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Μετά από τόσα χρόνια τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στο χειροποίητο 
έπιπλο, είμαστε πλέον παραπάνω από σίγουροι ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο 
σημαντικό στον χώρο μας από τον πελάτη/άνθρωπο. 
Σε εσάς έχουμε στραμμένη την προσοχή μας και από εσάς εμπνεόμαστε 
καθημερινά. Στόχος μας είναι να βρίσκουμε συνεχώς νέες, λειτουργικές 
λύσεις επίπλων για κάθε χώρο και όραμά μας να αφουγκραζόμαστε 
τις ανάγκες σας και να κάνουμε πραγματικότητα τις επιθυμίες σας 
δημιουργώντας για εσάς ένα ζεστό σπιτικό, ακριβώς όπως το ονειρευτήκατε. 
Αυτή είναι η ομορφιά της δουλειάς μας, τελειώνοντας η μέρα να βλέπουμε 
την χαρά στα πρόσωπά σας και να γνωρίζουμε ότι και σήμερα κάναμε αυτό 
που ξέρουμε τόσο καλά, ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη.
Απολαύστε το νέο μας έντυπο και δείτε τα καινούργια σχέδια
της «Κωνσταντάρας Χειροποίητο Έπιπλο», φτιαγμένα με εμπειρία, μεράκι 
και σεβασμό για τον καθέναν από σας.

Τάκης Κωνσταντάρας
CEO  

Στο ξεκίνημα μιας νέας σεζόν, με ακόμη περισσότερη όρεξη, όλο το 
προσωπικό μας, από τους σχεδιαστές και τους τεχνίτες, ως τους οδηγούς και 
τους πωλητές, είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε και να σας παραδώσουμε 
τα έπιπλα που θα ομορφύνουν και θα οργανώσουν τον χώρο σας. Έπιπλα 
φτιαγμένα με ιδιαίτερη φροντίδα που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή.
Όντας μια οικογενειακή επιχείρηση γνωρίζουμε καλά την σημασία των αξιών 
για τις οποίες έχουμε γίνει γνωστοί και είμαστε αφοσιωμένοι στο να τις 
διατηρήσουμε σε όλα τα στάδια της παραγωγής μας. 
Με υλικά εξαιρετικής ποιότητας, αξιόπιστα εργαλεία, εμπειρία και γνώση 
δεκαετιών, αλλά και συνεχή διάθεση για εξέλιξη είμαστε υπερήφανοι για 
κάθε μας δημιουργία και σίγουροι ότι θα μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι με 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Γιώργος Κωνσταντάρας
COO  
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Οι μόνοι με 5ετή γραπτή εγγύηση

Πολυτέλεια που σας αξίζει

Σε μια διαρκή προσπάθεια παροχής κορυφαίων υπηρεσιών δημιουργήσαμε για 
εσάς τον οδηγό ορθής χρήσης και φροντίδας των επίπλων σας, ο οποίος αποτελεί 
ένα σημαντικό εργαλείο που σκοπό έχει να σας 
βοηθήσει να απολαύσετε τα έπιπλά σας
στο έπακρο. Μπείτε στο site μας, 
www.konstantaras.net, ή χρησιμοποιήστε 
την ειδική εφαρμογή στο κινητό σας για να 
σκανάρετε τον κωδικό QR (δεξιά) και διαβάστε 
όλο το έντυπο, που περιέχει χρήσιμες συμβουλές 
για την φροντίδα των επίπλων σας, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την εγγύησή τους.

Το χειροποίητο έπιπλο αποτελεί 
μία επένδυση ζωής που αντέχει 
στο χρόνο κατασκευαστικά και 
αισθητικά. Πέρα από την υψηλή 
ποιότητα κατασκευής και την αντοχή 
των επίπλων μας, σας παρέχουμε 
μία μεγάλη γκάμα σχεδίων που 
σας δίνουν την δυνατότητα να 
συνδυάσετε το στυλ και το ύφος που 
ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Αυτό 
που μας καθιστά μοναδικούς είναι 
ότι έχουμε την τεχνογνωσία και
την εμπειρία να υλοποιήσουμε 
την δική σας ιδέα και έμπνευση. 
Είμαστε εδώ για να μελετήσουμε 
τον χώρο σας και μαζί να 
καταλήξουμε στις καλύτερες δυνατές 
λύσεις για σας.
Η χειροποίητη, custom made, 
κατασκευή εξασφαλίζει ευελιξία και 
ακρίβεια σε κάθε μας δημιουργία.
Ποιότητα υλικών, αντοχή 
στην καθημερινή χρήση αλλά και 
στο πέρασμα του χρόνου, κομψότητα 
και προσαρμογή στα μέτρα και 

το γούστο σας. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του χειροποίητου επίπλου κι εμείς, 
σταθεροί στις αξίες μας, είμαστε εδώ για να σας τα παρέχουμε. Επισκεφθείτε 
ένα από τα τέσσερα καταστήματά μας (σελ. 50), ή επικοινωνήστε μαζί μας για να 
διαμορφώσουμε από κοινού το σπίτι σας, όπως ακριβώς το ονειρεύεστε.
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Κρεβατοκάμαρα

Διαθέτουμε μία μεγάλη συλλογή από 
κρεβάτια κατασκευασμένα με ξύλο μασίφ, ή 

πλακάζ στις μεγάλες επιφάνειες*.
 

Όλα έχουν δυνατότητα διαμόρφωσης 
αποθηκευτικού χώρου, χωρίς να 

επηρεάζεται το design κάθε επίπλου.
Οι σύνδεσμοι μεγάλης αντοχής, 

που εξασφαλίζουν δυνατό κράτημα 
χωρίς θορύβους και το στάνταρ 

μεταλλικό πλαίσιο με ανατομικές τάβλες 
είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που 

κάνουν τα κρεβάτια μας την πιο ποιοτική 
δυνατή επιλογή.

Τα σχέδια των συνοδευτικών επίπλων 
κάθε μοντέλου, όπως τα κομοδίνα και 

οι συρταριέρες, συνδυάζονται με 
τα κρεβάτια δημιουργώντας κομψά 

σύνολα που θα σας χαρίζουν, εκτός από 
στιγμές χαλάρωσης, αρμονία σε κάθε 

πρωινό ξύπνημα.

Τα στρώματα δεν περιλαμβάνονται στις 
κρεβατοκάμαρές μας, εκτός αν γίνει ειδική 

παραγγελία. Για τις ακριβείς διαστάσεις 
των στρωμάτων για κάθε κρεβάτι 

επικοινωνήστε μαζί μας.

Όλες οι κρεβατοκάμαρες συνοδεύονται 
από 5ετή γραπτή εγγύηση.

