρίες/Upholst. 42.00€ 32.00€/m tu140cm

Kidman
32.00€

22.00€/m
tu140cm

Lido 26.00€

20

17.00€/m tu140cm

Pegaso 26.00€

19.00€/m tu140cm

Sarina 28.00€

19.00€/m tu140cm
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ΛΕΠΤΕΣ
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

1

Λεπτής ύφανσης, διάφανες και ημιδιάφανες,
απλές ή με σχέδιο σε μεγάλη ποικιλία.

1

Transparent and semi-transparent curtains,
plain or patterned in great variety.

Διάφανη Plain
22.00€ 12.50€/m tu300cm
35.00€

26.00€/m tu140cm

2

2
3
4

Π Ο ΛΥ Χ Ρ Ω Μ A E S T E PA
5

28.00€

3

32.00€

18.00€/m tu140cm

27.00€

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ E Π Ι Π Λ Ω Σ Ε Ω Ν

19.00€/m tu140cm

l Μερικά από τα χρώματα των άνω
χρωματολογίων είναι με παραγγελία
και μικρή επιβάρυνση.

Ντύστε τα έπιπλα με μια καταπληκτική γκάμα ποιοτήτων και χρωμάτων.
Upholstery fabrics in a wide range of styles and colours.

tu140cm

6

5

26.00€

Durable, washable upholstery fabrics in almost any colour.
32.00€ 22.00€/m

4

22.00€/m tu140cm

6

Προϊόντα
Ευρωπαϊκής
Ένωσης

19.00€/m tu140cm

Νεα πολύ ανθεκτικά υφασματα επίπλωσης που πλένονται στο πλυντήριο.
Τεράστια ποικιλία με σχεδόν όλα τα χρώματα.

28.00€

17.00€/m tu140cm

l Some colours in the charts above
are available only on order with a
small surcharge.

Με ειδική επίστρωση
Τeflon για να μην
λερώνουν.

Μ Ε Α Ν Α ΓΛΥΦ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο
Β Ε Λ Ο ΥΔ Ο
ΑΡΙΣΤΗΣ
Π Ο Ι Ο Τ Η ΤΑ Σ

Υφάσματα κουρτίνας σε διάφορα απαλά χρώματα.
Curtain fabrics with embossed pattern in several colour shades.
38.00€ 28.00€/m

tu280cm

Αποκλειστικό για έπιπλα, κατάλληλο για πολύ
σκληρή καθημερινή χρήση, με συντελεστή
αντοχής στην τριβή 100.000 Martindale*. Σε
μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
Διάφανη Voile 5.50€

Τop quality velvet, exclusively for furniture,
with outstanding abrasion resistance
100.000 Martindale*.
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Ημιδιάφανη με σχέδιο 22.00€

15.00€/m tu300cm

ΡΑΨΙ Μ Ο Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν
Σε δικό μας εργαστήριο στελεχωμένο με
έμπειρα άτομα.

* Μονάδα μέτρησης συντελεστή.
Coefficient measurement unit.

30.00€ 19.00€/m

3.60€/m tu300cm

tu140cm

Curtain professional sewing by our own
experienced seamstresses.

ΥΦΑ Σ Μ Α TA Σ AT I N E

BLACKOUT

Για κουρτίνες σε μεγάλη ποικιλία χρώματων.
For curtains in many colours.

Aντιηλιακή κουρτίνα σε 54 χρώματα.

36.00€ 26.00€/m

28.00€ 21.00€/m

tu280cm

Blackout curtain in 54 colours.
tu280cm

Με μόνο

3.50€/m

Μέτρημα και κρέμασμα με επιπρόσθετη επιβάρυνση.
Measuring and hanging with extra charge.
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sale
ΣΕΤ ΥΠΝΟΥ
CANNON USA
Πασίγνωστα είδη φημισμένα για την ποιότητα
και αντοχή τους.
Quality bedding for a good night’s sleep.

Set Twin
60.00€

44.00€

Ά λλα μεγέθ η/O t her si zes

Set Queen 75.00€ 55.00€
Set King 88.00€ 59.00€

M Α Ξ Ι Λ Α Ρ Ι Α & Κ Ο Υ Ϊ ΛΤ C A N N O N U S A
Moναδική ποιότητα και απαλότητα, σε διάφορα μεγέθη
και υλικά όπως πούπουλα, μεταξοβάμβακας, latex κλπ.
Quilts and pillows of umatched quality and softness, in various sizes
and materials such as feathers, kabok, latex etc.

K O Υ Β Ε Ρ Τ Ε Σ & Ρ Ι Χ ΤΑ Ρ Ι Α
Tης Biederlack Γερμανίας. 100% polyester σε επιλογή χρωματισμών.

