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Η Verfo Lab είναι η εξέλιξη της Verfo Α.Ε. Οι συνεργασίες 

με βιομηχανικούς σχεδιαστές προσφέρουν στις συλλογές της 

αισθητική, λειτουργικότητα και design.

Η Verfo Α.Ε. διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία από το 1956. 

Χρησιμοποιώντας ποιοτικά υλικά, σύγχρονες μεθόδους πα-

ραγωγής, ISO 9001:2008 και σύγχρονες υπηρεσίες, προ-

σφέρει προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στον νέο και 

απαιτητικό αστικό τρόπο ζωής, προϊόντα για διαφορετικούς 

χώρους διαβίωσης, από το σπίτι στο γραφείο και  άλλους 

επαγγελματικούς ή δημόσιους χώρους, οπουδήποτε δηλαδή 

απαιτείται αισθητική και λειτουργικότητα, κάνοντας τη ζωή 

ευκολότερη και ομορφότερη.
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RECLINERS

Armchairs
Sofas
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ZETA CORNER: Ο γωνιακός καναπές 

Zeta είναι ένας μοντέρνος καναπές 

power recliner, που συνδυάζει 

εκλεπτυσμένο στιλ με πολυτελή άνεση. 

Η εμφάνιση μπορεί να είναι κομψή και 

χαμηλού προφίλ με τα προσκέφαλα 

προς τα κάτω ή με τα προσκέφαλα 

προς τα πάνω για μεγιστοποίηση 

του επιπέδου άνεσης. Με διακριτά 

κουμπιά ανάκλησης και χειροκίνητο 

ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
310 x 240 x 105 cm 

(μήκος x πλάτος x βάθος)

zeta
design by

George Ververidis

VERFO LAB_Catalogue 2020
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ZETA SOFA: Ο διθέσιος καναπές 

Zeta με τραπέζιο σκαμπό στη 

μέση είναι ένας μοντέρνος καναπές 

power recliner, που συνδυάζει 

εκλεπτυσμένο στιλ με πολυτελή 

άνεση. Η εμφάνιση μπορεί να 

είναι κομψή και χαμηλού προφίλ 

με τα προσκέφαλα προς τα κάτω ή 

με τα προσκέφαλα προς τα πάνω 

για μεγιστοποίηση του επιπέδου 

άνεσης. Με διακριτά κουμπιά 

ανάκλησης και χειροκίνητο 

ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
310 x 105 cm 

(μήκος x βάθος)
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ZETA SOFA: Eίναι ένας μοντέρνος 

καναπές power recliner, που συνδυάζει 

εκλεπτυσμένο στιλ με πολυτελή άνεση. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
230 x 105 cm (μήκος x βάθος)



16 17

OMICRON: Ο διθέσιος 

καναπές Omicron προσφέρει 

την απόλυτη χαλάρωση 

και άνεση, διαθέσιμο σε 

σχεδόν απεριόριστη ποικιλία 

συνδυασμών που ταιριάζουν 

στο μέγεθος ή το σχήμα του 

δωματίου σας. Με διακριτά 

κουμπιά ανάκλησης και 

ηλεκτρικό ρυθμιζόμενο 

προσκέφαλο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
220 x 100 cm 

(μήκος x βάθος)

omicron
design by

George Ververidis

VERFO LAB_Catalogue 2020
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OMICRON: Ο διθέσιος καναπές Omicron με σκαμπό 

στη μέση προσφέρει την απόλυτη χαλάρωση και άνεση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
275 x 100 cm (μήκος x βάθος)



20 21

omicron_design by George Ververidis
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omicron
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OMICRON CORNER: 
Ο καναπές Omicron Corner 

προσφέρει την απόλυτη 

χαλάρωση και άνεση, 

διαθέσιμο σε σχεδόν 

απεριόριστη ποικιλία 

συνδυασμών που ταιριάζουν 

στο μέγεθος ή το σχήμα του 

δωματίου σας. Με διακριτά 

κουμπιά ανάκλησης και 

ηλεκτρικό ρυθμιζόμενο 

προσκέφαλο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
270 x 220 x 100 cm 

