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Εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, στην «Κωνσταντάρας 
Χειροποίητο Έπιπλο» καθοδηγούμαστε από 
αξίες όπως η ποιότητα, η καλαισθησία και η 
λειτουργικότητα. Αυτές οι αξίες μάς δίνουν την 
έμπνευση, όχι μόνο να δημιουργήσουμε μία 
ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων που καλύπτει 
κάθε σας ανάγκη, αλλά και ένα μοναδικό έντυπο, 
το οποίο αποτυπώνει ολόκληρη τη φιλοσοφία μας 
και σας δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσετε στο 
έπακρο τις δυνατότητες του χώρου σας.  Αφήστε 
λοιπόν τις αξίες αυτές να εμπνεύσουν και εσάς, 
να αγκαλιάσουν το σπίτι σας, δημιουργώντας έναν 
χώρο γεμάτο από τα ωραιότερα συναισθήματα. 
Καλωσορίσατε στο νέο μας έντυπο.
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Κρεβατοκάμαρα
Η γκάμα των κρεβατιών μας περιέχει 
κρεβάτια κατασκευασμένα με ξύλο μασίφ, 
ή με πλακάζ στις μεγάλες επιφάνειες. 
Όλα τα κρεβάτια μας έχουν δυνατότητα 
αποθήκευσης, χωρίς να επηρεάζει το σχέδιο 
του αντίστοιχου επίπλου. Σύνδεσμοι μεγάλης 
αντοχής, που εξασφαλίζουν δυνατό κράτημα 
χωρίς θορύβους και στάνταρ μεταλλικό 
πλαίσιο με ανατομικές τάβλες σε όλα τα 
μοντέλα, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά 
που κάνουν τα κρεβάτια μας την πιο ποιοτική 
σας επιλογή. Τέλος, όλα τα κρεβάτια μας 
συνοδεύονται με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες,
θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά 
και να γνωρίσετε τα προϊόντα μας στις 
εκθέσεις των καταστημάτων μας. 
➝ σελ. 46
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«τυλίγονται» σε αδιάβροχο-αλέκιαστο ύφασμα 
βελουτέ, με μία πινελιά καπιτονέ. Εσείς, ανάλογα την 
ανάγκη σας, μπορείτε να  επιλέξετε τη διακόσμηση 
της αρεσκείας σας.

της κρεβατοκάμαρας ΟΛΙΒΙΑ διαθέτουν 2 συρτάρια 
με τηλεσκοπικούς μηχανισμούς.
Είναι κατασκευασμένα από φυσικό
ξύλο δρυός, με φινιρισμένες λεπτομέρειες και 
καμπύλες που το καθιστούν μοντέρνα διαχρονικό. 
Διαστάσεις κομοδίνων:
0,60 x 0,45 x 0,50μ  

της κρεβατοκάμαρας ΟΛΙΒΙΑ, 
ακολουθώντας τη φιλοσοφία των 
υπόλοιπων επίπλων της σειράς, 
είναι κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο δρυός και αποτελείται από 3 
μεγάλα συρτάρια με τηλεσκοπικούς 
μηχανισμούς και έναν καθρέπτη. 
Διαστάσεις συρταριέρας:
1,20 x 0,45 x 0,90μ
Διαστάσεις καθρέπτη: 
1,10 x 0,90μ

Το κεφαλάρι και η βάση

Τα κομοδίναΗ συρταριέρα

Ολίβια Ένα ξεχωριστό σχέδιο με βάση τις τάσεις της αγοράς. Στην 
ταπετσαρία, είναι σχεδιασμένο ένα ρετρό και μοναδικό pattern, το 
οποίο ακολουθείται και στη βάση του κρεβατιού. Οι στρογγυλεμένες 
του γωνίες, αλλά και το ξύλο δρυς είναι αυτά που κάνουν την Ολίβια 
μια ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα.  

είναι κατασκευασμένο στο χέρι από 
φυσικό ξύλο δρυός.  
Διαστάσεις κρεβατιού: 1,70 x 2,25μ  

To κρεβάτι

Kρεβατοκάμαρα

Συνδυάστε την κρεβατοκάμαρα Ολίβια και με 
άλλους χώρους του σπιτιού, γνωρίζοντας
την τραπεζαρία Ολίβια.
➝ σελ. 18
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Ιάσων
H κρεβατοκάμαρα ΙΑΣΩΝ είναι 
κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο ελληνικής καρυδιάς στο 
φυσικό της χρώμα, καθώς και 
φυσικό ξύλο οξιάς, βαμμένο με 
ματ βερνίκι λάκας. Αποτελείται 
από ένα κρεβάτι, δυο κομοδίνα, 
συρταριέρα και καθρέπτη. 

