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Κ
άθε φορά που ένας επισκέπτης μπαίνει για πρώτη 

φορά στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου αποκτά μια 

αίσθηση για τον χώρο, η διακόσμηση, οι υφές και 

η ποιότητα των λευκών ειδών καθορίζουν την άνεση και 

την ευχάριστη διαμονή του. Στη NIMA, από το 1985 σας 

προσφέρουμε απαράμιλλης ποιότητας είδη ιματισμού για την 

ξενοδοχειακή σας μονάδα και αυτή τη χρονιά αναβαθμίζουμε 

την άνεση και την αισθητική της συλλογής μας με τη νέα σειρά 

NIMA DECO. Μια ολοκληρωμένη πρόταση από διακοσμητικά 

και χρηστικά είδη κατασκευασμένα από υλικά της ελληνικής 

φύσης όπως ξύλο, μάρμαρο, βαμβάκι και λινό, μαζί με είδη 

από φυσικό jute και τσιμέντο που αποτελούν κορυφαία τάση 

στη διακόσμηση. Τα είδη NIMA DECO συνδυάζονται άψογα 

με τα λευκά είδη της συλλογής μας χαρίζοντας σύγχρονη 

αισθητική στον χώρο. Οι φυσικές υφές τους δημιουργούν 

την αίσθηση οικειότητας και ζεστασιάς που θα κάνει τους 

επισκέπτες σας να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, κάθε φορά.
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Στα είδη διακόσμησης της συλλογής μας συνδυάσαμε υλικά 

της ελληνικής φύσης όπως το ξύλο, το μάρμαρο, αλλά και

το πολύ μοντέρνο τσιμέντο.
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Ξύλο
Ένα διαχρονικό υλικό που χαρίζει υπέροχη 

ζεστασιά στον χώρο. Οι τάσεις της 

διακόσμησης το επαναφέρουν στην φυσική 

μορφή του και σε πολλά, διαφορετικά 

αντικείμενα. Δώστε χαρακτήρα ακόμα και 

στο πιο minimal δωμάτιο με ακατέργαστους 

κορμούς ή με μια ξύλινη σκάλα και κάντε το πιο 

φιλόξενο με ξύλινους καθρέπτες και πάγκους.  

Πάγκος Σκαμπώ - Διακοσμητική Σκάλα

Καθρέφτης Επιδαπέδιος

Κορμός Natural Δίσκος με Δερμάτινες Λαβές
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Μάρμαρο
Το παραδοσιακά ελληνικό, στιβαρό υλικό 

έχει επανέλθει στην κορυφή της μόδας. 

Εκμεταλλευτείτε την καθαρότητα και την 

αντοχή του για ένα statement decor με 

διακοσμητικά βάζα και μπολ και ανεβάστε 

την ποιότητα στο μπάνιο με υπέροχο σετ 

σαπουνοθήκης και θήκης  

για οδοντόβουρτσα.

Βάζο Σετ Κρίκοι για Πετσέτες 

Δίσκος

Σαπουνοθήκη Μπώλ 
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Τσιμέντο
Τόσο μοντέρνο όσο κανένα άλλο υλικό 

διακόσμησης σήμερα. Το τσιμέντο χαρίζει  

industrial στιλ και έχει μεγάλη ανθεκτικότητα. 

Είναι πολύ εύκολο να ταιριάξει στον χώρο με 

ένα πρωτότυπο φωτιστικό και να τον κάνει πιο 

ξεχωριστό προσθέτοντας ένα βάζο ή όμορφα 

κασπώ για διακοσμητικά φυτά. 

Βάζο - Κρεμαστό Τσιμεντένιο Ντουί Σετ Σουβέρ 

Φωτιστικό

Κασπώ Δίσκος 
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Διακοσμητικές πινελιές
Απλότητα και 100% φυσικά υλικά είναι ό,τι 

χρειάζεται να έχουν τα διακοσμητικά σας για να 

δώσετε χαρακτήρα και ατμόσφαιρα στον χώρο. 

Συνδυάστε τις υφές του ακατέργαστου ξύλου με το 

μαλακό μαλλί ή το δέρμα και προσθέστε το 

 industrial ύφος του τσιμέντου για να 

δημιουργήσετε ξεχωριστή, ανεπιτήδευτη 

αισθητική. 

