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ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

Επιθυμείτε, πραγματοποιούμε.
Τόσο απλά.

Κατασκευάζουμε τα έπιπλά μας με γνώμονα εσάς. Το πρωταρχικό 
μας μέλημα, εκτός από το να ομορφύνουμε τον χώρο σας, 
είναι να φτιάχνουμε έπιπλα που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν 
με το παραπάνω, τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν.

Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου 
και της αισθητικής σας. Επίσης δημιουργούμε έπιπλα καθώς και 
παντός είδους ειδικές κατασκευές κυριολεκτικά από λευκό χαρτί.

A
ξίες όπως η ποιότητα, η καλαισθησία, 
η λειτουργικότητα, μας καθοδηγούν, 
δίνοντάς μας την έμπνευση όχι μόνο να 

δημιουργήσουμε μία ολοκληρωμένη 
σειρά προϊόντων που καλύπτει κάθε 
σας ανάγκη, αλλά και ένα μοναδικό 

έντυπο το οποίο αποτυπώνει 
ολόκληρη την φιλοσοφία μας, 
δίνοντάς σας την ευκαιρία να 

αξιοποιήσετε στο έπακρο τις 
δυνατότητες του χώρου σας.  

Αφήστε λοιπόν τις αξίες 
αυτές να εμπνεύσουν και 
εσάς, και να αγκαλιάσουν το 

σπίτι σας, δημιουργώντας 
έναν χώρο γεμάτο 

από τα ωραιότερα 
σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α . 
Καλωσορίσατε στο 

νέο μας έντυπο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

Magazine#2
Our values 
embracing your home



Ιάσων
νας συναρπαστικός 
συνδυασμός του 
φυσικού χρώματος 

της Ελληνικής καρυδιάς 
και της βαφής με λάκα.

Ε
Η συρταριέρα της 
κρεβατοκάμαρας 
ΙΑΣΩΝ  ακολουθώντας 
την φιλοσοφία 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.

Το κεφαλάρι του κρεβατιού 
είναι επενδεδυμένο από φυσικό 

βελούδο σε καπιτονέ.

Κρεβατοκάμαρα
Ιάσων

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 διαστάσεων 1,65χ2,10 δύο 
κομοδίνα διαστάσεων 0,60χ0,45χ0,60 
καθώς και μία συρταριέρα διαστάσεων 
1,30χ0,90χ0,45 η οποία συνοδεύεται 
από έναν καθρέπτη 1,00χ1,00

Η

Τα κομοδίνα 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.

3-4
σελίδες



καμέλια

Το τραπέζι ΚΑΜΕΛΙΑ είναι κατασκευασμένο 
από φυσικό ξύλο καρυδιάς και την επιφάνειά 
του διακοσμεί μία μαρκετερί από ξύλο 
έβενου. Οι βασικές του διαστάσεις είναι 
1,70χ1,00, ενώ υπάρχει και μία προέκταση 
0,45 εκατοστών .

Ο μπουφές ΚΑΜΕΛΙΑ
στην δεξιά πλευρά υπάρχει ένα ντουλάπι με 3 ράφια 
στο εσωτερικό του, ενώ αριστερά διατηρώντας 
το ίδιο ακριβώς σχέδιο, βρίσκονται 3 συρτάρια με 
τηλεσκοπικούς μηχανισμούς.
Οι διαστάσεις του μπουφέ είναι 2,10χ0,50χ0,90 ενώ 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 διαστάσεων 1,10χ1,10.

Το κονσολάκι ΚΑΜΕΛΙΑ.
Κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο καρυδιάς, είναι
ένα έπιπλο που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε τοίχο, 
οποιουδήποτε χώρου προσφέροντάς σας καλαισθησία αλλά και 
πρακτικότητα.
Οι διαστάσεις του είναι 1,20χ0,30 και η επιφάνειά του είναι 
διακοσμημένη με μία μαρκετερί από ξύλο έβενου.

5-6
σελίδες
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τραπεζαρία
καμέλια

Ένα σύνολο που παντρεύει το μοντέρνο με το κλασικό με έναν 
μοναδικά αρμονικό τρόπο.
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Πολυθρονάκια
ΜΥΡΤΩ

Τραπεζάκι σαλονιού
ΚΑΜΕΛΙΑ

Σύνθεση ΚΑΜΕΛΙΑ

Ένα πάντρεμα μοντέρνου και διαχρονικού. Η σύνθεση ΚΑΜΕΛΙΑ φέρει την απλότητα του σχεδιασμού που 
υιοθετήται στα μοντέρνα έπιπλα, τονίζοντας ταυτόχρονα την διαχρονικότητά της με τον σχεδιασμό των 
ποδιών της. Αποτελείται από το κεντρικό κομμάτι που ενσωματώνει και την βιτρίνα, από ένα ράφι, και από 
έναν αποθηκευτικό χώρο τύπου bar. Οι βασικές διαστάσεις της σύνθεσης είναι 2,40χ0,50χ1,95 ενώ για την 
κατασκευή της έχει χρησιμοποιηθεί φυσικό ξύλο καρυδιάς.

Το τραπεζάκι σαλονιού της σειράς 
ΚΑΜΕΛΙΑ είναι κατασκευασμένο από 

φυσικό ξύλο καρυδιάς, και διακοσμήται 
με μαρκετερί από ξύλο έβενου.
Οι βασικές του διαστάσεις είναι 

1,20χ0,90

Τα πολυθρονάκια ΜΥΡΤΩ είναι 
κατασκευασμένα από φυσικό ξύλο οξιάς 
και μπορούν να πλαισιώσουν με ευκολία 
οποιονδήποτε χώρο χάρη στον κομψό και 
απλό σχεδιασμό τους.

