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ABOUT US
Centro kitchens & wardrobes are produced in Greece, by Niko-
lidakis Group. An authentic greek company with more than 40 
years of experience and a successful course, guided with quality, 
reliability and innovation. With over 24 sales points in Greece 
and presence in more than 15 countries around the world, we 
provide quality, durability and flexibility to adapt to the individual 
needs of each family.

FAMILY VALUES
At Nikolidakis Group we firmly believe that the company is part 
of who we are. We always work in consistency with our core 
values. That is why our partners and customers in Greece and 
abroad prefer our products and services, positioning Centro as 
an industry leader.

OUR PHILOSOPHY
The kitchen lays at the heart of every home and represents the 
core of the family life. Our main goal is to provide careful layout 
planning and sensible furniture proposals, in order to turn your 
kitchen into a cozy and functional space that will host wonderful 
moments and memories with your family and friends.

AROUND THE WORLD
Thanks to our privately owned production facilities, our com-
pany is able to cover all the needs of our customers in Greece 
and abroad. We continue our successful course driven by our 
restless spirit, exploring new paths and markets to expand our 
exports. Our daily production capacity overcomes 150 kitchen 
units and 100 cabinets that host today family moments in 20 
countries in Europe, Asia and America. Exports represent more 
than 60% of Nikolidakis Group turnover.

QUALITY
Our commitment and personal involvement throughout the pro-
duction process ensure the high quality of our offerings. From 
raw materials to final touch, we embody cutting edge technology 
so as to push the boundaries and set new standards. We ac-
knowledge the importance of the kitchen as the place where the 
family’s heart beats. This is why we make sure that our products 
are resistant, ergonomic and reliable.

OUR HISTORY
Centro kitchen sets are manufactured by Nikolidakis Group S.A., 
a Greek company founded in 1972 by Konstantinos Nikolidakis, 
that continues its successful course driven by its commitment 
for quality, reliability and innovation. The family’s second gener-
ation has taken up the reins combining cutting edge technolo-
gies with the company’s long experience, laying the foundation 
for future growth.

GUARANTEE
We seek to remain trustworthy and honor your loyalty. We are 
committed to keeping our promises by performing continuous 
quality checks at every stage of the production process and 
through 360 after-sales services. We don’t believe in chance, 
that is why we can guarantee your satisfaction.

FUNCTIONALITY
We design and create Centro kitchens based on the real, prac-
tical, everyday needs of the modern family. We do not believe 
in the fleeting luxury. We believe and stand by timeless quality 
with prices that are affordable to all. For that reason, we coop-
erate with famous brands to obtain materials and accessories 
in order to guarantee the safety and ergonomic standards that 
you deserve.

TECHNOLOGY
Modern manufacture is defined by modern machinery. At Centro 
we employ the latest technology in hardware and software, and 
we are not afraid to introduce innovative procedures in our pro-
duction facilities, in order to safeguard the quality of our prod-
ucts and the safety of our employees.

ECOLOGICAL FOOTPRINT
We make our decisions based on our commitment for “green” 
operation, acting respectfully towards the environment, our peo-
ple and our customers. Our goal is to reduce our company’s eco-
logical footprint.
That is why we invest in R&D of new technologies and methods 
and we implement recycling and energy reduction programs.
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Η CENTRO, εδώ και χρόνια, αναζητάει διαρκώς ολοκληρωμένες
λύσεις για τον χώρο που αποτελεί την καρδιά του σπιτιού σας,
την κουζίνα. 
Ανάμεσα στην μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, προσφέρουμε στους 
πελάτες μας ερμάρια κουζίνας, τα οποία διακρίνονται για την ποιότητα 
κατασκευής τους, τα μοντέρνα σχέδια και χρώματά τους, διακοσμώντας 
τον χώρο της κουζίνας σας με όλες τις απαιτήσεις του σύγχρονου design. 
Τα έπιπλα κουζίνας CENTRO, διαφέρουν για την αισθητική και την 
ποιότητά τους και συνδυάζοντας την χαμηλή τιμολογιακή πολιτική της 
εταιρείας μας, γίνονται η νούμερο ένα επιλογή σας. Χαρίστε στο χώρο 
σας την διαχρονικότητα και την εργονομία, μέσα από τις μοναδικές μας 
κατασκευές!

CENTRO constantly seeking solutions for the heart of your home, your 
kitchen! Amongst a wide variety of styles and finishes, we offer our 
customers quality cabinetry, modern design and ideas to design
your kitchen exactly how you dreamt it, following all the requirements of 
today’s modern design.
CENTRO kitchen cabinets, stand out for their aesthetics, quality and 
ergonomics while combining low cost in pricing which make it the number 
one choice. CENTRO offers durability, functionality and timeless designs 
through its unique product range!

KITCHEN
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Η banoffee είναι μία μοντέρνα-ρετρό κουζίνα, με ανάλαφρο
σχεδιασμό και λιτές γραμμές. Η ουδέτερη παλέτα χρωμάτων βοηθάει 
στην σύνδεση όλων των στοιχείων  και στη δημιουργία ενός αρμονικού 
περιβάλλοντος. Στην κουζίνα δεσπόζει το λευκό, ενώ  οι ανοιχτές 
δρύινες φυσικές αποχρώσεις στις ραφιέρες και στην επένδυση του 
τοίχου, φωτίζουν και χαρίζουν μία ευχάριστη και ζεστή αύρα.
Το μοντέλο Banoffee διαθέτει 3 χρωματικούς συνδυασμούς.
Απλότητα και φυσικότητα! Αυτές είναι οι βασικές αρχές αυτού
του στυλ. Ο συνδυασμός ρετρό με μοντέρνα στοιχεία στην κουζίνα, 
αντιπροσωπεύεται από πολλά ερμάρια και ανοιχτά ράφια, όπου εκτίθενται 
τα αντικείμενα διακόσμησης σκευών. Αυτή η κατεύθυνση, χαρακτηρίζεται 
από φυσικές αποχρώσεις ξύλου ή φινίρισμα σε ανοιχτά χρώματα που 
δημιουργούν μία φιλόξενη ατμόσφαιρα.
Η Banoffee χαρακτηρίζεται ως μία εργονομική κουζίνα που προσφέρει 
το βέλτιστο περιβάλλον για την καθημερινότητα, είτε πρόκειται για 
αποθήκευση τροφίμων, για μαγείρεμα, γεύματα, πλύσιμο πιάτων ή απλά 
για χαλάρωση. Τα ψηλά ερμάρια με άπλετο χώρο αποθήκευσης και 
εντοιχισμένο ψυγείο, παρέχουν  λειτουργικότητα, ενώ η διαμορφωμένη 
εσοχή για το μαγείρεμα προσφέρει ευκολία κινήσεων. Και στη μέση 
δεσπόζει η νησίδα!  
Αδιαμφισβήτητα η νησίδα στην κουζίνα είναι ένα στοιχείο που 
επικρατεί και αναβαθμίζει την αισθητική του χώρου. Όμως πέραν της 
διακοσμητικής της λειτουργίας, είναι σχεδιασμένη από τη μια πλευρά 
να έχει ντουλάπια και συρτάρια, ενώ από την άλλη έχει διαμορφωθεί σε 
καθιστικό έπιπλο τραπεζαρίας με αποθηκευτικό χώρο στο κάτω μέρος 
του, αποδεικνύοντας ότι η λειτουργικότητα και η αισθητική.

Banoffee is a modern - retro kitchen, with simple lines. The restricted palette 
makes it easier to unify cabinets, countertops, fixtures and flooring into a 
cohesive look. The white color dominates in the kitchen, while the light oak 
natural shades on the shelves and in the wall cladding, illuminate and give a 
pleasant and warm aura. Banoffee has 3 color combinations.
Simplicity and natural elements! These are the basic principles of this 
style. 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. 
Banoffee is characterized as an ergonomic kitchen that offers the optimal 
environment for everyday life, whether it is for food storage, cooking, dinner, 
washing dishes or just for relaxation. The high cabinets with plenty storage 
space and built-in refrigerator, provide functionality, while the shaped recess 
for cooking offers ease of movement.
Undoubtedly the kitchen island is an element that prevails and upgrades the 
aesthetics of the space. But in addition to its decorative function,
on the one side 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, proving that functionality and aesthetics can coexist perfectly!

Cozy retro charm!

BANOFFΕE
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Η κουζίνα Noka είναι μία διαχρονική, πολυτελής κουζίνα!
Ο συνδυασμός τριών υλικών, ξύλο, γυαλί και μάρμαρο, προσφέρει 
υψηλή αισθητική. Πρόκειται για ένα… πάντρεμα στοιχείων κλασικού και 
μοντέρνου ύφους! Οι αποχρώσεις που έχουν επιλεχθεί, είναι σκούρες, 
στο χρώμα του ξύλου και του γκρι, για ένα διαχρονικό στιλ στην κουζίνα.
Με τον λιτό, minimal σχεδιασμό της, η Noka είναι ιδανική
για μεγάλους χώρους και με την επιβλητικότητα της, κυριαρχεί 
στο χώρο! Η τραπεζαρία εντυπωσιακή και ιδιαίτερα elegant, “βγαίνει” 
μέσα από τη νησίδα, στο ίδιο υλικό με τον πάγκο εργασίας, δημιουργώντας 
ένα Τ!  
Παράλληλα, οι ξύλινες καρέκλες DORIS προσδίδουν συμμετρία και 
απόλυτη αρμονία! Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι βιτρίνες με το μαύρο 
πλαίσιο και τον εσωτερικό φωτισμό, ενισχύοντας ακόμα περισσότερη 
την πολυτέλεια στο χώρο. Φυσικά, η εργονομία και η άνεση δεν 
λείπουν, καθώς το αποθηκευτικό έπιπλο στα ίδια υλικά και χρώματα, 
επιβεβαιώνει ότι η κουζίνα δεν είναι απλά ένας ακόμα χώρος, αλλά η 
καρδιά του σπιτιού σας.

