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CENTRO, the heart of every home!

That describes our vision!
Our goal is to constantly improve the quality of life of those 
who trust us around the globe, by offering them products and 
services that make daily life better.
We aim at balancing a large variety of well-designed, custom-
made products, with the best value to money ratio. 
We prioritize our clientele and with that in mind, they are placed 
at the center of every decision. 
Our new products are the result of your trust and acceptance. 

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.
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Parfait is a modern kitchen with an island, 
in dark shades.

Η Parfait, είναι μία μοντέρνα κουζίνα 
με νησίδα σε σκούρες αποχρώσεις.

PARFAIT
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The kitchen island, which is presented in shades of dark wood 
with a marble surface, enhances the sophisticated look of the 
composition. The kitchen island, in addition to its elegant aes-
thetics, is also characterized by functionality, as the kitchen 
stoves are incorporatedand the dining table that extends out-
wards from the tall white units.

Η νησίδα, σε αποχρώσεις σκούρου ξύλου και επιφάνειας 
μαρμάρου, ενισχύει το σοφιστικέ λουκ της σύνθεσης.
Η νησίδα πέραν της elegant αισθητικής της, διαθέτει και 
λειτουργικότητα, καθώς φιλοξενεί τις εστίες και την 
τραπεζαρία που “βγαίνει” έξυπνα από τα υψηλά λευκά 
ερμάρια.

An open plan kitchen that opens onto the living room, combined 
beautifully with a display cabinet, a perfect complement which 
draws attention to the design. By placing LED lighting on the 
sides of the display, an elegant spot is created for displaying 
decorative or premium kitchenware. 

Η κουζίνα στο γύρισμά της προς το σαλόνι, συνδυάζεται 
όμορφα με ένα έπιπλο βιτρίνα που ενισχύει το σχεδιαστικό 
ενδιαφέρον της σύνθεσης. Με δυνατότητα τοποθέτησης 
φωτισμού στα πλαϊνά της βιτρίνας, δημιουργείται ένα elegant 
spot για διακοσμητικά ή premium κουζινικά σκεύη.

PARFAIT
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MACARON

Macaron a modern aesthetic design, with a combination 
of ergonomics, colors and textures. 

Η Macaron είναι μία μοντέρνας αισθητικής κουζίνα, με 
συνδυασμό εργονομίας, χρωμάτων και υφών.



10 11

Aesthetically, Macaron combines colors and textures.
The warm wood surface in combination with the neutral 
lacquer tones, offer harmony, while the touch of purple to 
the semi tall island cabinets gives intensity and dynamism! 

Από αισθητικής απόψεως, η Macaron συνδυάζει χρώματα 
και υφές. Το ζεστό ξύλο σε συνδυασμό με τον ουδέτερο 
τόνο λάκας, προσφέρει αρμονία, ενώ η πινελιά πορφυρού 
χρώματος στα ημίψηλα ντουλάπια της νησίδας δίνει ένταση 
και δυναμισμό!

Macaron kitchen is designed based on S-78 system, the new 
kitchen cabinets dimension chart, where the height of all 
cabinets is increased, resulting in an improved storage space 
by 8%.

Η κουζίνα Macaron είναι σχεδιασμένη με βάση το σύστημα 
S-78, τη νέα τυπολογία ερμαρίων, όπου αυξάνεται το ύψος 
όλων των ερμαρίων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του χώρου 
αποθήκευσης κατά 8%.

MACARON
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 A modern kitchen, with 
simple lines!

Μία μοντέρνα κουζίνα 
με λιτές γραμμές!

BANOFFΕE



14 15

The white color dominates in the kitchen, while the light oak 
natural shades on the shelves and in the wall cladding, illumi-
nate and give a pleasant and warm aura. Banoffee has 5 color 
combinations. 

