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O χρόνος αποκαλύπτει την αλήθεια*.
Η δική μας αλήθεια εδώ και 57 χρόνια, 
να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο...
* Σοφοκλής

Η GGRREECCOO  SSTTRROOMM, μια αμιγώς ελληνική εταιρία συμπληρώνει 5577 χρόνια παρουσίας στο χώρο παραγωγής προηγμένων 

προϊόντων ύπνου. Με απόλυτο σεβασμό και προτεραιότητα στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις, βαδίζουμε μεθοδικά και 

στοχευμένα χωρίς συμβιβασμούς και παράγουμε ΠΟΙΟΤΗΤΑ!

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να ικανοποιήσει την απαίτηση, από την πλευρά του καταναλωτή, για συνεχή διατήρηση της 

υψηλής Ποιότητας των προϊόντων. Η απαίτηση αυτή αποτελεί τη δέσμευσή μας για την επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής 

και υποσχόμενης Ποιότητας. Η πραγματοποίηση αυτού του στόχου συνδέεται αδιάρρηκτα με τη οργανωμένη και αποτελεσματική 

αξιοποίηση του ανθρώπινου και τεχνολογικού δυναμικού, το υψηλό επίπεδο γνώσης και κατάρτισης, την εξειδίκευση και την 

ευελιξία, τον απαιτητικό ποιοτικό έλεγχο και τις συνεχείς πιστοποιήσεις που προάγουν τη μετουσίωση της τεχνολογίας αιχμής στην 

πιο καινοτόμο εργονομία.
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Δεν πρέπει να φροντίζουμε 
πως να ζούμε μόνο, 
αλλά πως να ζούμε καλά.*
Ζούμε καλά σημαίνει πολλά. Σημαίνει όμως 
σίγουρα ότι ξεκουραζόμαστε καλά...
* Πλάτωνας

Μια ποιοτική, καλύτερη ζωή δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βαθιά φιλοσοφημένη αναγκαιότητα για τον κάθε έναν από εμάς.

Στο μέρος που μας «αναλογεί», όλοι εμείς στην GRECO STROM ξέρουμε πως να σας προσφέρουμε τον ακρογωνιαίο λίθο για μια 

καλή ζωή, που δεν είναι άλλος από τον υγιεινό, ξεκούραστο, άνετο και ήρεμο ύπνο.

Η φιλοσοφία μας είναι τόσο απλή, αλλά και τόσο ουσιαστική: να δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να σας παρέχουμε 

πάντα τα καλύτερα προϊόντα για τον τόσο πολύτιμο και αναγκαίο για εσάς ύπνο.

Η Γνώση, η Πείρα, η Καινοτομία, η Ποιότητα, η Λειτουργικότητα και το πρωτότυπο Design αλλά πάνω απ’ όλα το ανθρώπινο 

προφίλ μας, συνεχώς προσανατολισμένο στο σεβασμό και τις ανάγκες του αγοραστικού μας κοινού, συνθέτουν αυτή τη φιλοσοφία 

κάνοντας την GRECO STROM, την  κορυφαία επιλογή των Ελλήνων καταναλωτών.

Αυτό κάνει κι εμάς τους ίδιους να...
κοιμόμαστε το βράδυ καλύτερα!
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η δύναμή μας
είναι η αναγνώρισή σας.

η αφοσίωσή μας
είναι υποχρέωσή μας προς εσάς.

η ουσία μας
είναι η εξυπηρέτησή σας.

η εμπειρία μας
είναι στα χέρια σας.

Το στρώμα 
είναι προσωπική 
υπόθεση...

Ο κάθε άνθρωπος που αγοράζει ένα στρώμα θα πρέπει να 

λογιστεί ότι δεν αγοράζει ένα εργαλείο ξεκούρασης, αλλά 

ένα εργαλείο υγείας. Πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα 

λοιπόν να επιλέξει το όσο πιο ιδανικό στρώμα γίνεται για 

τον προσωπικό του σωματότυπο. Για αυτό προτείνουμε την 

επιλογή ενός στρώματος πάντα μετά από τη δοκιμή του και 

μάλιστα σε διάφορες θέσεις κατάκλισης. Το ίδιο πρέπει να 

ισχύσει και για το μαξιλάρι ύπνου. Τα υλικά δε από τα οποία 

είναι φτιαγμένα θα πρέπει να αποτρέπουν την εμφάνιση 

οποιασδήποτε δερματικής ενόχλησης-αλλεργίας.

