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...αντί 130/70 που χρησιμοποιείται 

στην ελληνική αγορά. 

Η αναλογία αυτή δίνει στο ύφασμα 

υψηλή πυκνότητα, ομοιόμορφη 

υφή και υψηλή αντοχή. 

Επίσης να αναφέρουμε 

ότι το percale ύφασμα 

που χρησιμοποιούμε 

είναι κατασκευασμένο από αμιγώς 

combed cotton κλωστές, 

οι κλωστές αυτές προέρχονται 

από το ίδιο φυτό αλλά υφίστανται 

μια επιπλέον επεξεργασία 

για να γίνουν πιο μαλακές, 

πιο ανθεκτικές και πιο λείες.

Διαθέτουμε 
το μοναδικό 
percale ύφασμα 
της αγοράς 
που είναι 
κατασκευασμένο 
από 200 κλωστές 
σε αναλογία 
στημονιού/ υφαδιού 
110/90... 

Το Percale ύφασμα 
αναπνέει τέλεια 
με αποτέλεσμα να μας 
παρέχει ένα δροσερό ύπνο 
στις ζεστές νύχτες 
και ζεστό τις κρύες.
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Εκεί που πρέπει να σταθούμε όμως είναι 

στο super satin 300 κλωστών ύφασμα το οποίο 

είναι εξαιρετικά απαλό, ιδιαίτερα πυκνό και 

λεπτό - κατασκευασμένο από 60άρι νήμα. 

Η τέλεια υφή του μας δίνει την δυνατότητα 

να τυπώσουμε με ακρίβεια και εξαιρετική απόδοση 

σχέδια με ιδιαίτερες λεπτομέρειες και να έχουμε 

μια  μοναδική luxurious συλλογή.

Τα σατέν υφάσματα 
που χρησιμοποιούμε 
είναι 210 και 300 κλωστών, 
και στις δυο κατηγορίες έχουμε 
ένα μαλακό στην αφή ύφασμα 
που διαθέτει μια ανεπαίσθητη 
ευγενή λάμψη. 
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Εντυπωσιακά και περίτεχνα όπως είναι 

φοριούνται άνετα τόσο ως ρούχο 

στις εξωτερικές μας εμφανίσεις όσο 

και ως lounge wear για εκείνες 

που η αισθητική και η κομψότητα 

αποτελεί τρόπο ζωής.

Επηρεασμένη από 
την ιαπωνική κουλτούρα 

η Ευρώπη εισάγει 
το κιμονό στο χώρο 

της ένδυσης.
Η μεγαλοπρέπεια και 

η πρωτοτυπία των σχεδίων 
τους ξεπέρασαν τα ασιατικά 

σύνορα και έγιναν μόδα 
στις μεγαλύτερες πασαρέλες 

του κόσμου.
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FEEL YOUNG
Μια σειρά σχεδιασμένη 
για τους νέους 
ή για αυτούς που 
αισθάνονται νέοι!
Μονοχρωμίες, 
mix & match, 
pop δροσερά 
σχέδια!
Μια προσπάθεια, που ξεκίνησε πριν

από μερικά χρόνια και συνεχίζει 

με μεγάλη επιτυχία, να αγγίξουμε 

το νεανικό κοινό που προτιμά 

πιο απλές γραμμές, έχει Pop διάθεση 

και έχει άποψη για τον χώρο που ζει!

Σε αυτήν την κατηγορία 

δεν θα σταθούμε στο ύφασμα 

που είναι ένα τίμιο, καθαρό βαμβάκι 

150 κλωστών αλλά 

στο γεγονός ότι...

...σχεδόν όλα 
τα προϊόντα 
αυτής της σειράς 
(εξαιρούνται τα 
LEYLA & COLTON) 
ράβονται πλέον 
από την δική μας 
ομάδα παραγωγής 
πράγμα που μας δίνει 
την δυνατότητα 
του απόλυτου 
ποιοτικού ελέγχου.



...και να σημειώσουμε εδώ ότι είναι η 

μόνη με αυτό το βάρος στην αγορά. 

Το εσωτερικό γέμισμα είναι από 

υποαλλεργικό υλικό 3D hollowfiber 

βάρους 300gr/m². 

