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Η Anesis είναι µια εταιρεία κατασκευής επίπλων τραπεζαρίας, 
οικιακής και επαγγελµατικής χρήσης, µε έδρα την Θεσσαλονίκη. 
Συνεχής πηγή έµπνευσης µας είναι η φύση. Από εκεί αντλούµε 
υλικά & φόρµες σχεδιάζοντας και δηµιουργώντας προϊόντα µε 
πρώτες επιλογές το µασίφ ξύλο και τις minimal γραµµές επηρεασ-
µένοι από τον χώρο και τον πολιτισµό της Μεσογείου.

Τα προϊόντα µας είναι χειροποίητα και αποτυπώνουν την γενική 
µας φιλοσοφία, που δεν είναι άλλη από την δηµιουργία επίπλων 
τα οποία θα κρατήσουν για µια ζωή. Κάθε λεπτοµέρεια εξετάζεται 
προσεκτικά από την αρχή ως το τέλος, εξασφαλίζοντας σας έτσι, 
την απόλαυση ενός διαχρονικού και ποιοτικού προϊόντος. Στην 
Anesis πιστεύουµε πως η διαχρονικότητα υπάρχει µόνο  σε αρµονία 
µε τη φύση. Για εµάς, τα προϊόντα δεν είναι απλά αντικείµενα, αλλά 
συνοδεύονται από τις ιστορίες και την νοοτροπία των ανθρώπων 
που τα κατασκευάζουν. Υπάρχει λοιπόν µια ιστορία πίσω από ο,τι 
κάνουµε, η οποία ξεκινά από ένα δέντρο και εξελίσσεται µαζί σας.

Η ομάδα μας

“Alone we can do so little; together we can do so much.” 
H E L E N  K E L L E R



Συνδυάζοντας την εµπειρία µε την προσπάθεια, την επιµονή µε 
το µεράκι και την πίστη στις δυνατότητες της Ελληνικής παραγω-
γής, καταφέραµε να σχεδιάσουµε και να παράξουµε µία µεγάλη 
γκάµα σύγχρονων επίπλων, µε γνώµονα πάντα την ποιότητα και 
την διαχρονικότητα. Τα προϊόντα µας σχεδιάζονται και παράγονται 
εξ’ολοκλήρου στο εργοστάσιο µας στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, ο 
συνολικός έλεγχος της παραγωγής µας εξασφαλίζει κορυφαία 
ποιότητα, χρησιµοποιώντας αποκλειστικά ανακυκλώσιµα υλικά 
και σωστές πρώτες ύλες. Ταυτόχρονα, αυτός ο τρόπος οργάνωσης 
της παραγωγής, µας δίνει µεγάλη ευελιξία στην παραγωγή custom 
επίπλων.

Όλα όσα δηµιουργούµε έχουν έναν κοινό στόχο: να εκφράσετε το 
µοναδικό σας στυλ στο σπίτι σας, στο χώρο εργασίας σας ή σε 
κάθε άλλο περιβάλλον. Κάθε νέο προϊόν παράγεται µε αυτή τη 
σκέψη, φέρνοντας τις αξίες και το πάθος της οµάδας µας, η 
οποία µεταχειρίζεται το κάθε υλικό µε σεβασµό και εκτίµηση. 
Αγαπάµε αυτό που κάνουµε και ελπίζουµε ότι θα εξερευνήσετε 
την συλλογή µας µε ευχαρίστηση.
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Τα προϊόντα µας χαρακτηρίζονται από µοντέρνο σχεδιασµό και ποιοτική κατασκευή.
Η συλλογή µας καλύπτει ένα ευρύ φάσµα τιµών που τα καθιστά ελκυστικά σε κάθε 
κατηγορία καταναλωτικού κοινού. Ταυτόχρονα, η ευελιξία στην κατασκευή µας δίνει 
τη δυνατότητα να προσφέρουµε βέλτιστες λύσεις επίπλου για οικιακούς και 
επαγγελµατικούς χώρους.

Το πλεονέκτηµα που µας δίνει η κατασκευή, µας βοηθάει να προσαρµόσουµε τα 
προϊόντα µας στις προσωπικές σας ανάγκες, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής. 
Design, ευελιξία, άνεση και ανθεκτικότητα αποτελούν το τελικό αµπαλάζ των 
προϊόντων µας. Έχοντας εξειδικευµένες οµάδες για κάθε στάδιο της παραγωγής, 
σας παραδίδουµε αποτελέσµατα που δικαιώνουν τις προσδοκίες και των πιο 
απαιτητικών πελατών!
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Η συλλογή “Ο” είναι µία µοναδική οικογένεια επίπλων από µασίφ Αµερικάνικη καρυδιά, σχεδιασµένη να ταιριάζει άψογα σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον. Η καρυδιά είναι ένα απαιτητικό υλικό, κάτι που καθιστά το τελικό προϊόν πραγµατικά πολύτιµο.

