
Νέα σείρα επίπλων COMFY 

Γιατί να προτιμήσω τα έπιπλα Τηνιακός;

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ
Όλα τα προϊόντα είναι κατασκευής μας με ελεγμένες
πρώτες ύλες και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.

Γωνιακός καναπές COMFY
Aμφίπλευρος καναπές που κατασκευάζεται με το ύφασμα 
της επιλογής σας και σε ειδικές διαστάσεις.
Μήκος: 170cm / Πλάτος: 250cm / Bάθος καθίσματος: 90cm

Τραπεζάκι Σαλονιού COMFY
Σε φυσική απόχρωση με αντιχαρακτική

επιφάνεια και μεταλλικά πόδια.
Διάσταση: 110x35x70 cm

Μπουφές COMFY 
4 ευρύχωρα ντουλάπια με διαχωριστικά.
180x38x45 cm

Καρέκλα ΑΛΙΑΝΑ
Με μεταλλικά πόδια και κάθισμα δερματίνη.

Τραπεζαρία COMFY
Σε φυσική απόχρωση με αντιχαρακτική

επιφάνεια, μεταλλικά πόδια
και μηχανισμό επέκτασης.

160x90+40cm

Σύνθετο COMFY
Σύνθεση με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους. 200x200x45 cm

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η οργανωμένη παραγωγή και η ενημερωμένη αποθήκη
μας, εξασφαλίζουν άμεση παράδοση των παραγγελιών.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Όλα μας τα προϊόντα κατασκευαζονται
από εγγυημένες πρώτες ύλες.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δυνατότητα αγορών με έως 12 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής
κάρτας ή έως 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή, χωρίς κάρτα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ
Παρέχουμε δωρεάν μεταφορά και τοποθέτηση εντός Αττικής
αλλά και στην επαρχία κατόπιν συνεννόησης.

SERVICE
Σε όλα τα προϊόντα μας παρέχουμε
service χωρίς ημερομηνία λήξης.
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Γωνιακός καναπές κρεβάτι CARMEN
Με συρόμενο τμήμα που μετατρέπεται με μια κίνηση
σε άνετο κρεβάτι. Διαθέτει τρια κεφαλάρια
με ανεξάρτητο μηχανισμό ανάκλισης στο
καθένα για να το ρυθμίζετε όπως σας βολεύει.
Στη γωνία βρίσκεται και αποθηκευτικός χώρος
με μηχανισμό ανάκλισης που παραμένει ανοιχτός
για να διευκολύνει την αποθήκευση.
Καναπές: 270x170x90 cm / Κρεβάτι: 220x120 cm

Γωνιακός
καναπές κρεβάτι NORA
Καναπές κρεβάτι με συρόμενο τμήμα που μετατρέπεται
με μια κίνηση σε άνετο κρεβάτι. Διαθέτει αναπαυτικά
μαξιλάρια πλάτης και αποθηκευτικό χώρο με μηχανισμό
ανάκλισης που παραμένει ανοιχτός για να διευκολύνει
την αποθήκευση.

Καναπές: 250x170x90 cm / Κρεβάτι: 200χ120 cm

Σύνθεση PLUS-3
Σύνθεση με 3 αποχρώσεις ξύλου

και 2 επιλογές λάκας στα πορτάκια.
180x200x45 cm

Τραπεζάκι PRIMO
Διαθέσιμο σε 3 αποχρώσεις.
120x60x39 cm

Γωνιακός καναπές ΥΒΟΝΝΗ
Aμφίπλευρος αναπαυτικός καναπές με αφαιρούμενο
ύφασμα στα μαξιλάρια καθίσματος και πλάτης.
Κατασκευάζεται με το ύφασμα της επιλογής σας
αλλά και σε ειδικές διαστάσεις.
Πλάτος: 250cm /Μήκος: 170cm
  Bάθος καθίσματος: 90cm
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Ημίδιπλο κρεβάτι
No48 με στρώμα
Διαθέτει αντιχαρακτική
επιφάνεια για αντοχή
στις γρατζουνιές.
120x200 cm

Μονό κρεβάτι
ΑΡΙΑ με στρώμα

Διαθέτει αντιχαρακτική επιφάνεια
για αντοχή στις γρατζουνιές.

100x210 cm

Κομοδίνο Νο7
Σε 4 αποχρώσεις.

50x50x35 cm
Συρτάρι αποθήκευσης Νο61
94x23x84 cm

Σύνθεση PLUS-2
Σε 3 αποχρώσεις ξύλου και

2 επιλογές λάκας στα πορτάκια.
235x200x45 cm

Τραπέζι VENUS
Με μηχανισμό επέκτασης.
Σε καρυδί, σταχτί & λευκή
απόχρωση.
120χ72+40 cm

Καρέκλα FRESH
Με μεταλλικά ιn   οχ πόδια

και κάθισμα δερματίνη.

Καναπές κρεβάτι ΡΙΑ
με 2 ορθοπεδικά στρώματα
Με ανεξάρτητο συρόμενο μηχανισμό κρεβατιού
με ανύψωση που μπορεί να γίνει διπλό κρεβάτι ή
δυο μονά. Παρέχεται με δύο ορθοπεδικά
στρώματα και κατασκευάζεται σε πολλές
χρωματικές επιλογές υφασμάτων.
200x90 cm

Καναπές κρεβάτι SILKY
με 2 ορθοπεδικά στρώματα

Με ανεξάρτητο συρόμενο μηχανισμό κρεβατιού
με ανύψωση που μπορεί να γίνει διπλό κρεβάτι ή δυο μονά.

Διαθέσιμος σε δρυς, σταχτί, καρυδί και λευκή απόχρωση
ξύλου και πολλές επιλογές υφασμάτων.

196x88 cm
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Καθημερινές: 10:00 - 21:00
Σάββατο: 10:00 - 18:00

Ωράριo καταστημάτων:
Τηλ. Κέντρο: 210 27 94 755 • eshop: tiniakos.gr

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Λ. Bουλιαγμένης 393

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Αγ. Παρασκευής 101

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Ελ. Βενιζέλου 132

ΝΙΚΑΙΑ
Π. Ράλλη 169

ΙΛΙΟΝ
Θηβών 501

Σετ κρεβατοκάμαρας
LISBON

με δώρο το στρώμα
Σε φυσική απόχρωση ξύλου

με μαύρα μεταλλικά πόδια και
μαύρα πόμολα

σε συρταριέρα και κομοδίνα.
Το ντυμένο κεφαλάρι του,

συμπληρώνει τη μοντέρνα νότα
στο σύνολο και παρέχει επιλογή
απόχρωσης υφάσματος από τα

χρωματολόγιά μας.

Κρεβάτι: 160x208 cm
Κομοδίνο: 50x44x60 cm
Τουαλέτα: 90x44x84 cm

Καθρέφτης: 90x87 cm

Σετ κρεβατοκάμαρας
OLIVE
με δώρο το στρώμα
Μοντέρνο και minimal ύφος
με διχρωμίες που το καθιστά
ιδανικό για κάθε υπνοδωμάτιο.
Διατίθεται σε φυσικό ανοιχτό
χρώμα με ανθρακί
λεπτομέρειες.

Κρεβάτι: 168x210 cm
Κομοδίνο: 55x43x45 cm
Τουαλέτα: 90x43x90 cm
Καθρέφτης: 90x90 cm
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