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Η Εταιρία Πατάρι Λτδ, ιδρύθηκε το 1980
και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και
παραγωγή προϊόντων ύπνου και διακόσμησης
χώρου, για χονδρική και λιανική πώληση.
Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων και
πληθώρα επιλογών. Όλα μας τα είδη είναι
εγγυημένα,
εξαιρετικής
ποιότητας
και
πρωτοποριακής κατασκευής.
Εδώ και χρόνια, εξυπηρετούμε τον ξενοδοχειακό
κλάδο με επαγγελματισμό, συνέπεια και
σοβαρότητα. Καλύπτουμε τις ξενοδοχειακές
ανάγκες παρέχοντας εξειδικευμένα προϊόντα με
τις υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Τα
προϊόντα μας προσφέρουν έναν πραγματικά
υγιή
και
ξεκούραστο
ύπνο
στους
φιλοξενούμενους του ξενοδοχείου σας. Σας
εγγυούμαστε ότι θα λάβετε εξαιρετικές κριτικές
για τον ύπνο που προσφέρετε.
Θα είναι τιμή μας να μας εμπιστευτείτε και χαρά
μας να σας εξοπλίσουμε για να εξυπηρετήσετε
τους φιλοξενούμενους του ξενοδοχείου σας.

Patari Ltd, is a Cypriot company established in
1980. The company specializes in importing,
producing and selling high quality bed linen,
sleep and home decor products. We have a wide
spectrum of products and great variety in each
category, offering our customers limitless
options.
We have managed to establish a firm reputation
based on our professionalism, integrity and
reliability. We always cover Hotel needs, with our
specialized, high quality products. We guarantee
that our products will offer your guests a restful
and healthy night sleep, leading to excellent
comments.
It would be our great pleasure to assist you in
accommodating your hotel guests in the best
possible way, and a true honor if you choose to
collaborate with us.
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Λευκά Σεντόνια (Σετ) – White Bed Sheet Set
Specifications:
50% Cotton – 50% Polyester, white bleached fabric
Carded - 30X30 90X70 160TC sulzer loom
Set Sizes available (in cm):
Flat sheet
160X270
180X270
200X270
230X270
260X270
280X270

Fitted Sheet
95X200 + 25cm drop + 1 pillowcase
115X200 + 25cm drop + 1 pillowcase
140X200 + 25cm drop + 2 pillowcases
150X200 + 25cm drop + 2 pillowcases
160X200 + 25cm drop + 2 pillowcases
180X200 + 25cm drop + 2 pillowcases

Pillowcase 50X70cm
*Custom made sizes are also available

50/50 bed sheets are a blend of cotton and polyester fibers into one fabric.
The blend is designed to afford the advantages of both fabrics.
For example, cotton is fully breathable but polyester needs no iron.
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Σεντόνια Fitted Μονά – Fitted Single Sheets
Specifications:
50% Cotton – 50% Polyester, white bleached fabric
Carded - 30X30 90X70 160TC sulzer loom
Sizes available (in cm):
Fitted Sheet
95X200 + 25cm drop (Single)
115X200 + 25cm drop (Large Single)
140X200 + 25cm drop (Double)
150X200 + 25cm drop (Queen)
160X200 + 25cm drop (King)
180X200 + 25cm drop (Ex King)

*Custom made sizes are also available

100% Cotton fabrics tend to shrink after washing. If this happens then the fitted
sheets will not match the size of the mattress. It is therefore important for fitted
sheets to be composed of polyester cotton, in order not to shrink..
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Σεντόνια Ίσια – Flat Sheets
OPTION A
Specifications:
100% Egyptian Cotton
Percal Pennie - 40X40/110X90 200TC OR 240TC
Sizes of flat sheets
Single 160X270cm
Double 200X270cm
King 240X270

Large Single 180X270cm
Queen
220X270cm
Ex King
260X270cm

OPTION Β
Specifications:
50% Cotton – 50% Polyester, white bleached fabric
Carded - 30X30 90X70 160TC sulzer loom
Sizes:
Flat sheet
Single 160X270cm
Double 200X270cm
King 240X270cm

Large Single 180X270cm
Queen
220X270cm
Ex King
260X270cm

*Custom made sizes available for both options
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Σετ Σεντόνια – Bed Sheets Set
Specifications: Egyptian Cotton striped satin
100% Cotton Striped Satin 40X40/140X80 240TC Dobby
Sizes available (in cm):
Flat sheet
160X270cm
180X270cm
200X270cm
220X270cm
260X270cm
280X270cm

