
hotel collection
2020



Η Beauty Home inspirations αποτελεί την 
υλοποίηση μιας ιδέας που συγκεντρώνει την εμπειρία 

50 ετών στον κλάδο των λευκών ειδών.

Η αποστολή μας, το όραμά μας και οι αξίες μας
Στη Beauty Home inspirations εξασφαλίζουμε ότι η 

σειρά επαγγελματικού ιματισμού παρέχει αξιόπιστες 
λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Κάθε πελάτης είναι μοναδικός. Για αυτό τον λόγο, 
η  έμπειρη ομάδα μας είναι στην διάθεσή  του 

να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και 
αφοσίωση στην εξυπηρέτηση δίδοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στις επιθυμίες του.
Οι ολοκληρωμένες παραγωγικές της εγκαταστάσεις, 

το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και η 
διαρκής αναζήτηση ποιοτικών πρώτων υλών στις 

αγορές του κόσμου, την καθιστούν πρωτοπόρα στην 
παροχή πλήρων αξιόπιστων λύσεων, ξεπερνώντας 

κάθε πρόκληση. 
Εκτελούμε αυτό που μας ζητάτε κάθε φορά.

Ικανότητα
Προβλέπουμε τις ανάγκες σας και ανταποκρινόμαστε 

με την ευρύτερη γκάμα προϊόντων επαγγελματικού 
ιματισμού έτσι ώστε να εγγυηθούμε το 

ποθητό αποτέλεσμα και την απόλυτη ικανοποίηση 
των πελατών μας.

Αφοσίωση
Η δομημένη συνεργασία της ομάδας μας και των 
πελατών της εταιρίας, εξασφαλίζει την ανάπτυξη 

ισχυρών μακροχρόνιων δεσμών.

Η ομάδα μας
Η Beauty Home inspirations διαθέτει μία 

αφοσιωμένη ομάδα εξυπηρέτησης η οποία παρέχει 
επιπλέον στήριξη και καθοδήγηση σε κάθε έργο. 

Ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας για άμεση 
εξυπηρέτηση και ποιότητα.
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bedding
Η απόλαυση της διαμονής σε ένα ξενοδοχείο περιλαμβάνει την αίσθηση ενός πολύ αναπαυτικού στρώματος, τη 
μυρωδιά ενός πεντακάθαρου δωματίου, τη σωστή θερμοκρασία, τους άνετους χώρους που αποπνέουν πάνω απ’ 
όλα φροντίδα και σωστή συντήρηση, μια χαμογελαστή και εγκάρδια εξυπηρέτηση.
Εμείς στη Beauty Home inspirations, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το κατάλληλο περιβάλλον 
με επιλεγμένα προϊόντα ιματισμού, που προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.
Όποιο και να είναι το στυλ που ζητάτε, θα το βρείτε εύκολα και γρήγορα στη Beauty Home inspirations.
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bed linen

2315 515 515

Αγγίξτε την τελειότητα σε κάθε δωμάτιο με τη σειρά Five-Star.  Η 
σύνθεσή του από 100% βαμβακοσατέν ύφασμα, 300 κλωστών,βοηθά 
στη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και εξασφαλίζει 
δροσερό ύπνο.
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Percal Pennie 300tc Satin 
100% cotton

μονό

υπέρδιπλο

γίγας

180×290cm

250×290cm

300×310cm

Σεντόνια

μονή

υπέρδιπλη

170×250cm

230×250cm

Παπλωματοθήκες

Μαξιλαροθήκες 

φάκελος

oxford

55×75cm

52×72+5cm

Five Star

Διατίθενται ειδικές διαστάσεις 
κατόπιν παραγγελίας



bed linen

2315 515 515

Μεταξένιο ύφασμα 230 κλωστών, 100% βαμβακοσατέν,  
που προσφέρει μια υπέροχη ισορροπία πολυτέλειας και 
αίσθηση απαλότητας στο δέρμα σας.
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Percal Pennie 230tc Satin 
100% cotton

Hotel “Colors” Θεσσαλονίκη
Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο

Premier

μονό

υπέρδιπλο

γίγας

170×265cm

240×265cm

280×280cm

Σεντόνια

μονή

υπέρδιπλη

160×240cm

230×250cm

Παπλωματοθήκες Μαξιλαροθήκες 

φάκελος

oxford

52×72cm

52×72+5cm

Διατίθενται ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας



bed linen

2315 515 515

Silky
Percal Pennie 230tc Satin Stripe 
100% cotton

μονό

υπέρδιπλo

γίγας

170×265cm

240×265cm

280×280cm

Σεντόνια

μονή

υπέρδιπλη

160×240cm

230×250cm

Παπλωματοθήκες Μαξιλαροθήκες 

φάκελος

oxford

52×72cm

52×72+5cm

Διατίθενται ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
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1cm stripe

Ύφασμα υψηλής ποιότητας 
και προδιαγραφών, ιδανικό για 
επαγγελματική χρήση, που χάρη 
στην ενός εκατοστού σατέν ρίγα του, 
προσφέρει μια μεταξένια αίσθηση.