(μήκος x πλάτος x βάθος)
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RECLINER   A / M / S

eta
design by

George Ververidis

Η ETA recliner είναι μια πολυθρόνα με εργονομικό 

σχεδιασμό που μελετήθηκε λεπτομερώς για να την 

κάνει ιδανική για την επίπλωση ενός σπιτιού, μιας 

αίθουσας συσκέψεων ή το γραφείου, αλλά και για μια 

ιδιαίτερη για εσάς, γωνιά χαλάρωσης με πιο κομψό 

στιλ. Το πάνω μέρος της πλάτης του καθίσματος 

μπορεί να κλίνει προς τα εμπρός με το χέρι.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
75 x 80-165 (σε πλήρη ανάπτυξη) x 110 cm 

(πλάτος x βάθος x ύψος)

ETA A: Με ηλεκτρικό μηχανισμό.

ETA M: Με μοχλό. 

ETA S: Με απλό μηχανισμό.

eta A 

eta M 
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RECLINER   A / M / S

omega
design by

George Ververidis

VERFO LAB_Catalogue 2020

Η OMEGA recliner είναι μια από τις πιο άνετες 

και όμορφες πολυθρόνες μας. Ο κομψός και 

μινιμαλιστικός σχεδιασμός την καθιστά εξαιρετική 

επιλογή, ιδανική για την επίπλωση ενός σπιτιού, 

μιας αίθουσας συσκέψεων ή το γραφείου. Το πάνω 

μέρος της πλάτης του καθίσματος μπορεί να κλίνει 

προς τα εμπρός με το χέρι.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
78 x 76-165 (σε πλήρη ανάπτυξη) x 110 cm

(πλάτος x βάθος x ύψος)

OMEGA A: Με ηλεκτρικό μηχανισμό.

OMEGA M: Με μοχλό. 

OMEGA S: Με απλό μηχανισμό.

27

omega M 

omega S 
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iris
design by

George Ververidis

Η σειρά IRIS με μοντέρνα στοιχεία 

μαζί με σύγχρονες γραμμές, 

χρώματα και υλικά προσφέρουν ένα 

ισορροπημένο και εκλεπτυσμένο 

αποτέλεσμα με μοναδική άνεση για 

απόλυτη χαλάρωση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
78 x 76 x 110cm

(Width x Depth x Height)

31

iris LWC 

iris SM 

iris SW 

iris LM
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Η σειρά aRmonia αντιπροσωπεύει την κομψότητα 

και την αρμονία των γραμμών και των αισθήσεων. 

Συνδυάζει μερικά κλασικά στοιχεία με σύγχρονες 

γραμμές, υφές και υλικά, δίνοντας ένα ισορροπημένο 

και εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα που μπορεί να ταιριάξει 

σε οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο. 

Η σταθερή ή περιστρεφόμενη βάση μπορεί να βαφτεί 

σε 16 διαφορετικά χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής ή 

4 χρώματα μπάνιου βουρτσισμένα, σε χρυσό, χάλκινο, 

μπρονζέ και ασημί.

VERFO LAB_Catalogue 2020

RSRMRRL

RL / RMR / RS / RF

aRmonia
design by

George Ververidis
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aRmonia_design by George Ververidis

Η σειρά aRmonia κατασκευάζεται σε

τρεις διαφορετικές διαστάσεις και μπορεί 

να συνοδευτεί από την αντίστοιχη 

περιστροφική aRmonia RF υποπόδιο, 

καθιστώντας την έτσι ιδανική να ταιριάζει 

σε κάθε χώρο.

RMR

VERFO LAB_Catalogue 2020
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RL
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Αυστηρές γραμμές με vintage αναφορές και σύγχρονη 

προσέγγιση για μια πολυθρόνα που επιτυχώς 

επιβάλλει την παρουσία της σε χώρους κλασικούς ή 

minimal. Επιπλέον, το ύψος της πλάτης της Vintage σας 

υποστηρίζει κάθε φορά που χρειάζεται να χαλαρώσετε 

και να αισθανθείτε άνετα.

vintage
design by

Andreas Varotsos
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Μπορεί μια ευθεία γραμμή να μετατραπεί σε μια άνετη 

πολυθρόνα; Η Fold το αποδεικνύει με τον έξυπνο 

σχεδιασμό και την ευέλικτη δομή της. Για όσους 

αναζητούν πρακτικότητα σε κάθε επιλογή, αλλα και 

επιθυμούν ένα κομμάτι που κεντρίζει το ενδιαφέρον σε 

ένα δωμάτιο με την δυναμική αφηρημένη σιλουέτα της 

που μοιάζει με γλυπτό.