Koυΐλτ Twin
78.00€

100% polyester Βiederlack blankets & throws from Germany in a
choice of colours.

58.00€

Κουβέρτα/Blanket 220Χ240cm 100.00€ 69.00€

Ά λ λα μ εγέθ η /O t h e r s ize s

Set Queen 105.00€ 75.00€
Set King 120.00€ 85.00€

Dots & Stripes

Ριχτάρι/Throw 150Χ200cm 60.00€ 42.00€

ΑΣ!
Ρ
Ο
Φ
Σ
Η ΠΡΟ

ΤΙΜ
Lurk Beige

M Α Ξ Ι Λ Α Ρ Ι Α & Κ Ο Υ Ϊ ΛΤ
BRINKHAUS
Γερμανικά προϊόντα της Brinkhouse με ασύγκριτα πλεονεκτήματα για
χαλαρή και υγεινή ξεκούραση.
Providing incomparably restful comfort with many high quality
features.

ΣΕΤ ΦΑΝΕΛΕΝΙΑ
ΣΕΝΤΟΝΙΑ
100% βαμβακερά σεντόνια με μαξιλαροθήκες σε
επιλογή χρωμάτων.
100% cotton flannel bedsheets in many colours.

Set Twin
53.00€

39.00€

Ά λ λα μ εγέθ η /O t h e r s ize s

Set Queen 66.00€ 49.00€
Set King 73.00€ 54.00€

Navy

24

Siracusa
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sale
ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΑ CANNON

Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Α Κ Α ΛΥ Μ Μ ΑΤΑ

Απαλά και απορροφητικά, από ανώτερης ποιότητας Αιγυπτιακό βαμβάκι, σε
μεγέθη για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Για σχεδόν κάθε καναπέ ή πολυθρόνα, σε επιλογή χρωματισμών.
Πολύ εύκολη τοποθέτηση.

Soft and absorbent, crafted from pure Egyptian cotton, in sizes for all members
of the family.

Fitting to almost any sofa or armchair, in choice of colours.

89.00€

Kαναπές/Sofa: 70.00€

59.00€

49.00€
35.00€

Πολυθρ./Αrmchair: 50.00€

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΚΟΥΖΙΝΑΣ
CANNON USA
Διατηρούν την απαλότητα και απορροφητικότητα τους για χρόνια! Από γνήσιο Αιγυπτιακό βαμβάκι, ό,τι καλύτερο,
σε μεγάλη ποικιλία επιλογών.

XAΛAKIA ΜΠΑΝΙΟΥ

With lasting softness and absorbancy, from pure Egyptian cotton, in a large choice of colours.

Δύο όψεων σε διάφορα χρώματα.
Double sided in various colours.
14.00€

Σετ κουζίνας 10.00€

7.00€ 1 τεμάχιο

Σετ κουζίνας 25.00€
3 τεμάχια

19.00€

9.75€

Ρ Ι Χ ΤΑ Ρ Ι Α
Επιλογή διαστάσεων και χρωμάτων.
Throws in choice of colours and sizes.
Σετ κουζίνας 25.00€
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19.00€ 3 τεμ.

Σετ κουζίνας 25.00€

19.00€ 3 τεμ.

Kαναπές/Sofa: 55.00€ 35.00€
Πολυθρ./Αrmchair:35.00€ 25.00€
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Roller blinds σε ειδικές τιμές...
Μέχρι και 50% χαμηλότερα!
Με τους πιο αξιόπιστους μηχανισμούς, τοποθετημένα από έμπειρα
συνεργεία μας σε ότι χρώμα, υλικό και διαστάσεις μας ζητήσετε.
Διαθέτουμε μια πραγματικά απίστευτη ποικιλία υφασμάτων για επιλογή,
σε τιμές που μόνο εμείς μπορούμε να προσφέρουμε.

www.charilaosstavrakis.com

Καταστ ή ματα Λευκω σίας α νο ικ τά κα ι Κυρ ια κές τον Ν ο έμβ ρ ιο και Δε κέ μβριο

Ωράριο καταστημάτων
Δευτ - Τρι - Πεμ - Παρ: 9.00 - 19.00
Τετάρτη: 9.00 - 13.00 Σάββατο: 9.00 - 18.00

ΣΗΜ: Όλες οι προσφορές του φυλλαδίου ισχύουν μέχρι 15 Δεκεμβρίου
ή μέχρι εξαντλήσεως του στοκ. Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για
τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις.

