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H Join επιστρέφει με νέα όρεξη, νέες καινοτομίες
…και νέο χριστουγεννιάτικο τεύχος!

Μέσα στο κρύο του χειμώνα και τη ζεστασιά των
γιορτών, ας βρούμε τον χρόνο που χρειαζόμαστε για
τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τους
φίλους μας. 

Είναι η ευκαιρία μας για χαλάρωση και ανάπαυλα,
γιορτή και ενθουσιασμό! Ας μπούμε λοιπόν στο
πνεύμα των γιορτών, ξεκινώντας όπως πάντα από
το πιο προσωπικό μας μέρος... το σπίτι μας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους χιλιάδες
συνδρομητές της Join, που με την εμπιστοσύνη
τους έδωσαν την ευκαιρία να δημιουργηθεί το εν
λόγω περιοδικό.

Πάντα θέλουμε να ακούμε τη γνώμη σας. Χρειάζεστε
συμβουλές για το σπίτι; Γράψατε το δικό σας άρθρο
και θα θέλατε να το μοιραστείτε;

Επικοινωνήστε μαζί μας. Η γνώμη σας μετράει.

Με χαρά,
Μαρία Παπακυριάκου: άρθρα – επιμέλεια
Παναγιώτης Ιορδανίδης: επιμέλεια
Όλγα Γεωργιάδου: σχεδιασμός εξωφύλλου

Join & Wedding23
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I      winter!

I      christmas!
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join the
christmas
spirit!

Μερικοί από εμάς ανυπομονούν για
τις ημέρες των γιορτών, αλλά άλλοι
χρειαζόμαστε μία υποβοήθηση ώστε
να μπούμε στο πνεύμα των γιορτών
και να απολαύσουμε όλα τα έθιμα και
όχι μόνο, που μας φέρνουν οι γιορτές. 

Για όσους λοιπόν χρειάζονται ένα
extra boost χριστουγεννιάτικης δόσης
και εορταστικής διάθεσης, η JOIN
προτείνει ιδέες και λύσεις ώστε να
μπούμε στο χριστουγεννιάτικο mood!

για όσους χρειάζονται βοήθεια να
μπουν στο πνεύμα των γιορτών

https://youtu.be/ZAxcBiCgvSY


Τα Χριστούγεννα είναι παραδοσιακά οικογενειακή
γιορτή, η οποία συγκεντρώνεται γύρω από το σπίτι.
Τα περισσότερα έθιμα των γιορτών στρέφονται
γύρω από την οικογένεια. Ο στολισμός του δέντρου,
το άνοιγμα των δώρων, το γιορτινό τραπέζι...
Σίγουρα όμως, κάποιες από τις αγαπημένες μας
στιγμές, είναι τα ήσυχα βράδια των διακοπών, όπου
απολαμβάνουμε μαζί χριστουγεννιάτικες ταινίες.
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Μουσική για
διάθεση

Ταινία για 
ατμόσφαιρα

Ώρα 
χαλάρωσης

 

Διαλέξτε την αγαπημένη σας χριστουγεννιάτικη
μουσική. Σίγουρα η διάθεσή σας θα αλλάξει όταν
υπάρχει από πίσω ένα μουσικό υπόβαθρο που να
ενισχύει το κλίμα. Είτε αγαπάτε smooth Christmas
Jazz είτε έχετε αδυναμία στον Frank Sinatra
ετοιμάστε τις λίστες σας από νωρίς. Θυμηθείτε
πως οι μέρες των γιορτών φέρνουν μαζί τους
μαζώξεις, δείπνα και πάρτι οπότε ετοιμάστε από
νωρίς τις μουσικές λίστες σας, που θα
συνοδεύσουν τις χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις
σας. H JOIN προτείνει :

 Όταν έξω κάνει κρύο ένα από τα πιο
όμορφα συναισθήματα χαλαρότητας
και θαλπωρής είναι μία κούπα με ένα
ζεστό ρόφημα. Διαλέξτε από το blog
της JOIN το νέο αγαπημένο σας
χριστουγεννιάτικο ρόφημα και κάντε το
γύρο του κόσμο με χριστουγεννιάτικες
εξωτικές γεύσεις. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΛΙΣΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ

ΚΑΘΕ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://www.kasetophono.com/2017/12/winter-wonderland.html
https://www.townandcountrymag.com/leisure/arts-and-culture/news/g962/the-most-classic-christmas-movies/
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Χριστουγεννιάτικα 
Ροφήματα ...απ'όλο τον κόσμο

Διαβάστε
περισσότερα
στο νέο μας
άρθρο!

