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CENTRO, η καρδιά του σπιτιού σας!

Αυτό ακριβώς οραματιζόμαστε!
Σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε έμπρακτα τη ζωή όλων των 
ανθρώπων που μας εμπιστεύονται παντού και συνεχώς.
Να προσφέρουμε με μοναδικό τρόπο, προϊόντα και υπηρεσίες που 
βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινή ζωή των πελατών μας.
Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς και 
να προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία, άριστα σχεδιασμένων, 
μοναδικών, λειτουργικών, custom - made, προϊόντων 
επίπλωσης, τα οποία ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις και 
προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
Προτεραιότητά μας είναι να κρατάμε ικανοποιημένους τους 
πελάτες μας, γι’ αυτό και τους τοποθετούμε στο κέντρο των 
αποφάσεών μας.
Τα νέα μας προϊόντα είναι το αποτέλεσμα της καθημερινής
εμπιστοσύνης και αποδοχής που μας δείχνετε.

CENTRO, the heart of every home!

That’s our vision!
Our goal is to improve constantly the quality of life of the people 
who trust us around the globe. 
CENTRO offers a wide range of well-designed, value for money, 
unique, functional, custom-made furnishing products, with 
materials and finishes that reflect the latest trends.
 Our product line includes the highest quality materials, 
hardware and accessories, all sourced from the industry's 
leading European suppliers.
Our priority is to keep our customers satisfied, which is why 
we place them at the center of our decisions.



4



5

 Μία μοντέρνα κουζίνα 
με λιτές γραμμές

A modern kitchen, with 
simple lines!

BANOFFΕE
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Η νησίδα είναι σχεδιασμένη με ντουλάπια και συρτάρια, ενώ 
από την άλλη πλευρά έχει διαμορφωθεί σε καθιστικό έπιπλο 
τραπεζαρίας. 

Kitchen island is designed with cabinets and drawers, while on 
the other side it has been transformed into a dining table with 
storage space at the bottom.

BANOFFΕE
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Απλότητα και φυσικότητα ! Ο συνδυασμός ρετρό με μοντέρνα 
στοιχεία στην κουζίνα, αντιπροσωπεύεται από πολλά 
ερμάρια και ανοιχτά ράφια, όπου εκτίθενται τα διακοσμητικά 
αντικείμενα και σκεύη. Αυτό το στυλ, χαρακτηρίζεται από 
φυσικές αποχρώσεις ξύλου ή φινίρισμα σε ανοιχτά χρώματα 
που δημιουργούν μία φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Simplicity and natural elements!  The combination of retro 
with modern elements in the kitchen, is represented by many 
cabinets and open shelves, where utensils are displayed. 
This direction is characterized by wooden kitchen cabinets in 
retro style that look so inviting, creating a warm atmosphere.
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Μία διαχρονική, 
πολυτελής κουζίνα!
A luxury kitchen with 

timeless appeal!

NOKA
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Ο συνδυασμός τριών υλικών, ξύλο, 
γυαλί και μάρμαρο, προσφέρει 
υψηλή αισθητική. Πρόκειται για ένα 
πάντρεμα στοιχείων κλασικού και 
μοντέρνου ύφους.

A combination of beautiful finishes 
such as wood, glass and marble, 
create a high end sleek aesthetic. 
Matching classic and modern style 
elements!
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ECLAIR

Μία σύνθεση επίπλων,  
σε ενιαίο χώρο!

A furniture composition, 
for a cleverly designed open space!
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Ένα στούντιο που περιλαμβάνει την κουζίνα, την ντουλάπα 
και το καθιστικό, προσφέρει ευελιξία και πρακτικότητα. 
Πρόκειται για μία τάση που έχει γίνει συνώνυμο της 
σύγχρονης ζωής!

A studio which combines the kitchen, the wardrobe and the 
living room, offers flexibility and practicality. It is a trend that 
has become synonymous with the modern life!
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Η κουζίνα εκτείνεται κυρίως σε μια ευθεία, δημιουργώντας 
γωνία με τα ημίψηλα ντουλάπια και ολοκληρώνεται στην 
απέναντι πλευρά, με βιτρίνες και το χώρο του ψυγείου, 
παρέχοντας λειτουργική και αισθητική αξία!

The kitchen extends mainly in a straight line, creating a corner
with the tall units and is completed on the opposite side, with
windows and the refrigerator space, providing both functional
and aesthetic value!
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EKMEK

Η Ekmek συνδυάζει την κλασσική νότα, 
με τη μοντέρνα όψη!