* Για περισσότερες πληροφορίες 
και σχέδια θα χαρούμε να σας 

δούμε από κοντά και να γνωρίσετε 
τα προϊόντα μας στις εκθέσεις των 

καταστημάτων μας (σελ. 50)
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Κύβος Οι τετραγωνισμένες επιφάνειες του πρωτότυπου design ενώνονται αρμονικά με τις καμπύλες 
γραμμές δημιουργώντας ένα σύνολο ιδιαίτερης κομψότητας.

Φτιαγμένη από φυσικό ξύλο δρυός, η κρεβατοκάμαρα Κύβος (πάνω) 
συνδυάζει τις καθαρές γραμμές με την άνεση και την ανθεκτικότητα δίνοντας 
στο υπνοδωμάτιό σας έναν τόνο λιτής πολυτέλειας.

Το σχέδιο της συνέχειας του κρεβατιού (αριστερά) καταλήγει σε μια μοντέρνα 
καμπύλη, η οποία ολοκληρώνει το μοτίβο του ποδιού. Εκτός από 
την ξεχωριστή αισθητική του, το κρεβάτι διαθέτει και έναν αρκετά ευρύχωρο 
αποθηκευτικό χώρο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ: 1,80x2,25μ.
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Το κεφαλάρι (κάτω) είναι διακοσμημένο με οκτώ παραλληλόγραμμα, που ακολουθούν τον καμπυλόγραμμο σχεδιασμό, πλαισιωμένα από 
ένα καλαίσθητο χώρισμα. Το σετ Κύβος διατίθεται σε διάφορα χρώματα, ανάλογα με τις αποχρώσεις του χώρου σας (κάτω αριστερά σε 

μεσαίο καρυδί με ασημί πλαίσιο και κάτω δεξιά στο φυσικό χρώμα του δρυός με μπλε πλαίσιο).

Τα δύο κομοδίνα (κάτω) εντυπωσιάζουν με 
την κομψότητα του σχεδιασμού τους. Η ελαφριά καμπύλη γραμμή 

στο εμπρός μέρος τους τα κάνει να ξεχωρίζουν απογειώνοντας 
την πρωτοποριακή εμφάνιση του σετ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ: 0,60x0,45x0,50μ.

Η συρταριέρα της κρεβατοκάμαρας Κύβος (πάνω) διατηρεί 
το ξεχωριστό design των κομοδίνων, διαθέτει τέσσερα συρτάρια 
και συνοδεύεται από έναν καθρέπτη.
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ: 1,20x0,45x0,90μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ: 0,90x1,00μ.



Κρεβατοκάμαρα

8

Αθηνά Δώστε στον πιο ιδιαίτερο χώρο σας μια νότα κύρους και πολυτέλειας, με τον κλασικό σχεδιασμό 
του πανέμορφου αυτού σετ.

Δύο κομοδίνα (δεξιά) 
με τηλεσκοπικούς 
οδηγούς και κλασικό 
σχεδιασμό πλαισιώνουν 
την κρεβατοκάμαρα 
συνδυάζοντας αρμονικά 
την λειτουργικότητα
με την ομορφιά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ: 
0,60x0,45x0,50μ.
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Η συρταριέρα της κρεβατοκάμαρας Αθηνά (κάτω) 
είναι κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς και 
διαθέτει τέσσερα μεγάλα συρτάρια με τηλεσκοπικούς 

μηχανισμούς υψηλής αντοχής, ενώ συνοδεύεται
και από έναν καθρέπτη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ: 1,20x0,45x0,90μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ: 1,00x0,90μ.

Το ταμπουρέ (αριστερά) είναι μία κομψή και 
χρηστική προσθήκη, που ταιριάζει σε κάθε χώρο. 
Είναι φτιαγμένο από φυσικό ξύλο οξιάς και 
επενδεδυμένο με τεχνόδερμα καπιτονέ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1,20x0,60μ.

Συνδυάστε 
την κρεβατοκάμαρα με 

τους άλλους χώρους του 
σπιτιού σας γνωρίζοντας 

το σαλόνι Αθηνά (σελ. 40).

Φτιαγμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς, η κρεβατοκάμαρα Αθηνά (πάνω) διαθέτει διακριτικό, χειροποίητο σχεδιασμό στα πόδια και
στο κεφαλάρι, που πλαισιώνονται υπέροχα από μία κομψή μεταλλική κατασκευή δημιουργώντας ένα σύνολο που μαγνητίζει τα βλέμματα. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ: 1,70x2,25μ.
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Νιόβη

Ένα σετ στολίδι για 
το υπνοδωμάτιό σας 
κατασκευασμένο από φυσικό 
ξύλο δρυός. 
Η επένδυση στο κεφαλάρι 
μπορεί να φτιαχτεί από μια 
μεγάλη ποικιλία υφασμάτων*, 
ανάλογα με το γούστο σας.
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Το κεφαλάρι του κρεβατιού (πάνω) είναι επενδεδυμένο με ύφασμα 
και διακοσμημένο με μεταλλικό καμπαρά.

Τα δύο κομοδίνα (πάνω) της κρεβατοκάμαρας Νιόβη είναι κατασκευασμένα 
από φυσικό ξύλο δρυός και διαθέτουν τρία συρτάρια με τηλεσκοπικούς 

μηχανισμούς υψηλής αντοχής.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ: 0,60x0,45x0,60μ.

* Αν θέλετε να μελετήσουμε δωρεάν τον χώρο σας και να δούμε μαζί ποιο σχέδιο υφάσματος σας ταιριάζει, επικοινωνήστε μαζί μας, ή 
επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας (σελ. 50).

Με έμφαση στην λεπτομέρεια, 
κλασικό design και στιβαρή 
κατασκευή, αποτελεί μια πολύ 
εκλεπτυσμένη επιλογή για 
το υπνοδωμάτιό σας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ: 1,93x2,30μ.

Η συρταριέρα (αριστερά) ακολουθεί αρμονικά τα υλικά και 
την σχεδιαστική φιλοσοφία του κομοδίνου. Αποτελείται από τέσσερα μεγάλα 

και δύο μικρά συρτάρια, με τηλεσκοπικούς μηχανισμούς υψηλής αντοχής, 
ενώ συνοδεύεται από έναν κλασικό, λιτό καθρέπτη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ: 0,95x0,45x1,20μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ: 2,00x0,70μ.

Τα πόδια του κρεβατιού (δεξιά) έχουν καμπυλωτό 
τελείωμα και είναι διακοσμημένα με ανάγλυφα σχέδια.
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Αρετούσα Μια κρεβατοκάμαρα με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τις καθαρές, λιτές γραμμές, που θα 
δώσουν στον χώρο σας μία μοντέρνα αίσθηση μινιμαλισμού.

Το κρεβάτι, όπως και όλο το σετ Αρετούσα (πάνω),  είναι 
κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο δρυός και διαθέτει μεγάλο 
αποθηκευτικό χώρο.