Επισκεφθείτε λοιπόν ένα από τα καταστήματα δικτύου της 

GRECO STROM και επιλέξτε το ιδανικό για εσάς στρώμα.

6



η δύναμή μας
είναι η αναγνώρισή σας.

η αφοσίωσή μας
είναι υποχρέωσή μας προς εσάς.

η ουσία μας
είναι η εξυπηρέτησή σας.

η εμπειρία μας
είναι στα χέρια σας.

Το στρώμα 
είναι προσωπική 
υπόθεση...

Ο κάθε άνθρωπος που αγοράζει ένα στρώμα θα πρέπει να 

λογιστεί ότι δεν αγοράζει ένα εργαλείο ξεκούρασης, αλλά 

ένα εργαλείο υγείας. Πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα 

λοιπόν να επιλέξει το όσο πιο ιδανικό στρώμα γίνεται για 

τον προσωπικό του σωματότυπο. Για αυτό προτείνουμε την 

επιλογή ενός στρώματος πάντα μετά από τη δοκιμή του και 

μάλιστα σε διάφορες θέσεις κατάκλισης. Το ίδιο πρέπει να 

ισχύσει και για το μαξιλάρι ύπνου. Τα υλικά δε από τα οποία 

είναι φτιαγμένα θα πρέπει να αποτρέπουν την εμφάνιση 

οποιασδήποτε δερματικής ενόχλησης-αλλεργίας.

Επισκεφθείτε λοιπόν ένα από τα καταστήματα δικτύου της 

GRECO STROM και επιλέξτε το ιδανικό για εσάς στρώμα.

7



Στρώμα. Ένα εργαλείο υγείας…
Η αξία ενός πραγματικά καλού ύπνου.
Η λειτουργία του ύπνου καταλαμβάνει σχεδόν το 1/3 της ζωής μας. Αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινότητάς μας και η αξία του για την καλή λειτουργία του νου και του 
σώματος γίνεται άμεσα εμφανής ακόμα μετά και από την πρώτη μέρα στέρησής του. 
Πέρα όμως από την κόπωση, την υπνηλία, τη δυσκολία στη συγκέντρωση και στην τέλεση 
σύνθετων δραστηριοτήτων που εμφανίζονται ήδη μετά από την πρώτη βραδιά στέρησης 
ύπνου, πιο σοβαρές και αόρατες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία της μακροχρόνιας 
διαταραχής, είτε της ποσότητας, είτε και της ποιότητας του ύπνου. Σαν δυναμική λειτουργία 
που διατρέχει στάδια (ελαφρύς, βαθύς ύπνος και ύπνος των ταχειών οφθαλμικών 
κινήσεων) ο ύπνος θέλει τον απαραίτητο χρόνο για να τελέσει τις αναζωογονητικές και 
επιδιορθωτικές του δράσεις αλλά παράλληλα θέλει και το ιδανικό περιβάλλον που θα 
επιτρέψει την απρόσκοπτη εξέλιξή του. 

Το πρώτο στρώμα που έφτιαξε ο άνθρωπος.
Η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να χαρίσει το κατάλληλο περιβάλλον σε μια λειτουργία 
που αδιόρατα τον εξοπλίζει με δυνάμεις και γνώσεις για την επιβίωσή του, τον ώθησε 
ήδη από την απαρχή της ύπαρξής του στην αναζήτηση του κατάλληλου χώρου αλλά και 
εδάφους για την επιτέλεσή του. Ο άνθρωπος επέλεξε μικρά, κλειστά και σκοτεινά μέρη με 
χωμάτινο έδαφος τα οποία έντυνε με μαλακά, ευπίεστα χόρτα. Έτσι η φύση και το ένστικτο 
δημιούργησαν το πρώτο στρώμα.

