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The Spice Routes
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Κάθε εποχή που αλλάζει τη χαρακτηρίζει μια δική της 
πορεία. Έχει τη δική της καθημερινότητα, 

οι αισθήσεις αιχμαλωτίζουν μυρωδιές, γεύσεις, 
γνώριμους ήχους και συναισθήματα. 

Όλα αυτά τα συλλέγουμε μέσα μας, και με τον καιρό, 
γίνονται μνήμες.

Ό,τι έχουμε ζήσει και έχει περάσει δεν ξεχνιέται. 
Κάποια στιγμή, με κάποια μικρή αφορμή όλα αυτά

τα ξαναζούμε με τη φαντασία μας.
 

Ένα φανταστικό ταξίδι ξεκινάει και όσα είχαμε 
αποθηκεύσει στο σεντούκι της ψυχής μας 

ζωντανεύουν ξανά. Ποτέ όμως δεν είναι τα ίδια, 
γιατί ούτε εμείς μένουμε οι ίδιοι. 

Έτσι, κάθε μνήμη που επιστρέφει την ξαναζούμε
με μια νέα ματιά, ανανεωμένη και τότε το παλιό γίνεται 

καινούργιο και ξαναγεννιέται.

Με μια τέτοια διάθεση, δημιουργήθηκε η καινούργια 
συλλογή της ΚΕΝΤΙΑ για τον Χειμώνα που έρχεται.

Ένα πολύ δυνατό trend των τελευταίων σεζόν 
που επικρατεί παγκοσμίως είναι αυτό ακριβώς. 

Η αναβίωση του παλιού με νέα ματιά, η μίξη ήχων, 
χρωμάτων και γεύσεων και η δημιουργία

νέων αναπάντεχων συνδυασμών που κανείς 
δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μπορούν να υπάρξουν 

και να υιοθετηθούν!

Κάπως έτσι το δημιουργικό τμήμα της ΚΕΝΤΙΑ σε μια 
δύσκολη για όλους περίοδο πήγε ένα βήμα μπροστά 

και ανακάτεψε, μνήμες, χρώματα, γεύσεις και αρώματα 
και παρουσιάζει μια συλλογή γεμάτη εναλλαγές, 

εντάσεις και νέες προτάσεις για όλο το σπίτι.

Αφεθείτε και ταξιδέψτε σε κάθε γωνιά του σπιτιού 
με ΚΕΝΤΙΑ!   

Γ ν ω σ τ έ ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς  π ο υ  ο δ η γ ο ύ ν  σ ε  ν έ ο υ ς  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ς



Η επιλογή της κύριας χρωματικής παλέτας 
της ΚΕΝΤΙΑ για τον Χειμώνα προέκυψε από 
γνωστές και χαρακτηριστικές γεύσεις που 

προκύπτουν είτε από μίξη πολλών συστατικών 
ή από χαρακτηριστικές ατόφιες γεύσεις σπάνιων 

δώρων της φύσης.

Το κόκκινο της Πάπρικας που δίνει ένταση και   
ζεστασιά, το φωτεινό κίτρινο της Mουστάρδας 

που όταν τη συνδυάσεις με μέλι μαλακώνει 
και γλυκαίνει τον ουρανίσκο.

Τέλος, δύο πολύτιμα και δυσεύρετα συστατικά 
όπως το ορυκτό μπλε Aλάτι της Περσίας 

και η μοναδική Τρούφα, χάρισαν στην ΚΕΝΤΙΑ 
άλλες δύο αποχρώσεις.

  Μια τόσο δυναμική και με προσωπικότητα 
χρωματική παλέτα συνάντησε και παντρεύτηκε 

με μοναδικά μοτίβα διαφορετικού ύφους 
και εποχών.

Τα σχέδια και οι χρωματικοί συνδυασμοί που 
παρουσιάζονται στη Χειμωνιάτικη συλλογή της 
ΚΕΝΤΙΑ ίσως κάποτε να φαίνονταν αταίριαστα 

μεταξύ τους και να μην μπορούσαν 
να σταθούν στο ίδιο ράφι.

