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Μήπως ξυπνάτε καταπονημένοι;
Αν σας έχει τύχει να ξυπνάτε 

το πρωί, χωρίς διάθεση, 
πιασμένοι ή και κουρασμένοι, 
έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να 
οφείλεται στο στρώμα σας;

Ο ύπνος είναι
η κύρια πηγή ξεκούρασης

για τον οργανισμό μας!

ΜΗΠΩΣ Το ΣΤρΩΜα ΣαΣ 
είναί ακαΤαλλΗλο;
ΠΟτε ΠρεΠει νΑ ΑντικΑτΑστήσετε τΟ στρώΜΑ σΑσ:

•  Όταν έχει ξεπεράσει τα 8 χρόνια χρήσης. 
τα στρώματα δεν έχουν απεριόριστη 
διάρκεια ζωής. Για λόγους ορθοπεδικούς 
και πρωτίστως για λόγους υγιεινής, συνι-
στάται η αλλαγή τους κάθε 8 χρόνια.

• Όταν έχει βαθουλώματα ή εξογκώματα.

• Όταν ξυπνάτε με πόνους κάθε πρωί.

•  Όταν ξυπνάτε και αισθάνεστε πιο κουρα-
σμένοι από όταν πήγατε για ύπνο.

•  Όταν αισθάνεστε τον καναπέ πιο άνετο 
από το κρεβάτι σας.

ο ρολοΣ Του ΣΤρΩΜαΤοΣ 
ΣΤΗ ζΩΗ ΜαΣ
ΠΟτε ξεκΟυρΑζετΑι ΠρΑΓΜΑτικΑ τΟ σώΜΑ ΜΑσ:

Αν το στρώμα δεν προσαρμόζεται στην προ-
σωπική σας στάση, τότε μπορεί να αλλάξετε 
πλευρό μέχρι 50 φορές κατά την διάρκεια 
ενός 8ώρου ύπνου - δηλαδή περίπου κάθε 
10 λεπτά! 
Αυτό σημαίνει ότι οι μύες, αντί να ξεκουρά-
ζονται, συνεχίζουν να δουλεύουν, κάποιες 
περιοχές του σώματος υπερθερμαίνονται 
και πονάνε και έτσι το 1/3 κάθε 24ώρου που 
πρέπει να αφιερώνεται στη χαλάρωση και 
την ξεκούραση γίνεται σκέτη κούραση.

ΓνώριζΑτε Οτι:

κάθε άνθρωπος κοιμάται κατά μέσο όρο 7-8 
ώρες ημερησίως, δηλαδή συνολικά περίπου 
το 1/3 της ζωής του. 
ή καλή ποιότητα και υγιεινή του στρώματος 
είναι αυτά που μας εξασφαλίζουν τoν καλό 
ύπνο, την ξεκούραση και την χαλάρωση που 
όλοι χρειαζόμαστε. 
το καλό στρώμα είναι ο καθοριστικός 
παράγοντας για την απόλαυση του ύπνου.

ο υΠνοΣ

Ο ύπνος είναι η κύρια πηγή ξεκούρασης για 
τον οργανισμό μας και η τρίτη βασική ανάγκη 
του ανθρώπου. Ο ύπνος που ξεκουράζει, 
ο λεγόμενος βαθύς ύπνος, προκαλεί μείωση 
του αίματος στα αγγεία, ελάττωση κατά 
10 έως 30% της αρτηριακής πίεσης, της ανα-
πνοής και του μεταβολισμού. Με αυτόν τον 
τρόπο ο οργανισμός χαλαρώνει, ξεκουράζε-
ται και ανανεώνεται.
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1 Χειροποίητη κατασκευή 
προσαρμοσμένη πλήρως 
στις απαιτήσεις κάθε ατόμου.

ΠροσωΠική 
υΠοθεσή 3 Τιμή στρώματος που προκύπτει από 

την εσωτερική του σύνθεση και όχι 
από... την εξωτερική του εμφάνιση.

Τιμή
βιοΤεχνιας

6 Διαρκής αναζήτηση και εξέλιξη των 
προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του σήμερα. Κάθετι νέο μπαίνει στην 
παραγωγή αφού πρώτα δοκιμαστεί.

ΠιστοΠοιηση 
υλικών 8 Εγγύηση αποτελεί η 

παρουσία μας στο χώρο 
της στρωματοποιίας 
από το 1976.

Γνώση, εμπειρια, 
αναΓνώριση

2 Δειγματισμός του στρώματος πριν την πα-
ράδοση, για να εξακριβώσετε από κοντά, 
πού θα κοιμάστε για τα επόμενα χρόνια.

ΣχέΣη
έμπιΣτοΣύνηΣ

7 Μέσω του Τεστ Προσαρμογής που εφαρμό-
ζουμε και της συζήτησης με τον πελάτη, τον 
βοηθάμε να κάνει την ιδανικότερη επιλογή.

Το σΤρώμα
που μου Ταιριαζει

5 Πλενόμενα υφάσματα, μεγάλα 
φερμουάρ, απεριόριστες δυνατότη- 
τες συντήρησης και προστασίας 
του στρώματος.

Πλεονεκτημα 
υγιεινης

10 Τα προϊόντα μας αποτελούν την 
καλύτερη διαφήμιση για εμάς και 
στηριζόμενοι στην ποιότητα τους, 
περιμένουμε το θετικό σχόλιο σας.

Διαφήμισή από 
στόμα σε στόμα

4 Μεσογειακές προδιαγραφές και 
φυσικά υλικά για προστασία από τις 
υψηλές θερμοκρασίες της χώρας μας.

Ελληνικό 
πρόΪόν 

9 Βιοτεχνία στρωμάτων και όχι εμπόριο 
στρωμάτων. Το προϊόν απευθείας από 
τον κατασκευαστή.

ΑίσθημΑ
ευθυνησ

Στη Νέα Ζωή Strom ασχολούμαστε με το στρώμα και τον ύπνο εδώ και 40 χρόνια
Η βιοτεχνία μας μετρά εμπειρία από το 1976 και ειδικεύεται στην κατασκευή υψηλών προδιαγραφών προϊόντων ύπνου.

Η επιβράβευση των προσπαθειών μας είναι η καθιέρωση στην προτίμησή σας. Χάρη στην εμπιστοσύνη
που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια, αποτελούμε μία από τις μακροβιότερες και πιο αναγνωρίσιμες βιοτεχνίες της αγοράς.

Αξιοποιούμε τις τεχνικές γνώσεις μας και την εμπειρία τόσων ετών σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις
της σύγχρονης πραγματικότητας.

Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων μας, στα φυσικά υλικά και στη χειροποίητη κατασκευή
Διατηρούμε τον ίδιο ζήλο και επιμένουμε να καινοτομούμε, διατηρώντας τα στοιχεία εκείνα που μας έκαναν

και μας κάνουν να ξεχωρίζουμε! Δεσμευόμαστε πάντα για το καλύτερο, εγγυώμαστε για την αξιοπιστία
των προϊόντων ύπνου που προσφέρουμε και είμαστε διπλά στον πελάτη και μετά την πώληση του προϊόντος. 

Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που μας εμπιστεύεστε την ξεκούρασή σας και τον ύπνο σας τόσα χρόνια.

Σας ευχαριστούμε!
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pocket cLASSIc
Ανεξάρτητα ελατήρια κλασσικής διαμέτρου, 
τοποθετημένα σε θήκες, δεν μεταφέρουν 
την κίνηση και αγκαλιάζουν ιδανικά το σώμα. 
ή αναγνωρισμένη λύση ελατηρίων pocket.

pocket HIGH MIcRo
Πολυάριθμα ελατήρια σε micro διάμετρο 
με περισσότερες σπείρες για να προσ-
δώσουν ακόμη ακριβέστερη αντιγραφή 
στις καμπύλες του σώματος. 

pocket 7 ZoNeS
Ανεξάρτητα ελατήρια διαφορετικής πίεσης 
εναλλάσονται κατά μήκος του στρώματος και 
διαμορφώνουν 7 ζώνες σκληρότητας που αγκα-
λιάζουν εργονομικά κάθε σημείο του σώματος.

POCKET 
SERIES

τα πιο εξελιγμένα ελατήρια στη σύγχρονη 
στρωματοποιία. καθένα από αυτά λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, καθώς είναι 
τοποθετημένο σε δική του υφασμάτινη θήκη, 
με αποτέλεσμα να ‘‘αντιγράφει’’ τις καμπύλες 
του σώματος και να κάνει τον ύπνο ανεξάρτητο 
για τον καθένα χωρίς να ενοχλεί τον διπλανό του. 
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• ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• μΑΛΑΚΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• ΑπΑΛή υφή
• ΑφρΑτή ΑΙΣΘήΣή
• φερμΟυΑρ
• ΑφΑΙρΟυμενΟ υφΑΣμΑ
• υψΟΣ 25-26cm

• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ / μΑΛΑΚΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• ΑπΑΛή υφή
• φερμΟυΑρ
• ΑφΑΙρΟυμενΟ υφΑΣμΑ
• 7 ζωνεΣ ΣΚΛήρΟτήτΑΣ
• ΑΙΣΘήΣή ΑΙωρήΣήΣ
• υψΟΣ 24-25cm

PERFETTO

DREAMER

• MICROHIGH POCket  
   SPRInGS
• ζώνεσ Πλευρικήσ  
   στήριξήσ
• nOn WOVen
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ
• Flex FOaM

• latex
• ΒΑΜΒΑκερή 
   εσώτερική θήκή  
• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ 
   ΑντιΒΑκτήριΑκΟ 
   Με ΒΑΜΒΑκι

• 7 ZOne MICRO 
   POCket SPRInGS
• ζώνεσ Πλευρικήσ  
   στήριξήσ
• nOn WOVen
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ
• Flex FOaM

• MeMORY FOaM
• ΒΑΜΒΑκερH 
   εσώτερικH θήκή
• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ 
   ΑντιΒΑκτήριΑκΟ 
   Με ΒΑΜΒΑκι

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

Η απόλυτη πρόταση 
μαλακού και αφράτου στρώματος που 

συνδυάζει πολυάριθμα ανεξάρτητα ελατήρια, 
οικολογικό Latex και μία σειρά ποιοτικών 
ενισχύσεων και στρώσεων ντυμένα με 
αντιμικροβιακό αφαιρούμενο ύφασμα. 

ή τέλεια επιλογή!

εργονομική κατασκευή 
με 7 ζώνες ελατηρίων να υποστηρίζουν 

το σώμα, Memory Foam για απόλυτη αίσθηση 
χαλάρωσης, ποιοτικό σύνολο υλικών

και οικολογικό αφαιρούμενο ύφασμα.
Συνιστάται σε ονειροπόλους!

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ

POCKET 
SERIES

POCKET 
SERIES
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• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• μΑΛΑΚΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• ΑπΑΛή υφή
• φερμΟυΑρ
• ΑφΑΙρΟυμενΟ υφΑΣμΑ
• ΑΙΣΘήΣή ΑΙωρήΣήΣ
• υψΟΣ 24-25cm

• ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ
• ΑπΑΛή υφή
• φερμΟυΑρ
• ΑφΑΙρΟυμενΟ υφΑΣμΑ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• υψΟΣ 22-23cm

PREMIER

LUXURY

• POCket SPRInGS
• ζώνεσ Πλευρικήσ  
   στήριξήσ
• nOn WOVen
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ
• MeMORY FOaM 4cm

• ΒΑΜΒΑκερή 
   εσώτερική θήκή
• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ 
   ΑντιΒΑκτήριΑκΟ 
   Με ΒΑΜΒΑκι

• POCket SPRInGS
• ζώνεσ Πλευρικήσ 
  στήριξήσ
• nOn WOVen
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ
• κΟκκΟΦΟινικΑσ  

• latex
• ΒΑΜΒΑκερή 
   εσώτερική θήκή
• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ 
   ΑντιΒΑκτήριΑκΟ 
   Με ΒΑΜΒΑκι

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ

αίσθηση αιώρησης
με το Memory Foam να κυριαρχεί 

στο εσωτερικό, συνδυάζεται αρμονικά 
με τα ανεξάρτητα ελατήρια δίνοντας 

βαθύ και ποιοτικό αγκάλιασμα.
πρώτο σε αίσθηση!

Πολυτέλεια και οικολογικός 
χαρακτήρας με επιστρώσεις φυτικών 

υλικών όπως Latex, Κοκκοφοίνικα, Βαμβάκι, 
ύφασμα organic cotton, ιδανική στήριξη του 
σώματος και άριστη αναπνοή στο στρώμα.

Όταν μας αγκαλιάζει η φύση!