Κρεβατοκάμαρα

του κρεβατιού είναι επενδεδυμένο από 
φυσικό βελούδο σε καπιτονέ.
Διαστάσεις κρεβατιού: 1,65 χ 2,10μ

της κρεβατοκάμαρας ΙΑΣΩΝ, 
ακολουθώντας τη «γραμμή» των 
υπόλοιπων επίπλων της σειράς, 
είναι κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο οξιάς, βαμμένο σε ματ χρώμα 
λάκας, ενώ το καπάκι της είναι 
κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο 
ελληνικής καρυδιάς, στο φυσικό της 
χρώμα. Διαθέτει 3 μεγάλα συρτάρια με 
τηλεσκοπικούς μηχανισμούς.
Διαστάσεις συρταριέρας:
1,30 χ 0,90 χ 0,45μ
Διαστάσεις καθρέπτη:
1,00 χ 1,00μ

Το κεφαλάρι

Η συρταριέρα 

της κρεβατοκάμαρας ΙΑΣΩΝ διαθέτουν 
2 συρτάρια με τηλεσκοπικούς 
μηχανισμούς. Είναι κατασκευασμένα 
από φυσικό ξύλο οξιάς, βαμμένο σε 
ματ χρώμα λάκας, ενώ το καπάκι είναι 
κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο 
ελληνικής καρυδιάς στο φυσικό της 
χρώμα.
Διαστάσεις κομοδίνων:
0,60 χ 0,45 χ 0,60μ

Τα κομοδίνα
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Αθηνά Διακριτικός σχεδιασμός, στα πόδια και στο κεφαλάρι, που 
πλαισιώνονται υπέροχα από μία κομψή μεταλλική κατασκευή, 
δημιουργώντας ένα σύνολο που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Κρεβατοκάμαρα

υψηλής αντοχής είναι μέρος της 
κρεβατοκάμαρας ΑΘΗΝΑ και 
συνδιάζουν αρμονικά την ομορφιά με 
τη λειτουργικότητα. 
Διαστάσεις κομοδίνων:
0,60 χ 0,45 χ 0,50μ

είναι μία κομψή και ταυτόχρονα 
χρηστική προσθήκη που ταιριάζει 
σε κάθε χώρο. Το ταμπουρέ, είναι 
κατασκευασμένο από φυσικό 
ξύλο οξιάς και επενδεδυμένο με 
τεχνόδερμα καπιτονέ. 
Διαστάσεις: 1,20 x 0,60μ

της κρεβατοκάμαρας ΑΘΗΝΑ είναι κατασκευασμένη από 
φυσικό ξύλο καρυδιάς και διαθέτει 4 μεγάλα συρτάρια 
με τηλεσκοπικούς μηχανισμούς υψηλής αντοχής και 
συνοδεύεται από έναν καθρέπτη.
Διαστάσεις συρταριέρας: 1,20 χ 0,45 χ 0,90μ
Διαστάσεις καθρέπτη: 1,00 x 0,90μ

Koμοδίνα
με τηλεσκοπικούς οδηγούς

Το ταμπουρέ

Η συρταριέρα 
η κρεβατοκάμαρα ΑΘΗΝΑ διαθέτει 
ένα κρεβάτι, διακοσμημένο με 
χειροποίητα σκαλιστά σχέδια στις 
γωνίες του.
Διαστάσεις κρεβατιού:
1,65 x 2,25μ.    

Από φυσικό ξύλο καρυδιάς
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Κύβος
Κρεβατοκάμαρα

της κρεβατοκάμαρας ΚΥΒΟΣ ενώνονται αρμονικά με 
τις καμπύλες, δημιουργώντας ένα  σύνολο ιδιαίτερης 
κομψότητας.

Οι τετραγωνισμένες επιφάνειες

Εσείς επιλέγετε το χρώμα που σας 
εκφράζει, εμείς αναλαμβάνουμε τα 
υπόλοιπα. 
Πάνω η κρεβατοκάμαρα σε μεσαίο 
καρυδί χρώμα, ενώ από κάτω στο 
φυσικό χρώμα του δρυός. 

Το κρεβάτι της κρεβατοκάμαρας κύβος διαθέτει και έναν 
αρκετά ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο.
Διαστάσεις κρεβατιού: 1,80 x 2,25μ

διακοσμούν οκτώ μικροί κύβοι, 
πλαισιωμένοι από ένα χώρισμα 
βαμμένο σε ασημί χρώμα. 

κορυφώνεται από μία καμπύλη, η οποία αποτελεί το μοτίβο 
του ποδιού.

της κρεβατοκάμαρας ΚΥΒΟΣ διατηρεί 
το ξεχωριστό design του κομοδίνου και 
συνοδεύεται από έναν καθρέπτη.  
Διαστάσεις συρταριέρας:
1,20 χ 0,45 χ 0,90μ
Διαστάσεις καθρέπτη:
0,90 χ 1,00μ
Διαστάσεις κομοδίνων: 
0,60 χ 0,45 χ 0,50μ

Από φυσικό ξύλο δρυ

Το κεφαλάρι 

Η συνέχεια του κρεβατιού 

Η συρταριέρα



14 15

Νιόβη
Η κρεβατοκάμαρα ΝΙΟΒΗ είναι 
κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο δρυός και βγαίνει σε δυο 
διαφορετικά σχέδια, ανάλογα 
με το γούστο σας. Το κεφαλάρι 
είναι επενδεδυμένο με ύφασμα 
και διακοσμημένο με μεταλλικό 
καμπαρά.  

