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// Soho καναπές - κρεβάτι τριθέσιος

14601 / 14638 / 14620 / Soho καναπές-κρεβάτι τριθέσιος, σε 3 χρώματα, Υ81x201x90εκ.

Soho καναπές-κρεβάτι τριθέσιος επενδυμένος με ύφασμα. Με ξύλινα πόδια. 
Κατάλληλος για το καθιστικό σας, για ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματικούς χώρους κ.ά.
Μπορεί να γίνει και κρεβάτι με μία κίνηση.
Διαστάσεις: Υ81x201x90εκ. / Ύψος καθίσματος: 41εκ. / Βάθος καθίσματος: 55εκ.
Διαστάσεις κρεβατιού: 180εκ. μήκος & 120εκ. πλάτος / 
Χρώματα: καφέ-μπεζ, ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι

14601 καφέ-μπεζ

14638 ανοιχτό γκρι

14620 σκούρο γκρι

369,20 €
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// Flex καναπές γωνιακός

14622 / 14605 / 14602 / Flex καναπές γωνιακός, σε 3 χρώματα, Υ83x197x137εκ.

Flex καναπές γωνιακός επενδυμένος με ύφασμα. Ρυθμίζεται πανεύκολα, ώστε η γωνία να είναι αριστερά, 
δεξιά ή στη μέση με την βοήθεια ενός σκαμπώ. Με ξύλινα πόδια. Κατάλληλος για το καθιστικό σας, 
για ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματικούς χώρους κ.ά.
Διαστάσεις: Υ83x197x137εκ. / Ύψος καθίσματος: 40εκ. / Βάθος καθίσματος: 50εκ.
Διαστάσεις σκαμπώ: Υ40x56x56εκ. / Χρώματα: καφέ-μπεζ, ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι

14622 καφέ-μπεζ

14605 ανοιχτό γκρι 14602 σκούρο γκρι

369,20 €
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17885 μουσταρδί

14632 σκούρο γκρι

// Tokyo καναπές - κρεβάτι τριθέσιος

14632 / 17885 / Tokyo καναπές-κρεβάτι τριθέσιος, σε 2 χρώματα, Υ82x181x91εκ.

Tokyo καναπές-κρεβάτι τριθέσιος επενδυμένος με ύφασμα. Με ξύλινα πόδια. Μπορεί να γίνει και 
κρεβάτι με μία κίνηση. Κατάλληλος και για φοιτητικό σπίτι, για ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.ά.
Διαστάσεις: Υ82x181x91εκ. / Ύψος καθίσματος: 41εκ. / Βάθος καθίσματος: 56εκ.
Διαστάσεις κρεβατιού: 180εκ. μήκος & 110εκ. πλάτος / Χρώματα: σκούρο γκρι, μουστραρδί

minimal 
design

new

269,80 €
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// Rome καναπές - κρεβάτι διθέσιος

16508 / Rome καναπές-κρεβάτι διθέσιος, σκούρο γκρι, Υ81x120x52εκ.

Rome καναπές-κρεβάτι διθέσιος επενδυμένος με ύφασμα. Με ξύλινα πόδια. Μπορεί να γίνει και κρεβάτι με 
μία απλή κίνηση. Κατάλληλος για το καθιστικό σας, για ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματικούς χώρους κ.ά. 
Διαστάσεις: Υ81x120x52εκ. / Ύψος καθίσματος: 42εκ. / Βάθος καθίσματος: 52εκ.
Διαστάσεις κρεβατιού: 190εκ. μήκος & 120εκ. πλάτος / Χρώμα: σκούρο γκρι

376,30 €
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// Stockholm πολυθρόνα - κρεβάτι

17786 / 17793 / 17902 / 17828 / 17899
Stockholm πολυθρόνα-κρεβάτι, σε 5 χρώματα, Υ90x76x81εκ.

Stockholm πολυθρόνα-κρεβάτι επενδυμένη με ύφασμα. Κατάλληλη και για φοιτητικό σπίτι, για 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματικούς χώρους κ.ά. Μπορεί να γίνει και κρεβάτι με μία απλή 
κίνηση. 
Ύψος καθίσματος: 42εκ. / Βάθος καθίσματος: 52εκ. / Διαστάσεις: Υ90x74x81εκ. / Διαστάσεις 
κρεβατιού: 190εκ. μήκος & 76εκ. πλάτος / Χρώματα: μουσταρδί, μπλε, πράσινο, γκρι, ροζ

17899 γκρι

17793 ροζ

17902 μπλε

17786 πράσινο 17828 μουσταρδί

248,50 €

γίνεται κρεβάτι
με μία κίνηση!

new
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// Flex πολυθρόνα - κρεβάτι

17841 ροζ

new

17794 / 17841 Flex πολυθρόνα-κρεβάτι, σε 2 χρώματα, Υ62x74x80εκ.

Flex πολυθρόνα-κρεβάτι επενδυμένη με ύφασμα. Απλή, αλλά κομψή εναλλακτική λύση, όταν οι καναπέδες-
κρεβάτι πλήρους μεγέθους δεν είναι επιλογή. Μπορεί να γίνει και κρεβάτι με μία απλή κίνηση.
Ιδανική για παιδικά δωμάτια, φοιτητικά σπίτια, κήπους, κ.ά. ή οπουδήποτε αλλού ο χώρος σας είναι 
περιορισμένος. Διαστάσεις: Υ62x74x80εκ. / Ύψος καθίσματος: 25εκ. / Βάθος καθίσματος: 46εκ.
Διαστάσεις κρεβατιού: 212εκ. μήκος & 74εκ. πλάτος / Χρώματα: μπλε, ροζ

163,30 €

17794 μπλε

γίνεται κρεβάτι
με μία κίνηση!
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// Madrid πολυθρόνα - κρεβάτι

16506 / Madrid πολυθρόνα-κρεβάτι, μαύρη, Υ82x122x92εκ.

Madrid  πολυθρόνα-κρεβάτι επενδυμένη με ύφασμα. Mε μεταλλικά πόδια τύπου φουρκέτα.
Κατάλληλη και για φοιτητικό σπίτι, για ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματικούς χώρους κ.ά.
Μπορεί να γίνει και κρεβάτι με μία απλή κίνηση.
Διαστάσεις: Υ92x100x91εκ.  / Ύψος καθίσματος: 41εκ. / Βάθος καθίσματος: 51εκ.
Διαστάσεις κρεβατιού: 190εκ. μήκος & 120εκ. πλάτος / Χρώμα: μαύρο.

284 €

γίνεται κρεβάτι
με μία κίνηση!
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// Barcelona πολυθρόνα - κρεβάτι

16512 / 16513 / Barcelona πολυθρόνα-κρεβάτι, καπιτονέ, σε 2 χρώματα, Υ83x106x92εκ.

Barcelona πολυθρόνα-κρεβάτι επενδυμένη με ύφασμα με τεχνοτροπία καπιτονέ. Κατάλληλη και για 
φοιτητικό σπίτι, για ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματικούς χώρους κ.ά.
Μπορεί να γίνει και κρεβάτι με μία απλή κίνηση.
Διαστάσεις: Υ83x106x92εκ. / Ύψος καθίσματος: 41εκ. / Βάθος καθίσματος: 51εκ.
Διαστάσεις κρεβατιού: 190εκ. μήκος & 106εκ. πλάτος / Χρώματα: σκούρο ροζ, πράσινο.

16512 σκούρο ροζ

16513 πράσινο το κάλυμμα 
βγαίνει & πλένεται

312,40 €
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// Berlin πολυθρόνα - κρεβάτι

14604 / 14640 / 15414 / 15431 Berlin πολυθρόνα-κρεβάτι, σε 4 χρώματα, Υ92x100x91εκ.

Berlin πολυθρόνα-κρεβάτι επενδυμένη με ύφασμα. Κατάλληλη και για φοιτητικό σπίτι, για 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματικούς χώρους κ.ά. Μπορεί να γίνει και κρεβάτι με μία κίνηση.
Ύψος καθίσματος: 42εκ. / Βάθος καθίσματος: 51εκ. / Διαστάσεις: Υ92x100x91εκ.
Διαστάσεις κρεβατιού: 190εκ. μήκος & 105εκ. πλάτος / 
Χρώματα: σκούρο γκρι, πετρόλ, γαλάζιο, φουξ

14604 σκούρο γκρι 14640 πετρόλ

15414 γαλάζιο 15431 φουξ

γίνεται κρεβάτι
με μία κίνηση!

