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Αλλάζεις διακόσμηση,
αλλάζεις διάθεση



Οι τάσεις στη διακόσμηση για το 2020 
θα φέρουν στο σπίτι σου αέρα αλλαγής.

Χρώματα
Στα χρώματα επικρατεί η τάση για μια μείξη απρόσμενων 
υφών και γήινων τόνων. Συγκεκριμένα, χρώματα της ερήμου 
σε συνδυασμό με τερακότα, απαλές αποχρώσεις του γκρι, 
ροζ αλλά και λαδί δημιουργούν ένα σύγχρονο και ζεστό 
χώρο. Δώσε στο σπίτι σου μοναδικό στιλ, με ιδιαίτερες παλ 
χρωματικές επιλογές.

Υφές
Όσον αφορά τις υφές, στις σύγχρονες τάσεις επικρατούν
τα καθαρά φυσικά υλικά όπως το τσιμέντο, το μάρμαρο,
το κεραμικό και το ξύλο.

Μοτίβα
Τα γεωμετρικά μοτίβα θα αποτελέσουν μεγάλη τάση
και το 2020! Στο σαλόνι, στην κουζίνα, στο μπάνιο
ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο στο σπίτι, μπορούν 
να μεταμορφώσουν το χώρο σου! 

Λεπτομέρειες
Το χρυσό προσδίδει μια αίσθηση πολυτέλειας στο χώρο. 
Το 2020 θα το δεις σε διάφορα διακοσμητικά σπιτιού: 
καθρέπτες, βάζα, αξεσουάρ σπιτιού. Και αν φοβάσαι ότι
το σπίτι σου θα δείχνει «βαρύ» αν προσθέσεις πολύ
χρυσό, αρκέσου σε μερικές πινελιές.

Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση χωρίς έγγραφη άδεια. Το «Πλαίσιο» δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Το «Πλαίσιο» διατηρεί το δικαίωμα 
αλλαγής τιμών του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο παρών κατάλογος διανέμεται δωρεάν και ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι προσφορές και τα δώρα ισχύουν 
για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι φωτογραφίες των προϊόντων έχουν διαφοροποιηθεί για τις ανάγκες του καταλόγου. Οι τιμές του παρόντος 
εντύπου ισχύουν από 22/05/2020 έως και 22/06/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. 
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Η Olive συλλογή
εμπνέεται από τη χρωματική 
παλέτα της φύσης

Παιδικά φωτιστικά
στα πιο fun σχέδια για να ενθου-
σιάσεις μικρούς και μεγάλους

Η Earthenware συλλογή
συνδυάζει γεωμετρικά μοτίβα
με γήινα χρώματα

Η Elegant συλλογή
με χρυσές λεπτομέρειες είναι για 
εσένα που σου αρέσει η πολυτέλεια

Η Pink συλλογή
σου δίνει ιδέες για μοναδικούς
ροζ-chic συνδυασμούς

Κεριά
με άρωμα για να χαλαρώνεις
μετά από μια κουραστική μέρα

Ρολόγια
για να στολίσεις τον τοίχο σου και
να μένεις συνεπής στα ραντεβού

Φωτιστικά
σε διάφορα σχέδια, για
να δημιουργείς ατμόσφαιρα

Girls Deco συλλογή
για ένα δωμάτιο γεμάτο 
φαντασία και χρώματα

Η Boys Deco συλλογή
είναι εδώ για να ένα δωμάτιο
που κάθε αγόρι θα λατρέψει

Βρες τις πιο ξεχωριστές 
προτάσεις με την υπογραφή της
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Η Olive συλλογή εμπνέεται
από τη χρωματική παλέτα της φύσης

1890€
3304256

Διακοσμητική 
βαλίτσα olive

2490€

Διακοσμητική βαλίτσα 
olive green

3304248

https://www.plaisio.gr/product/3304256
https://www.plaisio.gr/product/3304248
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03 Κοσμηματοθήκη
round 8,99€  

(2794039)

04 Κοσμηματοθήκη
rectangular 15,90€ 

(2794047) 

03

04

01 Πορσελάνινο διακοσμητικό Βούδας 5,99€  
(2791358)

02 Σουβέρ olive 4τεμ. 6,99€  
(3304620) 

https://www.plaisio.gr/product/2791358
https://www.plaisio.gr/product/2791358
https://www.plaisio.gr/product/3304620
https://www.plaisio.gr/product/3304620
https://www.plaisio.gr/product/2794039
https://www.plaisio.gr/product/2794039
https://www.plaisio.gr/product/2794047
https://www.plaisio.gr/product/2794047


02
2590€ 
Επιτραπέζιο φωτιστικό 
Buddha, 29cm

3309215

https://www.plaisio.gr/product/3309215
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03 Μαξιλάρι smile everyday 7,99€ (3307301)