Το στρώμα, γίνεται επιστήμη.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ανάγκη ενός ξεκούραστου ύπνου δημιούργησε μια 
ολόκληρη επιστήμη, τη στρωματοποιία. Βασικός στόχος, το κάθε σώμα να αναπαύεται σε 
ένα στρώμα που προσφέρει τη δυνατότητα στη σπονδυλική στήλη να έχει την ιδανική για 
κάθε θέση (πλάγια, πρινή, ύπτια) καμπύλωση, η οποία αποτρέπει την αυξημένη τάση μεταξύ 
των μυών που προσφύονται στη σπονδυλική στήλη (ραχιαίοι μύες) και των μυών του 
αυχένα. Δηλαδή, σε κάθε θέση ύπνου που επιλέγουμε, το ιδανικό στρώμα θα ήταν εκείνο 
που αναγνωρίζει την αντίσταση που πρέπει να ασκήσει σε κάθε περιοχή του σώματος με το 
οποίο έρχεται σε επαφή. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να κρατήσει τη σπονδυλική στήλη στη 
σωστή κυρτότητά της κάτι που, με τη σειρά του, αποτρέπει την μυϊκή τάση ανά περιοχές. Ένα 
τέτοιο στρώμα επιτρέπει την απρόσκοπτη εξέλιξη του ύπνου αποτρέποντας αφυπνίσεις του 
ατόμου από πόνους που μπορεί να δημιουργήσει μια υπερβολική ή αντίστροφα φειδωλή 
καμπύλωση της σπονδυλικής στήλης. Όπως γίνεται κατανοητό, αυτό το έξυπνο στρώμα 
που αναγνωρίζει κάθε φορά την τάση που πρέπει να ασκήσει ανά περιοχές ανάλογα με το 
σωματότυπο και βάρος του ατόμου που υποδέχεται… δεν υπάρχει. 

Το στρώμα είναι προσωπική «υπόθεση».
Αυτό που υπάρχει όμως είναι η δυνατότητα του ατόμου να επιλέξει το όσο πιο ιδανικό 
στρώμα γίνεται για τον προσωπικό του σωματότυπο.

Ο καλός ύπνος είναι υγεία και αξίζει να 
τον προσφέρουμε στον εαυτό μας και 
στους ανθρώπους που αγαπάμε.
Αναστάσιος Μπονάκης, Νευρολόγος, Υπνολόγος
Μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής εταιρείας έρευνας στον ύπνο 

Η μονάδα Μελέτης Ύπνου του Αιγινήτειου Νοσοκομείου χρησιμοποιεί για την έρευνά της στρώματα GRECO STROM.
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Η σειρά στρωμάτων pocket spring προσφέρει 
τέλεια ανατομική συμπεριφορά.
Η σειρά στρωμάτων pocket spring προσφέρει τέλεια ανατομική συμπεριφορά. Τα ελατήρια Pocket Spring δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους αλλά 

είναι τοποθετημένα μέσα σε σειρές από υφασμάτινες θήκες, σαν «τσέπες». Κάθε ένα από τα στρώματα της GRECO STROM τύπου pocket spring 

δίνει την αίσθηση ότι «αγκαλιάζει» το σώμα, προσφέροντάς σας μία ξεχωριστή αίσθηση απόλυτης χαλάρωσης και απόλαυσης του ύπνου.
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ΥΦΑΣΜΑ THERMOCOOL
Το ύφασμα THERMOCOOL συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία στην κατασκευή 
υφασμάτων και την άνεση χάρη στη ρύθμιση της θερμοκρασίας οποιασδήποτε 
εποχής. Αποτρέπει την αίσθηση του κρύου όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή και 
κρατάει τη θερμότητα και την υγρασία μακριά όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή.
Χάρη στην κοίλη δομή και την ιδιαίτερη επιφάνεια των ινών του, το ύφασμα THER-
MOCOOL προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα συνδυασμένα σε ένα μόνο νήμα 
και πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής καθώς παρέχει επιπρόσθετα 
αντιβακτηριδιακή, και αντιπαρασιτική προστασία.
Το ύφασμα THERMOCOOL είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος

INNER MICROFOAM HR
Στρώση πρωτοποριακού αφρώδες υλικού υψηλής πυκνότητας και εξαιρετικής 
αντοχής, που προσφέρει τη μέγιστη ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία στο 
στρώμα. Χάρη στη λεπτοπορώδη μορφή του επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα 
και προκαλεί άριστη επαναφορά.