Noka is a luxury kitchen with a timeless appeal!
A combination of beautiful finishes such as wood, glass and marble create a 
high end sleek aesthetic. Matching classic and modern style elements!
The shades that have been selected, are dark tones in the color of wood 
and gray, for a timeless style in the kitchen. With its simple, minimal design, 
Noka is ideal for large open spaces that will stunningly dominate your 
space! An impressive and very elegant dining table extending the kitchen 
island, with the same work top finishing forming a “T”.
While DORIS chairs add symmetry and absolute harmony to the design! The 
window display with black frame and interior lighting give special emphasis, 
further enhancing the look of luxury in you space. Of course, ergonomics 
and functionality are not lacking. A buffet in the same materials and colors 
completes the look while offering additional storage solutions only to 
confirm that the kitchen is not just another space, but the heart of your 
home.

NOKA

Dark and sleek!
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Αυτή η φράση εμπεριέχει όλη τη ζεστασιά , την ποιότητα και το 
μοναδικό στυλ της Eclair. Η Eclair θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία 
σύνθεση επίπλων, σε έναν ενιαίο χώρο, πολύ έξυπνα διαμορφωμένο, με 
καθιστικό, ντουλάπα και κουζίνα. Είναι απαραίτητο στο σχεδιασμό αυτού 
του στούντιο να δημιουργούνται «ζώνες». Ένα πάσο λοιπόν, μπορεί να 
αποτελέσει ένα φυσικό σύνορο που χωρίζει την κουζίνα από το υπόλοιπο 
δωμάτιο, δίνοντας την αίσθηση διαφορετικών σημείων που συνυπάρχουν 
αρμονικά. 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 παράλληλα λειτουργική 
και αισθητική αξία. Στην κουζίνα κυριαρχεί το λευκό χρώμα που δίνει 
φως, σε συνδυασμό με το ξύλο που προσδίδει ποιότητα.
Η μεταλλική ραφιέρα είναι το μόνο κρεμαστό στοιχείο στον τοίχο, που 
ταιριάζει απόλυτα με το ύφος, τα χρώματα και το στιλ των υπόλοιπων 
επίπλων αφού είναι στους ίδιους τόνους.
Προχωρώντας στις υπόλοιπες «ζώνες», παρατηρούμε την συρόμενη 
ντουλάπα, που αξιοποιεί πολύ έξυπνα την εσοχή που υπάρχει στο σημείο, 
σε λευκό χρώμα με μια πινελιά ξύλου, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο 
μεταξύ κουζίνας και καθιστικού. Στη συνέχεια, ο γωνιακός καναπές, 
προσαρμοσμένος στις διαστάσεις της επιλογής σας αλλά και τα πουφ, 
προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς.
Το καθιστικό συμπληρώνεται με μία ανάλαφρη σύνθεση τοίχου, κυρίως με 
ράφια και κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους.
Ένα στούντιο λοιπόν που περιλαμβάνει την κουζίνα, την ντουλάπα και το 
καθιστικό, προσφέρει ευελιξία, πρακτικότητα ενώ ταυτόχρονα δείχνει το 
σπίτι μεγαλύτερο και φωτεινότερο.
Είναι μία τάση που έχει γίνει συνώνυμο της σύγχρονης ζωής, και το 
αποτέλεσμα αυτού είναι άκρως εντυπωσιακό!

This phrase defines all the warmth, the quality and the unique style of Eclair. 
Eclair could be characterized as a furniture composition, for a cleverly 
designed open space, connecting the kitchen, wardrobe and living room. 
Designing such a studio, it is necessary to create “zones”. A kitchen island 
can be a natural focal point, dividing the kitchen from the rest of the room, 
giving the feeling of different points that coexist harmoniously.
The kitchen extends mainly in a straight line, creating a corner with the 
tall unites and is completed on the opposite side with windows and the 
refrigerator space providing both functional and aesthetic value. The kitchen 
is dominated by the color white, that gives light, in combination with the 
wood that gives quality.
The metal shelf is the only hanging element on the wall, which perfectly 
matches the ambiance, the colors and the style of the rest of the furniture 
since it is in the same tones.
Moving on to the other “zones”, we observe the sliding wardrobe, which very 
cleverly utilizes the recess that exists in the spot, in white color and with a 
touch of wood, constituting the connecting link between the kitchen and the 
living room.
Moreover, the corner sofa, adapted to the dimensions of your choice, and the 
poufs offer moments of relaxation and warmth.
The living room is completed with a light wall composition, mainly with 
shelves and closed storage spaces.
We can surely say that a studio which combines the kitchen, the wardrobe 
and the living room, offers flexibility and practicality while at the same time 
makes the house appear bigger and brighter.  It is a trend that has become 
synonymous with the modern life, and the result is extremely impressive!

ECLAIR

Better living 
begins at home!
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Μικροέπιπλο πολλαπλών χρήσεων με βιτρίνες και 
κλειστά μέρη στο ίδιο ζεστό χρώμα ξύλου με εκείνο 
της κουζίνας.

Small multi-purpose piece of furniture with glass 
doors together with doors in  the same warm color of 
wood.
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Η κουζίνα Glaze, είναι μία σύγχρονη, minimal κουζίνα.
Ο ανοιχτός σχεδιασμός της, προσφέρει ελευθερία κινήσεων και 
ταυτόχρονα διατηρεί την χρηστικότητά της.Με την κομψή αισθητική της 
να είναι αδιαμφισβήτητη, αυτό που χαρακτηρίζει την Glaze ως μια κουζίνα 
σε industrial chic ύφος, είναι οι χρωματισμοί, τα στοιχεία σε σχέση με τα 
υλικά αλλά και οι μεταλλικές λεπτομέρειες.
Τα κρεμαστά και τα υψηλά ερμάρια σε σκούρα γκρι απόχρωση, 
συνδυάζονται άψογα με τις ιδιαίτερης υφής και σχεδίου πόρτες των κάτω 
ερμαρίων, που προσδίδουν μια διακριτική λάμψη.
Η απλότητα στο σχεδιασμό, σε σύγκριση με τα εντυπωσιακά κάτω ερμάρια 
που τραβούν το βλέμμα, δένουν απόλυτα μεταξύ τους και συγχρόνως 
δίνουν μια ιδιαίτερη πινελιά στο χώρο.
Το look συμπληρώνουν οι ραφιέρες με πλάτη στο χρώμα του ξύλου, 
ιδανικές για να τοποθετούνται τα μπαχαρικά, προσφέροντας επιπλέον 
αποθηκευτικό χώρο.
Πρακτική λύση τραπεζαρίας αποτελεί η προέκταση του τραπεζιού στο 
χρώμα του ξύλου, που σε συνδυασμό με καρέκλες σε διάφανο plexiglass 
με μαύρα πόδια ολοκληρώνουν την εικόνα της Glaze.

Glaze as industrial chic style, are neutral colors, mixtures of various textures 
and materials together with metallic details. The wall and tall cabinets in 
dark gray, combine perfectly with the texture and design of the base cabinet 
doors that give a discreet glaze.
The simplicity in the design, compared to the impressive base cabinets that 
catch the eye, perfectly blending and simultaneously give that special touch 
to your space. The look is complemented with shelves with back panel in 
the color of wood, transforming a simple storage space into an integral part
of the design. A wooden countertop peninsula outfitted with chairs in 
transparent plexiglass & black legs complete the image Glaze.

GLAZE

Industrial chic!
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Η κουζίνα Black Forest, είναι μία μοντέρνα, ανάλαφρη και συνάμα κομψή 
κουζίνα. Ο Π σχεδιασμός της , προσφέρει έξτρα αποθηκευτικό χώρο 
και άνεση κινήσεων! Παράλληλα, στον πάγκος εργασίας, ακουμπάει μία 
εντυπωσιακή βοηθητική επιφάνεια από καρυδιά, που λειτουργεί και ως 
τραπέζι, καλύπτοντας τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής!
Η επιλογή διαφορετικών υλικών-χρωμάτων αλλά και υφών, όπως ο 
συνδυασμός γκρι σκούρου ματ χρώματος με ζεστό ξύλο στα ερμάρια 
και πάγκο με σχέδιο μαρμάρου που γυρίζει στο πλάι των ντουλαπιών, 
αποτελεί μία πρωτότυπη σχεδιαστική πρόταση, ενώ ξυπνάει τις αισθήσεις 
μας και μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε, να δημιουργήσουμε και φυσικά 
να απολαύσουμε κάθε στιγμή!
Συγχρόνως, οι ψηλές αποθηκευτικές βιτρίνες με φωτισμό LED, 
προσδίδουν επιπλέον αισθητική και μία πιο elegant διάθεση.

Black Forest kitchen is a modern, airy and elegant at the same time.
Its design offers extra storage space focusing on ergonomics and 
functionality.
Complimenting the benchtop an impressive walnut surface that serves as a 
table, meeting the needs of modern life!
The choice of different materials-colors and textures, such as the 
combination of dark gray matte color with warm wood tones for the 
cabinets and a marble benchtop, is an original design proposal, awakening 
our senses and inviting us to relax, create and of course enjoy every 
moment!
At the same time, tall display cabinets with LED lighting a perfect blend of 
functionality and aesthetic. 

BLACK FOREST
Deep, dark and 

delicate!
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Η κουζίνα Toffee, ξεχωρίζει για την σύνθετη απλότητά της. Η απόλυτη 
σχεδιαστική πρόταση τα τελευταία χρόνια, επιτάσσει ενιαίους χώρους 
που συνυπάρχουν αρμονικά.
Ο ενιαίος χώρος κουζίνας-καθιστικού προσφέρει ευελιξία και 
πρακτικότητα, ενώ ταυτόχρονα δείχνει το σπίτι μεγαλύτερο και 
φωτεινότερο. Η κουζίνα Toffee, είναι μία minimal κουζίνα, σχεδιασμένη 
σε ανοιχτόχρωμο ξύλο, με ιδιαίτερο μαύρο πόμολο, σε μία γραμμή που 
συνεχίζεται σε πάσο στην πλευρά του καθιστικού και της τραπεζαρίας.
Ο συνδυασμός ξύλου και ο απλός σχεδιασμός της, προσδίδουν κομψότητα 
και φινέτσα.Τα ανοιχτόχρωμα ντουλάπια της κουζίνας διακόπτονται από 
σκούρα, που φιλοξενούν τις ηλεκτρικές συσκευές, δημιουργώντας μια 
ενδιαφέρουσα χρωματική αντίθεση.
Οι μεταλλικές ραφιέρες ανάμεσα στα ντουλάπια και στον τοίχο του πάσο, 
προσθέτουν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους, ενώ αποτελούν συνώνυμο 
της σύγχρονης ζωής.
Παράλληλα η ευέλικτη μεταλλική βιβλιοθήκη κατά μήκος του τοίχου 
μπορεί να φιλοξενήσει βιβλία και άλλα χρηστικά αντικείμενα. Διατίθεται 
σε διάφορα μήκη και ύψη και μπορείτε για τα ράφια της να επιλέξετε μέσα 
από μεγάλη γκάμα υλικών και χρωμάτων.
Σε συνδυασμό με την ανάλαφρη τραπεζαρία με κρυστάλλινη επιφάνεια 
και καρέκλες σε διάφανο plexiglass και μικροέπιπλα,  ο χώρος 
ολοκληρώνεται.