Καµπύλες, µέταλλο και µασίφ ξύλο, συνδυάζονται διαµορφώνοντας µία ξεχωριστή οικογένεια µε ρετρό αισθητική ικανή να 
ταιριάξει σε κάθε χώρο. Ο σχεδιαστικός στόχος της συλλογής Όµικρον είναι η  µείωση της οπτικής πολυπλοκότητας και η 
ανάπτυξη µιας σειράς από λεπτές και συνεχείς γραµµές, δηµιουργώντας σχήµατα τα οποία αλληλεπιδρούν και κυλούν το ένα 
µέσα στο άλλο. Ο κύκλος αποτελεί το κεντρικό γεωµετρικό σύµβολο, δηµιουργώντας µια αίσθηση ολότητας, ηρεµίας, 
πολυτέλειας και διακριτικής κοµψότητας. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης συλλογής που αποτελείται  
από υψηλής ποιότητας, διαχρονικά αντικείµενα που ανταποκρίνονται στις  κατασκευαστικές δυνατότητες της Anesis.   B
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Rubika
bookcase

“We turn the cube and it twists us”

Εµπνευσµένος από το αγαπηµένο παιχνίδι των 80s, τον κύβο του 
Ρούµπικ, ο σχεδιαστής Γιώργος Μπόσνας φαντάζεται εκ νέου την 
ιδέα µίας υπέροχης βιβλιοθήκης.

Η Rubika ακολουθώντας στοιχεία µοντερνισµού δηµιουργεί µία 
οπτική απόλαυση σε σχέση µε µια τυπική βιβλιοθήκη, δίνοντας την 
εικόνα ενός τρισδιάστατου κύβου. Η ξύλινη βιβλιοθήκη έχει φτιαχτεί 
µε στοιχεία δρυς και λάκα και είναι ιδανική για χώρους µε προσωπι-
κότητα. Ένα πραγµατικά καινοτόµο και εύχρηστο σχέδιο που µπορεί 
να εκθέτει τα αγαπηµένα σας αντικείµενα, να οργανώνει τα πράγ-
µατα σας και φυσικά να τραβάει την προσοχή! Ένα σχέδιο από τον 
Γιώργο Μπόσνα.

BY GEORGE BOSNAS



Iris family

Η Irene είναι µία χειροποίητη καρέκλα κατασκευασµένη µε φυσικά υλικά, απαραίτητα 
για έναν βιώσιµο και αρµονικό τρόπο ζωής. Σχεδιαστικά είναι τολµηρή, αλλά ταυτόχ-
ρονα σαφής και εκλεπτυσµένη. Οι απλές, διακριτικές της γραµµές µας υπενθυµίζουν τι 
είναι απαραίτητο, εξασφαλίζοντας µία ολοκληρωµένη αίσθηση που µπορεί να ανανεώσει 
οποιοδήποτε χώρο και να αποτελέσει µέρος του ιδανικού σπιτιού ή του επαγγελµατικού 
σας περιβάλλοντος. Η Irene ως µέλος της οικογένειας Iris, παράγεται σε µασίφ µέλιο 
και έχει σχεδιαστεί έχοντας υπ’ όψιν της την απόλυτη άνεση.

Η Iris είναι µία µοντέρνα πολυθρόνα µε πολύ εντυπωσιακή αλλά ταυτόχρονα minimal 
και συγκρατηµένη µορφή. Ίσιες γραµµές µε πολύ καθαρές και φιλικές καµπύλες, κυρίως 
στο χερούλι και στα µπράτσα, αναδεικνύουν το ιδιαίτερο design και την άνεση που 
προσφέρει αυτό το κάθισµα. Η πολυθρόνα Iris διατηρεί το κοµψό στυλ της καρέκλας 
Irene, αλλά αυξάνει τη συνολική άνεση και αποτελεί µέλος της οικογένειας Iris.