POCKET 
SERIES

POCKET 
SERIES

BEST
SELLER

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή
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• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ/μΑΛΑΚΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• φερμΟυΑρ
• ΑφΑΙρΟυμενΟ υφΑΣμΑ
• ΑπΑΛή υφή
• υψΟΣ 22-23cm

• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• φερμΟυΑρ
• ΑφΑΙρΟυμενΟ υφΑΣμΑ
• ΑπΑΛή υφή
• υψΟΣ 22-23cm

ELEGANT

DELUXE

• POCket SPRInGS
• ζώνεσ Πλευρικήσ 
   στήριξήσ
• nOn WOVen
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ
• Flex FOaM

• MeMORY FOaM  
• ΒΑΜΒΑκερH 
   εσώτερικH θήκή
• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ 
   ΑντιΒΑκτήριΑκΟ 
   Με ΒΑΜΒΑκι

• POCket SPRInGS
• ζώνεσ Πλευρικήσ  
   στήριξήσ
• nOn WOVen
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ
• FOaM PlUS

• ΒΑΜΒΑκερH 
   εσώτερικH θήκή
• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ 
   ΑντιΒΑκτήριΑκΟ 
   Με ΒΑΜΒΑκι

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ

απαλή και ανάλαφρη 
αίσθηση με το συνδυασμό ανεξάρτητου 

ελατηρίου, ημίσκληρου αφρού και 
Memory Foam, άριστα ανατομικά 

χαρακτηριστικά και σωστή στήριξη 
στο σώμα. Ονειρευτείτε ελεύθερα!

Όμορφο και ευχάριστο 
αποτέλεσμα του συνδυασμού 

των ανεξάρτητων ελατηρίων και του πιο 
ποιοτικού αφρώδους υλικού σε ένα 

ημίσκληρο, πλήρως ανατομικό στρώμα. 
προσιτή πολυτέλεια!

POCKET 
SERIES

POCKET 
SERIES
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• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ
• φερμΟυΑρ
• εΞΑερΙΣμΟΙ
• υψΟΣ 21cm

• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• μΑΛΑΚΟ
• φερμΟυΑρ
• εΞΑερΙΣμΟΙ
• υψΟΣ 20cm

COMFORT

URBAN

• POCket SPRInGS
• ζώνεσ Πλευρικήσ  
   στήριξήσ
• nOn WOVen
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ

• GReen FOaM
• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ  
   Με BΑΜΒΑκι
• εξΑερισΜΟι

• POCket SPRInGS
• nOn WOVen
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ
• FOaM 

• υΦΑσΜΑ ζΑκΑρ 
   κΑΠιτΟνε
• εξΑερισΜΟι

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

αγκάλιασμα με ανεξάρτητα 
ελατήρια, στήριξη με ημίσκληρο αφρό 

και σωστή αναπνοή με βαμβακερό 
καπιτονέ ύφασμα για να τα έχετε όλα. 

Άνετο και ευχάριστο!

ανατομικό, μαλακό και ελαφρύ 
χάρη στα ανεξάρτητα ελατήρια 
και στις λεπτές στρώσεις υλικών 

που περιέχει. 
ή έξυπνη λύση!

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ

2
ΟψεΙΣ

POCKET 
SERIES

POCKET 
SERIES

3 
Χρονία
εΓΓυήΣή



9

BoNNeL cLASSIc
ή αναγνωρισμένη σειρά Bonnel που αποτελείται 
από σειρές ελατηρίων μεγάλης διαμέτρου που 
προσφέρουν σωστή στήριξη και αντοχή.

BoNNeL MINI
ή εξελιγμένη σειρά Bonnel που αποτελείται από σει-
ρές ελατηρίων μικρής διαμέτρου δημιουργώντας ένα 
συμπαγές, πολυάριθμο σώμα ελατηρίων που προσφέ-
ρει άριστη στήριξη, σταθερότητα και υψηλή αντοχή.

BONNEL 
SERIES

σειρές ελατηρίων συνδεδεμένες μεταξύ 
τους, κατασκευασμένες από ατσάλι 
σε διαφορετικό πάχος, διάμετρο και 
πυκνότητα που διαμορφώνουν την ισχύ 
και την αντοχή των στρωμάτων.
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• ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
• ΟρΘΟπεΔΙΚΟ/ΑνΑτΟμΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ/ΣΚΛήρΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• φερμΟυΑρ
• πΛενΟμενΟ υφΑΣμΑ
• υψήΛή ΑντΟΧή
• υψΟΣ 20-21cm

• ΟρΘΟπεΔΙΚΟ/ΑνΑτΟμΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ/ΣΚΛήρΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• φερμΟυΑρ
• πΛενΟμενΟ υφΑΣμΑ
• υψήΛή ΑντΟΧή
• υψΟΣ 20-21cm

GOLD

EXCELLENT

• MInI BOnnel SPRInGS
• ΠλaΪνεσ ενισΧυσεισ 
• nOn WOVen
• κΟκκΟΦΟινικΑσ
• ενσΧυτικΟ Μεσήσ

• latex
• ΒΑΜΒΑκι ΑΦρΑτΟ
• διΧτυ ΠρΟστΑσιΑσ
• υΦΑσΜΑ κΑΠιτΟνε 
   ζΑκΑρ ΒΑΜΒΑκερΟ

• BOnnel SPRInGS 
   ενισΧυΜενΑ 
• ΠλΑΪνεσ ενισΧυσεισ
• nOn WOVen
• κΟκκΟΦΟινικΑσ
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ  

• FOaM
• ΒΑΜΒΑκI ΑΦρΑτΟ
• διΧτυ ΠρΟστΑσιΑσ
• υΦΑσΜΑ κΑΠιτΟνε 
   ζΑκΑρ ΒΑΜΒΑκερΟ

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

Η απόλυτη πρόταση της σειράς Bonnel. 
Στρώμα με βάση τα εξελιγμένα Mini Bonnel 
και συνδυασμό οικολογικών επενδύσεων 

από φυσικά υλικά όπως κοκκοφοίνικα, 
βαμβάκι και Latex. υψηλή αντοχή, 

προδιαγραφές υγιεινής και 
ποιότητα κατασκευής σε ένα στρώμα!

To best seller της σειράς Bonnel 
συνεχίζει στη δοκιμασμένη συνταγή 

που προσφέρει ανατομικότητα αλλά και 
ορθοπεδική στήριξη, ανθεκτικότητα, υγιεινή 

ενώ παράγεται με επιλογή σκληρότητας 
για να πείσει και τους πιο απαιτητικούς!

