
İkas Έπιπλα
Κατάλογος προϊόντων

Εμπειρία Πάνω Από 30 Χρόνια 



Με πρωτότυπες συλλογές που αντικατοπτρίζουν τις  
παγκόσμιες τάσεις στα έπιπλα και σε κουφώματα αλουμινίου.

İkas Έπιπλα..



Περιεχόμενα
Σχετικά Με Εμάς

Χωλ | Γκαρνταρόμπα / Ντρεσουάρ / Παπουτσοθήκη

Κουζίνα | Ντουλάπια Κουζίνας / Αξεσουάρ Κουζίνας

Σαλόνι | Καναπέδες / Πολυθρόνες / Τραπεζάκι Σαλονιού / Μονάδα TV / Κονσόλες

Τραπεζαρία | Τραπέζι και Καρέκλες

Υπνοδωμάτιο | Κρεβάτι και Κομοδίνο / Τραπέζι Μακιγιάζ και Συρταριέρα / Ντουλάπα

İkas Παιδικά  | Παιδικά Έπιπλα / Συμπληρωματικά Παιδικού Δωματίου / Νεανικό Δωμάτιο

Μπάνιο | Ντουλάπια Μπάνιου / Ράφια Μπάνιου

Γραφείο | Ομάδες Επίπλων Γραφείου/ Μονάδες Ντουλαπιού και Ραφιών Γραφείου 

Έπιπλα κήπου | Τραπέζια Κήπου και Καρέκλες 

Ξύλο  | Πόρτα / Ξύλινα Έργα Ειδικού Σχεδιασμού

Παρκέ

Αλουμίνιο | Πόρτα / Παράθυρο / Σίτα

Ψευδοροφή
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Σχετικά Με Εμάς
Εμπειρία Πάνω Από 30 Χρόνια 

Ως İkas Έπιπλα & Αλουμίνιο, αυξάνουμε την επιτυχία μας μέρα 
με τη μέρα με την εμπειρία μας πάνω από 30 χρόνια, κερδίζοντας 
μια σημαντική θέση στον τομέα των επίπλων, των κουφωμάτων 
αλουμινίων και των οικιακών αξεσουάρ από τη δεκαετία του 1990.

Ακολουθώντας στενά τις παγκόσμιες τάσεις, αντικατοπτρίζουμε 
το στυλ μας με πρωτότυπες συλλογές, προσθέτοντας συνεχώς 
καινοτομίες, προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα συλλογών 
κατάλληλων για κάθε σπίτι και τρόπο ζωής, που κυμαίνονται από 
ομάδες καθιστικού έως σύνολα τραπεζαρίας, όλα τα είδη επίπλων, 
όπως ντουλάπες και αποθηκευτικές μονάδες, ξύλινα δάπεδα και 
κουφώματα αλουμινίων και αξεσουάρ.

Παράγουμε όλα τα είδη επίπλων, κουφωμάτων αλουμινίων και 
αξεσουάρ που μπορεί να χρειαστεί ένα σπίτι στο εργοστάσιό 
μας που βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη Μιας Μηλιάς και 
καταλαμβάνουμε μια σημαντική θέση μεταξύ των κατασκευαστών 
που δραστηριοποιούνται με 100% εγχώρια κεφάλαια στον τομέα.  
Εκτός από την παραγωγή που απαιτούν οι κατοικίες, καλύπτουμε 
τις ανάγκες γραφείων, καφετεριών, εστιατορίων και ξενοδοχείων 
όλων των μεγεθών. 

Υπάρχουμε στον κλάδο ως μια μάρκα με υψηλή ποιοτική αντίληψη 
με αποστολή τη συνεχή και σημαντική αύξηση των αξιών που 
προσθέτουμε στους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας, την 
κοινωνία και το περιβάλλον, αντλώντας τη δύναμή μας από τη 
στέρεη εταιρική δομή και το ανθρώπινο δυναμικό μας. 

Η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μας είναι η επικοινωνία και η 
παρακίνηση με τους πελάτες μας και την ομάδα μας.  