Ekmek combines classic notes 
with modern look!
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Η Ekmek αποτελεί την επιτομή της κομψότητας, με τις 
λεπτές γραμμές, την απλότητα και τους ζεστούς της τόνους, 
κάνοντας το χώρο να αποκτά στιλ και δυναμισμό.

Ekmek is the epitome of elegance, with its fine lines, simplicity 
and warm tones, giving the space a sense of style and 
dynamism.

EKMEK
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Ο σχεδιασμός της Ekmek, είναι λιτός με έμφαση στην 
πρακτικότητα, καθώς η νησίδα είναι πλούσια σε 
αποθηκευτικούς χώρους, ενώ καταλήγει σε μία λειτουργική 
τραπεζαρία!

The design is simple with an emphasis on practicality, 
incorporating a kitchen island that is rich in storage space 
extending its function to the dining room!
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MONDRIAN

Συμμετρική και πολυδιάστατη!
Symmetrical and versatile!
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Το λειτουργικό και κομψό προφίλ GOLA που λειτουργεί 
σαν λαβή, αντικαθιστά το κλασσικό πόμολο και δίνει ένα 
εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Διαθέσιμο σε πολλά χρώμματα!

The functional and elegant GOLA profile, which acts as a handle, 
replacing the classic handle and gives a highly impressive 
aesthetic result.
Available in a variety of colors!
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RIVER

Η River είναι 
μία high end ντουλάπα!

River is  
a high-end wardrobe!
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Συρόμενες πόρτες από καρυδιά, σε συνδυασμό με προφίλ 
αλουμινίου που λειτουργεί και ως λαβή. 
Η εσωτερική επένδυση της ντουλάπας σε σκούρο λινό 
χρώμα, προσδίδει κομψότητα, ενώ τα ράφια και οι 
συρταριέρες μπορούν να κρατούν οργανωμένα τα προσωπικά 
σας αντικείμενα.

Sliding walnut doors, combined with an aluminum profile which 
acts as handle at the same time.
Our proposed dark lino, gives elegance while the shelves and 
drawers can keep your personal items organized.
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ΜΙΟΜΒΟ

Πολυτελές, φωτεινό 
και αρμονικό!

Luxurious, inviting 
and welcoming! 
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Οι συνθέσεις κινούνται σε μονόχρωμες, γήινες, διαχρονικές 
αποχρώσεις, που προσφέρουν μια αίσθηση οικειότητας!

Monochrome furniture and earthy shades give a timeless touch 
and offer a feeling of security!

ΜΙΟΜΒΟ
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Η σύνθεση τοίχου, συνδυάζει έπιπλο tv, 
μεταλλική βιβλιοθήκη και φωτιζόμενες 
βιτρίνες, τοποθετημένα όλα με τέτοιο 
τρόπο, που το φως διαχέεται στον 
χώρο, δημιουργώντας ένα αρμονικό, 
διακοσμητικό αποτέλεσμα.

The composition combines tv furniture, 
a metal bookshelf and illuminated glass 
wall units, arranged in such a way that the 
light diffuses into the space, creating a 
harmonious, decorative effect.
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ΝΑΤRΟΝ

Ένας άκρως νεανικός χώρος, με 
παστέλ αποχρώσεις!

Pastel color for a fresh and 
youthful look!
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Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων, δίνει λύσεις για όλο το σπίτι, 
με μεταλλική βιβλιοθήκη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
στο home office, αλλά και ως έπιπλο στο χολ, που μπορεί να 
τοποθετηθεί, κοντά στην είσοδο, με χρήση γκαρνταρόμπας 
και γενικότερης αποθήκευσης, στις διαστάσεις που 
επιθυμείτε!

CENTRO offers solutions for the whole house with its wide 
range of products, such as the metal shelving unit which can 
be used in the home office, but also in the entrance hall,  
serving as a wardrobe as well as a place where you can store 
your personal items.

ΝΑΤRΟΝ
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centro_kitchen

centro.home.furnitures

www.centrokitchen.gr

44 σημεία πώλησης σε όλο τον κόσμο. 
44 outlets around the world.

Υπηρεσίες & Χαρακτηριστικά
Features & services

Επιμέτρηση του χώρου σας.

Design by experienced designers. 

Dismantling service.

Transportation & installation.

5 year warranty. After sales service.

Σχεδιασμός από 
εξειδικευμένους διακοσμητές.

Υπηρεσία αποξήλωσης. 5 χρόνια εγγύηση.

Μεταφορά και τοποθέτηση. 

Εξυπηρέτηση πελάτών.

Μeasurement of your space.



39



40

Charaintini Area, Thiva Voiotia, P.C. 32200
t. +30 22620 81440, info@centrokitchen.com
www.nikolidakisgroup.gr

www.centrokitchen.gr