The kitchen model Toffee stands out for its complex simplicity.
The ultimate design proposal which calls for unified spaces that coexist 
harmoniously.
The open plan kitchen-living room offers flexibility and convenience, that 
enhance the feeling of light and space.
A minimalist kitchen, designed in light wood, with a distinct black door 
handle and a natural partition that devides into the living and dining area.
A combination of wood and simple design, that add elegance and 
sophistication. Kitchen cabinets with light tones are interrupted by dark 
hues, that host electrical appliances, create an interesting color contrast.
The metal shelves between the cabinets add extra storage space while 
adding a modern vibe into your space.

TOFFEE
Luxury

in its simplest form!

40 41



42 43



44 45



Το ξύλο είναι ένα στοιχείο που προσφέρει ζεστασιά και φυσικότητα στο 
χώρο, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την αισθητική αξία της κουζίνας!
Η Ekmek συνδυάζει την κλασσική νότα που προσφέρει ο φυσικός δρυς, με 
τη μοντέρνα όψη της γυαλιστερής λάκας, δημιουργώντας ένα μοναδικό 
και εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα.
Ο σχεδιασμός της Ekmek, είναι λιτός με έμφαση στην πρακτικότητα, 
καθώς η νησίδα είναι πλούσια σε αποθηκευτικούς χώρους, ενώ καταλήγει 
σε μία λειτουργική τραπεζαρία!
Οι χρωματισμοί που προτείνουμε μέσα από αυτό το νέο μοντέλο, 
κινούνται στους γήινους τόνους προσφέροντας ηρεμία και αρμονία.
Σχεδιαστικό ενδιαφέρον αποτελεί ο συνδυασμός του βάθους των 
ερμαριών αλλά και η μαύρη λεπτομέρεια, το «πόμολο» gola, που
έχει τοποθετηθεί σε ορισμένα από αυτά.

Wood is an element that brings out a certain feel of naturalness and warmth, 
while highlighting the aesthetic value of the kitchen!
Ekmek combines the classic note of natural oak with the modern look
of glossy lacquer, creating a unique and refined effect.
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!
The color that have been used in this new series tend to earthy tones, 
offering tranquility and harmony.
Of special interest is the combination of the depth of the cabinets
and the black gola “handle” detail.

EKMEK

Classic or modern?
Simply ideal!
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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, simplicityand warm tones, giving
the space a sense of style and dynamism.
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Μικροί χώροι, μεγάλες ιδέες! Tα λιγότερα τετραγωνικά δεν στερούν με 
τίποτα την άνεση και την όμορφη διακόσμηση. Αντιθέτως το αποτέλεσμα 
μπορεί να είναι αισθητικά εντυπωσιακό! Έτσι και η κουζίνα Cannoli είναι 
μία μικρή, ανάλαφρη, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα ιδανική για ένα studio!
Η κουζίνα γυρίζει με νησίδα και διαχωρίζεται με αυτόν τον τρόπο από το 
καθιστικό, δημιουργώντας την αίσθηση ενός διαφορετικού χώρου.
Ο συνδυασμός γκρι αποχρώσεων με “πινελιές” ξύλου, “περνά” στο έπιπλο 
της εισόδου και στο τραπεζάκι του καθιστικού, ενώνοντας το χώρο.
Με έξυπνο τρόπο στη συνέχεια των ντουλαπιών, τοποθετείται η 
μεταλλική βιβλιοθήκη με τα ξύλινα ράφια, ενώ το έπιπλο εισόδου 
με αποθηκευτικό χώρο, που θα μπορούσε να έχει και χρήση μπουφέ, 
τοποθετείται απέναντι, ολοκληρώνοντας το look και προσφέροντας 
επιπλέον λύσεις αποθήκευσης.
Ανάλογα με τη διαρρύθμιση, επιλέξτε για το καθιστικό κατάλληλα 
έπιπλα με το στυλ του καναπέ και της πολυθρόνας που σας ταιριάζει, 
διαμορφώνοντας ένα χώρο κομψό, εκλεπτυσμένο και βολικό που δεν έχει 
να ζηλέψει τίποτα από χώρους μεγαλύτερων τετραγωνικών.

Small spaces, big ideas ! Small spaces lack nothing in comfort and design. 
On the contrary, the result can be aesthetically impressive!
Cannoli kitchen is small, airy, fully equipped and ideal for a studio!
The U shaped kitchen with an island design that divides the room, creating 
the feeling of a different space.
Combination of gray shades with touches in wood, blends into the decor 
allowing the kitchen to flow into the living and dining space.
A cleverly placed metal rack with wooden shelves next to the cupboards and 
the entryway cabinet which could also serve as a buffet, perfectly positioned 
completing the look while offering additional storage solutions.
Depending on the layout, choose the appropriate sofa and armchair style for 
your living room, creating a stylish, sophisticated and convenient space that 
has nothing to envy despite its small size.

CANNOLI

Small spaces, big ideas!
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Η κουζίνα που θα σας σαγηνεύσει!
Η κουζίνα Tiramisu κομψή και καλαίσθητη μας μεταφέρει την αίγλη μιας 
άλλης εποχής. Η ομορφιά της και ο δυναμισμός που αποπνέει είναι δύο 
χαρακτηριστικά αδιαμφισβήτητα, ενώ οι αντιθέσεις της, το μοντέρνο 
στυλ και η κλασσική νότα που προσδίδει το ξύλο, είναι αυτές που την 
κάνουν να ξεχωρίζει. 
Πρακτική και κομψή, προσαρμόζεται στις σύγχρονες τάσεις, ενώ ο 
αρμονικός σχεδιασμός της συνδυάζεται με την πολυτέλεια που προσφέρει 
ο φυσικός καπλαμάς καρυδιάς με ίσιο κεραμικό ταμπλά υψηλής 
ποιότητας. Η ιδιαιτερότητα της Tiramisu είναι η μοντέρνα πινελιά που 
προσδίδουν τα ανοιχτά ράφια, ενώ η σύνθεση υψηλών ερμαρίων αποτελεί 
μία δημιουργική και εργονομική προσέγγιση στο χώρο της κουζίνας. 
Τα δυναμικά στοιχεία και αξεσουάρ, η κεντρική νησίδα καθώς και η 
επέκταση τραπεζιού δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα, μετατρέποντας 
την κουζίνα σε χώρο απόλαυσης, δημιουργίας και επικοινωνίας, 
καθιστώντας την Tiramisu μία ελκυστική επιλογή.
Η Tiramisu είναι κάτι παραπάνω από μία κουζίνα. Είναι ο χώρος που 
χαίρεστε να επιστρέφετε και να ζείτε όμορφες στιγμές με τους 
αγαπημένους σας.

Its beauty and dynamism are two undeniable characteristics, while its
contrasts, the modern design and the classic look of the wood, are the
ones that make Tiramisu stand out.
Practical and elegant, it adapts to today’s trends while its unique design
is perfectly combined with the natural walnut veneer with high quality
ceramic panels.
The open shelves give a look that’s current and sleek, while the tall cabinet 
composition offers a creative and ergonomic approach to the kitchen area.
The dynamic elements and accessories, the central island as well as the
extension of the table create a warm atmosphere, transforming the kitchen 
into a place of enjoyment, creation and communication, making Tiramisu an 
attractive choice.
Tiramisu is more than just a kitchen. It’s the place you love to come back 
and enjoy beautiful moments with your loved ones.

TIRAMISU

This kitchen 
will definitely seduce you!

58 59



60 61



62 63



64 65



Η κουζίνα δεν είναι απλά ένα δωμάτιο. Είναι ένας χώρος γεμάτος ζωή, 
μία έμπνευση καθημερινής δημιουργίας. Η κουζίνα Calisson με τις λιτές, 
καθαρές γραμμές της κάνει ακριβώς αυτό: δίνει βήμα στη φαντασία σας 
και σας βοηθάει παράλληλα να κρατήσετε τα πάντα σε τάξη. Ανοιχτές 
δρύινες φυσικές αποχρώσεις φωτίζουν και χαρίζουν μία ευχάριστη αύρα 
στον χώρο. Οι ημιμασίφ δρύινες πόρτες διαθέτουν σύστημα κρυφών 
λαβών gola, ενώ η νησίδα δίνει λύσεις με τους αποθηκευτικούς χώρους 
και την επιπλέον επιφάνεια εργασίας.
Μία κουζίνα δεν είναι όμως μόνο χώρος λειτουργικός… είναι η καρδιά του 
σπιτιού σας!
Αξιοποιήστε λοιπόν τα δρύινα ράφια της μεταλλικής ραφιέρας για 
τακτοποίηση αλλά και διακόσμηση της κουζίνας σας, δίνοντας την 
προσωπική σας πινελιά και αισθητική. Προσαρμόστε την κουζίνα Calisson 
στις δικές σας ανάγκες και συμπληρώστε την με μία πληθώρα αξεσουάρ 
όπως το σύστημα συρταριών legrabox, τα αξεσουάρ άνω πάγκου ή και 
τα συρμάτινα καλάθια, που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πολύ πιο 
εύκολη.

