
Hotel decoration 
Spring - Summer 2023

https://www.houseart.gr/
https://jajala.gr/
https://walls.gr/
https://epigrami.gr/


HOTEL CATALOGUE

Η εταιρία μας προσφέρει ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που 
ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες

 των επιχειρήσεων και των ιδιωτών.
Δώστε μας την ευχαρίστηση, μέσω τον υπηρεσιών μας 

να συμβάλλουμε στη διακόσμηση του χώρου σας.
Ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και οι αξίες, αποτελούν το μυστικό 

της επιτυχημένης και μακροχρόνιας πορείας μας.
Μέλημα μας; Η συνεχής ποιοτική βελτίωση του επιπέδου

 των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
Σήμερα, η εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαφημιστικών 

και διακοσμητικών κάθε είδους κατασκευών.
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SHOP ONLINE www.houseart.gr | www.walls.gr | www.epigrami.gr | www.jajala.gr

•ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ 
•ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΟΙΧΟΥ 
•ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 
•ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 
•ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ-ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ 
•ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
•ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
•ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ 

•ΑΦΙΣΕΣ & POSTER 
•ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ 
•GALLERY WALL 

•ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ 
•ΕΙΔΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

•ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
•3D ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
•ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
•ROLL UP 
•STAND ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 
•ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
•ΣΗΜΑΝΣΗ COVID

HOUSEART.GR      EPIGRAMMI.GR      

Shop Online
WALLS.GR JAJALA.GR
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HOTEL CATALOGUE

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ & 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΟΙΧΟΥ

ΣΤΗΝ HOUSEART 
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ...

Μεταμορφώστε το χώρο του ξενοδοχείου 
σας με Ταπετσαρίες και Αυτοκόλλητα 
τοίχου. Οι ταπετσαρίες τοίχου για ξενοδοχεία 
μπορούν να μεταμορφώσουν τον χώρο σας 
και να δώσουν ένα αέρα φρασκάδας και 
φιλικότητας. Εάν δεν επιθυμείτε πλήρη κάλυψη 
του τοίχου, μπορείτε να επιλέξετε Αυτοκόλλητα 
Τοίχου που θα χαρίσουν ένα διαφορετικό 
στυλ διακόσμησης. 
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https://www.houseart.gr/tapetsaries-toixou/fonto-toixoi
https://www.houseart.gr/
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https://www.houseart.gr/autokollita-toixou/dentra-louloudia
https://www.houseart.gr/tapetsaries-toixou/zografiki
https://www.houseart.gr/


HOTEL CATALOGUE

Δώστε στον χώρο σας προσωπικότητα με Αυτοκόλλητα 
επίπλων, ντουλάπας και πολλές άλλες ακόμα 
εφαρμογές. Τα αυτοκόλλητα είναι ειδικά σχεδιασμένα 
αφαιρούμενα αυτοκόλλητα και είναι εύκολο να 
εγκατασταθούν. Αποτελούν έναν καταπληκτικό και 
ανέξοδο τρόπο για να διακοσμήσετε το ξενοδοχείο σας.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ  - 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
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https://www.houseart.gr/autokollita-epiplon/motiva
https://www.houseart.gr/autokollita-ntoulapas
https://www.houseart.gr/
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Οι Κρεμάστρες τοίχου είναι ένα από 
τα πιο χρηστικά αξεσουάρ! Επιλέξτε 

την κρεμάστρα που φαντάζεστε 
συνδυάζοντας την λειτουργικότητα 

με την αισθητική. Χρησιμοποιήστε τον 
καλόγερο στο μπάνιο για να κρεμούν 
τα μπουρνούζια ή τις πετσέτες τους οι 
επισκέπτες σας ή στην πόρτα εισόδου 

για τα πανωφόρια τους.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ - 
ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ

https://www.houseart.gr/autokollita-ntoulapas
https://www.houseart.gr/kremastres-kalogeroi
https://www.houseart.gr/


HOTEL CATALOGUE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
Βάλτε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου σας, 
τα κατάλληλα Φωτιστικά.Επιλέξτε το μοτίβο 

της αρεσκείας σας ή το λογότυπό σας για να 
δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό φωτιστικό με 

μοναδικότητα και φινέτσα.
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https://www.houseart.gr/fotistika-orofis
https://www.houseart.gr/fotistika-orofis
https://www.houseart.gr/
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Οι Ρολοκουρτίνες αποτελούν μια μοντέρνα εναλλακτική λύση για την προστασία από τον ήλιο αφού 
είναι διακριτικές, αποτελεσματικές και συμπαγείς. Αφήνουν το φως του ηλίου να μπει στο χώρο ενώ δεν 
επιτρέπουν την είσοδο των ακτινών του ηλίου. Παράλληλα τα Διαχωριστικά πάνελ, αποτελούν μια τέλεια 
λύση, εάν θέλετε να διαχωρίσετε ένα χώρο. Επιλέξτε εκτύπωση και στις δύο όψεις του πάνελ δημιουργώντας 
ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα. 

ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ
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https://www.houseart.gr/rolokourtines
https://www.houseart.gr/diaxoristika-panel
https://www.houseart.gr/


HOTEL CATALOGUE

Μεταμορφώστε τα δωμάτια του ξενοδοχείου σας, σε 
γκαλερί με τα αγαπημένα σας μοτίβα τυπωμένα σε 

Poster ή Πίνακα με καμβά.

POSTERS-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ 
ΚΑΜΒΑ-GALLERY WALL
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ΣΤΟ WALLS 
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ...

https://walls.gr/pinakes
https://walls.gr/gallery-wall
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Το Gallery wall είναι η νέα τάση 
στη διακόσμηση! Ο τοίχος γεμίζει 
κάδρα με εικόνες και κομμάτια 
τέχνης. Επιλέξτε τα θέματα και τα 
χρώματα στα οποία θα κινηθεί το 
δικό σας gallery wall. Συνδυάστε 
το περιεχόμενο και τη διάταξη 
ανάλογα με το ύφος του χώρου.
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https://walls.gr/gallery-wall
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Διακοσμήστε το χώρο σας με Αυτοκόλλητα 
Αμμοβολής και 3D Γράμματα. Τα φιλμ Αμμοβολής 
είναι η τέλεια λύση εάν δεν θέλετε τις αδιάκριτες 
ματιές των περαστικών, ενώ παράλληλα 
επιθυμείτε να περνάει στο χώρο σας το φως της 
ημέρας. Παράλληλα τα 3D Γράμματα αποτελούν 
την ιδανική πρόταση για την σήμανση των 
δωματίων ή της reception. 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ & 
3D ΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΣΤΗΝ EPIGRAMI ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ...

https://epigrami.gr/
https://epigrami.gr/proionta/autokollita/autokollita-gia-tzamia/film-egxromis-ammovolis
https://epigrami.gr/
https://epigrami.gr/
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Βρείτε τα κατάλληλα 
προϊόντα για την σήμανση 
της επιχείρησής σας. Εδώ 
θα βρείτε Αυτοκόλλητα 
Δαπέδου, Πινακίδες Σήμανσης, 
Επιγραφές εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου, Stencils 
και πολλές ακόμα εφαρμογές 
ανάλογα με το αποτέλεσμα 
που επιθυμείτε.

ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
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https://epigrami.gr/
https://epigrami.gr/
https://epigrami.gr/


HOTEL CATALOGUE

ROLL UP & STAND 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Το ROLL UP και τα STAND 
αποτελούν μοναδική λύση για 

όποιον χρειάζεται  ένα μοντέρνο 
τρόπο για την διαφήμιση της 

επιχείρησής του. Η εκτύπωση γίνεται 
σε υψηλής ανάλυσης μηχανήματα 

και είναι ανθεκτική ακόμα και σε 
εξωτερικές συνθήκες. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

https://epigrami.gr/stand/roll-up
https://epigrami.gr/proionta/stand-displays/stand-pezodromiou
https://epigrami.gr/
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Μεριμνήστε για την ασφαλή 
λειτουργία του ξενοδοχείου 
σας, διασφαλίζοντας την 
υγιεινή των επισκεπτών και 
των εργαζομένων σας, με 
τα προϊόντα σήμανσης 
covid-19. Βοηθήστε στην 
πρόληψη της εξάπλωσης 
λοιμώξεων όπως η γρίπη, 
ο κορωνοϊός και το 
κοινό κρυολόγημα με τα 
προϊόντα σήμανσης covid. 
Προφυλάξτε το προσωπικό 
σας αλλά και τους επισκέπτες 
του ξενοδοχείου σας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
COVID-19

https://epigrami.gr/covid-19/autokollita-dapedou
https://epigrami.gr/pinakides-simansis/covid-19
https://epigrami.gr/pinakides-simansis/covid-19
https://epigrami.gr/pinakides-simansis/covid-19
https://epigrami.gr/stand/prostasias-ugieinis


HOTEL CATALOGUE16

ΣΤΑ JAJALA ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ...

Πρωτοποριακά αντικείμενα μοντέρνου σχεδιασμού, 
είδη για το χώρο σας, gadgets και αξεσουάρ για 
μοντέρνα ξενοδοχεία και καταλύματα.

https://jajala.gr/
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https://jajala.gr/


HOTEL CATALOGUE

Bath 
Ράφι Για Μπανιέρα 

Σε Φυσικό Ξύλο 
5-03-04-01-00049

Zero 
Αξεσουάρ Μπάνιου 

5-03-04-01-00039

Nuvola 
Ράφι Μπάνιου 
5-03-04-06-00031

Leaf 
Σαπουνοθήκη 
5-03-04-01-00006
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https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/axesouar-mpaniou/bath-rafi-gia-mpaniera-se-fusiko-xulo-70x15cm-363
https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/organosi-mpaniou/nuvola-plastiko-rafi-mpaniou-me-kremastres-225x11cm-1036#2450
https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/axesouar-mpaniou/leaf-sapounothiki-12x9x115cm-234#381
https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/axesouar-mpaniou/zero-axesouar-mpaniou-set-6-temaxion-480#906
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Tower 
Κουτί Αποθήκευσης 