Το κεφαλάρι (αριστερά) είναι πρωτότυπα διακοσμημένο με 
μαύρο γυαλί λακομπέλ 
πάχους 8mm.  
Η βάση του κρεβατιού 
(δεξιά) δημιουργεί 
μια εσοχή και 
καταλήγει σε ένα 
πολύγωνο σχέδιο, που 
ολοκληρώνει 
την γραμμική 
αισθητική του design. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ: 
1,80x2,25μ. 
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Τα δύο κομοδίνα της κρεβατοκάμαρας Αρετούσα (πάνω) 
ακολουθούν τον στιβαρό σχεδιασμό του κρεβατιού και διαθέτουν 
δύο ευρύχωρα συρτάρια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ: 0,60x0,40x0,50μ.

Η όρθια συρταριέρα του σετ (πάνω) 
αποτελείται από έξι συρτάρια και 
συνοδεύεται από έναν ολόσωμο 

καθρέπτη με ένα συρτάρι στο κάτω 
μέρος.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ: 0,60x0,45x1,20μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ: 0,70x0,45x1,90μ.
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Σοφία Βασισμένη σε πιο κλασικό σχεδιασμό, εμπλουτισμένο με πινελιές μοντέρνας αισθητικής, αυτή
η κρεβατοκάμαρα θα ικανοποιήσει απόλυτα κάθε γούστο καλύπτοντας όλες σας τις ανάγκες.

Tο κεφαλάρι του κρεβατιού (πάνω αριστερά) είναι επενδεδυμένο με αδιάβροχο-αλέκιαστο ύφασμα βελουτέ σε καπιτονέ διακοσμημένο 
με καμπαρά. Τα πόδια του κρεβατιού (πάνω δεξιά) ακολουθούν μια πολύ κλασική γραμμή, με την προσθήκη εγχάρακτων λεπτομερειών 
στο φινίρισμα.
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Η συρταριέρα του σετ (κάτω) ακολουθεί τις γραμμές 
των κομοδίνων, διαθέτει τρία συρτάρια και συνοδεύεται από έναν 
λιτό, μοντέρνο καθρέπτη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ: 1,20x0,45x0,90μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ: 0,70x0,90μ.

Οι κομψές καμπύλες στα δύο κομοδίνα
(αριστερά) δίνουν έμφαση στο συνολικό design, ενώ 

συνοδεύονται από δύο καθρέπτες με σκαλιστή λεπτομέρεια 
πατίνας σε φύλλο ασημιού (κάτω).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ: 0,60x0,45x0,60μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ: 1,20x0,60μ.

Τα συρτάρια (κάτω) διαθέτουν τηλεσκοπικούς οδηγούς υψηλής 
λειτουργικότητας, ποιότητας και αντοχής.

Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από φυσικό ξύλο καρυδιάς, η κρεβατοκάμαρα Σοφία (πάνω) αποτελεί μια διαχρονική επιλογή που 
παρέχει άνεση, αξιοπιστία και αντοχή στον χρόνο. Οι σκούροι τόνοι του ξύλου, με την πρότασή μας για παλ χρώματα 
στα υφάσματα, καθιστούν το σετ συμβατό με κάθε απόχρωση του υπνοδωματίου σας. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ: 1,80x2,25μ.
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Ντέμυ Ο λιτός σχεδιασμός του κρεβατιού συνδυάζεται με τις μοντέρνες γραμμές στο design 
των κομοδίνων και της τουαλέτας. Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό αλλά και λειτουργικό 
σύνολο, που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σας από κάθε άποψη.

17

Η κρεβατοκάμαρα Ντέμυ είναι κατασκευασμένη από μασίφ φυσικό ξύλο δρυός. Το κρεβάτι (πάνω), παρά το μινιμαλιστικό του design 
είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. Πρόκειται για μια ιδανική λύση για τους λάτρεις της απλότητας και της φινέτσας. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ: 1,75x2,20μ.

Tο κεφαλάρι 
του κρεβατιού (αριστερά) 
είναι επενδεδυμένο με 
αδιάβροχο-αλέκιαστο 
ύφασμα διακοσμημένο με 
φαρδιές ραφές. 

Τα πόδια (δεξιά) 
ακολουθούν την λιτή 
γραμμή του σχεδίου, με 
την προσθήκη μιας 
περίτεχνης καμπύλης.

To κυριότερο χαρακτηριστικό 
των κομοδίνων, (δεξιά) που τα κάνει 
πραγματικά ξεχωριστά, είναι
το πρωτότυπο σχέδιο των συρταριών, 
που αντί για πόμολα ανοίγουν με 
τρισδιάστατα κοψίματα στο πάνω 
μέρος τους.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ:
0,60x0,45x0,55μ.

Η τουαλέτα (κάτω) που ολοκληρώνει το 
σετ ακολουθεί τον μοντέρνο σχεδιασμό 
των κομοδίνων και διαθέτει έξι ευρύχωρα 
συρτάρια που θα καλύψουν πλήρως τις 
αποθηκευτικές σας ανάγκες και φυσικά 
συνοδεύεται από έναν μεγάλο, λιτό 
καθρέπτη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ: 1,40x0,45x0,80μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ: 1,20x0,80μ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη 
των στρωμάτων που ταιριάζουν σε κάθε 
κρεβατοκάμαρά μας επικοινωνήστε μαζί 

μας (σελ. 50)
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Τραπεζαρία

Οι τραπεζαρίες μας είναι 
κατασκευασμένες στο χέρι, 

με ιδιαίτερη φροντίδα, μεράκι και 
προσήλωση στην ποιότητα. 

Οι βάσεις των τραπεζιών είναι 
φτιαγμένες από 100% 

μασίφ ξύλο και οι επιφάνειές τους 
από πλακάζ.

Η ποικιλία των σχεδίων μας 
διασφαλίζει ότι θα βρείτε σίγουρα 

αυτό που ταιριάζει στην δική 
σας αισθητική. Οι διαστάσεις 

που αναφέρονται στον κατάλογο 
είναι ευέλικτες και μπορούν να 

προσαρμοστούν ειδικά στον χώρο σας, 
μετά από εξατομικευμένη μελέτη*.

Για το άνοιγμα των προεκτάσεων των 
τραπεζιών έχουν επιλεχθεί μεταλλικοί 

τηλεσκοπικοί μηχανισμοί υψηλής 
ποιότητας και αντοχής, γερμανικής 

προέλευσης, από την εταιρεία Pottker. 

* Εάν επιθυμείτε να 
μελετήσουμε δωρεάν 

τον χώρο σας 
επικοινωνήστε μαζί μας 

(σελ. 50).



Τραπεζαρία
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Φαίδρα Ένα κομψοτέχνημα που θα στολίσει τον χώρο σας. Ο συνδυασμός υλικών και υφών κάνει τον 
σχεδιασμό της ξεχωριστό και η κατασκευή της, εκτός από την αισθητική και την αντοχή, δίνει 
έμφαση και στην λειτουργικότητα.

