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Why us

Το χειροποίητο έπιπλο αποτελεί μία επένδυση ζωής 
που αντέχει στο χρόνο κατασκευαστικά και αισθητικά. 
Πέρα από την υψηλή ποιότητα κατασκευής και την 
αντοχή των προϊόντων μας, προσφέρουμε μία μεγάλη 
γκάμα σχεδίων που σας δίνουν την δυνατότητα να 
συνδυάσετε το στυλ και το ύφος που ταιριάζουν 
στον δικό σας χώρο. Η πολυετής τεχνογνωσία μας 
και η βαθιά εμπειρία στην αγορά του επίπλου, μας 
επιτρέπει να υλοποιήσουμε την δική σας ιδέα και να 
της δώσουμε σάρκα και οστά. 

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, είναι τα 
πλεονεκτήματα του χειροποίητου και λειτουργικού 
επίπλου που δημιουργούμε για εσάς.

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την παροχή 
κορυφαίων υπηρεσιών και προϊόντων σας 
προσφέρουμε τον Οδηγό Ορθής Χρήσης και 
φροντίδας των επίπλων σας, τον οποίο μπορείτε να 
μελετήσετε σκανάροντας με την 
ειδική εφαρμογή στο κινητό 
σας τον κωδικό QR (δεξιά). 
Ο οδηγός αυτός περιέχει 
χρήσιμες συμβουλές για την 
φροντίδα των επίπλων σας και 
γραπτή 5ετή εγγύηση, που 
πιστοποιεί την ποιότητα και την 
αξιοπιστία της Κωνσταντάρας.
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Μεγαλωμένος μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση, από πολύ μικρός έδειξε ότι θα ήταν κάτι 
περισσότερο από ένας τεχνίτης. Ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα, μετέτρεψε την κατασκευή 
επίπλων σε τέχνη, δημιουργώντας από τα σπάργανα το μεγαλύτερο μέρος των σχεδίων.
Σεβόμενος πάντα την κλασσική παράδοση, μεταμόρφωσε την ‘Konstantaras Group’ σε ένα κυρίαρχο 
brand στο χώρο της με μοναδικές συλλογές, μελετώντας σε βάθος τις νέες τάσεις της αγοράς.
Ο σχεδιασμός αποτελεί μέρος της ζωής και του χαρακτήρα του, πράγμα που τον καθιστά μοναδικό 
στο είδος του.

Η προβολή της εταιρίας στον διαδικτυακό κόσμο, στον τύπο και την τηλεόραση, είναι για εκείνον 
καθημερινό αντικείμενο εργασίας καταφέρνοντας να γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό για την 
σχεδιαστική του ταυτότητα και την ευρηματικότητά του.

Στόχοι του για την επόμενη πενταετία δεν θα μπορούσαν να είναι άλλοι από την ανάπτυξη  της 
εταιρίας στους κύκλους των μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την έκθεσή της στις 
διεθνείς αγορές.
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‘’The Family is an art … and the dinner table ‘’The Family is an art … and the dinner table 
is the place it found expression’’is the place it found expression’’

Chapter IChapter I

ΤραπεζαρίαΤραπεζαρία
Τάκης Κωνσταντάρας
CEO – Designer – Development Director



Τραπεζαρία
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Βικτώρια
Η πολυτελής φινέτσα συναντάει την μοντέρνα κομψότητα και την χρηστικότητα,
σε ένα σετ τραπεζαρίας που θα πείσει ακόμα και τους πιο αναποφάσιστους και θα
ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς.

Η τραπεζαρία είναι κατασκευασμένη από συνδυασμό αμερικανικής και ελληνικής καρυδιάς σε έναν κομψό δίχρωμο 
σχεδιασμό. Το καπάκι του τραπεζιού (κάτω) είναι διακοσμημένο με μοτίβο τύπου παρκέ σε ψαροκόκαλο από κομμάτια 
ελληνικής καρυδιάς.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 2,20x1,00μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ: 0,45μ.

Τα πόδια του τραπεζιού Βικτώρια (κάτω) 
αποτελούν ένα σχεδιαστικό κομψοτέχνημα, που 
δίνει στο σύνολο τον αέρα του κλασικού και μια 
αίσθηση πολυτέλειας. 

Ο μπουφές (δεξιά) είναι φτιαγμένος από τα ίδια 
υλικά με το τραπέζι, ενώ το ιδιαίτερο σχέδιο 
συνεχίζεται και στις πλευρές του. Διαθέτει τρία 
μεγάλα συρτάρια στο κέντρο, πλαισιωμένα από δύο 
ντουλάπια και όλα ανοίγουν με μηχανισμό push-
open.
Η περίτεχνη βάση του μπουφέ (κάτω) ταιριάζει 
αρμονικά με τα πόδια του τραπεζιού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΦΕ: 2,20x0,55x0,90μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ: 1,20x1,20μ.

Μπορείτε να συνδυάσετε την 
τραπεζαρία Βικτώρια με όποια καρέκλα 

επιλέξετε μέσα από την ευρεία γκάμα 
του καταλόγου μας.

Η πρότασή μας είναι ένας συνδυασμός 
των μοντέλων #143 (αριστερά) και 

#145 (δεξιά). Πρόκειται για δύο σχέδια 
που, εκτός από το ξεχωριστό design 
τους, είναι εξαιρετικά αναπαυτικά 

και ταιριάζουν απόλυτα με την 
εκλεπτυσμένη αίσθηση του συνόλου.
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Το τραπέζι (δεξιά) είναι 
κατασκευασμένο από φυσικό 
ξύλο καρυδιάς, σχεδιασμένο με 
κομψές καμπυλες 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.

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: 1,40x0,90μ.

Τραπεζαρία

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

τοίχο σε κάθε χώρο προσφέροντάς σας 
καλαισθησία αλλά και πρακτικότητα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: 1,20x0,30μ.  
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Τραπεζαρία

Άρτεμις
Η τραπεζαρία Άρτεμις είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σετ, που συνδυάζει δύο είδη φυσικών 
ξύλων, την καρυδιά και την ρίζα ελιάς.
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Η πρωτότυπη 
κατασκευή 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.