Single
Large Single
Double
Queen
King
Ex King

Pillowcase 50X70cm envelope
*custom sizes are subject to different prices

Climate in Egypt allows cotton fibres to grow extra long, classifying them as ELS
fibers (1 ¼ to 2-inch staple). In its purest state, Egyptian cotton can create the
highest quality fabrics that provide exceptional softness and durability.
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Προστατευτικά Στρωμάτων (Καπιτονέ) –
Quilted Mattress Protectors
Specifications:
Quilted mattress protector 100gsm pure
Polyester filling. Cover fabric 100% Cotton
Sizes available:
95X200+25cm drop
115X200+25cm drop
140X200+25cm drop
150X200+25cm drop
160X200+25cm drop
180X200+25cm drop

Single
Large Single
Double
Queen
King
Ex King

Pillowcase 50X70cm
*custom made sizes are also available

Mattress protectors are important for two major reasons:
1.keeping your mattress stain-free
2.preventing exposure to dust, mites, microbes and other potential allergens
8

Αδιάβροχα Προστατευτικά Στρωμάτων –
Waterproof Mattress Protectors
Specifications:
Waterproof mattress protector / Towel co/Pes 80/20
Lamination: 165 gr/m2 PVC total weight 285 gr/m2
Sizes available:
95X200+25cm drop
115X200+25cm drop
140X200+25cm drop
150X200+25cm drop
160X200+25cm drop
180X200+25cm drop

Single
Large Single
Double
Queen
King
Ex King

Pillowcase 50X70cm
*custom made sizes are also available

Mattress protectors are important for two reasons:
1.keeping your mattress stain-free
2.preventing mattress infestation by dust, mites, microbes and other potential allergens
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Παπλώματα – Quilts
Specifications:
White Quilt with microfiber cover 160gsm / Hollow
fiber filling 350gsm / Square Stitching

Sizes available:
160X230cm Single
180X230cm Large Single
200X230cm Double
220X230cm Queen
250X230cm King

*custom made sizes also available

“Hollow fibre” duvets are made of fibres that have spaces between their
knotting, ensuring that the duvet is breathable. This confers higher quality
compared to alternative synthetic fillings.
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Πουπουλένιο Πάπλωμα – Goose Down
DUCK FEATHER DOWN

Specifications:
85% sterilized duck feathers /15% sterilized goose
down,cotton 100% down proof cover/square stitching
Duck Feather (Sizes available):
180X230cm
220X230cm
250X230cm
GOOSE DOWN

Specifications:
15% sterilized duck feathers /85% sterilized goose
down,cotton 100% down proof cover/square stitching
Goose Down (Sizes available):
220X230cm
250X230cm

The feathers used for a duck feather down are derived from the duck’s whole body
whereas the ones used for a goose down are derived from the goose’s neck.
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Παπλωματοθήκες – Quilt Covers
Specifications:
50% Cotton – 50% Polyester, white bleached fabric
30X30 90X70 160TC sulzer loom
Sizes:
160Χ230cm Single
200X230cm Double
250X230cm King

180Χ230cm Large Single
220X230cm Queen

Specifications:
Egyptian Cotton
100% Cotton Striped Satin 40X40/140X80 - Dobby
Sizes:
160Χ230cm Single
200X230cm Double
250X230cm King

180Χ230cm Large Single
220X230cm Queen

Duvets and comforters can be expensive and difficult to clean; therefore duvet covers
are very useful as they protect your comforter during use and are easily removed
and washed. The duvet cover also allows you to change styles and colors, simply and
12
inexpensively.

Σκεπάσματα – Bed Spreads
Specifications:
80% Cotton – 20% Polyester Bed Cover
Available Colors: White, Ivory
Sizes:
180Χ260cm
240X260cm
*Custom made sizes also available

Specifications:
100% Cotton waffle
Available Colors: White
Sizes:
170Χ240cm
230X240cm
*Custom made sizes also available

The main benefit of using pure cotton bed sheets is that they keep you cool and
comfortable in hot weather, as they are able to draw heat away from your skin
and can effectively absorb moisture.
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Σκεπάσματα – Bed Spreads
Specifications:
Microfiber 180gsm cover design stitching / 100%
cotton filling. Available Colors: White, Ecru, Beige
Sizes:
180Χ250cm
220X250cm
240X250cm
Specifications:
Microfiber 180gsm cover design stitching / 100%
cotton filling. Available Designs: 4
Sizes:
180Χ250cm
220X250cm
240X250cm

A bedspread is a lightweight, decorative bed covering that can be used alone in warm
weather or as a decorative addition to a comforter in cold weather. Bedspreads are
ideal bed coverings during spring and summer months and add an extra element of
14
style to your bed during fall and winter.