 
Όλα όμως μπορούν να συνυπάρξουν μεταξύ 

τους αν ανακατέψεις τα υλικά με προσοχή 
σε σωστές δόσεις και με διάθεση 

να προτείνεις κάτι καινούργιο.



PANTONE FOR GOOD.... COLOR

PANTONE και  ΚΕΝΤΙΑ, μια συνεργασία που δυναμώνει 
και δίνει ζωή στα χρώματα.

Όπως σε κάθε συλλογή, τα χρώματα που υιοθετεί και λανσάρει η ΚΕΝΤΙΑ 
μεταφράζονται σε χρώματα και υψηλής ποιότητας προϊόντα PANTONE.

SWEET PAPRIKA, HONEY MUSTARD, PERSIAN SALT, WILD TRUFFLE.
Κάθε ονομασία μοναδική όπως και οι αποχρώσεις της. 

Τέσσερα χρώματα που το καθένα έχει τη δική του δυναμική και χαρακτήρα.
Αποχρώσεις εμπνευσμένες από τη φύση, 

επικυρωμένες από την PANTONE με την υπογραφή της ΚΕΝΤΙΑ.  



Η μοναδική εμπειρία όταν κάτι πικάντικο μπορεί
να σε γλυκάνει. Αυτό το κίτρινο που δεν σε τυφλώνει 

αλλά σε ζεσταίνει. Το HONEY MUSTARD κίτρινο της συλλογής 
έχει αυτή ακριβώς την ιδιότητα όπου εμφανίζεται 

στα σχέδια της καινούργιας συλλογής της ΚΕΝΤΙΑ.

Απαλές εντάσεις, ζεστές αποχρώσεις και patterns με 
αισθητική Άπω Ανατολής, με κομψά φλοράλ με λεπτομέρειες 

που ξαφνιάζουν αλλά και πιο μίνιμαλ retro φλοράλ 
και γραμμικές προτάσεις.

Γεωμετρίες και ρίγες όπως πάντα δίνουν το παρόν 
σε ζεστές αποχρώσεις του κίτρινου, του καφέ, του καμηλό 

και του πορτοκαλί.  Τέλος αναπάντεχες πινελιές του πράσινου 
και του ροζ  που οι τελευταίες χρωματικές τάσεις 

τα θέλουν να  μπλέκονται μαζί. 

Winter Bloom
Η τάση του floral εξακολουθεί και ανθίζει. 

Το must pattern των τελευταίων σεζόν 
παραμένει φρέσκο και αγαπημένο. 

Σε έθνικ ή γραμμική απόδοση τα ανθισμένα 
μοτίβα αντέχουν στον χρόνο και είναι trendy! 
New entry και πολύ δημοφιλές στα υφάσματα 

είναι το μικρό γραμμικό floral.  

H
O

N
E

Y
 

M
U

S
T

A
R

D
.



On the Line
Διαδρομές χρώματος, ευθείες, αυστηρές 
και πολύχρωμες. Ευθείες που τέμνονται 

και δημιουργούν καρό αλλά και μοναδικές 
πλέξεις, χρώματα, υφές, όλα σε αρμονία, 

ισσοροπία και minimal γεωμετρία. 
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Χρώμα αρχοντικό, διαχρονικό και άκρως 
χειμωνιάτικο. Όπως η  δυνατή ένταση  

της πάπρικας που δίνει γεύση και χρώμα στο 
φαγητό έτσι και το SWEET PAPRIKA κόκκινο  

δίνει χαρακτήρα και χρώμα στον χώρο.

Τα ethnic patterns αναδεικνύονται μοναδικά 
στις βαθιές ζεστές αποχρώσεις  

του κόκκινου. Όπως επίσης και τα floral,  
από την πιο minimal μοντέρνα εκδοχή τους, 

έως την πιο vintage ρομαντική απόδοσή τους.

Oriental touch of red
Χρυσές λεπτομέρειες, τολμηροί 

χρωματικοί συνδυασμοί και εντάσεις, 
πολυτελείς υφές και απαλό άγγιγμα.

Εντυπωσιακά διακοσμητικά μαξιλάρια 
και γούνινα χαλάκια είναι μερικά 

από τα στοιχεία και υλικά που 
ολοκληρώνουν την Oriental τάση 

που προτείνει η ΚΕΝΤΙΑ αυτή τη σεζόν.
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W a rm &  C h i c
Ζεστές βελούδινες κουβέρτες, flannel σεντόνια και γούνινα χαλάκια.