fold
design by

Andreas Varotsos
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fold_design by Andreas Varotsos VERFO LAB_Catalogue 2020
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Η διαφορά συχνά προκύπτει από μια λεπτομέρεια 

και η βάση της πολυθρόνας Drops επιβεβαιώνει 

απολύτως αυτή τη θεωρία. Μια φιλοσοφία σχεδίασης 

που εξασφαλίζει μια ωραία εμπειρία και ταυτόχρονα 

μοναδικό στυλ σε κάθε σκηνή διακόσμησης.

drops
design by

Andreas Varotsos
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Η γεωμετρική πληρότητα και οι κυρτές λεπτομέρειες 

αποδίδουν χαλάρωση και κομψότητα. Αφεθείτε στην 

πολυτέλεια της άψογης εργονομίας. Ο κώνος αγκαλιάζει 

το σώμα και την ψυχή σας στο μέγιστο.

cone
design by

Andreas Varotsos
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cone_design by Andreas Varotsos VERFO LAB_Catalogue 2020
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Απελευθερωθείτε με μια Hawk.Το ελεύθερο πνεύμα 

της, σας επιτρέπει να αισθανθείτε ότι πάνω της είστε 

ο μόνος που ελέγχετε τις επιθυμίες και τις ανάγκες 

σας. Αφήστε τον εαυτό σας να πετάξει μακριά δίχως 

ανησυχίες.

hawk
design by

Andreas Varotsos
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hawk_design by Andreas Varotsos

65
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Η επιρροή της αρχαίας κρητικής παράδοσης είναι 

κάτι περισσότερο από προφανής. Εμπνευσμένο από 

τα κέρατα του Μινώταυρου, το καμπυλωτό σχήμα της 

Minos είναι τέλειο όταν χρησιμοποιείται σε χώρους 

γραφείων και αίθουσες αναμονής.

minos
design by

Andreas Varotsos
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Οι καμπύλες στο καλύτερο τους με την ανανεωμένη 

pop διάθεσή της. Σαν μια γενναιόδωρη αγκαλιά η 

καρέκλα Candy είναι το καλύτερο σημείο συνάντησης 

για χαλαρή συνομιλία, το τέλειο “καταφύγιο” για να 

απολαύσετε το βιβλίο σας.

candy
design by

George Ververidis
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Ο δυναμικός σχεδιασμός σε συνάρτηση με την υψηλή 

ποιότητα κατασκευής, υποδέχονται θερμά το σώμα 

προσφέροντας μια αναβαθμισμένη αισθητική και 

χαλάρωση.

nova
design by
George Ververidis
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nova_design by George Ververidis
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Τα διπλά μαξιλάρια φέρνουν την απαλότητα στο 

προσκήνιο. Κομψός και με ιδιαίτερο στύλ, ο Φαραώ 

βρίσκεται ανάμεσα στην ελίτ των πολυθρόνων.

pharaoh
design by

George Ververidis
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Coffee 
   & side
     tables
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plex
design by

George Ververidis

Το τραπεζάκι σαλονιού PLEX εκφράζει 

τέλεια την επιδίωξη της ουσιαστικότητας: 

οι καθαρές σιλουέτες και οι γεωμετρικές 

γραμμές είναι τα διακριτικά χαρακτηριστικά 

του, καθιστώντας το ένα απλό και 

ελαφρύ αντικείμενο, αλλά ταυτόχρονα 

χαρακτηρίζεται από συμπαγές σχήμα.

Διατίθεται σε 3 διαφορετικές διαστάσεις, τα 

καπάκια σε διάφορα χρώματα κεραμικού, 

ή σε πολλές αποχρώσεις της λάκας, τα 

μεταλλικά μέρη μπορούν να βαφούν σε 16 

χρώματα ηλεκτροστατικής. 

PLEX B: 150 x 60 x 39cm (height)

PLEX M: 120 x 80 x 41cm (height)

PLEX S: 55 x 40 x 58cm (height) 

VERFO LAB_Catalogue 2020
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Plex B

Plex M Plex S



planet
design by

George Ververidis

Το τραπεζάκι σαλονιού PLANET 

είναι ένα εξαιρετικά κομψό και 

ευέλικτο τραπέζι, κατάλληλο 

τόσο για την τραπεζαρία όσο 

και για το γραφείο.

