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ΒΑΜΒΑΚΟΣΑΤΕΝ

Το Σατέν, όπως και το Percale, έχει σχέση 
με τον τρόπο ύφανσης του υφάσματος 
και το πάχος των νημάτων. Η ύφανση 
είναι αυτή που δίνει στο Σατέν σεντόνι τη 
μαλακή υφή του. Τα Βαμβακοσατέν σεντόνια 
είναι μία από τις καλύτερες κατηγορίες 
βαμβακερών σεντονιών και τα νήματα που 
χρησιμοποιούνται είναι μόνο Πενιέ. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται στην ύφανσή τους πάνω 
από 200 κλωστές ανά τετραγωνική ίντσα (TC), 
που δίνουν στιλπνή όψη και μια διακριτική 
γυαλάδα, χαρίζοντάς τους ένα ωραίο 
αισθητικά αποτέλεσμα. Επίσης είναι ιδιαίτερα 
απαλά στην αφή, με λεία επιφάνεια. Η ΚΕΝΤΙΑ 
επιλέγει και προσφέρει την καλύτερη ποιότητα 
Βαμβακοσατέν.

Super Satin

Το Super Satin είναι μια νέα ποιότητα της
ΚΕΝΤΙΑ. Ύφασμα κατασκευασμένο από
μοναδικά φίνο και λεπτό 60άρι νήμα, 
με 300 κλωστές ανά τετραγωνική ίντσα (TC).  
Το ιδιαίτερο νήμα, λαμπερό και λείο, είναι αυτό 
που δίνει στο σεντόνι Super Satin την υπέροχα 
απαλή υφή του.

ΦΑΝΕΛΑ (Flannel)

Η Φανέλα είναι μια κατηγορία βαμβακερών 
σεντονιών κατασκευασμένη από μαλακό 

ύφασμα. Κατά την πλοκή, μια τεχνική ύφανσης 
δημιουργεί ένα ελαφρύ χνούδι και στη συνέχεια 

η επιφάνεια μπορεί να βουρτσιστεί με ειδικό 
τρόπο για περισσότερο χνούδι. Αυτή η ειδική 

ύφανση χαρίζει στα σεντόνια μια διακριτική 
αίσθηση θαλπωρής. Είναι απαλά, άνετα και 

ιδιαίτερα ζεστά για τις κρύες μέρες του χειμώνα. 
Η ΚΕΝΤΙΑ φροντίζει να συνδυάζει άριστη 

ποιότητα Φανέλας με όμορφο design.

ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΝΙΕ

Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
τα νήματα που έχουν φτιαχτεί από μακρόινο 
βαμβάκι. Το βαμβάκι Πενιέ, από τη στιγμή της 
συγκομιδής του, υπόκειται σε ειδική επεξεργασία. 
Οι ίνες του βαμβακιού τοποθετούνται σε σειρά και, 
μετά από ειδική επεξεργασία, αφαιρούνται τυχόν 
υπολείμματα. Με αυτό τον τρόπο μένουν για χρήση 
οι πιο μακριές και γερές ίνες με τελικό αποτέλεσμα 
την παραγωγή υφασμάτων από καθαρό μακρόινο 
βαμβάκι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα σεντόνια να είναι 
πιο ανθεκτικά και πιο στιλπνά για να μη δημιουργούν 
μικρούς κόμπους κατά τη χρήση τους. Ωστόσο με αυτή 
την ειδική επεξεργασία “χάνεται” σχεδόν το 15% της 
αρχικής ποσότητας βαμβακιού, γεγονός που προσθέτει 
ποιότητα και αξία στο τελικό προϊόν. Η ΚΕΝΤΙΑ επιλέγει 
σταθερά τη χρήση Πενιέ νημάτων για να προσφέρει 
υψηλή ποιότητα προϊόντων.

ΠΕΡΚΑΛΙ (Percale)

Η λέξη “Περκάλι” αναφέρεται στον τρόπο που έχει
υφανθεί το ύφασμα. Πρόκειται για βαμβακερά 
υφάσματα, με ιδιαίτερα πυκνή ύφανση από 200 
κλωστές και άνω ανά τετραγωνική ίντσα (TC). Είναι 
πολύ ανθεκτικά στις φθορές, απαλά στην υφή, με 
όψη ματ και δροσερή αίσθηση όταν έρχονται σε 
επαφή με το σώμα μας. Τα σεντόνια Περκάλι ΚΕΝΤΙΑ 
κατασκευάζονται από τα καλύτερα διαθέσιμα Πενιέ 
νήματα, στην καλύτερη αναλογία νημάτων 
στημόνι/υφάδι, δηλαδή 110/90 κλωστές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΩΣΤΩΝ (TC)

Ο αριθμός κλωστών TC (thread count) ανά τετραγωνική
ίντσα υφάσματος, είναι κατά κάποιο τρόπο ενδεικτικός
της ποιότητας ενός σεντονιού, συνδυαστικά πάντα
με τα κατάλληλα νήματα. Η μέτρηση ΤC δείχνει την
πυκνότητα στην ύφανση ανά τετραγωνική ίντσα, 
ξεκινώντας από 150 κλωστές και ανεβαίνοντας μέχρι 
1000. Δηλαδή, αναφέρεται αθροιστικά στις κλωστές που 
υπάρχουν στο στημόνι και στις κλωστές που υπάρχουν 
στο υφάδι π.χ. 110 στημόνι / 90 υφάδι = 200 TC.