Προϊόντα μιας άλλης εποχής που έχουν επιστρέψει. Ακόμη όμως κι αν 
θυμίζουν κάτι από παλιά, με μια νέα αντιμετώπιση και τοποθέτηση, 

μπορούν να δώσουν στον χώρο χαρακτήρα και ποιότητα.
Η ποιότητα στον σχεδιασμό και τα υλικά δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα!

I s  the p ink V intage?
The new Vintage. Ροζ και όχι μόνο.  

Έξυπνο Μix & Μatch ρομαντικών στοιχείων 
με μικρές πινελιές έντονων διακοσμητικών 

και παστέλ λεπτομέρειες!
Κάπως έτσι γίνεται σύγχρονο το “παλιομοδίτικο”.

Hot & Soft
Το έντονο SWEET PAPRIKA κόκκινο αλλά και οι soft 

αποχρώσεις του στη νεανική τους εκδοχή.
Χειμωνιάτικα καρό, πουά και ρόμβοι σε ιδιαίτερα χρωματικά 

παντρέματα δημιουργούν επιλογές για όλες τις ηλικίες. 
Κουβερτοπαπλώματα φανελένια, διακοσμητικά μαξιλάρια 

και σεντόνια δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν 
μοναδικά σετ για έναν ζεστό και απαλό ύπνο. 
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Οι μπλε αποχρώσεις του Χειμώνα. 
Το Persian Salt μπλε της ΚΕΝΤΙΑ έρχεται 

να ντύσει μοναδικά τις επιλογές των μοτίβων 
σε όλες τις κατηγορίες της συλλογής.

Στις floral επιλογές, οι αποχρώσεις 
του PERSIAN SALT φέρνουν έναν αέρα 

πολυτέλειας. Από την άλλη, ακόμη και σε 
oriental ethnic μοτίβα οι παστέλ αποχρώσεις 
του PERSIAN SALT δένουν αναπάντεχα και 

αναδεικνύουν τα αντίστοιχα προϊόντα.
Στις γεωμετρικές retro προτάσεις, 
το χρωματικό πάντρεμα του μπλε  

με ζεστές αποχρώσεις του γκρι και του καφέ 
αλλά και οι έντονες πινελιές του κόκκινου 

μεταμορφώνουν μια ψυχρή απόχρωση 
στο απόλυτο χειμωνιάτικο χρώμα.

Blue on B lue
Για πιο ήσυχες και μονόχρωμες 

προτάσεις, μια μεγάλη γκάμα  
της παλέτας των μπλε δίνει  
τη δυνατότητα να ενταχθεί 

το PERSIAN SALT μπλε αρμονικά 
στον χώρο. Από μονόχρωμα 
σεντόνια και κουβέρτες μέχρι 

deco προϊόντα.    

The Blue earth
Ο Ethnic σχεδιασμός σε γήινους συνδυασμούς 

όπως και animal prints μοτίβα σε αποχρώσεις του μπλε με 
έντονες λεπτομέρειες και oriental διακόσμηση, φέρνουν 

με έναν τρόπο τη Γη πιο κοντά στον ουρανό. 



Oldies new Edition
70’s are back! Τα Γεωμετρικά μικρά μοτίβα είναι εδώ και 

καιρό ένα από τα πιο δυνατά trends στο ύφασμα. 
Το κλασικό  και χειμερινό ψαροκόκκαλο αλλά και η πάντα 

αγαπημένη ρίγα. Τα χρώματα πρωταγωνιστούν 
τόσο με ενδιαφέρουσες αντιθέσεις 

όσο και στην πιο tone to tone εκδοχή.
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Το χρώμα της γης. Οι αποχρώσεις της 
τρούφας απ’όπου εμπνεύστηκε η ΚΕΝΤΙΑ 

το earth grey της συλλογής.
Μια ζεστή βάση που μπορεί και αναδεικνύει 

κάθε σχέδιο. Τα Oriental patterns φυσικά  
και εδώ κάνουν την εμφάνισή τους αλλά 

και το μόνο animal print σχέδιο της 
συλλογής που έρχεται να συνδέσει
το απόλυτο trend του καλοκαιριού 

με τη χειμωνιάτικη συλλογή.
Επιπλέον και σε αυτή την απόχρωση 
υπάρχουν νεανικές casual προτάσεις 

με retro αναφορές και αισθητική.
Το γκρι, το καφέ, το πορτοκαλί και όλα 

τα χρώματα που συνδυάζονται μαζί τους 
καταφέρνουν να δώσουν μια νέα υπόσταση

σε ένα neutral χρώμα. 