2315 515 515

bed linen

Lucid
Percal CVC   
80% cotton  -  20% Polyester

μονό

υπέρδιπλο

γίγας

160×270cm

240×270cm

280×280cm

Σεντόνια

μονή

υπέρδιπλη

160×240cm

230×250cm

Παπλωματοθήκες Μαξιλαροθήκη

φάκελος
53×73cm

oxford
53×73+5cm

Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο Hyatt Regency Hotel

Διατίθενται ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Η σειρά Lucid αποτελείται από  ύφασμα 
πλούσιο σε βαμβάκι. Η προσθήκη 20% 
πολυεστέρα  προσφέρει  εύκολο σιδέρωμα 
καθώς επίσης βοηθάει στην διατήρηση της 
λευκότητας και δεν δημιουργεί κόμπους 
μετά από επαναλαμβανόμενες  χρήσεις.
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2315 515 515

bed linen

Εξαιρετικό ύφασμα για άνετο σιδέρωμα, χωρίς να τσαλακώνει χάρη 
στη σύμμικτη σύνθεσή του. Ιδανικό για όσους θέλουν εύκολη φροντίδα 
και άψογη εμφάνιση.
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Medial
Polycotton 170tc
60% cotton - 40% Polyester

μονό

υπέρδιπλο

γίγας

160×265cm

240×265cm

280×280cm

Σεντόνια

μονή

υπέρδιπλη

160×240cm

230×250cm

Παπλωματοθήκες Μαξιλαροθήκη

φάκελος
52×72cm

Διατίθενται ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας



2315 515 515

bed linen

Εξοικονομήστε χρήμα και χρόνο με τη σειρά Simple, 
καθώς τα πλεονεκτήματα της ειδικής επεξεργασίας που 
περιέχει, ενδείκνυνται  για εύκολη πλύση και μακράς 
διάρκειας αντοχή.

Simple
Polycotton 150TC
50% cotton - 50% Polyester

μονό

διπλό

υπέρδιπλο

160×265cm

220×265cm

240×265cm

Σεντόνια

μονή

υπέρδιπλη

160×240cm

230×250cm

Παπλωματοθήκες

Μαξιλαροθήκη

φάκελος
52×72cm

Hotel “Colors” Θεσσαλονίκη
Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο

Διατίθενται ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
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2315 515 515

custom made

πλακέ ρόμβος

πλακέ με κεντημένο λογότυποφυτίλι
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τρέσα με πλακέ ρόμβο

πλακέ

Γνωρίζουμε ότι στην επιλογή 
λευκών ειδών υπάρχει και η 
ανάγκη της εξατομίκευσης. 
Στη Beauty Home inspirations 
προσφέρουμε αποκλειστική 
υπηρεσία σχεδιασμού και 
παραγωγής βάση των δικών 
σας ιδιαίτερων προτιμήσεων με 
τη βοήθεια υπολογιστή. Ελάτε 
μαζί να βρούμε τις κατάλληλες 
ραφές και τα κεντήματα, ώστε 
να αναδείξετε το προσωπικό 
και μοναδικό σας στίγμα.



bed cover

2315 515 515

Ζακάρ καλοκαιρινή κουβέρτα σε τρεις γήινες 
αποχρώσεις. Θα ζεστάνει τους επισκέπτες σας και 
ταυτόχρονα θα προσθέσει έξτρα στυλ στον χώρο σας.

Vivid

μονή υπέρδιπλη γίγας
170×280cm 230×280cm 260×280cm

Koυβέρτα

Matelasse
80% cotton - 20% Polyester

sand greywhite

Διατίθενται ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
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2315 515 515

bed cover

Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο “Μediterranean Palace”

20
21

Πικέ κουβέρτα από 100% βαμβάκι. Ιδανική είτε για 
σκέπασμα είτε  ως πινελιά στο ύφος του κρεβατιού.