Και τα δύο υφάσματα έχουν περάσει 

από διαδικασία “prewashed” 

(πρόπλυση) για να 

κρατάνε αναλλοίωτα τα χρώματα.

Κουβερτοπάπλωμα 
δύο όψεων, 
η μία από ύφασμα 
βελούδινης υφής 
και αίσθησης βιζόν 
από 100% polyester 
mink velvet βάρους 
220gr/m² 
και ή άλλη από 100% 
polyester sherpa 
βάρους 210gr/m²...

Είναι ζεστό, 
μεγάλης αντοχής, 
εύκολο στη χρήση 
που χαρίζει 
πολυτέλεια στο χώρο.
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Υπέροχη βελούδινη αίσθηση, raschel quality, 650gr/m2. 

Εξαιρετική κουβέρτα με υπέροχη βελούδινη αίσθηση 

που δεν δημιουργεί ηλεκτρισμό παρά την συνθετική 

της ποιότητα.  Οι κουβέρτες μας είναι κατασκευασμένες 

με την σύγχρονη  raschel quality μέθοδο σύμφωνα 

με την οποία δημιουργείται ένα ισχυρό πλέγμα που 

δημιουργεί μια σταθερή, ομοιόμορφη πυκνότητα και 

κρατά σφιχτά το πέλος ώστε να μην υπάρχει καμία 

πιθανότητα να αφαιρείται κατά την διάρκεια 

της χρήσης.

Οι raschel quality 
κουβέρτες είναι 
γνωστές για την πυκνή, 
στιβαρή πλέξη, 
την εξαιρετική τους 
απόδοση στη θερμότητα 
λόγω της πυκνότητας 
του πέλους και το γεγονός 
ότι αναπνέουν λόγω του 
πλέγματος του στημονιού. 

Παραμένουν αναλλοίωτες, αφράτες και μαλακές 

όσες φορές και να πλυθούν χωρίς 

να χάσουν την φόρμα τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα raschel quali-

ty υφάσματα τα προτιμούν ιδιαίτερα στην 

κατασκευή των αθλητικών ρούχων επειδή 

επιτρέπουν το σώμα του αθλητή να αναπνέει 

κατά την διάρκεια της άσκησης.
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Οι νέες μας προσθήκες 
είναι ριχτάρια πιο μαλακά, 

πιο ελαφριά, με πιο απαλή αίσθηση 
που χρησιμεύουν για μια διακόσμηση 

πιο χαλαρή, πιο καθημερινή,
πιο εναλλακτική πιο μοντέρνα!

Αγαπημένος χώρος σπιτιού!! 

Εδώ που πρέπει να συνδυάσουμε την ποιότητα, την άνεση 

και την αισθητική!! Είναι ο χώρος που χαλαρώνουμε, 

ξεκουραζόμαστε, συνυπάρχουμε με την οικογένεια μας 

και φυσικά υποδεχόμαστε τους φίλους μας!! 

Τα τελευταία χρόνια κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια 

να εμπλουτίσουμε την συλλογή μας, 

με προϊόντα διαφορετικής υφής, σύνθεσης, 

διάστασης και αισθητικής. 

Είναι προϊόντα  που έχουν πολλαπλές χρήσεις, 

είναι ζεστά, ελαφριά, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής

και εξαιρετικά προσιτές τιμές!
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Να αναφερθούμε σε μια καινοτομία που 

κάνει δυναμική είσοδο στον χώρο του 

σπιτιού και δεν είναι άλλο από το futon. 

Εμπνευσμένα από το ιαπωνικό παραδοσιακό 

στιλ τα futon είναι μακρόστενα καπιτονέ 

καλύμματα που χρησιμεύουν σαν στρώμα 

για τους καναπέδες ή σαν διακοσμητικά run-

ner κρεβατιού. Φέτος έχουμε εμπλουτίσει 

την συλλογή μας με 4 φανταστικά σχέδια 

futon διπλής όψης που από την μια όψη 

έχουμε μονόχρωμο βελουτέ ύφασμα 

σε 4 εκπληκτικά, μοντέρνα χρώματα και 

από την άλλη έχουμε 4 υπέροχα εμπριμέ 

γεωμετρικά και floral σχέδια (δημιουργίες 

του σχεδιαστικού μας τμήματος). Όλα είναι 

στολισμένα με φούντες στις 4 γωνίες, 

με πονταρισιές σε όλη την επιφάνεια 

απ’όπου προεξέχουν μικρές φουντίτσες  

που το διακοσμούν τέλεια και με 

μονόχρωμο βελούδινο ρέλι περιμετρικά. 