Τhe Natural inspiration
Υφές, σχέδια, χρώματα εμπνευσμένα από 

τη φύση και το χειμωνιάτικο τοπίο. 
Οι αναφορές στη φύση, τελικά, δεν είναι 

απλά ένα trend που κρατάει ακόμη. 
Είναι τρόπος σκέψης και ανάγκη.

 Το ζωϊκό βασίλειο πρωταγωνιστεί εδώ 
και καιρό στον χώρο του deco και 

της μόδας, επίσης όλα τα floral που 
παραμένουν επίκαιρα. Τέλος όσο πιο 

φυσικά είναι τα υλικά και οι υφές τους τόσο  
το καλύτερο. Το natural έχει επιστρέψει. 
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Sleep on it
Τα γήινα χρώματα σε μια μεγάλη γκάμα 

αποχρώσεων και προϊόντων. 
Η αρμονία της μονοχρωμίας και της 

ομαλής μετάβασης από το ένα χρώμα στο 
άλλο, αλλά και από το ένα υλικό στο άλλο.

Απαλό βαμβάκι, γούνινα χαλάκια και 
μαξιλάρια, βελούδινες κουβέρτες.

Μια μίξη υφών και αποχρώσεων ώστε  
το χειμωνιάτικο σκηνικό του δωματίου  
να είναι χαλαρωτικό και με θαλπωρή.

From Grey to Grey!
Σε κάθε του απόχρωση και παραλλαγή 

το γκρι σαν χρώμα ήταν και θα είναι 
διαχρονικό και αγαπημένο. 

Από το γκρι του άνθρακα μέχρι το ζεστό 
σχεδόν καφέ γκρι, όποια και να είναι 

η επιλογή και όπως και να συνδυαστεί, 
θα αποτελεί μια σύγχρονη και αρμονική 

πρόταση μέσα στον χώρο.W
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Το νεανικό στην ΚΕΝΤΙΑ δεν έχει ηλικία. 
Είναι  άλλη μια επιλογή. Είναι επιλογή σε 

χρώματα και εναλλακτικούς συνδυασμούς, 
είναι η τόλμη να δημιουργήσεις τον χώρο σου  
χωρίς κανόνες σύμφωνα με τη διάθεσή σου. 

Οι “νεανικές” προτάσεις της ΚΕΝΤΙΑ είναι 
πολύχρωμες, με abstract μοτίβα αλλά και πιο 
κλασικά. Οι ρίγες είναι πάντα στο παιχνίδι ενώ 
τα συμπληρωματικά προϊόντα που μπορείς να 

συνδυάσεις είναι μοναδικά.

Τόλμησε το color blocking, διακόσμησε το 
κρεβάτι με περίτεχνα διακοσμητικά μαξιλάρια 

και σπάσε τους κανόνες, όπως πρέπει να κάνει 
κάθε νέος και κάθε ένας που νιώθει νέος!

Creativity Unlimited
Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια 

ούτε κανόνες. Τολμηροί χρωματικοί 
συνδυασμοί και πάντρεμα υφών 

και patterns. H ποικιλία είναι μεγάλη 
και οι επιλογές αμέτρητες!   



The Colorful Grey!
Πώς γίνεται το γκρι να είναι πολύχρωμο; 

Κι όμως μπορεί. Με μια άλλη ματιά και πολύ 
φαντασία, στη νέα συλλογή της ΚΕΝΤΙΑ 

υπάρχουν όλα αυτά τα προϊόντα  
που μπορούν να δώσουν χρώμα και ζωή 

ΚΑΙ στο μονότονο γκρι. 
Ο Paul Frank εξακολουθεί να έχει μια θέση 

στην καρδιά μας και να τον αγαπούν 
όλες οι ηλικίες!   

