


Tην περίοδο των Χριστουγέννων η ορμόνη της χαράς αυξάνεται στους περισσότερους ανθρώπους

κι αυτό οφείλεται κυρίως  στη διακόσμηση των δρόμων, μαγαζιών και σπιτιών. 

 Δεν είναι τυχαίο πως όλο και νωρίτερα οι άνθρωποι αποφασίζουν να στολίσουν τα σπίτια τους,

σηματοδοτώντας έτσι τον ερχομό των Χριστουγέννων. 

 Οτιδήποτε κάνει το σπίτι πιο γιορτινό και χαρούμενο έχει θετικές επιπτώσεις στην ψυχολογία μας. Στους μεγάλους 

ανακαλούνται μνήμες από τη παιδική ηλικία, ενώ στους μικρούς δημιουργούνται εικόνες που θα τους ακολουθούν 

μια ζωή. Μάλιστα, όσοι στολίζουν νωρίτερα το σπίτι τους είναι πιο ευτυχισμένοι από άλλους,

ενώ όσοι διακοσμούν και τον εξωτερικό του χώρο είναι πιο φιλικοί και εξωστρεφείς. 

 Ξεκινήστε από τον εσωτερικό χώρο προσθέτοντας αντικείμενα που  συμβολίζουν το εορταστικό πνεύμα.

Ένα μαξιλάρι, ένα κερί, ένα τραπεζομάντηλο, μια κούπα, οτιδήποτε θυμίζει Χριστούγεννα. Να θυμάστε ότι η 

διακόσμηση ενός τραπεζιού φέρνει πιο κοντά την οικογένεια, ενώ ο στολισμός του καθιστικού αυξάνει τις όμορφες 

στιγμές με τους φίλους. Στον χριστουγεννιάτικο κατάλογο της NEF - NEF

θα βρείτε πολλές ιδέες για να στολίσετε όποιο χώρο του σπιτιού θέλετε ή και όλους!

  Αυτά τα Χριστούγεννα πείτε ναι στη διακόσμηση του σπιτιού σας και ζήστε τη μαγεία των Χριστουγέννων! 

Lights on! 

Αρωματικό κερί 200 gr, 14,50€  

Αρωματικό κερί 180 gr, 14,50€  

Aρωματικό χώρου με στικς 120ml, 17,00€  

Aρωματικό χώρου με στικς 120ml, 17,00€  

Christmas Night

Spicy Berries



Φανελένια σεντόνια
και παπλωματοθήκες
100% βαμβακερό ύφασμα
και επεξεργασία φανέλας
και απο τις δυο μεριές

Hope - Red

Hope

Σετ σεντόνια μονά: 2 σεντόνια160x260
+ 1 μαξιλαροθήκη 52x72,  47,00€  

Σετ σεντόνια υπ/πλα: 2 σεντόνια 240x260
+ 2 μαξιλαροθήκες 52x72,  65,00€  

Σετ παπλωματοθήκη μονή: 160x230 
+ 1 μαξιλαροθήκη 52x72,  47,00€  

Σετ παπλωματοθήκη υπ/πλη: 240x230 
+ 2 μαξιλαροθήκες 52x72,  65,00€  
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Ριχτάρι πολυθρόνας διακοσμητικό
Mπροστινή πλευρά: 220 gr/m2 Coral Fleece
Πίσω πλευρά: 240 gr/m2 Sherpa

Ριχτάρι, 130x180, 35,00€ 
Μαξιλάρι, 50x50, 19,00€ 



Φανελένια σεντόνια και παπλωματοθήκες
100% βαμβακερό ύφασμα και επεξεργασία 
φανέλας και απο τις δυο μεριές