μονή υπέρδιπλη γίγας
170×240cm 230×240cm 240×260cm

Koυβέρτα

Snap
Waffle
100% cotton    320gsm

ecru

sand

grey

white

Διατίθενται ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας



bed cover

2315 515 515

Pleasure
Sherpa Blanket Super Soft 
Ultra Luxurious

μονή υπέρδιπλη
160×240cm 220×240cm

Koυβέρτα

100% Polyester

amethyst

Αν θέλετε μία έξτρα απαλή κουβέρτα 
από υλικό μακράς διαρκείας που αντέχει 

στο χρόνο, ο πολυεστέρας είναι ιδανικός. 
Ανθεκτικός στο πλύσιμο για πολλά χρόνια 

χωρίς να χάνει το χρώμα και το σχήμα του.
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veraman

elephant

ecru

red

grey

Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο “Danai Resort”



bed cover

2315 515 515

Κουβερλί από Micro Satin ύφασμα, το οποίο δίνει ιδιαίτερη 
λάμψη συνοδευόμενη από πανέμορφο κεντημένο πάνελ  για μια 
πολυτελή εμφάνιση. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να διαλέξετε το 
κατάλληλο χρώμα από το  μεγάλο εύρος αποχρώσεων

Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο “Akti Toroni”
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Cursive
100% Micro Satin

μονό
160×240cm

υπέρδιπλο
220×240cm

100% Micro Satin
Oscar

μονό
160×240cm

υπέρδιπλο

γίγας

220×240cm

240×260cm

light blue tobacco

white beige grey

ecru

beigesilver

cappuccino

blue

grey brown



2315 515 515

duvets

Dual
Πάπλωμα τεσσάρων εποχών

μονό υπέρδιπλο

160×240cm 220×240cm

Ρυθμιζόμενο πάπλωμα τεσσάρων 
εποχών για κατάλληλη θερμοκρασία  
όλο τον χρόνο. Αποτελείται από δύο 
μεμονωμένα σκεπάσματα από πολυεστέρα.  
Το ένα ελαφρύ για τους θερινούς μήνες 
και το άλλο μεσαίου βάρους ιδανικό για 
φθινόπωρο και άνοιξη. Απλά, ενώστε τα 
μαζί για να δημιουργήσετε το απόλυτο, 
ζεστό πάπλωμα για τη χειμερινή περίοδο.

+
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First Class
Πάπλωμα πουπουλένιο

μονό υπέρδιπλο

160×240cm 220×240cm

Cozy
Πάπλωμα Micro Satin

μονό υπέρδιπλο

160×240cm 220×240cm

Πάπλωμα από μικροΐνες που χαρίζει 
την αίσθηση του πουπουλένιου. 

Eλαφρύ και μαλακό με φυσική γέμιση 
εξασφαλίζει  έναν υγιεινό ύπνο. Ο συνδυασμός 
με το βαμβακερό κάλυμμα το καθιστά ακόμα 
πιο ζεστό.

Γέμιση 90% πούπουλο χήνας - 10% λευκό φτεράκι
Βαμβακερό κάλυμμα 100%

Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο “Danai Resort”



pillows

2315 515 515

Η Beauty Home inspirations διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα 
μαξιλαριών για ξενοδοχεία. Από αφρό μνήμης, πολυτελείς ίνες 

σιλικόνης, μέχρι φυσικό φτερό, το εύρος των  επιλογών θα 
αφήσει ικανοποιημένους και τους πιο απαιτητικούς πελάτες  σας  
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Classic

Μαξιλάρι σιλικόνης 
45x65 50x70 50x80

Standard

Μαξιλάρι oρθοπεδικό 
50x70

Comfort

Μαξιλάρι με βαμβακερό κάλυμμα
Γέμιση με πούπουλο χήνας 

50x70

Advance

Μαξιλάρι με βαμβακερό κάλυμμα
Γέμιση microfiber

50x70

Luxury

Μαξιλάρι με βαμβακερό κάλυμμα
Γέμιση microfiber

50x70

Feather

Gel

Μαξιλάρι με Memory Foam 
Cool Gel Layer

50x70

Anatomic

Μαξιλάρι με Memory Foam
50x70

Μαξιλάρι με Memory Foam
50x70

Aloe Vera

Μαξιλάρι με εκχύλισμα Aloe Vera 
50x70



curtains

2315 515 515
30
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Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο “Colors”

     Ο αριθμός των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων με την εταιρία μας, αυξάνεται διαρκώς 
και είμαστε υπερήφανοι για την ένδυση των εσωτερικών τους χώρων, καθώς οι 
κουρτίνες δίνουν την τελική πινελιά και διαμορφώνουν καθοριστικά το στυλ τους.

Η ομάδα μας διαθέτει τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία έτσι ώστε να σας βοηθήσει να 
κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Επιλέξτε από τα δειγματολόγιά μας το χρώμα και την υφή των κουρτινών, που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε, καθώς και τον τύπο ραφής που επιθυμείτε.

Αμέτρητες επιλογές σε υφάσματα σκίασης, βουάλ, γάζας, βελούδων. Διαθέτουμε πλήρη 
δειγματολόγια υφασμάτων. Επικοινωνήστε μαζί μας ή ζητήστε μας να σας τα στείλουμε!

