
Δημιουργία μαξιλαριών 2023



Όλα ξεκινάνε από την άνεση, κομψότητα και 
φιλοξενία που θέλουμε να αποπνέει κάθε χώρος! 
Ό,τι στυλ κι αν εκφράζει. Είτε βρίσκεται στη 
θάλασσα, είτε στο βουνό, είτε στην πόλη. Είτε 
πρόκειται για beach bar, για ξενοδοχείο, villas, 
εστιατόριο ή άλλο. 

Σημασία έχει τα μαξιλάρια, τα πουφ,  
οι ξαπλώστρες ή ό,τι άλλο κατασκευασμένο  
από την Kerkis Tailormade Comfort, να δείχνουν  
ότι ο χώρος φτιάχτηκε με σεβασμό στον πελάτη,  
υψηλή αισθητική και εξαιρετική ποιότητα.

Kerkis
Tailormade
Comfort 

kerkis.eu
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Kerkis Tailormade Comfort 

όπως λέμε “καλώς ήρθατε, καθίστε!” 

μαξιλάρια κατά παραγγελία - πουφ - στρώματα ξαπλώστρας - κύβοι καθίσματα
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ADD COMFORT & STYLE

Το πιο δημοφιλές κάθισμα του 
καλοκαιριού έχει αποκτήσει το δικό 
του στυλ ανάλογα το διαθέσιμο 
χώρο και τη διακόσμηση του 
περιβάλλοντος χώρου. 

Πουφ παραλίας/ πισίνας  
κατάλληλα για «σκληρή χρήση»

Άτλας

Άτλας

ΠΟΥΦ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΏΡΩΝ
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Ήρα

Διόνη

Nηρέας
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Ιολάκι

Άτλας μίνι

Κρόνος

Άτλας κυβάκι

Στην Kerkis Tailormade  
Comfort κατασκευάζουμε 
Πουφ κατά παραγγελία, 
σε πολλές διαφορετικές 
διαστάσεις, πολλά διαφορετικά 
σχήματα, σχέδια και  
χρώματα και, βεβαίως,  
πολλά διαφορετικά μεγέθη!

ΠΟΥΦ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΏΡΩΝ



Δ
ημ

ιο
υρ

γί
α 

μα
ξι

λα
ρι

ώ
ν 

20
23

7

Τι θα επιλέξετε εξαρτάται 
από τις ανάγκες σας. 
Η αδιαπραγμάτευτη 
ποιότητα σε υλικά, ραφή 
και τελικό προϊόν είναι 
δεδομένη σε κάθε είδος 
που έχει την υπογραφή μας.

Δείτε περισσότερα χρώματα,  
σχέδια και διαστάσεις στο kerkis.eu

Eλάτε να βρούμε μαζί αυτό ακριβώς 
που ταιριάζει στο δικό σας χώρο!

Ιόλη

Ερμής

Δίας
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ADD COMFORT & STYLE

DAY
BEDS
Κρεβάτια παραλίας στις 
διαστάσεις που χρειάζεστε  
και με την ποιότητα  
Kerkis Tailormade Comfort. 
Με στιβαρό προσκέφαλο για 
σταθερότητα, αλλά ελεύθερο 
να μετακινείται ανάλογα με τη 
χρήση. Για την κατασκευή τους 
χρησιμοποιούμε δερματίνη ή 
ύφασμα 100% solution dyed,  
σε πολλά διαφορετικά χρώματα 
και όλα κατάλληλα για χρήση  
σε σκληρές συνθήκες παραλίας 
ή πισίνας. 
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Ελάτε να συζητήσουμε για να βρούμε ακριβώς αυτό 
που ταιριάζει στο χώρο σας και να κατασκευάσουμε 
αποκλειστικά για εσάς τα daybeds που θα 
αναδεικνύουν την αισθητική του χώρου.
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ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ  
& ΣΤΡΩΜΑΤΑ  
ΞΑΠΛΩΣΤΡΑΣ

Σε κάθε παραλία ή πισίνα 
τα στρώματα ξαπλώστρας 
αποτελούν βασικό στοιχείο 
του χώρου. Δίνουν χρώμα, 
στυλ, προσφέρουν άνεση και 
αίσθηση πολυτέλειας στους 
πελάτες/φιλοξενούμενους. 

