


Our secret

Our raw materials

Our flexibility

Our state of the art equipment 

Η στενή επικοινωνία με τον πελάτη και η κατανόηση 
των αναγκών του, σε συνδυασμό με την εμπειρία 
και εξειδίκευση του προσωπικού σε όλα τα στάδια 
της παραγωγής αποτελούν εγγύηση για την 
απόλυτη τήρηση των προδιαγραφών και την πλήρη 
ικανοποίηση από το προϊόν. 

Constant communication with the customer and 
understanding of his needs, in combination with the 
experience and expertise of our personnel at all pro-
duction stages, guarantees full compliance with the 
specifications and complete satisfaction
of the end product.

Επιλέγουμε μακρόινα  βαμβάκια και βαφές τελευταίας 
τεχνολογίας, για την παραγωγή προϊόντων υψηλής 
αντοχής.

We select long staple cotton and latest technology 
dyes, so that our products can be high resistant.

Έχουμε την δυνατότητα κατασκευής προϊόντων, 
βάσει ειδικών προδιαγραφών του πελάτη, 
διατηρώντας παράλληλα τον καλύτερο 
συνδυασμό ποιότητας και τιμής.

We have the flexibility of production under special 
customer specifications, without compromising 
best value for money.

Η συνεχής ανανέωση του τεχνολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού μας, εγγυάται την άμεση 
αντιμετώπιση κάθε τεχνικής πρόκλησης και την 
παραγωγή οποιουδήποτε εξειδικευμένου προϊόντος.

The constant renewal of our machinery and elec-
tronic equipment ensures that all technical chal-
lenges can be easily overcome and guarantees the 
production of any specialized product.

Our achievement

Our philosophy

...since 1961

Our values

Τα 59 έτη επιτυχημένης πορείας στον χώρο των λευκών ειδών, είναι 
αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης και της προτίμησης των πελατών μας για τα 
προϊόντα μας και αποτελούν δέσμευση για την συνέχεια της ανάπτυξης μας.

59 years of successful course in white linen industry is the result of the confi-
dence and preference of our customers for NEF-NEF products
and commitment to our constant development.

Η παραγωγή προϊόντων υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με κριτήριο την 
κάλυψη σύγχρονων αναγκών υψηλών απαιτήσεων. 

Creating products of high quality and design, always anticipating the 
current high level needs.

Το ήθος, η συνέπεια και η αξιοπιστία αποτελούσαν ανέκαθεν τις 
θεμελιώδεις αξίες της επιχείρησής μας.

Moral, accuracy and reliability have always been the cornerstone
of our operation. 





Cotton Sateen
2cm stripe

Cotton Sateen
4/1mm stripe

Σατέν ριγέ ύφασμα, TC-250, TC-300,
100% βαμβάκι πενιέ. 
Διαστάσεις και είδη

κατόπιν παραγγελίας.

Sateen stripe fabric, TC-250, TC-300,
100% combed cotton. 

Sizes and products upon request.

Σατέν ριγέ ύφασμα, TC-280,
100% βαμβάκι πενιέ. 
Διαστάσεις και είδη

κατόπιν παραγγελίας.

Sateen stripe fabric, TC-280,
100% combed cotton. 

Sizes and products upon request.
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Polycotton Sateen
1cm stripe

Σατέν ριγέ ύφασμα, TC-230,
65% βαμβάκι πενιέ - 35% πολυεστέρας

CVC (Chief Value of Cotton). 
Διαστάσεις και είδη κατόπιν παραγγελίας.

Sateen stripe fabric, TC-230,
65% combed cotton - 35% polyester

CVC (Chief Value of Cotton). 
Sizes and products upon request.

Yφάσματα με ειδικές προδιαγραφές κατόπιν παραγγελίας
Special specifications fabrics available upon request.
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Polycotton
Σύμμικτα υφάσματα για σεντόνια, μαξιλαροθήκες, παπλωματοθήκες.

Δυνατότητα κατασκευής υφασμάτων ειδικών προδιαγραφών κατόπιν παραγγελίας.

Polycotton fabric qualities for bedsheets, pillowcases, duvet-covers.
More fabric constructions with special specifications upon request.

TC-144, 50/50 polycotton

TC-160, 50/50 polycotton

TC-200, 50/50 polycotton

Cotton
Βαμβακερά υφάσματα για σεντόνια,

μαξιλαροθήκες, παπλωματοθήκες.
Δυνατότητα κατασκευής υφασμάτων

ειδικών προδιαγραφών κατόπιν παραγγελίας.

Cotton fabric qualities for
 bedsheets, pillowcases, duvet-covers.

Fabric constructions
with special specifications upon request.