Kitchen is not just a room. It is a place full of life, an inspiration of everyday 
creation. Callison kitchen, with its simple, clean lines, does just that: it takes 
a step in your imagination and helps you to keep everything in order. Open 
oak natural shades brighten and give a pleasant breeze to space. Semi-
massive oak doors feature a gola concealment system, while the island 
provides solutions with storage areas and extra work area.
A kitchen is not just a functional space … it is the heart of your home! So 
take advantage of the oak shelves of the metal shelving unit for decorating 
your kitchen, giving your personal touch and aesthetics. Customize the 
Callison kitchen to suit your needs and fill it with a  variety of accessories 
such as the legrabox drawer system, top bench accessories or wire baskets 
that will make your everyday life a lot easier.

CALISSON

Light and natural 
oak shades!
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Η κουταλοθήκη Tennessee 
walnut, χαρίζει την οργάνωση 
που θέλετε στα συρτάρια σας 
και είναι ιδανική για ένταξη σε 
συρτάρι legrabox σε διαστάσεις: 
50x50cm, 20x50cm, 10x50cm.

The Tennessee walnut cutlery 
trays for drawers are a great 
option for organising your kitchen 
legrabox drawer in dimensions: 
50x50cm, 20x50cm, 10x50cm.
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Το σημαντικότερο  στη δημιουργία είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις και 
να το κάνεις με μεράκι. Η Κουζίνα Amaretti σας προσκαλεί  να κάνετε 
ακριβώς αυτό…να δημιουργήσετε! Η ισορροπία ανάμεσα στο παλιό και 
στο καινούργιο αλλά και ο συνδυασμός απλότητας και design προσδίδουν 
μία αρμονία, δίνοντας μία σύγχρονη δυναμική στο χώρο της κουζίνας. Τα 
ιδιαίτερα φινιρίσματα, η επιλογή επιφάνειας και οι ταμπλαδωτές πόρτες 
από λάκα προσφέρουν κομψότητα αλλά και εκλεπτυσμό αφήνοντας μία 
αίσθηση μινιμαλισμού.
Παράλληλα ο αποκλειστικά σχεδιασμένος γι αυτή τη σειρά 
απορροφητήρας συμβάλει στην καλαισθησία και τη δυναμικότητα 
στο χώρο. Προσθέτοντας  αξεσουάρ κουζίνας υψηλής ποιότητας , 
όπως το σύστημα συρταριών legrabox, τα αξεσουάρ άνω πάγκου, τις 
περιστροφικές τροφοθήκες αλλά και τους ιδιαίτερους μηχανισμούς 
που μπορούν να τοποθετηθούν, μπορείτε να μετατρέψετε τον χώρο της 
κουζίνας σε ένα λειτουργικό περιβάλλον.

Amaretti kitchen , will inspire you to get creative. A blend of old and new, 
combined with simplicity and design give a modern and dynamic approach 
in the kitchen area. This is the main feature of Amaretti; timeless kitchen 
design that meets the modern trends of today. 
Special finishes, lacquered doors with a choice of flat or ribbed surfaces, 
offer elegance and refinement. While, the exclusively designed for this series 
hood, contributes to the aesthetics and functionality of the space. Adding 
high-quality kitchen accessories, such as legrabox drawer system, upper 
bench accessories, lazy susan turntables and other special mechanisms, 
transform your kitchen into a functional space you’ll love using.

AMARETTI
A blend of old and new!
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Τα vintage χερούλια στα ντουλάπια και 
στα συρτάρια αλλά και τα ανοιχτά ράφια 
με τα κλασσικά φουρούσια ως στήριγμα 
αποτελούν βασικά συστατικά για τη 
δημιουργία μιας κουζίνας με vintage 
χαρακτήρα.

The unique handles in cupboards and 
drawers, as well as open shelves with classic 
corbels, are the key elements for creating a 
more vintage kitchen.
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Δυναμικός σχεδιασμός και στοιχεία από μέταλλο και ξύλο δημιουργούν 
μια industrial κουζίνα, την Kesten. Οι σκούρες όψεις, υψηλής 
στιλπνότητας, χαρίζουν έναν ήπιο καθρεπτισμό του χώρου.
Οι οριζόντιες και κάθετες εταζέρες μαζί με ευρύχωρα, κομψά συρτάρια, 
από θερμοδομημένο υλικό, σε ανοιχτή δρύινη απόχρωση δίνουν μια νότα 
ζεστασιάς και οικειότητα στην σύνθεση. Μαύρες μεταλλικές λαβές, 
εφαρμόζονται στο επάνω μέρος των συρταριών και σε ολόκληρο το 
μήκος προεξέχοντας. Είναι εργοστασιακά τοποθετημένες, προσφέροντας 
εύκολο άνοιγμα καθώς και μέγιστη αντοχή και σταθερότητα. Ο 
βιομηχανικός σχεδιασμός της Kesten ολοκληρώνεται με την τραπεζαρία 
τύπου Polygon.
Η επιφάνεια σε όμοια απόχρωση με εκείνη των συρταριών και με την 
σκούρα μεταλλική βάση συνδυάζεται με καρέκλες τύπου Free, με μαύρο 
κάθισμα και ματ μεταλλικό σκελετό.

Wood and steel elements with dynamic design create the industrial kitchen 
style, Kesten. Dark colors with a gloss finishes, add a mild reflection in 
your space. Horizontal and vertical shelves together with spacious, stylish 
drawers in thermo structured oak give a touch of warmth and intimacy to 
the composition. Innovative metal handles, factory-fitted that offer easy 
opening with maximum strength and stability, apply across the length at 
the top of the drawers and protrude slightly. A Polygon type dining table to 
complete the industrial design of Kesten kitchen.
The surface being similar shade to that of drawers set on a dark metal base, 
combined with chairs type Free with a black seat and matt metal frame.

KESTEN

Industrial kitchen style!

80 81



82 83



Με τα διαχωριστικά που είναι κατάλληλα για συρτάρια 
legrabox, μπορείτε να διαμορφώσετε εσείς όπως θέλετε το 
εσωτερικό του συρταριού σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας, 
διαχωρίζοντας τα μαχαιρικά σας είδη.

With the  kitchen separators for legrabox drawers, you can 
form your kitchen drawer as you wish, according to your 
needs, organizing your cutlery.
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Ζήστε την ημέρα σας γύρω από μια νησίδα design, εργονομίας και 
γευστικών αναζητήσεων. Αυτόνομες συνθέσεις, απλοί όγκοι και 
εντοιχισμένες συσκευές, γεφυρώνονται με στοιχεία από μάρμαρο 
και ξύλο, δημιουργώντας έναν πολυδιάστατο χώρο χαλάρωσης, 
απόλαυσης δημιουργίας και αρμονίας υλικών. Κομψές εταζέρες, υψηλές 
μονάδες, κασώματα από βασάλτη και επενδύσεις πάχους 18 χιλιοστών, 
ολοκληρώνουν την σύνθεση.
Οι λακαριστές πόρτες της cassata διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων, με ματ ή γυαλιστερό φινίρισμα, για να δημιουργήσετε τους 
δικούς σας αρμονικούς συνδυασμούς. Τα μεταλλικά πόμολα υψηλής 
αντοχής, σε νίκελ ματ απόχρωση ολοκληρώνουν την αισθητική και 
προάγουν την εργονομία της σύνθεσης.

Living around the island of your dreams. Self-standing compositions, simple 
volumes and wall mounted appliances, are connected with marble and 
wooden elements to create a multi-functional space, ideal for relaxation, 
leisure and creativity. Elegant open units, tall units, frame in shade of basalt 
with side panels 18 mm thickness, complete the composition. 
Cassata lacquered doors are available in a wide variety colors, with mat or 
gloss finishes to create your own harmonious combinations. High strength 
handles in nickel mat shade that complement the composition and promote 
ergonomics and design.

CASSATA

Living around 
the island of your 

dreams!
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Λιτές γραμμές και μίνιμαλ σχεδιασμός συμβιώνουν αρμονικά με τα 
παραδοσιακά στοιχεία δημιουργώντας ένα φωτεινό, καθάριο αποτέλεσμα, 
την κουζίνα Caramel. Το μοντέρνο, μίνιμαλ ύφος της σύνθεσης 
μετατρέπεται σε ένα εκλεπτυσμένο mix & match με φλοράλ, retro 
πλακάκια που απογειώνουν στιλιστικά την σύνθεση.Πόρτες και ανοιχτές 
εταζέρες από θερμοδομημένες επιφάνειες, σε ανοιχτές αποχρώσεις με 
νερά ξύλου και ανάγλυφη υφή συνδυάζονται με λείες,super matt πόρτες, 
με όμοια δομικά στοιχεία, σε παλ γκρι και λευκές αποχρώσεις.
Οι λευκοί ομοιογενείς, πάγκοι Solid, επενδύουν τα πλαϊνά της γραμμικής 
επιτοίχιας μονάδας και της ανεξάρτητης νησίδα. Η επιφάνεια, πάχους 
3.6 εκατοστών, σε ανοιχτή αποχρώσεις ξύλου επιτυγχάνει την σύνδεση 
μεταξύ των αυτόνομων συνθέσεων και δημιουργεί ένα χώρο γρήγορου 
σερβιρίσματος.
Παράλληλα η συνολική χωροταξία των μονάδων οριοθετεί τον χώρο της 
κουζίνας, χωρίς να επηρεάζει την εύκολη κίνηση, μεταξύ των ενιαίων 
χώρων. Οι κρυφές λαβές Gola, 16 εκατοστών, με προφίλ σε λευκό χρώμα 
και οι μεντεσέδες με φρένο προσφέρουν αθόρυβο και εύκολο άνοιγμα, 
χωρίς να παρεμβαίνουν στην αισθητική της κουζίνας.

Caramel kitchen! Simple lines and minimalistic design coexist in harmony 
with traditional elements, creating a bright, clean result. The modern, 
minimalistic design of the composition turns into a sophisticated mix & 
match with floral and retro tiles that tantalize this stylistic approach.
Doors and open shelves in wooden textures are combined with smooth, 
super matt doors, with identical technical features, in light grey and white 
shades. 
A bench top, 3.6 cm thickness, in wooden texture achieves the connection 
between cabinets by creating a fast serving area. While, the overall layout 
of unit defines the kitchen area, without affecting the accessibility of the 
open area. The Gola handle system, with white profiles together with hinges 
with soft close offer silent and easy opening without interfering with the 
aesthetics of the kitchen.