INNER FLEX PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή κυτταρική 
του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
παράλληλα παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα 
ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης.

7 MULTI-ZONE LATEX LAYER
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό 
του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη 
νοτιοανατολική Ασία και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία 
του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης που διαθέτει διασφαλίζει 
την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά τη διάρκεια 
του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος στη 
σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες οπές του επιτρέπουν τον ιδανικό 
εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, μυκητών και 
ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ευεξίας.  Η 
Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται 
από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη μετατροπή αλλά και 
κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

FLEX LAYER PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 
τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ανατομικής του συμπεριφοράς.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 
άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 
λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του 
κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή 
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 
Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

FOAM SUPPORT PLUS
Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέων με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM
Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα Jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

AIR MESH 3D
Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

26cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

unique

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
776

121-130
1074 

161-170
1367

91-100
857

131-140
1145

171-180
1438

101-110
929

141-150
1221

181-190
1512

111-120
1000

151-160
1295

191-200 
1583

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ THERMOCOOL
Το ύφασμα THERMOCOOL συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία στην κατασκευή 
υφασμάτων και την άνεση χάρη στη ρύθμιση της θερμοκρασίας οποιασδήποτε 
εποχής. Αποτρέπει την αίσθηση του κρύου όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή και 
κρατάει τη θερμότητα και την υγρασία μακριά όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή.
Χάρη στην κοίλη δομή και την ιδιαίτερη επιφάνεια των ινών του, το ύφασμα THER-
MOCOOL προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα συνδυασμένα σε ένα μόνο νήμα 
και πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής καθώς παρέχει επιπρόσθετα 
αντιβακτηριδιακή, και αντιπαρασιτική προστασία.
Το ύφασμα THERMOCOOL είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος

INNER MICROFOAM HR
Στρώση πρωτοποριακού αφρώδες υλικού υψηλής πυκνότητας και εξαιρετικής 
αντοχής, που προσφέρει τη μέγιστη ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία στο 
στρώμα. Χάρη στη λεπτοπορώδη μορφή του επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα 
και προκαλεί άριστη επαναφορά.

INNER FLEX PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή κυτταρική 
του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
παράλληλα παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα 
ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης.

7 MULTI-ZONE LATEX LAYER
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό 
του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη 
νοτιοανατολική Ασία και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία 
του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης που διαθέτει διασφαλίζει 
την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά τη διάρκεια 
του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος στη 
σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες οπές του επιτρέπουν τον ιδανικό 
εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, μυκητών και 
ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ευεξίας.  Η 
Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται 
από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη μετατροπή αλλά και 
κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

FLEX LAYER PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 
τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ανατομικής του συμπεριφοράς.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 
άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 
λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του 
κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή 
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 
Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

FOAM SUPPORT PLUS
Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέων με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM
Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα Jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

AIR MESH 3D
Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

26cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

unique

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
776

121-130
1074 

161-170
1367

91-100
857

131-140
1145

171-180
1438

101-110
929

141-150
1221

181-190
1512

111-120
1000

151-160
1295

191-200 
1583

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 

ΥΦΑΣΜΑ THERMOCOOL
Το ύφασμα THERMOCOOL συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία στην κατασκευή 
υφασμάτων και την άνεση χάρη στη ρύθμιση της θερμοκρασίας οποιασδήποτε 
εποχής. Αποτρέπει την αίσθηση του κρύου όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή και 
κρατάει τη θερμότητα και την υγρασία μακριά όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή. 
Χάρη στην κοίλη δομή και την ιδιαίτερη επιφάνεια των ινών του, το ύφασμα 
THERMOCOOL προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα συνδυασμένα σε ένα μόνο 
νήμα και πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής καθώς παρέχει επιπρόσθετα 
αντιβακτηριδιακή, και αντιπαρασιτική προστασία. Το ύφασμα THERMOCOOL 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος 