TC-144, 100% combed cotton

TC-160, 100% combed cotton

TC-200, 100% combed cotton

TC-250, 100% combed cotton

TC-300, 100% combed cotton
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Tarte

Fillet

Bed cover Couvre-lit
100% βαμβάκι, Βάρος: 350gsm
Διαστάσεις: 170x235cm, 240x240cm, 260x235cm

Χρώματα και μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

100% cotton, Weight: 350gsm
Sizes: 170x235cm, 240x240cm, 260x235cm

Colors and sizes upon request

Ύφασμα: 100% polyester microfiber,
Eσωτερικό: 100% polyester, Βάρος: 250gsm

Διαστάσεις: 170x240cm, 240x240cm, 260x240cm

Fabric: 100% polyester microfiber,
Filling: 100% polyester, Weight: 250gsm

Sizes: 170x240cm, 240x240cm, 260x240cm

grey/beige



Waffle Blankets

Curve Blankets
100% βαμβάκι (sanforized), Βάρος: 270gsm

Διαστάσεις: 170x240cm, 230x240cm, 260x240cm
Χρώματα: λευκό, εκρού

100% cotton (sanforized), Weight: 270gsm
Sizes: 170x240cm, 230x240cm, 260x240cm

Colors: white, cream

100% βαμβάκι (sanforized), Βάρος: 275gsm
Διαστάσεις: 170x240cm, 230x240cm, 260x240cm

Χρώματα: λευκό, εκρού, γκρι

100% cotton (sanforized), Weight: 275gsm
Sizes: 170x240cm, 230x240cm, 260x240cm

Colors: white, cream, grey
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Microfiber (Μαλακό/Soft)

Duck Feather Down (Mέτριο/Μedium)

Ballfiber (Σκληρό/Firm)

Hollowfiber (Μέτριο/Medium)

Hollowfiber (Σκληρό/Firm)

Γέμισμα: Microfiber, Βάρος: 1000gr
Ύφασμα: 100% βαμβάκι TC-233

Διάσταση: 50x70cm
Filling: Microfiber, Weight: 1000gr

Fabric: 100% cotton TC-233
Size: 50x70cm

Γέμισμα: 90% φτεράκι πάπιας
και 10% πούπουλο πάπιας, Βάρος: 1100gr 
Ύφασμα: 100% βαμβάκι TC-233, Διάσταση: 53x73cm
Θήκη με φερμουάρ: 100% πολυεστέρας

Filling: 90% duck feather and 10% duck down filling
Weight: 1100gr, Fabric: 100% cotton TC-233, Size: 53x73cm
Cover with zipper: 100% polyester

Γέμισμα: Oμοιόμορφο σιλικονούχο ballfiber, Βάρος: 600gsm
Ύφασμα: 100% βαμβάκι περκάλι TC-200

Διάσταση: 45x65cm, 50x70cm
Άλλες διαστάσεις και βάρη κατόπιν παραγγελίας.

Filling: Uniform siliconized balls, Weight: 600gsm
Fabric: 100% cotton percale TC-200

Size: 45x65cm, 50x70cm
More sizes and weights upon request.

Γέμισμα: Μίξη Hollowfiber, Βάρος: 1000gr,
Ύφασμα: 100% βαμβάκι TC-233

Διάσταση: 50x70cm

Filling: Μixed Hollowfiber-Microfiber, Weight: 1000gr
Fabric: 100% cotton TC-233

Size: 50x70cm

Γέμισμα: Hollowfiber, Βάρος: 750gr
Ύφασμα: 100% βαμβάκι TC-233

Διάσταση: 50x70cm

Filling: Hollowfiber, Weight: 750gr
Fabric: 100% cotton TC-233

Size: 50x70cm
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Pillows
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Cotton-Microfiber 350gsm
Cotton-Microfiber 200gsm

Microfiber-Hollowfiber 200gsm

Ύφασμα: 100% βαμβάκι πενιέ περκάλι TC-233
Εσωτερικό: Microfiber.
Λεπτή ίνα για έξτρα μαλακή αίσθηση
Bάρος 350gsm - 8 Tog
Διαστάσεις: 160x220cm,
240x220cm, 260x240cm

Fabric: 100% combed cotton percale TC-233
Filling: Microfiber. Extra thin fiber
for extra soft feeling.
Weight 350gsm - 8 Tog
Sizes: 160x220cm, 240x220cm, 260x240cm

Ύφασμα: 100% βαμβάκι πενιέ περκάλι TC-233
Εσωτερικό: Microfiber. Λεπτή ίνα για έξτρα μαλακή αίσθηση
Βάρος 200gsm - 4,5 Tog
Διαστάσεις: 160x220cm, 240x220cm, 260x240cm

Fabric: 100% combed cotton percale TC-233
Filling: Microfiber. Extra thin fiber for extra soft feeling
Weight 200gsm - 4.5 Tog
Sizes: 160x220cm, 240x220cm, 260x240cm

Ύφασμα: 100% polyester microfiber, TC-230
Εσωτερικό: Hollowfiber
Βάρος 200gsm - 4,5 Tog
Διαστάσεις: 160x220cm, 240x220cm, 260x240cm