5-03-04-06-00017

Lavish 
Πιγκάλ 

5-03-04-01-00095

Leaf 
Σαπουνοθήκη 
5-03-04-01-00006

Ego 
Ράφι Γενικής Χρήσης 

5-03-04-06-00014

Angle 
Γωνιακό Ράφι Μπάνιου 

5-03-04-06-00022

Doccia 
Στήριγμα Για Ντουζ 

5-03-04-01-00006

Soap 
Διανεμητής Σαπουνιού 

5-03-04-01-00116
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https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/organosi-mpaniou/tower-kouti-apothikeusis-diafano-plastiko-7x11cm-555
https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/pigkal/soap-gualinos-dianemitis-sapouniou-me-anoxeidoti-antlia-1400ml-76x19cm-1092#2649
https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/axesouar-mpaniou/lavish-pigkal-38x14cm-860#1979
https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/axesouar-mpaniou/leaf-sapounothiki-12x9x115cm-234#381
https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/organosi-mpaniou/angle-goniako-rafi-mpaniou-metalliko-534x12x6cm-721
https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/axesouar-mpaniou/doccia-stirigma-gia-ntouz-7x6x95cm-720
https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/organosi-mpaniou/ego-rafi-genikis-xrisis-30cm-364


HOTEL CATALOGUE

Riga 
Κάδος Απορριμμάτων 

5-03-03-02-00006

Privacy 
Καρτέλα “Μην Ενοχλείτε” 

5-03-04-01-00039

Duo 
Κρεμάστρα Μπάνιου 

5-03-04-06-00030

Metal 
Θήκη Για Τηλεχειριστήρια 

5-03-01-01-00014
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https://jajala.gr/spiti-kipos/kouzina/kadoi-aporrimaton/riga-kados-aporrimaton-215#326
https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/organosi-mpaniou/duo-peristrefomeni-kremastra-mpaniou-metalliki-22x3x28cm-830
https://jajala.gr/spiti-kipos/organosi-xorou/apothikeusi-organosi/privacy-kartela-min-enoxleite-25x8cm-826
https://jajala.gr/spiti-kipos/organosi-xorou/apothikeusi-organosi/metal-thiki-gia-tilexeiristiria-163#149
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Naturel 
Σουπλά Φυσικό 

5-03-03-14-00008

Dien 
Δίσκος Σερβιρίσματος 

5-03-03-09-00010

Leaf 
Σαπουνοθήκη 
5-03-04-01-00006

Vino 
Αυτόματο Ανοιχτήρι Ηλεκτρικό 

5-03-03-01-00091

Lora 
Κανάτα Θερμός 

5-03-03-08-00019

Sun 
Ηλιακό Φωτιστικό 

5-03-05-06-00001

Cava 
Μπουκαλοθήκη 

5-03-03-03-00055

Fold 
Κρεμάστρα 

5-03-01-01-00046

Cafeina 
Θήκη Για Κάψουλες 

5-03-03-03-00077

Stick 
Ετικέτες Για Βάζα 

5-03-03-03-00069
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https://jajala.gr/spiti-kipos/kouzina/soupla-souver/naturel-soupla-fusiko-xeiropoiito-d30cm-554
https://jajala.gr/spiti-kipos/kouzina/organosi-kouzinas/stick-etiketes-gia-vaza-me-stulo-set-41x68cm-343
https://jajala.gr/spiti-kipos/kouzina/eidi-servirismatos-parousiasis/dien-diskos-servirismatos-295x21cm-790#1775
https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/axesouar-mpaniou/leaf-sapounothiki-12x9x115cm-234#381
https://jajala.gr/spiti-kipos/mpanio/axesouar-mpaniou/leaf-sapounothiki-12x9x115cm-234#381
https://jajala.gr/spiti-kipos/kouzina/mpoukalia-koupes/lora-thermainomeni-kanata-245x128cm-474#887
https://jajala.gr/spiti-kipos/kipos/axesouar-kipou/sun-iliako-fotistiko-me-aisthitira-asimi-15x9cm-369
https://jajala.gr/spiti-kipos/kouzina/organosi-kouzinas/cava-mpoukalothiki-metalliki-xruso-285x215x275cm-345
https://jajala.gr/spiti-kipos/organosi-xorou/apothikeusi-organosi/fold-anadiploumeni-kremastra-9-theseon-170#172
https://jajala.gr/spiti-kipos/kouzina/organosi-kouzinas/cafeina-thiki-gia-kapsoules-kafe-asimi-328x137x137cm-550
https://jajala.gr/spiti-kipos/kouzina/ergaleia-kouzinas/vino-automato-anoixtiri-ilektriko-212#319


Ακτή Δυμαίων 10 & Γεωργ. Ολυμπίου 2-4 & Ευμήλου. Τ.Κ 26222 Πάτρα 
Τηλέφωνα Παραγγελιών 210.873.20.90 - 2610.24.25.25 & 6936.75.25.96

https://www.houseart.gr/
https://jajala.gr/
https://walls.gr/
https://epigrami.gr/