CARAMEL

Simple lines and 
minimalistic 

design!
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Αποθηκεύστε και οργανώστε 
τα μπαχαρικά σας με τη θήκη 
μπαχαρικών, για ένταξη 
σε συρτάρι legrabox σε 
διαστάσεις:35,6×20 cm.

Store and organise your  spices 
with this spice storage solutionin 
a legrabox drawer in dimensions:
35,6 × 20 cm.
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Ένας άριστος συνδυασμός φυσικών υλικών και βιομηχανικών στοιχείων 
δημιουργούν ένα σύγχρονο minimal ρουστίκ περιβάλλον. Υψηλές μονάδες 
με κάθετα νερά, σε φυσική, ανοιχτή απόχρωση ξύλου συνυπάρχουν 
αρμονικά με super matt, όψεις σε, παλ χρωματισμούς οι οποίες 
περιβάλλουν την κεντρική νησίδα της σύνθεσης.
Το πάχος της επιφάνεια της νησίδας παρουσιάζει διαβαθμίσεις και 
επεκτείνεται, χωρίζοντας έτσι, διακριτικά, τον χώρο παρασκευής από τον 
χώρο προετοιμασίας και σερβιρίσματος.
Τα σοβατεπί, πλάτους 10 εκατοστών από αλουμίνιο προσδίδουν τις 
απαραίτητες μεταλλικές λάμψεις στην σύνθεση. Το μοντέλο Charlotte σας 
παρουσιάζει την κλασική κομψότητα … ανανεωμένη και σας προτρέπει να 
τολμήσετε τους δικούς σας μοναδικούς συνδυασμούς.

An excellent blend of natural finishes and industrial-inspired materials 
create a modern minimal rustic environment. Tall units with vertical grains 
in natural wood shades, harmonically coexist with super matt surfaces in 
pale colors that surround the kitchen island.
Split level bench tops in various combinations in grade and extension, 
discreetly separate the space for food preparation and serving.
The aluminum skirting in 10cm width turns your cooking area into a 
designer kitchen. The Charlotte kitchen presents a sweet element of charm 
and  a uniquely elegance mesmerizing its owner!

CHARLOTTE

Modern minimal 
environment!

98 99



100 101



Το πάχος της επιφάνεια της νησίδας παρουσιάζει διαβαθμίσεις και επεκτείνεται, χωρίζοντας 
έτσι, διακριτικά, τον χώρο παρασκευής από τον χώρο προετοιμασίας και σερβιρίσματος.

Split level bench tops in various combinations in grade and extension, discreetly separate the 
space for food preparation and serving.
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Γραμμική σχεδίαση, καλαίσθητα υλικά και έντονες χρωματικές αντιθέσεις 
συνθέτουν το μοντέλο κουζίνας Panna-Cotta.
Πρωταγωνιστικό στοιχείο της σύνθεσης αποτελεί η ελεύθερη, 
πολύλειτουργική νησίδα, που προσφέρει μια ελκυστική συνέχεια στον 
χώρο. Ο σκούρος, μαρμάρινος πάγκος της αγκαλιάζει τις πόρτες από 
θερμοδομημένο υλικό σε λευκή, δρύινη απόχρωση ξύλου δημιουργώντας 
ένα κομψό αποτέλεσμα. Η αυτόνομη, παραλληλεπίπεδη μονάδα με 
λευκές πόρτες, υψηλής στιλπνότητας συμπληρώνει την σύνθεση 
και διαμορφώνει όλους τους απαραίτητους χώρους οργάνωσης και 
αποθήκευσης του οικιακού εξοπλισμού. Οι συμπαγείς, μεταλλικές λαβές 
22 εκατοστών, σε νίκελ, ματ απόχρωση προσθέτουν σύγχρονο look and 
feel στην σύνθεση.

The smartly positioned metal details give a modern look and feel, while large 
dark marble surfaces radiate luxury and sublime elegance. The Panna-Cotta 
model features a wide variety of bright color combinations and different 
textures, glossy or matte, with wooden finish.

PANNA-COTTA

Luxury and sublime 
elegance!
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Τα συρτάρια κουζίνας legrabox, σας δίνουν τον 
εκλεπτυσμό και το στυλ που χρειάζεστε στην κουζίνα 
σας, ενώ ο τηλεσκοπικός μηχανισμός με φρένο εγγυώνται 
την... ησυχία που πάντα θέλατε στην κουζίνα σας.

The legrabox drawer offers you the elegance and style 
you need in your kitchen, while the telescopic with brake 
mechanism guarantees the.... silence you always needed in 
your kitchen.
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Η Mandola με τη διαχρονική της αισθητική, τις λιτές γραμμές της και τον 
δυναμικό της σχεδιασμό, προβάλλει και ενισχύει τα ποιοτικά, πραγματικά 
χαρακτηριστικά της κουζίνας, τη φιλοξενία και την αρμονία.
Τα retro στοιχεία συνδυάζονται με μοντέρνα τεχνοτροπία, εξασφαλίζοντας 
ένα χώρο υψηλή αισθητικής και άρτιας διαρρύθμισης. Ελεύθερα ράφια, 
κομψές εταζέρες, διακοσμητικά τόξα και καγκελάκια, ταμπλαδωτές 
ημιμασίφ πόρτες και βιτρίνες με καΐτια ή απλά πλαίσια αποθηκεύουν και 
οργανώνουν άψογα τα μαγειρικά σας σκεύη.

Mandola has a timeless kitchen style. It’s simple lines with dynamic design, 
promote and enhance the quality and features of the kitchen, including the 
sense of hospitality and harmony.
Retro elements are combined with modern style, ensuring a kitchen with 
excellent design and layout. Various shelves, elegant open units, decorative 
cornice and rails, doors in solid wood frame with a choice in centre panel, 
veneer or glass inserts with decorative mullions help you to store and 
organize your cookware.

MANDOLA

Timeless kitchen style!
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Δημιουργήσαμε τις ντουλάπες CENTRO έχοντας στο νου μας δύο
στόχους: την αρτιότητα και τη μοναδικότητα. Αρτιότητα στην κατασκευή, 
τα υλικά, την εργονομία και την αισθητική, ώστε να μπορούν οι συνθέσεις  
να αποτελούν αξιόπιστη επιλογή για κάθε χρήση. Μοναδικότητα, δηλαδή 
ευελιξία, δυνατότητα κατασκευής σε διαστάσεις κατά παραγγελία, 
διάθεση σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων, ώστε να μπορεί κάθε 
σπίτι, γραφείο, επιχείρηση να δημιουργήσει τη σύνθεση που εξυπηρετεί 
καλύτερα τις εκάστοτε ανάγκες. Όπως πάντα επιλέξαμε τους καλύτερους 
μηχανισμούς για αθόρυβο κλείσιμο και σταθερότητα ακόμα και με συχνή 
χρήση. Σχεδιάσαμε μοντέρνες επιλογές υψηλής αισθητικής καθώς 
και προτάσεις οργάνωσης που μπορούν να δημιουργήσουν άπειρους 
συνδυασμούς, χωρίς να πρέπει κανείς να κάνει συμβιβασμούς σε θέματα 
design και εργονομίας.

We created CENTRO wardrobes driven by two goals: perfection and 
uniqueness. Perfection in construction, materials, functionality and
aesthetics, so that they constitute a reliable choice for every use.
Uniqueness, meaning flexibility, custom made modular elements, andvariety 
of colours and designs, so that every home, office or business can create the 
composition that better serves their needs. As always, we have chosen top 
quality mechanisms for soundless function and stability, even in frequent 
use. We designed modern options of excellent aesthetic value, as well as 
organizing solutions that can create countless combinations, so that you do 
not have to make any compromise in terms of design or ergonomics.

WARDROBE
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Η οργάνωση είναι απαραίτητη σε κάθε χώρο του σπιτιού μας, για να 
υπάρξει τάξη και ηρεμία. Συμμετρική και πολυδιάστατη, η ντουλάπα 
Mondrian σας προσφέρει αμέτρητες λύσεις οργάνωσης, αφού μπορείτε 
να διαμορφώσετε το εσωτερικό της όπως εσείς επιθυμείτε, με τα 
αξεσουάρ που σας εξυπηρετούν καλύτερα. Το πλέον λειτουργικό και 
κομψό προφίλ GOLA που λειτουργεί σαν λαβή, αντικαθιστώντας την 
κλασσική λαβή, δίνει ένα άκρως εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα.
Διαθέσιμο σε πληθώρα χρωμάτων, αναβαθμίζει το σχεδιασμό της 
ανοιγόμενης ντουλάπας, με τις χρωματιστές γραμμές που δημιουργεί 
στην τοποθέτησή του. Η ντουλάπα Mondrian σε ανοιχτό χρώμα ξύλου 
με ήπια κάθετα νερά, δίνει “φως” στο χώρο, και μπορεί να συνδυαστεί 
με οποιοδήποτε χρώμα επιλέξουμε για την GOLA. Αποτελεί μία λιτή και 
elegant επιλογή για οποιοδήποτε χώρο, αφού προσαρμόζεται πλήρως 
στις ανάγκες σας.

Symmetrical and versatile, Mondrian wardrobe offers you plenty of 
organizational solutions, since you can design the wardrobe’s interior as 
you wish with the accessories that best serve your needs. The functional 
and elegant GOLA profile which acts as a handle, replacing the classic 
handle, gives a highly impressive aesthetic result.
Available in a variety of colors, it upgrades the design of open wardrobes, 
with the colored lines it creates in its placement. Mondrian wardrobe in 
light wood color with mild vertical grains, brightens up the room, and can 
be combined with any color used in GOLA profile. It is a simple yet elegant 
choice for any space, since it fully adapts to your needs.

