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design by Varotsos 



Η ELITON δραπετεύει από τους συνήθεις  

κανόνες του σχεδιασμού επίπλου κουζίνας με

τη νέα σειρά waves, σχεδιασμένη από το 

διεθνώς αναγνωρισμένο βιομηχανικό σχεδιαστή

Ανδρέα Βαρώτσο (red dot awards winner). 

Ένα παιχνίδι με τις ευθείες, τις καμπύλες και

τους όγκους,  που προσδίδει κίνηση και 

χορευτική αίσθηση. Τρεις κουζίνες  που 

παίρνουν χαρακτηριστικά από την ελληνική

φύση, με διαφορετικές προσωπικότητες, 

συνδυάζουν ιδανικά την υψηλή αισθητική και

τη λειτουργικότητα. Σε όλα τα μοντέλα είναι

κυρίαρχη η φύση τόσο μέσα από τα υλικά που

χρησιμοποιούνται όσο και από τη μορφή που

αυτά παίρνουν.

Τα ονόματα των μοντέλων της σειράς waves

ioulida, otzias και koundouros, είναι 

εμπνευσμένα από χωριά του κυκλαδίτικου

νησιού KEA, όπου έγινε η σύλληψη της 

κεντρικής ιδέας αλλά και ο σχεδιασμός της

νέας σειράς waves by eliton.

τα δημιουργικά
κύματα της
eliton είναι
εδώ
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ioulida
Σε φόρμες εμπνευσμένες από τα κύματα της

θάλασσας, η ioulida δίνει αίσθηση αρμονίας

και ελευθερίας. Επιφάνειες λάκας που δίνουν

τον ρυθμό στο ταξίδι των αισθήσεων. Ο πάγκος

από corian μαζί με τις επιφάνειες των ντουλαπιών

αποτελούν έναν ενιαίο όγκο, ο οποίος στην

συνέχεια διασχίζεται από το κύμα, μεταφέροντας

έτσι σταθερότητα και ηρεμία. Τα επιτοίχια

ντουλάπια συμμετέχουν στο παιχνίδι, 

προσδίδοντας θετική ενέργεια στο σύνολο. 

Το εναλλακτικό «πιάσιμο» που προκύπτει 

δημιουργεί αίσθηση κυριαρχίας, σιγουριάς 

και χρηστικότητας.w
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ioulida satin
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ioulida satin
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η φίνα επιφάνεια του πάγκου στην ίδια απόχρωση με τα κυματιστά πορτάκια συγκροτούν ένα απόλυτα καλαίσθητο αποτέλεσμα

ενσωματωμένο “κρυφό“ πόμολο για το άνοιγμα των πορτών στις υψηλές μονάδες

η απόλυτη λειτουργικότητα συναντά τη διακριτική ομορφιά στα βαγονέτα με γυάλινα στοιχεία 



ioulida gloss
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ioulida gloss
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το σύστημα ανοίγματος με πτυσσόμενες άνω πόρτες προσφέρει άμεση πρόσβαση 

στα περιεχόμενα των επιτοίχιων μονάδων 

η κίνηση των θαλάσσιων κυμάτων αποτυπώνεται στο ιδιαίτερο ενσωματωμένο άνοιγμα των πορτών
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ioulida gloss

s
ένας πολύ εντυπωσιακός συνδυασμός: υψηλές μονάδες σε λευκή γυαλιστερή λάκα και λακαριστά κυματιστά πορτάκια σε λαδί απόχρωση
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otzias
Το μοντέλο otzias χαρακτηρίζεται από την 

αρμονία των γεωμετρικών σχημάτων. 

Συνδυάζει τις ευθείες με τις καμπύλες καθώς

οι λακαριστές επιφάνειες θυμίζουν θαλάσσια

κύματα που αγκαλιάζουν αρμονικά τον πάγκο.