Το τραπέζι (δεξιά) είναι κατασκευασμένο 
από φυσικό ξύλο καρυδιάς, ενώ στην 
επιφάνειά του διακοσμείται από κομμάτια 
φυσικού ξύλου δρυός τοποθετημένα σε 
σχέδιο ψαροκόκκαλο. 

Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό του είναι ότι 
το σχέδιο περιμετρικά του τραπεζιού στρίβει 
και συνεχίζεται στα πόδια δημιουργώντας 
ένα στυλ κορνίζας, που ακολουθείται και 
περιμετρικά του μπουφέ.

Διαθέτει ένα διακριτικό φύλλο προέκτασης 
υψηλής ποιότητας και αντοχής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 1,70x1,00μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ: 0,45μ.
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Ο μπουφές (πάνω) είναι κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο καρυδιάς και συνοδεύεται 
από έναν καθρέπτη (δεξιά) από το ίδιο υλικό. Οι πόρτες των ντουλαπιών του μπουφέ 
είναι διακοσμημένες με φυσικό ξύλο δρυός τοποθετημένο σε σχέδιο ψαροκόκκαλο, 
ακολουθώντας το ιδιαίτερο σχέδιο του τραπεζιού (κάτω) και ενοποιώντας αρμονικά 
την σύνθεση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΦΕ: 1,95x0,50x0,90μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ: 1,10x1,10μ.

Η καρέκλα 15/2 
(αριστερά) είναι 

κατασκευασμένη από 
φυσικό ξύλο οξιάς,

με περίτεχνα σχέδια 
στην πλάτη 

σκαλισμένα στο χέρι.
Η εταιρία μας διαθέτει 

μια μεγάλη γκάμα 
σχεδίων καρέκλας, 
που διατίθενται σε  

πληθώρα αποχρώσεων 
και υφασμάτων.



Τραπεζαρία
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Άρτεμις

Ένα πολύ ιδιαίτερο σετ, που συνδυάζει 
δύο είδη φυσικών ξύλων, την καρυδιά 
και την ρίζα ελιάς. 

Η πρωτότυπη κατασκευή της σε 
συνδυασμό με τον vintage σχεδιασμό 
την καθιστούν 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 σας.
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Το τραπέζι (δεξιά) είναι κατασκευασμένο 
από ξύλο καρυδιάς και ρίζα ελιάς, η υφή 
της οποίας δίνει ένα ιδιαίτερο στυλ 
στο εξωτερικό κομμάτι της επιφάνειάς 
του. 

Διαθέτει μια 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 2,60 μέτρων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 1,70x1,00μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ: 0,45μ.

Ο μπουφές (αριστερά) είναι ένα μοναδικής 
αισθητικής και ιδιαίτερα πρακτικό έπιπλο, 
που πλαισιώνει το τραπέζι διατηρώντας 
την φιλοσοφία των δύο ξύλων, από 
καρυδιά και ρίζα ελιάς. 

Με την στιβαρή κατασκευή του και
το κλασικό design εξασφαλίζει ότι 
η αποθήκευση των αντικειμένων σας 
θα γίνεται με τον πλέον αξιόπιστο και 
καλαίσθητο τρόπο. 

Διαθέτει τρία ντουλάπια, ένα μεγάλο 
συρτάρι και τρία πιο λεπτά και συνοδεύεται από έναν καθρέπτη φτιαγμένο 
από ξύλο καρυδιάς.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΦΕ: 2,00x0,50x0,95μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ: 1,85x1,00μ.



Τραπεζαρία
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Καμέλια Φτιαγμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς διακοσμημένο με λεπτομέρειες από ξύλο εβένου, είναι 
ένα σύνολο που συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο με έναν μοναδικά αρμονικό τρόπο.

Το τραπέζι (δεξιά) είναι 
κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς, σχεδιασμένο με κομψές 
καμπύλες στις γωνίες και στα πόδια.

Κάτω από την επιφάνειά του, που 
είναι διακοσμημένη με μία μαρκετερί 
από ξύλο εβένου, αποθηκεύεται 
διακριτικά ένα φύλλο προέκτασης 
με τηλεσκοπικό μηχανισμό υψηλής 
αντοχής και ποιότητας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 1,70x1,00μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ: 0,45μ.
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Η κονσόλα του σετ (κάτω), ακολουθώντας πιστά 
το design του τραπεζιού, είναι κατασκευασμένη από φυσικό 

ξύλο καρυδιάς και η επιφάνειά της είναι διακοσμημένη με 
μία μαρκετερί από ξύλο εβένου. 

Χάρη στον λειτουργικό της σχεδιασμό μπορεί να 
τοποθετηθεί με βίδες σε οποιονδήποτε τοίχο, σε κάθε χώρο, 

ακόμα και πάνω από ένα σώμα καλοριφέρ, προσφέροντάς 
σας καλαισθησία αλλά και πρακτικότητα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: 1,20x0,30μ.  

Ο μπουφές Καμέλια (πάνω) είναι φτιαγμένος από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς, συνοδεύεται από έναν καθρέπτη από το ίδιο υλικό και 

διαθέτει άπλετο χώρο αποθήκευσης, 
καθώς είναι σχεδιασμένος με 
φαντασία αλλά και έμφαση 
στην λειτουργικότητα.
Στην δεξιά πλευρά του διαθέτει 
ένα ντουλάπι με τρία ράφια, ενώ 
στα αριστερά, διατηρώντας το ίδιο 
ακριβώς σχέδιο, βρίσκονται τρία 
συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς 
(αριστερά). 
Στο κέντρο υπάρχει ένα μεγάλο 
ντουλάπι δύο φύλλων, 
το οποίο ανοίγει με ένα ξύλινο πόμολο 
διακοσμημένο με γυάλινη επιφάνεια. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΦΕ: 2,10x0,50x0,90μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ: 1,20x1,20μ.



Τραπεζαρία
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Μαντώ Η αξία του διαχρονικού επίπλου πηγάζει από την προσαρμοστικότητά του σε κάθε χώρο. Τέτοια 
έπιπλα συνθέτουν και αυτήν την κομψή τραπεζαρία, που είναι κατασκευασμένη από συνδυασμό δύο 
ξύλων, με απλό σχεδιασμό που τονίζεται από μία πληθωρική κορνίζα.