Διαστάσεις κρεβατιού: 1,93 χ 2,30μ

Κρεβατοκάμαρα

της κρεβατοκάμαρας ΝΙΟΒΗ είναι 
κατασκευασμένα από φυσικό ξύλο 
δρυός, διαθέτουν 3 συρτάρια με 
τηλεσκοπικούς μηχανισμούς υψηλής 
αντοχής. 
Διαστάσεις κομοδίνων: 
0,60χ0,45χ0,60μ

της κρεβατοκάμαρας ΝΙΟΒΗ είναι 
κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο 
δρυός, ακολουθώντας τη σχεδιαστική 
φιλοσοφία του κομοδίνου. Αποτελείται 
από 4 μεγάλα συρτάρια και 2 μικρά με 
τηλεσκοπικούς μηχανισμούς υψηλής 
αντοχής και συνοδεύεται από έναν 
καθρέπτη, κατασκευασμένο από 
φυσικό ξύλο δρυός.
Διαστάσεις συρταριέρας:
0,95 χ 0,45 χ 1,20μ 
Διαστάσεις καθρέπτη:
2,00 χ 0,70μ 

Τα κομοδίνα Η συρταριέρα

Αν θέλετε να μελετήσουμε δωρεάν τον χώρο σας και να 
δούμε ποιο σχέδιο της κρεβατοκάμαρας Νιόβη σάς ταιριάζει, 
επικοινωνήστε μαζί μας 
➝ σελ. 46
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Τραπεζαρία

Aν θέλετε να μελετήσουμε τον χώρο σας 
επικοινωνήστε μαζί μας. 
➝ σελ. 46

Όλες οι τραπεζαρίες μας είναι 
κατασκευασμένες στο χέρι. 
Μέσα από την ποικιλία μας,
θα βρείτε ευελιξία διαστάσεων 
αλλά και σχεδίων. Για το 
άνοιγμα των προεκτάσεων 
έχουν επιλεχθεί οι μεταλλικοί 
& τηλεσκοπικοί μηχανισμοί 
γερμανικής προέλευσης, από την 
εταιρεία POTTKER. Οι βάσεις 
των τραπεζιών είναι φτιαγμένες 
από 100% ξύλο μασίφ και οι 
επιφάνειές τους από πλακάζ.   

Επιλέξτε ανάμεσα από μία τεράστια ποικιλία 
ποιοτικών επενδύσεων Ευρωπαϊκής προέλευσης, 
εκείνη που θα ντύσει ιδανικά το δικό σας έπιπλο, 
είτε πρόκειται για ύφασμα, τεχνόδερμα ή δέρμα.

*Ο σκελετός κάθε καθίσματος που κατασκευάζουμε δημιουργείται 
από φυσικό ξύλο οξιάς.

Ένα ποιοτικό έπιπλο κρύβει μέσα του έναν 
ολόκληρο κόσμο τεχνολογίας, που έχει προκύψει 
μέσα από εξέλιξη αρκετών ετών. Ένας κόσμος που 
υπάρχει για να εξασφαλίζει τη δική σας άνεση, 
αλλά και τη μακροζωία του επίπλου.

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΗΓΑΖΕΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟ

ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ

Επισκεφτείτε το εργοστάσιό μας και μάθετε για 
όλα τα στάδια παργωγής, από την πρώτη ύλη 

μέχρι το τελικό προϊόν.
➝ σελ. 46



18 19

Ολίβια Μια μοντέρνα εκδοχή της κλασικής τραπεζαρίας με κομψές 
καμπύλες και γεωμετρικά σχήματα, που παραπέμπουν στη δεκαετία 
του ‘60. Η υφή του ξύλου, οι λεπτομέρειες από ξύλο βέγκε και οι 
σκοτίες εντείνουν τη διαχρονικότητα του χαρακτήρα της.

Τραπεζαρία

αποτελείται από 2 ντουλάπια δεξιά και αριστερά, 
3 συρτάρια με μηχανισμό push-open στο κέντρο, 
καθώς και 3 συρτάρια στην κορνίζα. Η σκουρόχρωμη 
επιφάνεια στο κέντρο του μπουφέ είναι από φυσικό 
ξύλο βέγκε.
3 συρτάρια “κρύβονται” διακριτικά στο σχέδιο της 
κορνίζας.
Διάσταση μπουφέ: 1,95 χ 0,50 χ 0,90μ  

στην κορνίζα του μπουφέ είναι με μηχανισμό push-
open για να μην χαλάσει το σχέδιο της πρόσοψης με 
πόμολα ή χούφτες. 

Ο μπουφές

Ta μεσαία συρτάρια

είναι μοναστηριακού στυλ, 
κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο 
δρυός. Οι σκούρες λεπτομέρειες είναι 
από ξύλο βέγκε.
Διάσταση τραπεζιού: 2,00 x 1,00μ 
Διαστάσεις προέκτασης: 0,45μ

Το τραπέζι

Για περισσότερες τραπεζαρίες 
εκτός καταλόγου, θα χαρούμε 
να σας δούμε από κοντά
και να γνωρίσετε τα προϊόντα 
μας στις εκθέσεις των 
καταστημάτων μας. 
➝ σελ. 46



20 21

Αμάντα Η τραπεζαρία Αμάντα διαθέτει ένα τραπέζι κατασκευασμένο 
από ξύλο δρυός, με καμπυλωτές πλευρές στις κεφαλές.
Το τραπέζι καταλήγει σε λοξά πόδια για ξεχωριστή εικόνα, 
αλλά και μεγαλύτερη χωρητικότητα για τις καρέκλες. Ένα ρετρό 
σχέδιο που σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. 