Διατίθεται σε 4 διαφορετικές 

διαστάσεις, τα καπάκια σε 

διάφορα χρώματα κεραμικού, 

ή σε πολλές αποχρώσεις της 

λάκας, τα μεταλλικά μέρη 

μπορούν να βαφούν σε 16 

χρώματα ηλεκτροστατικής. 

PLANET 90:  Ø90 x 32cm (height) 

PLANET 70:  Ø70 x 38cm (height) 

PLANET 50:  Ø50 x 45cm (height) 

PLANET 43:  Ø43 x 53cm (height) 

88 89
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plex_design by George Ververidis VERFO LAB_Catalogue 2020

Planet 90

Planet 50

Planet 43

Planet 70
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zeta sofa & zeta corner (Recliner) omicron sofa & omicron corner (Recliner) 

Ο διθέσιος καναπές Zeta είναι ένας μοντέρνος καναπές power recliner, που συνδυάζει εκλεπτυσμένο στιλ με πολυτελή άνεση. Η 

εμφάνιση μπορεί να είναι κομψή και χαμηλού προφίλ με τα προσκέφαλα προς τα κάτω ή με τα προσκέφαλα προς τα πάνω για 

μεγιστοποίηση του επιπέδου άνεσης. Με διακριτά κουμπιά ανάκλησης και χειροκίνητο ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.

Ο γωνιακός καναπές Zeta είναι ένας μοντέρνος καναπές power recliner, που συνδυάζει εκλεπτυσμένο στιλ με πολυτελή άνεση. Η 

εμφάνιση μπορεί να είναι κομψή και χαμηλού προφίλ με τα προσκέφαλα προς τα κάτω ή με τα προσκέφαλα προς τα πάνω για 

μεγιστοποίηση του επιπέδου άνεσης. Με διακριτά κουμπιά ανάκλησης και χειροκίνητο ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.

Ο διθέσιος καναπές Omicron προσφέρει την απόλυτη χαλάρωση και άνεση, διαθέσιμο σε σχεδόν απεριόριστη ποικιλία 

συνδυασμών που ταιριάζουν στο μέγεθος ή το σχήμα του δωματίου σας. Με διακριτά κουμπιά ανάκλησης και ηλεκτρικό 

ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.
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vintage
Το σώμα της Vintage αποτελείται από μασίφ σίδερο και πλαισιώνεται από αφρό πολυουρεθάνης. Δύο επιλογές 
που αφορούν την βάση: 

- Η ξύλινη είναι κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο βελανιδιάς σε ποικιλία χρώματων 
- Η μεταλλική βάση διατίθεται σε 16 αποχρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής RAL

Ύψος: 112cm Βάρος: 29,52 (ξύλο) - 25,5 (μέταλλο)
Πλάτος: 88cm Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο
Βάθος: 88cm 

aRmonia RF
Ένα εξαιρετικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ως σκαμπό ή για να συμπληρώσει τις πο-
λυθρόνες της σειράς aRmonia. Η aRmonia RF είναι κατασκευασμένη από μασίφ σίδηρο και πολυουρεθάνη. Η 
μεταλλική περιστρεφόμενη βάση της, μπορεί να βαφτεί σε 16 διαφορετικά χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής και 
σε 1 χρώμα μπάνιου βουρτσισμένο στο ασημί. 

Ύψος: 45cm Βάρος: 8,22Kg
Πλάτος: 60cm Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο
Βάθος: 45cm

aRmonia RL RLR
Η aRmonia RL είναι κατασκευασμένη από μασίφ σίδηρο και αφρό πολυουρε-
θάνης. Η μεταλλική σταθερή ή περιστρεφόμενη βάση της, μπορεί να βαφτεί 
σε 16 διαφορετικά χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής ή σε 4 χρώματα μπάνιου 
βουρτσισμένα, χρυσό, χαλκό, μπρονζέ και ασημί.

Η aRmonia RLR είναι κατασκευασμένη από μασίφ σίδηρο και αφρό πολυ-
ουρεθάνης. Η μεταλλική περιστρεφόμενη βάση της, μπορεί να βαφτεί σε 
16 διαφορετικά χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής ή σε 1 χρώματα μπάνιου 
βουρτσισμένα το ασημί.