Το τραπέζι (αριστερά) είναι μοναστηριακού τύπου, 
κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο καρυδιάς. Στην μέση
της επιφάνειάς του διακοσμείται με μια φάσα φυσικού 

ξύλου δρυός. Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορεί να 
επεκταθεί σε μήκος με ένα φύλλο προέκτασης (κάτω),  που 

κρύβεται διακριτικά στην μία του πλευρά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 1,70x1,00μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ: 0,45μ.
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Ο μπουφές Μαντώ (δεξιά) είναι κατασκευασμένος 
από φυσικό ξύλο καρυδιάς. Ο σχεδιασμός του παρέχει 
στους χώρους του μια πολύ χρηστική διάταξη, με 
ντουλάπια στις δύο άκρες και τέσσερα συρτάρια 
στην μέση, των οποίων οι προσόψεις είναι από 
φυσικό ξύλο δρυός. Συνοδεύεται από δύο μοντέρνους 
καθρέπτες φτιαγμένους από το ίδιο υλικό.
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΦΕ: 1,95x0,50x0,95μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ: 1,85x1,00μ.

Η γωνιακή βιτρίνα (αριστερά) είναι ένα εξαιρετικά 
καλαίσθητο έπιπλο, που θα σας βοηθήσει να 

εκμεταλλευτείτε τον χώρο σας στο έπακρο. Είναι 
κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς, ενώ 
οι πόρτες των ντουλαπιών είναι από φυσικό ξύλο 

δρυός. Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική και 
συγχρόνως πολύ πρακτική πρόταση.

 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: 0,80x0,80x1,90μ.



Τραπεζαρία
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Ολίβια Μία μοντέρνα εκδοχή της κλασικής τραπεζαρίας με κομψές καμπύλες και γεωμετρικά σχήματα, που 
παραπέμπουν στην δεκαετία του ‘60. Η υφή του ξύλου, οι λεπτομέρειες από ξύλο βένγκε και
οι σκοτίες εντείνουν την διαχρονικότητα του χαρακτήρα της.

Το τραπέζι (κάτω αριστερά) είναι μοναστηριακού στυλ κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο δρυός, με σκούρες λεπτομέρειες από ξύλο 
βένγκε. Διαθέτει έναν ανθεκτικό και πολύ λειτουργικό μηχανισμό επέκτασης (κάτω δεξιά), ώστε να μεγαλώνει ανάλογα με την περίσταση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 2,00x1,00μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ: 0,45μ.
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Ο μπουφές της τραπεζαρίας Ολίβια (δεξιιά 
και κάτω) συνοδεύεται από έναν καθρέπτη και 
αποτελείται από δύο ντουλάπια δεξιά και αριστερά, 
τρία συρτάρια με μηχανισμό push-open στο κέντρο, 
καθώς και τρία λεπτά συρτάρια στην κορνίζα. 

Η σκουρόχρωμη επιφάνεια στο κέντρο είναι από 
φυσικό ξύλο βένγκε.
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΦΕ: 1,95x0,50x0,90μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ: 1,10x1,10μ.

Τα μεσαία συρτάρια (πάνω) ανοιγοκλείνουν με 
μηχανισμό push-open, για να μην χαλάσει το σχέδιο

της πρόσοψης με πόμολα ή χούφτες.



Τραπεζαρία
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Ντέμυ

Φτιαγμένη από φυσικό ξύλο 
δρυός, η τραπεζαρία Ντέμυ 
αποτελεί ένα κομψό σύνολο
με προσεγμένες λεπτομέρειες,
που θα δώσει στον χώρο σας 
την λειτουργικότητα που 
χρειάζεστε σε συνδυασμό με
μια αίσθηση πολυτέλειας. 

Η επιφάνεια του τραπεζιού, όπως 
και του μπουφέ είναι φτιαγμένες 
με την τεχνοτροπία του παρκέ. 
Το τραπέζι (δεξιά) διαθέτει έναν 
χρηστικό μηχανισμό προέκτασης 
υψηλής αντοχής, ενώ το σχέδιό 
του καταλήγει σε πρωτότυπες 
καμπυλόγραμμες γωνίες.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 1,80x1,00μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ: 0,45μ.
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Ο μπουφές (πάνω και δεξιά) είναι διακοσμημένος με 
ανάγλυφα τετράγωνα σχήματα και διαθέτει δύο ντουλάπια 
αριστερά και δεξιά και τρία συρτάρια στο κέντρο. Τόσο 
τα συρτάρια όσο και τα ντουλάπια ανοιγοκλείνουν με 
μηχανισμό push-open, υψηλών προδιαγραφών και 
αντοχής. Τον μπουφέ συνοδεύουν δύο λιτοί καθρέπτες με 
κορνίζα από φυσικό ξύλο δρυς, που ολοκληρώνουν
το σύνολο αισθητικά και χρηστικά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΦΕ: 1,90x0,50x0,90μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ: 0,60x0,60μ.

Για περισσότερες τραπεζαρίες εκτός καταλόγου, θα 
χαρούμε να σας υποδεχθούμε στις εκθέσεις 

των καταστημάτων μας (σελ. 50), ώστε να 
γνωρίσετε από κοντά τα προϊόντα μας.
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Σύνθεση

Άρτεμις Η σύνθεση Άρτεμις είναι ένας συνδυασμός επίπλου τηλεόρασης και βιτρινών, κατασκευασμένη από 
φυσικό ξύλο καρυδιάς διακοσμημένο με λεπτομέρειες από ρίζα ελιάς.

Το διαχρονικό στυλ της (αριστερά) διανθίζεται από τις μοντέρνες 
πινελιές και την μίξη των υλικών και των υφών (πάνω), ενώ μια 

κορνίζα σε μπρονζέ χρωματισμό πλαισιώνει κομψά 
την τηλεόρασή σας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ:  3,00x2,05x0,50μ.

Η πρότασή μας για την σύνθεση Άρτεμις είναι να συνδυαστεί με 
το σαλόνι Σοφία (αριστερά), που αποτελείται από έναν τριθέσιο 

(απέναντι σελίδα) και 
έναν διθέσιο καναπέ. 
Φυσικά μπορείτε να

την συνδυάσετε με 
τα υπάρχοντα έπιπλά 
σας ή με όποιο άλλο 

σετ σαλονιού επιλέξετε 
από την μεγάλη 

ποικιλία μας. 
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O τριθέσιος (πάνω)  και ο διθέσιος (δεξιά κάτω) καναπές Σοφία είναι κατασκευασμένος από μασίφ φυσικό ξύλο οξιάς. Το μονοκόμματο 
μαξιλάρι του καθίσματος σχηματίζει καμπύλη εμπρός και είναι φτιαγμένο από αφρώδες υλικό μεσαίας σκληρότητας. Τα μπράτσα 
διακοσμούνται από καμπαρά επενδεδυμένο με το ύφασμα του σαλονιού. Τα διακοσμητικά μαξιλάρια διαθέτουν γέμιση από συνδυασμό 
πούπουλου και comforel, η οποία βρίσκεται σε χωριστό σώμα στο εσωτερικό τους, χωρισμένη σε κυψέλες ώστε να διατηρούν πάντοτε 
το αρχικό τους σχήμα. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΝΑΠΕ: 2,40x1,00μ.      
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΝΑΠΕ: 1,90x1,00μ.