Το τραπέζι Άρτεμις (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 Άρτεμις (αριστερά) είναι ένα 
μοναδικής αισθητικής και ιδιαίτερα πρακτικό 

έπιπλο από καρυδιά και ρίζα ελιάς, 
που πλαισιώνει το τραπέζι διατηρώντας 

την φιλοσοφία των δύο ξύλων. 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, ενώ συνοδεύεται και 
από έναν καθρέπτη φτιαγμένο από ξύλο 

καρυδιάς.

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

Κυψέλη
Ένα από τα πιο ξεχωριστά σύνολα της συλλογής μας, που συνδυάζει διαφορετικά 
υλικά, χρώματα και σχήματα. Το γεωμετρικό design της κυψέλης μοιάζει να 
επεκτείνεται προσπαθώντας να υπερκαλύψει την υπόλοιπη επιφάνεια.
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Η τραπεζαρία Κυψέλη είναι 
κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο δρυός, και πρόκειται 
για ένα ιδιαίτερο, country 
σχέδιο που ένθετα καλύπτεται 
από την γραμμικότητα της 
κυψέλης, σε ξύλο ιταλικής 
ψάθας.

Η κυψέλη, που παράλληλα 
παραπέμπει στην οργανική 
χημεία, αποτελεί τη βάση της 
αρχιτεκτονικής και δηλώνει 
σταθερότητα και αναγέννηση.

Η κύρια επιφάνεια του τραπεζιού 
Κυψέλη (δεξιά), με μοτίβο που 
θυμίζει σανίδες σε φυσικό τόνο 
ξύλου δρυός, δίνει την αίσθηση 
μοναστηριακού τραπεζιού 
στην φύση. Η τέλεια αντίθεση 
επιτυγχάνεται με το γραμμικό 
σχέδιο της κυψέλης από ξύλο 
ιταλικής ψάθας σε ματ μαύρο 
χρώμα, το οποίο συνεχίζεται και 
στο πλαίσιο της επιφάνειας του 
τραπεζιού. Τα στρογγυλά τύπου 
ρουστίκ πόδια εξασφαλίζουν 
στο έπιπλο σταθερότητα και 
την αντοχή. Όπως σε όλες μας 
τις τραπεζαρίες, διαθέτει μια 
προέκταση που αποθηκεύεται 
διακριτικά, χωρίς να διαταράσσει 
το συνολικό σχέδιο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 2,20x1,05μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ: 0,45μ.

Ο μπουφές Κυψέλη (αριστερά) 
ακολουθεί πιστά το σχέδιο, 

τα υλικά και τα χρώματα του 
τραπεζιού δημιουργώντας ένα 
εξαιρετικά ταιριαστό σύνολο. 

Διαθέτει δύο ντουλάπια και 
τρία ευρύχωρα συρτάρια, 

ενώ συνοδεύεται και από μια 
πρωτότυπη σύνθεση με

καθρέπτες τριών διαστάσεων 
σε σχήμα κυψέλης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΦΕ:
2,20x0,50x1,00μ.
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Τραπεζαρία

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

Το τραπέζι (αριστερά) 
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.

Ο μπουφές (κάτω 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 δρυός, που 
ολοκληρώνουν το σύνολο αισθητικά και χρηστικά.

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

Μισέλ
Ένα σετ τραπεζαρίας σε  αποκλειστικά δικό μας design, που αποθεώνει την γεωμετρία 
και την μίξη διαφορετικών υλικών, πραγματικά εντυπωσιακό, από την αρχή του 
σχεδιασμού ως και την τελευταία λεπτομέρεια στο φινίρισμα. Η βάση του τραπεζιού (κάτω)  αποτελείται από ένα 

στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 70x70x15εκ. σε 
σχήμα κλεψύδρας που διαπερνάται από ένα δοκάρι από 
ξύλο δρυός για ακόμη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. 
Τέλος, όπως όλες μας οι τραπεζαρίες, διαθέτει προέκταση 
που αποθηκεύεται  διακριτικά κάτω από την επιφάνεια 
του τραπεζιού. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 2,30x1,10μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ: 0,45μ.

Ο μπουφές Μισέλ (κάτω) είναι κατασκευασμένος από τα 
ίδια υλικά και ακολουθεί τον πρωτότυπο σχεδιασμό του 
τραπεζιού. Συγκεκριμένα αποτελείται από τα τρία είδη 
ξύλου (δρυς, έβενος και βέγκε) που δημιουργούν το 
οπτικό εφέ των κύβων και στηρίζεται από ένα σταθερό 
μεταλλικό πλαίσιο. 

Είναι εξαιρετικά ευρύχωρος, καθώς διαθέτει τέσσερα 
ντουλάπια και στο κέντρο τρία βαθιά συρτάρια. 
Τόσο τα συρτάρια όσο και οι πόρτες των ντουλαπιών 
ανοιγοκλείνουν με μηχανισμό push-open, υψηλής 
ποιότητας και αντοχής. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΦΕ: 2,50x0,55x0,90μ.

Η νέα μας καρέκλα 158 (δεξιά), είναι σχεδιασμένη ώστε 
να ταιριάζει ιδανικά με την τραπεζαρία Μισέλ, καθώς, 
αντί για τους κλασικούς ρόμβους, το καπιτονέ της 
επένδυσης στην πλάτη σχηματίζει κύβους.
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Το τραπέζι Μισέλ συνδυάζει το 
κλασικό στυλ ενός μοναστηριακού 

τραπεζιού με την σύγχρονη 
αρχιτεκτονική. Η επιφάνειά 

του αποτελείται από τρία 
διαφορετικά είδη ξύλου -και 

συγκεκριμένα δρυός, εβένου και 
βέγκε- τοποθετημένα σε τέτοιο 

ρυθμό ώστε να σχηματίζουν 
τρισδιάστατους κύβους (δεξιά), οι 
οποίοι αλλάζουν σχήμα ανάλογα 

με την γωνία θέασης. 
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Η πιστοποίηση της ποιότητας, ο αυστηρός έλεγχος, η παρακολούθηση όλης της γραμμής 
παραγωγής από την κοπή των ξύλων μέχρι την τοποθέτηση των επίπλων στο χώρο του πελάτη 
αποτελούν πρωταρχικά στοιχεία στη σφαίρα ευθύνης του.