This is a chair that speaks volumes
of the person who owns it.
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BY ATHANASIOS BABALIS
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Η Halla είναι µια εξαιρετικά ελαφριά καρέκλα κατασκευασµένη εξ’ 
ολοκλήρου από µασίφ ξύλο και καµπυλωτά στοιχεία “υψίσυχνου”. Το 
κύριο χαρακτηριστικό της είναι η κοµψή γεωµετρία του κύκλου και 
οι έντονες καµπύλες. Μια φρέσκια ανάσα design µε ρετρό χροιά, η 
Halla συνδυάζει άνεση, στυλ και ανθεκτικότητα. Η σύγχρονη αισθη-
τική αυτής της καρέκλας υπογραµµίζεται από διαχρονικότητα, πράγ-
µα το οποίο καθιστά τον σχεδιασµό της Halla καινοτόµο και αξεπέ-
ραστο, ενσαρκώνοντας όλες τις αξίες της Anesis. B
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Η Halla είναι µια εξαιρετικά ελαφριά καρέκλα κατασκευασµένη εξ’ 
ολοκλήρου από µασίφ ξύλο και καµπυλωτά στοιχεία “υψίσυχνου”. Το 
κύριο χαρακτηριστικό της είναι η κοµψή γεωµετρία του κύκλου και 
οι έντονες καµπύλες. Μια φρέσκια ανάσα design µε ρετρό χροιά, η 
Halla συνδυάζει άνεση, στυλ και ανθεκτικότητα. Η σύγχρονη αισθη-
τική αυτής της καρέκλας υπογραµµίζεται από διαχρονικότητα, πράγ-
µα το οποίο καθιστά τον σχεδιασµό της Halla καινοτόµο και αξεπέ-
ραστο, ενσαρκώνοντας όλες τις αξίες της Anesis. 

Καρέκλα Ava
H Ava είναι µια ξύλινη καρέκλα κατασκευασµένη από φυσικά υλικά και χαρακτηρίζεται από 
ισχυρά, µινιµαλιστικά στοιχεία. Το υπέροχο design της Ava επιτυγχάνεται αφαιρώντας όλες 
τις σχεδιαστικές υπερβολές και εστιάζοντας στη ροή των απλών αλλά δυναµικών γραµµών, οι 
οποίες δηµιουργούν ένα φοβερά ισορροπηµένο και σύγχρονο αποτέλεσµα. 

Σχεδιασµένη από τους Lorenz + Kaz, η Ava χαρακτηρίζεται από την σταθερότητά της καθώς 
και την δυνατότητα στοίβαξης, χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδανική για τον εξοπλισµό 
επαγγελµατικών χώρων. ∆ιαλέξτε φυσικό χρώµα ή χρωµατιστή λάκα ανάλογα µε τα vibes που 
θέλετε να προσθέσετε σε κάθε χώρο. 

BY LORENZ + KAZ



Καρέκλα Yolee

Η Yolee είναι η καρέκλα που ξαναφέρνει στην επικαιρότητα το ξύλο, ως 
το απόλυτο υλικό κατασκευής καθισµάτων. Συνδυάζει τα παραδοσιακά 
στοιχεία µε τη σύγχρονη αισθητική, δηµιουργώντας ένα µινιµαλιστικό, 
αλλά εντυπωσιακό, αποτέλεσµα. Επιπλέον, η καρέκλα Yolee έχοντας µια 
σταθερή, ελαφριά και δυναµική πλάτη µπορεί να σας εγγυηθεί άνεση 
και µοναδική κοµψότητα. Απολαύστε την, εκπλήσσοντας τους καλεσµέ-
νους σας µε ένα µοναδικό κάθισµα, σχεδιασµένο από τον καταξιωµένο 
Έλληνα σχεδιαστή Αθ. Μπάµπαλη & κατασκευασµένο από την Anesis.

BY ATHANASIOS BABALIS



Η Yolee είναι η καρέκλα που ξαναφέρνει στην επικαιρότητα το ξύλο, ως 
το απόλυτο υλικό κατασκευής καθισµάτων. Συνδυάζει τα παραδοσιακά 
στοιχεία µε τη σύγχρονη αισθητική, δηµιουργώντας ένα µινιµαλιστικό, 
αλλά εντυπωσιακό, αποτέλεσµα. Επιπλέον, η καρέκλα Yolee έχοντας µια 
σταθερή, ελαφριά και δυναµική πλάτη µπορεί να σας εγγυηθεί άνεση 
και µοναδική κοµψότητα. Απολαύστε την, εκπλήσσοντας τους καλεσµέ-
νους σας µε ένα µοναδικό κάθισµα, σχεδιασµένο από τον καταξιωµένο 
Έλληνα σχεδιαστή Αθ. Μπάµπαλη & κατασκευασµένο από την Anesis.