MONDRIAN

Symmetrical and 
versatile!
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Το προφίλ GOLA, διαθέσιμο σε πληθώρα χρωμάτων, αναβαθμίζει το σχεδιασμό της ανοιγόμενης 
ντουλάπας, με τις χρωματιστές γραμμές που δημιουργεί στην τοποθέτησή του.
GOLA profile, available in a variety of colors, upgrades the design of openwardrobes with its colored lines.
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Οι συρόμενες ντουλάπες είναι must στην διακόσμηση του σπιτιού, 
είτε σε μεγάλους χώρους, είτε σε μικρούς. Μπορούν πολύ εύκολα, 
να αποτελέσουν ένα όμορφο διακοσμητικό στοιχείο εκτός από τον 
πρακτικό τους ρόλο και σε άλλα δωμάτια εκτός υπνοδωματίου.
Η River είναι μία high end, βαρέως τύπου ντουλάπα, με συρόμενες 
πόρτες από καρυδιά, σε συνδυασμό με προφίλ αλουμινίου που 
λειτουργεί και ως λαβή.
Το εσωτερικό της ντουλάπας μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει 
απόλυτα τις ανάγκες σας και να είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, 
χαρίζοντάς σας λειτουργικότητα αλλά και στυλ.
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.
Προσθέτοντας μηχανισμούς, όπως μηχανισμό ασανσέρ, μπορείτε να 
αξιοποιήσετε καλύτερα τα υψηλά τμήματα της ντουλάπας, ενώ ο 
εσωτερικός φωτισμός LED αφενός κάνει τη ντουλάπα να φαίνεται πολύ 
πιο ελκυστική και αφ’ ετέρου, καθιστά τη διαδικασία εύρεσης ρούχων 
πολύ πιο εύκολη.

Sliding wardrobes are a must in the decoration of the house, either you 
place  them in large or small spaces. They can be a great fit in other rooms 
such as the living room not only in the bedroom.
River is a high-end wardrobe, with sliding walnut doors, combined with an 
aluminum profile act also as handle.
The interior of the closet can be designed to perfectly meet your needs and 
be shaped in such a way, giving you functionality and style. Our proposed 
dark lino, gives elegance while the shelves and drawers can keep your 
personal items organized.
By adding mechanisms, such as a lift, you can make better use of the 
high sections of the closet, while the LED interior lighting on the one hand 
makes the closet look much more attractive and on the other hand, makes 
the process of finding clothes much easier. 

RIVER

High-end luxury.
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Μεταλλικό συρμάτινο καλάθι 675mm που μπορεί να 
τοποθετηθεί σε ανοιγόμενη ή συρόμενη ντουλάπα ή 
βεστιάριο.
Metallic wire basket 675mm easily adapted  into  open-
ing or sliding door wardrobe and also walk-in closet.

Κρεμάστρα pull-out που μπορεί να τοποθετηθεί σε 
ανοιγόμενη ή συρόμενη ντουλάπα ή βεστιάριο.
Pull-out hanging rail, which can easily be fitted into 
either opening or sliding door wardrobe and also in 
walk-in closet.
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Το βασικό χαρακτηριστικό ενός υπνοδωματίου είναι να αποπνέει ηρεμία 
και γαλήνη. Είναι το μέρος που χαλαρώνουμε και αποφορτιζόμαστε.
Η σύνθεση ντουλάπας Cloud είναι ανάλαφρη, ρομαντική… ανεπιτήδευτη!
Διαχρονική, με έναν παριζιάνικο αέρα, συνδυάζει το παλιό και το 
καινούργιο και αποτελεί πρόταση για κλασικό, αλλά και για μοντέρνο 
χώρο.
Πρόκειται για μία λακαριστή ματ ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες 
και πλαίσιο που δημιουργεί ένα ταμπλαδωτό σχέδιο, όπου ο ταμπλάς 
έχει δύο εφαρμογές, ένα ίσιο και ένα ραμποτέ, ενώ οι τρεις επιλογές 
σε χρώματα, την κάνουν πιο ευέλικτη στο να προσαρμοστεί στις 
προσωπικές σας προτιμήσεις.
Συνοδεύεται από έξυπνα και εργονομικά αξεσουάρ, που θα 
μεταμορφώσουν το εσωτερικό της, σε ένα χώρο που θα μπορείτε
με άνεση να τακτοποιείτε τα προσωπικά σας αντικείμενα.
Πλαισιώστε το υπνοδωμάτιο σας με χρηστικά, όμορφα έπιπλα, όπως μια 
μικρή σύνθεση τοίχου πολλαπλών χρήσεων, όπου μπορείτε εκτός από 
τα βιβλία σας, να αποθηκεύσετε διάφορα διακοσμητικά αντικείμενα. Σε 
συνδυασμό με ένα χαλί και μια πολυθρόνα, μπορείτε να δημιουργήσετε 
μια ζεστή γωνιά στο χώρο σας με το δικό σας χαρακτήρα!

The key element in our bedroom is to ooze relaxation and comfort.
It needs to be the place where we relax and discharge.
Cloud closet composition is romantic, simple… “lighter than air”!
All-time classic, with a Parisian aura, it combines old with new and
is ideal for both classic and modern decoration.
This is an opening wardrobe, with a frame and a flat or ribbed surface in 
matte lacquer, while the three color options allow to be adjusted
to your personal preferences.
It is accompanied by ergonomic accessories that will transform its interior 
into a space where you can arrange your personal items.
Fill your bedroom with usable, elegant furniture such as a small multi-
purpose wall composition, where you can save decorative items as well 
as put your books in order. In combination with a stylish carpet and a 
comfortable armchair, you can create a cozy corner in your space giving 
your personal touch!

CLOUD

Romantic and simple!
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Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και μονόχρωμες επιφάνειες,
σε πληθώρα χρωματισμών και υφών, gloss, high gloss, matt ή και super 
matt, για έντονη διάθεση και ζωηρές ιδέες. 

Wardrobe with opening doors and one-colour surfaces in a large variety of 
colours and textures, gloss, high gloss, matt or super matt, that will give 
you a vital mood and lively ideas.

VITAL
Vital mood

and lively ideas!
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Ντουλάπα ανοιγόμενη με πόρτες από πλαίσιο αλουμινίου με τζάμι
ή καθρέπτη και διακριτική λαβή αλουμινίου.Πολυτελής αίσθηση και high 
tech διάθεση που συγχρόνως διατηρεί χαμηλό προφίλ στο χώρο σας.

Wardrobe with glass or mirror doors with aluminum frame and discreet 
aluminum handle. Luxurious feel and high-tech attitude, that at the same 
time keeps a low profile in your room.

HUE
Glass, mirror doors!
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Ο δυναμικός σχεδιασμός και η οριζόντια επιλογή πολλαπλών 
επιφανειών, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της Equal.
Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη, δημιουργώντας μοναδικά γραμμικά 
μοτίβα με έντονες χρωματικές αντιθέσεις και διαφορετικές υφές, 
συνδυάζοντας κατηγορίες υλικών.
Προσαρμόστε τα μοτίβα, επαναλαμβανόμενα, είτε σε εναλλαγή, σε δύο 
ή περισσότερες πόρτες για ένα ολοκληρωμένο design.Το προτεινόμενο 
εσωτερικό της, σε lino απόχρωση και ελαφρά σαγρέ επιφάνεια, 
οργανώνει ιδανικά όλα σας να αγαπημένα αντικείμενα.
Τα διακριτικά προφίλ αλουμινίου, πάχους 4 χιλιοστών, διατίθενται σε 
πολλά χρώματα και πλαισιώνουν τους εμφανείς ταμπλάδες. Συγχρόνως, 
διασφαλίζουν την άρτια στήριξη και διευκολύνουν το άνοιγμα των 
πορτών, λειτουργώντας ως λαβή ανοίγματος.

The dynamic design and the multiple choice in horizontal surfaces are the 
main features of our wardrobe series Equal. Let your imagination run wild, 
creating unique linear patterns with strong color contrasts and different 
textures, combining different material categories.
Customize patterns, repetitive, or in alternation, in two or more doors for 
a complete design.Our proposed lino interior with a light textured surface, 
ideally organizes all you favorites objects.
The distinctive 4mm thick aluminum profiles are available in many colors 
surrounding the panels. At the same time ensure support and enable the 
door opening acting as handles.

EQUAL

Linear patterns with 
strong color contrasts!
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Μεγάλες επιφάνειες που διακόπτεται οριζόντια η ροή τους από ένα 
μονοπάτι 25cm.
Οι συρόμενες πόρτες έχουν μπόι αλουμινίου καθ’ ύψος σε απόχρωση 
light titanium. Το μπόι είναι ταυτόχρονα και λαβή έχοντας όχι μόνο 
αισθητικό αλλά και λειτουργικό χαρακτήρα. 

Wide surfaces divided horizontally by a path of 25 cm. The sliding doors 
are of aluminum height in light titanium shading.
The height acts also as a handle, having both an aesthetic and functional 
character.

PATH

Aesthetic and functional 
character!
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Αφήστε την φαντασία σας να σας οδηγήσει και δημιουργήστε την 
ντουλάπα των ονείρων σας. Αποτελούμενη από πλαίσιο αλουμινίου 
με μεγάλες επιφάνειες από τζάμι, καθρέπτη ή οποιαδήποτε εικόνα 
επιθυμείτε, η Frame αποτελεί την πιο ευέλικτη και προσωποποιημένη 
επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Μοναδική όσο και η προσωπικότητά σας.

Let your imagination lead you and create the wardrobe of your dreams. 
Comprised of aluminum frame and large surfaces of glass, mirror or any 
picture you wish, Frame is the most flexible and personalised choice you 
can make. Unique as your personality.

FRAME
Flexible and 

personalised!

152 153



Μια εύχρηστη επιλογή για την οργάνωση όλων των ρούχων 
σας. Ένα ασανσέρ που μπορεί να τοποθετηθεί σε ανοιγόμενη, 
συρόμενη ντουλάπα ή βεστιάριο. 

A great option for organizing all your clothes. A Lift that can be 
placed in a wardrobe or dressing room with opening or sliding 
doors.

Βέργες για κρέμασμα παντελονιού που μπορεί να τοποθετηθεί 
σε ανοιγόμενη ή συρόμενη ντουλάπα ή βεστιάριο. 

Trouser rods can easily be installed in an opening or sliding 
door wardrobe and also in walk-in closet.
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Συρόμενες πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου χωρισμένες σε 2 ίσα 
μέρη. Τα όρθια αλουμίνια των πορτών είναι ταυτόχρονα και λαβή. 
Πειραματιστείτε με τζάμια, καθρέπτες ή οποιαδήποτε εικόνα θα 
θέλατε να αποτυπώσετε σε τζάμι για να δημιουργήσετε διακοσμητικές 
συνθέσεις που αναβαθμίζουν το χώρο σας.