Τραπεζαρία

με τηλεσκοπικό μηχανισμό  και τέλεια 
εφαρμογή. 
Διαστάσεις προέκτασης: 0,45μ

από ξύλο δρυός, με ανάποδο εργαλείο, 
που “κοιτάζει” προς τα κάτω, ώστε να 
έχει πιο έντονες γωνίες. 
Διάσταση τραπεζιού:
1,80 χ 1,00μ

χειροποίητη, από ξύλο οξιάς, με 
αδιάβροχο ύφασμα και κορδόνι στο 
ίδιο χρώμα.  

αποτελείται από 2 ντουλάπια δεξιά και 
αριστερά με μηχανισμό push-open, 3 
συρτάρια με μηχανισμό push-open στο 
κέντρο, καθώς και έναν καθρέπτη. 
Διαστάσεις μπουφέ:
2,00 χ 0,50 χ 0,90μ
Διαστάσεις καθρέπτη:
1,20 χ 1,20μ

Προέκταση

Καπάκι τραπεζιού

Kαρέκλα 

Ο μπουφές 
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Άρτεμις
Ένα διαχρονικό σύνολο τραπεζιού και μπουφέ, 
που θα μετατρέψει κάθε σας γεύμα σε μία 
ξεχωριστή εμπειρία και θα δώσει το κύρος που 
απαιτείται σε κάθε ιδιαίτερη στιγμή.

Τραπεζαρία

ΑΡΤΕΜΙΣ είναι κατασκευασμένο από 
ξύλο καρυδιάς και ρίζα ελιάς στο 
εξωτερικό κομμάτι της επιφάνειάς 
του. Διαθέτει μία προέκταση, η οποία 
αποθηκεύεται διακριτικά κάτω από 
την επιφάνεια του τραπεζιού χωρίς 
να διαταράσσει καθόλου το σχέδιό 
του, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για 
κατασκευή ενός ακόμη φύλλου 
προέκτασης, δημιουργώντας έτσι μια 
συνολική επιφάνεια τραπεζιού 2,60 
μέτρων.  
Διαστάσεις τραπεζιού:
1,70 χ 1,00μ
Διαστάσεις προέκτασης:
0,45μ

Το τραπέζι

ΑΡΤΕΜΙΣ, πρόκειται για ένα μοναδικής 
αισθητικής και ιδιαίτερα πρακτικό 
έπιπλο που πλαισιώνει το τραπέζι 
ΑΡΤΕΜΙΣ. Διατηρώντας τη φιλοσοφία 
των 2 ξύλων, από καρυδιά και ρίζα 
ελιάς, η αποθήκευση των αντικειμένων 
σας γίνεται με τον πλέον κομψό τρόπο. 
Συνοδεύεται από έναν καθρέπτη από 
φυσικό ξύλο καρυδιάς.
Διαστάσεις μπουφέ:
2,00 χ 0,50 χ 0,95μ
Διαστάσεις καθρέπτη:
1,85 χ 1,00μ

Ο μπουφές 

Γνωρίστε τα προϊόντα μας στις εκθέσεις 
των καταστημάτων μας. 
➝ σελ. 46
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Μαντώ Η αξία του διαχρονικού επίπλου πηγάζει από την ικανότητά του 
να προσαρμόζεται σε κάθε χώρο. Συνδυασμός δύο ξύλων, απλός 
σχεδιασμός, που τονίζεται από μία πληθωρική κορνίζα. Σας 
παρουσιάζουμε την τραπεζαρία ΜΑΝΤΩ.

Τραπεζαρία

ΜΑΝΤΩ είναι κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς. Ο σχεδιασμός του έχει χαρίσει μία εύκολη 
διάταξη στους χώρους του, με ντουλάπια στις δύο άκρες 
και μία σειρά από συρτάρια στη μέση, των οποίων οι 
προσόψεις είναι από φυσικό ξύλο δρυός. Ο μπουφές 
συνοδεύεται από δύο καθρέπτες από φυσικό ξύλο δρυός. 
Διαστάσεις μπουφέ: 1,95 χ 0,50 χ 0,95μ
Διαστάσεις καθρεπτών: 1,85 χ 1,00μ

υψηλής αντοχής και ποιότητας, κρύβει 
κάτω από την επιφάνεια του τραπεζιού 
ένα φύλλο προέκτασης.
Διαστάσεις προέκτασης: 0,45μ

τραπέζι, κατασκευασμένο από 
φυσικό ξύλο καρυδιάς. Στη μέση της 
επιφάνειάς του διακοσμείται με μία 
φάσα φυσικού ξύλου δρυός. 
Διαστάσεις τραπεζιού: 2,00 x 1,00μ

ΜΑΝΤΩ είναι ένα καλαίσθητο έπιπλο που θα σας
βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τον χώρο σας.
Είναι κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς, ενώ 
στις πόρτες των ντουλαπιών υπάρχει φυσικό ξύλο δρυός. 
Μια εντελώς διαφορετική πρόταση και συγχρόνως τόσο 
πρακτική. 
Διαστάσεις βιτρίνας: 1,90 χ 0,80 χ 0,80μ

Ο μπουφές

Τηλεσκοπικός
μηχανισμός

Μοναστηριακού τύπου

Η γωνιακή βιτρίνα

Αν θέλετε να μελετήσουμε 
δωρεάν τον χώρο σας και να 
διαμορφώσουμε την τραπεζαρία 
σας σύμφωνα με τις ανάγκες 
σας, επικοινωνήστε μαζί μας.
➝ σελ. 46
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Καμέλια Η τραπεζαρία Καμέλια είναι ένα σύνολο που παντρεύει το 
μοντέρνο με το κλασικό, με έναν μοναδικά αρμονικό τρόπο.