Ποιότητες Βαμβακερών Υφασμάτων ΚΕΝΤΙΑ
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ΝΗΜΑΤΟΒΑΦΗ (Yarn Dyed)

Ο όρος Νηματοβαφή είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται! Νήματα 
που βάφονται σε συγκεκριμένα χρώματα πριν υφανθούν 
σε σχέδιο. Έτσι, ο σχεδιασμός είναι κυριολεκτικά μέρος του 
υφάσματος. Αυτό απαιτεί επιπλέον χρόνο, σχεδιασμό και 
μηχανική για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σχεδίου. Για 
παράδειγμα, τα καρρώ και οι ρίγες στα υφάσματα μπορούν 
να γίνουν με Νηματοβαφή τοποθετώντας τις απαιτούμενες 
κλωστές στο στημόνι και το υφάδι του υφάσματος ώστε να βγει 
το επιθυμητό σχέδιο. Τα υφάσματα 
Νηματοβαφής, μας επιτρέπουν να 
συνδυάσουμε πολλά χρώματα και 
να δημιουργήσουμε μοναδικής 
αντοχής και αισθητικής 
προϊόντα, αφού τα νήματα 
έχουν ανεξίτηλες βαφές.

Η βαφή Reactive είναι μια κατηγορία βαφής που δημιουργεί έναν δεσμό του χρώματος με τις ίνες του 
υφάσματος και γίνεται αναπόσπαστο μέρος τους. Χρησιμοποιείται συνήθως για τη βαφή ινών όπως 

βαμβάκι, ρεγιόν ή λινάρι. Ονομάζονται Reactive (αντιδραστικά) διότι αυτός είναι ο μόνος τύπος βαφής 
που δημιουργεί αντίδραση με τα φυσικά συστατικά της ίνας . 

Το αποτέλεσμα είναι να δίνει ανεξίτηλα, λαμπερά και έντονα χρώματα με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια 
του χρόνου.

Ειδικές Επεξεργασίες ΚΕΝΤΙΑ

ΠΕΤΡΟΠΛΥΜΕΝΟ (Stone Washed)

Το Πετροπλυμένο ύφασμα έχει υποστεί 
μια ειδική επεξεργασία  με την οποία 
γίνεται πιο μαλακό και ελαφρώς 
ελαστικό . 
Η διαδικασία περιλαμβάνει την πλύση 
των ρούχων ή των υφασμάτων σε 
ειδικά πλυντήρια μαζί με μεγάλες 
πέτρες, συνήθως ηφαιστειακής 
προέλευσης.  Όπως περιστρέφεται 
ο κύλινδρος του πλυντηρίου, οι ίνες 
του πανιού τρίβονται με τις πέτρες 
με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η 
επιθυμητή υφή.

ΠΡΟΠΛΥΜΕΝΑ (Pre-Washed)

Τα Προπλυμένα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από υφάσματα που έχουν πλυθεί πριν από τη ραφή. Ένα 
από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των Προπλυμένων ενδυμάτων και λευκών ειδων είναι η διατήρηση 

διαστάσεων και σχήματος. Είδη από ακατέργαστο βαμβάκι θα «μαζέψουν» όταν πλυθούν για πρώτη φορά, 
μια και αυτή ειναι η φυσική συμεριφορά της βαμβακερής ίνας. Τα Προπλυμένα είδη είναι πιο σταθερά και 
διατηρούν το μέγεθος και το σχήμα τους, επειδή οποιαδήποτε συρρίκνωση του υλικού έγινε πριν από την 

κατασκευή τους. Τα πλυμένα υφάσματα τείνουν επίσης να διατηρούν καλύτερα το χρώμα τους και δεν 
βγάζουν χρώμα όταν πλένονται για πρώτη φορά.
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ΔΑΝΤΕΛΑ

Αεράτο, διάφανο ύφασμα, παραγόμενο από 
ύφανση ενός ή περισσότερων συνόλων 
νημάτων.  Οι Δαντέλες χρησιμοποιούνται είτε 
ως ύφασμα είτε ως διακοσμητικές τρέσες για 
το στόλισμα σεντονιών, τραπεζομάντηλων, 
πετσετών καθώς επίσης και άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης.

ΖΑΚΑΡ (Jacquard)

Τεχνική ύφανσης και πλοκής υφάσματος με 
ιδιαίτερο τρόπο ώστε να δημιουργείται σχέδιο. 

Χρησιμοποιώντας διαφορετικά νήματα, 
δημιουργείται ένα παχύ και ανθεκτικό ύφασμα.  