Sliding doors with aluminum frame, divided in 2 equal sections.
The vertical aluminum door frames act also as handles. Experiment with 
glass, mirrors or any picture you want printed on glass to create decorative 
compositions that will upgrade your room.

CALM
Calmness and 

relaxation! 
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Καλάθι απλύτων που μπορεί να τοποθετηθεί σε ανοιγόμενη ή 
συρόμενη ντουλάπα ή βεστιάριο.
Laundry basket, which can easily be fitted into either opening or 
sliding door wardrobe and also in walk-in closet.

Καθρέπτης pull-out & soft close 113cm x 41,5cm που μπορεί 
να τοποθετηθεί σε ανοιγόμενη ή συρόμενη ντουλάπα ή 
βεστιάριο. Μπορούν να εφαρμοστούν και μικρά αποθηκευτικά 
δοχεία 10cm.
Pull-out mirror with soft close in dimensions 113cm x 41,5cm 
can be mounted on either opening or sliding door wardrobe and 
also in walk in wardrobe. Small trays 10cm can be fitted.
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Σχεδιασμένο από εσάς! Μεγάλο ή μικρό, το βεστιάριο είναι ένα δωμάτιο 
από μόνο του που μπορείτε να δημιουργήσετε όπως επιθυμείτε! Υψηλής 
ποιότητας πόρτες και συρτάρια, εγκατεστημένα αξεσουάρ, φινιρίσματα, 
εταζέρες, φωτισμός και επιλογές διαρρύθμισης, δημιουργούν έναν 
ειδικά διαμορφωμένο και οργανωμένο χώρο που χαίρεστε να τον 
χρησιμοποιείται καθημερινά. Με το βεστιάριο έχετε τη δυνατότητα να 
σχεδιάσετε εξ’ ολοκλήρου μόνοι σας το χώρο που πάντα επιθυμούσατε 
σύμφωνα με τα δικά σας γούστα και τις δικές σας ανάγκες , είτε ξεκινάτε 
τη δημιουργία του από την αρχή είτε μετατρέποντας ένα ήδη υπάρχον 
δωμάτιο σε βεστιάριο.

Designed by you! Large or small, a walk-in closet is a room all its own.  
A high-quality door and drawers, shelves, installed accessories, finishes, 
lighting and layout options create a custom-designed and organized space 
that is a joy to use every day. Depending on your preferences, needs and 
personal taste, you can create the walk-in closet you always dreamt of.

WALK IN 
CLOSET

Designed by you!

160 161



162 163



LIVING

Μετά από πέντε δεκαετίες σταθερότητας, εμπειρίαςκαι πρωτοπορίας, το 
brand name, CENTRO εξελίσσεται σε CENTRO home.
 Πλέον, το όνομα CENTRO που είχε ταυτιστεί και αποτελούσε εγγύηση 
ποιότηταςγια έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, συνδέεται με έπιπλα 
για το καθιστικό και την τραπεζαρία. Τα προϊόντα living έρχονται ως 
αποτέλεσμα τηςαποδοχής που λαμβάνουμε από εσάς, που καθημερινά 
μας τιμάτε με την επιλογή σας.Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με το 
ίδιο μεράκικαι πάθος, να κατασκευάζουμε και να σας προσφέρουμε100% 
ποιοτικές και ελληνικές λύσεις για κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας.
Centro home, η καρδιά του σπιτιού σας!

After five decades of stability, experience and innovativetechnology, the 
brand name CENTRO has evolved into CENTRO homeand even though it 
was identified as a leading manufacturer in kitchen and wardrobe furniture 
market, is nowassociated with top quality furniture for the living roomand 
dining area.These products are a result of high customer demand, with 
customers that honor us every day by choosing us.We are committed to 
offer 100% quality and Greek solutions for every room of your home. 
CENTRO home, the heart of your home!
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Πολυτελές, φωτεινό και άκρως αρμονικό!
Το καθιστικό Miombo προσδίδει πολυτέλεια με την απόχρωση ξύλου 
με τα έντονα νερά και κάποιες παστέλ πινελιές που «σπάνε» το 
αριστοκρατικό ύφος που κυριαρχεί. Τα στοιχεία ως επί το πλείστον 
κινούνται σε μονοχρωματικά πεδία και παράλληλα οι γήινες αποχρώσεις, 
που είναι πάντα διαχρονικές , προσφέρουν την αίσθηση της ασφάλειας!
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. Από την ίδια απόχρωση ξύλου αποτελείται και ο χρηστικός 
μπουφές, που δεσπόζει στο χώρο σε όλο του το μεγαλείο! Αντιθέσεις 
μπορούν να δημιουργηθούν συνδυάζοντας χρώματα, που βρίσκονται 
απέναντι στον χρωματικό κύκλο, προσδίδοντας ζωντάνια στον χώρο.
Με πολυθρόνες, καναπέ αλλά και χαλιά, επιλεγμένα όλα στο ύφασμα και 
στο χρώμα που ταιριάζει στην αισθητική σας, ο χώρος ξεπερνά τους 
κλασσικούς κανόνες διακόσμησης και μετατρέπεται σε ένα ιδιαίτερο 
περιβάλλον με ταυτότητα και άποψη!
Το Miombo εκτός από στυλ, δεν στερείται σε αποθηκευτικούς χώρους, 
υπενθυμίζοντας μας ότι ένα elegant καθιστικό, μπορεί να διατηρεί και 
τη χρηστικότητά του ενώ παραμένει φιλόξενο και άνετο. Πρωτίστως 
φιλόξενο, γιατί το καθιστικό είναι ο χώρος που υποδεχόμαστε τους 
φιλοξενούμενούς μας αλλά και που συγκεντρώνεται η οικογένεια. Μία 
εντυπωσιακή τραπεζαρία λοιπόν, σε ξεχωριστό χώρο αλλά που παραμένει 
κομμάτι του, συμπληρώνει πλήρως το τελικό αποτέλεσμα.

 Luxurious and bright in perfect harmony!
The Miombo living room gives a luxurious feel due to the wood tone with 
intense grains and pastel touches that “break” the dominating aristocratic 
style. Monochrome furniture and earthy shades which are always timeless, 
offer the feeling of security! 
The composition combines tv furniture, a metal bookshelf and illuminat-
ed glass wall units, arranged in such a way that the light diffuses into the 
space, creating a harmonious, decorative effect.
From the same wood tone, a useful buffet which dominates the space in all 
its glory! Contrasts can be created by combining colors, that are opposite to 
the color scheme, giving vitality to the space. Armchairs, sofa and carpets 
selected in fabrics and colors that match your style, create a space that 
goes beyond the classical decoration rules and becomes a special environ-
ment with identity and a point of view! 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. Inviting and wel-
coming, Miombo living room is where family gathers and we welcome our 
guests. An impressive dining table that will create a sense of separate space 
only to remain part of it, fully complementing the final result.

ΜΙΟΜΒΟ

Luxurious and bright
in perfect harmony!
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Οι παστέλ αποχρώσεις πρωταγωνιστούν σε έναν άκρως νεανικό χώρο!
Η σύνθεση καθιστικού Natron αποπνέει μία μοναδική ενέργεια,
σχεδόν θεραπευτική, με το δυναμισμό και τη ζωντάνια να κυριαρχούν.
Πρόκειται για ένα νεανικό, ανάλαφρο περιβάλλον, που φιλοξενεί
το καθιστικό, την τραπεζαρία και το home office. Αν και ενιαίος χώρος, τα 
σημεία ξεχωρίζουν μεταξύ τους, δίνοντας μία αίσθηση ολοκλήρωσης και 
αρμονίας.
Η παλέτα χρωμάτων κινείται μεταξύ έντασης και ηρεμίας, με συνθέσεις 
από φυσικό δρυ και λάκα ματ σε παστέλ αποχρώσεις, που προσδίδουν 
ρομαντική διάθεση και ονειρικό χαρακτήρα.
Η λιτή σύνθεση τοίχου φιλοξενεί διακοσμητικά αντικείμενα, χωρίς όμως 
να χάνει τη χρηστικότητά της, αφού λειτουργεί και ως αποθηκευτικός 
χώρος. Διαλέξτε τον καναπέ ή τη σύνθεση καναπέ που σας ταιριάζει, 
παίζοντας με τα σχήματα σε Γ ή Π και επιλέξτε τις θέσεις που θέλετε να 
καλύπτει. Ολοκληρώνοντας το καθιστικό, προτείνεται μία πολυθρόνα 
στους ίδιους χρωματισμούς η οποία θα συμπληρώσει το χώρο.
Παράλληλα, η μεγάλη γκάμα των προϊόντων, δίνει λύσεις για όλο το σπίτι, 
όπως η σύνθεση επίπλου στο χολ, που μπορεί να τοποθετηθεί κοντά 
στην είσοδο, με χρήση γκαρνταρόμπας και γενικότερης αποθήκευσης. Σε 
συνδυασμό με καθρέφτη της διάστασης που καλύπτει τις ανάγκες σας, 
το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό.Η μεταλλική βιβλιοθήκη εκτός 
από το χολ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο home office, στο πλάι του 
γραφείου, φιλοξενώντας τη συλλογή βιβλίων σας. Χρησιμοποιώντας τη 
σε διάφορα ύψη και μήκη, πέρα από τις επιλογές αποθήκευσης, σας δίνει 
τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα eye-catching spot, σε όποιο σημείο 
και αν επιλέξετε να την τοποθετήσετε.

Natron living room exudes a unique, almost therapeutic energy, full
of dynamism and vitality. A space with youthful touches, hosting the 
living room, dining room and home office. Even though open space is the 
goal, in practice creating individual ‘zones’, giving a sense of fulfillment 
and harmony. The color palette moves between intensity and tranquility, 
with natural oak and lacquer matt compositions in pastel shades, giving 
a romantic mood and dreamy character. The simple wall composition 
accommodates decorative objects, but without losing its usability, since it 
also serves as a storage space. Select your sofa, playing with C or L shaped 
compositions choosing the seat solution that best suits you.
Adding an armchair with the same color is proposed to complement
the space. Meanwhile, a wide range of products that offers solutions for the 
whole house, such as furniture compositions for the hall, which can
be placed near the entrance, serving as a wardrobe and general storage. 
Combined with a mirror in the dimensions that meets your needs and the 
result is striking. The metal shelving unit besides the hall can also be used 
in the home office, next to your office, hosting your book collection.
Using various heights and lengths, in addition to storage options, it enables 
you to create an eye-catching spot, no matter where you choose to place it.