Συνοδεύονται από τα αντίστοιχα 

διακοσμητικά τους μαξιλάρια.

Ένα futon μπορεί πραγματικά 
να μεταμορφώσει 

τον καναπέ και να προσδώσει 
στον χώρο μια εκπληκτική 

αίσθηση πολυτέλειας, 
κομψότητας και υψηλής 

αισθητικής.
Φυσικά αποτελεί και μια 

τέλεια προστασία 
για τον καναπέ μας.
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Tο Fleece ήρθε να αντικαταστήσει 
την κλωστή από το μαλλί 

του προβάτου. 
Τα Fleece υφάσματα είναι χνουδωτά, 

ζεστά, μερικώς αδιάβροχα, 
ελαφριά και ανθεκτικά.

Τα υφάσματα που 
κατασκευάζονται 
από την ίνα αυτή 
είναι αφράτα, 
εύκαμπτα 
με απαλή αίσθηση 
θαλπωρής 
και ύφος 
που δηλώνει 
κομψότητα 
και πολυτέλεια.

Tα χαρακτηριστικά της Chenille 

ίνας είναι ότι είναι παχιά με αδρό, 

χνουδωτό φινίρισμα και εξαιρετικά 

απαλή και μαλακή αίσθηση.
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Δεν τσαλακώνουν, δεν χάνουν την φόρμα τους και έχουν πολύ μαλακή 

εμφάνιση και αίσθηση. Κατάλληλα για μια διακόσμηση πιο χαλαρή, 

πιο καθημερινή με θαλπωρή, ζεστασιά και casual κομψότητα. 
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Παραμένουμε στον ίδιο χώρο 

για να αναφερθούμε στην τεράστια συλλογή 

από διακοσμητικά μαξιλάρια και runner 

που είναι η πιο σύγχρονη τάση της μόδας.

Ακόμα και στην πιο κλασική σειρά υφαντών 

ριχταριών που έχουμε χρόνια τώρα στην συλλογή 

μας έχουμε να αναφέρουμε μια καινοτομία: ριχτάρια 

με σχέδιο «οθόνη», αυτό σημαίνει ότι 

το σχέδιο
 δεν επαναλαμβάνεται αλλά 

όλο το ριχτάρι είναι ένα θέμα 
σαν πίνακας ζωγραφικής.

Μεγάλη ποικιλία 
σε υφάσματα, τεχνικές, 

κεντήματα, απλικέ, 
κρόσσια, φούντες 

και κάθε λογής στολίδια 
που μεταμορφώνουν  
ένα απλό μαξιλάρι 

σε ένα μικρό 
διακοσμητικό 
έργο τέχνης.
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Για τα άπλυτα, για τα παιχνίδια, 

για τα καλλυντικά, για το ψωμί, 

τα φρούτα, για κασπώ και πολλές άλλες 

χρήσεις αρκεί να έχετε φαντασία!

Προσδίδουν στο χώρο μια πινελιά 

μοντέρνας αισθητικής.
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Ιδανικά για όλους 
τους χώρους 
του σπιτιού: 

κρεβατοκάμαρα, 
σαλόνι, μπάνιο, κουζίνα, 

παιδικό δωμάτιο.
Μεγέθη που 

καλύπτουν όλες 
τις ανάγκες 

αποθήκευσης 
ή διακόσμησης...

Νέα εμφάνιση και τα καλάθια.

Υπέροχα ψάθινα και βαμβακερά καλάθια 

κατάλληλα τόσο για χρήση 

όσο και για διακόσμηση. 



Η νέα μεγάλη τάση!

Τα φυσικά υλικά έχουν πλέον την τιμητική τους 

και αποτελούν μεγάλη τάση στην διακόσμηση.

Ένα από αυτά είναι η JUTE (ΓΙΟΥΤΑ). Η jute είναι 

φυσική ίνα από τον φλοιό του φυτού jute. 