BONNEL 
SERIES

BONNEL 
SERIES

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

BEST
SELLER

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ
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• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• μΑΛΑΚΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• ΑπΑΛή υφή
• φερμΟυΑρ
• εΞΑερΙΣμΟΙ
• υψΟΣ 23cm

LUX

SPECIAL

• BOnnel SPRInGS
• ζώνεσ Πλευρικήσ  
   στήριξήσ
• nOn WOVen
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ

• FOaM  
• SOFt FOaM
• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ 
   Με ΒΑΜΒΑκι
• εξΑερισΜΟι

• BOnnel SPRInGS
• nOn WOVen
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ
• ΓιΟυτΑ
• κΟκκΟΦΟινικΑσ

• ΒΑΜΒΑκι
• υΦΑσΜΑ κΑΠιτΟνε 
   ζΑκΑρ

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

Η νέα γενιά στα Bonnel, 
με το ελατήριο να προσφέρει 

την αντοχή, τη στήριξη και την αφράτη 
γέμιση απο αφρώδη υλικά μαζί με 
το απαλό αντιβακτηριακό ύφασμα, 

την ανάλαφρη αίσθηση επιφανειακά. 

Ημίσκληρη αίσθηση 
και σωστή στήριξη τηρώντας

τις προδιαγραφές υγιεινής από 
τα εσωτερικά φυσικά υλικά του 

μέχρι το εξωτερικό 
πλενόμενο ύφασμά του.

• ΟρΘΟπεΔΙΚΟ/ΑνΑτΟμΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ/ΣΚΛήρΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• φερμΟυΑρ
• πΛενΟμενΟ υφΑΣμΑ
• υψΟΣ 19-20cm

BONNEL 
SERIES

BONNEL 
SERIES

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ

3 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ
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• μΑΛΑΚΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• φερμΟυΑρ
• υψΟΣ 19-20cm

• ΟρΘΟπεΔΙΚΟ
• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ/ΣΚΛήρΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• φερμΟυΑρ
• υψΟΣ 18-19cm

STAR

EXTRA

• BOnnel SPRInGS
• nOn WOVen
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ
• SOFt FOaM

• ΒΑΜΒΑκι ΑΦρΑτΟ
• υΦΑσΜΑ
   ζΑκΑρ κΑΠιτΟνε

• BOnnel SPRInGS 
   ενισΧυΜενΑ 
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ
• ΓιΟυτΑ

• κΟκκΟΦΟινικΑσ
• ΒΑΜΒΑκι 
• υΦΑσΜΑ 
   ζΑκΑρ κΑΠιτΟνε

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

ευχάριστο και ανατομικό 
στρώμα Bonnel Springs, με soft 

αφρώδες υλικό και σύγχρονο τρόπο 
κατασκευής για τους λάτρεις 

του μαλακού στρώματος.

BONNEL 
SERIES

BONNEL 
SERIES

3 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ

3 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ

Το ολοκληρωμένο ορθοπεδικό στρώμα 
που υποστηρίζει τη σπονδυλική στήλη 

με ενισχυμένα bonnel springs ενώ διαθέτει 
φυτικές επιστρώσεις για σωστή αναπνοή 

και διατήρηση της κατάλληλης 
θερμοκρασίας στο στρώμα. 
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• ΟρΘΟπεΔΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• φερμΟυΑρ
• υψΟΣ 18cm

• ήμΙΣΚΛήρΟ
• ΧεΙρΟπΟΙήτΟ
• φερμΟυΑρ
• υψΟΣ 17cm

CLASSIC

PLUS

• BOnnel SPRInGS
• ΓιΟυτΑ
• ενισΧυτικΟ Μεσήσ

• ΓιΟυτΑ
• ΒΑΜΒΑκι
• υΦΑσΜΑ kΑΠιτΟνε

• BOnnel SPRInGS
• nOn WOVen
• ΓιΟυτΑ

• ΒΑΜΒΑκι
• υΦΑσΜΑ κΑΠιτΟνε

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

Το αξιόπιστο κλασσικό
ορθοπεδικό στρώμα 

με διπλή μόνωση ελατηρίων, βαμβάκι 
για σωστή αναπνοή και διατήρηση 

της σωστής θερμοκρασίας στο στρώμα.

ενισχυμένο στρώμα ελατηρίων 
οικονομικής σύνθεσης για περιστασιακή ή 
και καθημερινή χρήση. Διαθέτει βαμβάκι, 

καπιτονέ ύφασμα και φερμουάρ.

BONNEL 
SERIES

BONNEL 
SERIES

3 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ

1 
Χρονο
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ
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• ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
• ΑνΑτΟμΙΚΟ/ΙΑτρΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ
• ΑπΑΛή υφή
• ΑΙΣΘήΣή ΑΙωρήΣήΣ
• φερμΟυΑρ
• ΑφΑΙρΟυμενΟ υφΑΣμΑ
• ΑΘΟρυΒΟ
• υψΟΣ 20-21cm

MEMORY
VISCO

• extRa FOaM
• MeMORY FOaM 8cm
• ΒΑΜΒΑκερή 
   εσώτερική θήκή

• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ 
   ΑντιΒΑκτήριΑκΟ 
   Με ΒΑΜΒΑκι

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

Μοναδική αίσθηση αγκαλιάσματος, 
ηρεμίας και χαλάρωσης χάρη στο υψηλής 
πυκνότητας Memory Foam που περιέχει. 

Αγκαλιάζει ιδανικά κάθε σημείο 
του σώματος και ευθυγραμμίζει ομαλά 
τη σπονδυλική στήλη σε κάθε κίνηση  

πάνω του. Απλά, ξαπλώστε!

NO SPRINGS
SERIES

στρώματα νέας γενιάς με απόλυτη 
ανατομικότητα, εξαιρετικά εύκαμπτα, 
ελαφριά και εντελώς αθόρυβα. 
Προσδίδουν αίσθηση σταθερότητας 
και ομοιομορφίας.

NO SPRINGS 
SERIES

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

1
ΟψH
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• ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
• ΑνΑτΟμΙΚΟ/ΙΑτρΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ/μΑΛΑΚΟ
• ΑπΑΛή υφή
• 7 ζωνεΣ ΣΚΛήρΟτήτΑΣ
• φερμΟυΑρ
• ΑφΑΙρΟυμενΟ υφΑΣμΑ
• ΑΘΟρυΒΟ
• υψΟΣ 20cm

OLYMPIA 
LATEX

• latex 18cm
• ΒΑΜΒΑκερή 
   εσώτερική θήκή

• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ  
   ΑντιΒΑκτήριΑκΟ 
   Με ΒΑΜΒΑκι

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

υποαλλεργικό, ανατομικό και εργονομικό 
στρώμα κατασκευασμένο από πιστοποιημένο 

100% Latex υψηλής πυκνότητας 
χωρισμένο σε 7 ζώνες σκληρότητας με τις 

αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και 
υγιεινής. το καλύτερο στρώμα Latex!