Με μεγάλη εμπειρία και αφοσίωση, μιας και έχει αναλάβει όντας πολύ νέος ακόμα, παρακολουθεί 
καθημερινά βήμα προς βήμα την κατασκευή και ολοκλήρωση των projects, λαμβάνοντας υπόψιν 
του κάθε λεπτομέρεια και βεβαιώνει για το άψογο αποτέλεσμα. 

Γνωρίζοντας πολύ καλά το ρόλο των ποιοτικών πρώτων υλών, ελέγχει με αυστηρά κριτήρια την 
τεράστια γκάμα των προμηθευτών και ανακαλύπτει νέες πηγές συνεργασίας εξασφαλίζοντας την 
ποιότητα και την αξιοπιστία της Κωνσταντάρας και την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.
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Σαλόνι Σύνθεση

Σοφία Άρτεμις
Mε τις προσεγμένες λεπτομέρειες στο φινίρισμα, το σαλόνι Σοφία παραπέμπει σε 
κλασικές εποχές με έντονη αίσθηση πολυτέλειας εισάγοντας παράλληλα μια πιο 
σύγχρονη ματιά στον σχεδιασμό.

Η σύνθεση Άρτεμις είναι ένας εξαιρετικά κομψός συνδυασμός επίπλου τηλεόρασης 
και βιτρινών, κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς διακοσμημένο με 

λεπτομέρειες από ρίζα ελιάς.

21

O τριθέσιος 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.

Το τραπεζάκι σαλονιού Κώνος ΙΙ (δεξιά κάτω) είναι μια 
ταιριαστή επιλογή για αυτό το σύνολο, κατασκευασμένο από 

φυσικό ξύλο καρυδιάς και δρυός. 
Διαθέτει γυάλινη προθήκη στην επιφάνεια για τοποθέτηση 

διακοσμητικών μικροαντικειμένων και δύο συρτάρια με πολύ 
κομψά χερούλια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 1,20x0,80μ.

Το διαχρονικό στυλ 
της σύνθεσης Άρτεμις 
(δεξιά) διανθίζεται από τις 
μοντέρνες πινελιές και την 
μίξη των υλικών και των 
υφών, 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 (κάτω), που 
αποτελείται από έναν 
τριθέσιο 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 του 
καταλόγου μας.
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Σαλόνι Σύνθεση

Ολίβια Ντέμη
Οι απλές γραμμές του σαλονιού Ολίβια, σε συνδυασμό με την στιβαρότητα στον 
σκελετό και στα πόδια δημιουργούν ένα κλασικό σύνολο με εξαιρετική αντοχή στον 
χρόνο, τόσο κατασκευαστικά, όσο και από πλευράς στυλ.

Η σύνθεση Ντέμη είναι ένας εκλεπτυσμένος συνδυασμός κλασικού design και 
μοντέρνας τεχνοτροπίας, χάρη στην έξυπνα μελετημένη χρήση των υφών και

των γραμμών του φυσικού ξύλου. 
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Κατασκευασμένη από 
φυσικό ξύλο δρυός, η 
σύνθεση Ντέμη (δεξιά)
αποτελείται από μία 
φωτιζόμενη βιτρίνα, δύο 
ράφια και ένα έπιπλο 
τηλεόρασης. Το σχέδιο 
της πλάτης είναι ένα 
πρωτότυπο κολλάζ 
τετραγώνων με εναλλαγή 
κάθετων και οριζόντιων 
γραμμών, που μοιάζει με 
επένδυση τοίχου.

Το διακοσμητικό μοτίβο 
με τεχνοτροπία παρκέ 
στο καπάκι και τα πλαϊνά 
τμήματα δίνει μια 
διαφορετική αίσθηση 
από το συνηθισμένο.
Τα ντουλάπια και η 
βιτρίνα ανοίγουν 
με μηχανισμό 
push-open, ενώ η 
υπερυψωμένη βάση 
με τα αρκετά μακριά 
πόδια διευκολύνει τον 
καθαρισμό κάτω από το 
έπιπλο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ:  
2,40x2,20x0,50μ.

Το τραπεζάκι σαλονιού Ντέμη Ι
(αριστερά) είναι φτιαγμένο από φυσικό 
ξύλο δρυός. Αποτελεί ένα κομψό 
έπιπλο, που θα δώσει στον χώρο σας 
την λειτουργικότητα που χρειάζεστε σε 
συνδυασμό με μια αίσθηση πολυτέλειας.

Σε απόλυτη αρμονία με την σύνθεση 
Ντέμη, το τραπέζι είναι διακοσμημένο 
με την τεχνοτροπία του παρκέ, ενώ το 
τελείωμά του στην σύνδεση με τα πόδια 
διαθέτει το ίδιο, καμπυλόγραμμο design.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 1,20x0,90μ.

Το σαλόνι Ολίβια (πάνω) είναι φτιαγμένο από φυσικό ξύλο 
οξιάς μασίφ και αποτελείται από έναν διθέσιο και έναν 
τριθέσιο καναπέ. Τα μαξιλάρια των καθισμάτων 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.
Τα ελαφρώς στρογγυλά μπράτσα του καναπέ (αριστερά) 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς παραπέμπουν 
σε μια όψη vintage.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΝΑΠΕ: 2,40x0,95x0,85μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΝΑΠΕ: 1,90x0,95x0,85μ.