Fabric: 100% polyester microfiber, TC-230
Filling: Hollowfiber
Weight 200gsm - 4.5 Tog
Sizes: 160x220cm, 240x220cm, 260x240cm

Duvets



18 19

Pillows & Mattress
Protectors

PU - Τerry PU - Knitted Fabric Quilted Fabric - PU - TerryQuilted Fabric - Non woven
Αδιάβροχο προστατευτικό επίστρωμα PU (πολυουρεθάνης)
Ύφασμα: πετσετέ 150gsm 80% βαμβάκι -20% πολυεστέρας
με συνένωση πολυουρεθάνης και πολυεστερική
υφασμάτινη ποδιά με περιμετρικό λάστιχο.
Διαστάσεις: 50x70, 90x200+40cm, 100x200+40cm,
160x200+40cm, 180x200+40cm, 200x200+40cm

Waterproof mattress protector
with PU (polyurethane)
Fabric: 150gsm 80% cotton - 20% polyester terry upper surface
with PU film, fitted with polyester skirt.
Sizes: 50x70, 90x200+40cm, 100x200+40cm,
160x200+40cm, 180x200+40cm, 200x200+40cm

Αδιάβροχo προστατευτικό
επίστρωμα PU (πολυουρεθάνης)
Ύφασμα: 100% πολυεστέρας με ζακάρ λογότυπο
με συνένωση πολυουρεθάνης και πολυεστερική
υφασμάτινη ποδιά με περιμετρικό λάστιχο.
Διαστάσεις: 90x200+40cm, 100x200+40cm,
160x200+40cm, 180x200+40cm, 200x200+40cm

Waterproof mattress protectors
with PU (polyurethane)
Fabric: 100% polyester with jacquard logo upper surface
with PU film, fitted with polyester skirt.
Sizes: 90x200+40cm, 100x200+40cm,
160x200+40cm, 180x200+40cm, 200x200+40cm

Διπλό επίστρωμα καπιτονέ με microfiber ύφασμα και 
πολυεστερική βάτα.
Κάτω μέρος: πετσετέ ύφασμα με συνένωση πολυουρεθάνης.
Πολυεστερική υφασμάτινη ποδιά με περιμετρικό λάστιχο.
Διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Quilted double mattress protector with microfiber fabric
and polyester pad.
Bottom side: terry fabric with PU film.
Fitted with polyester skirt.
Sizes upon request.

Προστατευτικό μαξιλαριών και επίστρωμα καπιτονέ
Ύφασμα: 50% βαμβάκι - 50% πολυεστέρας.
Εσωτερική βάτα 120gsm, πίσω πλευρά non woven
Διαστάσεις: 50x70cm, 90x200cm,
100x200cm, 160x200cm, 180x200cm, 200x200cm,
Με λάστιχα στις 4 γωνίες.
Επιπλέον διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Quilted mattress and pillow protector
Fabric: 50% cotton - 50% polyester.
Filling: 120gsm, non woven back side
Sizes: 50x70cm, 90x200cm, 100x200cm,
160x200cm, 180x200cm, 200x200cm
With elastic bands on 4 corners
More sizes available upon request
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Mattress
Στρώματα MEMORY FOAM  νέας γενιάς.
•Πλήρη στήριξη του σώματος και μείωση της πίεσης στη 
σπονδυλική στήλη. 
•Κατάλληλα για όλους τους σωματότυπους και όλους τους 
τρόπους ύπνου.
•Μείωση της νυχτερινής ανησυχίας των ακούσιων  κινήσεων
και των συσπάσεων των μυών κατά 80%. 
•Ξεχωριστή υποστήριξη για το κάθε σώμα και απορρόφηση  
κινήσεων  και κραδασμών. 
•Αθόρυβα, χωρίς ελατήρια. 
•Ελαστικό βαμβακερό ύφασμα.
•Ανοιχτή κυψελοειδή δομή  για κυκλοφορία του αέρα, 
θερμορύθμιση και απαγωγή της υγρασίας. 
•Αεραγωγοί περιμετρικά. 
•Φυσικά αντιβακτηριακά και υποαλλεργικά αφρώδη υλικά. 
Αποτρέπουν την συσσώρευση ακάρεων. 
•Μη παραμορφώσιμα με 8 χρόνια εγγύηση.
•Συσκευασμένα σε κενό αέρος. 

New generation MEMORY FOAM.
•Full body support and reduction of pressure on the spine.
•Ideal for all body and sleeping types.
•Reduction of night anxiety and muscle contractions by 80%.
•Individual body support and absorption of moves and vibrations.
•Silent, without springs.
•Elastic cotton fabric.
•Open cell foam structure for air circulation, thermoregulation 
and moisture removal.
•Air-ducts on the sides
•Natural antibacterial, antimite and hypoallergenic. 
•Non-deformable, 8 year guarantee.
•Vacuumed package.
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ELIOCEL MEMORY soft

Το τμήμα έρευνας και 
ανάπτυξης της NEF-NEF

μετά από μελέτη και 
εργαστηριακούς ελέγχους 

όλων των υλικών νέας γενιάς, 
συνδύασε διαφορετικές 

στρώσεις από αφρώδη υλικά 
και δημιούργησε 3 τύπους 
στρωμάτων που μπορούν 
να ικανοποιήσουν όλες τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις

για ένα ιδανικό ύπνο.