Hope - Εcru

Σετ σεντόνια μονά: 2 σεντόνια160x260
+ 1 μαξιλαροθήκη 52x72,  47,00€  

Σετ σεντόνια υπ/πλα: 2 σεντόνια 240x260
+ 2 μαξιλαροθήκες 52x72,  65,00€  

Σετ παπλωματοθήκη μονή: 160x230 
+ 1 μαξιλαροθήκη 52x72,  47,00€  

Σετ παπλωματοθήκη υπ/πλη: 240x230 
+ 2 μαξιλαροθήκες 52x72,  65,00€  
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Hope

Merry Christmas Santa Claus
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Tραπεζομάντηλο και runner
50% βαμβάκι / 50% πολυέστερ,
τύπου half panama, 185 gr/m2

Τραπεζομάντηλο

140x140, 13,50€  

140x180, 16,00€ 

140x240, 19,50€ 

Runner, 45x140, 7,00€ 

Ποτήρι νερού, 450cc, 5,50€ Bάζο με φελό, 650cc, 7,50€

Natural NaturalGreen GreenRed Red

BEST
PRICE

BEST
PRICE2,75€ 3,75€
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Aspen
Tραπεζομάντηλο και runner
50% βαμβάκι / 50% πολυέστερ,
τύπου half panama, 185 gr/m2

Τραπεζομάντηλο, 140x140, 13,50€  

140x180, 16,00€ 

140x240, 19,50€ 

Runner, 45x140, 7,00€ 



Christmas Tweet

Reindeer Snowman Christmas Tweet
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Μαξιλάρι, 40x40, 19,50€ Μαξιλάρι, 40D, 19,50€ Μαξιλάρι, 45x30, 19,50€

Τραπεζομάντηλο, 140x140, 21,00€  

Τραπεζομάντηλο, 140x180, 25,00€ 

Τραπεζομάντηλο, 140x240, 32,00€ 

Tραπεζομάντηλo
100% βαμβάκι, Digital print, 185 gr/m2



Linen Star

Jolly
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150x250, 39,00€ 

150x300, 46,00€ 

50% βαμβάκι - 50% λινό
120 gr/m2

Tραπεζομάντηλο τυπωτό

Runner, 45x150, 17,00€

Σουπλά, 33x48, 8,00€

Μαξιλάρι, 45x30, 13,00€

Μαξιλάρι, 40x40, 15,00€ 
 

100% βαμβάκι τύπου half panama, 200 gr/m2
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Tinsel

Ριχτάρι πολυθρόνας
διακοσμητικό
Ύφασμα: Flanel Polyester
300 gr/m2

Περιμετρική φάσα: Αcrylic Fur
130x180, 39,00€ 

Maξιλάρι, 50x50, 24,00€

Mπότα , 16x27, 13,50€ 
 

GreenGreen

Green

Grey

Grey

Red

Red
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Please Christmas

Tiffani

Dwarf

Tiffani Trees

Tiffany Letters

Alfredo
Alfredo

Tiffani Tiffani

HopeSanta
is here

Alfredo
Καλαθάκι με λαβέτες
σετ 5τμχ, 100% βαμβάκι,
300 gr/m2, 30x30,  12,00€

Red

Green

Runner, 33x150, 29,00€

Runner, 33x150, 29,00€

Ταπέτο μπάνιου
1300gr/m2, 70D, 16,00€

Πετσέτες σετ 2τμχ,
100% βαμβάκι,
400 gr/m2, 30x50, 9,50€

Πετσέτες σετ 2τμχ,
100% βαμβάκι,
400 gr/m2, 30x50, 12,50€

Μαξιλάρι, 45x30, 28,00€

Μαξιλάρι, 45x30, 28,00€

Μαξιλάρι, 45x45, 28,00€

Μαξιλάρι, 45x30, 28,00€

Μαξιλάρι, 30x30, 28,00€ Μαξιλάρι, 45x45, 28,00€
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Chiara