Μαξιλάρια / Pillows
YP Pillow
Μαξιλάρι Ύπνου Πατάρι (600gsm)
Μέγεθος: 50Χ70cm,
100% pure polyester filling, 100% cotton cover

Sleep Therapy Pillow
Μαξιλάρι Ύπνου Sleep Therapy (700gsm)
Μέγεθος: 50Χ70cm,
100% pure polyester filling, 100% cotton cover

Look for a pillow that's as thick as the distance between your ear and outside shoulder.
A pillow under your stomach and pelvis may help prevent back pain. Back
15
sleepers may need a flatter pillow, to keep their head and neck in alignment.

Μαξιλάρια / Pillows
Anatomic Pillow
Μαξιλάρι Ύπνου Anatomic (700gsm)
Μέγεθος: 50Χ70cm,
Filling: silicon ball fiber, 100% cotton cover

Orthopedic Pillow
Μαξιλάρι Ύπνου Orthopedic, (700gsm)
Μέγεθος: 50Χ70cm, Αυχενικό στήριγμα με αφρό,
100% pure polyester filling, 100% cotton cover

Selecting the pillow that is right for you is essential for improved sleep quality and
overall well-being. |It provides you with the appropriate head and neck support for
proper alignment of these areas with the spine.
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Μαξιλάρια / Pillows
Dunlopillo Latex Pillows
Μαξιλάρι Dunlopillo από 100% φυσικό Talay
Latex υποαλλεργικό, αντιβακτηριδιακό,
πλενόμενο, ανθεκτικό διατηρεί το σχήμα του και
προσφέρει απαλή στήριξη του αυχένα.
Mark1 Size: 46 X 69cm
Mark2 Size: 50 X 74cm
Super Comfort Size: 46 X 69cm

Memory Foam Pillow
Το μαξιλάρι Memory Foam είναι εργονομικά
σχεδιασμένο. Απομνημονεύει το αρχικό του
σχήμα στο οποίο και επανέρχεται πάντα, ακόμα
και μετά από πολλά χρόνια χρήσης. Έχει την
ικανότητα να προσαρμόζεται συνεχώς στο
βάρος και το σχήμα του σώματος, με
αποτέλεσμα την καλύτερη κυκλοφορία του
αίματος, μείωση της πίεσης και ξεκούραση
στους αυχενικούς σπονδύλους και μυς.
Size: 50X70cm
Latex pillows provide excellent support and cushioning; they are also durable,
breathable and with antimicrobial resistance to dust mites and mildew.
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Μαξιλάρια / Pillows
Πουπουλένιο Μαξιλάρι
Πουπουλένιο μαξιλάρι με γέμιση 50% πούπουλο
χήνας (αποστειρωμένο) και 50% φτερά πάπιας
(αποστειρωμένο). Ειδικό 100% cotton
downproof κάλυμμα.

Σκληρό Μμαξιλάρι «Παπλωματά»
Παραδοσιακό κυπριακό μαξιλάρι παπλωματά με
γέμιση 100% βαμβάκι. Σκληρό και χοντρό.
Κάλυμμα 100% βαμβάκι με χρώμα επιλογής.

Μάλλινο Μαξιλάρι «Wool Bio»
Μαξιλάρι με γέμισμα 100% μαλλί Merino.
Μέγεθος 50Χ70
Πλύσιμο μόνο του εξωτερικού καλύμματος
βάσει οδηγιών.
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Πετσέτες Μπάνιου

Πετσέτες Μπάνιου
Bath Towels

Πετσέτες Μπάνιου
Bath Towels

Πετσέτες Μπάνιου
Bath & Pool Towels

450gsm, 100% cotton
Χρώμα Λευκό

450gsm, 100% cotton
Πολλά Χρώματα

600gsm, 100% cotton
Πολλά Χρώματα

30X30
50X90
70X140
90X150
80X200 (SPA)

50X90
90X150

50X100
80X150
80Χ160cm (Πετσέτα Πισίνας)

Towel thickness offers a unique sense of luxury. However, increased
thickness is directly linked with towel absorbency and longer periods of
water retention following use.
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Εξοπλισμός Μπάνιου /Bath Essentials