Είναι μακριά, μαλακή ίνα που μπορεί να κλωστεί 

σε χονδρές δυνατές κλωστές και φτιάχνονται από 

αυτήν κυρίως σχοινιά και σπάγκοι.

Τα είδη από jute που έχουμε κυρίως συνηθίσει να 

βλέπουμε είναι χαλιά, καλάθια, σουπλά, σουβέρ 

και διάφορα διακοσμητικά αντικείμενα.

Δεν θα μπορούσαν λοιπόν να λείπουν από την 

συλλογή μας τα είδη από jute!
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Υπέροχα χαλιά, καλάθια 
και σουπλά σε διάφορες 

διαστάσεις είτε στο 
φυσικό χρώμα της jute 

(γνωστή και ως χρυσή ίνα) 
ή βαμμένα σε διάφορα 
χρώματα και σχέδια ή 
ακόμα και σε μίξη με 
άλλα υλικά όπως το 

βαμβάκι.
Το αποτέλεσμα που μας δίνει η χρήση αυτού του υλικού είναι 

μοναδικό! Τα είδη από jute πέρα από την χρηστική τους ιδιότητα 

είναι μια μοντέρνα πρόταση διακόσμησης που εξυπηρετεί 

απόλυτα την σύγχρονη τάση της διακόσμησης «χρηστική 

αισθητική»:  καλλιτεχνική έκφραση και χρηστική σκοπιμότητα, 

το χρηστικό αντικείμενο γίνεται έργο τέχνης και το αντίστροφο, 

γι’ αυτό και δεν μας εκπλήσσει να δούμε ένα χαλί ή ένα σουπλά 

στον τοίχο σαν wall deco δίνοντας στον χώρο ένα στιλ εξωτικό. 



Μια κατηγορία που επίσης 

μπορεί να μας κάνει περήφανους 

γιατί παράγεται εξολοκλήρου 

από την ΚΕΝΤΙΑ.  Υπέροχα, δροσερά, 

μοντέρνα σχέδια από το σχεδιαστικό 

μας τμήμα που τυπώνονται digital 

στο χώρο μας σε εκπληκτικό 

Panama duck ύφασμα. 

Το PANAMA DUCK μεικτό 

(βαμβάκι – polyester) ύφασμα, 

γνωστό και ως καμβάς, είναι 

ένα συμπαγές, στιβαρό ύφασμα 

που έχει υφανθεί με δύο κλωστές 

στο στημόνι αντί για μία και 

μία κλωστή στο υφάδι, αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα 

να δημιουργηθεί ένα στιβαρό, 

ανθεκτικό ύφασμα αλλά συνάμα 

ελαφρύ και με απαλή αίσθηση.

Το PANAMA DUCK χρησιμοποιείται 
κυρίως σαν ύφασμα βάσης 

για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.
Το χρησιμοποιούμε κυρίως 

για τραπεζομάντηλα 
και διακοσμητικά μαξιλάρια.
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Νέες ιδέες, νέα προϊόντα! 
Πέρα από την βασική συλλογή 
από προίκες και είδη 
για το βρεφικό δωμάτιο αξίζει 
να σταθούμε σε ορισμένα 
νέα είδη που τα εντάσσουμε 
στην συλλογή μας.

Χαλάκια για βρεφικό παιδικό δωμάτιο
• Βαμβακερά και ελαφριά για εύκολη χρήση 

   και αποθήκευση,

• Αντιολισθητικά, λόγω της ειδικής μεμβράνης latex 

   που έχει, για να απολαμβάνουν άφοβα τα παιδιά 

   το παιχνίδι τους.

• Ωραία & πρωτότυπη ιδέα και δώρο βάπτισης,

• Πολύ καλή τιμή!

Μοντέρνες προστατευτικές πάντες κούνιας 
που αποτελούνται από μεμονωμένα 
μαξιλαράκια που μπορούν στην διάρκεια 
να χρησιμοποιηθούν ως διακοσμητικά 
μαξιλάρια ή μαξιλάρια δαπέδου.

Υπέροχα διακοσμητικά μαξιλαράκια 

που είναι ταυτόχρονα και παιχνίδια 

μαλακά, αφράτα και εντελώς 

ακίνδυνα για τα βρέφη και τα παιδιά. 