Μπουφές Om 

Η Ιαπωνική αισθητική φλερτάρει µε την Μεσογειακή επιδεξιότητα σε 
αυτό το µοναδικό έπιπλο. Σχεδιασµένος από τον Αθανάσιο Μπάµπαλη, 
ο µπουφές Om αποτελεί ένα minimal αλλά δυναµικό design µε 
χαρακτηριστικό γνώρισµα την εκφραστικότητα των υλικών του. Το 
γραµµικό µεταλλικό πλαίσιο αναδεικνύει κατάλληλα τον ανθεκτικό 
και καθόλα λειτουργικό µπουφέ. Ταυτόχρονα, οι γλυκές γήινες αποχ-
ρώσεις του µασίφ ξύλου δηµιουργούν µία ελκυστική αντίθεση µε το 
µαύρο πλαίσιο, δίνοντας σε κάθε χώρο την ενέργεια της Μεσογείου 
και την αισθητική της ανατολής. 

BY ATHANASIOS BABALIS
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Η καρέκλα Brace έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει µοναδική άνεση και υψηλή 
αισθητική σε κάθε χώρο. Οι απέριττες γραµµές της µε ιδιαίτερες καµπύλες, 
προσφέρουν σχεδιαστική αρµονία και χωροταξική ορθότητα. Σχεδιασµένη από 
τον Αθανάσιο Μπάµπαλη, η καρέκλα Brace είναι ένα µοναδικό έπιπλο. Η ευλυγισία 
στην καµπύλη της πλάτης για κλίσεις απόλυτης άνεσης, διαφοροποιεί την Brace 
από κάθε άλλη καρέκλα. Στυλ και ουσία συναντώνται σε ένα κάθισµα που σας 
παρέχει πραγµατικά πολύ περισσότερα. B
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IS Style and substance; you can enjoy both.



Καρέκλα Jiraf

H καρέκλα Jiraf αποτελεί µία funky και στυλάτη πρόταση. Εµπνευσµένη 
από την σπονδυλική µας στήλη, η Jiraf στηρίζει το ανθρώπινο σώµα µε 
άνεση. Η µικρή µας “καµηλοπάρδαλη” όπως την αποκάλεσε ο Γάλλος 
σχεδιαστής, φτιαγµένη όλη σε µασίφ στοιχεία,  κερδίζει µε τον πρωτότυπο 
σχεδιασµό της και το αψεγάδιαστο φινίρισµά της προσφέροντας παράλ-
ληλα µοναδικές πινελιές αισθητικής στο χώρο σας. Ένα σχέδιο από τον 
Tristan Noirot-Nerin. BY T R I STA N N O I ROT-N É R I N



Γεννηµένος στο Παρίσι, ο Τριστάν ακολούθησε 
από νωρίς το πάθος του για design, ξεκινώντας µε 
τις αντίστοιχες σπουδές στο Strate College 
Designers του Παρισιού. Το 2007, γοητευµένος 
από την ποιότητα και τις µεθόδους της Ιταλικής 
Art & Design σκηνής, αποφάσισε να µετακοµίσει 
στο Μιλάνο, όπου φοίτησε στην Πολυτεχνική Σχολή 
για Design. Αµέσως µετά την αποφοίτηση του, 
συναντήθηκε µε τον αρχιτέκτονα Marco Merendi, 
µε τον οποίο και συνεργάστηκε για πέντε χρόνια 
σε διάφορα σχεδιαστικά και αρχιτεκτονικά project. 
Σήµερα βρίσκεται στο Παρίσι, όπου έχει δηµιουρ-
γήσει την δική του επιχείρηση δηµιουργώντας 
projects και συνεργασίες από όλο τον κόσµο.

Tristan Noirot-Nerin
Product Designer

Ο Γεώργιος Μπόσνας, γεννήθηκε και µεγάλωσε 
στην Θεσσαλονίκη. Μετά από τις σπουδές του 
στο τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου 
και Επίπλου, συνέχισε µε το µεταπτυχιακό του 
στον βιοµηχανικό σχεδιασµό στην SPD Politecnica 
Di Milano. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα και συγ-
κεκριµένα στην Θεσσαλονίκη, δείχνει το ενδια-
φέρον του και την τάση του στον σχεδιασµό 
φωτιστικών, επίπλων και όχι µόνο. Συνεργάζεται 
µε τοπικές βιοµηχανίες και παραγωγούς και συµ-
µετέχει στην 100% London το 2013. ∆ιαρκώς 
πειραµατιζόµενος σε κάθε ευκαιρία, προσπαθεί 
να βρει σχεδιαστική διέξοδο αλλά και να πετύχει 
τους προσωπικούς του στόχους.