04 Διακοσμητικό για κοσμήματα 6,99€ (2801205) 

01 Κουτί αποθήκευσης olive 7,99€ 
(3304140)

02 Καθρέπτης επιτραπέζιος olive 10,90€ 
(3304175) 

7

https://www.plaisio.gr/product/3304140
https://www.plaisio.gr/product/3304140
https://www.plaisio.gr/product/3304175
https://www.plaisio.gr/product/3304175
https://www.plaisio.gr/product/3307301
https://www.plaisio.gr/product/3307301
https://www.plaisio.gr/product/2801205
https://www.plaisio.gr/product/2801205


Η Earthenware συλλογή
συνδυάζει γεωμετρικά μοτίβα
με γήινα χρώματα

399€ 
Διακοσμητικά
βαζάκια

3304167, 3304183, 3304213

https://www.plaisio.gr/promo-202005-vazo-earthnware


LIFELIFE

01 Σταντ κοσμημάτων ceramic 4,99€ 
(3303543)

02 Σταντ κοσμημάτων beige, blue 2,99€ 
(3303551, 3303578)

03 Διακοσμητικά μπoλ 2,99€ 
(3303594, 3303586, 3303608) 

04 Διακοσμητικό βάζο ceramic 7,99€ (3303616)
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https://www.plaisio.gr/product/3303543
https://www.plaisio.gr/product/3303543
https://www.plaisio.gr/product/3303551,3303578
https://www.plaisio.gr/product/3303551,3303578
https://www.plaisio.gr/promo-202005-bowl-earthnware
https://www.plaisio.gr/promo-202005-bowl-earthnware
https://www.plaisio.gr/product/3303616
https://www.plaisio.gr/product/3303616


01

03

02
01 Μεταλλικός πίνακας
16,90€ 

(3373703) 
02 Ράφι μεταλλικού πίνακα 5,99€ 

(3373738)

03 Μολυβοθήκη με σταντ
12,90€ 

(3373762)

04 Μολυβοθήκη μεταλλικού πίνακα
4,99€ 

(3373711)

04 

H Elegant συλλογή
με χρυσές λεπτομέρειες είναι
για εσένα που σου αρέσει η πολυτέλεια

https://www.plaisio.gr/product/3373703
https://www.plaisio.gr/product/3373703
https://www.plaisio.gr/product/3373738
https://www.plaisio.gr/product/3373738
https://www.plaisio.gr/product/3373762
https://www.plaisio.gr/product/3373762
https://www.plaisio.gr/product/3373711
https://www.plaisio.gr/product/3373711
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05 Σετ μολυβοθήκες 14,90€ (3373746)

06 Διακοσμητικό χρυσό χέρι 6,99€ (2791382)

07 Καθρέπτης τοίχου eye gold 16,90€ (3083209)

799€ 

Οργάνωσε τα
περιοδικά σου με τη
χρυσή θήκη περιοδικών 

3373754

https://www.plaisio.gr/product/3373746
https://www.plaisio.gr/product/3373746
https://www.plaisio.gr/product/2791382
https://www.plaisio.gr/product/2791382
https://www.plaisio.gr/product/3083209
https://www.plaisio.gr/product/3083209
https://www.plaisio.gr/product/3373754


03

01

03

01 Διακοσμητικός δίσκος square 9,99€ 
(3075923) 

02 Διακοσμητικό βάζο με καπάκι 5,99€ 
(3076040) 

03 Διακοσμητικοί δίσκοι 7,99€ 
(3075974)

04 Διακοσμητικό γκρι βάζο 9,99€ 
(3076016) 

05 Διακοσμητικοί δίσκοι 4τμχ. 15,90€ 
(3076008)

02
04

05

Η Pink συλλογή 
σου δίνει ιδέες για μοναδικούς 
ροζ - chic συνδυασμούς

https://www.plaisio.gr/product/3075923
https://www.plaisio.gr/product/3075923
https://www.plaisio.gr/product/3076040
https://www.plaisio.gr/product/3076040
https://www.plaisio.gr/product/3075974
https://www.plaisio.gr/product/3075974
https://www.plaisio.gr/product/3076016
https://www.plaisio.gr/product/3076016
https://www.plaisio.gr/product/3076008
https://www.plaisio.gr/product/3076008
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06 Γλάστρα πρόσωπο 2,99€ 
(3083411, 3083403) 

07 Χαλί bohemian 60x90cm 12,90€ 
(3370356) 

08 Διακοσμητικό ροζ - λευκό βάζο 5,99€ 
(3076032)

06
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LIFE

https://www.plaisio.gr/product/3083411,3083403
https://www.plaisio.gr/product/3083411,3083403
https://www.plaisio.gr/product/3370356
https://www.plaisio.gr/product/3370356
https://www.plaisio.gr/product/3076032
https://www.plaisio.gr/product/3076032