JOIN BLOG 
...STAY IN

STYLE

Ίσως ένα από τα πιο γνωστά γιορτινά ποτά είναι το
Γερμανικό Glühwein, κοινώς γνωστό ως ζεστό
αρωματισμένο κρασί.

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτού του ποτού,
αλλά η πιο βασική του συνταγή γίνεται με κόκκινο
κρασί, καρυκευμένο με γαρύφαλλο, πορτοκάλι και
κανέλα. 

Είναι πολύ κοντά στο Σκανδιναβικό 'Glogg' αλλά  οι
Γερμανοί πήγαν ένα βήμα παραπέρα,
προσθέτοντας λεμόνι, κάρδαμο ή τζίντζερ.

GlühweinNo. 1
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Γερμανία

https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/
https://join.gr/christoygenniatika_pota_apo_olo_ton_kosmo/?utm_source=canva&utm_medium=iframely


Χριστούγεννα
&

Δείπνο

από την ομάδα της JOIN

Καλά Χριστούγεννα

Έρχεται η ώρα να ντύσουμε το
σπίτι μας στα καλύτερά του, να
διαλέξουμε τα αγαπημένα μας
φαγητά και να υποδεχθούμε την
οικογένειά μας, τους φίλους μας
και όσους θα θέλαμε να
βρίσκονται κοντά μας, αυτές τις
γιορτινές μέρες. 

Σας ευχόμαστε να περάσετε
υπέροχα και να έχετε χαρούμενες
γιορτές, γεμάτες αγάπη, ευτυχία
και υγεία. 
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Contemporary Leather Style A N D R O M E D A  F U J I

B E D R O O M  S E T

Η Ανδρομέδα, κόρη του Κηφέα και
της Κασσιόπης, έχει φτάσει σε εμάς
μέσα από τη μυθολογία ως 
“η γυναίκα δεμένη στον βράχο”. Η
έμπνευση πίσω από τον κομψό
σχεδιασμό συμβολίζει την
απελευθέρωση από τα δεσμά. Ένα
έπιπλο γεμάτο αντιθέσεις, από τις
δυναμικές ρωγμώδεις γραμμές στις
χειρολαβές, μέχρι τον τολμηρό
σχεδιασμό του δέρματος στο
κεφαλάρι, η Ανδρομέδα είναι μία
διαχρονική, δυναμική κατασκευή που
ξεχωρίζει για τη βαρύτητα και τη
λειτουργικότητά της.

https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/


Το κεφαλάρι είναι επικαλυπτόμενο
με δέρμα σε σκούρο καφέ ή και σε
κόκκινο. Διατίθεται και επιλογή με
πράσινο ύφασμα.  Η εσωτερική
δομή είναι από συμπαγή σκελετό
μοριοσανίδας και mdf.
Επενδεδυμένο mdf με φυσικό
καπλαμά δρύς ελιά fuji. 

A N D R O M E D A  F U J I  

B E D R O O M  S E T

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγή
σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Το κομοδίνο εφάπτεται και κουμπώνει
με στο κρεβάτι, ώστε να γίνονται ένα
ολοκληρωμένο δεμένο σετ
κρεβατοκάμαρας. 
Οι χειρολαβές, με επένδυση από
δέρμα, έχουν ένα δυναμικό design, με
τεθλασμένες διαγώνιες χαράξεις. 

H τουαλέτα με καθρέφτη δένει
με το υπόλοιπο σετ
κρεβατοκάμαρας, δίνοντας μια
ολοκληρωμένη μορφή στυλ και
πληρότητας.
Οι χειρολαβές, με επένδυση από
δέρμα, έχουν ένα δυναμικό
design, με τεθλασμένες
διαγώνιες χαράξεις. 

