
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

και εμπορίας λευκών ειδών στην Ευρώπη. Στα προϊόντα της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σεντόνια, κοπιλέτα, παπλωματοθήκες, παπλώματα, πετσέτες, 

τραπεζομάντηλα, κουβέρτες, είδη μπάνιου, κουρτίνες, εξοπλισμός ξενοδοχείων, αιθουσών δεξιώσεων, καφέ μπαρ, beach bar, κτλ. 

  Λαμβάνοντας υπόψη την πολύχρονη πείρα μας στον ξενοδοχειακό τομέα και τη βαθιά γνώση της αγοράς, μπορείτε να αισθανθείτε σίγουροι ότι 

θα προμηθευτείτε τα είδη σας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και στις καλύτερες ποιότητες που κυκλοφορούν στην αγορά. 

  Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει την μεταποιητική διαδικασία σε όλα τα στάδια (κοπή, ραφή, κέντημα κ.α.) μέχρι το 

τελικώς παραγόμενο προϊόν, με γνώμονα ένα άριστα δομημένο σύστημα ελέγχου ποιότητας παραγωγής. 

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας www.beauty-home.eu ή καλέστε μας στο 2310 467.888 κι 
ένας εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα βρίσκεται κοντά σας. 

  Beauty Home Fine Linen is a natural continuation of Beauty Home, one of the leading Greek companies in  

Europe, 

manufacturing 
and trading in 

bed linen. In our 

products include, 

among others, 
sheets, covers 

beds, quilt cases, 

quilts, towels, 
tablecloths, 

throws, blankets, 

toiletries, 
curtains, 

banquet hall 

equipment 
coffee bar, beach 

bar, etc. 

  Given 
our experience 

in the hotel 

industry and 
having deep knowledge of the market, you can feel confident that you will buy our products at the most competitive prices and best quality on the 

market. 

  To inform you that our company implements manufacturing process at all stages (cutting, sewing, embroidery, etc.) until finally produced 
product, guided by a well-structured system of quality control of production. 

  For more information visit our company website www.beauty-home.eu or call us on 2310 467.888 and a representative of our company 

will come to you. 



 

 

Ποιοτικά Υλικά | Εξαιρετική Αντοχή | Υπέροχη Υφή  
Κάθε προϊόν Beauty Home Fine Linen έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη φροντίδα και μεράκι, με εγγυημένη και εξαιρετική ποιότητα υλικών και προσεγμένη κατασκευή, ώστε να είστε σίγουροι ότι επιλέγετε ένα προϊόν εκλεκτής ποιότητας και άριστης ραφής. 

Quality materials | Exceptional durability | Superb texture 
Each Beauty Home Fine Linen product is designed with great care and attention, with quaranteed quality materials and meticulous contruction. So be sure you choose a high quality product with exellent lacing. 
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 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (ειδικές κατασκευές, υφάσματα εξωτερικών χώρων) 
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 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (ειδικές κατασκευές, υφάσματα εξωτερικών χώρων) 
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Κωδικός  KNOSSOS EPIDAURUS DELPHI MYKINES VERGINA  Κωδικός  KNOSSOS EPIDAURUS DELPHI MYKINES VERGINA 
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