DOUBLE HIGH-RESILIENCE FOAM HR
Το ανώτερο επίπεδο αφρώδους υλικού εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την 
ανοιχτή κυτταρική του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του 
στρώματος ενώ παράλληλα λόγω της υψηλής πυκνότητας εξασφαλίζει τη μέγιστη 
απόδοση συμπεριφοράς του αφού παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά 
και ανθεκτικότητα ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης. Χρησιμοποιείται διπλή στρώση 
του υλικού σε κάθε πλευρά του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM
Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΤΟPPER
με τρισδιάστατη περιμετρική φάσα νέας τεχνολογίας AIR MESH 3D για άνετη 
κυκλοφορία του αέρα και αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων.

FLEX LAYER PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που συμβάλλει στη διατήρηση της 
ομοιομορφίας και στην ανάδειξη της ανατομικής συμπεριφοράς του στρώματος.

LATEX LAYER COMFORT PLUS
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό 
του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη 
νοτιοανατολική Ασία. Επιπρόσθετα για την παραγωγή του LATEX LAYER COMFORT 
PLUS χρησιμοποιείται μια εξειδικευμένη διαδικασία που του προσδίδει μοναδική 
ελαστικότητα, ευκαμψία και άριστη επαναφορά. Ακολουθεί και προσαρμόζεται στο 
περίγραμμα του σώματος διασφαλίζοντας την κατανομή της πίεσης που ασκείται 
στο σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή 
κυκλοφορία του αίματος στη σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες οπές 
του επιτρέπουν τον ιδανικό εξαερισμό του topper, εμποδίζοντας την ανάπτυξη 
μικροβίων, μυκητών και ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες 
υγιεινής και ευεξίας. Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας 
latex που επιλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από
τη μετατροπή αλλά και κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 
άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 
λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

7 ZONE POCKET SPRINGS 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του 
κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή 
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 
Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέων με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

FRAME SUPPORT

FLEXCOAT

FLEX LAYER PLUS
Aφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής για διατήρηση της ομοιομορφίας του 
στρώματος και για ιδανική ορθοπεδική υποστήριξη.

INNER MICROFOAM PLUS
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για μεγάλη ελαστικότητα, ευκαμψία και 
ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση συμπεριφοράς του στρώματος.

DACRON WAD

ΥΦΑΣΜΑ THERMOCOOL

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

AIR MESH 3D
Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

30cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα.

absolute

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
700

121-130
981

161-170
1252

91-100
764

131-140
1069

171-180
1314

101-110
833

141-150
1119

181-190
1381

111-120
912

151-160
1186

191-200 
1450

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
14



ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 

ΥΦΑΣΜΑ THERMOCOOL
Το ύφασμα THERMOCOOL συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία στην κατασκευή 
υφασμάτων και την άνεση χάρη στη ρύθμιση της θερμοκρασίας οποιασδήποτε 
εποχής. Αποτρέπει την αίσθηση του κρύου όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή και 
κρατάει τη θερμότητα και την υγρασία μακριά όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή. 
Χάρη στην κοίλη δομή και την ιδιαίτερη επιφάνεια των ινών του, το ύφασμα 
THERMOCOOL προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα συνδυασμένα σε ένα μόνο 
νήμα και πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής καθώς παρέχει επιπρόσθετα 
αντιβακτηριδιακή, και αντιπαρασιτική προστασία. Το ύφασμα THERMOCOOL 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος 

DOUBLE HIGH-RESILIENCE FOAM HR
Το ανώτερο επίπεδο αφρώδους υλικού εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την 
ανοιχτή κυτταρική του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του 
στρώματος ενώ παράλληλα λόγω της υψηλής πυκνότητας εξασφαλίζει τη μέγιστη 
απόδοση συμπεριφοράς του αφού παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά 
και ανθεκτικότητα ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης. Χρησιμοποιείται διπλή στρώση 
του υλικού σε κάθε πλευρά του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM
Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΤΟPPER
με τρισδιάστατη περιμετρική φάσα νέας τεχνολογίας AIR MESH 3D για άνετη 
κυκλοφορία του αέρα και αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων.