Τραπεζαρία

ΚΑΜΕΛΙΑ είναι κατασκευασμένο 
από φυσικό ξύλο καρυδιάς και την 
επιφάνειά του διακοσμεί μία μαρκετερί 
από ξύλο εβένου. 
Διαστάσεις τραπεζιού: 1,70 χ 1,00μ
Διαστάσεις προέκτασης: 0,45μ

ΚΑΜΕΛΙΑ είναι ένα έπιπλο 
κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς, που μπορεί να τοποθετηθεί 
σε οποιονδήποτε τοίχο, οποιουδήποτε 
χώρου, προσφέροντάς σας 
καλαισθησία, αλλά και πρακτικότητα. 
Η επιφάνειά του είναι διακοσμημένη 
με μία μαρκετερί από ξύλο εβένου.
Διαστάσεις κονσόλας:
1,20 χ 0,30μ

Το τραπέζι 
Η κονσόλα ΚΑΜΕΛΙΑ αποτελείται, στη δεξιά 

πλευρά του από ένα ντουλάπι με 
3 ράφια στο εσωτερικό του, ενώ 
αριστερά διατηρώντας το ίδιο ακριβώς 
σχέδιο, βρίσκονται 3 συρτάρια με 
τηλεσκοπικούς μηχανισμούς.
Στο κέντρο του υπάρχει ένα μεγάλο 
ντουλάπι δύο φύλλων, το οποίο ανοίγει 
από ένα ξύλινο πόμολο, διακοσμημένο 
με γυάλινη επιφάνεια. Ο μπουφές 
συνοδεύεται από έναν καθρέπτη σε 
ξύλο καρυδιάς. 
Διαστάσεις μπουφέ:
2,10 χ 0,50 χ 0,90μ
Διαστάσεις καθρέπτη:
1,10 χ 1,10μ

Ο μπουφές 
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Φαίδρα
Τραπεζαρία

της τραπεζαρίας ΦΑΙΔΡΑ είναι ότι το 
σχέδιο περιμετρικά του τραπεζιού 
στρίβει και συνεχίζεται στα πόδια, 
δημιουργώντας ένα στυλ κορνίζας, 
τεχνοτροπία που ακολουθείται και 
περιμετρικά του μπουφέ.
Διαστάσεις τραπεζιού: 1,70 χ 1,00μ 
Διαστάσεις προέκτασης: 0,45μ

ΦΑΙΔΡΑ είναι κατασκευασμένος 
από φυσικό ξύλο καρυδιάς, ενώ στις 
πόρτες των ντουλαπιών υπάρχει 
φυσικό ξύλο δρυός, τοποθετημένο σε 
σχέδιο ψαροκόκαλο.
Ο μπουφές έχει 3 συρτάρια που 
“κρύβονται” διακριτικά στο σχέδιο 
της κορνίζας. Είναι κατασκευασμένος 
από φυσικό ξύλο οξιάς, ενώ τα 
εντυπωσιακά σχέδια της πλάτης έχουν 
σκαλιστεί στο χέρι.
Διαστάσεις μπουφέ:
2,00 χ 0,50 χ 0,95μ

είναι κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο οξιάς, ενώ τα σχέδια της πλάτης 
έχουν σκαλιστεί και αυτά στο χέρι.

Το βασικό γνώρισμα

Ο μπουφές 

Η καρέκλα 15/2

Η τραπεζαρία διαθέτει το τραπέζι ΦΑΙΔΡΑ, που είναι 
κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο καρυδιάς, ενώ στην 
επιφάνειά του διακοσμείται από κομμάτια φυσικού ξύλου δρυός, 
τοποθετημένα σε σχέδιο ψαροκόκαλο. 
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Σαλόνι
Καναπέδες
Συνθέσεις

Άρτεμις
Σύνθεση

της σύνθεσης ΑΡΤΕΜΙΣ συνυπάρχει με μία μοντέρνα 
πινελιά, ενώ μια κορνίζα σε μπρονζέ χρωματισμό 
πλαισιώνει κομψά την τηλεόραση.
Διαστάσεις σύνθεσης: 3,00 χ 2,05 χ 0,50μ

το τραπεζάκι διαθέτη 2 μεγάλα συρτάρια 
από την μία πλευρά. Στο κέντρο του 
τραπεζιού βρίσκεται μια βιτρίνα για τα 
αγαπημένα σας αντικείμενα.
Διαστάσεις σύνθεσης: 1,20 χ 0,80μ

Η διαχρονική φιλοσοφία Από φυσικό ξύλο καρυδιάς

Ένας συνδυασμός επίπλου TV και βιτρινών σε ένα εντυπωσιακό 
κομμάτι. Η σύνθεση ΑΡΤΕΜΙΣ είναι κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο καρυδιάς και ρίζα ελιάς. 