284 €
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15421 γκρι

15418 γαλάζιο15433 μουσταρδί

// Osaka πολυθρόνα πολυμορφική

15421 / 15433 / 15418 / Osaka πολυθρόνα πολυμορφική, σε 3 χρώματα, Υ81x95x86εκ.

Osaka πολυθρόνα πολυμορφική επενδυμένη με ύφασμα, υψηλής ποιότητας και αισθητικής.
Δυο πολυθρόνες, γίνονται 1 κρεβάτι. Αν τις τοποθετείσετε δίπλα δίπλα έχετε ένα καναπέ.
Κατάλληλη για το μοντέρνο σπίτι, για φοιτητικό σπίτι, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματικούς χώρους κ.ά.
Ύψος καθίσματος: 40 εκ. / Βάθος καθίσματος: 56 εκ. / Διαστάσεις: Υ81x95x86εκ. / 
Χρώματα: γκρι, γαλάζιο, μουσταρδί

198,80 €
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14613 καφέ-μπεζ

14614 σκούρο γκρι 14635 ανοιχτό γκρι

// Paris πολυθρόνα

14613 / 14614 / 14635 / Paris πολυθρόνα, σε 3 χρώματα, Υ78x75x78εκ.

Paris πολυθρόνα επενδυμένη με ύφασμα. Με ξύλινα πόδια. 
Κατάλληλη για το καθιστικό σας, για ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματικούς χώρους κ.ά.
Ύψος καθίσματος: 42εκ. / Βάθος καθίσματος: 51εκ. / Διαστάσεις:  Υ78x75x78εκ.
Χρώματα: καφέ-μπεζ, ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι

διαχρονικό
design

188,86 €



13

15437 πράσινο

15426 ροζ

15415 γαλάζιο

// London πολυθρόνα

15437 / 15415 / 15426 / London πολυθρόνα, σε 3 χρώματα, Υ82x61x75εκ.

London πολυθρόνα επενδυμένη με ύφασμα. Υπέροχο στυλ και κομψό, διαχρονικό design.
Εξαιρετική ποιότητα, κατάλληλη για το σύγχρονο σπίτι, αλλά και για επαγγελματικούς χώρους
(ξενοδοχεία, καφέ κ.ά.).
Ύψος καθίσματος: 42 εκ. / Βάθος καθίσματος: 51 εκ. / Διαστάσεις: Υ82x61x75εκ.
Χρώματα: πράσινο, ροζ, γαλάζιο

Paris πολυθρόνα επενδυμένη με ύφασμα. Με ξύλινα πόδια. 
Κατάλληλη για το καθιστικό σας, για ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματικούς χώρους κ.ά.
Ύψος καθίσματος: 42εκ. / Βάθος καθίσματος: 51εκ. / Διαστάσεις:  Υ78x75x78εκ.
Χρώματα: καφέ-μπεζ, ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι

127,80 €
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Υφασμάτινο σκαμπώ με ξύλινα πόδια / Διαστάσεις: Υ44xØ30εκ. / 17,05 €

Υφασμάτινο σκαμπώ με ξύλινα πόδια / Διαστάσεις: Υ37x50x27εκ. / 27,90 €

16146

// Σκαμπώ

16120 16079 16100

14211

16498

16478 16496 16503

16505

16078 16089 16097 16117
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Σκαμπώ με αποθηκευτικό χώρο / Διαστάσεις: Υ36x76x38 εκ. / 34,10 €

14130 / Σετ 3 σκαμπώ στρόγγυλα με αποθηκευτικό χώρο, από ξύλο & γαλβανιζέ μεταλλική βάση
 / Διαστάσεις: Υ52x40εκ. & Υ46,5x33,5εκ. & Υ42x27εκ. / 117,15 €

11679 / Σκαμπώ γούνινο λευκό, Υ45εκ. / 27,90 €

11679

14191 / 14218 / 14187 / Σκαμπώ υφασμάτινο, με ξύλινα πόδια / Διαστάσεις: Υ42x35εκ. / 51,15 €

16104 16149

16092

16145

16135

1421814191
14130

14187

κάθεται πάνω
1 ενήλικας 
ή 2 παιδιά
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11523 / 11524 / 11525 / Oslo καρέκλα πλαστική με 4 ξύλινα πόδια / 25,58 €

11700 / Τραπέζι ξύλινο στρόγγυλο, ανάγλυφο, με 3 πόδια / Διαστάσεις: Υ42xØ49εκ. / 25,58 €

11699 / Τραπέζι ξύλινο στρόγγυλο, ανάγλυφο, με 3 πόδια / Διαστάσεις: Υ42xØ40εκ. / 20,93 €

11698 / Oslo τραπέζι ξύλινο στρόγγυλο, με 4 πόδια / Διαστάσεις: Υ72xØ60εκ. / 59,68 €

11524 λευκό 11523 γκρι

11698 11700 - 11699

11525 μαύρο

// Καρέκλες - Τραπέζια

16247 / Τραπεζάκι στρογγυλό ξύλινο με 3 πόδια / Διαστάσεις: Υ30xØ30εκ. / 12,40 €

16247

τραπεζάκια - κομοδίνα
με ανάγλυφο σχέδιο
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// Τραπέζια - Τραπεζάκια

17831 / Τραπεζάκι βοηθητικό ξύλινο τετράγωνο, με μεταλλικά πόδια / Διαστάσεις: Υ53x45x45εκ. / 46,50 €

17900 / Τραπέζι ξύλινο, με 4 πόδια / Διαστάσεις: Υ75x120x70εκ. / 131,75 €

17837 / Τραπεζάκι βοηθητικό ξύλινο στρογγυλό, με μεταλλικά πόδια / Διαστάσεις: Υ51x60x45εκ. / 49,60 €

17837 1783117900

new

16509 / Τραπεζάκι σαλονιού ξύλινο / Διαστάσεις: Υ45x90x60εκ. / 69,75 €

16510 / 16511 / Τραπέζι μεταλλικό τετράγωνο / Διαστάσεις: Υ41x40x40εκ. / 60,45 €

16507 / Τραπεζάκι σαλονιού ξύλινο / Διαστάσεις: Υ40x60x40εκ. / 54,25 €

16511 μαύρο

16510 λευκό

16509

16507
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// Τραπεζάκια μεταλλικά

15888 χρυσό

14212 μαύρο 14208 λευκό

16493 / 16500 / 16499 / 16490 / 17409 / 17411 / Τραπεζάκι μεταλλικό 
στρογγυλό, πτυσσόμενο με επιφάνεια δίσκο / Χρώματα: λευκό, κίτρινο, πράσινο, μαύρο, γαλάζιο, 
ροζ / Διαστάσεις: Υ25xØ42εκ. / 21,70 €

14212 / 15888 / 14208 / Τραπέζι μεταλλικό στρογγυλό / Χρώματα: λευκό, μαύρο, χρυσό 
/ Διαστάσεις: Υ57xØ45εκ. / 66,65 €

industrial 
design

16493 
κίτρινο

17411
ροζ 17409

γαλάζιο

16490
λευκό

16500
πράσινο

16499
μαύρο

new
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16383 μαύρο16407 κόκκινο16411 λευκό

16411 / 16407 / 16383 / Τραπεζάκι-κομοδίνο λευκό μεταλλικό με συρτάρι / 
  Διαστάσεις: Υ60x40x40εκ. / 80,60 €

16450 / 16453 / Διαστάσεις: Υ75x120x80εκ. / 93 €

16474 / 16473 / Διαστάσεις: Υ75x140x80εκ. / 116,25 €

16440 / 16446 / Διαστάσεις: Υ75x160x80εκ. / 131,75 €

16453 / 16473 / 16440
σφένδαμος

16450 / 16474 / 16446
γκρι

πολύ στιβαρή
κατασκευή
για το σπίτι

για το γραφείο
για την αποθήκη

// Τραπεζάκια - τραπέζια μεταλλικά

Τραπέζι-γραφείο με μεταλλικό σκελετό 
& πόδια, γκρι (επιφάνεια μελαμίνης) / 
Μελαμίνη: απόχρωση σφενδάμου 
(μελαμίνη 18mm), γκρι (μελαμίνη 25mm)
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16747 χρυσό16744 ασημί16754 μαύρο

16716 ροζ16753 γκρι16739 λευκό

// Τραπεζάκια - κομοδίνα

16754 / 16744 / 16747 / Κομοδίνο-τραπέζι μεταλλικό 2 επιπέδων 
/ Χρώματα: μαύρο, ασημί, χρυσό / Διαστάσεις: Υ50x40x35εκ. / 51,15 €