Σαλόνι
Καναπές
Σύνθεση

Eίτε πρόκειται για μεμονωμένα κομμάτια, για συνθέσεις με βάση 
τις προτάσεις μας, ή για custom made έπιπλα φτιαγμένα 

αποκλειστικά για τον χώρο σας ακολουθώντας και την δική σας 
αισθητική, η μεγάλη ποικιλία σχεδίων μας εξασφαλίζει ότι το τελικό 

αποτέλεσμα θα είναι αυτό ακριβώς που ονειρευτήκατε.



Καναπές
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Αριάδνη Γωνιακός καναπές ο οποίος χαρακτηρίζεται από την πληθωρική του παρουσία, που εξασφαλίζει 
την άνεση που χρειάζεστε στις στιγμές χαλάρωσης. Η πρότασή μας είναι ο συνδυασμός με την σύνθεση 
Φαίδρα, όμως ο λιτός του σχεδιασμός τον κάνει να ταιριάζει αρμονικά με κάθε σετ επίπλων σαλονιού.

Η σύνθεση Φαίδρα είναι μια καλαίσθητη και εξαιρετικά λειτουργική επιλογή για το σαλόνι σας. 
Ο κομψός σχεδιασμός και οι ευρύχωροι αποθηκευτικοί της χώροι θα ικανοποιήσουν σίγουρα και 
τους πιο απαιτητικούς.
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Ο σκελετός του καναπέ Aριάδνη (πάνω) είναι κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο οξιάς. 
Στα μαξιλάρια του καθίσματος (κάτω) υπάρχει αφρώδες ελαστικό μεσαίας σκληρότητας. 

Τα διακοσμητικά μαξιλάρια έχουν στο εσωτερικό τους ένα χωριστό σώμα γεμάτο με 
πούπουλο και comforel, ώστε να διατηρούν το αρχικό τους σχήμα. 

Στο σετ της παραπάνω εικόνας έχει συνδυαστεί με την πολυθρόνα Αμάντα (αριστερά), 
ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι με πρωτότυπο σχεδιασμό, που μπορεί να επενδυθεί με το 

ύφασμα της αρεσκείας 
σας*.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΠΕ: 
3,20x2,40μ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ 
ΑΜΑΝΤΑ: 0,83x0,67x0,65μ.

Σύνθεση

Φαίδρα

Η σύνθεση (κάτω) είναι μια ολοκληρωμένη 
πρόταση για το σαλόνι σας, που συνδυάζει ένα 
έπιπλο τηλεόρασης, δύο ράφια, μία βιτρίνα, καθώς 
και ένα αρκετά μεγάλο και ταυτόχρονα πολύ 
όμορφα σχεδιασμένο ντουλάπι (δεξιά).
Είναι κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς, 
ενώ στις πόρτες του ντουλαπιού το σχέδιο 
διακοσμείται με φυσικό ξύλο δρυός τοποθετημένο 
σε μοτίβο ψαροκόκκαλο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ: 2,80x0,50x2,00μ.

Για περισσότερα 
σχέδια πολυθρόνων 

και υφασμάτων 
επικοινωνήστε μαζί μας 

(σελ. 50), ή επισκεφθείτε 
το site μας

www.konstantaras.net
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Αρετούσα Η ναυαρχίδα των σαλονιών μας Αρετούσα αποτελείται από έναν τριθέσιο και έναν διθέσιο 
καναπέ και, αν είστε λάτρης του κλασικού στυλ και των μοντέρνων γραμμών στο design, τότε 
είναι η κατάλληλη επιλογή για το σαλόνι σας. 

Ένα αρμονικό πάντρεμα του μοντέρνου με το διαχρονικό, που επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό 
των λιτών, καθαρών γραμμών με τις καμπυλωτές λεπτομέρειες στο τελείωμα.
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οι δύο ιδιαίτερα κομψοί και αναπαυτικοί 
καναπέδες θα δώσουν στον χώρο σας μια 

αίσθηση πολυτέλειας και σε εσάς 
και τους καλεσμένους σας τις στιγμές 

χαλάρωσης που χρειάζεστε.

Ο σκελετός τους είναι κατασκευασμένος 
από φυσικό ξύλο οξιάς μασίφ.

Το μαξιλάρι του καθίσματος είναι 
μονοκόμματο και είναι φτιαγμένο από 

αφρώδες ελαστικό μεσαίας σκληρότητας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΝΑΠΕ: 2,30x0,90μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΝΑΠΕ: 1,80x0,90μ.

Σύνθεση

Καμέλια

Για την κατασκευή της σύνθεσης 
(πάνω) έχει χρησιμοποιηθεί φυσικό 
ξύλο καρυδιάς. 

Το σετ αποτελείται από το κεντρικό 
κομμάτι με την ενσωματωμένη βιτρίνα, 
από ένα ράφι και έναν αποθηκευτικό 
χώρο τύπου bar (δεξιά).

Τα συρτάρια, τα ντουλάπια και 
τα ράφια ανοίγουν με χούφτες, ενώ οι εργονομικοί τους 
οδηγοί χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα και 
αντοχή τους (αριστερά).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ: 2,40x0,50x1,95μ.
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Αθηνά Ο πρωτότυπος σχεδιασμός συναντάει την άνεση και την λειτουργικότητα σε αυτόν τον γωνιακό 
καναπέ, που θα δώσει στο σαλόνι σας μια μοντέρνα πινελιά.

Ένα πολύ ιδιαίτερο σετ επίπλων, με έμφαση στις εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες στον σχεδιασμό, 
που παραπέμπουν σε αρχαιοελληνικά μοτίβα.
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ο σκελετός του είναι κατασκευασμένος 
από φυσικό ξύλο οξιάς. 

Οι ιδιαίτερες καμπύλες γραμμές του 
θα κάνουν τον χώρο σας να ξεχωρίζει 

προσφέροντάς σας παράλληλα 
την άνεση που χρειάζεστε μετά από μια 

γεμάτη μέρα.

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, ώστε να διατηρούν το αρχικό 

τους σχήμα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΠΕ: 3,00x2,60μ.

Σύνθεση

Κώνος

Η σύνθεση Κώνος είναι φτιαγμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς και δρυός.
 