Η επένδυση τοίχου IV είναι κατασκευασμένη από ιταλικό 
καπλαμά ZEBRANO, με σχέδιο σε υπέροχους γεωμετρικούς χρωματισμούς. “Επενδύστε” τους τοίχους του σπιτιού, του 
γραφείου ή της επιχείρησής σας δίνοντας μοναδικότητα και ζεστασιά στις διαστάσεις που επιθυμείτε.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ: 3,60x2,70μ.
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Σαλόνι Σύνθεση

Αρετούσα Καμέλια
Το σετ Αρετούσα αποτελείται από έναν τριθέσιο και έναν διθέσιο καναπέ. Αν είστε 
λάτρης του κλασικού στυλ και των μοντέρνων γραμμών στο design, τότε είναι η 
κατάλληλη επιλογή για το σαλόνι σας.

Η σύνθεση Καμέλια είναι 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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Oι 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.

Για την κατασκευή της σύνθεσης Καμέλια (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 (αριστερά).

Τα συρτάρια, τα ντουλάπια και 
τα ράφια ανοίγουν με μηχανισμό 
push-open, ενώ οι εργονομικοί 
τους οδηγοί χαρακτηρίζονται 
από την υψηλή ποιότητα και 
αντοχή τους.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ: 
2,40x0,50x1,95μ.
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Σαλόνι Σύνθεση

Ίριδα Φαίδρα
Ένα πολυτελές, εξαιρετικά ευρύχωρο και άνετο σαλόνι που ξεχωρίζει για την 
ιδιαίτερη καμπύλη στο μπράτσο, καθώς και για το πρωτότυπο και πολύ μοντέρνο 
σχέδιο στην ταπετσαρία.

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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Το σαλόνι Ίριδα είναι ένας γωνιακός καναπές κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο οξιάς. Σχεδιαστικά κυριαρχείται 
ως επί το πλείστον από κλασικές, λιτές γραμμές, με ξεχωριστές λεπτομέρειες στο design της μίας πλευράς, καθώς το 
μπράτσο ακολουθεί την φόρμα του ανθρώπινου χεριού μεγιστοποιώντας την άνεση και την λειτουργικότητά του. 
Ακόμη πιο βαθιά καμπύλη υπάρχει και στην κάτω πλευρά καταλήγοντας σχεδόν στο επίπεδο του δαπέδου. Τα 
υπόλοιπα πόδια του καναπέ έχουν ένα ελαφρώς κυρτό σχέδιο, που ξεκινάει από μια στιβαρή βάση εξασφαλίζοντας 
την ανθεκτικότητα του επίπλου στον χρόνο.

Στα μαξιλάρια του καθίσματος (αριστερά) 
υπάρχει αφρώδες ελαστικό μεσαίας 
σκληρότητας. Τα διακοσμητικά μαξιλάρια 
έχουν στο εσωτερικό τους ένα χωριστό 
σώμα, το οποίο είναι γεμάτο με 
πούπουλο και comforel.
Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα η 
πλάτη να φτιαχτεί από αφρώδες ελαστικό 
μεσαίας σκληρότητας και να διακοσμηθεί 
με καπιτονέ, ενώ, αν το απαιτούν οι 
ανάγκες σας, το σετ σαλονιού μπορεί να 
κατασκευαστεί και σε διθέσιο-τριθέσιο 
αντί για γωνιακό καναπέ. 
Η πρότασή μας είναι να συνδυαστεί 
με το τραπεζάκι σαλονιού Ιάσων ΙΙ 
(αριστερά), που είναι φτιαγμένο από ξύλο 
καρυδιάς με ρόμβους από ξύλο δρυός 
στην επιφάνειά του, ή και με την σύνθεση 
Φαίδρα (δεξιά).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΠΕ: 3,00x2,40μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 1,20x1,20x0,44μ.

Η σύνθεση Φαίδρα (δεξιά) 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.
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.

Ο χώρος του σαλονιού σας 
μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί 
με την κομψή κονσόλα Άδωνις 
(κάτω), ένα από τα τελευταία μας 
μοντέλα,  από ξύλο καρυδιάς. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ:
1,40x0,30x0,70μ.
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Σαλόνι Βιβλιοθήκη

Μανώλια Μισέλ
Οι καθαρές, λιτές γραμμές του καναπέ Μανώλια δεσπόζουν στο σαλόνι σας και 
εκμεταλλεύονται στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο εξασφαλίζοντας την μέγιστη 
δυνατή άνεση.

Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εξαιρετικά λειτουργικής βιβλιοθήκης είναι
ο αρμονικός συνδυασμός ξύλου και μετάλλου σε ένα καθαρά γραμμικό, μοντέρνο 

design με industrial επιρροές. 
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Πρόκειται για έναν ευρύχωρο 
γωνιακό καναπέ (πάνω)
κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο 
οξιάς. Στα πληθωρικά μαξιλάρια 
του καθίσματος περιέχεται λάτεξ 
πάχους 20 εκατοστών. 

Το μπράτσο του καναπέ Μανώλια, 
καθώς και η πλαϊνή πλευρά του 
γωνιακού κομματιού δίνουν 
έμφαση στις ορθές γωνίες του 
συνολικού σχεδίου. 

Τα μαξιλάρια της πλάτης καθώς και 
τα διακοσμητικά μαξιλάρια (δεξιά) 
διαθέτουν γέμιση από συνδυασμό 
πούπουλου και comforel.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΠΕ: 3,20x2,70μ.

Ο σκελετός της βιβλιοθήκης Μισέλ (δεξιά) είναι κατασκευασμένος από μέταλλο 20mm σε 
μαύρο ματ χρώμα, ενώ οι πολυχρηστικοί της χώροι δημιουργούνται με ορθογώνια κουτιά από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης στην φυσική απόχρωση του ξύλου δρυός. Τα κουτιά είναι κατά 5cm 
βαθύτερα προσδίδοντας μια 3d cube εικόνα και είναι τοποθετημένα ανά μία θέση, ώστε να 
μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλοι οι χώροι που δημιουργούνται. Η έλλειψη πλάτης 
καθιστά την βιβλιοθήκη Μισέλ ιδανική ως διαχωριστικό του χώρου σας παρέχοντας ακόμη 
περισσότερη ευελιξία και χρηστικότητα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: 2,40x0,30x2,20μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΩΝ: 0,57x0,35μ.