Χαλάκια – μαξιλάρες παιχνιδιού 

σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 

από το σχεδιαστικό και παραγωγικό 

τμήμα της εταιρίας μας. 

Είναι βαμβακερά με γέμισμα 

υποαλλεργικής βάτας και στολισμένα 

περίτεχνα ώστε να ικανοποιούν 

πέρα από την ανάγκη και την 

αισθητική κάθε πελάτη μας.



Από το 1977 έως και σήμερα η ΚΕΝΤΙΑ, με σταθερά και σίγουρα 
βήματα, έχει εξελιχθεί σε πρωτοπόρο της κατηγορίας της και έχει 

εδραιωθεί ως ένα Brand συνώνυμο της Ποιότητας και της Αισθητικής. 
Όλα αυτά τα χρόνια, η εξέλιξη ήταν και είναι κομμάτι του DNA μας 

καθώς το βλέμμα μας κοιτάζει πάντα μπροστά. 

Νοιαζόμαστε ΚΕ για το περιβάλλον!

Βιώσιμο περιβάλλον και αξίες ΚΕΝΤΙΑ

Πέρα από τη διαχρονική αξία της Ποιότητας που προσφέρουμε στους καταναλωτές μας και την έμφαση 

που δίνουμε στην Καινοτομία, η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι εξίσου 

σημαντικοί πυλώνες των δράσεων και της εταιρικής μας κουλτούρας. 

Γιατί το ΚΕ της ζωής μας δεν αφορά μόνο το σπίτι μας. Αφορά το ευρύτερο και μεγαλύτερο σπίτι όλων 

που είναι ο κόσμος που ζούμε εμείς και που θα ζήσουν τα παιδιά μας.

ΚΕ Ποιότητα  ΚΕ Αισθητική ΚΕ Καινοτομία
ΚΕ Ελληνικής Κατασκευής

ΚΕ  Ποιότητα ζωής!



Οι στόχοι μας για το μέλλον.

Με τον ίδιο σεβασμό που αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας, 

αντιμετωπίζουμε και το Περιβάλλον. 

Έτσι, κάνουμε τα πάντα ώστε το αποτύπωμά μας 

να μειώνεται γρήγορα και σταθερά:

Άμεσο όφελος για το Περιβάλλον, με την 
πρώτη φάση* των Νέων Οικολογικών 
συσκευασιών μας:

   6 λιγότεροι τόνοι πλαστικού ετησίως 
   13 λιγότεροι τόνοι χαρτιού ετησίως

* Έχουν ήδη επανασχεδιαστεί οι συσκευασίες των Σεντονιών & 

Παπλωματοθηκών Versus και Flannel, των Ριχταριών και των 

Σεντονιών ΒΕΒΕ Λίκνου & Κούνιας. Και έχει προγραμματιστεί ο 

σταδιακός επανασχεδιασμός όλων των υπόλοιπων συσκευασιών.

   Απώτερος στόχος η ολοκληρωτική εξάλειψη
   πλαστικού έως το 2025.

Όλα τα παραπάνω είναι η δέσμευσή μας προς τους εργαζόμενους μας, 

προς τους καταναλωτές και είναι η δέσμευσή μας προς το Περιβάλλον 

που θέλουμε να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. 

ΚΕ αυτό, είναι υπόσχεση.

Η φιλοσοφία των νέων συσκευασιών ΚΕΝΤΙΑ

Η φιλοσοφία, οι αξίες και η έμφασή μας στην τελειότητα, 
τον σχεδιασμό και την ποιότητα μένουν διαχρονικά ίδιες. 

Αλλάζουμε όμως ό,τι μπορεί να αλλάξει και να κάνει 
τη διαφορά στο Περιβάλλον. Έτσι, οι νέες μας συσκευασίες 

είναι 100 % ανακυκλώσιμες, 100% επαναχρησιμοποιούμενες 
& χρηστικές και με Ζero Waste λογική αποτυπώματος.

100% 

100% 

Re-Cyclable

KE

KE
Re-Usable

Zero Waste

KENTIA. To KE της ζωής σου!

Κάθε χαρτί που χρησιμοποιείται πλέον στις νέες 

συσκευασίες, προέρχεται από πιστοποιημένα 

ανακυκλωμένα χαρτιά.



Το ΚΕ της ζωής σου.