Κομοδίνο
Ανδρομέδα

Κεφαλάρι
Ανδρομέδα

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά
δρύς ελιά fuji.
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Τουαλέτα
Ανδρομέδα

https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/


Γεωργιάδου Όλγα

Navy Blue Wave foam

  Interior 
  Designer

Δέρμα Conteporary LightingMetal Wall Art 

Η JOIN φροντίζει παράλληλα για
τη διακόσμηση του χώρου σας. 
Η κρεβατοκάμαρα Ανδρομέδα Fuji, 
με τον σύγχρονο σχεδιασμό της,
συνδυάζεται τέλεια με δερμάτινες
λεπτομέρειες, conteporary lighting
και metal wall art.

Conteporary
Style 

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 
FUJI 

INTERIOR

DESIGN
BY JOINpa
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Είμαστε εδω για να σας δώσουμε λύσεις σε
όσα χρειάζεστε για το σπίτι

I N T ER I OR . D ES I GN@ J O IN . GR

https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://www.facebook.com/groups/1476572196057918
https://www.facebook.com/groups/1476572196057918
mailto:interior.design@join.gr
https://join.gr/interior-design/
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The
best salad

Εφόσον η αρχιτεκτονική του σπιτιού σας το υποστηρίζει, το “London Urban Chic”
style είναι μία εξαιρετική επιλογή για το σπίτι!  Βασίζεται σε λεπτές ισορροπίες
σύγχρονου και παραδοσιακού, του βιομηχανικού και σικάτου. 

Μας φέρνει στο μυαλό ένα βροχερό Λονδίνο. Για "British Lovers" και όχι μόνο,
λοιπόν, ένα interior design style που δε θα σας απογοητεύσει!

classy
industrial
contemporary 
colonial 



01
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Τα μεταλικά  σκούρα
κουφώματα, δημιουγούν
την αίσθηση ενός
London Loft και 
 συνδυάζονται υπέροχα
με τα contemporary
industrial  φωτιστικά.

Προσθέστε μια πινελιά
από βαριά βρετανικού
παραδοσιακού τύπου.
Το βαρύ colonial style
ειδικά σε πολυθρόνα
και καναπέ, είναι από
τα βασικά στοιχεία του
London Urban Chic

Τα εκτεθειμένα τούβλα
στους τοίχους 
 αναδεικνύουν το british
industrial, αφαιρώντας
το έντονο formality που
μπορεί να σας είναι
περιττό, κάνοντας τον
χώρο ποιο ανοιχτό και
πιο casual.

Είτε η αρχιτεκτονική
σας το υποστηρίζει, είτε
έχετε σκοπό να
προσθέσετε δυναμικές
διαγώνιες χαράξεις
στον χώρο σας, οι
διαγώνιες πινελιές θα
τονίσουν το
contemporary style, και
σχηματίζουν ένα
σύγχρονο μοντέρνο
χώρο.
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dark
metal
frames colonial

style

exposed
brick 
walls

diagonal



Χρησιμοποιήστε
διακόσμηση καθ' ύψος
και τοποθέτηση στοιχείων
σε κατακόρυφη διάταξη.
Εκμεταλλευτείτε το ύψος
και μη φοβηθείτε να
τοποθετήσετε
μακρόστενες ψηλές
βιβλιοθήκες ή χαμηλούς
πολυελαίους. 
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Προσθέστε μικρές δόσεις
πολυτέλειας στον χώρο
σας ώστε να κρατήσετε
την ισορροπία ανάμεσα
στο βιομηxανικό και το
σικάτο ύφος.
Πειραματιστείτε με τα
επίπεδα παραδοσιακού
και μοντέρνου ώστε να
πετύχετε ακριβώς το
στυλ που επιθυμείτε. 

Τοποθετήστε σκούρο
χρώμα στους τοίχους
με έμφαση στο Navy
Blue.  Τοποθετήστε
βαριά μπαρόκ και
βικτωριανή διακόσμηση
με μεγάλες κορνίζες και
πυκνή στοίχιση,

05
navy blue
walls

full height
arrangement 

...and a touch
of luxury06
07



Η JOIN σας εύχεται
κάθε ευτυχία

Γιορτάζουμε μαζί σας τον γάμο, τον
έρωτα, την αγάπη, τη συγκατοίκηση!
Η JOIN θέλει να σας βοηθήσει να
δημιουργήσετε τη νέα σας ζωή και το
νέο σας σπίτι!

join
&
wedding

Έκπτωση 10% σε αγορά σετ
κρεβατοκάμαρας.       