F
E

E
L

 
Y

O
U

N
G



O
U

R
 

L
I

T
T

L
E

 
B

I
G

 
H

U
M

A
N

S

K
I

D
S

W
E

L
C

O
M

E
 

B
A

B
Y



Η παιδική και η bebe συλλογή της ΚΕΝΤΙΑ 
έχει έντονα χρώματα, επιλογές σε σχέδια 

για όλα τα γούστα και σε ταξιδεύει σε 
φανταστικούς κόσμους από το διάστημα έως 

τη Ζούγκλα και με κάθε λογής όχημα.
Χαριτωμένα ζωάκια του δάσους  αλλά και 
ζωηρά κουταβάκια που περιτριγυρίζονται 

απο χιλιάδες πεταλούδες είναι και αυτά 
πρωταγωνιστές.

Τα χρώματα ακολουθούν και αυτά 
τα trends της εποχής αλλά και της υπόλοιπης 

συλλογής της ΚΕΝΤΙΑ.
Μονόχρωμες και εμπριμέ κουβέρτες, 

διακοσμητικά μαξιλάρια αλλά και χαλάκια 
ολοκληρώνουν την παιδική συλλογή. 

Πλέον υπάρχουν πολλές επιλογές 
για να δημιουργηθεί ένα παιδικό δωμάτιο 

με χαρακτήρα και φαντασία. 

Vroom and Go!
Διαστημόπλοια, φορτηγά και αγωνιστικά 

αυτοκινητάκια, διαχρονικό trend στα παιδικά 
όπως και τα μοδάτα ζώα της ζούγκλας! 

Κίτρινο και μπλε αλλά και γκρι, τα χρώματα 
που πρωταγωνιστούν και στην παιδική μόδα.  
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Τhe P ink Kingdom!
Ό,τι ονειρεύεται να αποκτήσει ένα μικρό 
κοριτσάκι και να το έχει μαζί του υπάρχει 

στην παιδική συλλογή της ΚΕΝΤΙΑ.
Λαγουδάκια, κουτάβια και χιλιάδες 
πεταλούδες! Ένας πολύχρωμος και 
χαριτωμένος κοριτσίστικος κόσμος 

απλώνεται στα κοριτσίστικα κρεβατάκια και 
το δωμάτιο γίνεται ένα μαγικό βασίλειο για 

μικρές πριγκίπισσες.  

What a Gir l  Wants !
Κάθε κοριτσάκι τα θέλει όλα! Η ΚΕΝΤΙΑ 
μπορεί να προσφέρει όλα όσα χρειάζεται 

μια κοριτσίστικη κρεβατοκάμαρα. Mεγάλη 
ποικιλία, μονόχρωμα σεντόνια σε παστέλ   

αποχρώσεις, χνουδωτές κουβέρτες, 
πετσέτες με χαριτωμένες λεπτομέρειες 

και μοναδικά deco μαξιλαράκια για να παίζει 
μαξιλαροπόλεμο με τις φίλες της!
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Στην bebe σειρά που ακολουθεί το ύφος 
και τις τάσεις της υπόλοιπης συλλογής,  
η ΚΕΝΤΙΑ παρουσιάζει retro ρομαντικά 

σχέδια αλλά και μοντέρνα μίνιμαλ, 
πιο Σουηδικής αισθητικής.

Όπως κάθε φορά έτσι και σε αυτή 
τη συλλογή, τα παιδικά και bebe προϊόντα 

της ΚΕΝΤΙΑ έχουν σχεδιαστεί και επιμεληθεί 
μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια από το 

σχεδιαστικό τμήμα και το τμήμα παραγωγής 
της εταιρείας.

Νέες προτάσεις όχι μονό σε σχέδια αλλά 
και σε συμπληρωματικά προϊόντα έρχονται 

να πάνε την καινούργια συλλογή της ΚΕΝΤΙΑ 
ένα βήμα πιο μπροστά 

στα παιδικά και στα bebe.

Retro baby!
Retro patterns και αισθητική μιας άλλης 
εποχής! Το απόλυτο New Retro trend. 