Για τους συνεργάτες μας, το πάθος και η δημιουργικότητά μας μεταφράζεται στις 
αμέτρητες δυνατότητες και επιλογές που παρέχουμε.

Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί αυτό που ονειρεύεστε!



μεταλλικές βέργες

2315 515 515

patton

barin

dustin

Ο αρμονικός συνδυασμός της σωστής επιλογής των άκρων της 
κουρτινόβεργας με τα χρώματα της κουρτίνας, τα υφάσματα 
και το ύφος του χώρου σας, θα δώσουν ένα αρμονικό 
αποτέλεσμα στο βλέμμα του κάθε επισκέπτη.
Η Beauty Home inspirations σας συστήνει τη νέα σειρά σε 
κουρτινόβεργες και άκρα, τα οποία είναι πλήρως προσαρμόσιμα 
σε οποιοδήποτε χώρο μας υποδείξετε.
Μαζί θα επιλέξουμε το φινίρισμα, το στυλ του βραχίονα και την 
προβολή που ταιριάζει στον χώρο σας.
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Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο “Μediterranean Palace”



matresses

Εξασφαλίστε αίσθηση πολυτέλειας στους 
επισκέπτες σας με τα προτεινόμενα στρώματα, 
καθώς περιέχουν πολλαπλές στρώσεις άνεσης, 
υποστήριξης και δομής. Είναι ανθεκτικά και 
μακράς διαρκείας, καλύπτοντας ακόμη και τις 
πιο απαιτητικές ανάγκες

2315 515 515
34
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Expert

Πλεκτό
Ύφασμα

Foam - Βάτα Dacron
Άνεση

Foam
Περιμετρική στήριξη

Pocket
Ελατήρια

Μέτριο
Στήριξη

28cm
Ύψος

5 έτη
Εγγύηση

Smart

Πλεκτό
Ύφασμα

Foam - Βάτα Dacron
Άνεση

Foam
Περιμετρική στήριξη

Βοnnel
Ελατήρια

Σκληρό
Στήριξη

27cm
Ύψος

3 έτη
Εγγύηση

Relax

Κρετόν - Βαμβακερό
Ύφασμα

Foam - Βάτα βαμβακερή
Άνεση

Μέτριο προς σκληρό
Στήριξη

5 έτη
Εγγύηση

Ατσαλολάμας
Στρώση κοκοφοίνικα

Περιμετρική στήριξη

Βοnnel
Ελατήρια

22cm
Ύψος

Cool

Κρετόν - Καπιτονέ
Ύφασμα

Foam
Βάτα σιλικόνης
Φίλτρο σκόνης

Πρεσαρισμένο βαμβάκι

Άνεση

Μέτριο
Στήριξη

3 έτη
Εγγύηση

Βοnnel
Ελατήρια

20cm
Ύψος



matresses protector

2315 515 515

Τα προστατευτικά στρωμάτων είναι ένας έξυπνος, 
χαμηλού κόστους τρόπος για να συντηρήσετε και να 
παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των στρωμάτων σας. 
Έχουν εργονομικό μη - ολισθητικό σχεδιασμό, που 
σημαίνει ότι δεν θα γλιστρήσουν ποτέ από το στρώμα σας. 

Η ομαλή τους επιφάνεια τα καθιστά αόρατα κάτω από το 
σεντόνι. Επιπλέον, προσθέτουν άνεση και προσφέρουν 
έναν ποιοτικό ύπνο στους επισκέπτες σας. Ταιριάζουν 
σε όλους τους τύπους στρωμάτων και διατίθενται και σε 
ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

    Το περίβλημα στρώματος και μαξιλαριών με φερμουάρ θα καλύψει πλήρως το στρώμα σας και θα 
το προστατέψει ανάλογα τον τύπο του, από αλλεργιογόνα, μούχλα ,προσβολή από ακάρεα σκόνης, 
διαρροές και λεκέδες. Σε δύο τύπους: αδιάβροχο ύφασμα και καπιτονέ. 

Στρωματοθήκες

Προστατευτικά

Dream
Καπιτονέ προστατευτικό

Stop Up
Αδιάβροχο προστατευτικό

Καπιτονέ μαξιλαροθήκη

Καπιτονέ 
στρωματοθήκη

Αδιάβροχη 
στρωματοθήκη

Αδιάβροχη μαξιλαροθήκη

Διατίθενται για όλες τις διαστάσεις  στρωμάτων

Διατίθενται για όλες τις διαστάσεις  στρωμάτων

36
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Τα ανωστρώματα συμπληρώνουν το στρώμα σας, βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου, ενώ παράλληλα παρέχουν, 
επιπλέον, στήριξη και άνεση προσδίδοντας μεταξένια αίσθηση. Ένα ανώστρωμα μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του 
στρώματός σας και μακροπρόθεσμα να σας εξοικονομήσει χρήματα. Μπορούν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά, εάν το 
στρώμα σας είναι πολύ σκληρό ή πολύ μαλακό. Διαθέτουν ελαστικούς ιμάντες για τέλεια εφαρμογή.

Smart tip: Το ανώστρωμα λειτουργεί και σαν “γέφυρα” μεταξύ δύο μονών στρωμάτων, καλύπτοντας το κενό που 
αισθάνεστε εκεί που τελειώνει το ένα στρώμα και ξεκινάει το άλλο.

Aνωστρώματα

Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο “Akti Toroni”

Velvet Elixir

Διατίθενται για όλες τις διαστάσεις  στρωμάτων



κεφαλάρια κρεβατιών - υποστρώματα
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Δημιουργείστε ατμόσφαιρα πολυτέλειας. 
Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που 
παρέχετε, η εμφάνιση του κρεβατιού παραμένει 
ένα ελκυστικό κίνητρο για κάθε επισκέπτη. 
Η εξειδικευμένη ομάδα μας, μπορεί να σας 
βοηθήσει να εντοπίσετε την κατάλληλη επιλογή 
μέσα από τη συλλογή μας για επενδυμένες 
βάσεις και κεφαλάρια . Οι προσαρμοσμένες 
λύσεις που σας παρέχουμε, προσφέρουν ευελιξία 
και είναι σχεδιασμένες ειδικά για τις δικές σας 
προδιαγραφές. Όλα είναι κατασκευασμένα 

από εξαιρετικά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. 
Διατίθενται σε όλες τις διαστάσεις κατόπιν 
παραγγελίας.
Smart tips
     Η επιλογή χαμηλής και κλειστής βάσης, 
θα βοηθήσει στην αποφυγή του καθαρισμού 
κάτω από τα κρεβάτια και θα αποτρέψει την 
συνηθισμένη απώλεια αντικειμένων.
     Το κεφαλάρι θα προστατεύσει τον τοίχο σας 
από τη φθορά, και είναι σίγουρα πιο βολικό από 
το να ακουμπάνε σε αυτόν.
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Σταθερός κρεβατόγυρος Αφαιρούμενος κρεβατόγυρος

Golden

Maison

Studio

Αstra

 Ανανεώστε τη βάση του κρεβατιού με έναν 
κρεβατόγυρο. Επιπλέον, καλύπτει τυχόν κενά και 
προστατεύει από φθορές το στρώμα σας.



bed runners
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Προσθέστε έξτρα στυλ και χρώμα 
αναδεικνύοντας το χώρο σας με εκλεκτά  
runner. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να 
επιλέξετε το κατάλληλο χρώμα και ραφή
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Συνεργαζόμενος ξενώνας “Moρφέας”

Καπιτονέ με φάσα

Εξώγαζο

Καπιτονέ

Εξώγαζο με φάσα

Διατίθενται για όλες τις διαστάσεις  στρωμάτων κατόπιν παραγγελίας

μονό για στρώμα έως 100x200cm

διπλό για στρώμα έως 170x200cm

60×180cm

60×250cm



καναπές - κρεβάτι
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Εκμεταλλευτείτε  στο μέγιστο 
τον χώρο σας με το εύκολο 
άνοιγμα ενός καναπέ-κρεβάτι. 
Ιδανικό για χρήση ως καναπέ το 
πρωί και ένα άνετο κρεβάτι το 
βράδυ. Μετατρέπεται σε ελάχιστο 
χρόνο ,  καθώς δεν χρειάζεται να 
αφαιρέσετε τα μαξιλάρια.

* Το πάχος του μπράτσου μπορεί να προσαρμοστεί κατόπιν παραγγελίας

Brainy
διάσταση στρώματος

80×190cm 140×190cm

160×190cm

chairs

Ανανεώστε τον χώρο 
σας μέσα από πληθώρα 
αισθητικών και τεχνικών 

επιλογών. Υφάσματα 
επιπλώσεων σε επίκαιρα και 

διαχρονικά σχέδια και για 
ποικίλα στυλ διακόσμησης.
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Ethnic

Retro BohemianCasual



bathroom
Το μπάνιο είναι ο καθρέπτης του ξενοδοχείου 

σας! Μπορείτε να βοηθήσετε τους πελάτες 
σας να απολαύσουν πραγματικά τη διαμονή 
τους και να τους ενθαρρύνετε ώστε να σας 

προτιμήσουν ξανά. Φροντίστε να επενδύσετε 
σε συχνές ανακαινίσεις του συγκεκριμένου 
χώρου που δεν πρέπει να ανταποκρίνονται 
μόνο στις απαιτήσεις των επισκεπτών, αλλά 
και να αποπνέουν καθαριότητα, φρεσκάδα 