Ύψος: 105cm Πλάτος: 88cm                 Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο
Βάθος: 77cm Βάρος: 25,5Kg   

eta   RECLINER   A / M / S

omega   RECLINER   A / M / S

iris   RECLINER   LWC / LM     SM / SW

iris stool   WC / MC

Η ETA recliner είναι μια πολυθρόνα με εργονομικό σχεδιασμό που μελετήθηκε λεπτομερώς για να την κάνει 
ιδανική για την επίπλωση ενός σπιτιού, μιας αίθουσας συσκέψεων ή το γραφείου, αλλά και για μια ιδιαίτερη 
για εσάς, γωνιά χαλάρωσης με πιο κομψό στιλ. Το πάνω μέρος της πλάτης του καθίσματος μπορεί να κλίνει 
προς τα εμπρός με το χέρι.

Ύψος: 110 cm Πλάτος: 75cm           Συσκευασία:  1 κιβώτιο / τεμάχιο
Βάθος: 80cm Βάρος: 28Kg - 30Kg

ETA A: Με ηλεκτρικό μηχανισμό.
ETA M: Με μοχλό. 
ETA S: Με απλό μηχανισμό.   

Η OMEGA recliner είναι μια από τις πιο άνετες και όμορφες πολυθρόνες μας. Ο κομψός και μινιμαλιστικός 
σχεδιασμός την καθιστά εξαιρετική επιλογή, ιδανική για την επίπλωση ενός σπιτιού, μιας αίθουσας συσκέ-
ψεων ή το γραφείου. Το πάνω μέρος της πλάτης του καθίσματος μπορεί να κλίνει προς τα εμπρός με το χέρι.

Ύψος: 110 cm Πλάτος: 78cm            Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο 
Βάθος: 76cm Βάρος:  28Kg - 30Kg  

ETA A: Με ηλεκτρικό μηχανισμό.
ETA M: Με μοχλό. 
ETA S: Με απλό μηχανισμό.

Η σειρά IRIS με μοντέρνα στοιχεία μαζί με σύγχρονες γραμμές, χρώματα 
και υλικά προσφέρουν ένα ισορροπημένο και εκλεπτυσμένο αποτέλε-
σμα με μοναδική άνεση για απόλυτη χαλάρωση.

LARGE    Ύψος: 113cm        Πλάτος: 80cm        Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμ.
              Βάθος: 80cm      Βάρος: 25Kg

SMALL    Ύψος: 97cm          Πλάτος: 80cm        Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμ.
              Βάθος: 80cm      Βάρος: 19Kg  

ΙRIS LWC: Mεγάλη διάσταση με ξύλινο πόδι και καπιτονέ 
ΙRIS LM:    Mεγάλη διάσταση με μεταλλικό πόδι
ΙRIS SM:  Μικρή διάσταση με μεταλλικό πόδι
ΙRIS SW:  Μικρή διάσταση με ξύλινο πόδι

Σκαμπό IRIS με μοντέρνα στοιχεία μαζί με σύγχρονες γραμμές, χρώματα και υλικά προσφέρουν ένα ισορ-
ροπημένο και εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα με μοναδική άνεση για απόλυτη χαλάρωση.

Ύψος: 41cm Πλάτος: 63cm            Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο
Βάθος: 63cm Βάρος: 9Kg   

ΙRIS Stool WC: Με ξύλινη βάση και καπιτονέ 
ΙRIS Stool MC:  Με μεταλλική βάση και καπιτονέ 
ΙRIS Stool W: Με ξύλινη βάση 
ΙRIS Stool M:  Με μεταλλική 

aRmonia RM RMR
Η aRmonia RΜ είναι κατασκευασμένη από μασίφ σίδηρο και αφρό πολυου-
ρεθάνης. Η μεταλλική σταθερή ή περιστρεφόμενη βάση της, μπορεί να βαφτεί 
σε 16 διαφορετικά χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής ή σε 4 χρώματα μπάνιου 
βουρτσισμένα, χρυσό, χαλκό, μπρονζέ και ασημί.

Η aRmonia RΜR είναι κατασκευασμένη από μασίφ σίδηρο και αφρό πο-
λυουρεθάνης. Η μεταλλική περιστρεφόμενη βάση της, μπορεί να βαφτεί σε 
16 διαφορετικά χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής ή σε 1 χρώματα μπάνιου 
βουρτσισμένα το ασημί.