16739 / 16753 / 16716 / Κομοδίνο πολυτελές με 3 συρτάρια
/ Χρώματα: λευκό, γκρι, ροζ / Διαστάσεις: Υ55x40x40εκ. / 218,68 €

new
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16696 χρυσό

16697 χρυσό

17954

16763 μαύρο

16738 μαύρο

16738 / 16697 / Τραπέζι - κομοδίνο μεταλλικό στρογγυλό, με μαρμάρινη επιφάνεια
/ Χρώματα: μαύρο, χρυσό / Διαστάσεις: Υ55xØ50εκ. / 171,82 €

17954 / Γραφείο Make up με καθρέφτη, συρτάρια και LED φωτισμό, 
/ Χρώμα: λευκό / Διαστάσεις: Υ150x60x40 / 186 €

16763 / 16696 / Τραπέζι - κομοδίνο μεταλλικό στρογγυλό, με μαρμάρινη επιφάνεια
/ Χρώματα: μαύρο, χρυσό / Διαστάσεις: Υ60xØ60εκ. / 195,25 €

υπέροχο 
design

new
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// Osaka διπλό κρεβάτι

17829 / Osaka διπλό κρεβάτι λευκό

Osaka κρεβάτι με κεφαλάρι και σκελετό επικαλυμμένα με ύφασμα βελούδινης υφής. Ο μοντέρνος 
σχεδιασμός του δημιουργεί ένα υπέροχο καταφύγιο υπνοδωματίου που αναδεικνύει την 
προσωπικότητα και το στιλ σας. Ο υπερυψωμένος σκελετός καθιστά εύκολο το καθάρισμα, ενώ 
μπορείτε με την προσθήκη των κατάλληλων κουτιών, να δημιουργήσετε επιπλέον αποθηκευτικό 
χώρο. Είναι κατασκευασμένο για στρώμα 160x200εκ. (δεν περιλαμβάνεται). 
Διαστάσεις κρεβατιού: 113 εκ ύψος, 176εκ. πλάτος και 222,5εκ. μήκος.  
Διαστάσεις κρεβατιού εσωτερικές: 32 εκ ύψος, 161,5εκ. μήκος & 201,5εκ. πλάτος / Χρώμα: λευκό

312,40 €

new
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// Soho κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο

15422 γαλάζιο

15434 ανοιχτό γκρι

15429 γκρι

15429 / 15422 / 15434 / Soho κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο, σε 3 χρώματα

Soho κρεβάτι επενδυμένο με ύφασμα. Με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, που ανοίγει με μια κίνηση.
Ένα ποιοτικό, καλαίσθητο και πρακτικό κρεβάτι για το σπίτι ή το ξενοδοχείο.
Διαστάσεις: Υ110x200x160εκ. πλάτος / Χρώματα: γαλάζιο, ανοιχτό γκρι, γκρι

πολύ στιβαρή & 
ποιοτική κατασκευή

461,50 €
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16732 χρυσό

16734 χρυσό

16741 μαύρο

16694 ασημί

// Κρεμάστρες

16694 / 16734 / Κρεμάστρα ρούχων μεταλλική, με μαύρη βάση / Χρώματα: ασημί, χρυσό 
 / Διαστάσεις: Υ170x50x30εκ. / 110,83 €

new

16741 / 16732 / Κρεμάστρα μεταλλική, με 2 θέσεις & μαύρη βάση
 / Χρώματα: μαύρο, χρυσό / Διαστάσεις: Υ185x46x46εκ. / 213,13 €
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new

Ανοιχτή κρεμάστρα-ντουλάπα. 
Εύκολη στη συναρμολόγηση 

αλλά και κατάλληλη για ρούχα, 
παπούτσια, καπέλα, τσάντες, 

ομπρέλες, κ.ά. 
Ιδανική για καταλύματα RBN, 

φοιτητικά σπίτια, κ.ά.

17479 / Κρεμάστρα-ράγα οργάνωσης ρούχων / Χρώμα: λευκό
 / Διαστάσεις: Υ160x80x51εκ. βάθος / 34,10 €

17397 / Κρεμάστρα-ράγα οργάνωσης ρούχων πλαστική / Χρώμα: μαύρο 
 / Διαστάσεις: Υ160x55x42εκ. βάθος / 15,50 €

17448 / Καλάθι κρεμαστό ντουλάπας / Χρώμα: μαύρο / Διαστάσεις: 19,5x28,5x26εκ. / 5,43 €

17479

17448

17397
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// Ράφια - Ραφιέρες

16128 / Ραφιέρα μεταλλική χρυσή με 1 ράφι / Διαστάσεις: Υ69x59x30 εκ. / 124,96 €

17450 / 17494 / Ραφιέρα επιτοίχια με 3 ράφια / Χρώματα: λευκό, μαύρο 
 / Διαστάσεις: Υ50x60x15εκ. βάθος / 27,13 €

16106 / 16111 / Επιτοίχιο καλάθι, μεταλλικό με 2 θέσεις / Χρώματα: λευκό, μαύρο 
 / Διαστάσεις: Υ35x25x10εκ. βάθος / 12,71 €

16128
16106 λευκό 16111 μαύρο

17494 
μαύρο

17450 
λευκό

new
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16703 / Ραφιέρα μεταλλική με 3 επίπεδα / Χρώμα: χρυσό / Διαστάσεις: Υ135x Ø30εκ. / 140,58 €

16713 / Ραφιέρα μεταλλική με 4 επίπεδα / Χρώμα: χρυσό / Διαστάσεις: Υ170x Ø36εκ. / 218,68 €

16727 / Επιτοίχιο ράφι στρογγυλό με 2 θέσεις / Χρώμα: μαύρο / Διαστάσεις: Ø37,5x14εκ. / 13,18 €

new
16727

1671316703
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17481 / 17451 / Ραφιέρα - βιβλιοθήκη με 4 επίπεδα / Χρώματα: λευκό, μαύρο 
/ Διαστάσεις: Υ147x35x35εκ. βάθος / 46,50 €

17480 / 17408 / Ραφιέρα - βιβλιοθήκη με 4 επίπεδα / Χρώματα: λευκό, μαύρο 
/ Διαστάσεις: Υ147x60x35εκ. βάθος / 38,75 €

17451
μαύρο

17481
λευκό

17480
λευκό

17408
μαύρο

// Ράφια - Ραφιέρες
new

industrial 
design
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// Ραφιέρες οργάνωσης ξύλινες

Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε στην είσοδο, στην κουζίνα, στο μπάνιο, στην αποθήκη, 
στην τραπεζαρία και όπου αλλού σας αρέσει.

14233 / Ραφιέρα ξύλινη, με 3 λευκά ράφια / Διαστάσεις: Υ72x29,5x28,5εκ. / 50,38 €

14216 / Ραφιέρα ξύλινη, με 4 λευκά ράφια / Διαστάσεις: Υ100x30x29εκ. / 58,13 €

14166 / Ραφιέρα ξύλινη, με 5 λευκά ράφια / Διαστάσεις: Υ127,5x29,5x29εκ. / 62 €

14233 14216 14166

10595 / Ξύλινη ραφιέρα καφέ, με 3 ραφάκια / Διαστάσεις: Y122x43x7εκ. / 40,30 €

10389 / Ξύλινη ραφιέρα λευκή με 3 ραφάκια / Διαστάσεις: Y122x43x7εκ. / 43,40 €

10595

10389ραφιέρα - 
σταντ προβολής



30

// Ραφιέρες

16133 / Ραφιέρα με 3 επίπεδα / Διαστάσεις: Υ105x100x36-26εκ. (βάση-κορυφή) / 85,25 €

12213 / Ξύλινη ραφιέρα λευκή με 4 ραφάκια / Διαστάσεις: Y111x42x34,7εκ. βάθος / 46,50 €

16087 / Ραφιέρα με 5 επίπεδα / Διαστάσεις: Υ180x100x36-20εκ. (βάση-κορυφή) / 109,34 €

16087 1613312213

industrial 
design

στιβαρή 
κατασκευή
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16486 / Ραφιέρα πλαστική με 4 ράφια γκρι / Διαστάσεις: Υ128x82x31εκ. / 18,45 €

16486

πανέξυπνη
ραφιέρα

// Διακόσμηση σπιτιού

17406 λευκό

17485 μαύρο

17486 βεραμάν

17487 μπεζ

17406 / 17485 / 17486 / 17487 / Αυτοκόλλητο διακοσμητικό ρολό με όψη μάρμαρο 
/ Χρώματα: λευκό, βεραμάν, μαύρο, μπεζ / Διαστάσεις: 60x100εκ. / 2,33 €

17484 / Αυτοκόλλητος καθρέφτης σε ρολό / Διαστάσεις: Υ100x200εκ. / Πάχος: 180mic / 27,13 €

αυτοκόλλητος
καθρέφτης

new

17484
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// Ραφιέρες μεταλλικές αναδιπλούμενες

17271 / Με 4 ράφια / Διαστάσεις: Υ126x72x36εκ. / 100,75 €

17252 / Με 5 ράφια / Διαστάσεις: Υ162x72x36εκ. / 111,60 €

17275 / Με 3 ράφια / Διαστάσεις: Υ87x72x36εκ. / 80,60 €

Ραφιέρα λευκή μεταλλική αναδιπλούμενη, με ρόδες. Κλείνει και ανοίγει με μία κίνηση.