Belle

Chiara

Belle

Chiara

Belle

Jolli

Jolli Jolli

Aspen

Runner, 33x150, 29,00€

Runner, 33x150, 29,00€

Πετσέτες σετ 2τμχ,
100% βαμβάκι,
400 gr/m2, 30x50, 9,50€

Πετσέτες σετ 2τμχ,
100% βαμβάκι,
400 gr/m2, 30x50, 12,50€

Μαξιλάρι, 30x30, 28,00€

Μαξιλάρι, 45x30, 28,00€

Μαξιλάρι, 45x45, 28,00€

Μαξιλάρι, 45x45, 28,00€

Ταπέτο, 1400 gr/m2, 70x140, 29,50€Ταπέτο μπάνιου,
1400 gr/m2, 50x80, 16,00€
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Σετ 2τμχ
100% βαμβάκι 

πιάστρα 25x20 - ποδιά 63x79
19,50€

 Σουπλά καρδιά
100% βαμβάκι 
45x40,  9,00€ 

Σουπλά aστέρι, 100% βαμβάκι 
50x50, 9,00€ 

Ψωμιέρα, 100% βαμβάκι 
20x15+7, 11,00€ 

Πετσέτες σετ 3τμχ, 100% βαμβάκι,
400 gr/m2, 40x60,  15,00€

Ποτηρόπανα σετ 2τμχ, 100% βαμβάκι 
 190 gr/m2, 50x70,  13,00€

Runner,100% βαμβάκι 
45x150, 12,50€

Σουπλά, 100% γιούτα
33x48,  4,80€ 

Tσάντα αγορών
100% βαμβάκι
40x45,  11,00€ 

Christmas
Time
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Σουπλά αστέρι 40x40
100% polyester
σετ 2 τμχ (grey -red),  5,50€

Σουβερ αστερι 11x11
100% polyester
σετ 6 τμχ (grey - red),  2,50€

Σουπλά χιονονυφαδα 38x38,
100% polyester
σετ 2 τμχ (red),  5,80€

Σουβέρ χιονονυφαδα 10x10
100% polyester
σετ 6 τμχ (red),  2,50€

Σουπλά στρογγυλο
με χριστουγεννιάτικο δεντρο 38D
100% polyester
σετ 2 τμχ (red),  5,50€

Θήκη για μαχαιροπίρουνα 
χριστουγεννιάτικο δεντρο 18x20,
100% polyester
σετ 4 τμχ (green),  4,50€

Felt Star

Felt Star

Felt Snowflake

Felt Snowflake

Felt Christmas

Felt Tree



www.nef-nef.gr  
e-mail: info@nef-nef.gr 

Γραφεία:

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Ντάλιας 9, 136 77,   Αχαρνές,  Αθήνα 

τηλ. 210-24.62.042,  fax. +30 210-24.40.855

NEF-NEF  A.E.

NEF-NEF  S.A.
FACTORY - OFFICES :

 9   Dalias str., 136 77,   Acharnes,  Athens
tel. +30 210-24.62.042,  fax. +30 210-24.40.855

Με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το αγοραστικό 
κοινό και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, 
φροντίζουμε όλα τα προϊόντα μας να φέρουν το 
πιστοποιητικό OEKO TEX που δηλώνει ότι το προϊόν 
που κρατάτε στα χέρια σας είναι οικολογικό και φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο 
από επιβλαβείς ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά την 
ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών. 
Μια ακόμα πιστοποίηση αλλά και ηθική δέσμευση της 
εγγύησης ποιότητας των προϊόντων ΝΕF-NEF.

Η περιβαλλοντική μας ευαισθησία και συνείδηση, 
μας οδήγησε σε εναλλακτικές μεθόδους για την
Εξοικονόμηση Ενέργειας . 
- Το 2012 τοποθετήσαμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα  στην 
οροφή των εγκαταστάσεών μας, συνολικής ισχύος 80KWp. 
H αποφυγή ρύπων (CO2) ανέρχεται στους 80 τόνους.  Τέλος με 
δεδομένο ότι 2 στρέμματα δάσους απορροφούν
1,3 τόνους CO2, το συγκεκριμένο έργο ισοδυναμεί
με +123 στρέμματα δάσους.
- Το 2019 ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των συμβατικών 
λαμπτήρων σε όλες μας τις εγκαταστάσεις 
( Γραφεία, Εργαστήριο, Αποθήκες, Καταστήματα)
από σύγχρονους λαμπτήρες και φωτιστικά LED. 
- Καταργήσαμε το 80% των συσκευασιών από pvc με στόχο
το 2021 όλες μας οι συσκευασίες να είναι οικολογικές.