Ύψος: 85cm Πλάτος: 71cm               Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο
Βάθος: 77cm Βάρος: 25Kg 

aRmonia RS RSR
Η aRmonia RS είναι κατασκευασμένη από μασίφ σίδηρο και αφρό πολυου-
ρεθάνης. Η μεταλλική σταθερή ή περιστρεφόμενη βάση της, μπορεί να βαφτεί 
σε 16 διαφορετικά χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής ή σε 4 χρώματα μπάνιου 
βουρτσισμένα, χρυσό, χαλκό, μπρονζέ και ασημί.

Η aRmonia RSR είναι κατασκευασμένη από μασίφ σίδηρο και αφρό πολυ-
ουρεθάνης. Η μεταλλική περιστρεφόμενη βάση της, μπορεί να βαφτεί σε 
16 διαφορετικά χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής ή σε 1 χρώματα μπάνιου 
βουρτσισμένα το ασημί.

Ύψος: 80cm Πλάτος: 65cm               Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο
Βάθος: 66cm Βάρος: 18Kg



cone
Μεταλλικό σώμα πλαισιωμένο από αφρό πολυουρεθάνης.

Ύψος: 95cm

Πλάτος: 115cm

Βάθος: 98cm

Βάρος: 35,8Kg

Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο

hawk
Εσωτερικά: Μασίφ σίδερο πλαισιωμένο από αφρό πολυουρεθάνης. 

Το σώμα του Hawk είναι κατασκευασμένο από μασίφ ξύλο βελανιδιάς.

Παράγεται σε διάφορα χρώματα ξύλου.

Ύψος: 100cm

Πλάτος: 78cm

Βάθος: 97cm

Βάρος: 23,5Kg

Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο

pharaoh
Το σώμα του Φαραώ είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ οξιάς. 

Περιβάλλεται από υψηλής ποιότητας αφρώδη υλικά 5000 (no).

Αυτή η πολυθρόνα είναι περιστρεφόμενη (με μεταλλική βάση). 

Η μεταλλική περιστρεφόμενη βάση της, μπορεί να βαφτεί σε 16 διαφορετικά χρώ-

ματα ηλεκτροστατικής βαφής.

Ύψος: 80cm

Διάμετρος: 99cm

Βάρος: 43Kg

Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο

minos
Ο σκελετός κατασκευάζεται από μεταλλικό σωλήνα. 

Υψηλής ποιότητας αφρό 5000 (no) σειρά.

Η πλάτη κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ και αφρώδη υλικά.

Ύψος: 42cm (κάθισμα)

Πλάτος: 103cm

Βάθος: 57cm

Βάρος: 11Kg 

Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο
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Η πολυθρόνα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά. Αποσπώμενο / πλενόμενο ύφασμα. Το σώμα 

του πτυσσόμενου είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σωλήνα πλαισιωμένο από αφρό υψηλής 

ποιότητας. Ειδικός μηχανισμός χρησιμοποιείται για να επιτρέψει την αναδίπλωση.

Ύψος: 105cm

Πλάτος: 85cm

Βάθος: 85cm

Βάρος: 21,4Kg

Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο

drops
Μασίφ μεταλλικό σώμα με αφρό πολυουρεθάνης. Τα πόδια της βάσης είναι κατασκευασμένα 

από μασίφ ξύλο βελανιδιάς σε διάφορες αποχρώσεις. Αποσπώμενο / πλενόμενο κάλυμμα μα-

ξιλαριού.

Ύψος: 81cm

Πλάτος: 75cm

Βάθος: 65cm

Βάρος: 16,6Kg

Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο

nova
Η Nova είναι κατασκευασμένη από μασίφ σίδερο και αφρό πολυουρεθάνης. Αυτή η πολυθρόνα 

είναι περιστρεφόμενη. Η μεταλλική περιστρεφόμενη βάση της, μπορεί να βαφτεί σε 16 διαφορε-

τικά χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής.