Πήρε το όνομά του από τον Γάλλο 
κατασκευαστή Joseph-Marie Jacquard που 

εφεύρε αυτόν τον ιδιαίτερο αργαλειό. 
Ο αργαλειός Jacquard επιτρέπει την 

αναπαραγωγή συνδυασμών σχεδίων με 
διαφορετικά χρώματα και συνθέσεις όπως 

βαμβακερά, λινά, ρεγιόν, πολυεστερικά ή 
σύμμικτα. Με αυτόν τον τρόπο παράγονται 

πολυτελή  υφάσματα με διαφορετικές υφές και 
λεία συνήθως 

όψη.

 ΜΠΡΟΚΑΡ (Βrocart)

Τεχνική ύφανσης υφάσματος με χαρακτηριστικό 
γνώρισμα το έντονα ανάγλυφο σχέδιο.
Ανήκει στην κατηγορία των Ζακάρ γιατί 
πλέκεται στον ομώνυμο αργαλειό Jacquard . 
Κατασκευασμένο από βαμβάκι, μετάξι, 
ρεγιόν ή νάιλον, με συνυφασμένα νήματα που 
δημιουργούν πλούσια, ξεχωριστά υφάσματα 
περίτεχνα διακοσμημένα με ανυψωμένα σχέδια.

Τεχνικές Ύφανσης Νημάτων ΚΕΝΤΙΑ

Broderie Anglaise (ΜΠΡΟΝΤΕΡΥ ΑΝΓΚΛΕ)

Τεχνική κεντήματος δαντέλας, ξεκίνησε στην Ανατολική 
Ευρώπη του 16ου αιώνα αλλά παραμένει συνδεδεμένη με 
την Αγγλία λόγω της δημοτικότητάς της εκεί κατά τη διάρκεια 
του 19ου αιώνα. Τη δεκαετία του 1950 επανήλθε δυναμικά 
αφού χρησιμοποιήθηκε από σχεδιαστές  μόδας για φορέματα 
και εσώρουχα. Η Broderie Anglaise χαρακτηρίζεται από 
μοτίβα που αποτελούνται από στρογγυλές ή οβάλ κεντητές 
τρύπες (θυμίζοντας την όψη του κοφτού κεντήματος). Τη 
συναντάμε  σε αέρινα βουάλ ή δροσερές ποπλίνες και άλλα 
μαλακά υφάσματα. Παράγεται σε ολόκληρο ύφασμα  ή και σε 
λωρίδες για διακοσμητική χρήση. Διακρίνεται για τη δροσερή 
κομψότητα που προσδίδει σε όλες της δημιουργίες.  
Στην ΚΕΝΤΙΑ αγαπάμε να συμπεριλαμβάνουμε στις συλλογές 
μας τόσο όμορφα υλικά!

ΓΚΙΠΟΥΡ (Guipure)

Το Guipure κατατάσσεται στην κατηγορία Δαντέλας αν και 
στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ακόμα πιο ιδιαίτερη 
κατασκευή! 
Δεν κατασκευάζεται σε αργαλειούς δαντέλας, αλλά σε 
μηχανές κεντήματος και αυτό ακριβώς είναι που το κάνει τόσο 
διαφορετικό και πολύτιμο.   
Η Δαντέλα είναι πιο ελαφριά και έχει πάντα βάση από τούλι. 
Επίσης, το νήμα ακολουθεί την ύφανση του υφάσματος, αφού 
το φόντο και το μοτίβο υφαίνονται μαζί. 
Αντίθετα, το Guipure είναι κέντημα με σώμα και όγκο και δεν 
έχει επένδυση από τούλι. Αυτό είναι που καθιστά εύκολη τη 
διάκρισή του από τη Δαντέλα.  
Το Guipure είναι συχνά βαρύ, παχύ και με μεγάλα ανοίγματα. 
Κοιτάζοντάς το από πιο κοντά, θα εντοπίσετε μια μοναδική 
λεπτομέρεια που το αναβαθμίζει: στο Guipure, το νήμα 
μπορεί να ακολουθήσει τα περιγράμματα ενός μοτίβου όσο 
περίπλοκο κι αν είναι αυτό, σα να «σκαρφαλώνει» στο μοτίβο. 
Αυτό καθιστά δυνατή την επίτευξη πολύπλοκων σχεδίων με 
πολύ καθαρές λεπτομέρειες που είναι τέλεια σχεδιασμένες, 
δίνοντας ένα αποτέλεσμα αισθητικά απαράμιλλο. Θεωρείται η 
ανώτερη ποιότητα Δαντέλας και στην ΚΕΝΤΙΑ φροντίζουμε να 
δημιουργούμε με Guipure τα πιο ιδιαίτερα σχέδια της νυφικής 
σειράς VIP, στολίζοντας την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής 
σας!
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Κατηγορίες Βελούδου (Velvet)

ΒΕΛΟΥΔΟ

Είναι ύφασμα με πέλος, ενώ η υφή του 
είναι απαλή και αφράτη. Δημιουργείται 
μετά από τεχνική ύφανσης και 
επεξεργασίας και η σύνθεσή του 
ποικίλει, αφού μπορεί να είναι από 
βάμβακι, πολυεστέρα, μικροφίμπρα 
ακόμη και ελαστικό. Επίσης μπορεί 
να διαφέρει το ύψος του πέλους. Η 
επιφάνεια του βελούδου έχει χνούδι 
κατανεμημένο ομοιόμορφα. Η αντίθετη 
φορά από το πέλος κάνει το βελούδο 
να αλλάζει χρώμα, για το λόγο αυτό 
χρειάζεται  ιδιαίτερη  προσοχή και 
εξειδίκευση στην κατασκευή προϊόντων.

ΒΕΛΟΥΤΕ
 
Έχει πέλος όπως το βελούδο, αλλά είναι 
πιο μαλακό και μερικές φορές ελαστικό. 
Είναι βαρύ και «πέφτει» εξαιρετικά ωραία, 
δημιουργώντας υπέροχες πτυχώσεις. Το 
βελούδο αυτό χρησιμοποιείται όχι μόνο 
για ένδυση, αλλά και σε είδη σπιτιού 
όπως κουβέρτες, ριχτάρια, πετσέτες κ.ά.

ΒΕΛΟΥΡ
 
Είδος βελούδου, έχει φυσική 
ελαστικότητα από την ύφανση και ελαφρά 
άνιση όψη στο πέλος. Δίνει μια ελαφρώς 
πιο τραχιά εμφάνιση αλλά παραμένει 
απαλό στην αφή. 
Ειναι ιδανικό υλικό για κουβέρτες.

ΚΟΤΛΕ

Το Κοτλέ ύφασμα είναι βαμβακερό βελούδο 
με ραβδώσεις. Είναι ιδιαίτερο, ακριβώς επειδή 

έχει αυτές τις ανάγλυφες, φαρδιές ή στενές 
ραβδώσεις κατά μήκος στην ύφανσή του. Το 
ύφασμα αυτό είναι πολύ ανθεκτικό! Χαρίζει 

πλούσια εικόνα και προσθέτει ιδιαίτερη αίγλη 
όπως το βελούδο.

Australian Wool

Το Australian Wool είναι διεθνώς διάσημο λόγω 
της εξαιρετικής του ποιότητας.  
Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχαν πρόβατα στην 
Αυστραλία. Τα πρώτα πρόβατα μεταφέρθηκαν 
από αποίκους της Μεγάλης Βρετανίας το 1788 
και αρχικά χρησιμοποιήθηκαν μόνο για τροφή 
και όχι για το μαλλί τους. Το 1793, ο John 
MacArthur έφερε τα πρώτα πρόβατα Merino 
στην Αυστραλία τα οποία μετά από 3 χρόνια 
βελτιωμένης αναπαραγωγής, προσαρμόστηκαν 
στο κλίμα της περιοχής,  παράγοντας μαλλί 
υψηλής ποιότητας. Τα μαλλιά Merino Australian 
Wool έχουν μοναδικές ιδιότητες. Είναι σγουρά, 
απαλά, με ομοιόμορφο μήκος, λαμπερά λευκά, με 
καλή ελαστικότητα, άφλεκτα και θερμομονωτικά, 
καθιστώντας τα ένα εξαιρετικό υλικό για την 
παραγωγή μάλλινου υφάσματος. Το Australian 
Wool έχει πολύ καλή φήμη σε όλο τον κόσμο, 
τόσο που η Αυστραλία άρχισε να τηρεί αυστηρά 
πρότυπα παραγωγής προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ποιότητα της εξαγωγής μαλλιού. 
Η Αυστραλία δημιούργησε πιστοποιημένη ετικέτα 
στα προϊόντα μαλλιού Australian Wool που 
πληρούν όλες τις ποιοτικές απαιτήσεις. Στην 
ΚΕΝΤΙΑ σάς προσφέρουμε την εξαιρετική αυτή 
ποιότητα σε μοναδικής αισθητικής κουβέρτες που 
θα σας ζεσταίνουν για μια ζωή!
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 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΟΥΝΑ (Faux Fur)

Η ανάγκη μείωσης κατανάλωσης φυσικής γούνας -αρχικά λόγω κόστους και στη συνέχεια για τη 
διάσωση ζώων- οδήγησε τη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας στη δημιουργία συνθετικής 
απομίμησης, την οικολογική γούνα.  Εμφανίστηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’20 ενώ με την πρόοδο 
της τεχνολογίας η υφή και η ποιότητά της βελτιώνεται. Είναι κατασκευασμένη από συνθετικές ίνες 
όπως ακρυλικό, νάιλον ή πολυεστέρα.

 ΣΕΡΠΑ (Sherpa)

Ονομάστηκε έτσι από τον λαό Sherpa του Νεπάλ. Το ύφασμα Sherpa μοιάζει με τα μάλλινα ρούχα που 
φοριούνται από αυτή τη φυλή. Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτό που φορούν οι Sherpa, το ύφασμα είναι 

συνήθως κατασκευασμένο από καθαρό βαμβάκι, πολυεστέρα ή μείγμα βαμβακιού και συνθετικών
ινών με όψη γούνας-προβιάς. Η sherpa είναι χνουδωτή και άνετη αλλά είναι επίσης οικολογική λύση. 

Ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά της sherpa είναι η εξαιρετική της ικανότητα να διατηρεί τη 
θερμότητα. Επειδή αυτό το ύφασμα έχει δύο πλευρές, την ομαλή πλευρά

και τη γούνινη επένδυση, δημιουργεί μια ισχυρή μόνωση. Παρέχει επίσης προστασία από τον άνεμο 
και τον κρύο καιρό. Στην ΚΕΝΤΙΑ δημιουργούμε απαλά και ζεστά προϊόντα για όλη την οικογένεια, 

χρησιμοποιώντας sherpa ανώτερης ποιότητας κατ’ ελάχιστο 210gr/m2 .

Chenille (ΣΕΝΙΛ)

Αυτό το ύφασμα εμφανίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα πρώτα στη Γαλλία 
και τη Σκωτία και μετά στις ΗΠΑ. Στη Γαλλία, το Σενίλ ήταν χειροποίητο 

και κατασκευαζόταν με κομποβελονιά που δίνει ένα αδρό φινίρισμα στο 
ύφασμα, χρησιμοποιώντας μια λινή βάση και μάλλινες κλωστές στην 

επιφάνεια για τη δημιουργία μοτίβου. Το Σενίλ, όπως το ξέρουμε σήμερα, 
περνάει από μία ιδιαίτερη κατασκευαστική διαδικασία που του δίνει αυτή 
τη μοναδικά μαλακή εμφάνιση και αίσθηση. Πρόκειται για ένα λεπτό και 
απαλό νήμα με χνούδι, λόγω των εναλλασσόμενων κατευθύνσεων των 

ινών του. Το ύφασμα μπορεί να φανεί διαφορετικό από διαφορετικές 
γωνίες και συχνά έχει μια ιριδίζουσα εμφάνιση. Τα υφάσματα από Σενίλ 

έχουν αγαπηθεί από το κοινό τα τελευταία χρόνια, χάρη στην ομορφιά και 
τη ζεστασιά που δίνουν στο χώρο. Η ΚΕΝΤΙΑ επιλέγει για τις κατηγορίες 

Deco υφάσματα Σενίλ εξαιρετικής αισθητικής και ποιότητας.

ΦΛΙΣ (Fleece)

Fleece είναι ένας γενικός όρος για ένα είδος 
ζεστού
μάλλινου υφάσματος με πυκνή πλέξη που 
χρησιμοποιείται σε διάφορα προϊόντα 
ένδυσης και οικιακής χρήσης. Αρχικά 
δημιουργήθηκε από τη μάλλινη προβιά 
οικόσιτων αιγοπροβάτων που λαμβάνεται 
μετά από κούρεμα, χωρίς κάποια πρόσθετη 
επεξεργασία για τη δημιουργία νήματος. Στη 
συνέχεια κατασκευάστηκε και συνθετικό 
Fleece, συνήθως από πολυεστέρα, το οποίο 
μοιάζει με βελούδο και είναι ένα ύφασμα με 
μαλακή ύφανση, αφράτο και ελαφρύ, που 
χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα χρήσεων. 
Μετά από επεξεργασία anti-
pilling γίνεται ιδιαίτερα ανθεκτικό 
χωρίς να κάνει κόμπους. Η ΚΕΝΤΙΑ 
επιλέγει τις καλύτερες ποιότητες 
Fleece, κυρίως Flannel Fleece, και 
τις συμπεριλαμβάνει στις χειμερινές 
της συλλογές.
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Oxford (ΟΞΦΟΡΝΤ)

Το ύφασμα Oxford είναι ένα από τα πιο διαχρονικά 
υφάσματα, υφασμένο σε σκωτσέζικο αργαλειό τον 19ο 

αιώνα. Πήρε το όνομά του από το πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης. Αυτό το ύφασμα έχει πλέξη καλαθιού που 

κατασκευάζεται από την ύφανση πολλαπλών νημάτων 
που πλέκονται μεταξύ τους σε κάθετες και οριζόντιες 

κατευθύνσεις. Λεπτά νήματα υφαίνονται πάνω από 
ένα παχύτερο νήμα στήριξης. Τα νήματα που περνούν 

προς τη μία κατεύθυνση είναι βαμμένα, ενώ τα άλλα 
αφήνονται λευκά. Αυτό δημιουργεί ένα ελαφρώς 

παχύτερο ύφασμα με λεία υφή και δίνει στο ύφασμα μια 
μοναδική εμφάνιση σκακιέρας. Αν και είναι λίγο στητό, 
είναι αρκετά άνετο. Το ύφασμα Oxford χρησιμοποιείται 
κυρίως για την κατασκευή βαμβακερών πουκάμισων 

τόσο για casual όσο και για επίσημες περιστάσεις . 
Έχει πολλές άλλες εφαρμογές, ανάλογα με το πάχος 
των νημάτων με τα οποία υφαίνεται, έτσι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε λευκά είδη και αντικείμενα για 
το σπίτι.  Στην ΚΕΝΤΙΑ δημιουργήσαμε μοναδικά 

τραπεζομάντηλα και είδη Deco με ανώτερης ποιότητας 
υφάσματα Oxford.

Microfiber

Τα υφάσματα από Μicrofiber είναι από μικρές 
πολυεστερικές μικροΐνες, σφιχτά πλεγμένες 
μεταξύ τους και φιλικές στο ανθρώπινο 
δέρμα. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, στεγνώνουν 
και σιδερώνονται ευκολότερα από τα 
βαμβακερά κι έχουν μια στιλπνή και απαλή 
υφή. 

ΔΙΑΓΩΝΑΛ ή TWILL

Μαζί με τη Σατέν και την απλή ύφανση, 
το Διαγωνάλ ή Τwill είναι ένας από τους 
τρεις πρωτότυπους τύπους ύφανσης που 
χρησιμοποιούνται για υφάσματα. Δεν μας 
δείχνει συγκεκριμένο τύπο ινών, αλλά 
έναν συγκεκριμένο τύπο ύφανσης που 
δημιουργεί διαγώνιες ρίγες οι οποίες είναι 
και το  χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Πολλά 
υφάσματα έχουν υφανθεί με αυτή την τεχνική 
για χιλιάδες χρόνια, γεγονός που καθιστά 
δύσκολο να προσδιοριστεί από πού ακριβώς 
και πότε προήλθε αυτός ο τύπος υφάσματος.

ΜΑΤΛΑΣΕ
 
Το όνομα πιθανόν προέρχεται από τα 
γαλλικά (“matelassé” = παραγέμισμα) 
ή από το αραβικό “matlasé” 
(= ταπετσαρία κρεβατιού). Είναι 
μια τεχνική ύφανσης που αποδίδει 
ένα μεσαίου βάρους ύφασμα, 
με ανάγλυφα σχέδια. Το ύφασμα 
δημιουργείται με τεχνολογία πλοκής 
διπλών υφασμάτων. Συνδυάζοντας 
πολλές ποιότητες νημάτων σε 
διαφορετικές αναλογίες, τα νήματα 
πλέκονται και σχηματίζουν πικέ 
ανάγλυφο σχέδιο. Η ύφανση Mατλασέ, 
παράγει ένα κλωστοϋφαντουργικό 
προϊόν που φαίνεται σαν να 
είναι επενδεδυμένο αλλά στην 
πραγματικότητα δεν έχει επένδυση 
στο ύφασμα. Είναι ιδανικό για 
κουβέρτες χαμηλού έως μεσαίου 
βάρους.
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ΠΛΙΣΕ (Plissé)

Ένα απλής ύφανσης ύφασμα με μόνιμες 
ισομετρικές πτυχώσεις ή τσαλακώματα 
που έχουν παραχθεί με ειδική τεχνική για 
τη συρρίκνωση συγκεκριμένων περιοχών. 
Τα Πλισέ υφάσματα μπορούν να έχουν 

διπλώματα ριγέ, ψαροκόκκαλο 
ή και ελεύθερα κρακελέ 

τσαλακώματα.

ΚΑΠΙΤΟΝΕ

Καπιτονέ είναι μία τεχνική ραψίματος όπου οι ραφές και τα γαζιά σχηματίζουν διάφορα σχέδια 
και πτυχώσεις ή εξογκώματα. Στα Καπιτονέ, το ύφασμα είναι “φουσκωτό” καθώς 
συγκρατείται από τις ραφές οι οποίες στα σημεία που βρίσκονται “βυθίζουν” το 
ύφασμα. Ανάμεσα σε δύο υφάσματα τοποθετείται υλικό γεμίσματος. 
Δηλαδή, στα Καπιτονέ δημιουργούνται πολλά μικρά φουσκωτά εξογκώματα που 
ξεχωρίζουν μεταξύ τους από τις ραφές. 
Τα εξογκώματα αυτά μπορεί να είναι ρόμβοι, τετραγωνάκια, ρίγες, καθώς 
και πολλά άλλα σχέδια. Ο σκοπός του στιλ αυτού είναι να σπάσει τη μονοτονία 
δημιουργώντας διάφορα σχέδια στο ύφασμα. Η σωστή επιλογή σχεδίου δίνει αίσθηση 
πολυτέλειας αλλά και λεπτομέρειας στο σχεδιασμό.

ΠΟΛΥΚΑΠΙΤΟΝΕ

Ίδια τεχνική ραψίματος με το Καπιτονέ. 
Η διαφορά τους είναι η δυνατότητα 
συνδυασμού πολλών διαφορετικών 
σχεδίων στο ίδιο προϊόν κάνοντάς το 
ιδιαίτερα περίτεχνο.