Προσθήκη άνεσης.

7-8
σελίδες

Διαχρονικό & μοντέρνο
σε απόλυτη ισορροπία.

Γωνιακός καναπές
ΜΙΣΕΛ

Σύνθεση και τραπεζάκι σαλονιού
ΚΑΜΕΛΙΑ

Πολυθρονάκια
ΜΥΡΤΩ

Ένας γωνιακός καναπές αλλιώτικος από τους συνηθισμένους. Ιδιαίτερος 
σχεδιασμός που καταφέρνει με επιτυχία να συνυπάρξει με την άνεση, σε ένα 
κομψό σύνολο. Οι βασικές διαστάσεις του καναπέ ΜΙΣΕΛ είναι 3,00χ2,30 
ο σκελετός του είναι κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο οξιάς, ενώ μία 

μικρή πινελιά καπιτονέ διακοσμεί τα μαξιλάρια των καθισμάτων.

Γωνιακός καναπές ΜΙΣΕΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ
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ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ
ΚΥΒΟΣ

Η συρταριέρα της 
κρεβατοκάμαρας ΚΥΒΟΣ διατηρεί 

το σχέδιο του κομοδίνου.
Οι βασικές της διαστάσεις είναι 
1,20χ0,45χ0,90 και συνοδεύεται 

από έναν καθρέπτη διαστάσεων 
0,90χ1,00

           κρεβατοκάμαρα ΚΥΒΟΣ 
          είναι κατασκευασμένη 
           από φυσικό ξύλο δρυ. 
Οι βασικές διαστάσεις του 
κρεβατιού είναι 1,80χ2,25 
ενώ ακριβώς κάτω από το πλαίσιο 
του στρώματος διαθέτει και έναν 
αρκετά ευρύχωρο αποθηκευτικό 
χώρο. 
Το κεφαλάρι διακοσμούν οκτώ 
μικροί κύβοι πλαισιωμένοι από ένα 
χώρισμα βαμμένο σε ασημί χρώμα.
Οι διαστάσεις των κομοδίνων είναι 
0,60χ0,45χ0,50

Η συνέχεια του κρεβατιού 
κορυφώνεται από μία καμπύλη 
η οποία αποτελεί το μοτίβο του 
ποδιού.

H

Εσείς επιλέξτε το χρώμα 
που σας εκφράζει, εμείς 

αναλαμβάνουμε τα 
υπόλοιπα.

Στην επάνω φωτογραφία η 
κρεβατοκάμαρα σε μεσαίο 

καρυδί χρώμα, ενώ στην 
κάτω στο φυσικό χρώμα 

του δρυ.

9-10
σελίδες
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απλότητα
αρμονία

άνεση

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ
ΚΥΒΟΣ

        Στο σχέδιο της 
        κρεβατοκάμαρας   

        ΚΥΒΟΣ
οι τετραγωνισμένες 

επιφάνειες 
ενώνονται αρμονικά 

με τις καμπύλες 
δημιουργώντας ένα  

σύνολο ιδιαίτερης 
κομψότητας.
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Η πατίνα, μία τεχνική βαφής που γίνεται εξ 
ολοκλήρου στο χέρι,
χαρίζει έναν ιδιαίτερο και διαχρονικό χαρακτήρα  
ενώ τονίζει υπέροχα όλες τις λεπτομέρειες ενός 
επίπλου.Μία τόσο ιδιαίτερη τεχνική δεν θα 

μπορούσε να λείπει από την παλέτα μας. 

Μάθετε τα πάντα για την τεχνική της πατίνας 
διαβάζοντας ένα ενδιαφέρον και λεπτομερές 

άρθρο στο BLOG της εταιρείας μας. Το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να σαρώσετε τον κωδικό με 

το smartphone ή το tablet σας, ή να επισκευτείτε 
τον ιστότοπο www.konstantaras.net/blog.

Η βαφή της πατίνας τονίζει 
ιδανικά μικρές λεπτομέρειες 
όπως τα σκαλίσματα, ενώ το 

‘‘σβήσιμο’’ πάνω σε μεγάλες 
επιφάνειες δημιουργεί μία 

υπέροχη διχρωμία.

Εκτός από την δυνατότητα να βάψουμε όλα μας τα 
έπιπλα με την τεχνική της πατίνας, διαθέτουμε και 
μία exclusive συλλογή με πατιναρισμένα έπιπλα.

Ένα υπέροχο σύνολο που αναδεικνύεται άψογα με την βαφή της πατίνας 
και περιλαμβάνει ένα τραπέζι διαστάσεων 1,80χ1,00 από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς, καθώς και έναν μπουφέ από φυσικό ξύλο καρυδιάς διαστάσεων 
2,10χ0,50χ1,00

Το σαλόνι ΕΡΜΗΣ αποτελείται από έναν τριθέσιο καναπέ από 
φυσικό ξύλο οξιάς διαστάσεων 2,15χ0,85 ένα διθέσιο καναπέ 
από φυσικό ξύλο οξιάς σε διαστάσεις 1,75χ0,85 Μία ντορμέζ 
από φυσικό ξύλο οξιάς διαστάσεων 1,60χ0,60 καθώς και ένα 
τραπεζάκι σαλονιού από φυσικό ξύλο καρυδιάς διαστάσεων 
1,20χ0,80

Τραπέζι ροτόντα διαμέτρου 1,40 μ. κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς. Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από Ισπανικό μάρμαρο 

Emperador.

Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι 
του τραπεζιού να κατασκευαστεί 
από φυσικό ξύλο της επιλογής σας, 
γεγονός που του δίνει την ευελιξία 
να τοποθετηθεί στην μέση ένας 
μηχανισμός προέκτασης με φύλλο 
45cm.