NO SPRINGS 
SERIES

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ

• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• ήμΙΣΚΛήρΟ / μΑΛΑΚΟ
• ΑπΑΛή υφή
• ΑΙΣΘήΣή ΑΙωρήΣήΣ
• φερμΟυΑρ
• ΑφΑΙρΟυμενΟ υφΑΣμΑ
• ΑΘΟρυΒΟ
• εΛΑφρυ
• υψΟΣ 20-21cm

VISCO FLEX

• GReen FOaM
• MeMORY FOaM 7cm
• ΒΑΜΒΑκερή 
   εσώτερική θήκή

• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ  
   ΑντιΒΑκτήριΑκΟ 
   Με ΒΑΜΒΑκι

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

Στρώμα Memory Foam 
που αγκαλιάζει αργά και με ακρίβεια 

όλα τα σημεία του σώματος, αποτυπώνοντας 
τη θέση ύπνου με ιδανικό τρόπο.

ή απόλυτη χαλάρωση!

NO SPRINGS 
SERIES

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

1
ΟψH
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• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• ΑΘΟρυΒΟ
• ΑπΑΛή υφή
• ήμΙΣΚΛήρΟ / ΣΚΛήρΟ
• φερμΟυΑρ
• ΑφΑΙρΟυμενΟ υφΑΣμΑ
• υψΟΣ 18cm

UNIQUE

• FOaM PlUS
• ΒΑΜΒΑκερή 
   εσώτερική θήκή
• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ ΑντιΒΑκτήριΑκΟ Με ΒΑΜΒΑκι

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

Στρώμα αφρού 
ημίσκληρης αίσθησης με πυρήνα 

Foam plus, μόνωση στις θερμοκρασίες 
με βαμβάκι και υποαλλεργικό 

αφαιρούμενο ύφασμα.

NO SPRINGS 
SERIES

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ

• ΑνΑτΟμΙΚΟ
• μΑΛΑΚΟ
• ΑΘΟρυΒΟ
• ΑπΑΛή υφή
• φερμΟυΑρ
• ΑφΑΙρΟυμενΟ υφΑΣμΑ
• υψΟΣ 18cm

EUROLATEX

• latex 16cm
• ΒΑΜΒΑκερή 
   εσώτερική θήκή

• υΦΑσΜΑ ΠλεκτΟ  
   ΑντιΒΑκτήριΑκΟ 
   Με ΒΑΜΒΑκι

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ

ολοκληρωμένο ανατομικό  
στρώμα με ευρωπαϊκό 100% Latex 

στη σύνθεσή του. Ξεκούραστο, απαλό 
και ποιοτικό αγκάλιασμα σε συνδυασμό 

με υποαλλεργικό αφαιρούμενο 
ύφασμα. εξαιρετικό!

NO SPRINGS 
SERIES

5 
Χρονία
εΓΓυήΣή

2
ΟψεΙΣ
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ΒΡΕΦΙΚΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Με γνώμονα την υγιεινή και την 
απαραίτητη υποστήριξη για την 
σωστή ανάπτυξη του μωρού σας.
το πρώτο στρώμα της ζωής του!

To μοναδικό πιστοποιημένο βρεφικό στρώμα Latex, 
ειδικά κατασκευασμένο για παιδιά. 
Με εσωτερικό από 100% φυσικό υποαλλεργικό latex, 
κάλυμμα βαμβακερό antiacarea και το χαρακτηριστικό 
αποτυπωμένο ‘’αρκουδάκι’’, που υποδηλώνει την πιστοποίηση 
και για το πού προορίζεται.

baby LATEX
Οικολογικό και υποαλλεργικό βρεφικό στρώμα 
με ελατήρια και αντιμικροβιακή δράση χάρη 
στις ιδιότητες του φυσικού latex. επενδύεται με 
βαμβάκι για τη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας 
και αντιβακτηριακό ύφασμα που αφαιρείται εύκολα 
για να πλυθεί.

baby 
A1 LATEX

το best seller της βρεφικής σειράς που έχει μεγαλώσει 
δύο γενιές έως τώρα, συνεχίζει ανανεωμένο τηρώντας τις 
προδιαγραφές για σωστή στήριξη και υγιεινή, με μόνο φυσικά 
υλικά στο εσωτερικό του και βαμβακερό πλενόμενο ύφασμα.

baby A1
Βρεφικό στρώμα με μόνωση ελατηρίου, φυσικό 
κοκκοφοίνικα και μεγάλο φερμουάρ για σωστή 
υγιεινή στο στρώμα.

baby A2

100% χειροποίητο βρεφικό στρώμα, με γέμιση 
εξ ολοκλήρου από βαμβάκι. υγιεινό, χαμηλό, 
ιδανικό για χρήση πάρκου, παρκοκρέβατου  
ή καλαθούνας. διαθέτει φερμουάρ.

baby COTTON

Βρεφικό στρώμα ελατηρίων με φυσικό κοκκοφοίνικα 
και μεγάλο φερμουάρ για εξαερισμό.

baby A3

ΠίΣΤοΠοίΗΜενο 
βρεφίκο ΣΤρΩΜα

baby LATEX
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ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ

δημιουργήστε ένα ολοκληρωμένο υπνοσύνο-
λο, προσαρμόζοντας το ανώστρωμα της 
αρεσκείας σας, πάνω στο στρώμα. 
Με τη χρήση ανωστρώματος επιτυγχάνουμε 
μέγιστη ανατομικότητα, άνεση και απαλότητα. 
Αγκαλιάζει όλα τα σημεία του σώματος, όπου 
δηλαδή δεν μπορεί να μας καλύψει ένα σκλη-
ρό ή όχι τόσο καλό στρώμα... 

MeMoRY FoAM
το ανώστρωμα Memory Foam θα μαλακώσει 
την αίσθηση του στρώματος και θα προσδώ-
σει άνεση και ηρεμία. καλύπτεται με εσωτε-
ρική θήκη και η εξωτερική είναι αφαιρούμενη 
για καθαρισμό ενώ διαθέτει λάστιχα για 
εύκολη προσαρμογή στο στρώμα. (5cm με 
ζακάρ ύφασμα, 6cm με πλεκτό ύφασμα)

LAteX
το ανώστρωμα latex θα μαλακώσει την 
αίσθηση του στρώματος και θα προσδώσει 
υγιεινή και καλύτερη αναπνοή. καλύπτεται με 
εσωτερική θήκη και η εξωτερική είναι αφαι-
ρούμενη για καθαρισμό ενώ διαθέτει λάστιχα 
για εύκολη προσαρμογή στο στρώμα. (5cm 
με ζακάρ ύφασμα, 6cm με πλεκτό ύφασμα)

SoFt FoAM
το ανώστρωμα Soft Foam θα μαλακώσει 
την αίσθηση του στρώματος. καλύπτεται 
με εσωτερική θήκη, ενώ η εξωτερική 
είναι αφαιρούμενη για καθαρισμό. διαθέ-
τει λάστιχα για εύκολη προσαρμογή στο 
στρώμα. (5cm με ζακάρ ύφασμα, 6cm 
με πλεκτό ύφασμα)
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Παιδικό βρεφικό μαξιλάρι από 100% φυσικό latex 
με πολυάριθμες ανοικτές κυψέλες που του επιτρέπουν 
να «αναπνέει», ενώ εμποδίζουν την ανάπτυξη ακάρεων 
και βακτηρίων.