Η πρότασή μας για τον συνδυασμό της βιβλιοθήκης Μισέλ με το σαλόνι Μανώλια, 
ολοκληρώνεται με το τραπεζάκι σαλονιού Μαντώ II (αριστερά), που είναι φτιαγμένο 
από φυσικό ξύλο καρυδιάς. Στην επιφάνειά του βρίσκονται δύο μικρές προθήκες για 
μικροαντικείμενα που καλύπτονται από τζάμι. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο και πολύ 
χρηστικό έπιπλο, που αξιοποιεί στο έπακρο τον χώρο. Διαθέτει δύο συρτάρια από την μία 
πλευρά και μία κάβα από την άλλη. Στις τέσσερις γωνίες του τραπεζιού κρύβονται επιμελώς 
δύο σκαμπό επενδεδυμένα με τεχνόδερμα, καθώς και δύο μικρά βοηθητικά τραπεζάκια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 1,20x0,90μ.
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Σαλόνι Σύνθεση

Κυψέλη Κώνος
Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του ιδιαίτερου σετ, είναι η διαφορετικότητα των 
καθισμάτων και η ευελιξία της πλάτης, που έχει τη δυνατότητα να μετακινείται 
μετατρέποντας το κάθισμα πότε σε απλό καθιστικό και πότε σε ανάκλινδρο.

Η σύνθεση Κώνος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σετ επίπλων, με σχεδιασμό που δίνει 
έμφαση στις εκλεπτυσμένες και περίτεχνες λεπτομέρειες, παραπέμποντας σε 

κλασικά αρχαιοελληνικά μοτίβα.
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Είναι ίσως η πρώτη φορά που αποκαλούμε μια τέτοια δημιουργία «Σαλόνι» και όχι «Καναπέ», κι αυτό δεν είναι τυχαίο. 
Πρόκειται για ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο σετ επίπλων, που σας δίνει την δυνατότητα να αγοράσετε όσα τεμάχια 
επιθυμείτε, ώστε να διαμορφώσετε εσείς το σαλόνι που ονειρεύεστε και ταιριάζει ακριβώς στο δικό σας σπίτι. Τα βασικά 
του κομμάτια είναι μία γωνία, ένα ανάκλινδρο και ένα ταμπουρέ.

Ο σκελετός των κομματιών είναι κατασκευασμένος από φυσικό 
ξύλο οξιάς μασίφ. Το μαξιλάρι του καθίσματος είναι μονοκόμματο, 
από αφρώδες ελαστικό μεσαίας σκληρότητας, ενώ σχηματίζει μια 
πρωτότυπη καμπύλη εμπρός.
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 
διατηρούν πάντοτε το αρχικό τους σχήμα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΩΝΙΑΣ: 1,30x1,30μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΙΝΔΡΟΥ: 0,70x1,20μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΠΟΥΡΕ: 0,70x1,20μ.

Το τραπεζάκι σαλονιού Κυψέλη είναι ένα ένα ιδιαίτερο country 
σχέδιο από ξύλο δρυός, που καλύπτεται από την γραμμικότητα της 
κυψέλης, σε ένα ένθετο από ξύλο ιταλικής ψάθας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 2,20x0,50x1,00μ.

Το σετ (πάνω) είναι κατασκευασμένο 
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. 

Το βασικότερο χαρακτηριστικό της 
σύνθεσης Κώνος είναι το τρισδιάστατο 

φινίρισμα και οι εγχάρακτες 
λεπτομέρειες στα πλαίσια όλων των 

κομματιών (αριστερά).

Όλες οι πόρτες των επίπλων της 
σύνθεσης ανοίγουν με χούφτες που 

δημιουργούνται σχεδιαστικά χάρη στο 
ιδιαίτερο design του συνόλου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ: 2,40x0,50x1,95μ.
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Ιδρυτής της Κωνσταντάρας Χειροποίητο Έπιπλο, δημιούργησε πριν από πέντε δεκαετίες την 
εταιρία που σήμερα προεδρεύει.

Με πραγματικά σκληρή δουλειά σε όλες τις πτυχές του business και κυρίως με όραμα και τόλμη, 
κατάφερε να δημιουργήσει μια μεγάλη επιχείρηση και να σταθεί παραδειγματικά στο ύψος των 
απαιτήσεών της.

Η εμπειρία του και η δυναμικότητα του χαρακτήρα του αποτελούν την «ψυχή» της ‘’Konstantaras 
Group’’ και πηγή έμπνευσης για τους συνεχιστές της.
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‘’Of all rooms in the house ‘’Of all rooms in the house 
your bedroom is yours’’your bedroom is yours’’

Chapter IIIChapter III

ΚρεβατοκάμαραΚρεβατοκάμαρα
Θωμάς Κωνσταντάρας
President - Founder
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Κρεβατοκάμαρα

Σοφία
Βασισμένη σε πιο κλασικό σχεδιασμό, εμπλουτισμένο με πινελιές μοντέρνας 
αισθητικής, η κρεβατοκάμαρα Σοφία θα ικανοποιήσει απόλυτα κάθε γούστο 
καλύπτοντας όλες σας τις ανάγκες.
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Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς, η κρεβατοκάμαρα Σοφία 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. 

Tο κεφαλάρι του κρεβατιού (κάτω αριστερά) είναι 
επενδεδυμένο με αδιάβροχο-αλέκιαστο ύφασμα βελουτέ 
σε καπιτονέ διακοσμημένο με καμπαρά. Τα πόδια του 
κρεβατιού (κάτω δεξιά) ακολουθούν μια πολύ κλασική 
γραμμή με εγχάρακτες λεπτομέρειες στο φινίρισμα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ: 1,80x2,25μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,60x2,00μ.

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: 0,80x1,00μ.