NEF-NEF research and
development department

studied and tested all kind of 
new generation materials

and combined different kind
of foam layers to develop
3 types of mattresses that

can satisfy all requirements
for a perfect sleep.

Οι ποιότητες…

Our qualities…

ELIOCEL MEMORY medium

ELIOCEL firm

MEMORY FOAM 6 cm. Height +/- 24cm
Upper side MEMORY FOAM 3 + 3cm

Non-deformable rubber core ELIOCEL 17cm.
Lower side anti-allergic Fiber block.

MEMORY FOAM 6 cm. Ύψος +/-24εκ. 
Επάνω πλευρά ΜΕΜΟRY FOAM 3+3εκ 

Πυρήνας από ελαστικό μη παραμορφώσιμο  ELIOCEL 17εκ.
Κάτω πλευρά αντιαλλεργικό Fiber block.

MEMORY FOAM 3cm. Height +/- 21cm
Top side MEMORY FOAM 3cm

Elastic core non-deformable ELIOCEL 18cm.
Lower side anti-allergic Fiber block.

MEMORY FOAM 3cm. Ύψος +/-21εκ. 
Επάνω πλευρά ΜΕΜΟRY FOAM 3εκ 

Πυρήνας από ελαστικό μη παραμορφώσιμο ELIOCEL 18εκ.
Κάτω πλευρά αντιαλλεργικό Fiber block

ELIOCEL FOAM. Ύψος +/-15εκ, +/-19εκ, +/-21εκ.  
Επάνω πλευρά αντιαλλεργικό Fiber block.

Πυρήνας από ελαστικό μη παραμορφώσιμο ELIOCEL
12εκ / 16εκ/18εκ.

Κάτω πλευρά αντιαλλεργικό Fiber block.

ELIOCEL FOAM. Height +/- 15cm, +/- 19cm, +/- 21cm.
Upper side anti-allergic Fiber block.

Non-deformable elastic core ELIOCEL 12cm / 16cm / 18cm.
Lower side anti-allergic Fiber block.



ανωστρώματα
Βελτιώνουν την αίσθηση του στρώματος

προσφέροντας ένα πιο άνετο και ξεκούραστο ύπνο.

ELIOCEL 4cm

Ανώστρωμα
από αφρό Eliocel

μέτριο με βαμβακερή πλενόμενη
θήκη με φερμουάρ.

Εφαρμόζει με 4 λάστιχα στις γωνίες.
Για μέτριο στρώμα

με ελαφριά ελαστικότητα.

Διαστάσεις:
90x200x4, 100x200x4, 160x200x4

180x200x4, 200x200x4 

MEMORY FOAM 4cm

Ανώστρωμα
από Memory foam μαλακό

με βαμβακερή πλενόμενη
θήκη με φερμουάρ.

Εφαρμόζει με 4 λάστιχα στις γωνίες.
Για σκληρό ή μέτριο στρώμα

χωρίς ελαστικότητα.

Διαστάσεις:
90x200x4, 100x200x4, 160x200x4

180x200x4, 200x200x4 

Memory foam 4cm
mattress topper

Soft
Fabric: 100% cotton

washable with zipper.
Fitted with 4 elastic bands,

for firm or medium mattress
without elasticity.

Sizes:
90x200x4, 100x200x4, 160x200x4

180x200x4, 200x200x4 

Eliocel 4cm foam
mattress topper

Medium
Fabric: 100% cotton

washable with zipper.
Fitted with 4 elastic bands,

for medium mattress
without elasticity.

Sizes:
90x200x4, 100x200x4, 160x200x4

180x200x4, 200x200x4 
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Lusso

Isabelle
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Πετσέτα: 100% βαμβάκι πενιέ
Βάρος: 600gsm
Διαστάσεις: 50x100cm, 90x160cm

Towel: 100% combed cotton
Weight: 600gsm
Sizes: 50x100cm, 90x160cm

Πετσέτα: 100% βαμβάκι πενιέ
Βάρος: 550gsm
Διαστάσεις: 50x100cm,
80x150cm, 100x160cm

Towel: 100% combed cotton
Weight: 550gsm
Sizes: 50x100cm, 80x150cm,
100x160cm

Towels
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Simplex

Meandros

Sketo

Prime

Πετσέτα: 100% βαμβάκι πενιέ,
Βάρος: 500gsm

Διαστάσεις: 50x90cm, 70x140cm

Towel: 100% combed cotton,
Weight: 500gsm

Sizes: 50x90cm, 70x140cm

Πετσέτα: 100% βαμβάκι πενιέ,
Βάρος: 500gsm
Διαστάσεις: 30x50cm,
50x90cm, 70x140cm