Το ιδιαίτερο «πιάσιμο»  των επιφανειών είναι

και εδώ κυρίαρχο στοιχείο, ενώ ο 60 

χιλιοστών πάγκος προσδίδει στην κουζίνα 

μια σοβαρή δυναμική. a
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otzias gloss
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otzias gloss
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μια εντυπωσιακή λεπτομέρεια: κυματιστό πλαϊνό για τις επιτοίχιες μονάδες

τα κυματιστά πορτάκια δημιουργούν μια αίσθηση ηρεμίας
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otzias gloss
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η αρμονία χρωμάτων και υλικών δημιουργεί μια αίσθηση ζεστασιάς
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otzias wood
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otzias wood
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οι λεπτομέρειες από ξύλο teak και ανοξείδωτο προσδίδουν ένα ιδιαίτερο στυλ

συστήματα ανοιγμάτων για τις επιτοίχιες μονάδες που ικανοποιούν όλες τις λειτουργικές ανάγκες

ο εσωτερικός χώρος των μονάδων βάσης αξιοποιείται πλήρως με σειρά  συρταριών για κάθε είδους χρήση 



otzias
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η φίνα επιφάνεια του ξύλου  teak στον πάγκο και τα ράφια σε συνδυασμό με τη γυαλιστερή λάκα σε απόχρωση γραφίτη  συνθέτουν μια ιδιαίτερη πρόταση 



koundouros
Κουζίνα με ισχυρή προσωπικότητα η

koundouros μας εισάγει στον κόσμο των 

αντιθέσεων. Η ψυχρότητα των λεπτών 

επιφανειών από λάκα και corian σε λευκό

χρώμα αντιπαρατίθεται με την οικειότητα και

την δυναμική των μεγάλων όγκων και των 

ξύλινων επιφανειών. Η koundouros παίζει

ανάμεσα στις τάσεις των υλικών και ενώ το

ξύλο προσδίδει έναν παραδοσιακό χαρακτήρα

στην κουζίνα, οι λευκές επιφάνειες 

αναδεικνύουν την τολμηρή πλευρά της. e
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koundouros
satin
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koundouros
satin

34 35

ο συνδυασμός επιφανειών ξύλου καρυδιάς με σατινέ λευκή λάκα δίνει έμφαση στη φυσικότητα των υλικών η εσωτερική δομή εμπλουτίζεται από σειρά πολυλειτουργικών βαγονέτων υλικά και σχήματα συνθέτουν μια ιδανική αντίθεση 

καινοτομία : υφασμάτινο πόμολο για τα πορτάκια της κoundouros



koundouros
gloss
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koundouros
gloss
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συνδυασμός εντυπωσιακής αισθητικής με γραμμική λειτουργικότητα 

για όλα τα ανοίγματα χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα συστήματα μηχανισμών

ο πάχους 18mm γραμμικός πάγκος από corian τονίζει την αντίθεση μεταξύ της   
ανοιχτόχρωμης δρυός με τη λευκή γυαλιστερή επιφάνεια
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koundouros
gloss
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η έντονη αντίθεση ανάμεσα στο ήσυχο σατινέ λευκό και το έντονο γυαλιστερό κόκκινο αναδεικνύει την οριζόντια “κίνηση“ της koundouros 

ο πάγκος από corian στο ίδιο χρώμα με τα πάχους 30mm πορτάκια επικυρώνει το αποτέλεσμα 



βανίλια μπεζ χακί μόκα γκρι τιτανίου λάβα

γκρι λαδί γραφίτης κόκκινο μαύρο λευκό

42

ioulida satin ioulida gloss otzias gloss otzias wood

χρωματολόγιο λάκας / σατινέ - γυαλιστερή υφή

design by Varotsos 

δρυς ανοιχτό δρυς 1100 δρυς SHH 47 δρυς SHC 9   βανίλια μπεζ

ζεμπρανό SHC9       ζεμπρανό 1004               teak καρυδιά γκρι λευκό

koundouros satin koundouros gloss

χρωματολόγιο ξύλων  χρωματολόγιο λάκας / σατινέ - γυαλιστερή υφή
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