Οι Αξίες Μας

Δέσμευση

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια δια βίου συνεργασία και 
δέσμευση, εντοπίζοντας τις ανάγκες από τις επαγγελματικές μας 
ομάδες και παράγοντας τις σωστές λύσεις.

Ενότητα

Αποκτούμε τη βασική επιτυχία της αρχής εργασίας μας, την οποία 
εφαρμόζουμε με την αρχή της ικανοποίησης των πελατών, από την 
κατανόηση ότι εκτελούμε ενωμένοι ως “εμείς” με ίσα δικαιώματα 
και ιδέες από την ατομική απόδοση στην εταιρική απόδοση στο 
σύνολό της. 

Δημιουργικότητα

Εκτός από τις τυποποιημένες λύσεις, ενεργούμε για την 
υλοποίηση κάθε είδους δημιουργικών ιδεών, αναπτύσσοντας τις 
καταλληλότερες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν 
ανάλογα με τον τρόπο ζωής, χρησιμοποιώντας τη σημερινή 
τεχνολογία. 

Ηγεσία

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, εργαζόμαστε με 
στόχο να γίνουμε μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα της με 
την εικόνα, την αποστολή και το όραμά μας. 
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Μήνυμα από τον Γενικό 
Διευθυντή,

Τα έπιπλα και τα αξεσουάρ που διαμορφώνουν τους χώρους 
διαβίωσης δίνουν χαρακτήρα σε σπίτια και γραφεία με τα 
σχέδιά τους να αντανακλούν τις γραμμές της εποχής από 
την οποία είναι εμπνευσμένα, τη λειτουργικότητα και τις 
αισθητικές τους γραμμές ανάλογα με τους χώρους χρήσης 
τους.

Σήμερα, η σύγχρονη αρχιτεκτονική, η ευκολία, η 
άνεση, η απλότητα και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά 
αντικατοπτρίζονται στα σχέδια που γίνονται για όλους 
τους χώρους διαβίωσης, φέρνοντας νέες παραγωγές που 
απευθύνονται σε κάθε προτίμηση.

Ως İkas Έπιπλα, εμπνεόμαστε από πρωτοποριακά σχέδια και 
αντικατοπτρίζουμε καινοτόμες μορφές και μοτίβα στα έπιπλα 
και τα αξεσουάρ μας.

Με τους επαγγελματίες σχεδιαστές και τις ομάδες παραγωγής 
μας, ετοιμάζουμε νέες συλλογές και διαμορφώνουμε το 
μέλλον λαμβάνοντας υπόψη κάθε λεπτομέρεια.
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Μήνυμα από τον Γενικό 
Διευθυντή,
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İkas Έπιπλα και Έργα...

Ως İkas Έπιπλα & Αλουμίνιο, παράγουμε λύσεις για πολλά 
διαφορετικά έργα, από εκπαιδευτικούς χώρους μέχρι κτίρια 
γραφείων, από ιδρύματα και οργανισμούς υγείας μέχρι έργα 
στέγασης. Διασφαλίζουμε ότι κάθε βήμα είναι ελέγξιμο, 
συμμετέχοντας σε ολόκληρη τη διαδικασία από την έναρξη 
του έργου έως την παράδοση και ακόμη και τη χρήση των 
προϊόντων. 

Σύμφωνα με τις επιθυμίες και τα όνειρα των πελατών μας, 
εργαζόμαστε με ένα σύστημα που μπορεί να αναδημιουργήσει 
όλα τα είδη χώρων με τις εξειδικευμένες ομάδες σχεδιασμού 
και αρχιτεκτονικής μας και να αναπτύξει διαστάσεις σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις.
 
Η εταιρεία μας, η οποία έχει όλα τα προϊόντα υπό εγγύηση, 
ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την αρχή της 
απεριόριστης ικανοποίησης του πελάτη.