Pointelle Jersey (ΠΟΥΑΝΤΕΛ ή ΑΖΟΥΡ) 

Είναι ένα είδος Ζέρσεϊ υφάσματος 
με σχέδιο στην πλοκή. Πλέκεται 
σε ειδικές στρογγυλές μηχανές 
κλωστοϋφαντουργιάς (κλασικές ή 
ηλεκτρονικές) που πλέκουν αποκλειστικά 
σχέδια Αζούρ «διαβάζοντας» το 
προγραμματισμένο σχέδιο. Το 
χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι τα 
γεωμετρικά σχέδια που δημιουργούνται 
από τρυπάκια που άφηνουν οι βελόνες 
(points) κατά τη διάρκεια της πλοκής.

ΖΕΡΣΕΪ (Jersey) 
 
Eίναι ένα είδος λεπτού πλεκτού υφάσματος 
με φυσική ελαστικότητα, που χρησιμοποιείται 
ευρέως στην κατασκευή ενδυμάτων αλλά και 
λευκών ειδών.  
Πήρε το όνομά του από το ομώνυμο νησί 
που βρίσκεται στις ακτές της Νορμανδίας, 
καθώς ήταν το πρώτο μέρος που παρήγαγε 
μαζικά αυτό το πλεκτό ύφασμα από μαλλί 
και το εξήγαγε και σε άλλες χώρες. Για την 
παραγωγή του χρειάζονται στρογγυλές μηχανές 
κλωστοϋφαντουργίας που πλέκουν το νήμα 
κυκλικά, μιμούμενες τα χειροποίητα πλεκτά. Τα 
τελευταία χρόνια, το Ζέρσεϊ χρησιμοποιείται σε 
κατωσέντονα με λάστιχο για απόλυτη εφαρμογή 
αλλά και σε λευκά είδη Bebe λόγω απαλότητας.

ΒΑΦΛΑ (Waffle)

Η ύφανση Bάφλας, είναι επίσης γνωστή ως Bάφλα πικέ 
ή πλέξη κυψέλη. Έχει εσοχές που δημιουργούνται από 
νήματα που πλέκονται μεταξύ τους κάθετα και οριζόντια, 
δημιουργώντας ένα τετράγωνο σχέδιο. Συνήθως 
κατασκευάζεται απο βαμβακερά νήματα και μας δίνει ένα 
ύφασμα που αναπνέει και είναι ευχάριστο στην αφή αλλά 
και πολύ απορροφητικό. Το ύφασμα Βάφλας, λόγω πλοκής,  
γίνεται πιο αφράτο και παχύ μετά το πλύσιμο. Ανάλογα με το 
πάχος των νημάτων, παράγονται υφάσματα με διαφορετικά 
βάρη,  έτσι έχει εφαρμογή σε πάρα πολλές χρήσεις όπως 
κουβέρτες, πετσέτες κουζίνας, αλλά και  πολλά είδη ένδυσης 
και αξεσουάρ.
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ΜΠΟΥΚΛΕ (Bouclé)

Από τη γαλλική λέξη που σημαίνει σγουρό.To Μπουκλέ είναι 
ένα πλεκτό ύφασμα με ανυψωμένες θηλιές που δημιουργούν 
μια άνιση επιφάνεια ύφανσης. Λόγω της μορφής της επιφάνειας 
του υφάσματος, είναι πολύ απαλό και εύπλαστο, με κυματιστή 
υφή. Με την ίδια τεχνική δημιουργίας θηλιάς μπορούν να 
διακοσμηθούν και αξεσουάρ με κεντήματα που ονομάζονται 
επίσης Μπουκλέ. 

ΚΑΣΙΝΑΚΙ

Είδος βελονιάς κεντήματος. Πρόκειται για τεχνοτροπία 
βελονιάς στην οποία τα σχέδια δημιουργούνται από 
συνεχόμενη αλυσιδωτή βελονιά. Εναλλάσσοντας μοτίβα και 
χρώματα, παράγεται κέντημα που έχει ελαφρά διογκωμένη 
υφή. Αυτή η τεχνική έχει τις ρίζες της περίπου τον 10Ο 

αιώνα όπου στόλιζαν τα ρούχα, κυρίως πανωφόρια, με 
χρυσοκλωστές. Στα παραδοσιακά κεντήματα χρησημοποιείται 
κυρίως μάλλινη κλωστή.

ΚΡΟΣΙΑ 

Τα Κρόσια είναι είδος διακόσμησης 
ή σχεδίου και συνήθως βρίσκεται 

στα άκρα ενός υφάσματος ή σε 
διακοσμητική τρέσα. Στην ουσία είναι 

διάφορες προεξοχές, ή κλωστές, ή 
φούντες ή λωρίδες υφάσματος που 

κρέμονται από το υπόλοιπο ύφασμα. 
Βελτιώνουν τη συνολική εικόνα 

δίνοντας βαρύτητα στη λεπτομέρεια. 
Σπάνε τη μονοτονία του υφάσματος και 

το κάνουν να φαίνεται πιο περίπλοκο.

ΒΕΛΟΝΑΚΙ (Crochet)

Τεχνική χειροποίητης πλοκής νήματος 
με συνεχόμενη κλωστή και βελονάκι. Με 
διαφορετικές βελονιές δημιουργείται σχέδιο, που 
μπορεί να γίνει ενιαία επιφάνεια, δαντέλα, τρέσα ή 
μοτίφ.
Χρησιμοποιώντας διάφορα είδη νημάτων, 
τα σχέδια από βελονάκι μπορούν να 
διακοσμήσουν λευκά είδη, ρούχα 
και αντικείμενα, προσδίδοντας τη 
μοναδική αξία του χειροποίητου.

ΑΖΟΥΡ

Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να 
δημιουργήσει στο ύφασμα ένα είδος διάτρητου 
διακοσμητικού κεντήματος. Πρόκειται για 
ένα κλασικό, αλλά και διαχρονικό τρόπο 
διακόσμησης των λευκών ειδών, που συνήθως 
εφαρμόζεται στα λεπτά υφάσματα. 
Με τον όρο Αζούρ ονομάζουμε και τα 
σχέδια Κροσέ που αφήνουν ανοίγματα σε 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα κατά τη διάρκεια της 
πλοκής.

ΜΑΚΡΑΜΕ (Macramé)

Η τέχνη καλλιτεχνικών κόμπων. Ιδιαίτερη 
χειροποίητη τεχνοτροπία διακόσμησης με 
τη δημιουργία σχεδίων αποκλειστικά από 
χειροποίητους κόμπους. Με ρίζες από τις 
αραβικές χώρες τον 13ο αιώνα, αυτή η 
μοναδική τεχνική κρατάει μέχρι τις μέρες 
μας και, συνδυάζοντας λιτότητα και υψηλή 
αισθητική, παντρεύει μοναδικά το μοντέρνο 
με το διαχρονικό.

Διακοσμήσεις Διά Χειρός ΚΕΝΤΙΑ



2120

Είδη Πετσετών ΚΕΝΤΙΑ

ΒΕΛΟΥΤΕ

Είναι τεχνική κατασκευής 
υφάσματος που μπορεί να 
έχει διάφορες συνθέσεις. Όταν 
χρησιμοποιείται για πετσέτες και 
μπουρνούζια, είναι συνήθως 
από βαμβάκι 100% και αυτό που 
το χαρακτηρίζει είναι το πολύ 
κοντό πέλος του στην εξωτερική 
επιφάνεια που του δίνει μια 
βελούδινη και πολυτελή αίσθηση. 
Ιδανικά, η εσωτερική πλευρά 
του προϊόντος θα πρέπει να είναι 
πετσετέ, καθώς στη Βελουτέ 
πλευρά η απορροφητικότητα είναι 
ελαφρώς μειωμένη.

ΕΝΔΟΫΦΑΝΣΗ

Ο όρος αφορά πετσέτα, κατά την ύφανση της οποίας γίνεται ταυτόχρονα παράλληλη ύφανση 
λογοτύπου ή σχεδίου, με διαφορετική πλέξη σε συγκεκριμένα σημεία, που είναι ιδίου χρώματος με 
την πετσέτα. Ανήκει στην κατηγορία των Ζακάρ.

ΦΡΟΤΕ

Φροτέ είναι ένα είδος υφάσματος που χρησιμοποιείται 
στην κατασκευή ενδυμάτων και λευκών ειδών. 
Ουσιαστικά πρόκειται για το ύφασμα από το οποίο 
φτιάχνονται πετσέτες, μπουρνούζια, ποτηρόπανα 
και λοιπά είδη ιματισμού.  Είναι πολύ απαλό και 
απορροφητικό ύφασμα και αυτό το καθιστά ιδανική 
επιλογή για χρήση όχι μόνο σε λευκά είδη, αλλά και 
σε ρούχα, όπως π.χ. γυναικείες ή παιδικές φόρμες, 
παντελόνια κ.λπ.

ΜΟΝΟΚΛΩΝΗ

Είναι ονομασία που χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει την τεχνική 

της κατασκευής του υφάσματος 
και της πετσέτας, κατά την οποία 

χρησιμοποιείται μονό νήμα κατά την 
ύφανση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
η πετσέτα να παραμένει απαλή και 

αφράτη κατά τη χρήση της, αφήνοντας 
μια ευχάριστη αίσθηση στον χρήστη.

ΔΙΚΛΩΝΗ

Είναι ονομασία που χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει την τεχνική 
της κατασκευής του υφάσματος 
και της πετσέτας, κατά την οποία 
χρησιμοποιούνται δύο νήματα 
πλεγμένα μαζί. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να έχει 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Από 
την άλλη, τα διπλά νήματα έχουν 
την ιδιότητα να σφίγγουν με τα 
συνεχή πλυσίματα, κάτι που έχει ως 
αποτέλεσμα οι δίκλωνες πετσέτες 
να χάνουν με τον καιρό μέρος 
της απαλότητας, χωρίς βέβαια να 
επηρεάζεται η απορροφητικότητά 
τους.



Το ΚΕ της ζωής σου.

www.kentia.gr

Memories we create together.
Αυτό που μετράει, είναι οι στιγμές που δημιουργούμε μαζί.