Επέκταση εγγύησης κατά 12 μήνες
Συνοδευτικό δώρο με την αγορά σας από το
εκάστοτε κατάστημα

 Η JOIN εύχεται κάθε ευτυχία!

Προσφέρουμε 10% έκπτωση σε όλα τα
σετ κρεβατοκάμαρας και επιπλέον

μοναδικά δώρα από εκλεκτό συνεργάτη
της επιλογής σας

Με τον κωδικό σας κερδίζετε:
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https://join.gr/join-gamos/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/join-gamos/


chocolate

Οι Olmecs, ένας από τους πιο αρχαίους λαούς της μεσο-αμερικής, άρχισαν για
πρώτη φορά να φυτεύουν κακαόδεντρα. Aργότερα οι Mayans ονόμασαν τη
σοκολάτα «ποτό των θεών». Κατασκεύαζαν ένα ρόφημα με σπόρους κακάο, τσίλι
και νερό το ονόμασαν “xocolati”, που σημαίνει «πικρό νερό». Τον 15ο αιώνα οι
Αζτέκοι χρησιμοποιούσαν τους σπόρους κακάο ως νόμισμα. Πίστευαν πως η
σοκολάτα ήταν δώρο από τον θεό Quetzalcoatl, οπότε το κατανάλωναν ως 
 αφροδισιακό ή για προετοιμασία για μάχη 
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Κανείς δε γνωρίζει με σιγουριά πότε ακριβώς η σοκολάτα έφτασε στην Ισπανία.
Σύμφωνα με τον θρύλο, ο Ισπανός εξερευνητής Herman Cortez έφερε τη
σοκολάτα στην πατρίδα του το 1528. Πιστεύεται πως ο Cortez ανακάλυψε τη
σοκολάτα, κατά την εξερεύνησή του στην κεντρική Αμερική, όταν ο αυτοκράτορας
των Αζτέκων σέρβιρε για πρώτη φορά σοκολάτα στον Cortez.

a story
Η ιστορία της σοκολάτας μας πάει πίσω 4000 
 χρόνια στην περιοχή του Μεξικού.



Η σοκολάτα γρήγορα έγινε ένα δημοφιλές ρόφημα
ανάμεσα στην αριστοκρατική τάξη της Ισπανίας και
σύντομα υιοθετήθηκε από καθολικά μοναστήρια όπου
οι μοναχοί συνέδεσαν τη σοκολάτα με θρησκευτικές
τελετές. 

Οι Ισπανοί σέρβιραν τη σοκολάτα με μέλι και ζάχαρη
ώστε να καλύψουν τη φυσική πικρή γεύση του κακάο.

Η σοκολάτα θα φτάσει στη Γαλλία το 1615 στην αυλή
του Λουδοβίκου 13ου και αργότερα στη Βρετανία σε
εξειδικευμένους «Οίκους Σοκολάτας» που την
προωθούσαν στον εμπόριο. 

Πολύ σύντομα οι ευρωπαϊκές χώρες καλλιεργούν
κακαόδεντρα στις αποικίες τους στον ισημερινό και
μεταφέρουν τους κόκκους κακάο στην Ευρώπη.

Η χρήση της σκόνης έκανε τη σοκολάτα φθηνότερη
και η υπερεξαγωγή κακάου από τις αποικίες της
Ευρώπης καθώς και το διεθνές εμπόριο έριξαν κατά
πολύ την τιμή της σοκολάτας έτσι ώστε να μπορεί να
φτάσει σε κάθε κιόσκι και σε κάθε σπίτι.

Η σοκολάτα προέρχεται από το κακαόδεντρο, από το
οποίο χρησιμοποιούμε το κουκούτσι του φρούτου σε
διαδικασία αποξήρανσης.