17252 17271 17275

πτυσσόμενες, με ρόδες
συναρμολογούνται
με μία κίνηση!

ιδανικές και για καταστήματα
μετακινούνται εύκολα



33

15117 16344 16341

// Ραφιέρες μεταλλικές βαρέως τύπου

15117 / Ραφιέρα μεταλλική ΤΙΤΑΝ, με 4 ράφια / Διαστάσεις: Y200x200x50εκ. / 155 €

16435 / Ραφιέρα λευκή μεταλλική ενισχυμένη, με 5 ράφια / Διαστάσεις: Υ183x91,5x45,7εκ. / 120,90 €

16344 / Πλαίσιο πλαϊνό ραφιών ΤΙΤΑΝ (επέκταση) / Διαστάσεις: Υ200x50εκ. βάθος / 34,10 €

16341 / Σετ 2 τεμ. ράφι οριζόντιο ΤΙΤΑΝ (επέκταση)/ Διαστάσεις: μήκος 200x50εκ. βάθος / 25,58 €

βάρος έως 200 κιλά 
ανά ράφι!

μπορείτε να την επεκτείνετε κατά μήκος 
και να προσθέσετε ενδιάμεσα ράφια

16341

16
34

4

ΤΙΤΑΝ16435

συναρμολογούνται
πανεύκολα, χωρίς εργαλεία
τα ράφια μετακινούνται
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// Έπιπλά ΤV - Παπουτσοθήκες

16418 λευκό

16430 κίτρινο

16425 κόκκινο

16401 γαλάζιο

Έπιπλο TV-ντουλάπι, μεταλλικό, με 2 πόρτες / Διαστάσεις: Υ60x118x40εκ. / 120,70 €

industrial 
design
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16424 / 16400
λευκό

16400 / 16421 / Παπουτσοθήκη μεταλλική με 4 τμήματα / Διαστάσεις: Υ137,5x65,5x15,5εκ. / 166,14 €

15362 / Θήκη οργάνωσης για ζευγάρι παπουτσιών διάφορα χρώματα, σετ 6 τεμ. / 1,01 € /τεμ.

16423 / 16424 / Παπουτσοθήκη μεταλλική με 3 τμήματα / Διαστάσεις: Υ103,5x65,5x15,5εκ. / 108,50 €

16423 / 16421
μαύρο

έξυπνο!

industrial 
design

15362
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Ντουλάπα μεταλλική δίφυλλη, με 2 ράφια & ράβδο ανάρτησης για κρεμάστρες ρούχων
Διαστάσεις: Υ170x76x50εκ. / 156,20 €

16405
μαύρο

16434
μπλε

16388
λευκό

// Ντουλάπες μεταλλικές

16433 κίτρινο

με ράγα
για κρεμάστρες 
ρούχων

μετακινούνται
ράφια & ράγα

ιδανική για
φοιτητικά σπίτια

AirBNB
ενοικιαζόμενα
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Ντουλάπα μεταλλική δίφυλλη, με 2 ράφια / Διαστάσεις: Υ102x80x40εκ. / 142 €

16419
λευκό

16408
μαύρο

16409
κίτρινο

16397
κόκκινο

16436 μπλε

μετακινούνται
τα ράφια
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16415 γκρι

16412 λευκό16393 ανοιχτό γκρι

16415 / Ντουλάπα γκρι μεταλλική δίφυλλη, με κλειδαριά, με 1 μεγάλο ράφι και 3 επιπλέον
 ράφια που προσαρμόζονται & ράβδο ανάρτησης / Διαστάσεις: Υ185x90x45εκ. / 213 €

16393 / 16412 / Ντουλάπα μεταλλική δίφυλλη, με κλειδαριά, με 4 ράφια που προσαρμόζονται
 / Διαστάσεις: Υ185x90x40εκ. / 170,40 €

// Ντουλάπες μεταλλικές

μετακινούνται
τα ράφια

μπαλκονιού
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16415 / Ντουλάπα γκρι μεταλλική δίφυλλη, με κλειδαριά, με 1 μεγάλο ράφι και 3 επιπλέον
 ράφια που προσαρμόζονται & ράβδο ανάρτησης / Διαστάσεις: Υ185x90x45εκ. / 213 €

16393 / 16412 / Ντουλάπα μεταλλική δίφυλλη, με κλειδαριά, με 4 ράφια που προσαρμόζονται
 / Διαστάσεις: Υ185x90x40εκ. / 170,40 €

16463

08873

08873 / Ερμάριο με 10 πόρτες & κλειδαριές / Διαστάσεις: Υ195x78x44εκ. / 333,25 €

16463 / Ντουλάπα μεταλλική με 4 τμήματα & κλειδαριές / Διαστάσεις: Υ180x60x50εκ. / 248 €

για γυμναστήρια
εργασιακούς χώρους 

(αποδυτήρια) 
& για φύλαξη αποσκευών 

(ξενοδοχεία, ΑirBNB κ.ά)

για γυμναστήρια
εργασιακούς 
χώρους 
(αποδυτήρια)

// Ντουλάπες μεταλλικές



40

// Συρταριέρες μεταλλικές

16384 / Συρταριέρα γραφείου, μεταλλική, λευκή, με στρογγυλεμένες γωνίες, 3 συρτάρια 
 & κλειδαριά / Διαστάσεις: Υ60x40x50εκ. / 170,50 €

16406 λευκό

16389 λευκό

16395
κόκκινο

16410
μαύρο

16384

16389 / 16429 / 16391 / Συρταριέρα γραφείου, μεταλλική με 3 συρτάρια  
  Διαστάσεις: Υ48,6x28x41εκ. / 74,40 €

16406 / 16410 / 16395 / Συρταριέρα μεταλλική με 5 συρτάρια / Διαστάσεις: Υ69x28x41εκ. / 86,80 €

16391
κόκκινο

16429
μαύρο

υπέροχες
καμπύλες

συρταριέρες
γραφείου

στο κάτω συρτάρι 
μπορούν να μπουν 
κρεμαστοί φάκελοι 

ή τσάντες

συρταριέρa
γραφείου
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16392 / Συρταριέρα κρεμαστών φακέλων γκρι, με κλειδαριά 
 & 3 συρτάρια / Διαστάσεις: Υ103,1x46x62εκ. / 201,50 €

04731-04732 / Comix κρεμαστοί φάκελοι F/C / Διαστάσεις: Υ24,5x40,5εκ. / 0,93 €

16386 / Συρταριέρα κρεμαστών φακέλων γκρι, με κλειδαριά
 & 4 συρτάρια / Διαστάσεις: Υ133,1x46x62εκ. / 255,75 €

16385 / Συρταριέρα λευκή μεταλλική με 3 συρτάρια & κλειδαριά / Διαστάσεις: Υ60x39x50εκ. / 131,75 €

16390 / Συρταριέρα κρεμαστών φακέλων γκρι, με κλειδαριά 
 & 2 συρτάρια / Διαστάσεις: Υ73,1x46x62εκ. / 150,35 €

04146 έως 04150 / Comix κρεμαστοί φάκελοι Α4 / Διαστάσεις: Υ24,3x31,9εκ. / 0,85 €

16390

16392

16386

// Συρταριέρες κρεμαστών φακέλων Α4/FC

16385

04148
μπλε

04147
κόκκινο 

04146
κίτρινο

04150
γκρι

04149
πράσινο

04731
μπλε

04732
γκρι

συρταριέρa
γραφείου

μεταλλικές
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// Γραφεία home offi ce

14266 / Με ένα μεγάλο συρτάρι /  Χρώμα: καφέ-λευκό / Διαστάσεις: Υ75x85x55εκ. βάθος

14355 / Με μεταλλικά λευκά πόδια & 2 συρτάρια / Χρώμα: λευκό / Διαστάσεις: Υ76x131,5x60εκ.

