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Μια υπέροχη συλογή με ποιοτικές 
δημιουργίες φτιαγμένες με αγάπη

για τους μικρούς μας φίλους. 
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Παλάτι
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Δημιουργήσαμε για τους μικρούς μας 
βασιλιάδες και τις μικρές μας βασίλισες 
μία σύνθεση από φυσικό ξύλο δρυ.
Κομψή και ποιοτική, η σύνθεση "ΠΑΛΑΤΙ” 
ισσοροπεί αρμονικά την λειτουργικότητα με 
τον ιδιαίτερο σχεδιασμό.

Οι βασικές διαστάσεις της σύνθεσης είναι 
2,07Χ1,00 για την κουκέτα,

1,80Χ0,55 για την ντουλάπα, και 
0,90Χ0,40 για το γραφείο.
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Μια όμορφη ντουλάπα με πλούσιους 
αποθηκευτικούς χώρους και το 

χαρακτηριστικό τελείωμα σε σχήμα 
κορώνας.

όπως ακριβώς ταιριάζει σε ένα μικρό 
ΠΑΛΑΤΙ.  

Όπως σε όλες τις συνθέσεις, 
έτσι και στο "ΠΑΛΑΤΙ” 

τα συρτάρια έχουν 
τηλεσκοπικούς μηχανισμούς 

υψηλής ποιότητας και αντοχής. j
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Καταφύγιο
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Η πρακτικότητα  συναντά την 
καλαισθησία σε μία σύνθεση η οποία 
καλύπτει τις ανάγκες 2 παιδιών χωρίς 
να απαιτεί μεγάλο δωμάτιο χάρη 
στον έξυπνο σχεδιασμό του που 
εκμεταλεύεται κυριολεκτικά κάθε 
εκαστοστό.

Η χαρακτηριστική τριχρωμία της 
σύνθεσης "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ” εδώ σε 
σκούρο καφέ, γκρί, και λευκό.
Φυσικά εσείς μπορείτε να επιλέξετε 
τον χρωματικό συνδυασμό που 
ταιριάζει καλύτερα στον δικό σας 
χώρο..

Εκμεταλευτήκαμε όλο τον χώρο...
Τοποθετήσαμε μια ευρύχωρη 
ντουλάπα ανάμεσα στα κρεβάτια.

Στις ντουλάπες της σύνθεσης 
"ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ” τα φύλλα έχουν 
ιδιαίτερο σχεδιασμό και είναι βαμένα 
σε διαφορετικό χρώμα. 8
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Η σύνθεση 
"ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ” είναι 
φτιαγμένη από ξύλο 
δρυ και οι βασικές 
της διαστάσεις είναι
2,06Χ2,06 για την 
κουκέτα,
2,06Χ0,96 για το κάθε 
κρεβάτι,
1,00Χ0,60 για την 
ντουλάπα, και
3,30Χ0,60 για την 
βιβλιοθήκη-γραφείο.
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Nemo
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Ένα έξυπνο συρτάρι 
βρίσκεται κάτω από το 
γραφείο με ανοικτή πρόσοψη 
για εύκολη πρόσβαση 
των σημαντικότερων 
αντικειμένων, ιδιαίτερα 
βολικό για το πληκτρολόγιο 
του υπολογιστή. 

Οι διαστάσεις της 
σύνθεσης είναι
2,00Χ0,96 για το 
κρεβάτι
0,45Χ0,45 για το 
κομοδίνο, και 
2,00Χ0,60 για την 
βιβλιοθήκη-γραφείο.

Μια σύνθεση από φυσικό ξύλο 
οξειάς, στην οποία το γραφείο έχει 
το πρώτο ρόλο.
Όμορφα  διαμορφωμένο και με 
έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους 
δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον 
που ενισχύει την δημιουργηκότητα 
κάθε παιδιού.
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Η δημιουργηκότητα
Πάντοτε ενισχύεται

Από  ένα
ευ΄χαριστο 

περιβάλλον.
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NemoΚαναπές κρεβάτι
Ένας όμορφο και ταυτόχρονα 
ένα απόλυτα λειτουργικό έπιπλο, 
ο καναπές-κρεβάτι "NEMO” είναι 
η ιδανική λύση για να έχουμε 
δύο κρεβάτια και καθιστικό με 
πολύ ελάχιστο χώρο.
Φτιαγμένος από φυσικό ξύλο 
οξειάς, έχει διαστάσεις 2,00Χ1,00 
και "κρύβει” μέσα του ένα 
κρεβάτι βάθους 0,80.
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ΟΥΡΑΝΙΟ
ΤΟΞΟ
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Ένας ολόκληρος κόσμος 
κρύβεται κάτω από 
τα σκαλοπάτια που 
οδηγούν στο πάνω 
κρεβάτι...

Πλούσιοι 
αποθηκευτικοί χώροι  

που εναλλάσσουν 
χρωματισμούς

2,00Χ1,50 για την 
κουκέτα,
0,50Χ1,40 για την 
σκάλα, και
2,00Χ0,35 για την 
βιβλιοθήκη.

Η σύνθεση  
"ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ”  

χαρακτηρίζεται από 
ένα έντονο παιχνίδι 

με τα χρώματα.
Φτιαγμένη από 

φυσικό ξύλο δρυ, 
διαθέτει πλούσιους 

αποθηκευτικούς 
χώρους καθώς και 
ένα διπλό κρεβάτι 

στο κάτω μέρος. 

Οι βασικές 
διαστάσεις της 
σύνθεσης είναι.
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Δίπλα από το πάνω κρεβάτ ι  δημ ιουργήσαμε έναν 
δ ιάδρομο που δ ιευκολύνε ι  την άνετη κυκλοφορία 
των μ ικρών μας φ ίλων ,  ταυτόχρονα δ ιευκολύνε ι 
τους γονε ίς στην τακτοποίησή του . .

Ευρυχωρία ,
Το κάτω κρεβάτ ι  ε ίνα ι  ικανό να 

φ ιλοξενήσει δύο άτομα .
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ΦΑΡΟΣ
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Ένα κομψό και λε ιτουργ ικό 
γραφείο σε δ ιάσταση 

1 , 05Χ0 ,90 βρ ίσκεται κάτω 
από το κρεβάτ ι .

Πρακτ ικότητα χωρίς 
συμβ ιβασμό στην 

πο ιότητα .
Όλη η σύνθεση 
ε ίνα ι  φτ ιαγμένη 
από φυσικό ξύλο 

δρυ ,  ενώ τα 
συρτάρια δ ιαθέτουν 

τηλεσκοπικούς 
μηχαν ισμούς .

Ο ι  δ ιαστάσεις της 
σύνθεσης ε ίνα ι .
2 , 17Χ0 ,97 γ ια το 

κρεβάτ ι ,
1 ,60Χ1 , 00Χ0 ,50 γ ια 
την ντουλάπα ,  κα ι
1 ,60Χ0 ,60Χ0 ,50 γ ια 

την β ιβλ ιοθήκη .

Εκεί που η πρακτικότητα επιβάλεται, η 
σύνθεση “ΦΑΡΟΣ” σας λύνει κυριολεκτικά 

τα χέρια αφού συγκεντρώνει κρεβάτι, 
γραφείο και ντουλάπα σε ένα σημείο του 

δωματίου καλαίσθητα και βολικά.
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ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

Όπως ακριβώς το θέλετε...
Δημιουργήστε τους δικούς σας συνδυασμούς  
μέσα από μια μεγάλη γκάμα υψηλής ποιότητας 
οικολογικών χρωμάτων και επενδύσεων που 
διαθέτουμε.
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