αυχενικό μαξιλάρι από υψηλής πυκνότητας Memory Foam 
σε ανατομικό σχήμα. το Memory Foam υποστηρίζει ιδανικά 
το βάρος του κεφαλιού και το κατανέμει ομαλά επιτρέποντας 
τη φυσική ροή του αίματος και του αέρα. είναι υποαλλεργικό 
και προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του σώματος. 
διαθέτει βαμβακερή θήκη με φερμουάρ.

αυχενικό μαξιλάρι από 100% φυσικό Latex σε αυχενικό 
σχήμα. Αντιβακτηριακό μαξιλάρι που στηρίζει τον αυχένα 
και τον κρατάει σε ευθεία με τη σπονδυλική στήλη. επιτρέπει 
την κυκλοφορία αέρα μέσα από τις κυψέλες που διαθέτει 
ενώ η φύση του latex προσφέρει αντιβακτηριακές ιδιότητες.

ανατομικό μαξιλάρι από 100% φυσικό Latex 
σε ανατομικό σχήμα. Άνετο και ελαστικό μαξιλάρι 
που επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα μέσα από 
τις κυψέλες που διαθέτει ενώ η φύση του latex 
προσφέρει αντιβακτηριακές ιδιότητες.

ανατομικό μαξιλάρι από υψηλής πυκνότητας Memory Foam 
σε ανατομικό σχήμα. το Memory Foam υποστηρίζει ιδανικά 
το βάρος του κεφαλιού και το κατανέμει ομαλά επιτρέποντας 
τη φυσική ροή του αίματος και του αέρα. είναι υποαλλεργικό 
και προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του σώματος.

ανατομικό μαξιλάρι χαμηλό από 100% φυσικό Latex 
με χαμηλό πάχος για χρήση ως εφηβικό ή για όσους κοιμούνται 
μπρούμυτα. Άνετο και ελαστικό μαξιλάρι που επιτρέπει την 
κυκλοφορία αέρα μέσα από τις κυψέλες που διαθέτει ενώ 
η φύση του latex έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

τα μαξιλάρια αποτελούν σοβαρό βοήθημα 
ύπνου και πρέπει να είναι εξίσου ανατομικά 
με το στρώμα σας. το ιδανικό μαξιλάρι διατηρεί 
το κεφάλι στο ίδιο ύψος με την πλάτη και τη 
σπονδυλική στήλη. Ανακαλύψτε τη μεγάλη 
ποικιλία ανατομικών και αυχενικών μαξιλαριών 
σε υλικά, μεγέθη, τιμές για να συνδυάσετε με 
το στρώμα σας το ιδανικό για σας μαξιλάρι.

ανατομικό μαξιλάρι από Memory 
Foam και επένδυση δροσερού cool 
gel στην επιφάνειά του. Απόλυτη 
αίσθηση αγκαλιάσματος και δρο-
σιάς στον αυχένα.

αυχενικό μαξιλάρι από Memory Foam και επένδυση 
δροσερού cool gel στην επιφάνειά του. Απόλυτη 
αίσθηση αγκαλιάσματος και δροσιάς στον αυχένα. 
σε δύο ύψη για να επιλέξετε το κατάλληλο ανάλογα 
με τη στάση του ύπνου.



20

Πλαίσιο απλό από στιβαρό μέταλλο 
ηλεκτροστατικής βαφής με κενά μεταξύ των 
σανίδων 70-75mm. Προτείνεται για υποστήριξη 
στρωμάτων με κλασσικά ελατήρια (bonnel).

Πλαίσιο ενισχυμένο από στιβαρό μέταλλο 
ηλεκτροστατικής βαφής με πυκνή σανίδωση 
και κενά μεταξύ των σανίδων 40-45mm. 
ιδανικό για όλους τους τύπους στρωμάτων.

ειδικό για άτομα με κινητικές δυσκολίες, 
για άτομα που περνούν πολύ χρόνο 
στο στρώμα τους αλλά και για άτομα 
που αναζητούν την απόλυτη άνεση και 
πολυτέλεια στο κρεβάτι τους.

Ηλεκτρικός μηχανισμός κρεβατιού αρίστης 
ποιότητας και αντοχής με αθόρυβο μηχανι-
σμό ανάκλισης ιταλικής προέλευσης και 
τεχνολογίας. κατασκευασμένο εξ ολοκλή-
ρου από κόντρα πλακέ οξιάς και ανατομικές 
ρυθμιζόμενες σανίδες οξιάς, χωρίς προσθή-
κη τοξικών ουσιών, τηρεί τους αυστηρότε-
ρους κανόνες υγιεινής.

Ηλεκτρικός μηχανισμός ανάκλισης κρεβατιού 
από στιβαρό μέταλλο ηλεκτροστατικής βαφής 
με πυκνή σανίδωση. Ανθεκτική κατασκευή που 
προσαρμόζεται σε ήδη υπάρχον κρεβάτι 
ή τοποθετείται αυτόνομα.

Πλαίσιο με χειροκίνητη ανάκλιση πλάτης 
/ποδιών /και με πόδια, από στιβαρό μέταλλο 
ηλεκτροστατικής βαφής με πυκνή σανίδωση 
και χειροκίνητο μηχανισμό ανάκλισης της 
πλάτης αλλά και τον ποδιών σε 10 θέσεις. 
Προσαρμόζεται σε ήδη υπάρχον κρεβάτι 
ή λειτουργεί ως κρεβάτι προσθέτοντάς του 
τέσσερα μεταλλικά πόδια.

ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ

τα ανατομικά τελάρα δημιουργούν μαζί 
με το στρώμα και το ανατομικό μαξιλάρι 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα καλού ύπνου. 
υποβοηθούν στη σωστή στήριξη του σώματος 
και συμβάλλουν στη μέγιστη απόδοση του 
στρώματος. τα ανατομικά πλαίσια διατίθενται 
σε οποιαδήποτε διάσταση και υποστηρίζονται 
από κάθε είδους κρεβάτι.