14364 / Με μεταλλικά λευκά πόδια & 2 συρτάρια / Χρώμα: καφέ / Διαστάσεις: Υ85x120x60εκ.

14413 / Με μεταλλικά λευκά πόδια. Έχει και ραφιέρα με 3 ράφια / Χρώμα: καφέ /
Διαστάσεις: Υ110x120x65εκ. βάθος

Μοντέρνα και λειτουργικά. Κατάλληλα για το γραφείο και το σπίτι.

100,75 €
100,75 €

14413

14266

14364

186 €
14355
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17951 / Γραφείο Gaming, με μεταλλικό σκελετό μαύρο και κόκκινο / Διαστάσεις: Υ75x120x60εκ.

17952 / Γραφείο με ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος μεταταλλικό σκελετό / Διαστάσεις: Y62-75x120x58,5εκ.

17953 / Γραφείο υπολογιστή με σκελετό X, συρτάρια και ράφια / Διαστάσεις: Υ91x120x60εκ.

14392 / Γραφείο υπολογιστή με 2 συρτάρια / Χρώμα: καφέ / Διαστάσεις: Υ84x120x60εκ. βάθος

new
new

new 153,45 €
14392

128,65 €
17951

153,45 €
17952

170,50 €
17953

Ρυθμιζόμενο 
ύψος ποδιών (62-75εκ.)

Μεγαλώνει 
μαζί με το παιδί σας!
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93 €
14269minimal γραφεία

εξαιρετικής αντοχής!

108,50 €
14267

14269 / Μοντέρνο και λειτουργικό, κατάλληλο για το γραφείο και το σπίτι / Χρώμα: καφέ / 
Διαστάσεις: Υ84x120x67εκ. βάθος

17955 / Συρταριέρα με 3 συρτάρια & κλειδαριά / Χρώμα: λευκό / Διαστάσεις: Υ60x40x44εκ.

14267 / Με μεταλλικά λευκά πόδια / Χρώμα: καφέ / Διαστάσεις: Υ75x100x59,5εκ. βάθος

// Γραφεία home offi ce

100,75 €
17955

new
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14323 / Καρέκλα gaming μαύρη με πλαστική βάση, άριστης ποιότητας, τροχήλατη, από τεχνητό 
 δέρμα (PU). Διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης και ανύψωσης / Διαστάσεις καθίσματος: 63x64εκ. /  

Ύψος: 101-111εκ. / Χρώμα: μαύρο

17006 / Ποιοτική καρέκλα gaming. Ανατομική κατασκευή, που σας επιτρέπει να κάθεστε συνεχόμενα, 
 επί πολλές ώρες, χωρίς να κουράζεστε και χωρίς να καταπονείται η σπονδυλική σας στήλη. 
 Διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης έως 180° και μηχανισμό ανύψωσης. Περιλαμβάνει μαξιλάρι για 
 τον αυχένα και για τα πόδια / Διαστάσεις καθίσματος: 52x47,5εκ. / Ύψος: 124-134εκ. 
 / Χρώμα: μαύρο

16987 / Καρέκλα gaming. Ανατομική κατασκευής, που σας επιτρέπει να κάθεστε συνεχόμενα, 
 επί πολλές ώρες, χωρίς να κουράζεστε και χωρίς να καταπονείται η σπονδυλική σας στήλη. 
 Διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης και μηχανισμό ανύψωσης / Διαστάσεις καθίσματος: 63x64εκ. 
 / Ύψος: 96-106εκ. / Χρώμα: μαύρο

// Καρέκλες GAMING

με μαξιλάρια για τον 
αυχένα & τα πόδια

77,50 €
16987

162,75 €
17006

79,52 €
14323

new
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// Καρέκλες γραφείου

14320 / Καρέκλα διευθυντική τροχήλατη, άριστης ποιότητας, με ενιαία πλάτη & μεταλλική βάση.
 Κατάλληλη για το γραφείο, το σπίτι και το παιδικό δωμάτιο. Διαθέτει επίσης μηχανισμό
 ανάκλισης και ανύψωσης / Διαστάσεις καθίσματος: 54x64εκ / Ύψος: 112-120εκ. /

Χρώμα: μαύρο

14346 / Καρέκλα διευθυντική, άριστης ποιότητας, τροχήλατη, με μεταλλική βάση, από τεχνητό 
 δέρμα (PU). Κατάλληλη για το γραφείο, το σπίτι και το παιδικό δωμάτιο. Διαθέτει 
 μηχανισμό ανάκλισης και ανύψωσης / Διαστάσεις καθίσματος: 54x64εκ. /

Ύψος: 112-120εκ. / Χρώμα: μαύρο

14383 / Καρέκλα επισκέπτη, με δίχτυ στην πλάτη & μεταλλική βάση. Κατάλληλη για το γραφείο /
Διαστάσεις καθίσματος: 54x64x94εκ. / Χρώμα: μαύρο

14318 / Καρέκλα επισκέπτη, άριστης ποιότητας, με μεταλλική βάση. Κατάλληλη για το γραφείο.
Διαστάσεις καθίσματος: 54x64x94εκ. / Χρώμα: μαύρο

77,50 €
14383

συνδυάζονται σ
υν

δυ
άζονται

139,50 €
14346

139,50 €
14320

116,25 €
14318
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85,25 €
17788

14285 / Καρέκλα διευθυντική, άριστης ποιότητας, τροχήλατη, με πλαστική βάση, από τεχνητό δέρμα 
 (PU). Κατάλληλη για το γραφείο, το σπίτι και το παιδικό δωμάτιο. Διαθέτει επίσης μηχανισμό 
 ανάκλισης και ανύψωσης / Διαστάσεις καθίσματος: 51x52εκ. / Ύψος: 103-113εκ. /  Χρώμα: μαύρο

17905 / Καρέκλα διευθυντική με αναπαυτικό μαξιλάρι. Άριστης ποιότητας, τροχήλατη. Με μεταλλική βάση. 
 Από τεχνητό δέρμα (PU). Κατάλληλη για το γραφείο και το σπίτι. Διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης και 
 ανύψωσης. / Διαστάσεις καθίσματος: 56x78εκ. / Ύψος: 106-116εκ. / Χρώμα: μαύρο

17788 / Καρέκλα τροχήλατη εργασίας με κελυφωτή πλάτη, χωρίς μπράτσα, εξαιρετικής ποιότητας. 
 Με μεταλλική βάση χρωμίου και επένδυση από τεχνόδερμα, σε μαύρο χρώμα. Κατάλληλη για το 
 γραφείο, τους χώρους αναμονής, τις αίθουσες συνεδρίων και το σπίτι (home-offi ce, φοιτητές, 
 κ.ά.). Διαθέτει μηχανισμό ανύψωσης.  / Διαστάσεις καθίσματος: 44x43εκ. / Ύψος: 4-52εκ. το 
 κάθισμα από το πάτωμα, 80-88εκ όλη καρέκλα από το πάτωμα / Χρώμα: μαύρο

17811 / Καρέκλα τροχήλατη εργασίας με κελυφωτή πλάτη, χωρίς μπράτσα, εξαιρετικής ποιότητας. 
 Με μεταλλική βάση χρωμίου και επένδυση από ανθεκτικό ύφασμα, σε γκρι χρώμα. Κατάλληλη για 
 το γραφείο, τους χώρους αναμονής, τις αίθουσες συνεδρίων και το σπίτι (home-offi ce, φοιτητές, 
 κ.ά.). Διαθέτει μηχανισμό ανύψωσης.  / Διαστάσεις καθίσματος: 44x43εκ. / Ύψος: 4-52εκ. το 
 κάθισμα από το πάτωμα, 80-88εκ όλη καρέκλα από το πάτωμα / Χρώματα: γκρι

85,25 €
17811

186 €
17905

116,25 €
14285

new

new

new
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// Καρέκλες γραφείου

77,50 €
14358

93 €
14369

80,60 €
03639

14358 / Καρέκλα γραφείου τροχήλατη, άριστης ποιότητας, με πλαστική βάση και γκρι δίχτυ 
 στην πλάτη. Κατάλληλη για το γραφείο, το σπίτι και το παιδικό δωμάτιο. Διαθέτει 
 επίσης μηχανισμό ανάκλισης και ανύψωσης / Διαστάσεις καθίσματος: 60x63εκ. / 