Towel: 100% combed cotton,
Weight: 500gsm
Sizes: 30x50cm,
50x90cm, 70x140cm

Λαβέτα: 100% βαμβάκι πενιέ,
Βάρος: 450gsm
Διάσταση: 30x30cm

Facecloth: 100% combed cotton,
Weight: 450gsm
Size: 30x30cm

Πετσέτα: 100% βαμβάκι καρντέ
Βάρος: 500gsm

Διαστάσεις: 
50x90cm, 70x140cm

Towel: 100% carded cotton
 Weight: 500gsm

Sizes:
50x90cm, 70x140cm

Πετσέτα: 100% βαμβάκι καρντέ
Βάρος: 600gsm
Διαστάσεις: 
50x100cm, 80x150cm

Towel: 100% carded cotton
Weight: 600gsm
Sizes:
50x100cm, 80x150cm

Towels
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Custom-made embroideries
Είδη με κεντημένο λογότυπο κατασκευασμένο από ανεξίτηλες πολυεστερικές 

κλωστές μεγάλης αντοχής στο χλώριο και σε θερμοκρασίες πλυσίματος έως 90οC.

Embroideries made of polyester threads, high resistant
to chlorine and washing temperature up to 90oC.



Custom-made
jacquard towels
Πετσέτες με ενδοϋφασμένο λογότυπο.
Βάρος και διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Towels with jacquard logo.
Weight and sizes upon request.
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CollarVelour
Μπουρνούζι βελουτέ με γιακά

 100% βαμβάκι, Βάρος: 380gsm
Μεγέθη: L, XL

Velour collar bathrobe
100% cotton, Weight: 380gsm

Sizes: L, XL

Μπουρνούζι πετσετέ με γιακά
 100% βαμβάκι, Βάρος: 400gsm

Μεγέθη: L, XL

Τerry collar bathrobe
100% cotton, Weight: 400gsm

Sizes: L, XL

Μπουρνούζι πετσετέ χωρίς γιακά
 100% βαμβάκι, Βάρος: 400gsm

Μεγέθη: L, XL

Τerry Κimono bathrobe
100% cotton, Weight: 400gsm

Sizes: L, XL

Bathrobes

Piquet

Kimono

Terry-Piquet Junior
Μπουρνούζι πικέ χωρίς γιακά

100% βαμβάκι, Βάρος: 260gsm
Μεγέθη: L, XL

Κimono waffle bathrobe
100% cotton, Weight: 260gsm

Sizes: L, XL

Μπουρνούζι εξωτερικά πικέ
και εσωτερικά φροτέ, χωρίς γιακά

100% βαμβάκι, Βάρος: 450gsm
Μεγέθη: L, XL

Κιmono bathrobe with waffle 
outside and terry inside

100% cotton, Weight: 450gsm
Sizes: L, XL

Παιδικό μπουρνούζι με κουκούλα
100% βαμβάκι, Βάρος: 400gsm

Μεγέθη: 4, 6, 8, 10, 12

Kid’s hooded bathrobe
100% cotton, Weight: 400gsm

Sizes: 4, 6, 8, 10, 12

Επιπλέον μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

More sizes available upon request
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FrameCheck

Yarn Dyed Granulet

Ταπέτο ζακάρ, 100% βαμβάκι, Βάρος: 700gsm
Διάσταση: 50x80cm, Χρώμα: λευκό

Jacquard bathmat, 100% cotton, Weight: 700gsm
Sizes: 50x80cm, Color: white

Ταπέτο ζακάρ, 100% βαμβάκι, Βάρος: 700gsm
Ανεξίτηλη βαφή ανθεκτικό σε πλύσιμο στους 90οC και χλωριωμένο νερό.
Διάσταση: 50x70cm, Χρώμα: γκρι, μπεζ
Jacquard bathmat, 100% cotton, Weight: 700gsm
Colorfastness up to 90oC and to chlorinated water.
Sizes: 50x70cm, Color: grey, beige

Ταπέτο νηματοβαφής, 100% βαμβάκι, Βάρος: 700gsm
Ανεξίτηλη βαφή ανθεκτικό σε πλύσιμο στους 90οC
και χλωριωμένο νερό.
Διάσταση: 50x80cm, Χρώμα: γκρι-λευκό

Yarn dyed bathmat, 100% cotton, Weight: 700gsm
Colorfastness up to 90oC and to chlorinated water.
Sizes: 50x80cm, Color: grey-white

Ταπέτο granulet νηματοβαφής, 100% βαμβάκι, Βάρος: 650gsm
Ανεξίτηλη βαφή, ανθεκτικό σε πλύσιμο στους 90οC

και χλωριωμένο νερό.
Διάσταση: 50x70cm, Χρώμα: γκρι-λευκό

Yarn dyed bathmat, 100% cotton granulet weaving, Weight: 650gsm
Colorfastness up to 90oC  and to chlorinated water.

