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Σύνθεση με ισοζυγισμένους όγκους και
χρώ μα τα που αγκαλιάζονται αρμονικά
προ σφέ  ροντας απόλυτα ερ γο νο μικές
περιοχές εργασίας.

Composistion with balanced volumes
and colours harmoniously embrassed,
offering ergonomic work areas.



6 - 7

ερμάρια / cabinets: white mat & graphite mat     πάγκος / worktop: solid nero
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ερμάρια / cabinets: basalt mat & beige stone     πάγκος / worktop: unicolor beige stone
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Συνδυασμός από μοντέρνα
υλικά και χρώματα σε απλές
γραμμές που εκφράζουν
απλό   τητα και αναδεικνύουν
κομ ψότητα.

A combination of modern
materials, colors and finishes
all presented in minimalist
lines, arising simplicity and 
elegance.
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ερμάρια / cabinets: satin lacquer platinum grey & cement stone     πάγκος / worktop: unicolor cement stone
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ερμάρια / cabinets: satin lacquer platinum grey & white stone      πάγκος / worktop: unicolor white stone
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Λειτουργικότητα και στυλ
με συρόμενες μονάδες υ -
ψηλής τεχνικής υπεροχής
και αισθητικής που μετα-
μορφώνουν τον χώρο
σας με μοναδικό τρόπο.  

Functionality and style, by
using highly technical and
aesthetic performance
sliding units, transforming
your space on a unique
way.  
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ερμάρια / cabinets:
satin lacquer quartz grey
& satin lacquer traffic red
& gloss lacquer pure white 

πάγκος / worktop:
agglomerate gris serena
& alabastro
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ερμάρια / cabinets: acrylic white & acrylic black        πάγκος / worktop: agglomerate gris serena  & alabastro
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Tο στυλ ενισχύει την αρ μονία
των αντιτασσόμενων στοιχείων.
Όγκοι συμπλέκονται για να
ανα δείξουν τις λειτουργικές πε-
ριοχές σε μια ακολουθία από
έξυπνα διανεμημένους πλήρεις
μεν - αλλα ταυτόχρονα κενούς
χώρους.

Style underpins the harmony 
of counterpoised elements. 
Volumes intertwine to highlight
the functional areas in a 
sequence of cleverly distributed
full - yet empty spaces.

ερμάρια / cabinets:
satin laquer pure white 
& carribean walnut

πάγκος / worktop:
staron sanded cream
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ερμάρια / cabinets:
gloss glass quartz grey  
& beige mat

πάγκος / worktop:
corian medea



.
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Ο λειτουργικός σχεδιασμός επαναπροσδιορίζει
τον παλαιό χώρο ζωής δίνοντας προσοχή στην ποι-
ότητα κατασκευής και στην δημιουργία καινοτό-
μων γραμμών.

Functional design, redefines the old living space
giving attention to both production quality and
creation of innovating lines.
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ερμάρια / cabinets: gloss lacquer pure white & brown raw oak     πάγκος / worktop: solid white & inox customized
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ερμάρια / cabinets: acrylic white  silkscreened   πάγκος / worktop: solid white & inox customized
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Εντυπωσιακές φόρμες και χρώματα
σε γήινες αποχρώσεις,  οδηγούν τον
σύγχρονο άνθρωπο στο να αναζητά
ολοένα και περισσότερο την επι-
στροφή και την απόλαυση του σπι-
τιού του. 

Impressive forms and earthy shade
colors make modern people seek
modern people the return and the
pleasure of their home. 
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ερμάρια / cabinets: volcanic stone    πάγκος / worktop: unicolor volcanic stone
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ερμάρια / cabinets: porfide stone & natural raw oak

πάγκος / worktop: unicolor porfide stone



68 - 69



70 - 71

Nέες διαστάσεις και νέες αρχιτεκτονικές
ιδέες καθώς και καινοτόμα φινιρίσματα
και χρώματα συντά - σονται για να δημι-
ουργήσουν ένα ντεκόρ κουζίνας ''αιχμα-
λωτισμένο'' ανάμεσα στην πραγματικό-
τητα και την φαντασία.

New dimensions and new architectural
ideas, as well as innovative finishes and
colors come together to create kitchen
decor 'suspended' between reality and
imagination.

ερμάρια / cabinets:
grey raw oak & acrylic white

πάγκος / worktop:
unicolor volcanic ash
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ερμάρια / cabinets: lava mat & colo bolo     πάγκος / worktop: solid lichene
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Καλά σχεδιασμένα προϊόντα δημι-
ουργούν περιβάλλοντα  λειτουργι -
κά και ζωντανά. Για τον λόγο αυ τό
μινιμαλιστικά στοιχεία έχουν ενσω-
ματωθεί με σεβασμό σε ένα κλα-
σικό χώρο.

Well-designed products create 
environments, functional and
strongly alive. For this, minimalistic
elements were built with great 
respect into a classic living area. 
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ερμάρια / cabinets: lava mat & sand molina ash     πάγκος / worktop: solid lichene
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Oι καθαρές γραμμές ανα-
δεικνύουν την φαινομενική
απλότητα αυτής της κουζί-
νας. Kάθε λεπτομέρεια έχει
μελετηθεί όχι μόνο για να
είναι το αποτέλεσμα ελκυ-
στικό αλλά πάνω απ' όλα
πρακτικό.

The clean lines exalt the
only apparent simplicity 
of this kitchen. Every detail 
is studied to be not only 
attractive but above all
practical.
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ερμάρια / cabinets: satin laquer traffic blue & alluminium     πάγκος / worktop: unicolor white stone
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Σε ένα παλιό κελάρι η
παραδοσιακή δομή με
ξύλο και πέτρα παν-
τρεύτηκε με τον σύγ-
χρονο σχεδιασμό  οδη  -
γώντας σε ένα μονα-
δικό αποτέλεσμα.

In an old wine cellar,
traditional architecture
with wood and stone
engaged with modern
design, leading to a
unique result.
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ερμάρια / cabinets: tobacco walnut & dark stone      πάγκος / worktop: unicolor dark stone
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ερμάρια / cabinets: natural walnut

πάγκος / worktop: unicolor dark stone
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