Πλαίσιο με πόδια απλό/ενισχυμένο από στιβαρό 
μέταλλο ηλεκτροστατικής βαφής με αραιή ή πυκνή 
σανίδωση στο οποίο προσαρμόζονται μεταλλικά 
πόδια για χρήση ως βάση στρώματος. εύχρηστη 
και έξυπνη λύση κρεβατιού που εξασφαλίζει όλα 
τα πλεονεκτήματα του ανατομικού πλαισίου.

• ρυθΜιζΟΜενΑ Μερή 
   κεΦΑλιΟυ κΑι ΠΟδιών 
   Με τήλεΧειρισΜΟ
• ΠλΑΪνΟι συνδεσΜΟι 
   ΑΠΟ κΑΟυτσΟυκ 
   ΓιΑ στήριξή στισ    
   ΟρθΟΠεδικεσ τΑΒλεσ

• ειδικΟ συστήΜΑ   
   ρυθΜισήσ  
   σκλήρΟτήτΑσ στήν  
   κεντρική ΠεριΟΧή
• 5 ζώνεσ

τεΧνΙΚεΣ 
πρΟΔIΑΓρΑφεΣ
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ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ

υπόστρωμα με πλαίσιο. 
κρεβάτι μονοκόμματης και 
σταθερής κατασκευής με εν-
σωματωμένο ανατομικό πλαί-
σιο και σιδερένιες ενισχύσεις.

υπόστρωμα ξύλινο με πλαίσιο. 
κρεβάτι κατασκευασμένο από μα-
σίφ ξύλο εξαιρετικά ανθεκτικό με 
αποσπώμενο ανατομικό πλαίσιο 
για απορρόφηση των κραδασμών.

υπόστρωμα με αποθηκευτικό χώρο.κρεβάτι με σταθερή και 
συμπαγή κατασκευή στο χώρο της αποθήκης και στήριξη του 
ανατομικού πλαισίου σε βαρέος τύπου μηχανισμό ανάκλισης.

υπόστρωμα ξύλινο με αποθηκευτικό χώρο. κρεβάτι κατασκευασμένο από μασίφ ξύλο εξαιρετικά 
ανθεκτικό, με μεγάλο βάθος αποθήκευσης και στήριξη του ανατομικού πλαισίου σε βαρέος τύπου 
μηχανισμό ανάκλισης. Μία ντουλάπα κάτω από το στρώμα σας!

υπόστρωμα με σανίδες. 
κρεβάτι με ξύλινο πλαίσιο 
και ενσωματωμένες σανί-
δες ελάτης για σταθερό-
τητα στο στρώμα. 

Μοντέρνα, συμπαγή, ανθεκτικά 
κρεβάτια ελληνικής κατασκευής 
που προσαρμόζονται στις ανά-
γκες και στην αισθητική σας ενώ 
διαθέτουν αφαιρούμενο κάλυμ-
μα και συνδυάζονται με οποιο-
δήποτε κεφαλάρι.

Ολοκληρώστε το υπνοσύνολο ταιριάζοντας με το υπόστρωμά σας, το ιδα-
νικό για εσάς κεφαλάρι! Προσαρμόζεται εύκολα, προσφέρει αισθητική και 
κάνει το κρεβάτι να ξεχωρίζει!

υπόστρωμα Pocket. 
κρεβάτι με ξύλινο πλαίσιο 
και εντοιχισμένα ανεξάρτη-
τα ελατήρια που βελτιστο-
ποιούν την απόδοση του 
στρώματος και συνεισφέ-
ρουν στην ανατομικότητα 
συνολικά. συνδυάζεται ιδα-
νικά με τύπους στρωμάτων 
με ανεξάρτητα ελατήρια.

υπόστρωμα Bonnel. 
κρεβάτι με ξύλινο πλαίσιο 
και εντοιχισμένα Bonnel 
ελατήρια που προσδίδουν 
σταθερότητα, απορροφούν 
τους κραδασμούς και εγγυ-
ώνται μακροχρόνια διάρ-
κεια. συνδυάζονται ιδανικά 
με τύπους στρωμάτων με 
ελατήρια bonnel.

υπόστρωμα αφρού. 
κρεβάτι με ξύλινο πλαίσιο 
και προσθήκη ενισχυμένου 
αφρού, για άριστη υποστή-
ριξη του στρώματος και 
εξάλειψη των τριξιμάτων.
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αδιάβροχο πετσετέ οικολογικό επίστρωμα 
με 4 λάστιχα για απόλυτη προστασία από 
υγρά. Με εσωτερική οικολογική επένδυση 
για σωστή αναπνοή του στρώματος και 
τέσσερα λάστιχα για εύκολη προσαρμογή 
στο στρώμα.

αδιάβροχο οικολογικό επίστρωμα με πε-
ριμετρικό λάστιχο για απόλυτη προστασία 
από υγρά. Με εσωτερική οικολογική επένδυ-
ση για σωστή αναπνοή του στρώματος και 
περιμετρικό λάστιχο για εύκολη προσαρμο-
γή στο στρώμα.

βρεφικό επίστρωμα πετσετέ αδιάβρο-
χο με περιμετρικό λάστιχο που διαθέτει 
οικολογική επένδυση που προστατεύει από 
υγρά αλλά επιτρέπει τη διέλευση του αέρα. 
διαθέτει ποδιά με λάστιχο που αγκαλιάζει 
περιμετρικά το στρώμα.

επίστρωμα καπιτονέ από ύφασμα microfiber 
για προστασία του στρώματος από την καθη- 
μερινή χρήση. Με περιμετρικό λάστιχο για 
πλήρη κάλυψη του στρώματος και ευκολία 
στον καθαρισμό.

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ 
ΑΔΙΑΒρΟΧεΣ / 
ΚΑπΙτΟνε

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΒΑΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΑΔΙΑΒρΟΧΑ / 
ΚΑπΙτΟνε

Ολοκληρωμένη σειρά ειδών ύπνου και 
υπνοδωματίου. Προϊόντα που συμπληρώνουν 
το υπνοσύνολο και χαρίζουν προστασία, 
υγιεινή και μέγιστη απόδοση στο στρώμα.

ΑΔΙΑΒρΟΧεΣ
Προστατευτική θήκη μαξιλαριού από 
πετσετέ κάλυμμα που απορροφά τα 
υγρά ενώ η μεμβράνη αναπνέει και 
επιτρέπει τη θερμότητα του σώματος 
να περάσει, αλλά όχι τα υγρά και τα 
ακάρεα της σκόνης.

ΚΑπΙτΟνε
Προστατευτική θήκη μαξιλαριού 
από ύφασμα Μicrofiber για απόλυτη 
προστασία του μαξιλαριού από τα 
ακάρεα και την σκόνη. Αναδιπλούμενος πεπιεσμένος 

βαμβακερός τάπητας που:
• Φιλτράρει τη σκόνη 
• Προστατεύει το ύφασμα από την τριβή  
• στηρίζει το στρώμα εμποδίζοντας την 
   εμφάνιση εξογκωμάτων 
• διατηρεί την ομοιομορφία του στρώματος
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ΥΛΙΚΑ
Ο ΔεΙΚτήΣ πΟΙΟτήτΑΣ 
εΙνΑΙ Ο εΣωτερΙΚΟΣ 
ΚΟΣμΟΣ τΟυ ΣτρωμΑτΟΣ

Γι’ αυτό επιλέγουμε πάντα τα πιο 
οικολογικά, πιστοποιημένα και 
σύγχρονα υλικά για να πετύχουμε 
τον καλύτερο συνδυασμό άνεσης 
και υγιεινής στο στρώμα σας.

MEMORY FOAM
Πρωτοποριακό υλικό υψηλών προδιαγραφών 
(προϊόν της naSa) με πρώτη υλη το νερό. “λει-
τουργεί” με την θερμοκρασία του σώματος και 
επιτρέπει στη σπονδυλική στήλη και στις αρθρώ-
σεις να ξεκουράζονται στην φυσική τους θέση 
χωρίς πιέσεις. ή δροσερή του υφή προσθέτει 
απαλή και ανάλαφρη αίσθηση στο στρώμα.

NON WOVEN
Οικολογικό και ανακυκλώσιμο υλικό με αντο-
χή και καλή αναπνοή.

LATEX
Φυσικό καουτσούκ προερχόμενο από το 
τροπικό καουτσουκόδεντρο (εβέα). διαθέτει 
υψηλή ελαστικότητα, είναι υποαλλεργικό με 
φυσικές αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και χά-
ρη στις πολυάριθμες κυψέλες του (πόρους) 
εξαερώνει το εσωτερικό του στρώματος.

κοκκοφοίνίκαΣ
Φυσικό προϊόν προερχόμενο από την ίνα του 
φλοιού της τροπικής καρύδας. Μεγάλης αντο- 
χής θερμομονωτικό υλικό, αποβάλλει την υγρα- 
σία, επιτρέπει στο στρώμα να αερίζεται και 
εξασφαλίζει την ορθοπεδική συμπεριφορά του.

ενίΣΧυΤίκο ΜεΣΗΣ
λεπτή στρώση αφρώδους υλικού ή ακοπιάτο 
που τοποθετείται στο μέσο του στρώματος 
προσφέροντας ενίσχυση και μεγαλύτερη 
αντοχή στο μέρος του στρώματος που κατα-
πονείται περισσότερο από κάθε άλλο.

ΓίουΤα
Φυτικός τάπητας που μονώνει τα ελατήρια 
και συμβάλλει στην ορθοπεδικότητα του 
στρώματος.

ζΩνεΣ ΠλευρίκΗΣ ΣΤΗρίΞΗΣ
Ανθεκτικό αφρώδες υλικό που τοποθετείται 
περιμετρικά των ανεξάρτητων ελατηρίων και 
ενισχύει τις τέσσερις πλευρές του στρώματος.

FOAM
τεχνητά υλικά με μεγάλη ποικιλία σε πυκνό-
τητες, σκληρότητα και πάχη. επιλέγονται με 
γνώμονα τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμο-
γής στο στρώμα και προσφέρουν ανθεκτικό-
τητα, σταθερότητα και ομοιομορφία.

ΔίΧΤυ ΠροΣΤαΣίαΣ
δίχτυ συγκράτησης και προστασίας των υλι-
κών από τις τριβές που επιτρέπει στο εξωτε-
ρικό ύφασμα του στρώματος να αφαιρείται 
για καθαρισμό.

υφαΣΜαΤα ζακαρ
Ύφασματα ανθεκτικά και διαχρονικά με 
επεξεργασία αφράτου καπιτονέ, εσωτερικό 
φοδράρισμα και φερμουάρ για να αφαιρε-
θούν και να πλυθούν.

βαΜβακί
Απαραίτητο φυσικό υλικό για κατασκευή 
στρωμάτων σε μεσογειακά κλίματα (ελλάδα). 
λειτουργεί ως ρυθμιστής της θερμοκρασίας 
του σώματος και συμβάλλει στην υγιεινή του 
στρώματος. 

βαΜβακερΗ εΣΩΤερίκΗ ΘΗκΗ
εσωτερική προστασία του στρώματος από 
υγρασία και θερμομόνωση. διευκολύνει το
ύφασμα να αφαιρεθεί για να πλυθεί και δια-
θέτει φερμουάρ για πρόσβαση σε όλο το 
εσωτερικό του στρώματος.

υφαΣΜαΤα ΠλεκΤα
Για άψογη εμφάνιση, απαλή αίσθηση και 
ολοκληρωμένη προστασία του στρώματος. 
Ύφασματα διπλής πλέξης, με υποαλλεργική 
επεξεργασία και βαμβάκι στο εσωτερικό τους.
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E-ShOP 
www.proionta-ypnou.gr

υΠοκαΤαΣΤΗΜα 
Έπιπλα / Στρώματα 
Πριάμου 11, Ίλιον 
τ. & F.: 210 2631 707 
e-mail: ilion@epiploaih.gr

εκΘεΣΗ 
Στρώματα / υποστρώματα  
μαξιλάρια / είδη  Ύπνου 
Βύρωνος 70Α, Περιστέρι 
t. & F.: 210 5744 557

υΠοκαΤαΣΤΗΜα 
Έπιπλα / Στρώματα 
Πελοπίδα 155, Περιστέρι 
τ.: 210 5757 881 
ε-mail: peristeri@epiploaih.gr

βίοΤεΧνία 
Βύρωνος 57 & Πελοπίδα 168 
Περιστέρι 
τ.: 210 5725 840 
τ. & F.: 210 5744 557 
e-mail: info@neazoistrom.gr

• Απαγορεύεται η δημοσίευση ή η αναπαραγωγή όλου ή μέρους του εντύπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας. • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε αλλαγές για αναβάθμιση των προΪόντων της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
• Η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των στοιχείων και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις.

www.n e a z o i s t r o m .gr

H A N D M A D E  M AT T R E S S