Οι κομψές καμπύλες στα δύο κομοδίνα
της κρεβατοκάμαρας Σοφία (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 των 
κομοδίνων και της 
συρταριέρας, διαθέτουν 
τηλεσκοπικούς οδηγούς 
υψηλής  ποιότητας, 
λειτουργικότητας και 
αντοχής (πάνω).
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Κρεβατοκάμαρα

Μιρέλα
Το κρεβάτι Μιρέλα είναι ένα vintage σχεδιο που μας ταξιδεύει στην κουλτούρα της 
όμορφης εποχής του ‘70. Πρόκειται για ένα κλασικό design με καθαρές γραμμές και 
έναν ταιριαστό συνδυασμό φυσικού ξύλου και υφασμάτινης επένδυσης.
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Η κρεβατοκάμαρα Μιρέλα 
(πάνω) είναι κατασκευασμένη 
από μασίφ φυσικό ξύλο 
καρυδιάς και οξιάς. Το 
κρεβάτι, δίνει μια αίσθηση 
πολυτέλειας και την 
χαρακτηριστική άνεση όλων 
μας των επίπλων, ενώ διαθέτει 
μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. 
Tο κεφαλάρι (δεξιά) 
περιβάλλεται από δύο κομψά 
καμπυλόγραμμα πλαίσια 
και είναι επενδεδυμένο με 
αδιάβροχο-αλέκιαστο ύφασμα 
βελουτέ σε τεχνοτροπία 
καπιτονέ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ: 
1,85x2,20μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 
1,60x2,00μ.

To σετ Μιρέλα ολοκληρώνεται με 
δύο κομοδίνα και μία συρταριέρα 
που ενισχύουν το vintage στυλ του 
συνόλου, συνδυάζοντας το φυσικό ξύλο 
καρυδιάς με το αδιάβροχο-αλέκιαστο 
ύφασμα βελουτέ της επένδυσης του 
κρεβατιού. Επιπλέον, αν και το ύφασμα 
που χρησιμοποιούμε είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικό, οι επιφάνειες των επίπλων 
προστατεύονται με τζάμι. 
Μπορείτε να επιλέξετε το υλικό επένδυσης 
που ταιριάζει με το γούστο σας, ώστε να 
επιτύχετε ακριβώς το αποτέλεσμα που 
επιθυμείτε. 
Η συρταριέρα (δεξιά) συνοδεύεται από 
έναν στρογγυλό καθρέπτη με τετράγωνο 
πλαίσιο από φυσικό ξύλο καρυδιάς.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ: 0,60x0,45x0,60μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ: 1,20x0,45x0,90μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ: 0,90x0,90μ.

Η πρότασή μας είναι να συνδυάσετε το 
σετ Μιρέλα με την ντουλάπα 

Ίρις 1 (αριστερά), ένα αναμφισβήτητα 
κλασικό και επιβλητικό έπιπλο από 

φυσικό ξύλο καρυδιάς λουστραρισμένο 
απ’ την κορφή ως τα νύχια, που αποτελεί 

ένα κόσμημα για τον χώρο σας. 
Οι πόρτες της ντουλάπας Ίρις 1 

μπορούν να επενδυθούν με το ίδιο 
ύφασμα ή δέρμα που θα επιλέξετε για 

την κρεβατοκάμαρά σας. 
Διαθέτει κρυφά συρτάρια με 

τηλεσκοπικούς μηχανισμούς υψηλής 
αντοχής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ: 
2,55x0,65x2,95μ.
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Κρεβατοκάμαρα

Ντέμη
Ο λιτός σχεδιασμός του κρεβατιού του σετ Ντέμη συνδυάζεται με τις μοντέρνες 
γραμμές των κομοδίνων και της τουαλέτας. Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό 
αλλά και λειτουργικό σύνολο, που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σας από κάθε άποψη.
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Η κρεβατοκάμαρα Ντέμη 
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.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 
1,60x2,00μ.

Tο κεφαλάρι του κρεβατιού 
(δεξιά) είναι επενδεδυμένο 
με αδιάβροχο-αλέκιαστο 
ύφασμα διακοσμημένο με 
φαρδιές ραφές. Τα πόδια 
ακολουθούν την λιτή γραμμή 
του σχεδίου, με την προσθήκη 
μιας περίτεχνης καμπύλης.

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

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.



Κρεβατοκάμαρα
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Αθηνά
Δώστε στον πιο ιδιαίτερο χώρο σας μια νότα κύρους και πολυτέλειας, με τον κλασικό 
σχεδιασμό και τις προσεγμένες λεπτομέρειες στο τελείωμα του πανέμορφου αυτού 
σετ.
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Δύο κομοδίνα (δεξιά) 
από ξύλο καρυδιάς, 
με κλασικό σχεδιασμό 
πλαισιώνουν την 
κρεβατοκάμαρα 
συνδυάζοντας αρμονικά 
την λειτουργικότητα
με την ομορφιά.
Διαθέτουν δύο 
συρτάρια με κομψά 
vintage χερούλια και 
τηλεσκοπικούς οδηγούς 
κορυφαίας ποιότητας.

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

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.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 
1,60x2,05μ.

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 ΤΑΜΠΟΥΡΕ: 
1,20x0,60μ.

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: 0,90x1,00μ.
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Κρεβατοκάμαρα

Κύβος
Οι τετραγωνισμένες επιφάνειες της κρεβατοκάμαρας Κύβος ενώνονται αρμονικά 
με τις καμπύλες γραμμές και η χρήση διαφορετικών χρωμάτων δίνει έμφαση στην 
αντίθεση δημιουργώντας ένα σύνολο ιδιαίτερης κομψότητας. 
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Φτιαγμένο από φυσικό ξύλο δρυός, το σετ κρεβατοκάμαρας 
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 αποτελεί το μοτίβο του ποδιού. 
Εκτός από την πραγματικά ξεχωριστή αισθητική του, το κρεβάτι 
διαθέτει και έναν αρκετά ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ: 1,80x2,25μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,60x2,00μ.

Το κεφαλάρι (κάτω) είναι διακοσμημένο με οκτώ παραλληλόγραμμα που ακολουθούν τις καμπύλες του σχεδίου 
πλαισιωμένα από ένα έντονο χώρισμα. Το σετ Κύβος διατίθεται σε διάφορα χρώματα, ανάλογα με τις αποχρώσεις 
του χώρου σας (κάτω αριστερά σε μεσαίο καρυδί με ασημί πλαίσιο και δεξιά στο χρώμα του δρυός με μαύρο πλαίσιο).