Ύψος: 91-99εκ. / Χρώμα: μαύρο

03639 / Welltrust καρέκλα τροχήλατη με ψηλή πλάτη, μηχανισμό ανήψωσης, μπράτσα 
 κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, επένδυση από ύφασμα 
 και πλαστική βάση / Χρώματα: μαύρο, μπλε

14369 / Καρέκλα μαύρη με πλαστική βάση, άριστης ποιότητας. Διαθέτει μεγάλα μπράτσα για 
 καλύτερη υποστήριξη του βραχίονα. Κατάλληλη για το γραφείο, το σπίτι και το παιδικό 
 δωμάτιο. Διαθέτει επίσης μηχανισμό ανάκλισης και ανύψωσης / 

Διαστάσεις καθίσματος: 63x61εκ. / Ύψος: 97-107εκ. / Χρώμα: μαύρο

14417 / Καρέκλα μαύρη με ενιαία πλάτη και μεταλλική βάση, άριστης ποιότητας, από mesh και PU.
Με ανατομικά μπράτσα και ψηλή πλάτη με δίχτυ, για να στηρίζεται η σπονδυλική στήλη, σε όλο το 
μήκος της. Μαξιλαράκι μέσης για περισσότερη ανακούφιση και ύφασμα Mesh, το οποίο επιτρέπει την 
κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα και αποτρέπει τον ιδρώτα. Διαθέτει  επίσης μηχανισμό ανάκλισης και 
ανύψωσης / Διαστάσεις καθίσματος: 66x64εκ. / Ύψος: 112-122εκ. / Χρώμα: μαύρο

80,60 €
14417
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16489 - 16492
λευκό

16480 - 16491
μαύρο

16479 μαύρο 16482 χρυσό 16504

16481 - 16494
ροζ

// Κασπώ μεταλλικά

16479 / 16482 / Κασπώ στρογγυλά, σετ 3 τεμ., με μεταλλική μαύρη βάση
  / Διαστάσεις:  Y60, 70, 90 εκ. x Ø20εκ. / 139,50 €

16504 / Γλάστρες μεταλλικές μαύρες, σετ 2 τεμ. / 
Διαστάσεις: Υ69εκ.xØ25,5εκ. & Υ64εκ.xØ19εκ. / 102,30 €

16491 / 16492 / 16494 / Κασπώ - ράφι με μεταλλική βάση / Διαστάσεις: Y75x60x25εκ. / 103,08 €

16480 / 16481 / 16489 / Κασπώ - ράφι με μεταλλική βάση / Διαστάσεις: Y60x60x25εκ. / 90,68 €

εξαιρετική ποιότητα & design!
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// Παιδικό δωμάτιο

Σκαμπώ-κουτί αποθήκευσης υφασμάτινο 
/ Διαστάσεις: Υ35x60x30εκ. / 14,73 €

16431
“zoo” 

12223
“νεράιδα με κάστρο” 

12242
“τρένο με ζωάκια” 

15102
“μονόκερος” 

12250
“κορίτσι με ζωάκια” 

15002
“πειρατές” 

16403
“super heroes” 

16413
“mermaid” 

16432
“pirates ship”

new
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Καλάθι αποθήκευσης ή απλύτων / Διαστάσεις: Υ48εκ.xØ45εκ. / 6,59 €

Κουτί αποθήκευσης με 4 ρόδες / Διαστάσεις: Υ24x47x30 εκ. / 13,95 €

16144
“Πήγασος-Αστέρια”

16136 κροκί
16110
ροζ

16137
γαλάζιο

16086
λαχανί

16108
“Πήγασος-Μοτίβο”

16121
“Πήγασος-Ρίγες”
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16148 / Ψάθινο καλάθι / Διαστάσεις: Υ35εκ. x Ø28εκ. (το άνοιγμα) / 13,95 €

16148

17595

// Περιβάλλον σπιτιού

17595 / Kαλάθι αποθήκευσης πλεκτό / Διαστάσεις: Υ40εκ. x Ø35εκ. / 24,80 €

17587 / Kαλάθι αποθήκευσης πλεκτό / Διαστάσεις: Υ33x45x40εκ. / 22,48 €

17401
μαύρο

17459 / 17401 / Τροχήλατο καλάθι με 3 θήκες αποθήκευσης / Χρώματα: λευκό, μαύρο 
 / Διαστάσεις: Υ87x45x37εκ. / 43,40 €

17459
λευκό

17599 / 17557 / 17575 / 17555 / 17562 / 17592 / 17576 /
Σκαμπό - κουτί αποθήκευσης “modern” / Διαστάσεις: Υ30x30x30εκ. / 5,81 €

17587

17599

17575

17557

17555 17562

17576

17592

new



53

17427 / 17424 / 17483 / Κουτί αποθήκευσης στοιβαζόμενο / Χρώματα: λευκό, μπλε, ροζ 
/ Διαστάσεις: Υ17,5x42x32,5εκ. / 13,95 €

17488 / Θήκη οργάνωσης εσωρούχων, σετ 3 τεμ. / Χρώμα: γκρι / Διαστάσεις: κουτί με 24 θήκες: 
 Υ9,5x33x31εκ., κουτί με 7 θήκες: Υ9,5x33x31εκ., κουτί με 6 θήκες: Υ9,5x33x15εκ. / 6,20 €

17419 / Ψάθινα καλάθια οβάλ, σετ 2 τεμαχίων / Διαστάσεις: μεγάλο: Υ11x27x20εκ.
 μικρό: Υ9x25x18εκ. / 16,28 €

17428 / Διαχωριστικό ραφιών ντουλάπας πλαστικό / Χρώμα: λευκό / Διαστάσεις: Υ25,5x27,5εκ. / 2,33 €

17488

17419

17428

17427

17424

17483

new
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// Περιβάλλον σπιτιού

16497 / Organizer για καλλυντικά ή μολυβοθήκη / Διαστάσεις: Υ18,5x25,5x16,5 εκ. / 12,40 €

Μολυβοθήκη / Διαστάσεις: Υ10x15x7 εκ. / 1,50 €

16096 / 16105 / 16129 / Organizer για καλλυντικά ή μολυβοθήκη / Διαστάσεις: 18x13,5x15 εκ. / 2,71 €

16091 / 16115 / Θήκη για μαχαιροπίρουνα / Διαστάσεις: 39,5x11 εκ. / 3,88 €

16452 / 16467 / Θήκη για μαχαιροπίρουνα / Διαστάσεις: 40x38,5x5εκ. / 12,09 €

16452
γκρι

16115
λευκό

16129
λευκό

16497

16467
 λευκό

16124
λευκό

16132
πράσινο

16084
σομόν

16081
γκρι

16123
μπλε

16091
γκρι

16096
 γκρι

16105
 μπεζ

εξοικονομούν χώρο στο 
συρτάρι της κουζίνας
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16096 / 16105 / 16129 / Organizer για καλλυντικά ή μολυβοθήκη / Διαστάσεις: 18x13,5x15 εκ. / 2,71 €

16150
κόκκινο

16093 
μπλε

16101
γκρι

16113
γκρι

16417
16398
16396

16107
λευκό

16131
ροζ

16080
μπεζ

16515
μπλε

16396 / Κουτί αποθήκευσης πλαστικό, παλ χρώματα, σετ 3 τεμ. / Διαστάσεις: Y14x25x17εκ. / 4,26 €

16417 / Κουτί αποθήκευσης πλαστικό, παλ χρώματα, σετ 3 τεμ. / Διαστάσεις: Υ25x36x23,5εκ. / 9,30 €

16398 / Κουτί αποθήκευσης πλαστικό, παλ χρώματα, σετ 3 τεμ. / Διαστάσεις: Y14x37x24,5εκ. / 6,98 €

Πτυσσόμενο τραπεζάκι / Διαστάσεις: 55x35x25 εκ. / 11,08 €

16150 / 16093 / 16101 / Βάση κατσαρόλας, σετ 2 τεμ. / Διαστάσεις: 16x13,5 εκ. / 3,49 €

περισσότερα
είδη σπιτιού
στο site μας

φωλιάζουν με ασφάλεια
το ένα πάνω στο άλλο

βοηθητικό τραπεζάκι
για tablet & laptop
ή για φαγητό
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// Περιβάλλον σπιτιού