Σε όλα τα στρώματα 
χρησιμοποιούμε φερμούαρ της YKK

Τα στρώματα ξαπλώστρας διαθέτουν 
κάλυμμα με φερμούαρ για εύκολο 
καθάρισμα και σωστή συντήρηση
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Στην Kerkis  
Tailormade Comfort 
δίνουμε πολύ μεγάλη 
προσοχή στα υλικά και 
στον τρόπο κατασκευής 
κάθε στρώματος 
ξαπλώστρας, ώστε να 
είμαστε σίγουροι ότι 
πληροί τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές για χρήση 
σε δύσκολες συνθήκες.  
Επιπλέον, η μεγάλη 
ποικιλία χρωμάτων και 
σχεδίων που διαθέτουμε 
για τα κατά παραγγελία 
στρώματα ξαπλώστρας 
κάνει την επιλογή σας 
ακόμη πιο εύκολη!

Δείτε περισσότερα σχέδια  
και χρώματα στο kerkis.eu

Δερματίνες και υφάσματα 
αδιάβροχα και με αντοχή στον ήλιο



12

ADD COMFORT & STYLE

DAY
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 BEDS!
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ADD COMFORT & STYLE

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 
ΚΑΝΑΠΕ
/ ΠΑΓΚΟΥ 

Κάθε ξύλινο ή χτιστό παγκάκι 
μεταμορφώνεται σε φιλόξενο 
κάθισμα με τα σωστά μαξιλάρια. 
Στην Kerkis Tailormade Comfort 
θα κατασκευάσουμε ακριβώς αυτό 
που χρειάζεστε για το πιο όμορφο 
και αναπαυτικό αποτέλεσμα. 

Μαξιλάρια κατά παραγγελία στα 
μέτρα του πάγκου σας και με 
δυνατότητα ειδικού σχήματος 
με πατρόν, για εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς χώρους. 

Βρείτε τη συλλογή  
υφασμάτων, τα είδη ραφής 
και πολλές ιδέες στο kerkis.eu
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Όλα τα μαξιλάρια που 
κατασκευάζουμε γεμίζονται 
με αφρώδες υλικό άριστης 
ποιότητας, ώστε να διατηρούν 
την ελαστικότητά τους για πολύ 
καιρό, ακόμη και υπό σκληρές 
συνθήκες.
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ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ 
ΔΑΠΕΔΟΥ

Το πιο ευέλικτο κάθισμα και 
παράλληλα αγαπημένο στοιχείο του 
χώρου για μικρούς και μεγάλους, 
γίνεται απολύτως καλαίσθητο και 
με εξαιρετική ποιότητα και αντοχή 
στο χρόνο! Σε ποικιλία σχεδίων και 
χρωμάτων, οι μαξιλάρες δαπέδου 
της Kerkis Tailormade Comfort 
χαρακτηρίζονται για τη σημασία 
στη λεπτομέρεια.

Κάλυμμα με φερμουάρ για εύκολη 
αφαίρεση όταν πρέπει να πλυθεί ή 
θελήσετε να αλλάξετε σχέδιο/χρώμα

Εσωτερική θήκη με φερμουάρ  
για ανανέωση υλικού όποτε κι  
αν χρειαστεί
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Εσωτερικό υλικό άριστης ποιότητας 
για αντοχή στο χρόνo

Εξαιρετική ραφή και  
προσεχτικά επιλεγμένα  
φερμουάρ και υφάσματα
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ADD
COMFORT
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& STYLE
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Κύβοι 
καθίσματα

Πολύχρωμοι, καλαίσθητοι 
και αναπαυτικοί,  
οι κύβοι - καθίσματα της  
Kerkis Tailormade Comfort  
είναι ιδανικοί για συμπληρωμα-
τικό κάθισμα! Ευέλικτοι, καλαί-
σθητοι και αγαπημένο στοιχείο 
διακόσμησης του χώρου, κατα-
σκευάζονται σε μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων και σχεδίων. Κάθε  
κύβος είναι επενδυμένος με ύφασμα 
υψηλής αντοχής, ενώ διαθέτει και 
εσωτερική επένδυση που προσφέρει 
αναπαυτικό κάθισμα, καθώς και ξύλι-
νο σκελετό για σταθερότητα. 