Sizes: 50x70cm, Color: grey-white
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Custom-made Bathmats Bathmats Standard Collection

Ταπέτα με ενδοϋφασμένο λογότυπο.
Xρώμα, βάρος και διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Bathmats with jacquard logo.
Color, weight and sizes upon request.
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Slippers
Παντόφλες, Ύφασμα: 100% πολυεστέρας, Βάρος: 60gsm, 
Πάτος από αντιολισθητική σόλα 4mm EVA, Μεγέθη: L, XL

Slippers, Fabric: 100% polyester, Weight: 60gsm, 
Bottom from non-slip sole 4mm EVA, Sizes: L, XL

Shower Curtains
Υφασμάτινη κουρτίνα μπάνιου με ενσωματωμένους πλαστικούς κρίκους και μαγνήτες στο κάτω μέρος

100% πολυεστέρας, Διαστάσεις: 180x180cm, 180x200cm, Χρώμα: λευκό

Woven shower curtain with plastic embedded rings and magnets at the bottom
100% polyester, Sizes: 180x180cm, 180x200cm, Color: white



43

Pool Towels

100% βαμβάκι πενιέ, Βάρος: 450gsm
Ανεξίτηλη βαφή, ανθεκτική στο χλώριο

της πισίνας και στο φως του ήλιου.
Διάσταση: 70x160cm

100% combed cotton, Weight: 450gsm
Colorfastness to pool chlorinated water and sunlight. 

Size: 70x160cm

turquoise

royal blue

mocca

70x160cm



Pool Towels

100% βαμβάκι πενιέ, Βάρος: 460gsm
Ανεξίτηλη βαφή, ανθεκτική

στο χλώριο της πισίνας
και στο φως του ήλιου.

Διάσταση: 80x160cm

100% combed cotton, Weight: 460gsm
Colorfastness to pool chlorinated

water and sunlight. 
Size: 80x160cm

100% βαμβάκι πενιέ, Βάρος: 460gsm
Ανεξίτηλη βαφή, ανθεκτική στο χλώριο

της πισίνας και στο φως του ήλιου.
Διάσταση: 90x200cm

100% combed cotton, Weight: 460gsm
Colorfastness to pool chlorinated water and sunlight. 

Size: 90x200cm

sky blue

aqua

turquoisegraphite

silvermocca

yellow

royal blue
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80x160cm

80x160cm70x160cm 90x200cm

90x200cm



Pool Towels

emerald

grey
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80x180cm
One side terry

100% βαμβάκι πενιέ, Βάρος: 330gsm
Χρώματα και μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

100% combed cotton, Weight: 330gsm
Colors and sizes upon request
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Custom-made 
pool towels
Πετσέτες πισίνας με λογότυπο ενδοϋφασμένο, κεντημένο
ή ειδική ετικέτα.
Βάρος και διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Pool towels with jacquard logo, embroidered logo
οr special woven label.
Weight and sizes upon request.
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Spa Towels
100% βαμβάκι πενιέ
Ανεξίτηλη βαφή, ανθεκτική στο χλώριο 
και σε θερμοκρασίες πλυσίματος έως 90ο C
Διαστάσεις: 30x30cm, 30x50cm, 
50x90cm, 70x140cm, Βάρος: 500gsm
Διάσταση: 80x200cm, Βάρος: 460gsm

100% combed cotton
Colorfastness up to 90oC 
with chlorinated water. 
Sizes: 30x30cm, 30x50cm, 50x90cm, 
70x140cm, Weight: 500gsm
Size: 80x200cm, Weight: 460gsm
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Spa
Kimono

100% βαμβάκι πενιέ,
Βάρος: 250gsm

Ανεξίτηλη βαφή, ανθεκτική
στο χλώριο και σε θερμοκρασίες 

πλυσίματος έως 90ο C
Μέγεθος: L, XL

100% combed cotton,
Weight: 250gsm

Colorfastness up to 90oC 
with chlorinated water 

Sizes: L, XL mocca

mocca

whitegrey

grey

Spa Piquet
Blankets

100% βαμβάκι
Βάρος: 260gsm, Διάσταση: 145x200cm
Ανεξίτηλη βαφή, ανθεκτική στο χλώριο 

και σε θερμοκρασίες πλυσίματος έως 90ο C

100% cotton
Weight: 260gsm, Size: 145x200cm

Colorfastness up to 90oC 
with chlorinated water 

Spa Knitted
Sheets

80% βαμβάκι - 20% πολυεστέρας
Βάρος: 220gsm, Διάσταση: 180x250cm
Ανεξίτηλη βαφή, ανθεκτική στο χλώριο 

και σε θερμοκρασίες πλυσίματος έως 90ο C

80% cotton - 20% polyester
Weight: 220gsm, Size: 180x250cm

Colorfastness up to 90oC 
with chlorinated water 

mocca

white

grey

Special spa products
in high resistant colors
upon request
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Satin Band
Πετσέτα φαγητού, ναπερόν και τραπεζομάντηλα

100% βαμβάκι πενιε από δίκλωνα νήματα,
Βάρος: 210gsm 

Napkin, table toppers and tablecloths
100% combed cotton, double yarn,

Weight: 210gsm 

Διαστάσεις - Sizes:
56x56cm, 105x105cm, 120x120cm

140x140cm, 160x160cm, 180x180cm, 220x220cm
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Spun tableclothes
100% super spun polyester “cotton touch”
Φάρδος υφάσματος: 320cm
Βάρος: 230gsm
Δυνατότητα ειδικών χρωμάτων και διαστάσεων κατόπιν παραγγελίας. 