Κουρτίνα Μπάνιου
Shower Curtain

Μπουρνούζι
Bath Robe

Πατάκι Μπάνιου
Bath Mat

100% Waterproof
Διάφορα Χρώματα
180X180cm

550 gsm, 100% cotton
Διάφορα χρώματα
Sizes: S, M, L, XL

100% cotton, 750gsm

Σωλήνα Μπάνιου
Curtain Rod

Βεντούζα Μπάνιου
Bath Insert

Size: 50X80
Γαντζάκια Κουρτίνας
Curtain Hooks
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Τραπεζομάντηλα – Table Linen
ART: LONETA

Specifications: 50% Cotton 50% Polyester
weight: 220gr/m2 width 280cm
available colors: 50
Use: table cloth, runners, napkins, chair dresses,
table skirts (Sizes as per request)
Χρήση: Τραπεζομάντηλα, πετσέτες, φουρό, ντύματα
καρεκλών (Μεγέθη κατά παραγγελία)
ART: ANNITA
Specifications: 100% Polyester
weight: 180gr/m2 width 320cm
available colors: White, Ivory
Use: table cloth, runners, napkins, chair dresses,
table skirts (Sizes as per request)
Χρήση: Τραπεζομάντηλα, πετσέτες, φουρό, ντύματα
καρεκλών (Μεγέθη κατά παραγγελία)

Polyester is affordable, wrinkle resistant and not very absorbent,
making it ideal as tablecloth fabric.
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Τραπεζομάντηλα – Table Cloth
ART: DAM
Specifications: 60% Cotton 40% Polyester
weight 207gr/m2 width 320cm
available colors: 8
Use: table cloth, runners, napkins, chair dresses,
table skirts (Sizes as per request)
Χρήση: Τραπεζομάντηλα, πετσέτες, φουρό, ντύματα
καρεκλών (Μεγέθη κατά παραγγελία)
ART: REMINECE
Specifications: 50% Cotton – 50% Polyester
weight 247 gr/m2 width 320cm
available colors: 17
Use: table cloth, runners, napkins, chair dresses,
table skirts (Sizes as per request)
Χρήση: Τραπεζομάντηλα, πετσέτες, φουρό, ντύματα
καρεκλών (Μεγέθη κατά παραγγελία)

Tablecloth Overhang: In a casual setting, 25cm overhang on all table sides is
standard, whereas in a more formal setting 30cm overhang is preferable.
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Πετσέτες Φαγητού – Dinner napkins
ART: DN
Specifications: 100% Egyptian Cotton
Satin Band Pennie 220gsm
with border, Size: 52X52cm

ART: DN PLAIN
Specifications: 50% Cotton – 50% Polyester
weight 220gsm
plain (no border), Size: 50X50cm
Specifications: 100% Polyester
weight 220gsm
plain (no border),

Napkins serve an aesthetic function, complementing other elements and
creating a stylish table. Napkins are laid to the left of the plate setting. The
appropriate sizes are 50X50cm.
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Κάλυμμα Καρέκλας– Skirting
Φουρό για Μπουφέ
Specifications: Loneta 50% Cotton – 50% Polyester
colors available: 50 different colors
Αναλαμβάνουμε τη κατασκευή φούστας μπουφέ
(skirting) στα δικά σας μέτρα.
*Η τιμή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το ύψος του
μπουφέ.
Κάλυμμα Καρέκλας

Specifications: Loneta 50% Cotton – 50% Polyester
colors available: 50 different colors
Αναλαμβάνουμε τη κατασκευή φορέματος
καρέκλας στα δικά σας μέτρα.
*Η τιμή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το μέγεθος
και στυλ της καρέκλας.