Ολοκληρωμένες μικρές προίκες με κομψές 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Μια ποικιλία 

από χαλάκια το new entry, μαξιλάρα 
πατώματος και φυσικά τα deco μαξιλαράκια 
που και αυτά σχεδιάζονται από την ΚΕΝΤΙΑ.   
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Sweet l ike her dreams
Ρομαντικό vintage floral, ένα bebe trend που έρχεται!

  Ονειρεμένα σετ με κέντηματα σχεδιασμένα από το 
σχεδιαστικό τμήμα της ΚΕΝΤΙΑ. Οι λεπτομέρειες που κάνουν 

αυτά τα προϊόντα μοναδικά για την αισθητική τους  
και τη ραφή τους. Φάσες, ρελάκια και δημιουργείτε ένα 
ονειρεμένο σετ για την κούνια της μικρής σας νεράιδας.
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Baby on Board!
Βάλτε τις ζώνες σας και φύγαμε! Retro 

αυτοκινητάκια ράλυ και μια τρελοπαρέα που 
πάνε με τα αυτοκινητάκια τους σε πάρτυ.

Στα new entries της bebe συλλογής της ΚΕΝΤΙΑ 
εκτός από τις velour εμπριμέ κουβερτούλες, 

ήρθαν και μονόχρωμες πάντες για να 
συνδυάζονται με όλα τα σεντονάκια  

και σε κάθε κούνια!  
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Δεν υπάρχει μόνο το ροζ και το γαλάζιο. 
Οι neutral αποχρώσεις και το πράσινο αποτελούν super 

trend στα bebe. Baby Ethnic και το παιχνίδι 
σε ένα μαγικό ινδιάνικο χωριό ξεκίνησε!

Σετ πετσετούλες με πολύχρωμα pon pon αλλά 
και το ασορτί deco μαξιλαράκι ολοκληρώνουν 

την back to nature πρόταση της ΚΕΝΤΙΑ στα bebe.  

Cuteness Overload!
Ποιος αντιστέκεται σε αρνάκια 

συννεφάκια που πετάνε ανέμελα 
σε έναν καραμελένιο ροζ ουρανό;
Επίσης πόσο πιο χαριτωμένη να 

γίνει μια bebe κούνια με μαξιλαράκι 
αστεράκι, κουβερτούλα velour και την 

μαξιλάρα πατώματος; 
Όσα και να βάλεις 

ποτέ δεν είναι αρκετά! 
Τα θες όλα!
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Home Stories!
Σε συνέχεια των trends της κρεβατοκάμαρας βάσει 

των οποίων δημιουργήθηκε η καινούργια συλλογή της 
ΚΕΝΤΙΑ, για τα είδη του υπόλοιπου σπιτιού 
ακολουθήθηκε η ίδια σχεδιαστική γραμμή.  

Οι Ethnic και Vintage επιρροές οδήγησαν στον σχεδιασμό  
και την επιλογή ριχταριών και deco προϊόντων.

Επίσης η χρωματική παλέτα γι’ αυτή τη σεζόν έχει 
εφαρμοστεί έτσι ώστε η συνολική συλλογή να έχει 

ομοιομορφία και να αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση 
για ολόκληρο το σπίτι.



A Multiculture Home Journey
Oriental Chic, όταν το χρώμα και το σχέδιο 

σε ταξιδεύουν σε άλλους πολιτισμούς.
Αναφορές από Άπω Ανατολή, περίτεχνα σχέδια, 

floral και animal prints με ιδιαίτερες κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες δίνουν μοναδικά προϊόντα deco και καναπέ.

Χρωματικά και αυτή πιστή στο ύφος της χειμωνιάτικης 
συλλογής, η living κατηγορία της ΚΕΝΤΙΑ έχει χαρακτήρα 

και έντονη προσωπικότητα.   

T
H

E
 

H
O

M
E

 
J

O
U

R
N

E
Y



X
M

A
S

 
D

E
L

I
G

H
T

It’s Xmas time!
 Η ΚΕΝΤΙΑ φέρνει τα Χριστούγεννα στο σπίτι. 