Safe restart – Επανεκκίνηση με ασφάλεια για την
NEF-NEF Homeware με τη θετική έκθεση του
Οργανισμού Επιθεώρησης, Πιστοποίησης & Εκπαίδευσης 
TÜV HELLAS (TÜV NORD GROUP).

Είμαστε περήφανοι ως μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία 
που δραστηριοποιείται στον χώρο των λευκών ειδών 
από το 1961 με έδρα την Αθήνα. Το προσωπικό μας 
ανέρχεται στα 150 άτομα πλήρους απασχόλησης. 
Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες σειρές 2 φορές το 
χρόνο, την ́ Ανοιξη και το Φθινόπωρο, στις οποίες 
ακολουθούμε τις διεθνείς τάσεις της μόδας και τις 
προσαρμόζουμε  στις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς.  
Διαθέτουμε τις συλλογές μας σε όλη την Ελλάδα 
και σε χώρες του εξωτερικού σε 220  επιλεγμένους 
συνεργάτες, 9 εταιρικά καταστήματα
και σε 35 shop in shop.

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασική εταιρική αξία για 
την NEF-NEF, με κύρια δέσμευση της την υποστήριξη 
κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα. Ο κεντρικός άξονας των χορηγιών 
της αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Προσφέρουμε προϊόντα σε 
πιστοποιημένα ιδρύματα στην Ελλάδα  που παρέχουν 
στέγη και σίτιση σε άπορους ανθρώπους και 
φροντίζουμε για τη συνεχή στήριξή τους.

Συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος 
και να είμαστε πάντα σύννομοι με τους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς, συμμετέχοντας ενεργά στο σύστημα 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης-ανακύκλωσης. 
Σκοπός μας η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων μας στο φυσικό περιβάλλον.

61 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή, έρευνα και 
ανάπτυξη λευκών ειδών.
Όραμά μας να δημιουργούμε και να προσφέρουμε  
μοναδικές και ποιοτικές συλλογές  σε  λευκά είδη και 
προϊόντα για το σπίτι ,με στρατηγικούς προμηθευτές 
και συνεργάτες, που ενθουσιάζουν τους πελάτες και 
καταναλωτές μας, κάνοντας το brand μας την πρώτη 
τους επιλογή. 
Αξίες μας το πραγματικό και ειλικρινές ενδιαφέρον, ο 
σεβασμός, η ακεραιότητα, η εντιμότητα και η νομιμότητα 
προς τους εργαζόμενους, τους πελάτες μας, τους 
προμηθευτές - συνεργάτες μας, την ιστορία μας, την 
παράδοσή μας, την κοινωνία και το περιβάλλον.

H εταιρεία μας  για 4η συνεχόμενη χρονιά έλαβε την 
καταξιωμένη επιχειρηματική διάκριση Diamonds of 
the Greek Economy 2021. Η αξιολόγηση έγινε βάσει 
συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων 
(για το έτος 2020) όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό 
πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση και η 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η εταιρεία μας για 1η χρονιά συμμετείχε στην Τελετή 
Απονομής των βραβείων:
«ΟΙ  ΧΡΥΣΟΙ   ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ   ΤΗΣ  ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ   2010-2020» 
στο πλαίσιο της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε 
από την Direction Business Network. Κριτήριο για την 
απονομή της βράβευσης ήταν η οικονομική επίδοση της 
εταιρείας  όπως αυτή αποτυπώνεται στις οικονομικές 
εκθέσεις.

ΔΙΑΚΡIΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ




