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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

“Ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια”. 
Μια φράση που δεν επιλέχθηκε τυχαία να 
ακολουθεί την εταιρεία μας, μιας αυτή είναι 
και η βασική επιδίωξη μας. Η άνεση, η ξεκού-
ραση και κατ’ επέκταση η ανάκτηση της ενέρ-
γειας που απαιτούν οι ρυθμοί της σύγχρονης 
ζωής.

Πριν από αρκετά χρόνια είχαμε το όραμα να 
δημιουργήσουμε αυτό που είναι σήμερα η BS-
Strom. 
Μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση, από ανθρώ-
πους που δραστηριοποιούνται εδώ και χρό-
νια στο χώρο, με σκοπό να συνδυαστούν οι 
παραδοσιακές πρακτικές με τις σύγχρονες 
τεχνικές και με αποτέλεσμα να παραχθεί όχι 
απλά ένα «προϊόν για τον πελάτη», αλλά ένα 
«εργαλείο για τον άνθρωπο». Όλο αυτό πήρε 
σάρκα και οστά στο υπερσύγχρονο εργο-
στάσιο μας με έδρα τις Αχαρνές Αττικής και 
συνολική έκταση 1000 τ.μ., κάνοντας μας πε-
ρήφανους τόσο για την τήρηση των αυστη-
ρότερων προδιαγραφών υγιεινής και ελέγ-
χου ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής 
όσο και για την φροντίδα που παρέχουμε στα 
προϊόντα μας μέχρι να φτάσουν στον τελικό 
τους αποδέκτη, εσάς.

Πιστοί στις αρχές που διέπουν την παραγωγή 
προϊόντων ύπνου, ποιότητα και υγιεινή, δια-
θέτουμε τον πλέον προηγμένο εξοπλισμό, την 
απαραίτητη τεχνογνωσία και την απαιτούμε-
νη αγάπη, προκειμένου το τελικό προϊόν να 
ελεγχθεί εξολοκλήρου πριν σας προσφερθεί 
αψεγάδιαστο.

Η αδιάκοπη ενημέρωση μας σχετικά με τις τε-
λευταίες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους 
στο χώρο μας, αποτελούν το όπλο μας ού-
τως ώστε να σας παρέχουμε το καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα στις πλέον προσιτές τιμές, 
καθιστώντας την BS-Strom τον σύμμαχο σας 
στο σημαντικότερο κομμάτι της ημέρας μας, 
τον ύπνο. Μια δοκιμή θα σας πείσει. 

Εμπιστευθείτε στην BS-Strom και 
“Ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια”.



BUBBLE ECO

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Το ύφασμα jersey “ALOE 
VERA” είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Έχει βελούδινη υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξερ-
γασία των υφασμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας 
τους πιο μαλακή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε 
μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας. 

•ΒΑΤΑ 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•AIR FOAM 17εκ.: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποι-
ότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. 
Προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη. Το στρώ-
μα με πυρήνα Foam αγκαλιάζει το σώμα ανταποκρινόμενο 
στη θερμότητα και την πίεση, κατανέμοντας ομοιόμορφα το 
σωματικό βάρος. Στρώμα μεγάλης ελαστικότητας. 

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ΒΑΤΑ 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Το ύφασμα jersey “ALOE 
VERA” είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Έχει βελούδινη υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξερ-
γασία των υφασμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας 
τους πιο μαλακή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε 
μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας. 

•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
(Μέτριας σκληρότητας)
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2
•19εκ. (+/-1)
•1 ΧΡΟΝO ΕΓΓΥΗΣΗ



LUCKY

• ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας. Το ύφασμα jersey “ALOEVERA” είναι 
φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση.

• BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• ERGOLATEX: Υλικό το οποίο έχει την ιδιότητα να “αγκαλιάζει” 
τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, επιτρέπει τον 
αερισμό του εσωτερικού του στρώματος. Το συνθετικό latex 
είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλλεργικό , αντιμικρο-
βιακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει απόλυτη ευεξία και 
χαλάρωση. Το συνθετικό latex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του σώματος και να 
κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το κα-
λοκαίρι.

• AIR FOAM 17εκ.: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποι-

ότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα 
προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας. Το ύφασμα jersey “ALOEVERA” είναι 
φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση.

• ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: Δυο όψεων!!! 
 1) ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ(Μέτριο προς Μαλακό) - 
 2)ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ(σκληρό)
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): ΜΙΑ ΟΨΗ 3 ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΟΨΗ 2
• ΥΨΟΣ: 22εκ.(+/-1εκ.)
• ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΧΡΟΝΙΑ



FAIRYTALE

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας. Το ύφασμα jersey “ALOEVERA” είναι 
φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ERGOLATEX: Υλικό το οποίο έχει την ιδιότητα να “αγκαλιάζει” 
τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, επιτρέπει τον 
αερισμό του εσωτερικού του στρώματος. Το συνθετικό latex 
είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλλεργικό , αντιμικρο-
βιακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει απόλυτη ευεξία και 
χαλάρωση. Το συνθετικό latex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του σώματος και να 
κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το κα-
λοκαίρι.

•AIR FOAM 17εκ.: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποι-
ότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα 
προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•ERGOLATEX: Υλικό το οποίο έχει την ιδιότητα να “αγκαλιάζει” 
τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, επιτρέπει τον 

αερισμό του εσωτερικού του στρώματος. Το συνθετικό latex 
είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλλεργικό , αντιμικρο-
βιακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει απόλυτη ευεξία και 
χαλάρωση. Το συνθετικό latex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του σώματος και να 
κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το κα-
λοκαίρι.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας. Το ύφασμα jersey “ALOEVERA” είναι 
φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση.

•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ(Μέ-
τριο προς Μαλακό)

•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3 
•ΥΨΟΣ: 24εκ.(+/-1εκ.)
•ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΧΡΟΝΙΑ



ECLIPSE

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας. Το ύφασμα jersey “ALOEVERA” είναι 
φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•MEMORY: Έχει την μοναδική ιδιότητα να αντιδρά ανάλογα με 
το βαθμό πίεσης που δέχεται από τα σώματα κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου και να προσαρμόζεται ανάλογα, αγκαλιάζο-
ντας όλες τις καμπύλες του σώματος. Επιπλέον απορροφά 
100% την υγρασία και έτσι δίνει την καλύτερη δυνατόν εφί-
δρωση. Με τον ειδικό αφρο ελαστικό πυρήνα που διαθέτει, 
προσφέρει τέλεια στήριξη χωρίς να δημιουργεί σημεία πίεσης 
στο σώμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη κυκλο-
φορία του αίματος. Αναγνωρίζει το σχήμα του σώματος και 
προσαρμόζεται ανάλογα, παρέχοντας την καλύτερη στήρι-
ξη στην σπονδυλική στήλη. Τα στρώματα τα οποία παρά-
γονται από Viscoelastic–Memory αφρό θεωρούνται από τα 
πιο ανατομικά προϊόντα.

•LATEX: Yλικό το οποίο προέρχεται από επεξεργασία του εκ-
χυλίσματος του καουτσουκόδεντρου. Έχει την ιδιότητα να 
“αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, 
επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώματος latex 

είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλλεργικό, αντιμικροβι-
ακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει απόλυτη ευεξία και 
χαλάρωση. Το φυσικό latex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του σώματος και να 
κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το κα-
λοκαίρι. 

•AIR FOAM 17εκ: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποι-
ότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα 
προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας. Το ύφασμα jersey “ALOEVERA” είναι 
φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση.

•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: Δυο όψεων!!! 1) 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ (Μέτριο προς Μαλακό) - 2)ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ(-
σκληρό)

•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): ΜΙΑ ΟΨΗ 3 ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΟΨΗ 2

•ΥΨΟΣ: 24εκ.(+/-1εκ.)
•ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΧΡΟΝΙΑ



SLACKNESS

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•MEMORY: Έχει την μοναδική ιδιότητα να αντιδρά ανάλογα με 
το βαθμό πίεσης που δέχεται από τα σώματα κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου και να προσαρμόζεται ανάλογα, αγκαλιάζο-
ντας όλες τις καμπύλες του σώματος. Επιπλέον απορροφά 
100% την υγρασία και έτσι δίνει την καλύτερη δυνατόν εφί-
δρωση. Με τον ειδικό αφρο ελαστικό πυρήνα που διαθέτει, 
προσφέρει τέλεια στήριξη χωρίς να δημιουργεί σημεία πίεσης 
στο σώμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη κυκλο-
φορία του αίματος. Αναγνωρίζει το σχήμα του σώματος και 
προσαρμόζεται ανάλογα, παρέχοντας την καλύτερη στήρι-
ξη στην σπονδυλική στήλη. Τα στρώματα τα οποία παρά-
γονται από Viscoelastic–Memory αφρό θεωρούνται από τα 
πιο ανατομικά προϊόντα.

•LATEX: Yλικό το οποίο προέρχεται από επεξεργασία του εκ-
χυλίσματος του καουτσουκόδεντρου. Έχει την ιδιότητα να 
“αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, 
επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώματος latex 
είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλλεργικό, αντιμικροβι-
ακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει απόλυτη ευεξία και 
χαλάρωση. Το φυσικό latex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του σώματος και να 
κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το κα-
λοκαίρι. 

•AIR FOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•LATEX: Yλικό το οποίο προέρχεται από επεξεργασία του εκ-

χυλίσματος του καουτσουκόδεντρου. Έχει την ιδιότητα να 
“αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, 
επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώματος.Το 
latex είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλλεργικό, αντιμι-
κροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει απόλυτη ευεξία 
και χαλάρωση. Το φυσικό latex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του σώματος και να 
κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το κα-
λοκαίρι. 

•MEMORY: Έχει την μοναδική ιδιότητα να αντιδρά ανάλογα με 
το βαθμό πίεσης που δέχεται από τα σώματα κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου και να προσαρμόζεται ανάλογα, αγκαλιάζο-
ντας όλες τις καμπύλες του σώματος. Επιπλέον απορροφά 
100% την υγρασία και έτσι δίνει την καλύτερη δυνατόν εφί-
δρωση. Με τον ειδικό αφρο ελαστικό πυρήνα που διαθέτει, 
προσφέρει τέλεια στήριξη χωρίς να δημιουργεί σημεία πίεσης 
στο σώμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη κυκλο-
φορία του αίματος. Αναγνωρίζει το σχήμα του σώματος και 
προσαρμόζεται ανάλογα, παρέχοντας την καλύτερη στήρι-
ξη στην σπονδυλική στήλη. Τα στρώματα τα οποία παρά-
γονται από Viscoelastic–Memory αφρό θεωρούνται από τα 
πιο ανατομικά προϊόντα.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας.

• ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ Μαλακό
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 4
• ΥΨΟΣ: 27εκ.(+/-1εκ.)
• ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΧΡΟΝΙΑ



MOON WALK LATEX

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•LATEX: Υλικό το οποίο προέρχεται από επεξεργασία του εκ-
χυλίσματος του καουτσουκόδεντρου. Έχει την ιδιότητα να 
“αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, 
επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώματος latex 
είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλλεργικό, αντιμικροβι-
ακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει απόλυτη ευεξία και 
χαλάρωση. Το φυσικό latex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του σώματος και να 

κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το κα-
λοκαίρι. 

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας.

•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ Μαλακό
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 4
•ΥΨΟΣ: 20εκ.(+/-1εκ.)
•ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΧΡΟΝΙΑ



HORIZON AIRFOAM LATEX

•ΥΦΑΣΜΑ 100% COTTON: Το ύφασμα αυτό έχει αντιβακτηρια-
κές ιδιότητες λόγω της βαμβακερής του σύνθεσης επιτρέπει 
τον σωστό αερισμό του στρώματος. Εμποδίζει την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών στο εσωτερικό του.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρειμεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•LATEX (Από τη μια πλευρά): Υλικό το οποίο προέρχεται από 
επεξεργασία του εκχυλίσματος του καουτσουκόδεντρου. Έχει 
την ιδιότητα να “αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυ-
ψελών που έχει, επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του 
στρώματος. Το latex είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλ-
λεργικό, αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει 
απόλυτη ευεξία και χαλάρωση. Το φυσικό latex “αναπνέει” 
και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του 
σώματος και να κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και 
δροσερό το καλοκαίρι.

•AIR FOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-

τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.  

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρειμεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ 100% COTTON: Το ύφασμα αυτό έχει αντιβακτηρια-
κές ιδιότητες λόγω της βαμβακερής του σύνθεσης επιτρέπει 
τον σωστό αερισμό του στρώματος. Εμποδίζει την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών στο εσωτερικό του.

•ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ 4
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: Δυο όψεων!!!
  1) ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ - 2) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): ΜΙΑ ΟΨΗ 4 ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΟΨΗ 2
•ΥΨΟΣ 30εκ.(+/-1εκ.)
•5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



BLUE SKY CASHMERE

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 300gr CASHMERE: Η ειδική επεξεργασία 
των υφασμάτων που περιέχουν ίνες από cashmere, τα ενυ-
δατώνει δίνοντας τους πιο μαλακή υφή με αποτέλεσμα όταν 
κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•AIR FOAM ενισχυμένο αφρώδες υλικο15εκ.: Το υλικό αυτό εί-
ναι υψηλής αντοχής και ποιότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό 
με εξαιρετική πυκνότητα προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότη-
τα και στήριξη.

•ERGO LATEX: (Από τη μια πλευρά) Υλικό το οποίο έχει την ιδι-
ότητα να “αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών 
που έχει, επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώ-
ματος. Το συνθετικό latex είναι από τη φύση του ένα υλικό 
υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προ-
σφέρει απόλυτη ευεξία και χαλάρωση. Το συνθετικό latex 
“αναπνέει” και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετακινεί την 
υγρασία του σώματος και να κρατάει τον άνθρωπο ζεστό 
το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.

•FAST MEMORY: Το Memory Foam αγκαλιάζει το σώμα αντα-
ποκρινόμενο στη θερμότητα και την πίεση, κατανέμοντας 

ομοιόμορφα το σωματικό βάρος. Στη συνέχεια επιστρέφει 
στο αρχικό του σχήμα αφού αφαιρέσετε την πίεση. Ο μονα-
δικός συνδυασμός MEMORY- ERGO LATEX προσαρμόζεται 
προοδευτικά στις καμπύλες του σώματος μας, ανιχνεύοντας 
την θερμότητα του, εξασφαλίζοντας μοναδική αίσθηση ανα-
ζωογόνησης και χαλάρωσης των μυών μας. Στρώμα μεγά-
λης ελαστικότητας. 

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 300gr CASHMERE: Η ειδική επεξεργασία 
των υφασμάτων που περιέχουν ίνες από cashmere, τα ενυ-
δατώνει δίνοντας τους πιο μαλακή υφή με αποτέλεσμα όταν 
κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας.

•ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ 6
•ΦΕΡΜΟΥΑΡ
•ΥΨΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 24εκ. +/-1εκ.
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: Δυο όψεων!!! 1) 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ(Μαλακό) - 2)ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ(σκληρό)
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): ΜΙΑ ΟΨΗ 4 ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΨΗ 2
•ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΧΡΟΝIA



BLUE CASHMERE ORTHOPEDIC

• ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 300gr CASHMERE: Η ειδική επεξεργασία 
των υφασμάτων που περιέχουν ίνες από cashmere, τα ενυ-
δατώνει  δίνοντας τους πιο μαλακή υφή με αποτέλεσμα όταν 
κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας.

• BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• ERGO LATEX 2εκ.: (Από τη μια πλευρά) Υλικό το οποίο έχει την 
ιδιότητα να “αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών 
που έχει, επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώ-
ματος. Το συνθετικό latex είναι από τη φύση του ένα υλικό 
υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προ-
σφέρει απόλυτη ευεξία και χαλάρωση. Το συνθετικό latex 
“αναπνέει” και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετακινεί την 
υγρασία του σώματος και να κρατάει τον άνθρωπο ζεστό 
το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.

• AIR FOAM ενισχυμένο αφρώδες υλικο12εκ.: Το υλικό αυτό εί-
ναι υψηλής αντοχής και ποιότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό 
με εξαιρετική πυκνότητα προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότη-
τα και στήριξη.

• ERGO LATEX 2εκ.: (Από τη μια πλευρά) Υλικό το οποίο έχει την 
ιδιότητα να “αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών 

που έχει, επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώ-
ματος. Το συνθετικό latex είναι από τη φύση του ένα υλικό 
υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προ-
σφέρει απόλυτη ευεξία και χαλάρωση. Το συνθετικό latex 
“αναπνέει” και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετακινεί την 
υγρασία του σώματος και να κρατάει τον άνθρωπο ζεστό 
το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 300gr CASHMERE: Η ειδική επεξεργασία 
των υφασμάτων που περιέχουν ίνες από cashmere, τα ενυ-
δατώνει  δίνοντας τους πιο μαλακή υφή με αποτέλεσμα όταν 
κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας.

• ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ 6
• ΦΕΡΜΟΥΑΡ
• ΥΨΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 18εκ. +/-1εκ.
• ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (ΜΕΤΡΙΟ)
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: 2
• ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΧΡΟΝIA



SUNSET

• ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ZERSEY 600gr. Υλικό μεγάλης ελαστικότη-
τας, το οποίο χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την 
ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω 
του σωστού αερισμού του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικρο-
βίων. Έχει βελούδινη υφή και δίνει απαλή αίσθηση.

• MEMORY 4 εκ: (Από τη μια πλευρά) Το Memory Foam αγκα-
λιάζει το σώμα ανταποκρινόμενο στη θερμότητα και την πί-
εση, κατανέμοντας ομοιόμορφα το σωματικό βάρος. Στη 
συνέχεια επιστρέφει στο αρχικό του σχήμα αφού αφαιρέσετε 
την πίεση. Ο μοναδικός συνδυασμός MEMORY- ERGO LATEX 
προσαρμόζεται προοδευτικά στις καμπύλες του σώματος 
μας, ανιχνεύοντας την θερμότητα του, εξασφαλίζοντας μο-
ναδική αίσθηση αναζωογόνησης και χαλάρωσης των μυών 
μας. Στρώμα μεγάλης ελαστικότητας. 

• ERGO LATEX 8εκ.: (Από τη μια πλευρά) Υλικό το οποίο έχει την 
ιδιότητα να “αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών 
που έχει, επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώ-
ματος. Το συνθετικό latex είναι από τη φύση του ένα υλικό 
υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προ-
σφέρει απόλυτη ευεξία και χαλάρωση. Το συνθετικό latex 
“αναπνέει” και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετακινεί την 
υγρασία του σώματος και να κρατάει τον άνθρωπο ζεστό 
το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.

• AIR FOAM ενισχυμένο αφρώδες υλικό 11εκ.: Το υλικό αυτό εί-
ναι υψηλής αντοχής και ποιότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό 
με εξαιρετική πυκνότητα προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότη-
τα και στήριξη.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.

• BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας.

• ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ: 6
• ΥΨΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 24εκ. +/-1εκ.
• ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: Δυο όψεων!!! 1) ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
 (Μαλακό) - 2)ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ(σκληρό)
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): ΜΙΑ ΟΨΗ 5 
 ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΨΗ 2
• ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΧΡΟΝIA



NUTURA OLIVE OIL COCOLATEX

•ΥΦΑΣΜΑ 100% VISCOSE: Έχει μια λεία ύφή και μεταξένια εμ-
φάνιση. Eλαφριά και ανθεκτική στη φθορά και στη συχνή 
χρήση. Εξαιρετικά μαλακό και φιλικό στο σώμα, με μια στιλ-
πνότητα μοναδική!!! είναι η καλύτερη ποιότητα στο είδος της 
στην αγορά. Μια ποιότητα τόσο δροσερή και άνετη που 
αποπνέει καλοκαίρι Προέρχεται από την κυτταρίνη του κορ-
μού δέντρου. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή υφασμά-
των που αγκαλιάζουν το σώμα....

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.

•LATEX: Yλικό το οποίο προέρχεται από επεξεργασία του εκ-
χυλίσματος του καουτσουκόδεντρου. Έχει την ιδιότητα να 
“αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, 
επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώματος. Το 
latex είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλλεργικό, αντιμι-
κροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει απόλυτη ευεξία 
και χαλάρωση. Το φυσικό latex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του σώματος και να 
κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το κα-
λοκαίρι.

•ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ: Φυσικό προϊόν το οποίο προέρχεται από 
τις ίνες του εξωτερικού φλοιού της καρύδας. Οι ίνες περιέ-
χουν κλειστές κυψέλες γεμάτες αέρα, οι οποίες χορηγούν 

καλή μόνωση και ανθεκτικότητα στην μούχλα και στην υγρα-
σία του περιβάλλοντος. Επίσης, είναι ελαστικές, ισχυρές και 
δύσκολα διαβρώνονται με την πάροδο του χρόνου. Δημι-
ουργώντας έτσι μια προστατευτική στρώση για τα υπόλοιπα 
υλικά. Ταυτόχρονα επιτρέπει τον σωστό αερισμό του εσωτε-
ρικού των στρωμάτων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ 100% VISCOSE: Έχει μια λεία ύφή και μεταξένια εμ-
φάνιση. Eλαφριά και ανθεκτική στη φθορά και στη συχνή 
χρήση. Εξαιρετικά μαλακό και φιλικό στο σώμα, με μια στιλ-
πνότητα μοναδική!!! είναι η καλύτερη ποιότητα στο είδος της 
στην αγορά. Μια ποιότητα τόσο δροσερή και άνετη που 
αποπνέει καλοκαίρι Προέρχεται από την κυτταρίνη του κορ-
μού δέντρου. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή υφασμά-
των που αγκαλιάζουν το σώμα....

•ΦΕΡΜΟΥΑΡ
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3
•ΥΨΟΣ 20εκ.(+/-1εκ.)
•5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



MASSAGE REFRESHING SOFT SLAKNESS

• ΥΦΑΣΜΑ TENCEL: Νέο ύφασμα tencel, 100% φυσικό προϊ-
όν. Πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατα ανεπτυγμένη ίνα η 
οποία σε αντίθεση με πολυεστέρα ή νάιλον, δεν είναι κατα-
σκευασμένο από ένα πλήρως συνθετικό πολυμερές, αλλά 
από κυτταρίνη που προέρχεται από ξύλο. Επομένως, τα 
υφάσματα που κατασκευάζονται με σύντομες ίνες Tencel 
είναι παρόμοια με το βαμβάκι όπου δίνουν στο ύφασμα μια 
απαλή και μεταξένια αίσθηση. 

• FOAM MASSAGE SOFT 8εκ. Ο αφρός μασάζ έχει πολλές εγκο-
πές που σας ανακουφίζουν από το άγχος και σας βοηθούν 
να χαλαρώσετε. Οι διακυμάνσεις στην ανισόπεδη επιφάνεια 
χαρίζουν άνεση & ευεξία κάνοντας απαλό μασάζ στο σώμα 
κατά τη διάρκεια του ύπνου.

• AIR FOAM ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ: Ένα υλικό υψηλής αντοχής 
και ποιότητας. Είναι ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα ώστε 
να προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

• FOAM MASSAGE SOFT 8εκ. Ο αφρός μασάζ έχει πολλές εγκο-
πές που σας ανακουφίζουν από το άγχος και σας βοηθούν 

να χαλαρώσετε. Οι διακυμάνσεις στην ανισόπεδη επιφάνεια 
χαρίζουν άνεση & ευεξία κάνοντας απαλό μασάζ στο σώμα 
κατά τη διάρκεια του ύπνου.

• ΥΦΑΣΜΑ TENCEL: Νέο ύφασμα tencel, 100% φυσικό προϊ-
όν. Πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατα ανεπτυγμένη ίνα η 
οποία σε αντίθεση με πολυεστέρα ή νάιλον, δεν είναι κατα-
σκευασμένο από ένα πλήρως συνθετικό πολυμερές, αλλά 
από κυτταρίνη που προέρχεται από ξύλο. Επομένως, τα 
υφάσματα που κατασκευάζονται με σύντομες ίνες Tencel 
είναι παρόμοια με το βαμβάκι όπου δίνουν στο ύφασμα μια 
απαλή και μεταξένια αίσθηση. 

• ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ Μέτριο προς Μαλακό
• ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ: 6
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: 3
• ΥΨΟΣ: 27εκ.(+/-1εκ.)
• ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΧΡΟΝΙΑ



• ΥΦΑΣΜΑ TENCEL: Νέο ύφασμα tencel, 100% φυσικό προϊ-
όν. Πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατα ανεπτυγμένη ίνα η 
οποία σε αντίθεση με πολυεστέρα ή νάιλον, δεν είναι κατα-
σκευασμένο από ένα πλήρως συνθετικό πολυμερές, αλλά 
από κυτταρίνη που προέρχεται από ξύλο. Επομένως, τα 
υφάσματα που κατασκευάζονται με σύντομες ίνες Tencel 
είναι παρόμοια με το βαμβάκι όπου δίνουν στο ύφασμα μια 
απαλή και μεταξένια αίσθηση. 

• FOAM MASSAGE ORTHOPEDIC 8εκ.: Ο αφρός μασάζ έχει 
πολλές εγκοπές που σας ανακουφίζουν από το άγχος και 
σας βοηθούν να χαλαρώσετε. Οι διακυμάνσεις στην ανισό-
πεδη επιφάνεια χαρίζουν άνεση & ευεξία κάνοντας απαλό 
μασάζ στο σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

• AIR FOAM ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ: Ένα υλικό υψηλής αντοχής 
και ποιότητας. Είναι ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα ώστε 
να προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

• FOAM MASSAGE ORTHOPEDIC 8εκ.: Ο αφρός μασάζ έχει 
πολλές εγκοπές που σας ανακουφίζουν από το άγχος και 

σας βοηθούν να χαλαρώσετε. Οι διακυμάνσεις στην ανισό-
πεδη επιφάνεια χαρίζουν άνεση & ευεξία κάνοντας απαλό 
μασάζ στο σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

• ΥΦΑΣΜΑ TENCEL: Νέο ύφασμα tencel, 100% φυσικό προϊ-
όν. Πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατα ανεπτυγμένη ίνα η 
οποία σε αντίθεση με πολυεστέρα ή νάιλον, δεν είναι κατα-
σκευασμένο από ένα πλήρως συνθετικό πολυμερές, αλλά 
από κυτταρίνη που προέρχεται από ξύλο. Επομένως, τα 
υφάσματα που κατασκευάζονται με σύντομες ίνες Tencel 
είναι παρόμοια με το βαμβάκι όπου δίνουν στο ύφασμα μια 
απαλή και μεταξένια αίσθηση. 

• ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΕΤΡΙΟ
• ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ: 6 
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: 2
• ΥΨΟΣ: 27εκ.(+/-1εκ.)
• ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΧΡΟΝΙΑ

MASSAGE REFRESHING ORTHOPEDIC SLAKNESS



CALMNESS MASSAGE SOFT

• ΥΦΑΣΜΑ TENCEL: Νέο ύφασμα tencel, 100% φυσικό προϊ-
όν. Πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατα ανεπτυγμένη ίνα η 
οποία σε αντίθεση με πολυεστέρα ή νάιλον, δεν είναι κατα-
σκευασμένο από ένα πλήρως συνθετικό πολυμερές, αλλά 
από κυτταρίνη που προέρχεται από ξύλο. Επομένως, τα 
υφάσματα που κατασκευάζονται με σύντομες ίνες Tencel 
είναι παρόμοια με το βαμβάκι όπου δίνουν στο ύφασμα μια 
απαλή και μεταξένια αίσθηση.

• FOAM MASSAGE SOFT 8εκ.: Ο αφρός μασάζ έχει πολλές 
εγκοπές που σας ανακουφίζουν από το άγχος και σας βο-
ηθούν να χαλαρώσετε. Οι διακυμάνσεις στην ανισόπεδη 
επιφάνεια χαρίζουν άνεση & ευεξία κάνοντας απαλό μασάζ 
στο σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

• AIR FOAM ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ: Ένα υλικό υψηλής αντοχής 
και ποιότητας. Είναι ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα ώστε 
να προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.

• ΒΑΤΑ 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ ALOE VERA: Το ύφασμα jersey “ALOE VERA” είναι 
φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει  δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας. 

• ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 2 ΟΨΕΩΝ, ΜΑΛΑΚΟ-ΜΕΤΡΙΟ
• ΥΨΟΣ: 20εκ. (+/-1)
• ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΧΡΟΝIA
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3



CALMNESS MASSAGE ORTHOPEDIC

• ΥΦΑΣΜΑ TENCEL: Νέο ύφασμα tencel, 100% φυσικό προϊ-
όν. Πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατα ανεπτυγμένη ίνα η 
οποία σε αντίθεση με πολυεστέρα ή νάιλον, δεν είναι κατα-
σκευασμένο από ένα πλήρως συνθετικό πολυμερές, αλλά 
από κυτταρίνη που προέρχεται από ξύλο. Επομένως, τα 
υφάσματα που κατασκευάζονται με σύντομες ίνες Tencel 
είναι παρόμοια με το βαμβάκι όπου δίνουν στο ύφασμα μια 
απαλή και μεταξένια αίσθηση.

• FOAM MASSAGE ORTHOPEDIC 8εκ.: Ο αφρός μασάζ έχει 
πολλές εγκοπές που σας ανακουφίζουν από το άγχος και 
σας βοηθούν να χαλαρώσετε. Οι διακυμάνσεις στην ανισό-
πεδη επιφάνεια χαρίζουν άνεση & ευεξία κάνοντας απαλό 
μασάζ στο σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

• AIR FOAM ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ: Ένα υλικό υψηλής αντοχής 
και ποιότητας. Είναι ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα ώστε 
να προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.

• ΒΑΤΑ 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ ALOE VERA: Το ύφασμα jersey “ALOE VERA” είναι 
φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει  δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας. 

• ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 2 ΟΨΕΩΝ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ-ΜΕΤΡΙΟ
• ΥΨΟΣ 20εκ. (+/-1)
• ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΧΡΟΝIA
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2



RELAX ORTHOPEDIC

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ΚΕΤΣΕΣ ΕΓΡΩΜΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από 
πεπιεσμένες συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία 
αποστείρωσης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Είναι ένα υγιεινό και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προ-
στατευτικό μεταξύ των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών 
του στρώματος.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ BONNELL 108m2: Το κλασικό τελάρο 
ελατήριων φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι 
δίνει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα στα στρώματα και εξα-
σφαλίζει τη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 

στρώματος.
•ΚΕΤΣΕΣ ΕΓΡΩΜΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από 

πεπιεσμένες συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία 
αποστείρωσης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Είναι ένα υγιεινό και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προ-
στατευτικό μεταξύ των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών 
του στρώματος.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

  
•4 ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,30 & ΕΠΑΝΩ 
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (Μέτριας σκληρότητας)
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 1
•ΥΨΟΣ 19εκ.(+/-1εκ.)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ



WHITE RELAX ORTHOPEDIC

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ΚΕΤΣΕΣ ΛΕΥΚΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πε-
πιεσμένο βαμβάκι, υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστείρω-
σης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Ένα υγιεινό 
και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό μεταξύ 
των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώματος.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ BONNELL 108m2: Το κλασικό τελάρο 
ελατήριων φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι 
δίνει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα στα στρώματα και εξα-
σφαλίζει τη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 

στρώματος.
•ΚΕΤΣΕΣ ΛΕΥΚΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πε-

πιεσμένο βαμβάκι, υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστείρω-
σης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Ένα υγιεινό 
και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό μεταξύ 
των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώματος.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση. 

•4 ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,30 & ΕΠΑΝΩ 
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (Μέτριας σκληρότητας)
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 1
•ΥΨΟΣ 19εκ.(+/-1εκ.)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ



RELAX ANATOMIC

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.  

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•ΚΕΤΣΕΣ ΕΓΡΩΜΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από 
πεπιεσμένες συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία 
αποστείρωσης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Είναι ένα υγιεινό και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προ-
στατευτικό μεταξύ των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών 
του στρώματος.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ BONNELL 108m2: Το κλασικό τελάρο 
ελατήριων φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι 
δίνει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα στα στρώματα και εξα-
σφαλίζει τη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 

στρώματος.
•ΚΕΤΣΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από 

πεπιεσμένες συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία 
αποστείρωσης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Είναι ένα υγιεινό και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προ-
στατευτικό μεταξύ των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών 
του στρώματος.

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.   

•ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,30 & ΕΠΑΝΩ 
•2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (Μέτριας σκληρότητας)
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2
•ΥΨΟΣ 20εκ.(+/-1εκ.)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ



ANTISTRESS ORTHOPEDIC

•ΥΦΑΣΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ANTISTRESS COMFORT: Το ύφασμα 
αυτό έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες λόγω της βαμβακερής 
του σύνθεσης επιτρέπει τον σωστό αερισμό του στρώμα-
τος. Εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο εσωτε-
ρικό του.

•ΒΑΤΑ 200gr: ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 
ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ. Υλικό μεγάλης ελα-
στικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητα 
και την ευκαμψία του .Είναι υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. 
Λόγω του σωστού αερισμού του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη 
μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•ΚΕΤΣΕΣ ΛΕΥΚΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από 
πεπιεσμένο βαμβάκι. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστεί-
ρωσης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα 
υγιεινό και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό 
μεταξύ των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώ-
ματος.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ BONNELL 108/Μ2: Το κλασικό ελατήριο 
φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι δίνει μεγά-
λη αντοχή και ελαστικότητα στα στρώματα. Το ορθοπεδικό 
στρώμα το έχει ως βάση με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει τη 
σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 

στρώματος.
•ΚΕΤΣΕΣ ΛΕΥΚΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από 

πεπιεσμένο βαμβάκι. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστεί-
ρωσης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα 
υγιεινό και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό 
μεταξύ των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώ-
ματος.

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ΒΑΤΑ 200gr: ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 
ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ. Υλικό μεγάλης ελα-
στικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητα 
και την ευκαμψία του .Είναι υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. 
Λόγω του σωστού αερισμού του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη 
μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ANTISTRESS COMFORT: Το ύφασμα 
αυτό έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες λόγω της βαμβακερής 
του σύνθεσης επιτρέπει τον σωστό αερισμό του στρώμα-
τος. Εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο εσωτε-
ρικό του.

•4 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
•4 ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ 
•ΥΨΟΣ 21εκ. (+/-1)
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (Σκληρό)
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2
•3 ΧΡΟΝIA ΕΓΓΥΗΣΗ



ANTISTRESS COCONUT ANATOMIC

•ΥΦΑΣΜΑ ANTISTRESS COMFORT: Το ύφασμα αυτό έχει αντι-
βακτηριακές ιδιότητες λόγω της βαμβακερής του σύνθεσης. 
Επιτρέπει τον σωστό αερισμό του στρώματος και εμποδίζει 
την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο εσωτερικό του.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•AIR FOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ: Φυσικό προϊόν το οποίο προέρχεται από 
τις ίνες του εξωτερικού φλοιού της καρύδας. Τοποθετείται 
ακριβώς πάνω από τα ελατήρια, δημιουργώντας έτσι μια 
προστατευτική στρώση για τα υπόλοιπα υλικά. Ταυτόχρονα 
επιτρέπει τον σωστό αερισμό του εσωτερικού των στρωμά-
των.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ BONNELL 108m2: Το κλασικό τελάρο 
ελατήριων φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι , 
δίνει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα στα στρώματα και εξα-
σφαλίζει τη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 

στρώματος.
•ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ: Φυσικό προϊόν το οποίο προέρχεται από 

τις ίνες του εξωτερικού φλοιού της καρύδας. Τοποθετείται 
ακριβώς πάνω από τα ελατήρια, δημιουργώντας έτσι μια 
προστατευτική στρώση για τα υπόλοιπα υλικά. Ταυτόχρονα 
επιτρέπει τον σωστό αερισμό του εσωτερικού των στρωμά-
των.

•AIR FOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανά

•ΥΦΑΣΜΑ ANTISTRESS COMFORT: Το ύφασμα αυτό έχει αντι-
βακτηριακές ιδιότητες λόγω της βαμβακερής του σύνθεσης. 
Επιτρέπει τον σωστό αερισμό του στρώματος και εμποδίζει 
την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο εσωτερικό του.

•ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ: 4
•ΦΕΡΜΟΥΑΡ
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: Ανατομικό μέτριας σκληρότητας
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3
•ΥΨΟΣ: 25εκ.(+/-1εκ.)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ



ANTISTRESS ANATOMIC

•ΥΦΑΣΜΑ ANTISTRESS COMFORT: Το ύφασμα αυτό έχει αντι-
βακτηριακές ιδιότητες λόγω της βαμβακερής του σύνθεσης. 
Επιτρέπει τον σωστό αερισμό του στρώματος και εμποδίζει 
την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο εσωτερικό του.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•AIR FOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•ΚΕΤΣΕΣ ΛΕΥΚΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από 
πεπιεσμένο βαμβάκι. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστεί-
ρωσης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα 
υγιεινό και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό 
μεταξύ των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώ-
ματος.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ BONNELL 108m2: Το κλασικό τελάρο 
ελατήριων φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι, 
δίνει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα στα στρώματα και εξα-
σφαλίζει τη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 

στρώματος.
•ΚΕΤΣΕΣ ΛΕΥΚΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από 

πεπιεσμένο βαμβάκι. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστεί-
ρωσης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα 
υγιεινό και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό 
μεταξύ των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώ-
ματος.

•AIR FOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ ANTISTRESS COMFORT: Το ύφασμα αυτό έχει αντι-
βακτηριακές ιδιότητες λόγω της βαμβακερής του σύνθεσης. 
Επιτρέπει τον σωστό αερισμό του στρώματος και εμποδίζει 
την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο εσωτερικό του.

•ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ 4
•ΦΕΡΜΟΥΑΡ
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ανατομικό μέτριας σκληρότητας
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3
•ΥΨΟΣ 25εκ.(+/-1εκ.)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ



ACTIVE ΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑ

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “ LAMINATE ” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•AIR FOAM: 4εκ. στη μια όψη. Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντο-
χής και ποιότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυ-
κνότητα προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•ΚΕΤΣΕΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πεπιεσμένες 
συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστείρωσης 
και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα υγιεινό 
και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό μεταξύ 
των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώματος.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ BONNELL: 108m2 Το κλασικό τελάρο 
ελατήριων φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι 
δίνει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα στα στρώματα και εξα-
σφαλίζει τη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-

ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 
στρώματος.

•ΚΕΤΣΕΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πεπιεσμένες 
συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστείρωσης 
και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα υγιεινό 
και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό μεταξύ 
των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώματος.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση. 

•ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ 2
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ! 
  1η ΟΨΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ & 2η ΟΨΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 
  ΜΙΑ ΟΨΗ 3 ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΨΗ 1
•ΥΨΟΣ 24εκ.(+/-1εκ.)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ



RELAX ANATOMIC SIZAL

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.  

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•SIZAL: Το Σιζάλ με το βοτανικό όνομα Αγαύη η σιζαλανή είναι 
ένα είδος αγαύης που προέρχεται από το νότιο Μεξικό. Πα-
ράγει μια σκληρή ίνα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
διαφόρων προϊόντων. Φυσικό προϊόν. Τοποθετείται ακριβώς 
πάνω από τα ελατήρια, δημιουργώντας έτσι μια προστατευ-
τική στρώση για τα υπόλοιπα υλικά. Ταυτόχρονα επιτρέπει 
τον σωστό αερισμό του εσωτερικού των στρωμάτων.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ BONNELL108m2: Το κλασικό τελάρο ελα-
τήριων φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι δίνει 
μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα στα στρώματα και εξασφα-
λίζει τη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 
στρώματος.

•SIZAL: Το Σιζάλ με το βοτανικό όνομα Αγαύη η σιζαλανή είναι 
ένα είδος αγαύης που προέρχεται από το νότιο Μεξικό. Πα-
ράγει μια σκληρή ίνα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
διαφόρων προϊόντων. Φυσικό προϊόν. Τοποθετείται ακριβώς 
πάνω από τα ελατήρια, δημιουργώντας έτσι μια προστατευ-
τική στρώση για τα υπόλοιπα υλικά. Ταυτόχρονα επιτρέπει 
τον σωστό αερισμό του εσωτερικού των στρωμάτων.

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.   

•4 ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,30 & ΕΠΑΝΩ 
•2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 
  (Μέτριας σκληρότητας)
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2
•ΥΨΟΣ 20εκ.(+/-1εκ.)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ



TENCEL ALOE VERA ANATOMIC

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ: Το ύφασμα jersey “ALOE VERA” είναι φι-
λικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση.

•BATA 200gr.: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας. 
Έχει την δυνατότητα να παίρνει το σχήμα από την ανατομία 
του σώματος. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνό-
τητα. Προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•ΚΕΤΣΕΣ  ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πεπιεσμένες 
συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστείρωσης 
και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα υγιεινό 
και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό μεταξύ 
των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώματος.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ BONNELL 108m2: Το κλασικό τελάρο 
ελατήριων φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι 
δίνει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα στα στρώματα και εξα-
σφαλίζει τη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμακι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 

στρώματος.
•ΚΕΤΣΕΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πεπιεσμένες 

συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστείρωσης 
και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα υγιεινό 
και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό μεταξύ 
των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώματος.

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας. 
Έχει την δυνατότητα να παίρνει το σχήμα από την ανατομία 
του σώματος. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνό-
τητα. Προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr.: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ: Το ύφασμα jersey “ALOE VERA” είναι φι-
λικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση.

•2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
•4 ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,30 & ΕΠΑΝΩ 
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ (Μέτριας σκληρότητας)
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5):3
•ΥΨΟΣ 21εκ. (+/-1)
•2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



TENCEL ALOE VERA ORTHOPEDIC

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ: Το ύφασμα jersey “ALOE VERA” είναι φι-
λικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ΚΕΤΣΕΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πεπιεσμένες 
συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστείρωσης 
και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα υγιεινό 
και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό μεταξύ 
των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώματος.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ BONNELL 108m2: Το κλασικό τελάρο 
ελατήριων φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι 
δίνει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα στα στρώματα και εξα-
σφαλίζει τη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 

στρώματος.
•ΚΕΤΣΕΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πεπιεσμένες 

συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστείρωσης 
και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα υγιεινό 
και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό μεταξύ 
των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώματος.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ: Το ύφασμα jersey “ALOE VERA” είναι φι-
λικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση.

•4 ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,30 & ΕΠΑΝΩ 
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (Μέτριας σκληρότητας)
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2
•ΥΨΟΣ 19εκ. (+/-1)
•1 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



HORIZON SPRING LATEX

•ΥΦΑΣΜΑ 100% COTTON: Το ύφασμα αυτό έχει αντιβακτηρια-
κές ιδιότητες λόγω της βαμβακερής του σύνθεσης επιτρέπει 
τον σωστό αερισμό του στρώματος. Εμποδίζει την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών στο εσωτερικό του.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.  

•LATEX 4εκ. (Από τη μια πλευρά): Υλικό το οποίο προέρχεται 
από επεξεργασία του εκχυλίσματος του καουτσουκόδεντρου. 
Έχει την ιδιότητα να “αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των 
κυψελών που έχει, επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του 
στρώματος. Το latex είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλ-
λεργικό, αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει 
απόλυτη ευεξία και χαλάρωση. Το φυσικό latex “αναπνέει” 
και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του 
σώματος και να κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και 
δροσερό το καλοκαίρι.

•ΚΕΤΣΕΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πεπιεσμένες 
συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστείρωσης 
και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα υγιεινό 
και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό μεταξύ 
των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώματος.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ BONNELL 108m2: Το κλασικό τελάρο 
ελατήριων φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι 
δίνει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα στα στρώματα και εξα-
σφαλίζει τη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 
στρώματος.

•ΚΕΤΣΕΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πεπιεσμένες 
συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστείρωσης 
και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα υγιεινό 
και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό μεταξύ 
των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώματος.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.  

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας. 
Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προσφέρει 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ 100% COTTON: Το ύφασμα αυτό έχει αντιβακτηρια-
κές ιδιότητες λόγω της βαμβακερής του σύνθεσης επιτρέπει 
τον σωστό αερισμό του στρώματος. Εμποδίζει την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών στο εσωτερικό του.

•ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ 4
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: Δυο όψεων!!! 
  1) ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ  2) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): ΜΙΑ ΟΨΗ 3, ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΟΨΗ 1
•ΥΨΟΣ 30εκ. (+/-1εκ.)
•5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



DREAMER MINI BONNELL

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•BATA 300gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ΒΑΤΑ 200gr.: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•AIR FOAM 2εκ. από τη κάθε πλευρά. Το υλικό αυτό είναι υψη-
λής αντοχής και ποιότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαι-
ρετική πυκνότητα προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 
στήριξη.

•ΚΕΤΣΕΣ ΛΕΥΚΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πε-
πιεσμένες συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία απο-
στείρωσης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι 
ένα υγιεινό και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστα-
τευτικό μεταξύ των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του 
στρώματος.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ MINI BONNELL (268 ελατήρια ανά τετρα-
γωνικό): Τελάρο ελατήριων φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανο-
ξείδωτο ατσάλι δίνει μεγάλη αντοχή στα στρώματα. Τα ελα-
τήρια Mini bonnell έχουν μικρότερη διάμετρο από τα κλασικά 
Bonnell με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερη εφαρμογή στο 
σώμα και ελαστικότητα. 

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα το μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 

στρώματος.
•ΚΕΤΣΕΣ ΛΕΥΚΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πε-

πιεσμένες συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία απο-
στείρωσης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι 
ένα υγιεινό και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστα-
τευτικό μεταξύ των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του 
στρώματος.

•AIR FOAM 2εκ. από τη κάθε πλευρά. Το υλικό αυτό είναι υψη-
λής αντοχής και ποιότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαι-
ρετική πυκνότητα προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 
στήριξη.

•ΒΑΤΑ 200gr.: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•BATA 300gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•6 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
•ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,30 & ΕΠΑΝΩ 
•ΦΕΡΜΟΥΑΡ
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ (Μέτριας σκληρότητας)
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2
•ΥΨΟΣ 25εκ. (+/-1)
•10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ISLAND ANATOMIC

• ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “ LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.  

• BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. 

Είναι υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερι-
σμού του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• AIRFOAM. Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

• ΚΕΤΣΕΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πεπιεσμένες 
συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστείρωσης 
και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα υγιεινό 
και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό μεταξύ 
των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώματος.

• ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ  BONNELL: 108 ελατήρια ανά τετραγωνι-
κό. Το κλασικό τελάρο ελατήριων φτιαγμένο από ευρωπαϊκό 
ανοξείδωτο ατσάλι δίνει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα στα 
στρώματα και εξασφαλίζει τη σωστή στήριξη της σπονδυλι-
κής στήλης.

• ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-

ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 
στρώματος.

• ΚΕΤΣΕΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr: Είναι ένα προϊόν από πεπιεσμένες 
συνθετικές ίνες. Υφίσταται ειδική επεξεργασία αποστείρωσης 
και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα υγιεινό 
και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστατευτικό μεταξύ 
των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του στρώματος.

• AIRFOAM. Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. 

 Είναι υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αε-
ρισμού του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “ LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.  

• ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ (Μέτριας σκληρότητας)
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2
• ΥΨΟΣ 26εκ. (+/-1)
• 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



UNBEND ORTHOPEDIC

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων που περιέχουν ALOE VERA τα ενυδατώνει δίνοντας 
τους πιο μαλακή υφή με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε 
μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας.

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Χρη-
σιμοποιείται σε στρώματα στα οποία προσφέρει μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα και στήριξη.

•ΒΑΤΑ 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•COCOSIZAL: Το Κοκοσιζάλ με το βοτανικό όνομα Αγαύη η 
σιζαλανή είναι ένα είδος αγαύης που προέρχεται από το νό-
τιο Μεξικό. Παράγει μια σκληρή ίνα που χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή διαφόρων προϊόντων. Φυσικό προϊόν. Το-
ποθετείται ακριβώς πάνω από τα ελατήρια, δημιουργώντας 
έτσι μια προστατευτική στρώση για τα υπόλοιπα υλικά.Ταυ-
τόχρονα επιτρέπει τον σωστό αερισμό του εσωτερικού των 
στρωμάτων.

•ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ BONNELL 108/Μ2: Το κλασικό ελατήριο 
φτιαγμένο από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι δίνει μεγά-
λη αντοχή και ελαστικότητα στα στρώματα. Το ορθοπεδικό 
στρώμα το έχει ως βάση με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει τη 
σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια Bonnell ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 

στρώματος.
•COCOSIZAL: Το Κοκοσιζάλ με το βοτανικό όνομα Αγαύη η 

σιζαλανή είναι ένα είδος αγαύης που προέρχεται από το νό-
τιο Μεξικό. Παράγει μια σκληρή ίνα που χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή διαφόρων προϊόντων. Φυσικό προϊόν. Το-
ποθετείται ακριβώς πάνω από τα ελατήρια, δημιουργώντας 
έτσι μια προστατευτική στρώση για τα υπόλοιπα υλικά. Ταυ-
τόχρονα επιτρέπει τον σωστό αερισμό του εσωτερικού των 
στρωμάτων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ΒΑΤΑ 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Χρη-
σιμοποιείται σε στρώματα στα οποία προσφέρει μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα και στήριξη.

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων που περιέχουν ALOE VERA τα ενυδατώνει δίνοντας 
τους πιο μαλακή υφή με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε 
μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας.

•4 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
•4 ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,30 ΚΑΙ ΕΠΑΝΩ
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜETPIO 
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3
•ΥΨΟΣ 22εκ. (+/-1)
•1 ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ



• ΥΦΑΣΜΑ: Laminate 
• *BATA 300gr Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-

κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. 
 Είναι υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αε-

ρισμού του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.
• *NON WOOVEN
• *ΚΕΤΣΕΣ  ΛΕΥΚΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr Είναι ένα προϊόν από πε-

πιεσμένες συνθετικές ίνες. Yφίσταται ειδική επεξεργασία απο-
στείρωσης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι 
ένα υγιεινό και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστα-
τευτικό μεταξύ των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του 
στρώματος.

• ΒΑΤΑ 200gr. AIRFOAM Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής 
και ποιότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυ-
κνότητα. Προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

• *ΤΕΛΑΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ MINI BONNELL 268 ελατήρια ανά τετρα-
γωνικό. Το κλασικό τελάρο ελατήριων φτιαγμένο από ευρω-
παϊκό ανοξείδωτο ατσάλι δίνει μεγάλη αντοχή και ελαστικό-
τητα στα στρώματα και εξασφαλίζει τη σωστή στήριξη της 
σπονδυλικής στήλης.

• *ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Διασφαλίζει τη 
σταθερότητα των ελατηρίων.

• *ΚΕΤΣΕΣ  ΛΕΥΚΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ 1200gr Είναι ένα προϊόν από πε-
πιεσμένες συνθετικές ίνες. Yφίσταται ειδική επεξεργασία απο-
στείρωσης και σκλήρυνσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι 
ένα υγιεινό και ανθεκτικό υλικό που λειτουργεί ως προστα-
τευτικό μεταξύ των ελατηρίων και των υπόλοιπων υλικών του 
στρώματος.

• ΒΑΤΑ 200gr. AIRFOAM Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής 
και ποιότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυ-
κνότητα. Προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

• *NON WOOVEN
• ΒΑΤΑ 200gr. AIRFOAM Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής 

και ποιότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυ-
κνότητα. Προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•ΥΦΑΣΜΑ: Laminate 
• 6 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
• *ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,30 & ΕΠΑΝΩ 
• ΦΕΡΜΟΥΑΡ
• *ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ (Μέτριας σκληρότητας)
• ΥΨΟΣ 20εκ. (+/-1)
• 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

WHITE SILK



ROSE POCKET

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη
αίσθηση απαλότητας.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό.
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.

•AIR FOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•ΤΕΛΑΡΟ POCKET 20εκ. ύψος: 550 ελατήρια στη διάσταση
στρώματος 160Χ200.Τα ανεξάρτητα ελατήρια είναι η εξέλιξη
των παραδοσιακών ελατηρίων. Όλα τα ελατήρια λειτουρ-
γούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, έτσι ώστε το στρώμα
να προσαρμόζεται τέλεια στο σχήμα του σώματος, δημιουρ-
γώντας ανατομική υποστήριξη. Άριστες ορθοπεδικές ιδιότη-
τες και κατά τη διάρκεια του ύπνου δυο ατόμων.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα
ελατήρια POCKET ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του
στρώματος.

•ΚΟΛΟΝΕΣ FOAM ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΛΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟ-
ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

•ΥΦΑΣΜΑ ΦΑΣΑΣ 100%: Βαμβακερό έγχρωμο. Το ύφασμα
αυτό έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες λόγω της βαμβακερής
του σύνθεσης επιτρέπει τον σωστό αερισμό του στρώμα-
τος. Εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο εσωτε-
ρικό του.

•AIR FOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με εξαιρετική πυκνότητα προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό.
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη
αίσθηση απαλότητας.

•ΧΕΡΟΥΛΙΑ
•6 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ
•ΠΛΑΪΝΕΣ ΚΟΛΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
•ΥΨΟΣ 25εκ.(+/-1εκ.)
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: Ανατομικό μέτριας σκληρότητας προς

μαλακό
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3
•ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΕΤΟΣ



LILY POCKET LATEX MEMORY

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ GRAY LINES: Το ύφασμα “GRAY LINES” 
είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βε-
λούδινη υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξεργασία 
των υφασμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει δίνοντας τους 
πιο μαλακή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια 
υπέροχη αίσθηση απαλότητας.

•BATA 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•MEMORY: Έχει την μοναδική ιδιότητα να αντιδρά ανάλογα με 
το βαθμό πίεσης που δέχεται από τα σώματα κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου και να προσαρμόζεται ανάλογα, αγκαλιάζο-
ντας όλες τις καμπύλες του σώματος. Επιπλέον απορροφά 
100% την υγρασία και έτσι δίνει την καλύτερη δυνατόν εφί-
δρωση. Με τον ειδικό αφροελαστικό πυρήνα που διαθέτει, 
προσφέρει τέλεια στήριξη χωρίς να δημιουργεί σημεία πίεσης 
στο σώμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη κυκλο-
φορία του αίματος. Αναγνωρίζει το σχήμα του σώματος και 
προσαρμόζεται ανάλογα, παρέχοντας την καλύτερη στήρι-
ξη στην σπονδυλική στήλη. Τα στρώματα τα οποία παρά-
γονται από Viscoelastic–Memory αφρό θεωρούνται από τα 
πιο ανατομικά προϊόντα.

•LATEX: Yλικό το οποίο προέρχεται από επεξεργασία του εκ-
χυλίσματος του καουτσουκόδεντρου. Έχει την ιδιότητα να 
“αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, 
επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώματος. Το 
latex είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλλεργικό, αντιμι-
κροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει απόλυτη ευεξία 
και χαλάρωση. Το φυσικό latex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του σώματος και να 
κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το κα-
λοκαίρι. 

•AIR FOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά πυκνό προσφέρει μεγάλη ανθεκτικότητα 
και στήριξη.

•ΤΕΛΑΡΟ POCKET: Τα ανεξάρτητα ελατήρια είναι η εξέλιξη των 
παραδοσιακών ελατηρίων. Όλα τα ελατήρια λειτουργούν 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, έτσι ώστε το στρώμα να 

προσαρμόζεται τέλεια στο σχήμα του σώματος, δημιουργώ-
ντας ανατομική υποστήριξη.

•ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το λαμάκι στα 
ελατήρια POCKET ενισχύει την αντοχή του τελάρου και το 
στρώμα δεν χάνει την φόρμα του μακροχρόνια. Έχει την ιδι-
ότητα να δημιουργεί μια δυναμική ενίσχυση περιμετρικά του 
στρώματος.

•AIR FOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά πυκνό προσφέρει μεγάλη ανθεκτικότητα 
και στήριξη.

•LATEX: Yλικό το οποίο προέρχεται από επεξεργασία του εκ-
χυλίσματος του καουτσουκόδεντρου. Έχει την ιδιότητα να 
“αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, 
επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώματος. Το 
latex είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλλεργικό, αντιμι-
κροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει απόλυτη ευεξία 
και χαλάρωση. Το φυσικό latex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του σώματος και να 
κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το κα-
λοκαίρι. 

•MEMORY: Έχει την μοναδική ιδιότητα να αντιδρά ανάλογα με 
το βαθμό πίεσης που δέχεται από τα σώματα κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου και να προσαρμόζεται ανάλογα, αγκαλιάζο-
ντας όλες τις καμπύλες του σώματος. Επιπλέον απορροφά 
100% την υγρασία και έτσι δίνει την καλύτερη δυνατόν εφί-
δρωση. Με τον ειδικό αφροελαστικό πυρήνα που διαθέτει, 
προσφέρει τέλεια στήριξη χωρίς να δημιουργεί σημεία πίεσης 
στο σώμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη κυκλο-
φορία του αίματος. Αναγνωρίζει το σχήμα του σώματος και 
προσαρμόζεται ανάλογα, παρέχοντας την καλύτερη στήρι-
ξη στην σπονδυλική στήλη. Τα στρώματα τα οποία παρά-
γονται από Viscoelastic–Memory αφρό θεωρούνται από τα 
πιο ανατομικά προϊόντα.

•ΠΛΑΪΝΕΣ ΚΟΛΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
•ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ 2
•ΦΕΡΜΟΥΑΡ
•ΧΕΡΟΥΛΙΑ 4
•ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟ
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3
•ΥΨΟΣ 35εκ.(+/-1εκ.)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ



SAPPHIRE TOP FOAM

Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο... Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμίζει 
την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα διπλώνοντας το.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “ LAMINATE ” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη. Έχει την ιδιότη-
τα να “αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. 

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΜETPIO
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2
•ΥΨΟΣ 6 εκ. (+/-1)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ



RUBY ERGOLATEX TOP

Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο... Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμίζει 
την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα διπλώνοντας το.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “ LAMINATE ” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ERGOLATEX: Το Ergolatex είναι από τη φύση του ένα υλικό 
υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προ-

σφέρει απόλυτη ευεξία και χαλάρωση. Έχει την ιδιότητα να 
“αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, 
επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώματος. Το 
ergolatex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετα-
κινεί την υγρασία του σώματος και να κρατάει τον άνθρωπο 
ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. 

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΜΑΛΑΚΟ
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3
•ΥΨΟΣ 6εκ. (+/-1)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ



EMERALD LATEX TOP

Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο... Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμίζει 
την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα διπλώνοντας το.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•LATEX: Υλικό το οποίο προέρχεται από επεξεργασία του εκ-
χυλίσματος του καουτσουκόδεντρου. Έχει την ιδιότητα να 
“αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, 

επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώματος. Το 
latex είναι από τη φύση του ένα υλικό υποαλλεργικό, αντιμι-
κροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προσφέρει απόλυτη ευεξία 
και χαλάρωση. Το φυσικό latex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μετακινεί την υγρασία του σώματος και να 
κρατάει τον άνθρωπο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το κα-
λοκαίρι.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΜΑΛΑΚΟ
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 4
•ΥΨΟΣ 6εκ. (+/-1)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ



MEMORY TOP

Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο... Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμίζει 
την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας  χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα διπλώνοντας το.

• ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “ LAMINATE ” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

• ΒΑΤΑ 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• AIRFOAM MEMORY: Το Memory Foam αγκαλιάζει το σώμα 
ανταποκρινόμενο στη θερμότητα και την πίεση, κατανέμο-

ντας ομοιόμορφα το σωματικό βάρος. Στη συνέχεια επιστρέ-
φει στο αρχικό του σχήμα αφού αφαιρέσετε την πίεση. Το 
Memory foam προσαρμόζεται προοδευτικά στις καμπύλες 
του σώματος μας, ανιχνεύοντας την θερμότητα του, εξα-
σφαλίζοντας μοναδική αίσθηση αναζωογόνησης και χαλά-
ρωσης των μυών μας. Ανωστρώμα μεγάλης ελαστικότητας.  

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• ΒΑΤΑ 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “ LAMINATE ” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΜΑΛΑΚΟ 
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 4
• ΥΨΟΣ:6 εκ. (+/-1)
• ΕΓΓΥΗΣΗ:1 ΧΡΟΝΟ



SAPPHIRE TOP FOAM PLUS

Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο... Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμίζει 
την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα διπλώνοντας το.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “ LAMINATE ” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη. Έχει την ιδιότη-
τα να “αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. 

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. •ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το 
οποίο χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία 
του. Είναι υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού 
αερισμού του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟ
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2
•ΥΨΟΣ 10εκ. (+/-1)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ



RUBY ERGOLATEX TOP PLUS

Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο... Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμίζει 
την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα διπλώνοντας το.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ERGOLATEX: Το Ergolatex είναι από τη φύση του ένα υλικό 
υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προ-

σφέρει απόλυτη ευεξία και χαλάρωση. Έχει την ιδιότητα να 
“αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, 
επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώματος. Το 
ergolatex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετα-
κινεί την υγρασία του σώματος και να κρατάει τον άνθρωπο 
ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. 

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE: Το ύφασμα “LAMINATE” είναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη υφή 
και δίνει απαλή αίσθηση.

•ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟ
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3
•ΥΨΟΣ 10εκ. (+/-1)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ



OCEAN CRYSTAL TOP FOAM

Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο... Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμίζει 
την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα διπλώνοντας το.

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ: ZERSEY “DIAMOND” Υλικό μεγάλης ελα-
στικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητα 
και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. 
Λόγω του σωστού αερισμού του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη 
μικροβίων.

•ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη. Έχει την ιδιότη-
τα να “αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. 

•NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

•ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΥΦΑΣΜΑ: ZERSEY “DIAMOND” Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, 
το οποίο χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμ-
ψία του. Είναι υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σω-
στού αερισμού του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

•ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΜETPIO
•ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3
•ΥΨΟΣ 10εκ. (+/-1)
•ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ



Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο... Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμίζει 
την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας  χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα διπλώνοντας το.

•ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Το ύφασμα jersey “ALOE 
VERA” είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Έχει βελούδινη υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξερ-
γασία των υφασμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει  δίνοντας 
τους πιο μαλακή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε 
μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας. 

• ΒΑΤΑ Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.

• AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη. Έχει την ιδιότη-
τα να “αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. 

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• ΒΑΤΑ Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Το ύφασμα jersey “ALOE 
VERA” είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Έχει βελούδινη υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξερ-
γασία των υφασμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει  δίνοντας 
τους πιο μαλακή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε 
μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας. 

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΜETPIO
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2
• ΥΨΟΣ 6 εκ. (+/-1)
• ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ

SAPPHIRE TOP ALOE VERA



Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο... Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμίζει 
την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας  χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα διπλώνοντας το.

• ΥΦΑΣΜΑ 
• ΒΑΤΑ Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 

για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• ERGOLATEX: Το Ergolatex είναι από τη φύση του ένα υλικό 
υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προ-

σφέρει απόλυτη ευεξία και χαλάρωση. Έχει την ιδιότητα να 
“αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, 
επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώματος. Το 
ergolatex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετα-
κινεί την υγρασία του σώματος και να κρατάει τον άνθρωπο 
ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. 

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• ΒΑΤΑ Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ 

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΜΑΛΑΚΟ
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3
• ΥΨΟΣ 6εκ. (+/-1)
• ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ

RUBY TOP ALOE VERA 



SAPPHIRE TOP ALOE VERA PLUS

Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο... Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμίζει 
την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας  χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα διπλώνοντας το.

• ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Το ύφασμα jersey “ALOE 
VERA” είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Έχει βελούδινη υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξερ-
γασία των υφασμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει  δίνοντας 
τους πιο μαλακή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε 
μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας. 

• ΒΑΤΑ Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• AIRFOAM: Το υλικό αυτό είναι υψηλής αντοχής και ποιότη-
τας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετική πυκνότητα. Προ-
σφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στήριξη. Έχει την ιδιότη-
τα να “αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. 

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ. 

• ΒΑΤΑ: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Το ύφασμα jersey “ALOE 
VERA” είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Έχει βελούδινη υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξερ-
γασία των υφασμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει  δίνοντας 
τους πιο μαλακή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε 
μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας. 

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΜETPIO
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2
• ΥΨΟΣ 9εκ. (+/-1)
• ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ



RUBY TOP ALOE VERA PLUS

Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο... Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμίζει 
την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας  χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα διπλώνοντας το.

• ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Το ύφασμα jersey “ALOE 
VERA” είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Έχει βελούδινη υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξερ-
γασία των υφασμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει  δίνοντας 
τους πιο μαλακή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε 
μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας. 

• ΒΑΤΑ Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.

• ERGOLATEX: Το Ergolatex είναι από τη φύση του ένα υλικό 
υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό ενώ προ-

σφέρει απόλυτη ευεξία και χαλάρωση. Έχει την ιδιότητα να 
“αγκαλιάζει” τέλεια το σώμα. Λόγω των κυψελών που έχει, 
επιτρέπει τον αερισμό του εσωτερικού του στρώματος. Το 
ergolatex “αναπνέει” και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετα-
κινεί την υγρασία του σώματος και να κρατάει τον άνθρωπο 
ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. 

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.

• ΒΑΤΑ Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι υγιεινό και 
απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού του δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ALOE VERA: Το ύφασμα jersey “ALOE 
VERA” είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Έχει βελούδινη υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξερ-
γασία των υφασμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει  δίνοντας 
τους πιο μαλακή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε 
μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας. 

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟ
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 3
• ΥΨΟΣ 9εκ. (+/-1)
• ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ



Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο... Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμίζει 
την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας  χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα.

• ΥΦΑΣΜΑ TENCEL: Νέο ύφασμα tencel, 100% φυσικό προϊ-
όν. Πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατα ανεπτυγμένη ίνα η 
οποία σε αντίθεση με πολυεστέρα ή νάιλον, δεν είναι κατα-
σκευασμένο από ένα πλήρως συνθετικό πολυμερές, αλλά 
από κυτταρίνη που προέρχεται από ξύλο. Επομένως, τα 
υφάσματα που κατασκευάζονται με σύντομες ίνες Tencel 
είναι παρόμοια με το βαμβάκι όπου δίνουν στο ύφασμα μια 
απαλή και μεταξένια αίσθηση.

• FOAM MASSAGE SOFT 8εκ. Ο αφρός μασάζ έχει πολλές εγκο-
πές που σας ανακουφίζουν από το άγχος και σας βοηθούν 
να χαλαρώσετε. Οι διακυμάνσεις στην ανισόπεδη επιφάνεια 

χαρίζουν άνεση & ευεξία κάνοντας απαλό μασάζ στο σώμα 
κατά τη διάρκεια του ύπνου.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.

• ΒΑΤΑ 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ ALOE VERA: Το ύφασμα jersey “ALOE VERA” είναι 
φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει  δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας. 

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΜΑΛΑΚΟ
• ΥΨΟΣ 9εκ. (+/-1)
• ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 4

MASSAGE SOFT TOP



MASSAGE ORTHOPEDIC TOP

Έχει συνδεθεί με αξεσουάρ στον ύπνο και όμως είναι κάτι πολύ 
περισσότερο...  Δημιουργεί μοναδική αίσθηση και αναβαθμί-
ζει την ποιότητα του ύπνου σας. Χρειάζεται μόνο να το βάλετε 
πάνω από το στρώμα σας. Ανώστρωμα μεγάλης ελαστικό-
τητας  χωρίς ελατήρια. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυ-
πους. Συμπληρώνει όλους τους τύπους στρωμάτων, προσθέ-
τοντας άνεση και τέλεια υποστήριξη. Είναι αρκετά ελαφρύ και 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα.

• ΥΦΑΣΜΑ TENCEL: Νέο ύφασμα tencel, 100% φυσικό προϊ-
όν. Πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατα ανεπτυγμένη ίνα η 
οποία σε αντίθεση με πολυεστέρα ή νάιλον, δεν είναι κατα-
σκευασμένο από ένα πλήρως συνθετικό πολυμερές, αλλά 
από κυτταρίνη που προέρχεται από ξύλο. Επομένως, τα 
υφάσματα που κατασκευάζονται με σύντομες ίνες Tencel 
είναι παρόμοια με το βαμβάκι όπου δίνουν στο ύφασμα μια 
απαλή και μεταξένια αίσθηση.

• FOAM MASSAGE ORTHOPEDIC 8εκ. Ο αφρός μασάζ έχει 
πολλές εγκοπές που σας ανακουφίζουν από το άγχος και 
σας βοηθούν να χαλαρώσετε. Οι διακυμάνσεις στην ανισό-

πεδη επιφάνεια χαρίζουν άνεση & ευεξία κάνοντας απαλό 
μασάζ στο σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

• NON WOOVEN: Είναι ύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό. 
Είναι ιδανικό για την συγκράτηση των υλικών των στρωμά-
των στο καπιτονέ.

• ΒΑΤΑ 200gr: Υλικό μεγάλης ελαστικότητας, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία του. Είναι 
υγιεινό και απόλυτα ανατομικό. Λόγω του σωστού αερισμού 
του δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

• ΥΦΑΣΜΑ ALOE VERA: Το ύφασμα jersey “ALOE VERA” είναι 
φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει βελούδινη 
υφή και δίνει απαλή αίσθηση. Η ειδική επεξεργασία των υφα-
σμάτων με aloe vera τα ενυδατώνει  δίνοντας τους πιο μαλα-
κή υφή, με αποτέλεσμα όταν κοιμάστε να έχετε μια υπέροχη 
αίσθηση απαλότητας. 

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΕΤΡΙΟ
• ΥΨΟΣ 9εκ. (+/-1)
• ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ
• ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (1 ΕΩΣ 5): 2



+30 694 72 00 464

Οδηγίες φροντίδας και όροι εγγύησης, στο website μας



Manufacturer of handmade mattresses

B
ST ROM

“ “Wake up full of energy