Τα σκαλίσματα αγαπούν την πατίνα.
Η ομορφιά των σκαλισμάτων τονίζεται ιδανικά 
από την βαφή της πατίνας απογειώνοντας 
έτσι την εικόνα των επίπλων.

Η τραπεζαρία  ΑΔΩΝΙΣ

Το σαλόνι ΕΡΜΗΣ

11-12
σελίδες

τραπέζι 
ροτόντα  
ΑΔΑΜ

Ισπανικό μάρμαρο Emperador.

Τραπέζι ροτόντα και 
μάρμαρο, δύο διαχρονικά 
σύμβολα  υψηλής αισθητικής 
πρωταγωνιστούν ξανά. ΠΑΤΙΝΑ



ΜΑΝΤΩ

ΕΛΛΗ

ΕΛΛΗ

ΑΡΕΤΟΥΣΑ

σύνθεση

γωνιακός καναπές

γωνιακός καναπές

πολυθρόνα

Ένα πολυδιάστατο κομμάτι που συνδυάζει έπιπλο TV και βιβλιοθήκη χωρίς τον παραμικρό αισθητικό συμβιβασμό. 
Η σύνθεση ΜΑΝΤΩ είναι κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο δρυ και καρυδιάς και οι διαστάσεις της είναι 
3,00χ2,05χ0,45. Όταν οι συρόμενες πόρτες στο κέντρο της σύνθεσης είναι κλειστές είναι ορατή η βιβλιοθήκη 
δεξιά και αριστερά της σύνθεσης, ενώ όταν οι πόρτες είναι ανοιχτές αποκαλύπτεται ο χώρος της τηλεόρασης.

Ένας γωνιακός καναπές με 
ιδιαίτερη προσωπικότητα 
που χαρακτηρίζεται από την 
απλότητα του σχεδίου του, 
ενώ διακριτικές πινελιές του 
προσδίδουν έναν διαχρονικό 
χαρακτήρα.

Στο καπάκι του 
βοηθητικού τραπεζιού 
στο μπράτσο 
του καναπέ, έχει 
τοποθετηθεί Ισπανικό 
μάρμαρο EMPERADOR.

Χρηστικότητα και 
υψηλή αισθητική χωρίς 
συμβιβασμούς.

ΜΑΝΤΩ

ΜΑΝΤΩ

σύνθεση

σύνθεση

τραπεζάκι σαλονιού

ΜΑΝΤΩ 2
Ένας “σταθμός φιλοξενίας” που διαθέτει 
2 μικρές προθήκες στην επιφάνειά του 
οι οποίες καλύπτονται από τζάμι, για τα 
αντικείμενα που δεν θέλετε ποτέ να χάνετε 
από τα μάτια σας. Στα πλαϊνά του τραπεζιού 
υπάρχουν 2 συρτάρια από την μία πλευρά 
και  μία  κάβα για  τα αγαπημένα σας 
ποτά από την άλλη, ενώ στις γωνίες του 
κρύβονται 2 σκαμπό και 2 μικρά βοηθητικά 
τραπεζάκια αντίστοιχα. Οι διαστάσεις του 
είναι 1,20χ0,90 και είναι κατασκευασμένο 

από φυσικό ξύλο καρυδιάς.

Εκμεταλλευόμενοι 
κάθε εκατοστό 
του επίπλου 
τοποθετήσαμε στα 
πλαϊνά του 5 μικρά 
ραφάκια σε κάθε 
μεριά.

Ένα άνετο και 
ταυτόχρονα 
καλαίσθητο 
κάθισμα που 
προσαρμόζεται σε 
οποιονδήποτε χώρο, 
κατασκευασμένο από 
φυσικό ξύλο οξιάς, 
και επενδεδυμένο 
από ύφασμα 
καπιτονέ.

Γωνιακός καναπές κατασκευασμένος 
από φυσικό ξύλο οξιάς. Στη μία γωνία 
διαθέτει αντί για μπράτσο, ένα βοηθητικό 
τραπεζάκι από φυσικό ξύλο δρυ, με 
καπάκι από Ισπανικό μάρμαρο Emperador. 
Το  κούτελο  του  καναπέ  διατρέχει          
μεταλλικός καμπαράς. οι βασικές του 
διαστάσεις είναι 3,00χ2,70. Στο εσωτερικό 
των μαξιλαριών του καθίσματος υπάρχουν 
δύο στρώματα από πούπουλο και comforel 
ενώ ακριβώς στη μέση υπάρχει αφρώδες 
ελαστικό μεσαίας σκληρότητας, συνδυασμός 
που προσδίδει περισσότερη άνεση στο 
κάθισμα ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την φόρμα 
του. Τα διακοσμητικά μαξιλάρια έχουν στο 
εσωτερικό τους ένα χωριστό σώμα το οποίο 
είναι γεμάτο με πούπουλο και comforel.

Προσαρμόστε το καθιστικό σας ανάλογα με 
την παρέα και την διάθεσή σας. Ο καναπές 

ΕΛΛΗ χωρίζεται σε 3 κομμάτια έχοντας έτσι 
την ευελιξία να προσαρμόζεται ανάλογα με τις 

περιστάσεις. 

ΕΛΛΗγωνιακός καναπές

ΑΡΕΤΟΥΣΑ
πολυθρόνα

13-14
σελίδες



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. Η τραπεζαρία ΜΑΝΤΩ.

τραπεζαρία
Μαντώ

Ένα τραπέζι 
μοναστηριακού 
τύπου 
κατασκευασμένο 
από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς. Στη μέση 
της επιφάνειάς του 
διακοσμήται από μία 
φάσα φυσικού ξύλου 
δρυ. Οι βασικές του 
διαστάσεις είναι 
2,00χ1,00.

Ο μπουφές ΜΑΝΤΩ είναι 
κατασκευασμένος από 
φυσικό ξύλο καρυδιάς, 
ενώ 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 δρυ. Οι 
διαστάσεις του μπουφέ 
είναι 1,95χ0,50χ0,95
ενώ συνοδεύεται από δύο 
καθρέπτες από φυσικό 
ξύλο δρυ συνολικών 
διαστάσεων 1,85χ1,00

Μια εντελώς 
διαφορετική πρόταση 
και συγχρόνως τόσο 
πρακτική.
Η γωνιακή βιτρίνα 
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 δρυ.
Οι διαστάσεις της είναι 
1,90χ0,80χ0,80

τραπεζαρίαΜαντώ

Ένας τηλεσκοπικός 
μηχανισμός υψηλής 
αντοχής και ποιότητας 
κρύβει κάτω από 
την επιφάνεια του 
τραπεζιού ένα φύλλο 
προέκτασης 45 cm.

15-16
σελίδες



ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

H ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
H εποχή όπου η ντουλάπα είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
της αισθητικής ενός δωματίου επέστρεψε.
Ξεφεύγοντας από τις κρυμμένες στους τοίχους 
ντουλάπες, της δίνουμε το κύρος που της αξίζει.
Με γνώμονα την καλαισθησία αλλά και την 
πρακτικότητα, η ντουλάπα ΙΡΙΣ ξεχωρίζει από μόνη της, 
από το επιβλητικό σχέδιό της, καθώς και την ποιοτική 
κατασκευή της.
Κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς, σε 
διαστάσεις 2,40χ0,65χ2,20 διαθέτει ένα πλούσιο 
σε αποθηκευτικούς χώρους εσωτερικό, άψογα 
φινιρισμένο, ικανό να φιλοξενήσει με ποιότητα τα 
πολύτιμα ρούχα σας, αλλά και όχι μόνο.

Τα πόμολα της ντουλάπας είναι 
κατασκευασμένα από φυσικό ξύλο 
κερασιάς, ενώ είναι διακοσμημένα 
σε σχήμα ρόμβου.

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΣ ΧΩΡΑΕΙ ΕΔΩ.

ΕΥΡΥΧΩΡΙΑ

ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΤΑΞΗ

ΙΡΙΣ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ 17-18

σελίδες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

Κατασκευασμένη στο χέρι από 
φυσικό ξύλο καρυδιάς διαθέτει ένα 
κρεβάτι σε βασικές διαστάσεις 
1,80χ2,25.
Δύο κομοδίνα διαστάσεων 
0,60χ0,45χ0,50 καθώς και μία 
συρταριέρα 1,20χ0,45χ0,90 
συνοδευόμενη από έναν καθρέπτη 
σε διαστάσεις 1,00χ0,90.

Το κεφαλάρι του κρεβατιού είναι 
διακοσμημένο με τεχνόδερμα 
καπιτονέ, εσείς όμως μπορείτε 
να  επιλέξετε την διακόσμηση της 
αρεσκείας σας.

       Ο ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ,
       ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΟ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ, ΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ,
Με άλλα λόγια, η κρεβατοκάμαρα ΙΡΙΣ.

Βολικό, όχι μόνο στον ύπνο. 
Ένας μηχανισμός ανασηκώνει το 
πλαίσιο και αποκαλύπτει έναν 
πληθωρικό αποθηκευτικό χώρο. 
Ποιοτικό στην παραμικρή 
λεπτομέρεια , ο αποθηκευτικός 
χώρος διαθέτει πάτωμα 
φινιρισμένο όπως και το υπόλοιπο 
κρεβάτι ώστε να μην υπάρχει 
επαφή των αντικειμένων με το 
πάτωμα.

Άνεση στον ύπνο, και αντοχή. 
Το κρεβάτι ΙΡΙΣ όπως και όλα τα 
κρεβάτια μας διαθέτει ανατομικό 
πλαίσιο.

ΙΡΙΣΤ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ



Σύνθεση

Τραπεζάκι
σαλονιού

Σαλόνι

Σαλόνι
Η διαχρονική ομορφιά 
του καπιτονέ.

Άρτεμις

Κώνος 2

Σοφία

Σοφία

Η διαχρονική φιλοσοφία της 
σύνθεσης ΑΡΤΕΜΙΣ συνυπάρχει 
με μία μοντέρνα πινελιά.
Μία κορνίζα σε μπρονζέ 
χρωματισμό πλαισιώνει κομψά 
την τηλεόραση.

Την επιφάνεια της σύνθεσης ΑΡΤΕΜΙΣ διατρέχει 
μία φάσα από ρίζα ελιάς, ενώ στην κορνίζα 

του επίπλου TV ‘‘κρύβονται’’ δύο συρτάρια για 
μικροαντικείμενα.

Το σαλόνι ΣΟΦΙΑ αποτελείται από έναν 
τριθέσιο καναπέ διαστάσεων 2,40χ1,00 
και έναν διθέσιο καναπέ 1,80χ1,00 
κατασκευασμένοι από φυσικό ξύλο 
οξιάς. Το μαξιλάρι του καθίσματος είναι 
μονοκόμματο σχηματίζοντας καμπύλη 
εμπρός, και είναι από αφρώδες ελαστικό 
μεσαίας σκληρότητας. Τα διακοσμητικά 
μαξιλάρια διαθέτουν ένα χωριστό σώμα 
το οποίο περιέχει πούπουλο και comforel.