κι ηρεμία. Η συλλογή μπάνιου της Beauty 
Home inspirations εκπέμπει την αίσθηση 

μιας απαλής πολυτέλειας, η οποία μπορεί να 
μετατρέψει το ντους και το λουτρό σε μια 

πραγματικά αξέχαστη εμπειρία.
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Η ομάδα μας θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μία εμπειρία 5 αστέρων για κάθε επισκέπτη.

bathroom
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Smooth
500gsm   100% combed cotton

λαβέτα

προσώπου

χειρός

μπάνιου

30×30cm

50×95cm

30×50cm

70×140cm

Divine
550gsm   100% combed cotton
προσώπου μπάνιου
50×95cm 70×140cm

Mild
450gsm   100% combed cotton
προσώπου μπάνιου
50×90cm 70×140cm
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bath towels

40×80cm

Υψηλής ποιότητας βαμβακερή 
πετσέτα. Απίστευτα μαλακή και βαριά 
έτσι ώστε να  εξασφαλίζει περισσότερη 
απορροφητικότητα και αντοχή από 
κάθε άλλο είδος.

Make Up towel
100% cotton

Εξίσου μαλακή και  
βαμβακερή πετσέτα που 
αφαιρεί το μακιγιάζ . Για 
καλύτερα αποτελέσματα 
αποφύγετε τα λευκαντικά 
και τα μαλακτικά ρούχων

Crystal
600gsm   100% combed cotton
προσώπου μπάνιου
50×95cm 80×150cm

Η σειρά Gentle αναμειγνύει 
εξαιρετική ποιότητα με υπέρτατη 
αντοχή. Το ελληνικό  σχέδιο 
ολοκληρώνει την εμφάνισή του.

Gentle
500gsm   100% combed cotton   
Greek border

προσώπου μπάνιου
50×95cm 70×140cm

custom made

ενδοΰφανση κέντημα με λογότυπο
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bath robes

Διαχρονικό λευκό πετσετέ μπουρνούζι που 
προσφέρει ευχάριστη και ζεστή αίσθηση

Υπέροχο, λευκό μπουρνούζι με άριστη σύνθεση. 
Πικέ ύφανση εξωτερικά και πετσετέ εσωτερικά. 
Ιδανικό και για χρήση σε χώρους spa.

Belton
440gsm - 100% cotton Pennie
λευκό με γιακά και κορδόνι
L / XL

Contour
420gsm - 100% cotton Terry με πικέ εξωτερικό
λευκό με γιακά
L / XL

slippers

travel aspen denver kermit alvin

Για απόλυτη άνεση, 
περιποιηθείτε τους 
επισκέπτες σας με ένα 
πολυτελές  μπουρνούζι

Ολοκληρώστε τη συλλογή μπάνιου με ξενοδοχειακές παντόφλες σε πέντε διαφορετικά σχέδια..

Παντόφλα κλειστή
non wooven

antisleep
4mm

eva sole

Παντόφλα κλειστή
polyterry
antisleep

4mm
eva sole

Παντόφλα κλειστή
velour

antisleep
4mm

eva sole

Παντόφλα κλειστή
velour

antisleep
4mm

eva sole

Παντόφλα κλειστή
pike

antisleep
4mm

eva sole
50
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bath mats
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Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο “Litohoro Resort”

Orion
50x75
650gsm - 100% cotton   
Nηματοβαφή
γκρι / λευκό

Aurora
50x75
700gsm - 100% cotton   
γκρι / λευκό

Atlas / Neron
50x75
650gsm - 100% cotton   
Nηματοβαφή Greek border
γκρι / λευκό

Εlement
50x75
700gsm - 100% cotton, Jacquard
λευκό

Υψηλής ποιότητας βαμβακερά τάπετα μπάνιου με 
εξαιρετική αντοχή ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

neron

atlas

element

orion

aurora grey

aurora white
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pool / beach
Οι εξωτερικοί χώροι των καταλυμάτων δεν αποτελούν μόνο πόλο 
έλξης επισκεπτών, αλλά συμπληρώνουν την εμπειρία της διαμονής 

και ικανοποιούν την ανάγκη σας στο να χαρίσετε στους πελάτες  
διαλείμματα ευεξίας. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και 
ικανούς επαγγελματίες, που στόχος τους είναι η σωστή επιλογή 

αγοράς, προσαρμοσμένη σε κάθε σας απαίτηση. Η αφοσίωσή μας στην 
εξυπηρέτησή σας είναι αυτό που μας ξεχωρίζει.
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towels  

Πετσέτα πισίνας σε 4 υπέροχα χρώματα, με 
ειδική βαφή VAT, ώστε να αποτρέπει την απώλεια 
χρώματος από το χλώριο και τον ήλιο.