Aν θέλετε να μελετήσουμε τον χώρο σας 
επικοινωνήστε μαζί μας.
➝ σελ. 46

Καλέστε μας για να σας προτείνουμε το σαλόνι,
τον καναπέ ή τη σύνθεση που ταιριάζει στον χώρο σας. 
➝ σελ. 46

Τραπεζάκι Σαλονιού

Κώνος 2
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Ντέμυ
Σαλόνι

Έβενος
Σύνθεση

που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, 
καθώς οι καθρέπτες μπρονζέ 
χρώματος δίνουν μία διαφορετική 
διάσταση στον χώρο.

του καναπέ ανάλογα με τη δική σας επιλογή,
μπορεί να γίνει και καπιτονέ.
Διαστάσεις τριθέσιου καναπέ: 2,25 χ 0,95μ
Διαστάσεις διθέσιου καναπέ: 1,75 χ 0,95μ

με τα φωτιζόμενα ράφια της σύνθεσης, 
έτσι ώστε να δίνετε έμφαση σε ό,τι 
αγαπάτε και θέλετε να τονίσετε. 

Διαστάσεις σύνθεσης:
3,00 χ 0,50 χ 2,00μ
Διαστάσεις επίπλου TV:
1,40 χ 0,50 χ 0,5μ
Διαστάσεις βοηθητικού επίπλου:
0,90 χ 0,50 χ 0,35μ
Διαστάσεις βιτρίνας:
2,00 χ 0,70 χ 0,40μ

Παιχνίδι με τον χώροΗ πλάτη Παιχνίδι με το φως
Ελάτε να δοκιμάσετε από κοντά την 
άνεση των καναπέδων Ντέμυ στις 
εκθέσεις μας. 
➝ σελ. 46

Ποιος είπε ότι το λιτό δεν 
μπορεί να είναι και ταυτόχρονα 
κομψό; Το σαλόνι ΝΤΕΜΥ 
αποτελείται από έναν τριθέσιο 
καναπέ και έναν διθέσιο καναπέ, 
κατασκευασμένους από φυσικό 
ξύλο οξιάς. Στα μαξιλάρια των 
καθισμάτων υπάρχει αφρώδες 
ελαστικό μεσαίας σκληρότητας. 
Στα μαξιλάρια της πλάτης, καθώς 
και στα διακοσμητικά μαξιλάρια 
βρίσκεται ένα χωριστό σώμα από 
πούπουλο με comforel. 

Η σύνθεση ΕΒΕΝΟΣ συνδυάζει υπέροχα το ξύλο με τον καθρέπτη. 
Αποτελείται από ένα έπιπλο ΤV, από ένα μικρότερο βοηθητικό έπιπλο, 
μία βιτρίνα, καθώς και ένα σετ επιτοίχιων αποθηκευτικών χώρων. Είναι 
κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς, ενώ στις πόρτες των 
ντουλαπιών υπάρχει φυσικό ξύλο εβένου. 
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Ολίβια
Σύνθεση

Τραπεζάκι Σαλονιού

Ένας συνδυασμός επίπλου TV 
και βιτρινών σε ένα κομμάτι 
με εντυπωσιακές καμπύλες. 
Η σύνθεση ΟΛΙΒΙΑ είναι 
κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο δρυός και ξύλο βέγκε. 

Διαστάσεις σύνθεσης:
2,70 x 0,50 x 2,05μ. 

Καβούρ Το τραπεζάκι σαλονιού της σειράς ΚΑΒΟΥΡ είναι κατασκευασμένο 
από φυσικό ξύλο δρυός και διακοσμείται με παράθυρο στο κέντρο.

Διαστάσεις τραπεζιού: 1,20 χ 0,80μ 

Μανώλια Ένας γωνιακός καναπές πληθωρικός, αλλιώτικος από τους 
συνηθισμένους. Ιδιαίτερος σχεδιασμός που καταφέρνει με 
επιτυχία να συνυπάρξει με την άνεση, σε ένα κομψό σύνολο.

Γωνιακός καναπές

του καναπέ ΜΑΝΩΛΙΑ είναι 
κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο 
οξιάς, ενώ μία μικρή πινελιά καπιτονέ 
διακοσμεί τα μαξιλάρια της πλάτης.
Διαστάσεις καναπέ: 3,20 χ 2,70μ 

Ο σκελετός
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Φαίδρα
Σύνθεση

Τραπεζάκι ΣαλονιούΠολυθρονάκι

Έβενος 2Αμάντα
Ένα ιδιαίτερο έπιπλο που συνδυάζει 
αρμονικά τραπεζάκι δύο επιπέδων 
και αποθηκευτικούς χώρους.
Είναι κατασκευασμένο από φυσικό 
ξύλο καρυδιάς, ενώ στην επιφάνειά 
του υπάρχουν δύο φιλέτα από 
φυσικό ξύλο εβένου. 