Τα δύο κομοδίνα (πάνω δεξιά) 
κυριολεκτικά 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 αριστερά) 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.
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Κρεβατοκάμαρα

Νιόβη
Η κρεβατοκάμαρα Νιόβη είναι κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο δρυός. Πρόκειται 
για ένα από τα πιο διαχρονικά μοντέλα της συλλογής μας, σε country σχέδιο 
επηρεασμένο από την αμερικανική κουλτούρα.
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Με έμφαση στην λεπτομέρεια, 
κλασικό design και 
στιβαρή κατασκευή, το σετ 
κρεβατοκάμαρας Ντέμυ 
αποτελεί μια πολύ εκλεπτυσμένη 
επιλογή για το υπνοδωμάτιό 
σας.

Οι λεπτομέρειες στο φινίρισμα 
όλων των κομματιών του 
συνόλου, ειδικά στο τελείωμα 
των πλαισίων, αλλά και στα 
χαρακτηριστικά πόδια, είναι 
πραγματικά μοναδικές στην 
συλλογή μας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ: 
1,93x2,30μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 
1,80x2,10μ. 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.

Το κεφαλάρι του κρεβατιού (πάνω) είναι επενδεδυμένο με ύφασμα 
και διακοσμημένο με μεταλλικό καμπαρά.

 

Η συρταριέρα (κάτω 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 (κάτω δεξιά) έχουν έντονο καμπυλωτό 
τελείωμα και είναι διακοσμημένα με ανάγλυφα σχέδια.
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Γραφείο

Μισέλ
Πρόκειται για ένα πρωτότυπο γραφείο, ιδανικό για επαγγελματικούς αλλά και 
οικιακούς χώρους. Ο μοντέρνος σχεδιασμός του συνδυάζει μοναδικά τις ξύλινες 

επιφάνειες με το μέταλλο. 
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Ο σκελετός του γραφείου Μισέλ (πάνω) είναι 
σχηματισμένος από μία στιβαρή μεταλλική βάση βαμμένη 

σε μαύρο ματ χρώμα. Οι κρεμαστές συρταριέρες, όπου 
στην μία έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος για πύργο 

υπολογιστή, είναι κατασκευασμένες 
από φυσικό ξύλο δρυός. Από το 
ίδιο υλικό, αλλά σε τεχνοτροπία 

παρκέ είναι φτιαγμένο και το 
καπάκι του γραφείου (αριστερά). 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
2,10x0,85x0,75μ.

Η μαρμάρινη επένδυση τοίχου 
είναι επίσης δική μας εφαρμογή. 

Πρόκειται για το υλικό
 Carrara statuario, πάχους 12mm 

και οι διαστάσεις του μπορούν 
φυσικά να προσαρμοστούν 

ακριβώς στον χώρο σας.

‘’A good leader doesn’t ‘’A good leader doesn’t 
get stuck behind a desk”get stuck behind a desk”

Richard BransonRichard Branson

Chapter IV - Γραφείο

Ντέμη

Το γραφείο Ντέμη (πάνω) είναι 
κατασκευασμένο από ξύλο δρυός 
βαμμένο στο φυσικό του χρώμα, 
με διακριτικές λεπτομέρειες σε 
μαύρο ματ λάκας. Η επιφάνεια 
εργασίας του είναι φτιαγμένη 
από ανθεκτικό γυαλί πάχους 2cm, 
που δίνει έμφαση στην μοντέρνα 
αίσθηση του σχεδίου. 
Οι πλούσιοι αποθηκευτικοί του 
χώροι αποτελούνται από μια 
συρταριέρα δαπέδου τεσσάρων 
όψεων και μια κρεμαστή, 
απόλυτα ταιριασμένη στο φάλτσο 
της βάσης (δεξιά).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
2,10x0,85x0,75μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΑΛΙΟΥ:
1,90x0,85μ.
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Γραφείο Γραφείο

Άρτεμις Νέμεσις
Πρόκειται για μία custom made κατασκευή, που πραγματοποιήθηκε για ένα  
δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας και αποτελείται από δύο μεγάλες 
βιβλιοθήκες και ένα οκτάγωνο τραπέζι συνεδριάσεων.

Μία ακόμη δημιουργία προσαρμοσμένη στις ανάγκες ενός δικηγορικού γραφείου 
της Αθήνας, με custom λεπτομέρειες, ώστε να ικανοποιήσει απόλυτα τις ιδιαίτερες 

ανάγκες ενός επαγγελματικού χώρου.
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Όλα μας τα έπιπλα είναι φτιαγμένα με φροντίδα και μεράκι, από τον σχεδιασμό, ως την επιλογή υλικών μέχρι την 
τελευταία λεπτομέρεια στο φινίρισμα. Εκεί όμως που αναδεικνύονται και αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες 
της “Κωνσταντάρας Group” είναι στην  μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή κατά παραγγελία συνόλων 
προσαρμοσμένων ειδικά στις ανάγκες του εκάστοτε χώρου και φυσικά στις προτιμήσεις του πελάτη.

Ο συγκεκριμένος χώρος αξιοποιήθηκε 
ιδανικά με μία μεγάλη γωνιακή 

βιβλιοθήκη Νέμεσις, από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης σε σκούρα απόχρωση 

ξύλου δρυός, με μικρά διαχωριστικά 
σε χρυσό χρωμα. Επίσης μας ζητήθηκε  
η κατασκευή χώρου αποθήκευσης και 

ντουλάπας ρούχων στην γωνία.
Το γραφείο ακολουθεί το ιδιαίτερο 

design του συνόλου με τις χρυσές 
λεπτομέρειες και τα ίδια υλικά 

κατασκευής, ενώ διαθέτει εσωτερικές 
κρεμαστές συρταριέρες και ειδικό χώρο 

για τον πύργο του υπολογιστή. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: 
(από αριστερά προς δεξιά) 

3,80x2,60x0,40x2,60μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

2,00x0,90x0,75μ.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση 
δημιουργήσαμε ένα πολυτελές και 
άκρως λειτουργικό meeting room 
για τις ανάγκες ενός δικηγορικού 
γραφείου, με δύο βιβλιοθήκες 
Άρτεμις και ένα πρωτότυπο, 
οκτάγωνο τραπέζι συνεδριάσεων.