Από τους αποξηραμένους κόκκους κακάο,
επιλέγονται οι καλύτεροι κι έπειτα καβουρδίζονται.
Μετά το καβούρδισμα αφαιρείται ξεχωριστά η
σοκολάτα σε σκόνη και διαχωρίζεται από το βούτυρο.

ο οποίος εφήυρε τον τρόπο να λιώσει τη σοκολάτα
προσθέτοντας βούτυρο σοκολάτας. Μέχρι το 1868 η
εταιρεία Cadbury άρχισε να πωλεί κουτιά με
σοκολατάκια, ένα ακριβό προϊόν, που προοριζόταν
για δώρο.

Πώς φτιάχνεται? 

Η άσπρη σοκολάτα δεν είναι σοκολάτα. Είναι μία
γλυκιά πάστα που φτιάχνεται από βούτυρο κακάου
βανίλια και ζάχαρη

Chocolate Trivia
Did you know?
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Η σοκολάτα παραμένει ένα ακριβό ρόφημα ανάμεσα
στις αριστοκρατικές τάξεις, αλλά όλα αλλάζουν με τη
βιομηχανική επανάσταση, όπου δημιουργείται τρόπος
εξαγωγής σοκολάτας σε σκόνη.

Ο Joseph Fry θα μπορούσε να
θεωρηθεί ο εφευρέτης της
μοντέρνας σοκολάτας, 



ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
από την ομάδα της JOIN

Xειμερινές Διακοπές
Σίγουρα όλοι δίνουμε λιγότερη

έμφαση στις χειμερινές διακοπές,
από ότι στις καλοκαιρινές. Αλλά ο
χειμώνας έχει κι αυτός τη δική του

μαγεία και η φύση μέσα στη
λαμπρότητα του χιονιού και την

καθαρότητα του αέρα μας
προσφέρει αναζωογόνηση ηρεμία

και χαλάρωση.
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Θέμις
fuji

Με χαρά και υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε
τη νέα μας κρεβατοκάμαρα: «Θέμις». Με
δυναμικό σχεδιασμό και εντυπωσιακή
βαρύτητα, η Θέμις προσδίδει κύρος και
μεγαλοπρέπεια στο χώρο σας! Το μεγάλο
επιβλητικό κεφαλάρι χαρίζει μεγαλοπρέπεια και
οι δωρικές σχεδιαστικές γραμμές κάνουν την
κρεβατοκάμαρα να φαίνεται πως αιωρείται.
Ένας άριστος λειτουργικός σχεδιασμός
αισθητικής και ποιότητας από την JOIN! Ένα
λειτουργικό σετ κρεβατοκάμαρας που δίνει
κύρος και δυναμισμό στον χώρο σας!
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https://join.gr/product/themis-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/themis-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
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Κεφαλάρι 

Το επιβλητικό μεγάλο κεφαλάρι
του κρεβατιού είναι
επενδεδυμένο mdf με φυσικό
καπλαμά δρύς ελιά fuji. Υπάρχει
επικάλυψη με ύφασμα μη
αφαιρούμενο. Διατίθεται επίσης
σε χρώμα μπλε, κόκκινο,
πράσινο.
Η εσωτερική δομή είναι από
συμπαγή  σκελετό μοριοσανίδας
και mdf.

Θέμις
Fuji

Τουαλέτα Θέμις

Κομοδίνο Θέμις

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγή
σκελετό μοριοσανίδας και mdf. Η
επένδυση γίνεται με φυσικό καπλαμά
δρύς ελιά fuji.

Φτιαγμένα με σοβαρότητα και δωρικό
σχεδιαδιασμό, οι δυναμικές χαράξεις
στις χειρολαβές με επένδυση λάκα
εκρού ή μάρμαρο, δημιουργούν ένα σετ
κρεβατοκάμαρας statement για τον
χώρο σας. 

https://join.gr/product/themis-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/themis-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/themis-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
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BY JOIN

Art Deco Lighting

Bush Buck Wonder Land

Γύψινα PanelMarble Wall Art

Η JOIN φροντίζει παράλληλα για τη
διακόσμηση του χώρου σας. 
Η κρεβατοκάμαρα Θέμις Fuji, θα
κυριαρχήσει στο χώρο με το κατάλευκο
προσκεφάλι της. Συνδυάζεται τέλεια με
marble wall art, γύψινα panel στους
τοίχους και art deco lighting.