01

01 Κλεψύδρα μαγνητική 23cm 13,90€ 
(3089371)

02 Διακοσμητικό μανταλάκι 5,99€ 
(3303535) 

02

01 02

https://www.plaisio.gr/product/3089371
https://www.plaisio.gr/product/3089371
https://www.plaisio.gr/product/3303535
https://www.plaisio.gr/product/3303535


LIFELIFE

03 Σταντ κοσμημάτων terazzo 14,90€ 
(3062589)

04 Κουμπαράς globe 9,99€ 
(3299651)

05 Κερί φελλός 8,99€ 
(3001962)

06 Διακοσμητικό πιάτο 2,99€ 
(3093735, 3093727, 3093719) 
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https://www.plaisio.gr/product/3062589
https://www.plaisio.gr/product/3062589
https://www.plaisio.gr/product/3299651
https://www.plaisio.gr/product/3299651
https://www.plaisio.gr/product/3001962
https://www.plaisio.gr/product/3001962
https://www.plaisio.gr/promo-202005-diakosmitika-piata
https://www.plaisio.gr/promo-202005-diakosmitika-piata


299€ 
3357791, 3357805, 3357910, 3357929, 3291332, 
3291359, 3291383, 3291340, 3291375, 3381129

Αρωματικά κεριά
σε διάφορα χρώματα

Κεριά με άρωμα
για να χαλαρώνεις μετά
από μια κουραστική μέρα

https://www.plaisio.gr/promo-202005-aromatika-keria


LIFE
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https://www.plaisio.gr/promo-202005-aromatika-keria


01

02

Ρολόγια για να στολίσεις 
τον τοίχο σου και να μείνεις 
συνεπής στα ραντεβού σου 

03

https://www.plaisio.gr/product/2632667
https://www.plaisio.gr/product/3262154
https://www.plaisio.gr/product/3262782


LIFE

04 05
06

07 08
09

01 Ρολόι τοίχου black με θερμόμετρο και υγρόμετρο 14,90€ (2632667), 02 Ρολόι τοίχου pink 11,90€ 

(3262154), 03 Ρολόι τοίχου grey 9,99€ (3262782), 04 Ρολόι τοίχου beige 12,90€ (3090345), 05 Ρολόι 
τοίχου black & gold 14,90€ (2632659), 06 Ρολόι τοίχου dark silver 15,90€ (3262138), 07 Ρολόι τοίχου 
silver 15,90€ (2632640), 08 Ρολόι τοίχου white marble 9,99€ (2632683), 09 Ρολόι τοίχου terazzo black 
11,90€ (3262758)
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https://www.plaisio.gr/product/2632667
https://www.plaisio.gr/product/3262154
https://www.plaisio.gr/product/3262782
https://www.plaisio.gr/product/3090345
https://www.plaisio.gr/product/3090345
https://www.plaisio.gr/product/2632659
https://www.plaisio.gr/product/2632659
https://www.plaisio.gr/product/3262138
https://www.plaisio.gr/product/3262138
https://www.plaisio.gr/product/2632640
https://www.plaisio.gr/product/2632640
https://www.plaisio.gr/product/2632683
https://www.plaisio.gr/product/2632683
https://www.plaisio.gr/product/3262758
https://www.plaisio.gr/product/3262758


Φωτιστικά σε διάφορα σχέδια, 
για να δημιουργείς την ατμόσφαιρα 
που εσύ θέλεις

01

https://www.plaisio.gr/product/2815672
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01 DIY light box A4 πολύχρωμο
16,90€ (2815672) 

02 Φωτιστικό neon heart
18,90€ (3294056)

03 Φωτιστικά λαμπάκια cotton 
10,90€ (3320375, 3320359)

02

03

https://www.plaisio.gr/product/2815672
https://www.plaisio.gr/product/3294056
https://www.plaisio.gr/product/3294056
https://www.plaisio.gr/product/3320375,3320359
https://www.plaisio.gr/product/3320375,3320359


999€ 
Speech bubble
light box

2642336

https://www.plaisio.gr/product/2642336
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Φωτιστικά λαμπάκια 4,99€ (3113078, 3113035, 3113043, 3113051, 3113086)

https://www.plaisio.gr/promo-202005-sentio-fotistika


03

01

02 04

Girls Deco συλλογή 
για ένα δωμάτιο γεμάτο
φαντασία και χρώματα 

https://www.plaisio.gr/product/3304523
https://www.plaisio.gr/product/3184048
https://www.plaisio.gr/product/3080188
https://www.plaisio.gr/product/3304590


LIFELIFE

01 Βιβλιοστάτες unicorn 12,90€ 
(3304523), 02 Χαλί γάτα 9,99€ 

(3184048) 