Fabric width: 320cm
Weight: 230gsm 
Ability of special colours and sizes upon request

stone grey

ecru

terracota

white

dune

sand beige
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Home Fragrance

Fabric Freshner

Fresh and Clean

Spray αρωματισμού χώρου με δοσομετρική αντλία μικροσταγονιδίων. 
Με αδρανοποιητή οσμών. Χωρίς συμπιεσμένα μέσα προώθησης. Δεν βλάπτει το όζον. 
Spray 175ml που περιέχει 1560 ψεκασμούς. 

Fragrance spray with handheld atomizer pump. 
With odur diactivator. Without propellants. Low V.O.C. - not harmful to ozon. 
175ml spray containing 1560 doses.

Υγρό αρωματισμού υφασμάτων που δεν μπορούν να αφαιρεθούν 
όπως κουρτίνες, μοκέτες, στρώματα κτλ.
Ψεκαστήρας για δοσομετρικό ψεκασμό. Χωρίς προωθητικά αέρια. 
500ml που αντιστοιχούν σε 800 ψεκασμούς.
5Lt για επαναπλήρωση. 

Freshner spray for upholstery fabrics, curtains, carpets, mattresses ect. 
Dosing spray without propellants
500ml Bottle containing 800 doses. 
5Lt Refiller. 

Απορρυπαντικό για μπάνια, μάρμαρα και πλακάκια. Συμπυκνωμένη σύνθεση. 
Απαιτούμενη δόση για 5lt νερό: 30ml. Καθαρίζει εύκολα και στεγνώνει γρήγορα. 
1Lt με ενσωματωμένο δοσομετρητή.
5Lt για επαναπλήρωση. 

Detergent for bathrooms, tiles and marbles. Consentrated formula. 
30ml dosage for 5Lt of water. Cleans and dries fast.
1Lt bottle with embedded dispenser. 
5Lt Refiller



With great  responsibility we inform you that all our products are 
certified by OEKO TEX which indicates  that the product in your 
hands is  environmentally  friendly and free of chemical or any 
other  harmful   substances which affect negatively the human 
organism, especially the infants’ and children’s. One more certi-
fication of the guaranteed quality of NEF-NEF product.

Υποστηρίζουμε  την αποστολή του WWF Ελλάς, να διατηρήσει την πλούσια  
βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο της  Μεσογείου 

και να παρεμποδίσει - και μακρόχρονα να ανατρέψει - την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος,  με στόχο την συνύπαρξη  ανθρώπου και φύσης.

Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή είναι έντονη, η θαλάσσια και χερσαία ζωή 
της  χώρας μας αλλά και του πλανήτη  χρειάζεται την συμμετοχή όλων μας.

NEF-NEF supports the mission of WWF Greece, to maintain the rich 
biodiversity of Greece, as an integral element of the Mediterranean, 
also to stop and eventually tumble the destruction of the environ-
ment aiming at the co-existence between the human and nature.

Η περιβαλλοντική μας ευαισθησία και συνείδηση, μας 
οδήγησε σε εναλλακτικές μεθόδους για την Εξοικονόμηση Ενέργειας . 
Το 2012  τοποθετήσαμε  ένα φωτοβολταϊκό συστήμα στην οροφή των 

εγκαταστάσεών μας, συνολικής ισχύος 80KWp.  
H αποφυγή ρύπων (CO2) ανέρχεται στους 80 τόνους. Τέλος με δεδομένο ότι 
2 στρέμματα δάσους απορροφούν 1,3 τόνους CO2, το συγκεκριμένο  έργο 

ισοδυναμεί με  +123 στρέμματα δάσους. 

Our environmental sensitivity and consciousness led us to alternative 
methods for the Energy savings. 
In 2012 NEF-NEF proceeded with the installation of photovoltaic 
systems on the roof of our housing facilities whose power comes to 
80KWp. The avoiding pollutants (CO2) comes to 80 tones. Considering 
the fact that two forest hectares absorb 1.3 tones CO2, the specific 
construction equates with 123 forest hectares.

Είμαστε μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία  που δραστηριοποιείται 
στον χώρο των λευκών ειδών απο το 1961 με έδρα την Αθήνα. 