George Bosnas
Product Designer

Ο Θανάσης Μπάµπαλης είναι σχεδιαστής προϊόν-
των µε έδρα την Θεσσαλονίκη. Σπούδασε βιοµη-
χανικό σχεδιασµό προϊόντων και επίπλων στο 
London Metropolitan University και ολοκλήρωσε 
τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο Royal College 
of Art στο Λονδίνο, Αγγλία. Η επαγγελµατική του 
καριέρα ξεκίνησε στο Λονδίνο και συνεχίστηκε 
στην Νέα Υόρκη, όπου δούλεψε για επτά χρόνια 
σε εταιρείες όπως η Dimensional Media Associates 
Inc. και η Dakota Jackson Inc.. Το 2003 επέστρεψε 
στην Ελλάδα και άνοιξε το δικό του σχεδιαστικό 
γραφείο. Το 2005 ξεκίνησε παράλληλα την ακαδη-
µαϊκή του καριέρα διδάσκοντας Σχεδιασµό Προϊ-
όντων στο ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας και στο ΤΕΙ 
Θεσσαλίας. Σήµερα συνεχίζει να διδάσκει στην 
σχολή ΑΚΤΟ και στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Θεσ-
σαλονίκης.

Athanasios Babalis
Product Designer

Το design studio Lorenz+Kaz έχει έδρα του το 
Μιλάνο και ιδρύθηκε το 2001 από την Catharina 
Lorenz και τον Steffen Kaz, δύο Γερµανούς 
σχεδιαστές που ζουν και εργάζονται στην Ιταλία 
από τα µέσα της δεκαετίας του '90. Αυτό που 
χαρακτηρίζει τη δηµιουργικότητά τους είναι η 
διαρκής αναζήτηση της τελειότητας και η µονα-
δικότητα του Σκανδιναβικού - Ιταλικού µίγµατος 
που αποτυπώνεται στον τρόπο έκφρασης των 
σχεδίων τους. Οι Lorenz+Kaz εργάζονται πάνω 
στους τοµείς της βιοµηχανικής σχεδίασης επίπλων, 
του βιοµηχανικού σχεδιασµού, του εκθεσιακού 
σχεδιασµού, της εσωτερικής διακόσµησης και 
design, του brand installation αλλά και της 
γραφιστικής τέχνης µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
καλλιτεχνική κατεύθυνση. 

Lorenz+Kaz
Design Studio

Οι σχεδιαστές μας



Το design studio Lorenz+Kaz έχει έδρα του το 
Μιλάνο και ιδρύθηκε το 2001 από την Catharina 
Lorenz και τον Steffen Kaz, δύο Γερµανούς 
σχεδιαστές που ζουν και εργάζονται στην Ιταλία 
από τα µέσα της δεκαετίας του '90. Αυτό που 
χαρακτηρίζει τη δηµιουργικότητά τους είναι η 
διαρκής αναζήτηση της τελειότητας και η µονα-
δικότητα του Σκανδιναβικού - Ιταλικού µίγµατος 
που αποτυπώνεται στον τρόπο έκφρασης των 
σχεδίων τους. Οι Lorenz+Kaz εργάζονται πάνω 
στους τοµείς της βιοµηχανικής σχεδίασης επίπλων, 
του βιοµηχανικού σχεδιασµού, του εκθεσιακού 
σχεδιασµού, της εσωτερικής διακόσµησης και 
design, του brand installation αλλά και της 
γραφιστικής τέχνης µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
καλλιτεχνική κατεύθυνση. 

Σχεδιαστές και τµήµα παραγωγής συνδυάζουν τη σύγχρονη 
τεχνογνωσία και την εµπειρία µε τον σύγχρονο βιοµηχανικό 
σχεδιασµό. Για εµάς, η µοναδικότητα και η ποιότητα στο 
αποτέλεσµα προκύπτει από το γεγονός ότι ο καθένας µας 
σκέφτεται διαφορετικά και όλοι µαζί συνθέτουµε, µε σκοπό 
την ένωση διαφορετικών οπτικών πάνω στην τέχνη του 
επίπλου, πάντα µε έναν κοινό παρονοµαστή: τον άνθρωπο 
και την διαχρονική αισθητική. Στόχος µας είναι η ανάδειξη 
των κρυφών ιδιοτήτων των αντικειµένων, δηµιουργώντας 
αποκλειστικές οπτικές συνθέσεις για τον κάθε χώρο.
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18 χλµ Θεσσαλονίκης Καβάλας, 57200 Λαγκαδάς
τηλ. & fax +30 23940 20494 - 5 - 6
info@anesis.com.gr
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