Αποτελείται από μία βιτρίνα που φωτίζεται με διακριτικά σποτ, ένα έπιπλο τηλεόρασης, έναν 
αποθηκευτικό χώρο τύπου bar και δύο ράφια. Όλες οι πόρτες ανοίγουν με χούφτες, ενώ 

διαθέτουν μηχανισμούς ευρωπαϊκής 
προέλευσης, υψηλής ποιότητας και 

αντοχής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ: 2,40x0,50x1,95μ.
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Ντέμυ
Οι καθαρές, μοντέρνες γραμμές 
αυτού του καλαίσθητου σαλονιού 
είναι η απόδειξη πως το λιτό έπιπλο 
μπορεί να είναι ταυτόχρονα και 
πολύ κομψό.
Οι καναπέδες και οι πολυθρόνες 
μπορούν να επενδυθούν με
το ύφασμα της επιλογής σας,
ενώ η πλάτη των καναπέδων μπορεί 
να γίνει και καπιτονέ.

Το ξύλο με τον καθρέπτη συνδυάζονται υπέροχα σε αυτήν την σύνθεση, που είναι κατασκευασμένη 
από φυσικό ξύλο καρυδιάς. Οι πόρτες των ντουλαπιών έχουν διακοσμηθεί με φυσικό ξύλο εβένου.

41

Το σετ αποτελείται από έναν 
τριθέσιο και έναν διθέσιο καναπέ 

κατασκευασμένους από φυσικό ξύλο 
οξιάς. 

Στα μαξιλάρια των καθισμάτων 
υπάρχει αφρώδες υλικό 

μεσαίας σκληρότητας. 
Στα μαξιλάρια της πλάτης, καθώς 

και στα διακοσμητικά, βρίσκεται ένα 
χωριστό σώμα από πούπουλο και 

comforel, ώστε να διατηρούν 
το σχήμα τους μετά από κάθε χρήση.

Η πρότασή μας για το σαλόνι Ντέμυ 
είναι ο συνδυασμός με την σύνθεση 
Έβενος (δεξιά σελίδα), αλλά φυσικά 

μπορεί να ταιριάξει με κάθε άλλη 
σύνθεση, ανάλογα με το γούστο σας 

και το ύφος που θέλετε να δώσετε
στον χώρο σας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΝΑΠΕ: 
2,25x0,95μ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΝΑΠΕ: 
1,75x0,95μ.

Σύνθεση

Έβενος

Η σύνθεση Έβενος (πάνω) αποτελείται 
από ένα έπιπλο τηλεόρασης, ένα 
μικρότερο βοηθητικό έπιπλο, μία 
καλαίσθητη και πρακτική βιτρίνα, καθώς 
και ένα σετ επιτοίχιων αποθηκευτικών 
χώρων. 

Οι καθρέπτες μπρονζέ που διακοσμούν
την επιτοίχια σύνθεση (αριστερά) δίνουν 
μια διαφορετική διάσταση στον χώρο 
σας. 

Τα φωτιζόμενα ράφια (δεξιά) δίνουν 
έμφαση στα αντικείμενα που θέλετε να αναδείξετε.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ: 3,00x0,50x2,00μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: 1,40x0,50x0,50μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ: 0,90x0,50x0,35μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: 2,00x0,70x0,40μ.
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Φοίβος Ένας γωνιακός καναπές αλλιώτικος από τους συνηθισμένους, με ιδιαίτερο σχεδιασμό που καταφέρνει 
να συνυπάρξει με την άνεση σε ένα κομψό τελικό αποτέλεσμα.
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Ο σκελετός του καναπέ (πάνω) είναι 
κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο 
οξιάς, 

Πρόκειται για ένα επιβλητικό 
σαλόνι που δεσπόζει στον χώρο 
προσφέροντας άνεση σε εσάς, την 
οικογένεια και τους επισκέπτες σας.

Τα μαξιλάρια καθίσματος είναι 
φτιαγμένα από αφρώδες ελαστικό 
μεσαίας σκληρότητας. 

Τα διακοσμητικά μαξιλάρια (δεξιά) 
διαθέτουν γέμιση από συνδυασμό 
πούπουλων και comforel.  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΠΕ: 3,00x2,40μ.

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη Φοίβος 
(αριστερά) είναι 
κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο καρυδιάς, ενώ 
τα ντουλάπια, που βρίσκονται 
κάτω από τα ράφια και 
ανοίγουν με χούφτες, είναι 
διακοσμημένα με τετράγωνες 
λεπτομέρειες από ξύλο 
βένγκε (δεξιά) επιτυγχάνοντας 
μια αρμονικά ταιριαστή 
διχρωμία.

Όπως σε όλα μας τα έπιπλα, οι διαστάσεις της βιβλιοθήκης μπορούν να προσαρμοστούν 
ανάλογα με τις ανάγκες σας παρέχοντάς σας ευελιξία στην διακόσμηση του σαλονιού, 
του γραφείου ή του επαγγελματικού σας χώρου. 

Επιπλέον το μικρό της μέγεθος σας δίνει την δυνατότητα να 
συνδυάσετε δύο ή και περισσότερα κομμάτια τοποθετημένα δίπλα 
δίπλα ή σε διαφορετικά σημεία καθιστώντας την μια ιδανική 
επιλογή για κάθε χρήση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: 1,40x0,50x2,40μ.
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Η βιβλιοθήκη Δέντρο είναι κατασκευασμένη από μασίφ 
φυσικό ξύλο δρυός, έτσι ώστε να μπορεί να αντέξει

αρκετά μεγάλο βάρος. 

Το πρωτότυπο design της μπορεί να συνδυαστεί είτε με 
τα κλασικά έπιπλα μιας τραπεζαρίας κι ενός γραφείου, ή με 

το πιο νεανικό στυλ ενός παιδικού δωματίου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΟΥ: 1,20x2,20x0,30μ.

Γραφείο
Βιβλιοθήκη

Δέντρο

Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας,
σε οποιουδήποτε μεγέθους δωμάτιο κατοικίας

ή επαγγελματικό χώρο, σε κάθε στυλ και για κάθε γούστο, 
η ευελιξία και η ποιότητα που παρέχει η χειροποίητη 

κατασκευή εξασφαλίζουν ότι σε εμάς θα βρείτε αυτό που 
θέλετε και χρειάζεστε.   

Βιβλιοθήκη

Κύβος Μια εξαιρετικά λειτουργική βιβλιοθήκη, που μπορεί να προσαρμοστεί ακριβώς στις διαστάσεις που 
χρειάζεστε. Το λιτό, διαμπερές της design την καθιστά ιδανική για κάθε κατοικία ή επαγγελματικό 
γραφείο, αφού μπορεί να τοποθετηθεί και στην μέση ενός δωματίου, με πρόσβαση και από τις δύο 
πλευρές, χωρίς να κλείνει το οπτικό πεδίο στον χώρο.

Βιβλιοθήκη

Ο κυριολεκτικά πρωτοποριακός σχεδιασμός της βιβλιοθήκης 
Δέντρο ξεφεύγει από τα κλισέ και δίνει μια πρωτότυπη νότα 
σε κάθε χώρο. Η στιβαρή του κατασκευή το καθιστά ικανό να 
αντέχει μεγάλο βάρος και έτσι μπορείτε να τοποθετήσετε 
στα κλαδιά του βιβλία, μπουκάλια ή ο,τιδήποτε άλλο σκεφτείτε.