Εσείς ονειρεύεστε και εμείς θα σχεδιάσουμε
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Ποια είναι τα στάδια ενός έργου εσωτερικού 
σχεδιασμού;

Η İkas Έπιπλα & Αλουμίνιο, προετοιμάζει έργα ειδικά για 
μεμονωμένους, εταιρικούς πελάτες ή έργα με όλες τις 
λεπτομέρειες σχεδιασμού, παραγωγής, εφοδιαστικής και 
τιμολόγησης με λογισμικό βασισμένο σε τρισδιάστατα 
δεδομένα που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση 
έργων.  

Μετά τις συνεντεύξεις με επαγγελματίες αρχιτέκτονες 
εσωτερικών χώρων ανάλογα με το αντικείμενο του έργου, ο 
σχεδιασμός του σχεδίου ή/και ο χώρος που σχεδιάστηκε με 
τα επιλεγμένα έπιπλα και υλικά εξηγείται στους πελάτες με 
μια τρισδιάστατη παρουσίαση. 

Η φάση του σχεδιασμού του έργου είναι πολύ σημαντική για 
την υλοποίηση του σχεδιασμού που καθορίζεται στο σχέδιο 
ιδέας. Καθορίζονται λεπτομερώς όλα τα υλικά, τα έπιπλα και οι 
εφαρμογές που θα δημιουργήσουν τον χώρο που σχεδιάστηκε 
στο σχέδιο ιδέας. Παρέχεται υποστήριξη εμπειρογνωμόνων 
στους πελάτες για να κάνουν την πιο μακροχρόνια, υψηλής 
ποιότητας και προσιτή επιλογή, προσφέροντας εναλλακτικές 
επιλογές στους πελάτες πάνω στις καθορισμένες λεπτομέρειες.  
Η φάση του σχεδιασμού του έργου ολοκληρώνεται με τον 
χρόνο, το σχέδιο εργασίας και τη διαδικασία παράδοσης που 
απαιτούνται για να επιτύχει ο χώρος το ακριβές αποτέλεσμα 
με τα οπτικά στοιχεία του σχεδίου ιδέας.  

Οι Βασικές Μας Υπηρεσίες Στα Έργα

 ■ Τεχνικά Σχέδια και Τμήματα
 ■ Σχέδια Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Φωτισμού,          
 ■ Εξαερισμού και Εγκατάστασης
 ■ Κατάλογος Υλικών και Επίπλων
 ■ Κατάλογος Ειδών Υγιεινής & Βρυσών
 ■ Κατάλογος Εξοπλισμού Φωτισμού
 ■ Τιμοκατάλογος Προσφοράς
 ■ 3D Render (2 Γωνίες για Κάθε Δωμάτιο)
 ■ Εικονική περιήγηση 360° (Όλα τα Δωμάτια)
 ■ Σχεδιασμός Επίπλων Ειδικής Παραγωγής
 ■  Ειδικά Σχέδια Εφαρμογών Παραγωγής
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Χωλ
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Οι πρώτοι χώροι που προσελκύουν την προσοχή κατά την 
είσοδο στο χώρο διαβίωσης είναι τα χωλ. Υπάρχουν πολλά 
είδη διακόσμησης και επίπλων για να δημιουργήσετε έναν 
κομψό, χρήσιμο και φιλόξενο χώρο. Μπορεί να χρειαστείτε 
διαφορετικές λύσεις κατάλληλες για το χώρο σας για ράφια 
παπουτσιών ή παλτό για τα χωλ. Μπορείτε να προσθέσετε στυλ 
στην είσοδο του σπιτιού σας με έναν ντρεσουάρ, έναν καθρέφτη 
και μικρές πινελιές. Εμπνευστείτε από τα μοντέλα μας για 
καινοτόμα ντουλάπια χωλ...