Το καπιτονέ στο σαλόνι ΣΟΦΙΑ βρίσκεται 
σε όλο το μήκος της πλάτης και 

συνεχίζεται στα μπράτσα 

Το μπράτσο είναι διακοσμημένο 
με καμπαρά επενδεδυμένο με το 

ύφασμα του καναπέ.

Ο καναπές ΣΟΦΙΑ με όλα του τα 
μαξιλάρια πλάτης.

Ένας συνδυασμός επίπλου 
TV και βιτρινών σε ένα 
εντυπωσιακό κομμάτι. 
Η σύνθεση ΑΡΤΕΜΙΣ είναι 
κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο καρυδιάς και ρίζα ελιάς. 
και οι βασικές της διαστάσεις 
είναι 3,00χ2,05χ0,50

Τραπεζάκι σαλονιού 
δύο επιπέδων 
κατασκευασμένο από 
φυσικό ξύλο καρυδιάς. 
Διαθέτει δύο μεγάλα 
συρτάρια από την μία 
πλευρά. Στο καπάκι 
υπάρχουν δύο φιλέτα 
από φυσικό ξύλο 
δρυ ενώ στο κέντρο 
βρίσκεται μία βιτρίνα 
για τα αγαπημένα σας 
αντικείμενα. Οι βασικές 
του διαστάσεις είναι 
1,20x0,80 

Σύνθεση
Άρτεμις

Τραπεζάκι
σαλονιού
Κώνος 2

19-20
σελίδες



ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

21-22
σελίδες

ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Ο μπουφές ΑΡΤΕΜΙΣ, ένα 
μοναδικής αισθητικής και 
ιδιαίτερα πρακτικό έπιπλο 
που πλαισιώνει το τραπέζι 
ΑΡΤΕΜΙΣ. 
Οι βασικές του διαστάσεις είναι 
2,00χ0,50χ0,95.
Διατηρώντας την φιλοσοφία 
των 2 ξύλων, καρυδιά και 
ρίζα ελιάς, η αποθήκευση των 
αντικειμένων σας γίνεται με 
τον πλέον κομψό τρόπο. 
Συνοδεύεται από έναν 
καθρέπτη διαστάσεων 
1,85χ1,00 από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς.

Το τραπέζι ΑΡΤΕΜΙΣ είναι 
κατασκευασμένο από ξύλο 
καρυδιάς, και ρίζα ελιάς 
στο εξωτερικό κομμάτι της 
επιφάνειάς του.
Οι βασικές διαστάσεις του 
είναι 1,70χ1,00 και διαθέτει 
μία προέκταση 45 εκατοστών 
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.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

ΑΡΤΕΜΙΣΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
       να διαχρονικό σύνολο τραπεζιού και μπουφέ,
       που θα μετατρέψει κάθε σας γεύμα σε μία 
ξεχωριστή εμπειρία, και θα δώσει το κύρος που 
απαιτήται σε κάθε ιδιαίτερη στιγμή. 

Ε



ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

Μπορείτε να ξεχάσετε ότι γνωρίζατε 
μέχρι τώρα για τις βιβλιοθήκες.

ΔΕΝΤΡΟ
βιβλιοθήκη

Ένα έπιπλο που αποτάσσει τις 
ταμπέλες και τα κλισέ, ανοικτό σε 
όλες τις προτάσεις, είτε πρόκειται 
για αποθήκευση ή απλά διακόσμηση.

Το δέντρο είναι 
κατασκευασμένο από 
φυσικό ξύλο δρυ και οι 
διαστάσεις του είναι 
1,20χ2,20χ0,30.

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

23-24
σελίδες

Φωτιστικό
#101

Πολυθρόνα
ΑΡΕΤΟΥΣΑ

Ένα άνετο και ταυτόχρονα καλαίσθητο κάθισμα που 
προσαρμόζεται σε οποιονδήποτε χώρο, κατασκευασμένο από 
φυσικό ξύλο οξιάς, και επενδεδυμένο από ύφασμα καπιτονέ.

Πολυθρόνα
ΑΡΕΤΟΥΣΑ

Ένα κομψό φωτιστικό που 
ταιριάζει σε κάθε χώρο. Είναι 
κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς, και διαθέτει μηχανισμό 
dimmer ο οποίος αυξάνει ή μειώνει 
την ένταση του φωτός έτσι ώστε 
να δημιουργήσετε τον κατάλληλο 
φωτισμό για κάθε στιγμή.

Φωτιστικό
#101



Κρεβατοκάμαρα

Νιόβη

Νιόβη

ο κρεβάτι ΝΙΟΒΗ είναι 
κατασκευασμένο από 
φυσικό ξύλο δρυ. Το 

κεφαλάρι είναι επενδεδυμένο 
με ύφασμα και διακοσμημένο με 
μεταλικό καμπαρά. Οι βασικές 
διαστάσεις του είναι 1,90χ2,30

Τ

Διαχρονική ομορφιά.

Ακολουθώντας την σχεδιαστική φιλοσοφία του 
κομοδίνου, η συρταριέρα της κρεβατοκάμαρας 
ΝΙΟΒΗ είναι κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο δρυ.  Διαθέτει 4 μεγάλα συρτάρια και δύο 
μικρά με τηλεσκοπικούς μηχανισμούς υψηλής 
αντοχής. Οι διαστάσεις της είναι 0,95χ0,45χ1,20 
και συνοδεύεται από έναν καθρέπτη 
διαστάσεων 2,00χ0,70 κατασκευασμένο από 

φυσικό ξύλο δρυ.