Ύψος: 103cm

Πλάτος: 80cm

Βάθος: 93cm

Βάρος: 23,76Kg

Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο

candy
Αυτή η πολυθρόνα έχει περιστροφική βάση. Το εσωτερικό μέρος αποτελείται από μασίφ σίδηρο 

και αφρό πολυουρεθάνης. Αποσπώμενο / πλενόμενο κάλυμμα μαξιλαριού. Η μεταλλική περι-

στρεφόμενη βάση της, μπορεί να βαφτεί σε 16 διαφορετικά χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής.

Ύψος: 83cm

Πλάτος: 75cm

Βάθος: 80cm

Βάρος: 23Kg

Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο 

nova NF
Ένα εξαιρετικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ως σκαμπό ή για να συμπλη-

ρώσει την πολυθρόνα Nova. Η NOVA NF είναι κατασκευασμένη από μασίφ σίδηρο και πολυου-

ρεθάνη. Η μεταλλική περιστρεφόμενη βάση της, μπορεί να βαφτεί σε 16 διαφορετικά χρώματα 

ηλεκτροστατικής βαφής. 

 

Ύψος: 45cm Βάρος: 10,2Kg

Πλάτος: 58cm Συσκευασία: 1 κιβώτιο / τεμάχιο

Βάθος: 58cm
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RAL 9016 

Traffic White

RAL 9001 

Cream

RAL 5000 

Violet Blue

RAL 6020 

Crome Green

RAL 9005 

Jet Black

RAL 9007 

Grey Aluminium

RAL 7035 

Light Grey

RAL 7048 

Mouse Grey

RAL 3027 

Rasberry Red

•‡Ï·•‡Ï·

1308

1376

1373

1341

1359

1362

1366

1367

1357

1360

 zeta CORNER 20m — SOFA  2θέσιος με σκαμπώ   14m  

 omicron  CORNER 20m  — SOFA  2θέσιος με σκαμπώ 15m  

 eta S / M / A 5,5m 

 omega  S / M / A 4m

 iris L  4,5m + 0,5m (φυτίλι) — STOOL / WOOD 1,5m

  S  4,0m + 0,5m (φυτίλι) — STOOL / RAL 1,5m + 0,5m (φυτίλι)

 aRmonia RL / RLR     3,5m

  RM  3m

  RS  2m

  RF  1m

 vintage 3,8m 

 fold 4,4m

  (2 χρώματα)  2,5m+2,6m

 drops 3m

 cone 4,8m (χωρίς μαξιλάρι)

  6,8m (2 χρώματα) + μαξιλάρι)

 hawk 4,5m

  (2 χρώματα)  2x2,4m

 minos ΚΑΘΙΣΜΑ 2,9m

  ΠΛΑΤΗ 1,2m

 candy 3,8m

 nova 3,8m STOOL 1m

  LEATHER 7m2 — STOOL  2m2

 pharaoh 6m
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9016

2650

2800

2100

1015

8014

1013

512

815 2500 515 9006 matte

9005 3005 801 47290

Οι μεταλλικές βάσεις από τα τραπεζάκια σαλονιού PLANET και PLEX μπορούν να βαφούν στα 16 χρώματα της ηλεκτροστατικής βαφής

Σε περίπτωση που το ύφασμα είναι στα 2,8 μέτρα φάρδος, υπολογίστε τα μισά μέτρα ή καλέστε μας για επιβεβαίωση.
Σε περίπτωση που το ύφασμα έχει κάποιο μοτίβο καλέστε μας για επιβεβαίωση.
Στα τετραγωνικά μέτρα για το δέρμα, ο υπολογισμός θα γίνεται κατόπιν συνενόησης και θα υπάρχει επιπλέον χρέωση.

μÔ˘ÚÙÛÈÛÙ¿ ªÂÙ·ÏÏÈÎ¿ XÚÒÌ·Ù·μÔ˘ÚÙÛÈÛÙ¿ ªÂÙ·ÏÏÈÎ¿ XÚÒÌ·Ù· 

Gold CopperBronzeSilver

Η πολυθρόνα NOVA, NOVA NF (σκαμπό) και CANDY μπορούν να βαφούν στα 4 ειδικά βουρτσιστά χρώματα με επιπλέον χρέωση.



Άνωθεν Περιφερειακού Εύοσμου, 

Προέκταση Μακρυγιάννη  

Τ.Κ. 57013 Θεσσαλονίκη

Τ. 2310 682 816 

F. 2310 682 081

e. info@verfolab.com 

www.verfolab.com