2315 515 515

Active
Πετσέτες πισίνας
450gsm Vat Dyed 100% Cotton

80×160cm

Ochre

Grey

Blue

Beige
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custom made
Το πάθος για την δουλειά μας είναι αστείρευτο. Για αυτό 

και χαιρόμαστε να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που 
μοιράζονται το ίδιο όραμα και εμπνέουν τη δημιουργικότητα 
μας. Εφαρμογή λογοτύπου με κέντημα, jaquard ή ενδοΰφανση. 
Διάρκεια στο χρόνο, αντοχή στο πλύσιμο και στον ήλιο.
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outdoor

Ριγέ

    Νιώστε άνετα… 
ξεκουραστείτε σωστά…
χαλαρώστε...
Μαξιλάρια ξαπλώστρας 
για εξωτερικούς 
χώρους, που αντέχουν 
στις εξωτερικές 
συνθήκες.
Κατάλληλα για 
κήπο, πισίνα και 
επαγγελματικούς 
χώρους

Aquarius

190x62x10cm

Διατίθεται σε πολλές 
επιλογές υφασμάτων 
και διαστάσεων κατόπιν 
παραγγελίας
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Επιλέξτε το εξαιρετικής 
ποιότητας μαξιλάρι 

ξαπλώστρας που σας 
ταιριάζει. Όμορφος 
σχεδιασμός που θα 
κάνει τον χώρο σας 
πολύ ξεχωριστό και 

θα δημιουργήσει μια 
μοναδική ατμόσφαιρα. 

Κατάλληλα για 
ξαπλώστρες ξύλινες, 

πλαστικές και αλουμινίου.

Μαξιλάρι ξαπλώστρας με ντυμένο κορδόνι

Restia

198x58x5,5cm

Grey

Beige

Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο “Kapahi Hotel”



2315 515 515 Διατίθενται σε πολλές επιλογές χρωμάτων και μεγεθών κατόπιν παραγγελίας

Μαξιλάρα πουφ με φυτίλι.. Ύφασμα αδιάβροχο 
και αμετάβλητο από ηλιακές ακτινοβολίες με μεγάλο 
φερμουάρ. Γέμιση σφαιριδίων πολυστερίνης σε 
αφαιρούμενη επένδυση.

Enigma

Μαξιλάρα «τρίγωνο» με 
φυτίλι. Ύφασμα αδιάβροχο 

και αμετάβλητο από 
ηλιακές ακτινοβολίες με 

μεγάλο φερμουάρ. Γέμιση 
σφαιριδίων πολυστερίνης σε 

αφαιρούμενη επένδυση.

Nemesis

outdoor

110x110cm 140x140cm120x120cm

83x150cm

60
61Διατίθενται σε πολλές επιλογές χρωμάτων και μεγεθών κατόπιν παραγγελίας

Πολυθρόνα πουφ με φυτίλι  και γέμιση 
foam. Ύφασμα αδιάβροχο,αφαιρούμενο 
με μεγάλο φερμουάρ και αμετάβλητο 
από ηλιακές ακτινοβολίες. Διαθέτει 
εξωτερική τσέπη.

Memories

Ξαπλώστρα πουφ με φυτίλι με γέμιση 
σφαιριδίων πολυστερίνης. Ύφασμα 
αδιάβροχο,αφαιρούμενο με μεγάλο 

φερμουάρ και αμετάβλητο από ηλιακές 
ακτινοβολίες 

Euphoria

Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο “The MET Hotel”

60x90cm

60x90cm

πλάτη 70cm

πλάτη 70cm



dining hall
Ένα αξέχαστο γεύμα δεν εξαρτάται μόνο 
από τον σεφ.

Οι επισκέπτες παρατηρούν και 
ανταποκρίνονται σε κάθε λεπτομέρεια. 
Βεβαιωθείτε ότι η παρουσίαση είναι 
άψογη με τραπεζομάντηλα και 
καλύμματα καρέκλας Beauty Home 
inspirations.

 Η έμπειρη ομάδα μας, μπορεί να 
σας καθοδηγήσει στο να κάνετε την 
κατάλληλη επιλογή ακόμη πιο εύκολη.

Με μεγάλη μας χαρά, σας περιμένουμε 
για να δημιουργήσουμε μαζί το ιδανικό 
σκηνικό.
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tableclothes

Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο “Danai Resort”

Lexus
Ύφασμα αδιάβροχο
Polyester Spun 100% (cotton touch)

50×50cm 145×145cm 145×180cm

ροτόντα Φ305cm

Διατίθενται ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος παρουσίασης 
από ένα καθαρό, κλασικό τραπεζομάντηλο. 
Κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, θα είστε 
σίγουροι πως αντέχει στη φθορά του χρόνου και το 
διατηρεί αναλλοίωτο.