“Αν έχεις έναν κήπο και μία βιβλιοθήκη, 
έχεις όλα όσα σου χρειάζονται”
Κικέρων (106-43 π.Χ.)

Η βιβλιοθήκη Κύβος είναι 
κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο δρυός 

και μπορεί να προσαρμοστεί ακριβώς 
στις διαστάσεις του χώρου σας, αλλά και 

στους χρωματικούς τόνους 
των υπόλοιπων επίπλων σας. 

Στην φωτογραφία (αριστερά) απεικονίζεται 
όπως έχει στηθεί στο κατάστημά μας στην 

Αγ. Παρασκευή (σελ. 50).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
(αριστερά):  3,00x0,30x6,30μ.
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Άρτεμις Πλήρως custom made κατασκευή στα μέτρα του πελάτη. Μια βιβλιοθήκη πολύ λειτουργική, 
στιβαρή και με σχεδιασμό που προσδίδει μια αίσθηση πολυτέλειας και κύρους στο γραφείο σας.

Πρόκειται για ένα κλασικό έπιπλο, με πολλούς χώρους, που θα ικανοποιήσει κάθε ανάγκη 
οργάνωσης και αποθήκευσης του επαγγελματικού εξοπλισμού σας. 
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Γραφείο

Φοίβος

Η βιβλιοθήκη Άρτεμις (πάνω) είναι 
κατασκευασμένη  από φυσικό ξύλο καρυδιάς, 
με διακόσμηση από ρίζα ελιάς στις πόρτες 
των ντουλαπιών.
Στις φωτογραφίες φαίνεται πώς ο πελάτης 
συνδύασε στον επαγγελματικό του χώρο ένα 
δείγμα χρώματος από ένα παλιό γραφείο-
αντίκα με την γραμμή του επίπλου που επέλεξε 
ο ίδιος από την μεγάλη γκάμα της εταιρίας 
μας. 

Μια αντίστοιχη μελέτη μπορεί να γίνει για 
τον δικό σας χώρο και με βάση όποιο σχέδιο 
επιλέξετε.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: 
4,00x0,40x2,60μ.

Το γραφείο Φοίβος είναι κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς, με διακοσμητικό μοτίβο από ξύλο βένγκε

στην πρόσοψη και τεχνοτροπία απο δέρμα στην επιφάνειά 
του. Στην πίσω πλευρά του γραφείου υπάρχουν έξι συρτάρια με 

τηλεσκοπικό μηχανισμό υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Περισσότερες φωτογραφίες και αναλυτική περιγραφή 
της βιβλιοθήκης Φοίβος θα βρείτε στην σελίδα 43.

 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 1,80x0,80x0,75μ.

Συνδυάστε γραφείο 
και βιβλιοθήκη 

όπως εσείς 
θέλετε κλείνοντας 

ένα ραντεβού 
με κάποιον 

υπεύθυνο από τα 
καταστήματά μας

(σελ. 50).
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Η Kapawoods Furniture & Woodcrafts, «παιδί» 
της Κωνσταντάρας Χειροποίητο Έπιπλο, 
εξειδικεύεται στην λειτουργική επίπλωση 
κατοικιών με έπιπλα κουζίνας και ντουλάπες. 

Με έμπνευση, πρωτοποριακά σχέδια και
την εμπειρία της Κωνσταντάρας, αναλαμβάνει 
projects ξενοδοχειακών μονάδων, χώρων 
εστίασης, γραφείων καθώς και αρχιτεκτονικής 
μελέτης εσωτερικών χώρων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή 
επισκεφθείτε το site μας www.kapawoods.com

Με μεράκι και επιμονή στην λεπτομέρεια, κατασκευάζουμε ποιοτικά 
επίπλα κουζίνας και ντουλάπες, που θα σας συντροφεύσουν για μια 
ζωή. Απαραίτητη προϋπόθεση η λεπτομερής μελέτη του χώρου σας από 
εξειδικευμένο σύμβουλο της Kapawoods, ώστε να ολοκληρωθεί 
ο εξατομικευμένος στα μέτρα σας σχεδιασμός.

Σε συνεργασία με ξενοδοχειακές μονάδες και αρχιτέκτονες εσωτερικών 
χώρων διαμορφώνουμε δωμάτια, lobby, lounge και bar, δίνοντας 
στην επιχείρησή σας μια εκλεπτυσμένη φινέτσα που θα σας κάνει να 
υπερέχετε του ανταγωνισμού σας.

Δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις για καταστήματα εστίασης, 
εστιατόρια, café και bistrot, διασφαλίζοντας πως οι πελάτες σας θα γίνουν 
θαμώνες, χάρη στην κομψότητα και την άνεση που θα τους παρέχετε. 

Δίνουμε στο γραφείο και την εταιρεία σας το κύρος που τους αρμόζει με 
διαχρονικά και μοντέρνα έπιπλα φτιαγμένα στα μέτρα σας και σύμφωνα 
με τις ανάγκες σας. Πέρα από την πρώτη εντύπωση των πελατών σας, που 
είναι πολύ σημαντική για την επιχείρησή σας, θα απολαμβάνετε κι οι ίδιοι 
τον χώρο στον οποίο περνάτε μεγάλο μέρος της μέρας σας. 

⋅ Home Kitchen
⋅ Closet

⋅ Boutique Hotel - Airbnb
⋅ Interior Design

⋅ Restaurant
⋅ Cafe - Bistrot

⋅ Office
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Καταστήματα
Υπέροχοι χώροι υψηλής αισθητικής, που έχουν δημιουργηθεί με γνώμονα την 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. 

Oι κεντρικές μας εγκαταστάσεις (πάνω), το εργοστάσιο και η κεντρική μας έκθεση συνολικής επιφάνειας 5.000 τ.μ. βρίσκονται 
στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Κερατέας. Ο εκθεσιακός χώρος με εμβαδόν 1.400 τ.μ. διαθέτει μεγάλη ποικιλία επίπλων.

2ο κατάστημα
Λεωφ. Αλίμου 128

Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9613901

3ο κατάστημα
Λεωφ. Κηφισίας 94-96

Μαρούσι
Τηλ.: 210 6127563

4ο κατάστημα
Λεωφ. Μεσογείων 446

Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 9718509

Website: www.konstantaras.net
Email: info@konstantaras.net
Τηλέφωνο: (+30) 22990 43017

Facebook: facebook.com/konstantaras.net
Instagram: @konstantaras_furniture

Twitter: twitter.com/konstantaraspan

Στοιχεία Επικοινωνίας Follow Us