Τα κομοδίνα της κρεβατοκάμαρας ΝΙΟΒΗ 
είναι κατασκευασμένα από φυσικό ξύλο δρυ, 
διαθέτουν 3 συρτάρια με τηλεσκοπικούς 
μηχανισμούς υψηλής αντοχής. Οι διαστάσεις 
τους είναι 0,60χ0,45χ0,60.

25-26
σελίδες



ΕΒΕΝΟΣ 2
τραπεζάκι σαλονιού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

ΦΑΙΔΡΑ
σύνθεση

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 δρυ 
τοποθετημένο σε σχέδιο 
ψαροκόκκαλο.
Οι διαστάσεις της σύνθεσης 
είναι 2,80χ0,50χ2,00

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 έβενου. Οι 
βασικές του διαστάσεις 
είναι 1,20χ0,80

27-28
σελίδες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

ΦΑΙΔΡΑ

ΑΡΙΑΔΝΗ

σύνθεση

γωνιακός καναπές

ΑΜΑΝΤΑ
πολυθρονάκι

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 και οι βασικές του 

διαστάσεις είναι 3,20χ2,40.

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.

ΑΡΙΑΔΝΗ
γωνιακός καναπές



Διακριτικά 
πρακτικό.

3 συρτάρια 
“κρύβονται” 

διακριτικά στο 
σχέδιο της 

κορνίζας του 
μπουφέ ΦΑΙΔΡΑ.

Ο μπουφές 
ΦΑΙΔΡΑ είναι 
κατασκευασμένος 
από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς, ενώ 
στις πόρτες 
των ντουλαπιών 
υπάρχει φυσικό 
ξύλο δρυ 
τοποθετημένο 
σε σχέδιο 
ψαροκόκκαλο. 
Οι διαστάσεις 
του είναι 
2,00χ0,50χ0,95

ΦΑΙΔΡΑ
29-30

σελίδες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

ΦΑΙΔΡΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Το βασικό γνώρισμα 
της τραπεζαρίας 
ΦΑΙΔΡΑ.
Το σχέδιο 
περιμετρικά του 
τραπεζιού στρίβει 
και συνεχίζεται 
στα πόδια 
δημιουργώντας  
ένα στυλ κορνίζας, 
φιλοσοφία που 
ακολουθήται και 
περιμετρικά του 
μπουφέ.

Το τραπέζι ΦΑΙΔΡΑ είναι 
κατασκευασμένο από φυσικό 

ξύλο καρυδιάς, ενώ στην 
επιφάνειά του διακοσμήται 

από κομμάτια φυσικού ξύλου 
δρυ τοποθετημένα σε σχέδιο 

ψαροκόκκαλο.
Οι διαστάσεις του είναι 

1,70χ1,00 ενώ διαθέτει και 
ένα φύλλο προέκτασης 45 

εκατοστών.

ΚΑΡΕΚΛΑ
15/2

Όπως όλα μας 
τα καθίσματα η  

καρέκλα 15/2 είναι 
κατασκευασμένη 
από φυσικό ξύλο 

οξιάς, ενώ τα 
σχέδια της πλάτης 

έχουν σκαλιστεί 
στο χέρι.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ

Η συρταριέρα ακολουθεί το μοτίβο των 
υπόλοιπων επίπλων της κρεβατοκάμαρας.  
και χωρίζεται σε 2 μέρη.
Στα αριστερά βρίσκονται 3 ευρύχωρα 
συρτάρια, ενώ στα δεξιά βρίσκεται ένα 
ντουλάπι που στο εσωτερικό του υπάρχουν 
3 ράφια.
Την συρταριέρα συνοδεύει ένας καθρέπτης 
ο οποίος στην πάνω άκρη του υιοθετεί το 
κεντρικό σχέδιο της κρεβατοκάμαρας.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία 
της κρεβατοκάμαρας 
ΜΥΡΤΩ.
Απλές, καθαρές γραμμές 
διατρέχουν το εμπρός 
πόδι καθώς και το 
κεφαλάρι του κρεβατιού.
Η ίδια φιλοσοφία 
συναντάται επίσης και 
στο πρώτο συρτάρι 
των κομοδίνων και της 
συρταριέρας, καθώς και 
στο επάνω μέρος του 
καθρέπτη.

ΜΥΡΤΩ
31-32

σελίδες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ

στο σχέδιο και καθαρές γραμμές, είναι 
η φιλοσοφία της κρεβατοκάμαρας 
ΜΥΡΤΩ.

ΑΠΛΟΤΗΤΑ,

ΜΥΡΤΩ
Κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο 
δρυ, Περιλαμβάνει ένα κρεβάτι 
σε βασικές διαστάσεις 1,70χ2,20 
δύο κομοδίνα 0,60χ0,45χ0,50 
το κάθε ένα , καθώς και μία 
συρταριέρα 1,20χ0,45χ0,90 η οποία 
πλαισιώνεται από έναν καθρέπτη 
διαστάσεων 1,00χ1,00



ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΒΕΝΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΝΤΕΜΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ #101

Τραπέζι σαλονιού ΑΔΑΜ

ΚΑΝΑΠΕΣ
ΝΤΕΜΥ

Λ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΝΤΕΜΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
#101

Φτιάξτε
ατμόσφαιρα.

Παιχνίδι με το φως.
Δώστε έμφαση σε 
ότι αγαπάτε με τα 

φωτιζόμενα ράφια 
της σύνθεσης.

Με την αποθήκευση δεν παίζουμε.
Επειδή η τάξη επιβάλεται σε ένα καλαίσθητο 
σύνολο, η σύνθεση ΕΒΕΝΟΣ είναι εφοδιασμένη 
με αρκετούς χώρους.