Διαστάσεις επίπλου: 1,20 χ 0,90μ 

Ένα πολύ κομψό και πολύ 
άνετο πολυθρονάκι από ξύλο 
οξιάς, που οι “μαζεμένες” του 
διαστάσεις το καθιστούν ικανό 
να τοποθετηθεί με ευκολία σε 
οποιονδήποτε χώρο, χωρίς να 
διαταράσσει στο παραμικρό την 
αισθητική του.

Αριάνδη Ένας γωνιακός καναπές που χαρακτηρίζεται από τον λιτό σχεδιασμό 
του, αλλά και ταυτόχρονα από μία πληθωρική παρουσία. Ο σκελετός 
του καναπέ ΑΡΙΑΔΝΗ είναι κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο οξιάς. 

Διαστάσεις καναπέ: 3,20 χ 2,40μ

Μία ολοκληρωμένη σύνθεση που συνδυάζει 
έπιπλο TV, ράφια, βιτρίνα καθώς και ένα αρκετά 
ευρύχωρο και ταυτόχρονα καλαίσθητο ντουλάπι. 
Είναι κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς, 
ενώ στις πόρτες του ντουλαπιού υπάρχει 
φυσικό ξύλο δρυός τοποθετημένο σε σχέδιο 
ψαροκόκαλο. 

Διαστάσεις σύνθεσης: 2,80 χ 0,50 χ 2,00μ

Γωνιακός καναπές
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ΚαμέλιαΚαμέλια
Κύβος

ΣύνθεσηΚαναπές / Βιβλιοθήκη

Ένα πάντρεμα μοντέρνου και διαχρονικού. Αποτελείται από το 
κεντρικό κομμάτι που ενσωματώνει και τη βιτρίνα, από ένα ράφι, 
και από έναν αποθηκευτικό χώρο τύπου bar. Για την κατασκευή 
της έχει χρησιμοποιηθεί φυσικό ξύλο καρυδιάς.

της σύνθεσης ΚΑΜΕΛΙΑ τονίζει 
τη διαχρονικότητά της και φέρει 
την απλότητα του σχεδιασμού, που 
υιοθετείται στα μοντέρνα έπιπλα.
Διαστάσεις σύνθεσης:
2,40χ0,50χ1,95μ

είναι ένας τριθέσιος καναπές με σκελετό κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο 
οξιάς μασίφ. Το μαξιλάρι του καθίσματος είναι από αφρώδες ελαστικό μεσαίας 
σκληρότητας. Τα μαξιλάρια της πλάτης καθώς και τα διακοσμητικά μαξιλάρια 
διαθέτουν γέμιση από συνδυασμό πούπουλου και comforel, η οποία βρίσκεται σε 
χωριστό σώμα στο εσωτερικό του μαξιλαριού, που είναι χωρισμένο σε κυψέλες 
ώστε να διατηρεί πάντοτε το αρχικό του σχήμα. 
Διαστάσεις καναπέ: 2,25 χ 0,95μ

χωρίς πλάτη, σε ειδική κατασκευή 
για τις ανάγκες του χώρου. 
Κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο δρυός, κατασκευάζεται κατά 
παραγγελία ακριβώς στις διαστάσεις 
που επιθυμείτε. 
Διάσταση βιβλιοθήκης:
3,00 χ 2,50μ

Ο σχεδιασμός των ποδιώνΟ καναπές Καμέλια

Βιβλιοθήκη Κύβος 
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Κώνος
Σύνθεση

Κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς και δρυός, αποτελείται 
από βιτρίνα, έπιπλο TV, έναν αποθηκευτικό χώρο τύπου bar, καθώς και 2 
ράφια. Η βιτρίνα είναι φωτιζόμενη με σποτ και όλες οι πόρτες διαθέτουν 
Ευρωπαϊκής προέλευσης μηχανισμούς υψηλής αντοχής.

Διαστάσεις σύνθεσης: 2,20 χ 0,45 χ 1,95μ

Ένα τραπεζάκι σαλονιού 
από ρίζα καρυδιάς, με 
ορθογώνιο τζάμι στο 
κέντρο του.

Διαστάσεις τραπεζιού:
1,20 Χ 0,90μ

Τραπεζάκι Σαλονιού

Δίας

Άρτεμις Η μοντέρνα εκδοχή ενός κλασικού σαλονιού, που συνδυάζει άνεση 
και μικρό όγκο. Το σαλόνι ΑΡΤΕΜΙΣ αποτελείται από έναν τριθέσιο και 
έναν διθέσιο καναπέ, κατασκευασμένους από φυσικό ξύλο οξιάς.

Διαστάσεις τριθέσιου καναπέ: 2,25 χ 1,00μ
Διαστάσεις διθέσιου καναπέ: 1,75 χ 1,00μ

Σαλόνι

Στα μαξιλάρια 
των καθισμάτων υπάρχει 
αφρώδες ελαστικό 
μεσαίας σκληρότητας. 
Στα  μαξιλάρια της 
πλάτης, καθώς και στα 
διακοσμητικά μαξιλάρια 
βρίσκεται ένα χωριστό 
σώμα από πούπουλο με 
comforel. Ο συνδυασμός 
του πούπουλου με το 
καπιτονέ της πλάτης τον 
καθιστούν ιδιαίτερα άνετο.

