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Η banoffee είναι μία μοντέρνα-ρετρό κουζίνα, με ανάλαφρο
σχεδιασμό και λιτές γραμμές. Η ουδέτερη παλέτα χρωμάτων βοηθάει 
στην σύνδεση όλων των στοιχείων  και στη δημιουργία ενός αρμονικού 
περιβάλλοντος. Στην κουζίνα δεσπόζει το λευκό, ενώ  οι ανοιχτές 
δρύινες φυσικές αποχρώσεις στις ραφιέρες και στην επένδυση του 
τοίχου, φωτίζουν και χαρίζουν μία ευχάριστη και ζεστή αύρα.
Το μοντέλο Banoffee διαθέτει 3 χρωματικούς συνδυασμούς.
Απλότητα και φυσικότητα! Αυτές είναι οι βασικές αρχές αυτού
του στυλ. Ο συνδυασμός ρετρό με μοντέρνα στοιχεία στην κουζίνα, 
αντιπροσωπεύεται από πολλά ερμάρια και ανοιχτά ράφια, όπου εκτίθενται 
τα αντικείμενα διακόσμησης σκευών. Αυτή η κατεύθυνση, χαρακτηρίζεται 
από φυσικές αποχρώσεις ξύλου ή φινίρισμα σε ανοιχτά χρώματα που 
δημιουργούν μία φιλόξενη ατμόσφαιρα.
Η Banoffee χαρακτηρίζεται ως μία εργονομική κουζίνα που προσφέρει 
το βέλτιστο περιβάλλον για την καθημερινότητα, είτε πρόκειται για 
αποθήκευση τροφίμων, για μαγείρεμα, γεύματα, πλύσιμο πιάτων ή απλά 
για χαλάρωση. Τα ψηλά ερμάρια με άπλετο χώρο αποθήκευσης και 
εντοιχισμένο ψυγείο, παρέχουν  λειτουργικότητα, ενώ η διαμορφωμένη 
εσοχή για το μαγείρεμα προσφέρει ευκολία κινήσεων. Και στη μέση 
δεσπόζει η νησίδα!  
Αδιαμφισβήτητα η νησίδα στην κουζίνα είναι ένα στοιχείο που 
επικρατεί και αναβαθμίζει την αισθητική του χώρου. Όμως πέραν της 
διακοσμητικής της λειτουργίας, είναι σχεδιασμένη από τη μια πλευρά 
να έχει ντουλάπια και συρτάρια, ενώ από την άλλη έχει διαμορφωθεί σε 
καθιστικό έπιπλο τραπεζαρίας με αποθηκευτικό χώρο στο κάτω μέρος 
του, αποδεικνύοντας ότι η λειτουργικότητα και η αισθητική.

Banoffee is a modern - retro kitchen, with simple lines. The restricted palette 
makes it easier to unify cabinets, countertops, fixtures and flooring into a 
cohesive look. The white color dominates in the kitchen, while the light oak 
natural shades on the shelves and in the wall cladding, illuminate and give a 
pleasant and warm aura. Banoffee has 3 color combinations.
Simplicity and natural elements! These are the basic principles of this 
style. The combination of retro with modern elements in the kitchen, 
is represented by many cabinets and open shelves, where utensils are 
displayed. This direction is characterized by wooden kitchen cabinets
in retro style that look so inviting, creating a warm atmosphere. 
Banoffee is characterized as an ergonomic kitchen that offers the optimal 
environment for everyday life, whether it is for food storage, cooking, dinner, 
washing dishes or just for relaxation. The high cabinets with plenty storage 
space and built-in refrigerator, provide functionality, while the shaped recess 
for cooking offers ease of movement.
Undoubtedly the kitchen island is an element that prevails and upgrades the 
aesthetics of the space. But in addition to its decorative function,
on the one side is designed with cabinets and drawers, while on the other 
side it has been transformed into a dining table with storage space at the 
bottom, proving that functionality and aesthetics can coexist perfectly!

Cozy retro charm!
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