Δείτε περισσότερα σχέδια  
και χρώματα στο kerkis.eu

Το κάλυμμα αφαιρείται 
εύκολα για να πλυθεί όποτε 
χρειάζεται!
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

Σε κάθε χώρο βρίσκουμε μικρές 
“αφράτες” πινελιές σε διάφορα 
χρώματα και σχέδια, που δίνουν 
στυλ αλλά και βοηθάνε να γίνουν 
όλα τα καθίσματα ακόμη πιο 
αναπαυτικά! Είναι τα διακοσμητικά 
μαξιλάρια και μας αρέσει να τα 
κατασκευάζουμε στα χρώματα, 
το σχήμα και το μέγεθος που 
χρειάζεστε, για να γίνονται 
αγαπημένο στοιχείο διακόσμησης! 
Οι επιλογές είναι απεριόριστες και 
η ποιότητα, όπως σε κάθε προϊόν 
της Kerkis Tailormade Comfort, 
αδιαπραγμάτευτη. 

Πείτε μας τι ακριβώς 
χρειάζεστε για να σας 
προτείνουμε ιδέες και λύσεις

Δείτε περισσότερα σχέδια  
και χρώματα στο kerkis.eu
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MAΞΙΛΑΡΙΑ
ΚΑΡΕΚΛΑΣ

Για κάθε καρέκλα που βρίσκεται στο χώρο σας, 
έχουμε το κατάλληλο μαξιλάρι, ώστε να γίνει 
απόλυτα αναπαυτική και να ξεχωρίζει με το 
στυλ της. Γιατί στην Kerkis Tailormade Comfort 
δημιουργούμε μαξιλάρια! Μεγάλα ή μικρά, για μέσα 
ή έξω, με κουμπιά ή χωρίς, για κάθε είδους καρέκλα 
και σε πολλά διαφορετικά χρώματα και σχέδια. 

Όλα τα καλύμματα 
διαθέτουν φερμουάρ για να 
αφαιρούνται εύκολα όποτε 
χρειάζεται!
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Με αφρώδες υλικό άριστης 
ποιότητας, ώστε να διατηρούν 
την ελαστικότητά τους για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ακόμη και κάτω 
υπό σκληρές συνθήκες!

Μαξιλάρια για 
καρέκλες εστιατορίου 
ή καφέ, μαξιλάρια για 
καρέκλες μπαμπού ή 
ferforze, μαξιλάρια 
αναπαυτικά αφράτα 
ή σταθερά, μαξιλάρια 
που θα κάνουν κάθε 
γωνιά ένα φιλόξενο και 
ξεχωριστό μέρος για 
τους πελάτες και τους 
φιλοξενούμενούς σας!

Με πρακτικό δέσιμο για 
σταθερότητα στην καρέκλα
και φερμουάρ στο κάλυμμα

Ακριβώς στις διαστάσεις  
που χρειάζεστε





kerkis.eu

Βιοτεχνία μαξιλαριών 
για επαγγελματική ή 
οικιακή χρήση σε όλη 
την Ελλάδα.

kerkis.tailormade.comfort

FOLLOW US

Μαξιλάρια εξωτερικού χώρου

Μαξιλάρια / στρώματα για ξαπλώστρες

Μαξιλάρες / πούφ παραλίας

Μαξιλάρια καρέκλας

Μαξιλάρια διακόσμησης

Μαξιλάρια δαπέδου (μαξιλάρες)

Μαξιλάρια πάγκου - παλέτας

Σκαμπό «κύβος»

Τραπεζομάντιλα

Ανωστρώματα

Μαξιλάρια ύπνου

Στρώματα γυμναστηρίου

Καλύμματα επίπλων

Μαξιλάρια σε ειδικές διαστάσεις
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NEW
CUSHIONS
FOR A
NEW LOOK
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Δημιουργία μαξιλαριών  
για επαγγελματικούς
χώρους & οικίες. 
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