Γνωρίστε την πλούσια γκάμα
από τα τραπεζάκια μας
και στην ιστοσελίδα μας
www.konstantaras.net 
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Άρτεμις
Γραφείο / Βιβλιοθήκη

Μια εντελώς custom made κατασκευή, στα μέτρα του πελάτη. Ένας 
επαγγελματικός χώρος, που με έναν μοναδικό τρόπο, συνδύασε ένα 
δείγμα χρώματος από ένα παλιό γραφείο – αντίκα και τη γραμμή του 
επίπλου, που επέλεξε ο ίδιος ο πελάτης από την γκάμα της εταιρίας 
μας. Μια αντίστοιχη μελέτη μπορει να γίνει, με βάση όλα τα σχέδια 
από την γκάμα της εταιρείας μας. 

Συνδυάστε γραφείο και 
βιβλιοθήκη όπως εσείς θέλετε, 
κλείνοντας ένα ραντεβού 
με κάποιον υπεύθυνο από τα 
καταστήματά μας. 
➝ σελ. 46

Γραφείο
Βιβλιοθήκη

Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας,
είμαστε εδώ για να τις κάνουμε 
πραγματικότητα. 
Ενημερωθείτε στα καταστήματά μας 
➝ σελ. 46
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Κύβος
Έβελιν

Βιβλιοθήκη / Καναπές

Δέντρο
Βιβλιοθήκη

είναι εξ’ολοκλήρου το υλικό 
κατασκευής της βιβλιοθήκης.

το ΔΕΝΤΡΟ είναι ένα έπιπλο που 
αποτάσσει τις ταμπέλες και τα 
κλισέ και είναι ανοικτό σε όλες τις 
προτάσεις.

Φυσικό ξύλο δρυός

Για αποθήκευση
ή απλά διακόσμηση

σε custom made κατασκευή. Σε 
γραμμικό σχέδιο, και με ένθετα κουτιά 
σε διάφορα χρώματα, για να σπάσει 
την εικόνα του ενιαίου. 
Διάσταση βιβλιοθήκης:
3,00 χ 0,30 χ 6,30μ

με γωνία που αποσπάται και είναι 
έτσι σχεδιασμένη, ώστε να μπορεί να 
μεταφερθεί, είτε αριστερά, είτε δεξιά, 
ανά πάσα στιγμή από τον χρήστη. 
Στα μαξιλάρια του καθίσματος 
υπάρχει αφρώδες ελαστικό μεσαίας 
σκληρότητας. Τα διακοσμητικά 
μαξιλάρια έχουν στο εσωτερικό τους 
ένα χωριστό σώμα, το οποίο είναι 
γεμάτο με πούπουλο και comforel.
Διαστάσεις καναπέ:
3,00 χ 2,70μ

Βιβλιοθήκη Κύβος 

Γωνιακός καναπές Έβελιν

Τοποθετήστε όλα τα αγαπημένα 
σας αντικείμενα όπως εσείς 
θέλετε. Από μπουκάλια και βιβλία, 
μέχρι οτιδήποτε άλλο σκεφτείτε, 
μπορεί να φιλοξενηθεί στα κλαδιά 
του δέντρου, ενώ η στιβαρή του 
κατασκευή από συμπαγές (μασίφ) 
ξύλο δρυός, το καθιστά ικανό να 
αντέχει το αυξημένο βάρος.

Διαστάσεις δέντρου:
1,20 χ 2,20 χ 0,30μ
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Υπέροχοι χώροι υψηλής αισθητικής με ισχυρή 
προσωπικότητα, που έχουν δημιουργηθεί με 
γνώμονα τη δική σας απόλυτη εξυπηρέτηση.

Επιλέξτε την περιοχή που σας εξυπηρετεί και 
ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί τον χώρο των 
ονείρων σας. Θα χαρούμε να σας δούμε και να 
τα πούμε από κοντά.

Λ. Αλίμου 128, Αργυρούπολη 
Τ 210 9613901

Το εργοστάσιο και η κεντρική μας έκθεση συνολικής 
επιφάνειας 5.000 τ.μ. βρίσκεται στο Βιοτεχνικό Πάρκο 
Κερατέας. Ο εκθεσιακός χώρος έκτασης 1.400 τ.μ. 
διαθέτει μεγάλη ποικιλία επίπλων.

Λ. Κηφισίας 94-96, Μαρούσι 
Τ 210 6127563

Λ. Μεσογείων 446, Αγ Παρασκευή 
Τ 210 9718509

1ο κατάστημα 

Οι κεντρικές μας εγκαταστάσεις.

2ο κατάστημα 3ο κατάστημα 

Οι εγκαταστάσεις μας



Εργοστάσιο-κεντρική έκθεση
Βιο.Πα. Κερατέας

Τ 22990 43017
F 22990 43027

—
Δεύτερο κατάστημα

Λεωφόρος Αλίμου 128 Αργυρούπολη
Τ 210 9613901

—
Τρίτο κατάστημα 

Λεωφόρος Κηφισίας 94-96 Μαρούσι
Τ 210 6127563 

—
Τέταρτο κατάστημα 

Λεωφόρος Μεσογείων 446 
Αγ.Παρασκευή
Τ 210 9718509 

—
W konstantaras.net

Ε info@konstantaras.net
—

Social media

www.facebook.com/konstantaras.net

www.twitter.com/konstantaraspan
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