λευκό ecru
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Δημιουργήστε ήρεμη και 
μινιμαλιστική διάθεση με το 
ύφασμα Solid . Είναι ιδανικό, 
καθώς στεγνώνει πολύ εύκολα, 
γεγονός που το καθιστά άριστο 
είτε για τραπεζομάντηλο είτε για 
skirting

Solid
Bi stretch
Polyester 100% 
Non Iron

ροτόντα Φ300cm

100×145cm 145×145cm

Το λευκό του ύφασμα θα συμπληρώσει άψογα 
κάθε χώρο ή περίσταση. Η ύφανσή του 

εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στους λεκέδες και 
ανώτερης χρωματικής φωτεινότητας.

Compact
Polyester Sateen white 250gsm

ροτόντα Φ320cm

53×53cm 160×160cm 160×220cm

Συνεργαζόμενο ξενοδοχείο “THE MET HOTEL”

Διατίθενται ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Διατίθενται ειδικές διαστάσεις 
κατόπιν παραγγελίας

λευκό ecru
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tableclothes

145×180cm

Checks

100×100cm 145×145cm

Polyester 100%   Yarn Dyed

Blue

Dark blue

Red

Green

Τα καρό τραπεζομάντηλα φέρνουν 
συνειρμούς από ένα απολαυστικό 
πικ-νικ και υπέροχες αναμνήσεις! 
Κατασκευασμένο από πολυεστερικό 
υλικό, ανθεκτικό στους λεκέδες και 
στο τσαλάκωμα.

Εκλεπτυσμένο  
βαμβακερό ύφασμα με 
φαρδύ ζακάρ πλαίσιο. 

Χαρίστε αναβαθμισμένη 
αίσθηση πολυτέλειας.

Satin band Pennie
Λευκό

Cotton 100% 

105×105cm

180×180cm

53×53cm 56×56cm

150×150cm

220×220cm (plain)

160×160cm

Διατίθενται ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
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καλύματα καρέκλας

Τα καλύμματα 
καρέκλας μπορούν να 
μεταμορφώσουν τον 

χώρο σας για κάθε 
περίσταση. Προσδίδουν 

κύρος και στυλ, 
μετατρέποντας κάθε 

γεγονός σε μια όμορφη 
ανάμνηση

LyraRigel

Estella

Celeste Orion

Norma Bianca

Nova



workwear
Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η παρουσίαση μίας ομοιόμορφης και 
επαγγελματικής εικόνας. Η Beauty Home inspirations σας διευκολύνει να 
εξοπλίσετε το προσωπικό σας γιατί οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά.

ύφασμα
Διαπνέον υλικό

ύφασμα
Καπαρντίνα

μέγεθος
από S έως 6XL

μέγεθος
One size

Σακάκι μάγειρα με κρυφά τρουκς

Καπέλο με μεγάλο ύψος και διπλό 
ύφασμα στο μέτωπο

Εxpert

Virtu

λευκό μαύρο
ύφασμα
Καπαρντίνα

μέγεθος
One size

Καπέλο με γείσο
Sage

2315 515 515

ύφασμα
Καπαρντίνα

μέγεθος
100x75

Ποδιά με άριστη εφαρμογή
Specialist

ύφασμα
Polycotton

μέγεθος
One size

Ποδιά με τσέπη στη μέση 
Shark

ύφασμα
Καπαρντίνα
νηματοβαφή

μέγεθος
94x75

Ποδιά με τσέπη στη μέση 
δύο θέσεων

Proficied

ύφασμα
Καπαρντίνα

μέγεθος
94x75

Kλασική ποδιά με τσέπη 
στη μέση δύο θέσεων

Artist
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μαύρη γαλάζια πράσινη μπορντό

καφέκόκκινη μπλεσκούρη 
μπλε
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workwear

Δημοφιλής πλαστική σακούλα που 
χρησιμοποιείται είτε για  τοποθέτηση βρώμικων 

ρούχων σε ξενοδοχεία είτε ως  τσάντα για 
βρεγμένα ρούχα προπόνησης σε γυμναστήρια. 

Laundry bag

ύφασμα
Καπαρντίνα

μέγεθος
85x51

Ποδιά με δύο τσέπες, ρέλι 
και πλαϊνό δέσιμο

Deft

γαλάζια μπλε

Σόφη Αμανατίδου
Επιμέλεια

Σχεδιασμός εντύπου 
Αλέξανδρος Ραπτόπουλος

6945 42 46 14



6o χλμ. Θεσσαλονίκης 
Ωραιοκάστρου, 
τ.κ. 564 29 Θεσσαλονίκη

6th km. Thessaloniki 
Oreokastrou, 
p.c. 564 29 Thessaloniki 
Greece

Beauty Home inspirations
info@beautyhome.eu

www.beautyhome.eu

Τ. 2315 515 515
F. 2315 515 516
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