ΝΑΤRΟΝ
Pastel color for a fresh 

and youthful look!
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Η σύνθεση τοίχου του καθιστικού Gravity, συνδυάζει διαχρονικά υλικά, 
όπως το μάρμαρο και το ξύλο, ενώ οι πινελιές χρωμάτων δίνουν την 
ένταση που χρειάζεται!
Ο σχεδιασμός του είναι οριζόντιος και λιτός.Το ξύλο, που παραμένει 
σταθερή αξία και συνυπάρχει αρμονικά με πολλά υλικά, καθώς και τα 
έντονα χρώματα, έρχονται και «φοντάρουν» στο μάρμαρο προσθέτοντας 
πολυτέλεια στο τελικό αποτέλεσμα. Η θερμοδομημένη επιφάνεια τύπου 
μάρμαρο, αποτελεί εξαιρετική επιλογή, αφού δεν στερείται σε εμφάνιση 
και αίσθηση σε σχέση με το κλασσικό μάρμαρο. Συνδυάζεται άψογα με τον 
καναπέ Kovil και με πολυθρόνα τύπου Stone σε έντονους χρωματισμούς, 
δημιουργώντας ένα άκρως μοντέρνο περιβάλλον.

The wall composition of Gravity living room combines timeless materials 
such as marble and wood, while the vivid colors give the dynamism you 
need!
Its design is horizontal and simple. The wood, adds value to the composition 
and coexists harmoniously with other materials, as well as the intense 
colors in front of the marble, create an interesting decorative approach.
The thermo structure melamine finish which looks and feels exactly like 
marble, is stunning and exquisite, an absolutely excellent choice that offers 
the best of both worlds — the high class, modern style of marble with the 
many benefits of melamine. It is perfectly combined with the Kovil sofa and 
Stone armchair in bright colors, creating a highly modern environment.

GRAVITY
Gravity living room 

will never stop 
impressing!
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Η πολυθρόνα Stone συνδυάζει το άψογο design με 
την άνεση. Ο μεταλλικός σκελετός της καθώς και ο 
κυρτός σχεδιασμός της πλάτης , αποτελούν δύο βασικά 
χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να αναπαύεστε, 
ενώ παράλληλα προσφέρουν καλαισθησία και design 
ενισχύοντας το στυλ στο χώρο σας. 
Δυνατότητα επιλογής χρώματος και υφάσματος.

The Stone armchair, combines impeccable design with com-
fort. Its curved back convex design and the metal skeleton, 
are two key features that offer a sturdy and restful experience 
as well as  elegance and design that enhance the style in 
your space.
Wide range of colors and fabrics.
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Απλό, λιτό και… ιδιαίτερο! Οι αποχρώσεις του γκρι μπορούν πολύ εύκολα 
να προσδώσουν μία “ψυχρή” νότα στο χώρο αλλά με την ίδια ευκολία να 
τον ζεστάνουν. Οι αντιθέσεις της σύνθεσης καθιστικού Grotto ποικίλουν. 
Από μοντέρνο μέχρι γοητευτικά σοβαρό, ήρεμο και γαλήνιο ή έντονο και 
ζωηρό. Οι επιτοίχιες συνθέσεις, άλλοτε οριζόντιες και άλλοτε κάθετες, 
εξυπηρετούν κάθε ανάγκη σας, ενώ η κόκκινη πινελιά δίνει ακριβώς την 
ένταση και τη ζεστασιά που χρειάζεται ο χώρος.
Παράλληλα η επένδυση στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, δίνει ένα 
διακριτικό contrast τονίζοντας το σημείο. Τα τραπεζάκια του καφέ, 
σε διαφορετικές αποχρώσεις συμπληρώνουν τη σύνθεση καθιστικού, 
ενώ η μεταλλική ραφιέρα χαρίζει ένα πιο industrial στυλ. Το concept 
ολοκληρώνεται με έναν άνετο γωνιακό καναπέ από τη συλλογή της Centro 
σε γκρι αποχρώσεις.

Plain, simple and … unique! Shades of gray can create a warm scheme 
as easily as a cool one; it can channel edgy modern and charming 
sophisticated; be calm and soothing or vivid, lively and energetic.
Wall-mounted compositions, horizontal or vertical, serve your every need, 
while the red wall composition gives just the intensity and warmth the space 
needs.
At the same time, the lining on the back of the TV gives exactly the 
contrast it needs, highlighting the spot. The coffee tables in different 
shades complement the living room, while the metal shelving unit offers a 
more industrial style. A comfortable corner sofa from Centro’s collection 
completes the look.

GROTTO
Plain, simple
and … unique!
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Οι επιτοίχιες συνθέσεις, άλλοτε οριζόντιες και 
άλλοτε κάθετες, εξυπηρετούν κάθε ανάγκη σας.

Wall-mounted compositions, horizontal or verti-
cal, serve your every need.
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Όταν η χαλάρωση συνεργάζεται αρμονικά με την πρακτικότητα και η 
αισθητική με την αποθήκευση. Ο συνδυασμός διαφορετικών διαστάσεων 
σε μήκος και ύψος, προσδίδουν έναν μοναδικό χαρακτήρα στο καθιστικό 
σας. Τα στοιχεία ακουμπούν μεταξύ τους, δημιουργώντας οριζόντιους 
όγκους που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.
 Στον ανάλαφρο μπουφέ το ξύλο συνεργάζεται αρμονικά με τις λείες 
επιφάνειες και σε συνδυασμό με τα ουδέτερα χρώματα, το καθιστούν 
ως την ιδανική επιλογή για κάθε σαλόνι. Στη σύνθεση τοίχου, τα δύο 
διαθέσιμα συρτάρια 45 και 60 εκατοστών, κάτω από την τηλεόραση, 
καθώς και οι μηχανισμοί ανάκλισης, πολλαπλασιάζουν τη λειτουργικότητα 
του επίπλου.

When aesthetics meet functionality you have the ultimate combination for 
relaxation. Give a unique touch to your living room, by combining different 
lengths and heights. The elements give a unique touch to your living room, 
creating horizontal blocks tailored to your needs. On the lightweight buffet, 
we find wooden and smooth surfaces harmoniously coexisting. An ideal 
choice for every living room, especially when combined with neutral colors.
The wall unit is equipped with two drawers below the TV, 45cm and 60cm in 
depth/length respectively. Those two drawers, along with the tilting mecha-
nisms extend the functionality level of the furniture.

NATURE

When aesthetics meet 
functionality!
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Συνδυάστε αρμονικά κάθετα και οριζόντια στοιχεία και δώστε ισορροπία 
στον χώρο σας. Μια σύνθεση που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει κάθε 
ανάγκη και να ταιριάξει σε οποιοδήποτε καθιστικό. Συνδυάζει αρμονικά 
τα κάθετα και τα οριζόντια στοιχεία του, προσδίδοντας ισορροπία στον 
χώρο σας. Αποτελείται από κάθετα ντουλάπια που προσφέρουν άπλετο 
αποθηκευτικό χώρο, τα οποία συνδέονται ανάλαφρα από μία εταζέρα 
/βιβλιοθήκη. Ταυτόχρονα, το χαμηλό έπιπλο έχει διπλό χαρακτήρα, 
ως έπιπλο τηλεόρασης, αλλά και ως επιπλέον αποθηκευτικός χώρος, 
χάρη στα συρτάρια και τις πόρτες στο κάτω μέρος του. Διαθέσιμο σε 
ένα άκρως μοντέρνο γκρι χρωματισμό και με μια μοναδική υφή, που 
προσομοιάζει αυτή του τσιμέντου.

Balance your space, by combining vertical and horizontal elements.
A furniture designed to cover every need and fit in any living room.
It perfectly combines its horizontal and vertical elements, thus balancing the 
room up. It consists of vertical cabinets that offer plenty of storage space 
and seamlessly tie together with a rack. At the same time, the bottom piece 
can be used either as a TV stand, or as additional storage space, thanks to 
the bottom drawers and doors. It is available in a trendy and contemporary 
grey color with a unique texture that resembles that of the cement.

LAND
Balance 

your... space!
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Κάθετα ντουλάπια που προσφέρουν άπλετο αποθηκευτικό χώρο.
Vertical cabinets that offer plenty of storage space.
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Τίποτα δεν ζεσταίνει το χώρο περισσότερο από το ξύλινο στοιχείο. 
Δημιουργήστε ένα καθιστικό φιλόξενο, με ιδιαίτερο σχεδιασμό και πάνω 
απ’ όλα λειτουργικό με αναρτώμενα κουτιά γυαλιστερής επιφάνειας αλλά 
και χρήσιμα ράφια με πλάτες σε απόχρωση ξύλου. 
Πρωταγωνιστής της σύνθεσης η τραπεζαρία τύπου Forest, με σκελετό 
από μασίφ ξύλο και επιφάνεια από γυαλί, η οποία συνδυάζεται ιδανικά 
με καρέκλες τύπου Wave plus, με σκελετό από μασίφ ξύλο με λευκό 
και διάφανο κάθισμα. Το καθιστικό ολοκληρώνει μια cozy γωνία που 
δημιουργείται από μια πολυθρόνα και ένα πρακτικό, περιστρεφόμενο 
τραπέζι με τσιμεντένια βάση, τύπου Urban.

Nothing exudes elegance like the richness of wood. Create a warm and 
welcoming living room with a combination of glossy cabinets and shelves in 
wood finishes which above all will be functional. 
The Forest dining room is the leading theme, with solid wood frame and 
glass surface, ideally suited with Wave plus chairs in solid wood frame and 
white or transparent seat. The living room is complete with a cozy corner, an 
armchair and an Urban practical rotating table with a cement base.

WOOD

The elegance and the 
richness of wood!
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centro_kitchen

centro.home.furnitures

www.centrokitchen.gr

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

Features & services

Μeasurement of your 
space.

Design by experienced 
designers. 

Dismantling service. Transportation & installation.

5 year warranty. After sales service.
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