ΘΕΜΙΣ
FUJI

Snow
Queen

Αλλάζουμε τον χώρο με βάση την
ομορφιά και τη λειτουργικότητα!

Γεωργιάδου Όλγα

 Interior 
 Designer

interior.design@join.gr

https://www.facebook.com/groups/1476572196057918
https://www.facebook.com/groups/1476572196057918
https://join.gr/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/themis-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/themis-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
mailto:interior.design@join.gr


Συνεισφέρουμε δραστικά στην κοινωνία και
στο περιβάλλον.

Το 1977 γεννήθηκε η ιδέα μιας εταιρείας με στόχο τη
συνεχή
βελτίωση του πιο ιδιωτικού χώρου του ανθρώπου...
…την κρεβατοκάμαρα!

Για περισσότερα από 30 χρόνια παραμένουμε σταθερά
πιστοί στις θεμελιώδεις αξίες μας.

Συμβάλλουμε και στηρίζουμε την προσπάθεια
του ανθρώπου για ποιοτική και υγιεινή ζωή,
δημιουργώντας άριστους χώρους χαλάρωσης,
ηρεμίας και ξεκούρασης.

Ανταποκρινόμαστε στις υψηλές αισθητικές
απαιτήσεις
των πελατών μας.

Σχεδιάζουμε ποιοτικά προϊόντα φιλικά προς
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Παρέχουμε άριστες υπηρεσίες και εξαιρετική
ποιότητα στους συνεργάτες μας και στους
πελάτες της JOIN.

Δημιουργούμε κάθε προϊόν με ξεχωριστή και
ιδιαίτερη φροντίδα.

Λειτουργούμε ως ομάδα με αλληλοσεβασμό
και αξιοπρέπεια.
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Αναϊς

Φιλύρα

Μελίρα Antique Rustic
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Ανδρομέδα Fuji

Θέμις Rustic

Ηλέκτρα Fuji
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Ίσιδα Fuji

Δελφίς

Δανάη
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Περιστέρι, Πειραιάς, Κηφισιά, Σαλαμίνα,Ελευσίνα, Νίκαια, Άλιμος, Νέα Φιλαδέλφεια, Δάφνη, Νέα Ιωνία, Μαρούσι, Δράμα, Κοζάνη,Θεσσαλονίκη, Βέροια,Γιαννιτσά,
Φλώρινα, Έδεσσα, Κατερίνη, Σέρρες, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Λευκωσία, Λεμεσός, Τρίκαλα, Βόλος, Καρδίτσα, Φάρσαλα, Λάρισα,
Καλαμπάκα Πάτρα, Κιάτο, Κόρινθος, Τρίπολη, Σπάρτη, Πύργος, Άργος, Καλαμάτα, Λαμία, Χαλκίδα, Ιτέα, Αγρίνιο, Καρπενήσι, Θήβα, Μεσολόγγι, Άρτα, Πρέβεζα,

Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα Λίβανος, Ισραήλ, Μάλτα

Η JOIN δεν είναι απλώς μια εταιρεία που
δραστηριοποιείται στον χώρο του επίπλου.
Είναι μια εταιρεία που δημιουργεί και βελτιώνει
τον πιο ιδιαίτερο χώρο του ανθρώπου...

...την κρεβατοκάμαρα!

επικοινωνήστε μαζί μας:

About JOIN

-

-

-

-

-

-

-

-

https://join.gr/product/danai/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/ilektra-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/melira-antique-rustic/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/isida-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/andromeda-fuji/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/anais/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/delfis/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/themis-rustic/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/product/filyra/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://www.youtube.com/channel/UCDQITO-ZI_mbfGOvAZHXJaQ
https://www.instagram.com/join_beds/
https://www.facebook.com/JoinBeds
mailto:joinlife@join.gr
https://join.gr/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
https://join.gr/contact/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement
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Καλές Γιορτές
από την JOIN
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https://join.gr/?utm_source=JoinLife&utm_medium=referral&utm_campaign=JoinLife+Engagement