Γκαρνταρόμπα 
Ντρεσουάρ 
Παπουτσοθήκη

ΓΚΑΡΝΤΑΡΌΜΠΑ 

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΉΚΗ
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ΝΤΡΕΣΟΥΆΡ

ΝΤΡΕΣΟΥΆΡ 



Γκαρνταρόμπα 
Ντρεσουάρ 
Παπουτσοθήκη

Γκαρνταρόμπα 

Γκαρνταρόμπα 
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Ντρεσουάρ 
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Κουζίνα
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Για να γίνει πιο ευχάριστη η παραμονή στην κουζίνα, η 
διαρρύθμιση και η διακόσμηση της κουζίνας είναι πολύ 
σημαντικές.  Σχετικά με την κουζίνα, η επιλογή του ντουλαπιού 
κουζίνας είναι πολύ σημαντική τόσο για να αυξήσει τη 
λειτουργικότητα του χώρου όσο και για να συμβάλει στη 
διακόσμηση της κουζίνας. Δείτε τη γκάμα των προϊόντων 
μας, ο σχεδιασμός των οποίων διαμορφώνεται σύμφωνα με 
τις ανάγκες σας για ντουλάπια και μονάδες κουζίνας ειδικών 
διαστάσεων που παράγονται από τα πιο χρήσιμα υλικά, 
λαμβάνοντας υπόψη τα υγρά δάπεδα και τη φθορά...



Ντουλάπια 
Κουζίνας

Κουζίνα

Κουζίνα
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Κουζίνα

Κουζίνα



Αξεσουάρ 
Κουζίνας

Ράφι

Ράφι

Ράφι
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νησί της κουζίνας

νησί της κουζίνας
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Σαλόνι



23Σας διευκολύνουμε να κάνετε τη σωστή επιλογή για 
τους καναπέδες και τις πολυθρόνες, που είναι από τα πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενα αντικείμενα του σπιτιού, για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι άνετοι και ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
σας, από το σχήμα του δωματίου σας, το χρώμα του τοίχου, 
το ύφασμα του καναπέ μέχρι το ξύλο. Μπορείτε να ρίξετε μια 
ματιά στα παραδείγματα προϊόντων μας για την καλύτερη 
ομάδα καθισμάτων που ονειρεύεστε και να εμπνευστείτε από 
μοντέλα σχεδιασμένα σύμφωνα με τις νέες τάσεις.



Καναπέδες

καναπές

καναπές
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καναπές

καναπές



Γωνιακά 
Σετ

Γωνιακά Σετ

Γωνιακά Σετ
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Γωνιακά Σετ

Γωνιακά Σετ



Πολυθρόνα

Πολυθρόνα

Πολυθρόνες

Πολυθρόνα
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Η ποιότητα είναι στο DNA μας!
Η ποιότητα είναι στο DNA μας!



Τραπεζάκι Σαλονιού

Τραπεζάκι Σαλονιού

Τραπεζάκι 
Σαλονιού
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Τραπεζάκι Σαλονιού

Τραπεζάκι Σαλονιού



Μονάδα TV
Μονάδα TV

Μονάδα TV
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Μονάδα TV

Μονάδα TV



Κονσόλα Κονσόλα

Κονσόλα
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Κονσόλα

Κονσόλα
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Τραπεζαρία
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Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε έναν καλαίσθητο 
χώρο στην τραπεζαρία σας, όπου μαζεύεστε με την 
οικογένεια και τους αγαπημένους σας και στρώνετε 
νόστιμα τραπέζια. Μπορείτε να επιλέξετε τις καρέκλες 
τραπεζαρίας ως σύνολο για το τραπέζι ή να κάνετε 
δημιουργικούς συνδυασμούς με διαφορετικό τραπέζι και 
διαφορετική προτίμηση για καρέκλα. Μοντέρνα, κλασικά 
ή πρωτοποριακά... μπορείτε να δείτε πολλά μοντέλα 
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και το στυλ διακόσμησης.



Giny
Τραπέζι Τραπεζαρίας 
και Καρέκλες

Τραπέζι Τραπεζαρίας 
και Καρέκλες

Τραπέζι Τραπεζαρίας 
και Καρέκλες
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Giny

Τραπέζι Τραπεζαρίας 
και Καρέκλες

Τραπέζι Τραπεζαρίας 
και Καρέκλες
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Υπνοδωμάτιο
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Τα στοιχεία που υποστηρίζουν τον κομψό και ποιοτικό ύπνο 
είναι τα κρεβάτια, τα έπιπλα και τα αξεσουάρ. Ανάλογα με 
το στυλ του σπιτιού σας, τα μοντέλα κρεβατιών μπορούν να 
κατασκευαστούν σε πολλά μοντέλα σχεδιασμού, από ξύλινα 
κεφαλάρια με φυσική εμφάνιση έως κλασικά κεφαλάρια 
καλυμμένα με ύφασμα. 

Σχετικά με την κρεβατοκάμαρα και τον αποθηκευτικό 
χώρο, το πρώτο έπιπλο που έρχεται πρώτο είναι φυσικά 
οι ντουλάπες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα χρησιμοποιείτε 
αυτά τα έπιπλα για πολλά χρόνια, είναι σημαντικό να 
μπορείτε να πάρετε μια απόφαση που να ταιριάζει τόσο 
στις ανάγκες σας όσο και στη προτίμηση σας. Ανάλογα 
με το σχήμα του δωματίου σας και τη χρήση του χώρου, 
μπορείτε να επιλέξετε τις ντουλάπες σας με σύστημα ράγας 
ή συρόμενων πορτών ή να επιλέξετε τυπικές πόρτες και 
διαμερίσματα. Μπορείτε να δείτε τις ποικιλίες μας που 
μπορούν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο υπνοδωματίου με 
άλλες μονάδες όπως κρεβάτι, ντουλάπα, συρταριέρα κ.λπ.



Pandora

Κρεβάτι και 
Κομοδίνο

Κρεβάτι και Κομοδίνο

Κρεβάτι και Κομοδίνο
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Κρεβάτι και Κομοδίνο Κρεβάτι και Κομοδίνο



Συρταριέρα 

Συρταριέρα

Συρταριέρα
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Συρταριέρα

Συρταριέρα



Τραπέζι Μακιγιάζ

Τραπέζι Μακιγιάζ

Τραπέζι Μακιγιάζ
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Τραπέζι Μακιγιάζ

Τραπέζι Μακιγιάζ
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Ντουλάπα

Ντουλάπα

Ντουλάπα
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Ντουλάπα

Ντουλάπα
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İkas 
Παιδικά
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Είναι το βασικό δικαίωμα των πελατών μας να επιθυμούν 
το καλύτερο και το πιο όμορφο από όλα για τα παιδικά 
δωμάτια.  Όσον αφορά τα παιδικά δωμάτια, έχουμε ετοιμάσει 
τις προτάσεις ιδεών μας και τα δείγματα μοντέλων για να 
επιλέξετε προϊόντα κατάλληλα για τις ανάγκες σας με κάθε 
λεπτομέρεια. Σχεδιάζουμε και παράγουμε για εσάς όποιο 
χρώμα, υφή και μοντέλο ονειρεύεστε, από βρεφικές κούνιες 
μέχρι παιδικές ντουλάπες και συρταριέρες για το πιο κομψό 
και γλυκό και το πιο χαρούμενο δωμάτιο του σπιτιού...



Κούνιες Μωρού

παχνί

παχνί
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παχνί
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Παιδικά Κρεβάτια

κρεβάτι

κρεβάτι
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κρεβάτι

κρεβάτι



Συρταριέρες
Συρταριέρες
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Συρταριέρες

Συρταριέρες



Συμπληρώματα 
Παιδικού Δωματίου

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΑ
ΡΑΦΙ
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ



60

Νεανικό 
Δωμάτιο
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Για ένα λειτουργικό και άνετο νεανικό δωμάτιο, μπορείτε 
να δημιουργήσετε έναν χώρο πολλαπλών χρήσεων με 
έπιπλα κατάλληλα για τον χαρακτήρα του παιδιού σας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του παιδιού σας. Τα 
νεανικά δωμάτια είναι ένας ιδιαίτερα ευφάνταστος χώρος 
όπου μπορείτε να διακοσμήσετε με έπιπλα όπως καθιστικό, 
γραφείο, βιβλιοθήκη και ράφια για να κοινωνικοποιηθείτε 
και να δημιουργήσετε έναν δικό σας κόσμο. Όταν 
σχεδιάζετε ένα νεανικό δωμάτιο σύμφωνα με την ηλικιακή 
ομάδα, κάθε λεπτομέρεια, από τα μεγέθη των κρεβατιών 
μέχρι τα μοντέλα κεφαλάρια, πρέπει να είναι συμβατή με 
τους άλλους χώρους του δωματίου.



Νεανικό 
Δωμάτιο

Νεανικό Δωμάτιο



63

Νεανικό Δωμάτιο
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Νεανικό Δωμάτιο
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Μπάνιο
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Τα μπάνια είναι ένας από τους χώρους των σπιτιών μας όπου 
περνάμε τον περισσότερο χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό τα 
μπάνια να φαίνονται καθαρά, αλλά τον Ιούλιο, κομψά και 
τακτοποιημένα. Προκειμένου να δοθούν αποτελεσματικές 
λύσεις και να δημιουργηθούν πιο σύγχρονοι χώροι από 
άποψη εμφάνισης, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν 
σωστά οι ανάγκες. Αν θέλετε να κάνετε μια μικρή αλλαγή 
στο μπάνιο του σπιτιού σας, μπορείτε να ξεκινήσετε με την 
αλλαγή του ντουλαπιού του μπάνιου. Μπορείτε να επιλέξετε 
ένα ντουλάπι με καθρέφτη πάνω από το νεροχύτη, ράφια με 
διακοσμητικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά. Ντουλάπια 
μπάνιου: Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε σαμπουάν, πετσέτες 
και όλα τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιείτε στο μπάνιο, 
οργανώνοντάς τα τακτικά. Μπορείτε να ανανεώσετε το 
μπάνιο σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας με ντουλάπια 
μπάνιου σχεδιασμένα με διαφορετικά υλικά όπως ξύλο, 
ακρυλικό, μασίφ ξύλο, MDF μελαμίνη κατάλληλο για το 
μπάνιο σας κεραμικά και δάπεδα πλακιδίων. 



Μπάνιο
ντουλάπι μπάνιου

ντουλάπι μπάνιου
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ντουλάπι μπάνιου



Μονάδες Ράφια

ΡΑΦΙ

ΡΑΦΙ
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ΡΑΦΙ

ΡΑΦΙ
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Γραφείο
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Η οργάνωση των γραφείων με την κατανόηση των 
μεταβαλλόμενων και διαρκώς εξελισσόμενων αναγκών 
των εργαζομένων έχει γίνει ένα ζήτημα στο οποίο οι 
εταιρείες δίνουν προσοχή. Ενώ ο σχεδιασμός των γραφείων 
σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαζομένων παρέχει ισχυρή 
επικοινωνία μεταξύ των ομάδων, είναι γεγονός ότι τα 
θετικά αποτελέσματα στα επιχειρηματικά αποτελέσματα 
επιτυγχάνονται χάρη στους εργαζόμενους με υψηλά 
κίνητρα. Η σωματική υγεία και οι καλές συνθήκες 
διαβίωσης έχουν καταστεί κορυφαία προτεραιότητα τόσο 
για τις εταιρείες όσο και για τους εργαζομένους. Έπιπλα 
γραφείου, γραφεία, καρέκλες, ντουλάπια γραφείου και 
ράφια τόσο για το γραφείο στο σπίτι όσο και για τους 
χώρους εργασίας είναι απαραίτητα για έναν ολιστικό 
σχεδιασμό γραφείου. Οι εργονομικοί σταθμοί εργασίας, 
όπως οι υποστηρικτικές καρέκλες, τα ρυθμιζόμενα καθ’ 
ύψος γραφεία και οι συνεργατικοί σταθμοί εργασίας, 
επιτρέπουν στους εργαζομένους να κινούνται ελεύθερα και 
επιτρέπουν την ομαδική εργασία. Ένας άλλος σημαντικός 
παράγοντας για την αύξηση της αποδοτικότητας της 
εργασίας είναι η σωστή επιλογή χρώματος στα έπιπλα. 



Ομάδες Επίπλων 
Γραφείου
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Μονάδες Ντουλαπιών 
και Ραφιών Γραφείου
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Έπιπλα 
Κήπου
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Μπορείτε να δώσετε μια νέα πνοή στα σπίτια σας με άνετα 
και μοντέρνα έπιπλα κήπου που μετατρέπουν την άνεση 
του σπιτιού σε υπαίθρια απόλαυση. Μπορείτε να δείτε τα 
παραδείγματα επίπλων μας για ένα άνετο, καλαίσθητο 
στυλ που μπορείτε να δημιουργήσετε με έπιπλα κήπου για 
εξωτερικούς χώρους κατά τη θερινή περίοδο.
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Τραπέζια Κήπου 
και Καρέκλες

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΑ
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Ξύλο
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Αν θέλετε μια φυσική εμφάνιση και ξύλινη ζεστασιά για 
οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, μπορείτε να 
δώσετε μια ολοκαίνουργια εμφάνιση σε χώρους διαβίωσης 
με ξύλινες πόρτες, εσωτερικές σκάλες, φράχτη και αίθριο 
για τον κήπο. Για σπίτια και γραφεία, οι ξύλινες πόρτες σε 
αρμονία με το χρώμα του τοίχου θα συμπληρώσουν τέλεια τη 
διακόσμηση. Όταν επιλέγετε ξύλινες πόρτες που μπορούν 
να προτιμηθούν από σκούρο ξύλο σε ανοιχτούς τόνους, 
μπορείτε να δώσετε προσοχή στον τύπο και το χρώμα του 
δαπέδου καθώς και στο χρώμα του τοίχου. Τα μοντέρνα και 
μινιμαλιστικά μοτίβα θυρών, οι πόρτες με τζάμια ή τζάμια 
μπορούν να είναι πιο συμβατά με μια διακόσμηση σπιτιού 
σε μονόχρωμο χρώμα. Το ανοιχτό χρώμα στα έπιπλα και 
τις πόρτες θα δίνει πάντα μια πιο ευρύχωρη εμφάνιση. Οι 
ξύλινες σκάλες στο σπίτι μπορούν να κατασκευαστούν 
σύμφωνα με το κλασικό, μοντέρνο ή εκλεκτικό στυλ του 
σπιτιού, σε αρμονία με το χρώμα των τοίχων και των θυρών. 
Οι σκάλες ημιωρόφου είναι μια πολύ μοντέρνα επιλογή 
τόσο σε εμφάνιση όσο και σε στυλ με χαλύβδινη κατασκευή.



Ξύλινη Πόρτα

Θύρα Θύρα Θύρα
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Θύρα
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Ξύλινα Έργα 
Ειδικού Σχεδιασμού

ΣΚΑΛΙΑ

Ντρεσουάρ 
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ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΗΠΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ TV

ΚΑΔΟΣ Α
ΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
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Παρκέ

Μπείτε στην 
ποιότητα...
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Με την ανανέωση του δαπέδου σας, μπορείτε να κάνετε 
μια μεγάλη αλλαγή στο σπίτι σας χωρίς να αλλάξετε τα 
υπάρχοντα έπιπλα και αξεσουάρ σας. Χάρη στα παρκέτα, 
τα οποία είναι ένα από τα πλέον προτιμώμενα δομικά 
υλικά για δάπεδα σε χώρους κατοικίας, μπορείτε να 
έχετε καλή ηχομόνωση και θερμομόνωση και να δώσετε 
στη διακόσμηση του σπιτιού σας μια ζεστή εμφάνιση. 
Είναι χρήσιμο να ζητήσετε τη γνώμη ενός ειδικού για τις 
επιλογές του παρκέ, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από 
την επιλογή του χρώματος έως την υφή ανάλογα με τον 
χώρο στον οποίο θα εφαρμοστεί σε σαλόνια, καθιστικά, 
υπνοδωμάτια, χωλ ή γραφεία. Τα μασίφ παρκέτα από 
φυσικό ξύλο προτιμώνται κάθε εποχή με τις παλαιές ή 
μοντέρνες υφές τους και τις εναλλακτικές χρωματικές 
επιλογές από ανοιχτόχρωμο έως σκούρο χρώμα.

Μπείτε στην 
ποιότητα...
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İKAS 
Αλουμίνιο
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Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των συστημάτων 
πορτών και παραθύρων αλουμινίου που χρησιμοποιούνται 
σε χώρους διαβίωσης είναι η απόδοση στεγανότητας 
αέρα-νερού, το ελάχιστο επίπεδο εξωτερικού θορύβου, 
το φως της ημέρας που απαιτείται στο παράθυρο 
αλουμινίου, η δυνατότητα εύκολης και πρακτικής 
χρήσης και η ανθεκτικότητα. Για το λόγο αυτό, οι 
επιλογές χρήσης των παραθύρων αλουμινίου είναι 
πολύ διαφορετικές και εκτός από τις τυπικές χρήσεις, 
όπως η πόρτα αλουμινίου που ανοίγει προς τα μέσα και 
προς τα έξω, το παράθυρο αλουμινίου, ο διπλός άξονας, 
φεγγίτης, άξονας περιστροφής, μπορούν να έχουν πολλές 
αισθητικά προσανατολισμένες πρόσθετες λύσεις, όπως 
το κρυφό παράθυρο και η πόρτα και των δύο όψεων. 
Μπορείτε να βρείτε τη σωστή λύση για τις ανάγκες σας 
με τα Συστήματα Πόρτας και Παραθύρων Αλουμινίου με 
την τεχνογνωσία της İkas Έπιπλα.



Πόρτες και Παράθυρα 
Αλουμινίου

θύρα

θύρα
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παράθυρα



Σίτα 
Αλουμινίου
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Ψευδοροφή
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Τα ανώτατα όρια, τα οποία αποτελούν τη βασική αισθητική 
των κατασκευών και της εσωτερικής αρχιτεκτονικής 
των γραφείων και των χώρων εργασίας, χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες: τα αρθρωτά και τα διακοσμητικά. Οι 
ψευδοροφές γραφείων κατασκευάζονται συνήθως από 
αρθρωτές οροφές κατάλληλες για γραφεία.

Οι ψευδοροφές είναι δευτερεύουσες οροφές που αναρτώνται 
από την πλάκα του ισογείου, σχηματίζοντας χώρο μεταξύ 
της κάτω πλευράς της πλάκας του δαπέδου και της κορυφής 
της ψευδοροφής. Αυτός ο χώρος που δημιουργείται 
από την ψευδοροφή μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη 
περιοχή για τη διανομή καλωδίων και εγκαταστάσεων. 
Ενώ η ψευδοροφή προσδίδει διακοσμητική εμφάνιση στα 
κτίρια, προτιμάται επίσης για λόγους ηχομόνωσης και 
θερμομόνωσης.

Ένας από τους πιο δημοφιλείς λόγους για την τοποθέτηση 
ψευδοροφής είναι η απόκρυψη δομικών ή μηχανικών 
στοιχείων που δεν είναι ορατά με το μάτι, όπως σωλήνες, 
υδραυλικά και καλώδια. Η ευελιξία μιας ψευδοροφής 
σημαίνει ότι θα έχετε εύκολη πρόσβαση σε κρυμμένους 
σωλήνες ή καλώδια για επισκευές- τα πάνελ μπορούν να 
ανοίγουν εύκολα όταν απαιτείται πρόσβαση πάνω από την 
οροφή και να τοποθετούνται ξανά στη θέση τους μόλις 
ολοκληρωθούν οι επισκευές.
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Ψευδοροφή
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Ψευδοροφή Ψευδοροφήww
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