Table/Chair skirts are used to to hide table/chair legs by covering them
completely with cloth. Their primary purpose is therefore to enhance
table/chair aesthetics.
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ - MATTRESSES
Η φήμη και η υπόληψη της Dunlopillo ως μία από τις
πλέον διάσημες μάρκες στον κόσμο σε προϊόντα ύπνου
έχει χτιστεί εδώ και πάνω από 80 χρόνια μέσα από την
αφοσίωση στην παραγωγή ανώτερης ποιότητας
στρωμάτων – μαξιλαριών και κρεβατιών από φυσικό
Talalay Latex. To πρώτο Dunlopillo στρώμα
κατασκευάστηκε το 1931 και σήμερα το κυψελωτό latex
( Talalay Latex ) της Dunlopillo έχει ισχυρή ζήτηση λόγω
της άνεσης και της υποστήριξης που προσφέρει στο σώμα
σε συνδυασμό με την πολυτελή υφή του. Οι σύγχρονοι
καταναλωτές με την αυξανόμενη γνώση και το ενδιαφέρον
για τα υγιεινά προϊόντα, εκτιμούν την φυσική
αντιβακτηριδιακή και αντιαλλεργική συμπεριφορά του
φυσικού Latex, που τους ανακουφίζει από προβλήματα
αλλεργίας. Οι φυσικές αυτές ιδιότητες του Dunlopillo Talalay
Latex, προσφέρουν ξεκούραση, άνεση, αναζωογόνηση και
ευζωία. DUNLOPILLO σε ΑΓΓΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ –
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ – Η.Π.Α – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΚΙΝΑ –
ΣΕ 80 ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

The reputation and status of Dunlopillo, as one of the
most famous brand names, regarding sleep products, has
been established for more than 80 years, through the
commitment in production of high quality mattresses,
pillows and beds, which consist of natural Talalay Latex.
The first Dunlopillo mattress was manufactured
in 1931 and today the autoclaved latex (Talalay Latex) of
Dunlopillo has intensive demand due to the support and
comfort that it provides to the body, in combination with
the luxurious texture. Today's consumers, with the
increasing knowledge and interest in healthy products,
appreciate the natural antibacterial and hypoallergenic
behaviour due to the natural Latex composition, which
relieves them from allergy issues.

Certificates: Eco Institut Cradle to Cradle OETI Health Care Tips
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Στρώματα / Mattresses & Υποστρώματα/ Bed Bases

Art: Standard
Specifications: Ορθοπεδικό Στρώμα ύψους 22cm, από ατσάλινα
ελατήρια Bonnel (384 ελατ. Σε στρώμα 160 Χ 200) FELT & FOAM
PLUS, με πλευρική στήριξη από FOAM PLUS. Σας προσφέρει
ορθοπεδική στήριξη και άνεση.

Standard SIZES (Custom sizes also available)
91 X 192
107 X 192
137 X 192
150 X 192
160 X 192
180 Χ 200

Art: Richmond
Specifications: Τα στρώματα Ricmond αποτελούνται από
φυσικό Dunlopillo Talaly Latex, Ελαστικοποιημένο Κοκοφοίνικα
και ελατήρια Bonnel. Η σύνθεση τους εξασφαλίζει στήριξη,
ελαστικότητα αλλά και άνετο και υγιεινό ύπνο χάρη στις
αντιβακτηριακές ιδιότητες του Dunlopillo Talalay Latex

Standard SIZES (Custom sizes also available)
91 X 192
107 X 192
137 X 192
150 X 192
160 X 192
180 Χ 200
10,000 years ago, Neolithic people slept on very primitive “beds.” By 3400 B.C.,
Pharaohs in Egypt, discovered the benefits of creating a pallet off the ground, on
which to sleep. In the 18th century, the more familiar types of beds were introduced.
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Στρώματα / Mattresses
Art: Plus Orthopaedic
Στρώμα διπλής όψης με περιμετρική στήριξη και ελατήρια
bonnell. Ορθοπεδικό αφρολέξ και οπές εξαερισμού.
Το στρώμα έχει ύψος 22εκ και ο βαθμός σκληρότητας 8/10.

Hotel Series
Βαθμός σκληρότητας - 8/10
Ύψος στρώματος – 22cm

SIZES (CMXCM)
91 X 192
107 X 192
137 X 192
150 X 192
160 X 192
180 Χ 200
Custom Sizes also available

Think twice before buying a hard (highly firm) mattress, as research has shown that
the ideal mattress for low back pain is one of medium firmness. There is a
difference between firm support and firm feel. You want firm support with a
comfortable feel, as determined by personal preferences.