Παιχνίδι με τον χώρο.
Η εικόνα της σύνθεσης ξεφεύγει από τα 

συνηθισμένα, καθώς οι μπρονζέ χρώματος 
καθρέπτες κατα μήκος δίνουν μία 
διαφορετική διάσταση στον χώρο.

ιτός και ταυτόχρονα κομψός 
σχεδιασμός. Το σαλόνι ΝΤΕΜΥ 
αποτελείται από έναν τριθέσιο 

καναπέ διαστάσεων 2,25χ0,95 και 
έναν διθέσιο καναπέ διαστάσεων 
1,75χ0,95 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. Υπάρχει η δυνατότητα η 
πλάτη του καναπέ να γίνει καπιτονέ.

Το ιδανικό ταίρι που ολοκληρώνει οποιοδήποτε 
σαλόνι χάρη στην λιτή και ταυτόχρονα 
καλαίσθητη σχεδίασή του. Η πολυθρόνα 
ΝΤΕΜΥ είναι κατασκευασμένη από φυσικό 
ξύλο οξιάς, και είναι επενδεδυμένη από 
αδιάβροχο - αλέκιαστο ύφασμα καπιτονέ.

Ένα κομψό φωτιστικό 
που ταιριάζει σε 
κάθε χώρο. Είναι 
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο 
από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς, και διαθέτει 
μηχανισμό dimmer 
ο οποίος αυξάνει ή 
μειώνει την ένταση 
του φωτός έτσι ώστε 
να δημιουργήσετε τον 
κατάλληλο φωτισμό 
για κάθε στιγμή.

Ένα ιδιαίτερο και ολοκληρωμένο  
έπιπλο που Συνδυάζει υπέροχα το  
ξύλο με το παιχνίδισμα του 
καθρέπτη. Αποτελείται από 
ένα έπιπλο tv, διαστάσεων 
1,40χ0,50χ0,55 που συνοδεύεται από 
ένα μικρότερο βοηθητικό έπιπλο 
διαστάσεων 0,90χ0,50χ0,35, μία 
βιτρίνα διαστάσεων 2,00χ0,70χ0,40, 
καθώς και ένα σετ επιτοίχιων 
αποθηκευτικών χώρων.  
Η σύνθεση ΕΒΕΝΟΣ είναι 
κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο 
καρυδιάς ενώ στις πόρτες των 
ντουλαπιών του επίλου tv υπάρχει 
φυσικό ξύλο έβενου.
Οι συνολικές διαστάσεις της είναι 
3,00χ0,50χ2,00.

Τραπέζι σαλονιού

Ισπανικό μάρμαρο
EmperadorCarrara

Ιταλικό μάρμαρο

ΑΔΑΜ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΒΕΝΟΣ

Σετ από τρία τραπεζάκια σαλονιού διαστάσεων 
1,30χ0,40  1,10χ0,40 και 1,00χ0,40 κατασκευασμένα από 
φυσικό ξύλο καρυδιάς. Στο καπάκι των τραπεζιών έχει 
τοποθετηθεί μάρμαρο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να 
γίνει και από φυσικό ξύλο της επιλογής σας. Τα τραπέζια 
μπορούν εκτός από σετ να πωληθούν και μεμονωμένα.

Η επιλογή δική σας.

Επιλέξτε τον συνδυασμό μαρμάρων που 
επιθυμήτε για τα καπάκια των τραπεζιών ΑΔΑΜ. 
Μπορείτε ακόμη εκτός από μαρμάρινο, να 
επιλέξετε το καπάκι να είναι κατασκευασμένο 
από φυσικό ξύλο της αρεσκίας σας.
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Είμαστε μία από τις ελάχιστες Ελληνικές 
εταιρείες που κατασκευάζουν καρέκλες.
Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε μία 
τεράστια ποικιλία από καρέκλες, όλες 

κατασκευασμένες από φυσικό ξύλο οξιάς, 
και με τις αυστηρότερες προδιαγραφές 

ποιότητας και αντοχής.

Σαρώστε τον κωδικό με το smartphone ή το tablet σας για 
να δείτε τον κατάλογο με τις καρέκλες της εταιρείας μας. 

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τις καρέκλες μας με μία 
επίσκεψη στο site μας, www.konstantaras.net

Η επιλογή της καρέκλας 
ίσως και να σας κουράσει 35-36

σελίδες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

Μέσα στα μαξιλάρια της 
πλάτης καθώς και σε όλα 
τα βοηθητικά μαξιλάρια, 
βρίσκεται μια ξεχωριστή 
θήκη γεμισμένη με 
ανάμεικτο πούπουλο 
(πούπουλο και comforel)
Η θήκη αυτή χωρίζεται 
σε 2 κυψέλες έτσι ώστε η 
γέμιση μέσα της να είναι 
πάντοτε ομοιόμορφα 
κατανεμημένη.

Το έμπειρο 
προσωπικό  
στο τμήμα 

ταπετσαρίας του 
εργοστασίου μας 

χρησιμοποιώντας 
υλικά ανώτερης 

ποιότητας 
εξασφαλίζει 

ένα άψογο 
αποτέλεσμα 

στην επένδυση 
των νέων σας 

επίπλων.

Στα μαξιλάρια 
των καθισμάτων 

χρησιμοποιούμε 
αφρώδες λάστιχο 

6000 το οποίο είναι 
η χρυσή τομή μεταξύ 

κορυφαίας άνεσης 
και ανθεκτικότητας.
Φυσικά εσείς έχετε 

την δυνατότητα 
να επιλέξετε την 

σκληρότητα που 
επιθυμείτε ή να 

επιλέξετε μαξιλάρι με 
latex. 

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

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟ.