17240 / Επιφάνεια κοπής από bamboo / Διαστάσεις: 24,8x17,9x1εκ. / 4,34 €

17256 / Φλιτζάνι γυάλινο, με δίσκο από bamboo και κουταλάκι / Διαστάσεις: 16,4x8,1x8,4εκ. / 8,99 €

17265 / Μπουκάλι νερού eco με διπλά τοιχώματα, 500ml / 17,05 €

17197 / Δοχείο φαγητού μεταλλικό eco με σετ μαχαιροπίρουνα / Διαστάσεις: 18x13x7,2εκ. / 13,80 €

17265

17256

17240

17197

eco style
new
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17256 / Φλιτζάνι γυάλινο, με δίσκο από bamboo και κουταλάκι / Διαστάσεις: 16,4x8,1x8,4εκ. / 8,99 €

17197 / Δοχείο φαγητού μεταλλικό eco με σετ μαχαιροπίρουνα / Διαστάσεις: 18x13x7,2εκ. / 13,80 € 17921 / Ζυγαριά ψηφιακή κουζίνας eco από ξύλο μπαμπού, 1g - 5Kg / 17,05 €

17255 / Ζυγαριά ψηφιακή μπάνιου eco, από ξύλο μπαμπού, έως 150Kg / 26,04 €

17822 / Dispenser για υγρό σαπούνι, από bamboo / Διαστάσεις: 7x7x16,2εκ. / 5,58 €

17898 / Σαπουνοθήκη από bamboo / Διαστάσεις: 8x10,8x3εκ. / 3,41 €

17895 / Θήκη για οδοντόβουρτσες από bamboo / Διαστάσεις: 7x7x11εκ. / 3,26 €

17897 / Organizer για καλλυντικά από bamboo / Διαστάσεις: 23x9xΥ9,5εκ. / 7,44 €

17897

17921

17898

17895

17895

neweco style

17255
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// Περιβάλλον σπιτιού

16119 / Δίσκος εγγράφων, χρυσός, μεταλλικός / Διαστάσεις: Υ6x24,5x30 εκ. / 8,53 €

17473 / 17474 / 17475 / Λοξή γωνία διπλή μεταλλική / Χρώματα: λευκό, μαύρο, χρυσό 
 / Διαστάσεις: Υ30x25x16εκ. / 11,63 €

16130 / Βάση οργάνωσης, χρυσή, μεταλλική / Διαστάσεις: Υ15x24x11,5εκ. / 9,30 €

16098 / Καλάθι μεταλλικό / Διαστάσεις: Υ6x24,3x15,4 εκ. / 7,75 €  / 16138 / 6,98 €

16114 / 16094 / Διακοσμητικό πλέγμα τοίχου, μεταλλικό / Διαστάσεις: 80x40 εκ. / 9,30 €

16094 μαύρο16114 λευκό

16138
ροζ-χρυσό16130

16098
χρυσό

16119

17473 17474 17475

new
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05256 / 05257 / 05258 / 14903 / Μεταλλικό σκαμπώ-σκαλοπάτι με 3 ρόδες / Βάρος: 5kg 
/ Διαστάσεις: Υ43xØ29x45εκ. / Χρώματα: μπλε, γκρι, μαύρο, ανοιχτό γκρι / 53,60 €

05278 / 05279 / 14902 / 14904 / Σκαμπώ-σκαλοπάτι από πολύ ανθεκτικό πλαστικό, 
με 3 ρόδες / Βάρος: 5kg / Διαστάσεις: Υ43xØ29x45εκ. / Χρώματα: μπλε, γκρι, μαύρο, ανοιχτό γκρι / 42,40 €

05257
05278

05256
14904

05258
05279

14903
14902

17207 / Με 4 σκαλοπάτια / Ύψος: 140εκ. / 49,60 € 12269 / Με 6 σκαλοπάτια / Ύψος: 200εκ. / 82,88 €

12274 / Με 5 σκαλοπάτια / Ύψος: 164εκ. / 40,32 € 12235 / Με 4 σκαλοπάτια / Ύψος: 142εκ. / 34,40 €
12258 / Με 3 σκαλοπάτια / Ύψος: 110εκ. / 30,72 €

12241 / Με 2 σκαλοπάτια / Ύψος: 50εκ. / 38,40 € 12234 / Με 3 σκαλοπάτια / Ύψος: 80εκ. / 50,56 €
Σκάλες αλουμινίου

Σκάλες σιδερένιες

12241

17207

12235

// Σκάλες
σκαμπώ με ρόδες,

που βυθίζονται αυτόματα 
με το βάρος σας
& ακινητοποιείται
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// Περιβάλλον γραφείου

17608 / 17580 / Φωτιστικό γραφείου LED 7W αφής, με μολυβοθήκη, 
/ Χρώματα: μαύρο, λευκό / Διαστάσεις: Ø13xΥ30εκ. / 27,90 €

17568 / 17560 / Φωτιστικό γραφείου LED 6W αφής, 
/ Χρώματα: μαύρο, λευκό / Διαστάσεις: Y34,5x15,5x15,5εκ. / 28,68 €

17605 / 17602 / Φωτιστικό επιτραπέζιο 11W E27 επαναφορτιζόμενο 
/ Χρώματα: μαύρο, λευκό / Διαστάσεις: Y52x22x19εκ. / 40,30 €

17564 / 17612 / 17849 / 17556 / Φωτιστικό σχεδιαστηρίου Ε27 με βάση 
/ Χρώματα: κόκκινο, μπλε, μαύρο, ασημί / Διαστάσεις: Y53x15,5x15,5εκ. / 24,80 €

17602 λευκό

17580 λευκό

17560 λευκό

17605 μαύρο

17608 μαύρο 17568 μαύρο

17564 κόκκινο
17612 μπλε

17849 μαύρο

17556 ασημί

περισσότερα
φωτιστικά
στο site μας

new
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16477 16139
μαύρο

16083
λευκό

16083 / 16139 / Βάση στήριξης για κινητό και tablet / 3,49 €

16477 / Βάση στήριξης με βραχίονα αλουμινίου για tablet, ασημί / 54,25 €

15965
μαύρο

16103

15839
λευκό

16103 / Κουτί φύλαξης κλειδιών με συνδυασμό / 15,50 €

15839 / 15965 / Γραμματοκιβώτιο, μεταλλικό, με κλειδί / Διαστάσεις: Υ26x20x7,5εκ. / 17,05 €

για AirBNB,
εξοχικά κ.ά

για το tablet
ή το κινητό σου

new

17415 / 17491 / 17492 / 17493 / Κρεμάστρα τοίχου για κλειδιά και αλληλογραφία
/ Χρώματα: μπεζ, καφέ ανοιχτό, καφέ σκούρο, γκρι / Διαστάσεις: Υ9,5x18x3,5εκ. / 10,08 €

17415 μπεζ

17491 καφέ ανοιχτό

17492 καφέ σκούρο
17493 γκρι
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// Περιβάλλον γραφείου

09247

θερμαινόμενο ταπέτο FOOTWARMER

14898 / Υποπόδιο γραφείου εργονομικό, από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής / 30,23 €

16142 / Ανατομικό μαξιλάρι στήριξης πλάτης / Διαστάσεις: Υ29x33x10εκ. / 9,30 €

04045 / Υποπόδιο γραφείου εργονομικό κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής,
Διαστάσεις: 47,5x34,5εκ. / 27,90 €

09247 / Με το θερμαινόμενο ταπέτο FOOTWARMER, εξοικονομείτε 20-30% στο κόστος της 
 κύριας θέρμανσης του χώρου σας. Τα πόδια σας είναι ζεστά και αισθάνεστε άνετα. 

Ισχύς (W): 50W / Κόστος λειτουργίας: 0,06 € το 8ωρο / Διαστάσεις: 40x60εκ. / 12 €

16142

ξεκουράστε
τη μέση σας
στο γραφείο

14898 04045
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04488 / 04489 / Σετ γραφείου, 5 τεμάχια / 19,38 €

16485 / 16487 / Βάση οργάνωσης γραφείου λευκό / Διαστάσεις: 53x15,5x5,5εκ. / 6,98 €

16364 / Σετ γραφείου, 4 τεμάχια / 41,08 €

16485
μαύρο

16364

16487
λευκό

04488
μαύρο

04489
ασημί

αξιοποιήστε το χώρο 
κάτω από την οθόνη 
του υπολογιστή σας
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// Αρχειοθέτηση

15722 / Συρταριέρα πλαστική μαύρη, 5 διάφανα συρτάρια / Διαστάσεις: Υ24x35,5x28εκ. / 27,90 €

01732 έως 01735 / Συρταριέρα 4 συρτάρια classic / Διαστάσεις: Y24x36x33εκ. / 7,67 €

08821 / Συρταριέρα με 4 συρτάρια & κλειδαριά, γκρι / Διαστάσεις: Υ29x36x29,5εκ. / 46,50 €

08822 / Συρταριέρα με 5 συρτάρια & κλειδαριά, γκρι / Διαστάσεις: Υ31,5x39,5x29,5εκ. / 46,50 €

08820 / Συρταριέρα με 3 συρτάρια & κλειδαριά, γκρι / Διαστάσεις: Υ21x39,5x29,5εκ. / 34,10 €

05568 / Τροχήλατο συρτάρι για κρεμαστούς φακέλους / Διαστάσεις: Υ60x30x59εκ. / 74,40 €

08822

08820

08821

05568

15722

01732
μπλε 01733

μπορντώ 
01735
μαύρο

01734
πράσινο
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01704
μπλε

01705
μπορντώ 

01707
μαύρο

01706
πράσινο

01829
μπλε

01991
μπλε

01830
μπορντώ 

01992
μπορντώ 

01832
μαύρο

01994
μαύρο

01831
πράσινο

01993
πράσινο

01995 / Κουτί οικολογικό / Διαστάσεις: Υ30x53x38εκ. / 5,27 €

01991 έως 01994 / Κουτί οικολογικό, χρωματιστό καπάκι / Διαστάσεις: Υ30x53x38εκ. / 6,67 €

01829 έως 01832 / Κουτί κρεμαστών φακέλων, χρωματιστό καπάκι
                / Διαστάσεις: Υ25x25x34εκ. / 6,82 €

01704 έως 01707 / Βig box, χρωματιστό καπάκι / Διαστάσεις: Υ31x66x40εκ. / 11,94 €

01703 / Βig box, καφέ /Διαστάσεις: Υ31x66x40εκ. / 10,23 €

01703

01995

περισσότερα 
κουτιά αποθήκευσης
στο site μας  
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// Αποθήκευση

14851/Α3
14790/Α4

μπλε

14778/Α3
14801/Α4

λευκό

14792/Α3
14862/Α4

καφέ 

14877/Α3
14844/Α4

γκρι

14848/Α3
14883/Α4
μουσταρδί

14887/Α3
14843/Α4
υπόλευκο

14860/Α3
14818/Α4

μπλε 

14805/Α3
14837/Α4
πράσινο

14777/Α3
14829/Α4

ροζ

14775/Α3
14804/Α4
γαλάζιο

14832/Α3
14793/Α4

μπεζ

14831/Α3
14879/Α4

ροζ

14868/Α3
14789/Α4
γαλάζιο

14823/Α3
14817/Α4

γκρι

14871/Α3
14872/Α4

καφέ

Α4

Α3

Α3

Α4

Κουτί fabric, Α3 / Διαστάσεις: Υ19x50x31εκ. / 8,53 €

Κουτί nomad, Α3 / Διαστάσεις: Υ19x50x31εκ. / 8,53 €

Κουτί fabric, Α4 / Διαστάσεις: Υ19x30x25,5εκ. / 5,97 €

Κουτί nomad, Α4 / Διαστάσεις: Υ19x30x25,5εκ. / 5,97 €

καμβάς

ύφασμα

καθαρίζονται
με βρεγμένο πανί!
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01802/Α3
01808/Α4 
01814/Α5
πράσινο

01804/Α3
01810/Α4
01816/Α5

λαχανί

01803/Α3
01809/Α4
01815/Α5

μαύρο

01805/Α3
01811/Α4
01817/Α5

μοβ

01801/Α3
01807/Α4
01813/Α5
μπορντώ

01800/Α3
01806/Α4
01812/Α5

μπλε

14840/Α3
14838/Α4 
πορτοκαλί

14870/Α3
14874/Α4

λαχανί

14821/Α3
14865/Α4

φουξ

14880/Α3
14885/Α4
γαλάζιο

14802/Α3
14886/Α4
κόκκινο

Α3Α4

Α3

Α5

Α4

Κουτί colors, Α3 / Διαστάσεις: Υ19x50x31εκ. / 6,36 €

Κουτί classic, χρωματιστό καπάκι, Α5 / Διαστάσεις: Υ16x16x22εκ. / 2,56 €

Κουτί colors, Α4 / Διαστάσεις: Υ19x30x25,5εκ. / 4,26 €

Κουτί classic, χρωματιστό καπάκι, Α4 / Διαστάσεις: Υ18x23x32εκ. / 4,26 €

Κουτί classic, χρωματιστό καπάκι, Α3 / Διαστάσεις: Υ21x32x44εκ. / 5,81 €

περισσότερα 
κουτιά αποθήκευσης
στο site μας  
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// Αποθήκευση

15639 / 15665 / 15642 / Κουτί, 17lt / Διαστάσεις: Υ21,5x36x27,5εκ. / 10,08 €

15645 / 15662 / 15651 / Κουτί, 4,5lt/ Διαστάσεις: Υ12,5x26,3x18,3εκ. / 4,50 €

15648 / 15679 / 15646 / Κουτί, 11lt / Διαστάσεις: Υ13,5x36x27,5εκ. / 8,84 €

15640 / 15650 / 15655 / Καλαθάκι, 0,39lt / Διαστάσεις: Υ12,5x8x8εκ. / 2,17 €

Cyclops cave

15640 15645
15648 15639

15642

15665

15646

1567915662

15651

15650

15655
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// Bali σετ σαλόνι εξωτερικού χώρου

14617 / Bali σετ σαλονιού 3τμχ. με σκελετό από μασίφ σίδερο σε μαύρο χρώμα. Το πάνω μέρος έχει 
επένδυση polyester rattan 300gr. σε μπεζ απόχρωση. Το σετ περιλαμβάνει: 2 καρέκλες και 1 τραπέζι με 
τζάμι. Άφθαρτο στην εξωτερική χρήση. Ιδανικό για χώρους εστίασης αλλά και για το σπίτι σας, θα σας 
χαρίσει άνεση και ξεκούραση.
Διαστάσεις καρέκλας: Υ80x56x69εκ. / Διαστάσεις τραπεζιού: Υ54xØ52εκ. / Βάρος: 19kg

200 €
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// Ibiza σετ σαλόνι εξωτερικού χώρου

14642 / Ibiza σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου 4τμχ. με μεταλλικό σκελετό σε μαύρη 
απόχρωση. Το σετ περιλαμβάνει: 1 διθέσιο καναπέ, 2 καρέκλες και 1 τραπέζι με τζάμι. Ιδανικό για 
χώρους εστίασης αλλά και για το σπίτι σας, θα σας χαρίσει άνεση και ξεκούραση.
Διαστάσεις καρέκλας: Υ76x65x68εκ. / Διαστάσεις διθέσιου: Υ76x122x68εκ. /
Διαστάσεις τραπεζιού: Υ37x79x59εκ. / Βάρος: 33kg

280 €
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// Florida σετ σαλόνι εξωτερικού χώρου

14595 / Florida σετ σαλόνιου εξωτερικού χώρου 4τμχ. από μεταλλικό σκελετό σε μαύρη απόχρωση με 
επένδυση rattan 180gr. polyester σε μπεζ απόχρωση. Το σετ περιλαμβάνει: 1 διθέσιο καναπέ, 2 καρέκλες 
και 1 τραπέζι με τζάμι. Ιδανικό για χώρους εστίασης αλλά και για το σπίτι σας, θα σας χαρίσει άνεση και 
ξεκούραση.
Διαστάσεις καρέκλας: Υ82x66x80εκ. / Διαστάσεις διθέσιου: Υ82x116x80εκ. / 
Διαστάσεις τραπεζιού: Υ42x95x55εκ. / Βάρος: 32kg

365 €
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* Οι αναγραφόμενες τιμές, είναι τελικές με ΦΠΑ και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Για τις τρέχουσες τιμές και τις διαθεσιμότητες, ενημερωθείτε στο www.allforoffice.gr

Τα ογκώδη έπιπλα και οι παραγγελίες κάτω των 50 €, επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής.

Χαμηλές τιμές για όλους,
όλο το χρόνο!

Αυθημερόν αποστολή 
παραγγελιών