Στρώματα / Mattresses
Art: Alfa Hotel Series
Βonnel ελατήρια με περιμετρικό ατσάλινο λαμάκι, λευκό
βαμβακερό τάπητα, 2 στρώσεις βάτα Dacron,
ύφασμα κρετόν, 4 βαλβίδες για καλύτερο αερισμό
του στρώματος, φερμουάρ στο κέντρο του στρώματος,
4 χειρολαβές υψηλής ανθεκτικότητας για
ευκολότερη μεταφορά του στρώματος

Hotel Series
Βαθμός σκληρότητας - 8/10
Ύψος στρώματος – 19cm

SIZES (CMXCM)
91 X 192
107 X 192
137 X 192
150 X 192
160 X 192
180 Χ 200
Custom Sizes also available

Ανάστρωματα / Ντιβάνια

Art: Topper - Ανάστρωμα
Περιεχόμενο: Οορθοπεδικό αφρολέξ ύψους 7εκ. Κάλυμμα
πλενόμενο από καπιτονέ ύφασμα με 100γρ βάτα και
φερμουάρ.

Standard SIZES (Custom sizes also available)
91 X 192
107 X 192
137 X 192
150 X 192
160 X 192
180 Χ 200

Art: Core Standard
Specifications: To υπόστρωμα Core Standard, έχει ύψος 15
ή 25cm, είναι διαιρούμενο από την διάσταση 1.30 και άνω,
για εύκολη μεταφορά, δέχεται ξύλινες τάβλες και διαθέτει
αποσπώμενο πλευρικό κάλυμμα (κρεβατόγυρος ή φάσα).

Standard SIZES (Custom sizes also available)
91 X 192
107 X 192
137 X 192
150 X 192
160 X 192
180 Χ 200
Pillow tops aren't for everyone. Light-weight people don't need thick toppers as they don't weigh
enough to compress the foam or even touch the underlying coils/support system. On the other hand,
heavier people tend to feel more comfortable with a little extra cushion between them and the coils.
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Κεφαλαριές / Headboards

Επιλέξτε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και ποιοτήτων για τη ταπετσαρία της
κεφαλαριάς που θέλετε. Για περισσότερες επιλογές σχεδίων, ζητήστε μας τoν ειδικό κατάλογο.

Κουρτίνες- Ταπετσαρίες (Curtains-Upholstery)
• fire retardant
• blackout fabrics
• artificial leather
• real leather
• upholstery
• outdoor
• water proof
• curtain rails
• roller blinds
Με πάνω από 40 χρόνια εμπειρία στο τομέα της διακόσμησης, η εταιρεία μας βρίσκεται
πάντα στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών. Διαθέτουμε αποκλειστικές συλλογές, από
τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης, δίνοντας απεριόριστες επιλογές. Το ειδικευμένο
μας προσωπικό και τα σύγχρονα μηχανήματα μας μπορούν να φέρουν εις πέρας τις πιο
απαιτητικές δουλειές, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

If you have patterned furniture or bedding (or a very elaborate rug), stick
with solid curtains.
If you have solid-color furniture or bedding, consider patterned curtains.
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Wallpapers- Ταπετσαρίες τοίχου

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στη εισαγωγή και εφαρμογή ταπετσαριών τοίχου από πολύπειρους
τεχνικούς και εγγυείται απόλυτη ικανοποίηση. Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά
εργοστάσια όπως Rush, AS Creation, Komar Living Walls etc. Διαθέτουμε (σε στοκ) τεράστια
συλλογή θεματικών wallpaper απο Γερμανία. Τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση και μετά τη
πώληση.

For the best possible finish werecommend that the walls are horizontally
cross lined with a good quality, medium to heavyweight lining paper (1200
- 1400 grade) and allowed to dry for a minimum of 12 hours prior to
applying wallpaper.
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Ειδικά Δάπεδα - Flooring
• Χαλιά
• Μοκέτες
• PVC Floors
• Συνθετικό Γρασίδι
• Ειδικά Δάπεδα
• Διαδρόμοι
• Χαλια Εισόδου
• Outdoor
• Εκκλησιαστικά Χαλιά
• Ειδικά Μεγέθη
Η εταιρεία μας εδώ και χρόνια ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορεία ειδών επένδυσης
δαπέδων όπως μοκέτες, πλαστικά πατώματα, επαγγελματικά δάπεδα με ειδικές
προδιαγραφές, χαλιά, διαδρόμους και άλλα.

If you have patterned furniture or bedding (or a very elaborate rug), stick
with solid curtains.
If you have solid-color furniture or bedding, consider patterned curtains.
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Για δειγματισμό, τιμοκατάλογο και παραγγελίες, παρακαλώ
όπως επικοινωνήσετε με τα κεντρικά μας γραφεία.
Υπεύθυνος Χονδρικής:
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Tel: 22660460
email: info@patari.com.cy
Κωστάκη Παντελίδη 21
Λευκωσία
online shop: www.patarihome.com
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