Λευκωσία: Λεωφ. Γρ. Διγενή 27-29, Τηλ: 22 898000
Λεμεσός: Λεωφ. Μακαρίου 175, Τηλ: 25 353288
Λάρνακα: Λεωφ. Μακαρίου 14, Τηλ: 24 656965

Opening hours
Mon - Tue - Thu - Fri: 9.00 - 19.00
Wednesday: 9.00 - 13.00 Saturday: 9.00 - 18.00

NOTE: All offers within this leaflet are valid until 15th of December or
while stocks last. The company bears no responsibility for any printing
errors or omissions.

Νicosia: 27-29 Dighenis Avenue Τel: 22 898000
Limassol: 175 Μakarios Avenue Τel: 25 353288
Larnaca: 14 Μakarios Avenue Τel: 24 656965

E N T I R E LY
HANDMADE
Handcrafted Rug Collections
Коллекции ковров ручной работы

EVER UNIQUE!
High level, graceful, handmade
rugs, the outcome of precise
and laborious work by
reputable weavers. A sound
investment often bestowed as
a priceless heirloom to
upcoming generations
because of their ever growing
artistic value.
l With a deep knowledge accumulated
from decades of experience we created
some spectacular collections of fine and
exclusive handmade rugs, thoroughly
chosen because of their craftsmanship
and design integrity.
l Every single item is entirely handmade
with the best materials and certified for
its quality and authenticity.

КАЖДЫЙ
УНИКАЛЕН!
Высококачественные, изящные
ковры ручной работы - это
результат тщательной и
кропотливой работы уважаемых
ткачей. Покупка такого
шедевра ручной работы – это не
только отличная инвестиция,
но и бесценная реликвия и дар
грядущим поколениям из-за их
постоянно растущей
художественной ценности.

l For our handmade rug collections we

l Опираясь на глубокие знания и

only select 100% genuine handmade

накопленный за многие годы кропотливой

items, either by personal visits to the

работы опыт, мы создали несколько

areas of manufacture, no matter how

впечатляющих коллекций тонких и

remote or distant they may be, or

эксклюзивных ковров ручной работы,

through a network of expert collabora-

тщательно отобрав их, согласно строгим

tors.

критериям мастерства и целостности
дизайна.

l You can discover more about our
commitment to quality, craftsmanship,

l Каждый предмет коллекции выполнен из

design and service with a visit to our

лучших высококачественных материалов и

collections in our showrooms in Nicosia,

исключительно вручную и имеет личный

Limassol and Larnaca.

сертификат качества и подлинности.
l Каждый ковёр, представленный в наших
коллекциях, перед тем как выставить его
среди других 100% оригинальных предметов
ручной работы, мы тщательно выбираем
либо путем личных визитов
непосредственно к мастерам
производства, независимо от того,
насколько они удалены , или через
проверенную сеть экспертов-соавторов.
l Вы можете больше узнать о нас, о наших
сертификатах качества, о мастерах, о
дизайнах, посетив наши коллекции в
салонах Никосии, Лимассола и Ларнаки.

1

MODERN TIMES
Τhe art of handmade rug extends beyond traditional motifs,
exploring new ways of inspiration. Yet, despite new
expressive forms taking their cue from the world of abstract
art, these contemporary rugs maintain their fine craftsmanship through the same acclaimed traditional methods of
weaving, combined with the highest quality materials. Our
extensive array of modern designs are perfectly tailored to
your present day style.
СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ
Искусство современного ручного коврового производства и
дизайна выходит за рамки традиционных мотивов, исследуя
новые способы вдохновения. Несмотря на то, что новые
выразительные формы берут свое отражение в мире
современного искусства абстракции, эти ковры по-прежнему
являются экземплярами безупречного мастерства.
Достигается это благодаря неуклонному следованию
традиционным методам плетения в сочетании с
материалами самого высокого качества. Наш обширный
выбор современных дизайнов отлично подойдёт для вашего
стиля.

2

3

EVERLASTING DESIGNS
The hand woven kilim. While being around for centuries,
its minimalist geometrical patterns make a perfect fit
for a modern design, adding a cosy and lively atmosphere
to your home. Choose your own kilim from our big
collection at an affordable price.
БЕСКОНЕЧНЫЕ УЗОРЫ
Рукотканный килим. Ориентируясь на вековые
традиции, его минималистские геометрические узоры
идеально подходят для современного дизайна, добавляя
уютную и живую атмосферу в каждый дом. Выбирайте
свой собственный килим из нашей большой коллекции по
доступной цене.