Το προσωπικό μας ανέρχεται στα 115 άτομα πλήρους απασχόλησης.

NEF-NEF is purely Greek company who has been active in the 
field of linen since 1961 and it is located in Athens, Greece.  
Its  staff counts up to 115  people working full-time.

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασική εταιρική αξία για την NEF NEF, με κύρια 
δέσμευση της την υποστήριξη τομέων της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα. Ο κεντρικός άξονας των χορηγιών της αφορά την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

The social responsibility is necessary for the corporate value of 
NEF -NEF and its main commitment to support those who face 
serious problems. The main shaft of its sponsors deals with the 
fight against poverty and social exclusion.

Συνεισφέραμε στην προστασία του περιβάλλοντος και είμαστε πάντα 
σύννομoι  με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, συμμετέχοντας ενεργά στο 

σύστημα συλλογικής  εναλλακτικής διαχείρισης-ανακύκλωσης.

NEF-NEF wanting to contribute to the environmental protection 
and to be always lawful with the European regulations is actively 
participating in the system of Collective alternative management 
recycling.

59 χρόνια εμπειρίας  στην παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη λευκών 
ειδών  με πρωταρχικό στόχο  την ποιότητα και τον σεβασμό στον 

καταναλωτή, την κοινωνία και το περιβάλλον.   

59 years of experience in the production, research and de-
velopment of linen focusing on the quality and the respect 
of the consumer, the society and the environment.

The Institute of Corporate Responsibility in 2015(CR Institute) 
rated the proficiency of our company in the field of the CR 
institute and  particularly in the  four  main pillars. Employees, 
Environment, Society and Market as a result our company 
received the distinction CRI PASS.

Our research

Our network

Our certification

Contact us

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης βρίσκεται σε διαρκή 
εγρήγορση για νέες πρώτες ύλες και επεξεργασίες με 
κριτήριο πάντα το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Οur research and development department is alert 
for new raw materials and treatments always giving 
priority to environment and consumer.

Η εμπιστοσύνη στο προϊόν μας αποδίδει σήμερα 
εξαγωγές σε 12 χώρες, καθώς και περισσότερους 
από 1500 πελάτες στην Ελλάδα.

Confidence in our products, attributes exports in 12 
countries, as well as more than 1500 customers in 
Greece.

Όλα τα προϊόντα μας είναι απαλλαγμένα από 
επιβλαβείς ουσίες και έχουν την  πιστοποίηση 
του διεθνούς σήματος  Oeko Tex Standard 100, 
που αποδεικνύει την απόλυτη εμπιστοσύνη στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Αll our products are free of harmful substances, 
certified by Oeko Tex Standard 100,   which en-
sures total confidence in textiles.

NEF-NEF  A.E.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Ντάλιας 9, 136 77,   Αχαρνές,  Αθήνα 
τηλ. 210-24.62.042,  fax. +30 210-24.40.855

NEF-NEF  S.A.
FACTORY - OFFICES : 9   Dalias str., 136 77,   Acharnes,  Athens
tel. +30 210-24.62.042,  fax. +30 210-24.40.855

hotel.nef-nef.gr             e-mail: hotel@nef-nef.gr

NEF-NEF was the only Greek Textile Company that was awarded with the distin-
guished business award “DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY 2019” as one of 
the most  dynamic companies of Greece.  The rating  for  this award  was  based on 
specific financial  ratios  and criteria  as the profitability, the investment plan,
the  financial  structure and the  human resources  management of the company.

Με υπευθυνότητα  και σεβασμό  προς το αγοραστικό κοινό και 
τους Ευρωπαϊκούς  Κανονισμούς, σας ενημερώνουμε  πως  όλα τα 
προϊόντα μας φέρουν το πιστοποιητικό  OEKO TEX που δηλώνει ότι 

το προϊόν που κρατάτε στα χέρια σας είναι  οικολογικό  και φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς  

ουσίες που επηρεάζουν  αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα 
βρεφών και παιδιών. Μια ακόμα  πιστοποίηση  της εγγύησης 

ποιότητας των προϊόντων ΝΕF-NEF.

To Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης ( CR Institute )το 2015 αξιολόγησε 
τις επιδόσεις της εταιρείας μας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης και πιο συγκεκριμένα στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της: 
Eργαζόμενοι, Περιβάλλον, Κοινωνία και  Αγορά και στην συνέχεια μας 

αποδώθηκε η διάκριση CRI  PASS..

Το 2019 ως μια από τις δυναμικότερες Ελληνικές  εταιρίες  και συγχρόνως η μοναδική  
Ελληνική  εταιρία Λευκών  Ειδών λάβαμε  την καταξιωμένη  επιχειρηματική διάκριση

 «Diamonds of the Greek Economy 2019» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Η αξιολόγηση  έγινε βάσει  συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων όπως η 

κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η  χρηματοοικονομική διάρθρωση
και  η  διαχείριση  του  ανθρώπινου δυναμικού.