Τσιμεντένιος Δίσκος Αρωματικά Kεριά Χειροποίητη Βάση
από Δέρμα και Ξύλο 

Χειροποίητη Κρεμάστρα
από Δέρμα και Ξύλο 

Ξύλινο Κρεμαστό Διακοσμητικό Τοίχου

Τσιμεντένια Αρωματικά Κεριά Γυάλινα Αρωματικά Κεριά
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Jute
Ένα φυσικό, οικολογικό υλικό με υπέροχη υφή 

που θυμίζει σχοινί, χάρη στην ευέλικτη χρήση και 

στο χρώμα του, ταιριάζει εύκολα σε κάθε δωμάτιο 

χαρίζοντας φυσική αίσθηση. Προσθέστε ένα 

φωτιστικό ή ένα χαλάκι για να δώσετε ζεστασιά. 

Τοποθετήστε καλάθια και καλαίσθητα σκαμπώ 

που εκτός από την πρακτική τους χρήση θα 

κάνουν και τον χώρο πιο οικείο.  

Herb - Linum Καλάθια πολλαπλών χρήσεων  Εstia Σκαμπώ

Naturato Φωτιστικό

Asana Xαλί Makrame Χαλί
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Κουβέρτες
Ο πιο απλός τρόπος για να φέρετε τη ζεστασιά 

και την άνεση στα δωμάτια των επισκεπτών σας 

είναι οι απαλές, καλαίσθητες κουβέρτες που θα 

σκεπάσουν ανάλαφρα τα κρεβάτια διακοσμώντας 

τα ταυτόχρονα. Οι ποιοτικές κουβέρτες 

Πορτογαλίας με σύνθεση από 100% βαμβάκι και 

μίνιμαλ στιλ θα αναδείξουν το δωμάτιο φέρνοντας 

μια γλυκιά θαλπωρή στον χώρο. 

AlbaΒianca Luminoso
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Κουβέρτες σε λευκούς τόνους 
Για μια καθαρή, total white αισθητική επιλέξτε λευκές 

κουβέρτες που θα προσφέρουν εκλεπτυσμένη 

ατμόσφαιρα με τις όμορφες υφές και την απαλή 

τους αίσθηση. Οι κουβέρτες Πορτογαλίας σε 

λευκούς τόνους είναι 100% βαμβακερές και 

έχουν μινιμαλιστικά σχέδια και ύφανση που χαρίζει 

διακριτικό στιλ στον χώρο. 

DantelleFidelia
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Κουβέρτες σε ζεστούς τόνους  
Για να δώσετε περισσότερο χαρακτήρα και χρώμα στο 

δωμάτιο επιλέξτε κουβέρτες από μια ζεστή χρωματική 

παλέτα σε αποχρώσεις όπως μπεζ, γκρι, μπλε ή στο 

χρώμα του λινού. Οι εξαιρετικής ποιότητας κουβέρτες 

Πορτογαλίας, από 100% βαμβάκι, είναι πολύ απαλές 

και έχουν υπέροχη ύφανση και χρώματα που μπορείτε 

να συνδυάσετε εύκολα με την αισθητική που θα 

επιλέξετε για τον χώρο. 

Beatrice Cencillo

Residence

Linteis
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ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ

Νίκος Αλεξόπουλος

STYLING

Bίκυ Περτσά

ΑRT DIRECTION

Iακωβίνα Σαραβάνου

CREATIVE DIRECTION

Μιλτιάδης Λέσσης

Πουφ & Μαξιλάρες
Ένα σπίτι μακριά από το σπίτι οφείλει να έχει 

κι εκείνες τις άνετες γωνιές που βοηθούν τον 

επισκέπτη να χαλαρώσει. Με μοντέρνα πουφ και 

διακοσμητικές μαξιλάρες είναι πολύ εύκολο να 

δημιουργήσετε τέτοιες γωνιές, αναβαθμίζοντας 

παράλληλα την άνεση και την αισθητική του χώρου. 

Τα διακριτικά, ριγέ μοτίβα σε φυσικούς τόνους και 

το ποιοτικό βαμβακερό τους ύφασμα θα προσφέρει 

μια υπέροχη διακοσμητική πινελιά.  

Siesta Raya
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Π. Μυροβλήτισσας 48 & Αγγ. Βλάχου 13678

NIMA AΒΕE Λευκών Ειδών

Τηλ.: 210 246 8111

Fax: 210 244 5191

www.nima.gr

e-mail: sales@nima.gr

facebook: www.facebook.com/NIMA.HOMELINEN