Και τα τρία κομμάτια είναι 
κατασκευασμένα από έναν 
συνδυασμό φυσικού ξύλου 
καρυδιάς και ρίζας ελιάς, που 
με την ιδιαίτερη υφή της δίνει 
ένα τρισδιάστατο αποτέλεσμα 
στις επιφάνειες των ντουλαπιών 
της βιβλιοθήκης (πάνω) και στην 
επιφάνεια του πολύ χρηστικού 
και στιβαρού τραπεζιού (δεξιά).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1:
3,35x0,40x2,60μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2:
4,00x0,40x2,60μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ:
2,20x2,20x0,75μ.



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. 

• Office

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

Με μεράκι και επιμονή στην λεπτομέρεια, αναλαμβάνουμε την 
κατασκευή ποιοτικών επίπλων κουζίνας και ντουλαπών, που θα 
σας συντροφεύσουν για μια ζωή, μετά από μελέτη του χώρου 
σας και εξατομικευμένο στα μέτρα σας σχεδιασμό.

Συνεργαζόμαστε με ξενοδοχειακές μονάδες και αρχιτέκτονες 
εσωτερικών χώρων προκειμένου να διαμορφώσουμε δωμάτια, 
lobby, lounge και bar, δίνοντας στην επιχείρησή σας μια 
εκλεπτυσμένη φινέτσα που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κατά 
πολύ τον ανταγωνισμό.

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. 

• Home Kitchen
• Closet

• Boutique Hotel
• Interior Design

• Restaurant
• Cafe - Bistrot
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Η Kapawoods Furnitures & Woodcrafts 
είναι θυγατρική της Κωνσταντάρας 
Χειροποίητο Έπιπλο, με εξειδίκευση στα 
έπιπλα κουζίνας και μπάνιου, καθώς και 
στις ντουλάπες. 

Επίσης αναλαμβάνει B2B projects 
ξενοδοχειακών υποδομών, 
επαγγελματικών χώρων εστίασης, 
γραφείων καθώς και αρχιτεκτονικής 
εσωτερικών χώρων, δίνοντας λύσεις σε 
συνεργάτες αρχιτέκτονες, διακοσμητές, 
ξενοδόχους και εστιάτορες.
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Chapter V - Κουζίνα Κουζίνα

Κ22 Κ18
Πρόκειται για μια κατά παραγγελία κατασκευή κουζίνας από ξύλο οξιάς, σε 
νεοκλασικό σχέδιο με μια εντυπωσιακή κορνίζα στο επάνω μέρος. Ο συνδυασμός 
του πετρόλ χρώματος με τα χρυσά πόμολα δίνει ξεκάθαρα μια αίσθηση vintage.

Μια ακόμη custom made κατασκευή, με όλες τις προδιαγραφές μιας σύγχρονης 
κουζίνας, σε συνδυασμό με την σταθερά κορυφαία ποιότητα και αισθητική της 

Kapawoods  Furnitures & Woodcrafts.
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Κατασκευή κουζίνας από 
ξύλο δρυός, με μοναδική όψη. 

Εσωτερικά είναι φτιαγμένη από 
βακελίτη 18mm με pvc 1mm και 

εξωτερικά από κοντρα πλακέ 
θαλάσσης επενδεδυμένο με ξύλο 

δρυός. Η επιλογή του ρόμβου 
στην πόρτα έγινε σκόπιμα, 

ώστε να δένει αισθητικά με τα 
έπιπλα του καθιστικού. Φέρει 
θέση για  μονόφυλλο ψυγείο, 

φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων, 
εστίες, πλυντήριο πιάτων και 

απορροφητήρα.
H ιδιαίτερη πρόκληση της 

κατασκευής είναι ότι ο τοίχος έχει 
δυο επίπεδα βάθους (60cm και 
80cm), ενώ η όψη είναι ίσια. Ο 

πάγκος της κουζίνας είναι από ξύλο 
δρυός 4cm σε τεχνοτροπία παρκέ  

και η πλάτη από πλακάκι δικής μας 
εφαρμογής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ:
5,00x0,60/0,80x2,80μ.

Εσωτερικά είναι φτιαγμένη από βακελίτη 
18mm με pvc 1mm και εξωτερικά από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης βαμμένο με χρώμα λάκας. 
Φέρει θέση για ψυγείο, φούρνο, εστίες, 
φούρνο μικροκυμάτων, πλυντήριο πιάτων 
και απορροφητήρα. Η νησίδα (δεξιά), με τον 
χαρακτηριστικό ξύλινο πάγκο τύπου παρκέ, 
εκτελεί χρέη τραπεζιού για φαγητό, ενώ μπορεί 
να μετατραπεί σε επιφάνεια εργασίας όταν οι 
συνθήκες το απαιτούν. Για αυτό τον λόγο είναι 
χαμηλότερη σε σχέση με τη υπόλοιπη κουζίνα 
και έχει το ύψος που θα είχε ένα συμβατικό 
τραπέζι. Τα συρτάρια και τα ντουλάπια διαθέτουν 
τηλεσκοπικούς μηχανισμούς και μεντεσέδες 
soft closing.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (από αριστερά):
3,35x2,50x2,70μ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΗΣΙΔΑΣ 1,90x1,20μ.



Καταστήματα - Επικοινωνία
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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.

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

3ο κατάστημα
Λεωφ. Κηφισίας 94-96

Μαρούσι

4ο κατάστημα
Λεωφ. Μεσογείων 446

Αγ. Παρασκευή

Website: www.konstantaras.net
Email: info@konstantaras.net
Τηλέφωνο: (+30) 2109718509

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

Twitter: twitter.com/konstantaraspan

Στοιχεία Επικοινωνίας Follow Us