Μια συλλογή από διακοσμητικά μαξιλαράκια, τραβέρσες 
αλλά και το SERAFINA 17 από την κύρια χειμωνιάτικη 
συλλογή που με λίγη φαντασία και δημιουργικότητα 
μεταμορφώνεται σε ένα τέλειο γιορτινό.... Κρεβάτι!

Ειδικές κατασκευές, διαφορετικές υφές, χρώμα  
και ευφάνταστα σχέδια δημιουργούν την τέλεια 

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα ΚΕΝΤΙΑ σε όλο το σπίτι!
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Be my guest!
Είναι οι γεύσεις που μας ενώνουν, οι μυρωδιές που 
ξυπνούν αναμνήσεις και όλες αυτές οι ιστορίες που 

ειπώθηκαν γύρω από ένα τραπέζι.
΄Ενα καλό και ποιοτικό τραπεζομάντηλο στο τραπέζι 

δεν είναι πολυτέλεια, είναι ευ ζην!
Η ΚΕΝΤΙΑ υποστηρίζει αυτή την άποψη και σχεδίασε 

δύο τραπεζομάντηλα διαχρονικά και μοντέρνα 
ταυτόχρονα, για να στολίζουν τις στιγμές 

που η γεύση πρωταγωνιστεί.
Η γενικότερη floral τάση δίνει το παρόν, αλλά 

και τα κλασικά ethnic arabesc μοτίβα
 ταιριάζουν απόλυτα στη γενικότερη συλλογή 

και έτσι η τραπεζαρία αποτελεί και αυτή 
αναπόσπαστο κομμάτι όλων όσων 

προτείνει για φέτος η ΚΕΝΤΙΑ. 

Smells like KENTIA!
Τα χρώματα και τα μοτίβα του χειμώνα ταξιδεύουν σε όλο το σπίτι.  

Η κουζίνα δεν θα μπορούσε να μην είναι ένας από αυτούς τους 
προορισμούς! Η φύση αποτέλεσε την κύρια έμπνευση των προτάσεων της 

ΚΕΝΤΙΑ για τα προϊόντα της κουζίνας.  
Τραπεζομάντηλα, ασορτί πιάστρες και γάντια, floral patterns, vintage 

ρομαντικά ή και όχι. Προτάσεις που είναι συνεπείς στη χρωματική παλέτα 
της ΚΕΝΤΙΑ αλλά και στο γενικότερο ύφος της.

Συμπληρωματικά προϊόντα όπως μαξιλαράκια καρέκλας ακόμη  
και ποτηρόπανα που συμπληρώνουν την κύρια συλλογή της κουζίνας 

και δίνουν τη δυνατότητα για πολλούς συνδυασμούς.   



Κάθε διαδρομή είναι ένα μικρό ή μεγάλο 
ταξίδι.  Μια μνήμη που ξαναζούμε, μια 

μυρωδιά που μας θυμίζει κάτι ή μια γεύση 
που μας πάει να γνωρίσουμε άλλους 

πολιτισμούς.

Η φετινή συλλογή της ΚΕΝΤΙΑ είναι ένα 
ταξίδι αισθήσεων και εντυπώσεων.

Έχει εντάσεις, χρώμα και μνήμες που 
αναβιώνουν ξανά αλλά με νέα ματιά.

Οι σχεδιαστικές διαδρομές που 
ακολουθήσαμε μας γέμισαν εικόνες και 
ανεκτίμητα στοιχεία και συστατικά για να 

δημιουργήσουμε αυτή τη νέα συνταγή που 
θα φέρει κάτι καινούργιο σε κάθε σπίτι και 

θα νοστιμίσει την καθημερινότητά μας.

    Σε αυτή την πολυσυλλεκτική συλλογή 
ευελπιστούμε όλοι να νιώσουν 

τη θετική ενέργεια που φέρει και παράλληλα 
να ανακαλύψουν νέους τρόπους  

που βλέπουν τον χώρο γύρω τους.

Τα χρώματα και τα σχέδια δεν έχουν αξία 
αν δεν έχουν ψυχή. Εμείς τα προτείνουμε
 και όσοι τα επιλέξουν και τα αγαπήσουν 

θα τους δώσουν ζωή για πάντα.

Καλοτάξιδη η νέα συλλογή!  



www.kentia.gr