Στην κουζίνα δεσπόζει το λευκό, ενώ οι ανοιχτές δρύινες 
φυσικές αποχρώσεις στις ραφιέρες και στην επένδυση του 
τοίχου, φωτίζουν το χώρο και χαρίζουν μία ευχάριστη και 
ζεστή αύρα. Το μοντέλο Banoffee διαθέτει 5 χρωματικούς 
συνδυασμούς.

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 with their inviting look, create a warm atmosphere.

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.

BANOFFΕE
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A luxury kitchen with 
timeless appeal!
Μία διαχρονική, 

πολυτελής κουζίνα!

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

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

NOKA
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EKMEK

Ekmek combines classic notes 
with modern look!

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

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

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

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



24 25

RIVER

River is  
a high-end wardrobe!

Η River είναι 
μία high end ντουλάπα!
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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.

RIVER
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SALT

Salt is an elegant sliding wardrobe, with a special 
wooden handle that defines this wardrobe.

Η Salt είναι μια κομψή συρόμενη ντουλάπα, με 
ιδιαίτερο ξύλινο πόμολο που την χαρακτηρίζει.
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Choose from a wide variety of accessories such as wooden or 
metallic drawers, shoe rack, tie rack, pull-out mirror, lift, small 
auxiliary trays, drawer organizer, laundry hamper and anything 
else you might desire!

Επιλέξτε ανάμεσα σε μία μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ 
όπως συρταριέρες, ξύλινες ή συρμάτινες, παπουτσοθήκη, 
γραβατοθήκη, συρόμενος καθρέφτης, ασανσέρ ρούχων, 
θήκες για τα αξεσουάρ, καλάθι απλύτων και οτιδήποτε άλλο 
επιθυμείτε!

Salt's sliding doors have high quality heavy-duty tracks and 
guides for extreme durability. A special feature of these doors is 
the walnut wooden handle on the side, offering sophistication 
and easy opening. 

Οι συρόμενες πόρτες της ντουλάπας Salt, φέρουν 
μηχανισμούς βαρέως τύπου, εξαιρετικής ποιότητας. Ένα 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η ξύλινη λαβή καρυδιάς που 
διαθέτει στο πλάι, προσφέροντας εκλεπτυσμό και ευκολία 
ανοίγματος. 

SALT
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AXIS

AXIS is a multi-application metal system.
Το AXIS είναι ένα μεταλλικό σύστημα 

πολλαπλών εφαρμογών.
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The new system AXIS offers full 
utilization of the walk-in space. 
At the same time the vertical 
metal profiles blend aesthetics 
with function following the latest 
trends. The philosophy of the 
design is based on vertical profiles, 
horizontal flat surfaces and 
cabinets.

Το σύστημα βεστιαρίου AXIS 
δίνει τη δυνατότητα πλήρους 
αξιοποίησης του χώρου με μια 
ανάλαφρη αισθητική, σύμφωνα με 
σύγχρονες τάσεις.
Η σχεδιαστική φιλοσοφία του 
συστήματος βασίζεται, σε 
κάθετους ορθοστάτες, οριζόντιες 
επίπεδες επιφάνειες και 
κλειστούς όγκους. 
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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.
Apart from style, Miombo does not lack 
storage space, reminding us that an elegant 
living room can retain its usefulness while 
remaining welcoming and comfortable. 

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.
Το Miombo δεν στερείται αποθηκευτικούς 
χώρους, δείχνοντας μας ότι ένα 
elegant καθιστικό, μπορεί να διατηρεί 
τη χρηστικότητά του παραμένοντας 
φιλόξενο και άνετο.

ΜΙΟΜΒΟ

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

Οι συνθέσεις κινούνται σε μονόχρωμες, γήινες, διαχρονικές 
αποχρώσεις, που προσφέρουν μια αίσθηση οικειότητας!

Luxurious, inviting 
and welcoming! 
Πολυτελές, φωτεινό 
και αρμονικό!
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centro_kitchen

centro.home.furnitures

www.centrokitchen.gr

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

Features & services 
Υπηρεσίες & Χαρακτηριστικά

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

www.centrokitchen.gr