03 Μαξιλάρι unicorn 12,90€ 
(3080188), 04 Διακοσμητικό κουτί unicorn 9,99€ 

(3304590)

05 Γλάστρα γάτα 4,99€ 
(3083454), 06 Διακοσμητικό τοίχου γάτα 6,99€ 

(3165973)

07 Επιτραπέζιο φωτιστικό caticorn 19,90€ 
(3309207), 08 Καλάθι αποθήκευσης 14,90€ (3304531)

09 Κορνίζα unicorn 4,99€ 
(3304612), 10 Μαξιλάρι unicorn 5,99€ 

(3304604)

08

05

06

07

08
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09
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https://www.plaisio.gr/product/3304523
https://www.plaisio.gr/product/3184048
https://www.plaisio.gr/product/3080188
https://www.plaisio.gr/product/3304590
https://www.plaisio.gr/product/3083454
https://www.plaisio.gr/product/3083454
https://www.plaisio.gr/product/3165973
https://www.plaisio.gr/product/3165973
https://www.plaisio.gr/product/3309207
https://www.plaisio.gr/product/3309207
https://www.plaisio.gr/product/3304531
https://www.plaisio.gr/product/3304531
https://www.plaisio.gr/product/3304612
https://www.plaisio.gr/product/3304612
https://www.plaisio.gr/product/3304604
https://www.plaisio.gr/product/3304604


Επιτραπέζιο φωτιστικό Bear 19,90€ (3043908)

Η Boys Deco συλλογή 
είναι εδώ για ένα δωμάτιο 
που κάθε αγόρι θα λατρέψει

https://www.plaisio.gr/product/3043908
https://www.plaisio.gr/product/3043908


LIFELIFE
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01 Σκαμπό bear 12,90€ 
(3166090), 02 Κορνίζα adventure 3,99€ 

(3304485) 
03 Διακοσμητικό bear 4,99€ 

(3165809), 04 Χαλί αρκούδα 9,99€ 
(3184056) 

05 Μέτρο τοίχου polar bear 9,99€ 
(3304493), 06 Μαξιλάρι lion 12,90€ 

(3080161)

https://www.plaisio.gr/product/3166090
https://www.plaisio.gr/product/3166090
https://www.plaisio.gr/product/3304485
https://www.plaisio.gr/product/3304485
https://www.plaisio.gr/product/3165809
https://www.plaisio.gr/product/3165809
https://www.plaisio.gr/product/3184056
https://www.plaisio.gr/product/3184056
https://www.plaisio.gr/product/3304493
https://www.plaisio.gr/product/3304493
https://www.plaisio.gr/product/3080161
https://www.plaisio.gr/product/3080161


2290€ 
Επιτραπέζια φωτιστικά
για γλυκές νύχτες

3309134, 3309169

Παιδικά φωτιστικά 
στα πιο fun σχέδια για
να ενθουσιάσεις μικρούς
και μεγάλους

https://www.plaisio.gr/product/3309134
https://www.plaisio.gr/product/3309134
https://www.plaisio.gr/product/3309169
https://www.plaisio.gr/product/3309169
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01

04

06

07

08

02

03

05

01 Μεταλλικό φωτιστικό unicorn 17,90€ (2979373), 02 Επιτραπέζιο φωτιστικό soccer ball 
15,90€ (2788039),  03 Επιτραπέζιο φωτιστικό mermaid tail 19,90€ (3309150), 04 Μεταλλικό 
φωτιστικό scooter 14,90€ (3289494), 05 Επιτραπέζιο φωτιστικό elephant 20,90€ (3309177),

06 Επιτραπέζιο φωτιστικό star 19,90€ (2877414), 07 Επιτραπέζιο φωτιστικό rocket 20,90€ 

(3309185), 08 Επιτραπέζιο φωτιστικό avocado 18,90€ (3309193)

https://www.plaisio.gr/product/2979373
https://www.plaisio.gr/product/2979373
https://www.plaisio.gr/product/2788039
https://www.plaisio.gr/product/2788039
https://www.plaisio.gr/product/3309150
https://www.plaisio.gr/product/3309150
https://www.plaisio.gr/product/3289494
https://www.plaisio.gr/product/3289494
https://www.plaisio.gr/product/3309177
https://www.plaisio.gr/product/3309177
https://www.plaisio.gr/product/2877414
https://www.plaisio.gr/product/2877414
https://www.plaisio.gr/product/3309185
https://www.plaisio.gr/product/3309185
https://www.plaisio.gr/product/3309193
https://www.plaisio.gr/product/3309193


299€ 
Τα κοσμήματα σου 
βρήκαν τη θέση που 
τους αξίζει από

Follow us on Instagram
& ανακάλυψε περισσότερα 
lifestyle προϊόντα.

Παράλαβε ανέπαφα 
στο χώρο σου μέσα 
σε 24 ώρες.
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