H A N D M A D E K I L I M S AT
SPECIAL PRICES
From 100% pure wool and cotton in many designs
and colours. Each item comes with a Certificate of
Authenticity.
РУЧНЫЕ КОВРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ
ЦЕНАМ
Из 100% чистой шерсти и хлопка, широчайший
выбор дизайна и цветовой гаммы, наличие
сертификата подлинности.
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DESIGN INTEGRITY
Expertly woven in vivid colours and remarkably
detailed patterning, each piece conveys a long and
proud tradition of weaving that stems rugs of unparalleled quality and beauty. Discover your own masterpiece from our large collections and treasure it forever.
Ц Е Л О С Т Н О С Т Ь У ЗО РА
Яркие ковры, сотканные в сочной цветовой гамме, с
замечательно детализированными узорами, где
каждый фрагмент передает долгую историю
традиционного плетения. Мы предоставляем вашему
вниманию ковры непревзойденного качества и
красоты. Откройте для себя свой шедевр из наших
больших коллекций и станьте владельцем этого
сокровища.
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M A R V E LO U S Q UA L I T Y
Naien are amongst the most beautiful handmade
rugs in the world. They are available in various
classifications according to their knot density - the
higher the better. The use of superior materials and
refined craftsmanship ensure that these highly
coveted masterpieces have a long lifetime and
make an excellent investment. Come, explore our
collections and get your own Naien at the best
possible price!
И З У М И Т Е Л Ь Н О Е К АЧ Е С Т В О
Килимы Найен являются одними из самых красивых
ковров ручной работы в мире. Они доступны в
разных классификациях в зависимости от
плотности их узлов - чем выше, тем лучше.
Использование превосходных материалов и
изысканное мастерство гарантируют долгую
жизнь желанному шедевру и обеспечат отличные
инвестиции. Приходите, рассмотрите и оцените
наши коллекции и получите свой собственный Найен
по наилучшей цене!

HANDMADE PERSIAN RUGS
I N G R E AT VA R I E T Y AT YO U R
DISPOSAL
An extraordinary source of authentic and
genuine collectible pieces from a wide
spectrum of Persian handmade rug categories
including Tabriz, Bidjar, Yazd, Shiraz, Mud,
Heriz, Isfahan, Kashan, Naien and more. A
truly massive range. Available at our
showrooms.
ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСИДСКИЕ
КО В Р Ы Р У Ч Н О Й РА Б ОТ Ы В
БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
К вашим услугам экстраординарное собрание
аутентичных и подлинных коллекционных
произведений из широкого спектра персидских
ковров ручной работы, включая Тебриз,
Биджар, Йезд, Шираз, Мад, Гериз, Исфахан,
Кашан, Найен и другие. Действительно
широчайший диапазон, который доступен в
наших салонах.
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PURE SILK
Pure silk rugs are always exclusive and most sought after. Their fine and strong silk fibres allow
more knots per square inch thus offering a clearer pattern with more detail and refinement. Silk
also provides beautiful sheen, a focal point for any home application.
ШЕЛКОВОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ
Натуральные шелковые ковры всегда эксклюзивны и очень востребованы. Их тонкие, но сильные
шелковые волокна позволяют делать гораздо больше узлов на квадратный дюйм, тем самым
предлагая более четкую картину с большей детализацией и изысканностью. Шёлковые нити
также обеспечивают прекрасный блеск, чётий фокус и нежнейший оттенок в разнообразной
цветовой гамме. Такой килим сможет эффектно дополнить любой интерьер вашего дома.
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LUXURIOUS REFINEMENT
Prized for their special quality and delicate craftsmanship, Buchara rugs are distinguished by their characteristic octagonal, rhomboid or yomut patterns. They
are densely woven and made from pure wool and silk,
in deep. rich colours. Constantly on demand, they are
available in wide colour and size choices, at excellent
prices.
РОСКОШНАЯ ИЗЫСКАННОСТЬ
Ковры Бучары признаны и известны во всём мире за их
особое качество и тонкое мастерство исполнения.
Они всегда востребованы и всегда в трэнде. Они
примечательны характерными восьмиугольными,
ромбовидными или юмовыми узорами, сотканы
плотным сплетением из чистой шерсти и шелка, с
использованием глубокой и богатой гаммы цветов. В
наших коллекциях эти ковры доступны в широком
ассортименте цвета и размеров и по отличным
ценам.
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Νicosia: 27-29 Dighenis Avenue Τel: 22 898000 Limassol: 175 Μakarios Avenue Τel: 25 353288
Larnaca: 14 Μakarios Avenue Τel: 24 656965
Никосия: Дигенис Авеню 27-29 Τел: 22 898000 Лимассол Проспект Макариоса 175 Τел: 25 353288
Ларнака Проспект Макариоса 14 Тел: 24 656965