ΚΑΘΙΣΤΕ ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΑ

Ο σκελετός κάθε καθίσματος που κατασκευάζουμε 
δημιουργήται 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 την δική 

σας άνεση, αλλά και την μακροζωία του επίπλου.



ΕΒΕΝΟΣ
τραπεζαρία

Η γοητεία 
των σκούρων 

αποχρώσεων του 
έβενου, συναντάει 

την διαχρονική αξία 
της καρυδιάς.

Ο μπουφές ΕΒΕΝΟΣ είναι κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο καρυδιάς, ενώ 
οι πόρτες των ντουλαπιών και τα συρτάρια είναι από φυσικό ξύλο έβενου. 

Οι διαστάσεις του είναι 1,95χ0,50χ0,90  και συνοδεύεται από δύο καθρέπτες 
συνολικών διαστάσεων 1,10x0,60 

η βιτρίνα ΕΒΕΝΟΣ είναι κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς. Στις 
πόρτες καθώς και στο συρτάρι έχει χρησιμοποιηθεί φυσικό ξύλο έβενου.
Οι διαστάσεις της είναι 1,90χ1,00χ0,45

31-32
σελίδες

Όπως προδίδει και το όνομά 
του, στο τραπέζι ΕΒΕΝΟΣ 
κυριαρχεί το φυσικό ξύλο 
έβενου περιμετρικά, ενώ 
το κέντρο της επιφάνειας  
καθώς και τα πόδια είναι 
κατασκευασμένα από φυσικό 
ξύλο καρυδιάς.
Οι διαστάσεις του είναι 
2,00χ1,00
Ένα φύλλο προέκτασης 45 
εκατοστών κρύβεται κάτω 
από το τραπέζι. Προαιρετικά 
μπορεί να τοποθετηθεί άλλο 
ένα φύλλο από την αντίθετη 
πλευρά.

ΕΒΕΝΟΣ
τραπεζαρία

ΕΒΕΝΟΣ
τραπεζαρία

Η γοητεία 
των σκούρων 

αποχρώσεων του 
έβενου, συναντάει 

την διαχρονική αξία 
της καρυδιάς.
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Κρεβατοκάμαρα 
ΑΘΗΝΑ

Κρεβατοκάμαρα 
ΑΘΗΝΑ

Φωτιστικό
#101

Η κρεβατοκάμαρα ΑΘΗΝΑ είναι κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο καρυδιάς. Διαθέτει 
ένα κρεβάτι σε βασικές διαστάσεις 1,65χ2,25. Δύο κομοδίνα διαστάσεων 0,60χ0,45χ0,50 
καθώς και μία συρταριέρα 1,20χ0,45χ0,90 συνοδευόμενη από έναν καθρέπτη σε διαστάσεις 

1,00χ0,90.

Η συρταριέρα της κρεβατοκάμαρας 
ΑΘΗΝΑ είναι κατασκευασμένη από 
φυσικό ξύλο καρυδιάς και διαθέτει 4 
μεγάλα συρτάρια με τηλεσκοπικούς 

μηχανισμούς υψηλής αντοχής.

Μία κομψή και 
ταυτόχρονα χρηστική 
προσθήκη που ταιριάζει 
σε κάθε χώρο. Το 
ταμπουρέ, είναι 
κατασκευασμένο από 
φυσικό ξύλο οξιάς 
και επενδεδυμένο με 
τεχνόδερμα καπιτονέ. 
Οι βασικές του 
διαστάσεις είναι 
1,20χ0,60

Όπως σε όλα τα συρτάρια που τοποθετούμε στα έπιπλά 
μας, έτσι και στα κομοδίνα της κρεβατοκάμαρας ΑΘΗΝΑ, 
υπάρχουν τηλεσκοπικοί οδηγοί υψηλής αντοχής. 

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

Ταμπουρέ

Ταμπουρέ
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Βόρεια προάστια.
Το κατάστημα της Λεωφόρου Κηφισίας 94-96 
στο Μαρούσι. 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6127563

Νότια προάστια.
Το κατάστημα της Λεωφόρου Αλίμου 128 

στην Αργυρούπολη. 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9613901

Υπέροχοι χώροι υψηλής αισθητικής  με ισχυρή προσωπικότητα 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.

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

Οι κεντρικές μας εγκαταστάσεις.
Το εργοστάσιο και η κεντρική μας 

έκθεση συνολικής επιφάνειας 
5000 τετραγωνικών μέτρων στο 

Βιοτεχνικό Πάρκο Κερατέας.

Δημιουργήσαμε 
μία υπέροχη 
συλλογή ποιοτικών 
επίπλων με αγάπη 
για τους μικρούς 
μας φίλους.

Παιδικό έπιπλο.

Σκανάρετε τον κωδικό 
με το smartphone ή το 
tablet σας για να δείτε 
τον κατάλογο με τα 
παιδικά έπιπλα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ



Εργοστάσιο-κεντρική έκθεση
Βιο.Πα. Κερατέας

τηλέφωνο 22990 43017
fax 22990 43027

Δεύτερο κατάστημα
Λεωφόρος Αλίμου 128 Αργυρούπολη

τηλέφωνο  210 9613901
Τρίτο κατάστημα 

Λεωφόρος Κηφισίας 94-96 Μαρούσι
τηλέφωνο 210 6127563 

website www.konstantaras.net
email info@konstantaras.net

Social media
www.facebook.com/konstantaras.net

www.twitter.com/konstantaraspan

Φωτογραφία, σχεδίαση εντύπου 
Κωνσταντάρας χειροποίητο 
έπιπλο  / δημιουργικό τμήμα

 
Interior design  

Στέφανος Τσίρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ


