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Σκοπεύετε να επενδύσετε σε ένα νέο χαλί; Σε 
αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες 
για τα διαφορετικά υλικά, μεγέθη και στιλ 
χαλιών αλλά και συμβουλές για όλα τα στάδια 
της προετοιμασίας, που θα σας βοηθήσουν να 
επιλέξετε το ιδανικό χαλί για εσάς.

Οδηγός χαλιών
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Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα χαλιά
Εκτός από την διακοσμητική τους 
εμφάνιση, τα χαλιά ξεχωρίζουν για 
πολλές μοναδικές ιδιότητες. Δημιουργούν 
μία ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα 
στον χώρο, απορροφούν τους ήχους, 
προστατεύουν το δάπεδο και έχουν 
ευχάριστη αίσθηση στο άγγιγμα.

Ένα χαλί αναδεικνύει επίσης το στιλ και 
την έκφραση ολόκληρου του δωματίου και 
είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος 
να ανανεώσετε την εμφάνιση του χώρου 
σας.
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Ένα χαλί προσθέτει χρώμα και υφή 
σε έναν χώρο, ενώνει την εσωτερική 
διακόσμηση και μπορεί να χωρίσει ένα 
δωμάτιο σε διαφορετικές περιοχές. Ένα 
μεγάλο χαλί κάτω από τον καναπέ ή το 
τραπέζι σάς βοηθά να οριοθετήσετε τον 
χώρο και να δημιουργήσετε μία ξεχωριστή 
περιοχή μέσα στο ίδιο δωμάτιο, ενώ ένα 
χαλί στο κέντρο του παιδικού δωματίου 
λειτουργεί σαν μία άνετη επιφάνεια για 
παιχνίδι.

Στρογγυλό ή τετράγωνο, με χαμηλό 
ή ψηλό πέλος, σε απαλούς τόνους ή 
πολύχρωμο; Οι επιλογές είναι πολλές, 
γι’ αυτό σας προτείνουμε να σκεφτείτε 
τι αναζητάτε σε ένα χαλί και πώς αυτό 
μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της 
καθημερινής σας ζωής.  Παρακάτω, θα 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
υλικά και τη φροντίδα, ώστε να επιλέξετε 
ένα χαλί που ταιριάζει στον τρόπο ζωής 
σας και μπορείτε να απολαμβάνετε για 
πολλά χρόνια.
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Μέγεθος
Κάθε μέγεθος χαλιού έχει τη δική του ξεχωριστή λειτουργία, από το μικρό απαλό χαλί 
δίπλα στο κρεβάτι μέχρι το μεγάλο χαλί του σαλονιού που ενώνει την περιοχή του 
καναπέ με το τραπέζι μέσης. Όταν αγοράζετε ένα χαλί, μπορεί να είναι δύσκολο να 
φανταστείτε πόσο χώρο θα καταλαμβάνει στο δωμάτιο, γι’ αυτό είναι σημαντικό να 
κάνετε πρώτα ακριβείς μετρήσεις του χώρου.

Σαλόνι
Όταν επιλέγετε το μέγεθος του χαλιού, 
ένας χρήσιμος κανόνας που μπορείτε 
να ακολουθήσετε είναι ότι το μήκος του 
χαλιού πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 
το μήκος του καναπέ. Με αυτόν τον τρόπο 
το δωμάτιο πλαισιώνεται όμορφα και 
φαίνεται πιο ευρύχωρο. Όσον αφορά 
το πλάτος, το χαλί πρέπει ιδανικά να 
εκτείνεται κάτω από τον καναπέ στο 1/3 
του πλάτους του.

Λάβετε υπόψη ότι δύο μικρότερα χαλιά 
μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα 
μεγαλύτερο αν τα τοποθετήσετε το ένα 
δίπλα στο άλλο (αν επιλέξετε χαλιά με 
ψηλό πέλος, τότε οι άκρες τους δεν θα 
είναι ορατές).
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Διαστάσεις σαλονιού

Διθέσιος καναπές

Τριθέσιος καναπές

Διθέσιος και τριθέσιος καναπές με σεζλόνγκ

Διθέσιος και τριθέσιος γωνιακός καναπές 

195×133 cm

240×170 cm

240×170 cm

Ø195 cm

240×170 cm

300×200 cm

300×200 cm

240×170 cm

350×250 cm

300×200 cm

300×200 cm
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Υπνοδωμάτιο
Η μέρα ξεκινά πιο όμορφα όταν 
ακουμπάτε πάνω σε ένα μαλακό και 
άνετο χαλί μόλις ξυπνήσετε. Ένα χαλί 
προσφέρει ζεστασιά στο δωμάτιο και 
απορροφά τους θορύβους, βελτιώνοντας 
έτσι το περιβάλλον και την ποιότητα του 
ύπνου σας. Αν θέλετε ένα μεγαλύτερο 
χαλί κάτω από το κρεβάτι, εκείνο θα 
πρέπει να επεκτείνεται περίπου 50 cm 

από την εξωτερική πλευρά του κρεβατιού. 
Αν επιλέξετε ένα μικρό χαλί δίπλα στο 
κρεβάτι, ένα αντιολισθητικό υπόστρωμα 
εξασφαλίζει ότι το χαλί  θα παραμείνει 
σταθερό στη θέση του.
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Διαστάσεις υπνοδωματίου

Διπλό κρεβάτι

Μονό κρεβάτι

80×50 cm

200×300 cm

133×195 cm

Ø130 cm

170×240 cm

Ø130 cm

80×150 cm

55×85 cm
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Τραπεζαρία
Ένα χαλί σας βοηθά να οριοθετήσετε την 
περιοχή της τραπεζαρίας και λειτουργεί 
ως συνδετικός κρίκος στη διακόσμηση του 
χώρου. Ένα χαλί με χαμηλή πλέξη ή με 
πολύ χαμηλό πέλος είναι ιδανική επιλογή 
για την τραπεζαρία. Σας διευκολύνει στη 
μετακίνηση των καρεκλών, είναι εύκολο 
στον καθαρισμό και στο σκούπισμα με 
ηλεκτρική σκούπα. 

Το μήκος και το πλάτος του χαλιού πρέπει 
να είναι μεγαλύτερα από τις διαστάσεις 
της τραπεζαρίας με τις καρέκλες 
τραβηγμένες προς τα έξω. Υπολογίστε 
ότι θα χρειαστείτε περίπου 60 με 80 cm 
επιπλέον έκταση σε κάθε πλευρά του 
τραπεζιού. Αν το χαλί είναι πολύ στενό, η 
καρέκλα σας κινδυνεύει να πιαστεί στην 
άκρη του χαλιού όταν κινείστε προς το 
τραπέζι.

Μία χρήσιμη συμβουλή!

Εάν έχετε μικρά παιδιά, μπορείτε 
να τοποθετήσετε το προστατευτικό 
δαπέδου KOLON, που καθαρίζεται 
πολύ εύκολα, κάτω από το καρεκλάκι 
φαγητού.
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Διαστάσεις τραπεζαρίας 

Τραπέζι 2 θέσεων

Τραπέζι 4 θέσεων

Τραπέζι 6 θέσεων

80×150 cm

240×170 cm

300×200 cm

133×195 cm

300×200 cm
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Εξωτερικοί χώροι
Ένα χαλί μπορεί να δημιουργήσει μία 
φιλόξενη ατμόσφαιρα στο μπαλκόνι ή 
τη βεράντα σας και κάνει τον χώρο πιο 
προσωπικό. Προσφέρει επίσης ζεστασιά 
και μεγαλύτερη άνεση, ειδικά αν το 
δάπεδο του εξωτερικού χώρου είναι από 
σκληρά υλικά όπως πέτρα ή σκυρόδεμα. 
Είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα χαλί 

κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους, έτσι ώστε να είναι ανθεκτικό 
στα καιρικά φαινόμενα. Εκτός από 
εξαιρετικά ανθεκτικά, τα χαλιά εξωτερικού 
χώρου είναι ιδανικά και για ορισμένους 
εσωτερικούς χώρους – όπως κάτω από 
το τραπέζι, όπου υπάρχει μεγαλύτερος 
κίνδυνος για φθορές και λεκέδες.
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Διαστάσεις εξωτερικού χώρου

80×150 cm

170×240 cm

133×195 cm

80×150 cm
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Υλικό
Τα χαλιά είναι διαθέσιμα σε μία μεγάλη ποικιλία υλικών με ξεχωριστές ιδιότητες. 
Η επιλογή του κατάλληλου χαλιού εξαρτάται αρχικά από το δωμάτιο που θέλετε να 
το τοποθετήσετε, καθώς οι ανάγκες ενός υπνοδωματίου είναι διαφορετικές από μία 
περιοχή του σπιτιού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Φυσικά, το προσωπικό σας στιλ 
και προτιμήσεις έχουν μεγάλη σημασία, γι’ αυτό μπορείτε να επιλέξτε ανάμεσα σε 
διαφορετικούς τύπους χαλιών, όπως χειροποίητα, από ανακυκλωμένο πολυεστέρα ή 
από μαλλί.

Τα χαλιά από συνθετικές ίνες είναι πολύ 
ανθεκτικά, δεν χνουδιάζουν και είναι 
εύκολα στην καθαριότητα και στην 
αφαίρεση των λεκέδων. Τα συνθετικά 
χαλιά είναι ιδανικά για χώρους με έντονη 
δραστηριότητα, όπως η κουζίνα, το 
παιδικό δωμάτιο ή το χολ αλλά και για 
εξωτερικούς χώρους. Τα πιο γνωστά 
συνθετικά υλικά είναι το πολυπροπυλένιο, 
ο πολυεστέρας και το νάιλον.

Το βαμβάκι είναι ένα μαλακό και φυσικό 
υλικό που χρησιμοποιείται για την 
ύφανση χαλιών παγκοσμίως. Είναι 
επίσης μία ευέλικτη και βιώσιμη πρώτη 
ύλη, καθώς πολλά χαλιά υφαίνονται 
με βαμβάκι που περισσεύει από την 
παραγωγή άλλων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων. Ξεχωρίζει για την αντοχή 
του και είναι εύκολο στη φροντίδα. Αν το 
βαμβακερό χαλί σας δεν είναι μεγάλο σε 
μέγεθος ή πάχος, μπορείτε να το πλύνετε 
και στο πλυντήριο. Επειδή υπάρχει το 
ενδεχόμενο το χαλί να συρρικνωθεί, ίσως 
χρειαστεί να το τεντώσετε λίγο μετά την 
πλύση.

Βαμβάκι Συνθετικές ίνες
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Οι φυσικές ίνες όπως η γιούτα, το 
σιζάλ και το φύκι είναι ανθεκτικά και 
ανακυκλώσιμα υλικά που χαρίζουν 
όμορφη υφή και κομψή εμφάνιση στα 
χαλιά. Αυτά τα χαλιά συνήθως έχουν 
φυσικές παραλλαγές χρωμάτων που 
κάνουν κάθε προϊόν μοναδικό. Οι φυσικές 
ίνες δεν είναι αδιάβροχες, ωστόσο, 
μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα τους 
λεκέδες σκουπίζοντας με ένα πανί με λίγο 
νερό και σαπούνι.

Τα χαλιά από δέρμα είναι μία 
διαχρονική διακόσμηση με μοναδική και 
χαρακτηριστική εμφάνιση. Ωστόσο, δεν 
είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στην υγρασία 
και στους λεκέδες. Αν χυθεί κάτι στο 
δερμάτινο χαλί σας, προσπαθήστε να το 
σκουπίσετε το συντομότερο δυνατό.

Τα χαλιά από μαλλί είναι ανθεκτικά και 
όμορφα. Διατηρούν τον χώρο ζεστό το 
χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Οι ίνες 
του μαλλιού απωθούν φυσικά τη σκόνη 
και τους λεκέδες. Μπορείτε να αφαιρέσετε 
τους υγρούς λεκέδες σκουπίζοντας 
αμέσως την επιφάνεια, πριν το υγρό 
διεισδύσει στο χαλί. Ένα καινούργιο χαλί 
συνήθως έχει περισσεύματα μαλλιού 
από την παραγωγή, που σταματούν με 
την πάροδο του χρόνου ή αν σκουπίζετε 
τακτικά.

Μαλλί

Φυσικές ίνες

Δέρμα



14

Καθαρισμός και φροντίδα
Η διάρκεια ζωής ενός χαλιού εξαρτάται από το πόσο καλά το φροντίζετε. Τα 
περισσότερα χαλιά, ειδικά αν φτιάχνονται από φυσικά υλικά όπως το μαλλί ή το 
βαμβάκι, διαρκούν περισσότερο αν δεν τα πλένετε τόσο συχνά. Το σκούπισμα με 
ηλεκτρική σκούπα είναι ο καλύτερος τρόπος για να φροντίσετε σωστά το χαλί σας. 
Αν έχετε χαλί με ψηλό πέλος, γυρίζετε το ανάποδα περιστασιακά για να απαλλαγείτε 
από τη σκόνη και τη βρωμιά που δεν μπορεί να φτάσει η ηλεκτρική σκούπα. Σας 
προτείνουμε να αλλάζετε περιστασιακά την φορά του χαλιού, ώστε να φθείρεται 
ομοιόμορφα και για να αποφύγετε τη λεύκανση ορισμένων σημείων από τον ήλιο.
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Σκούπισμα

Το τακτικό σκούπισμα με ηλεκτρική 
σκούπα είναι ο ιδανικός τρόπος να 
καθαρίσετε ένα χαλί. Χρησιμοποιήστε 
το επίπεδο ακροφύσιο και σκουπίστε 
σε χαμηλή ισχύ. Σας προτείνουμε να 
σκουπίζετε περιστασιακά το χαλί από 
την ανάποδη πλευρά – και αν το χαλί έχει 
ψηλό πέλος, σκουπίστε με την φορά του 
πέλους.

Αφαίρεση λεκέδων

Οι ξηροί λεκέδες αφαιρούνται με απαλό 
τρίψιμο προς το κέντρο του λεκέ. Οι υγροί 
λεκέδες δεν πρέπει να τρίβονται, απλώς 
σκουπίστε τον λεκέ με απορροφητικές 
χαρτοπετσέτες ή μία βρεγμένη λευκή 
πετσέτα πριν ο λεκές διεισδύσει βαθύτερα 
στο εσωτερικό του χαλιού.

Συντήρηση

• Πολλά χαλιά έχουν ομοιόμορφες 
πλευρές, που σημαίνει πως μπορείτε να τα 
γυρίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

• Αν ένα χειροποίητο ή μεγαλύτερο χαλί 
έχει πολλή σκόνη και λεκέδες, είναι 
πιθανό να χρειάζεται επαγγελματικό 
καθαρισμό.

Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε να 
τοποθετήσετε το χαλί σας σε άμεσο 
ηλιακό φως, καθώς θα αλλοιώσει το 
χρώμα του χαλιού.

Αντιολισθητικό υπόστρωμα

Τοποθετώντας το αντιολισθητικό 
υπόστρωμα STOPP ή STOPP FILT κάτω από 
το χαλί σας, εκείνο παραμένει στη θέση 
του όταν σκουπίζετε. Μειώνετε επίσης τον 
κίνδυνο να σκοντάψετε ή να γλιστρήσετε 
πάνω στο χαλί. Το αντιολισθητικό 
υπόστρωμα προστατεύει τόσο το δάπεδο 
όσο και το χαλί, ενώ το STOPP FILT 
προσφέρει πιο μαλακή αίσθηση όταν 
στέκεστε πάνω στο χαλί.