FLEX LAYER PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που συμβάλλει στη διατήρηση της 
ομοιομορφίας και στην ανάδειξη της ανατομικής συμπεριφοράς του στρώματος.

LATEX LAYER COMFORT PLUS
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό 
του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη 
νοτιοανατολική Ασία. Επιπρόσθετα για την παραγωγή του LATEX LAYER COMFORT 
PLUS χρησιμοποιείται μια εξειδικευμένη διαδικασία που του προσδίδει μοναδική 
ελαστικότητα, ευκαμψία και άριστη επαναφορά. Ακολουθεί και προσαρμόζεται στο 
περίγραμμα του σώματος διασφαλίζοντας την κατανομή της πίεσης που ασκείται 
στο σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή 
κυκλοφορία του αίματος στη σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες οπές 
του επιτρέπουν τον ιδανικό εξαερισμό του topper, εμποδίζοντας την ανάπτυξη 
μικροβίων, μυκητών και ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες 
υγιεινής και ευεξίας. Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας 
latex που επιλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από
τη μετατροπή αλλά και κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 
άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 
λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

7 ZONE POCKET SPRINGS 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του 
κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή 
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 
Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέων με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

FRAME SUPPORT

FLEXCOAT

FLEX LAYER PLUS
Aφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής για διατήρηση της ομοιομορφίας του 
στρώματος και για ιδανική ορθοπεδική υποστήριξη.

INNER MICROFOAM PLUS
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για μεγάλη ελαστικότητα, ευκαμψία και 
ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση συμπεριφοράς του στρώματος.

DACRON WAD

ΥΦΑΣΜΑ THERMOCOOL

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

AIR MESH 3D
Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

30cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα.

absolute

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
700

121-130
981

161-170
1252

91-100
764

131-140
1069

171-180
1314

101-110
833

141-150
1119

181-190
1381

111-120
912

151-160
1186

191-200 
1450

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής 
καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και 
μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία 
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της 
επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το 
ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM PLUS
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής που προσφέρει μεγάλη 
ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση 
συμπεριφοράς του στρώματος.

INNER FLEX PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή κυτταρική 
του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
παράλληλα παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα 
ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης. 

7 MULTI-ZONE LATEX LAYER
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό 
του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη 
νοτιοανατολική Ασία και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία 
του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης που διαθέτει διασφαλίζει 
την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά τη διάρκεια 
του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος στη 
σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες οπές του επιτρέπουν τον ιδανικό 
εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, μυκητών και 
ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ευεξίας.  
Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται 
από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη μετατροπή αλλά και 
κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 
άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 
λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του 
κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή 
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 
Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM
Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα Jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

AIR MESH 3D
Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

25cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

interflex

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
555

121-130
748

161-170
974

91-100
603

131-140
795

171-180
1019

101-110
650

141-150
862

181-190
1088

111-120
698

151-160
907

191-200 
1136

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής 
καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και 
μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία 
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της 
επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το 
ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM PLUS
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής που προσφέρει μεγάλη 
ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση 
συμπεριφοράς του στρώματος.

INNER FLEX PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή κυτταρική 
του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
παράλληλα παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα 
ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης. 

7 MULTI-ZONE LATEX LAYER
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό 
του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη 
νοτιοανατολική Ασία και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία 
του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης που διαθέτει διασφαλίζει 
την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά τη διάρκεια 
του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος στη 
σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες οπές του επιτρέπουν τον ιδανικό 
εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, μυκητών και 
ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ευεξίας.  
Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται 
από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη μετατροπή αλλά και 
κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 
άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 
λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του 
κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή 
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 
Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM
Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα Jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

AIR MESH 3D
Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

25cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

interflex

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
555

121-130
748

161-170
974

91-100
603

131-140
795

171-180
1019

101-110
650

141-150
862

181-190
1088

111-120
698

151-160
907

191-200 
1136

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 
ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ  30° C

ΥΦΑΣΜΑ THERMOCOOL
Το ύφασμα THERMOCOOL συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία στην κατασκευή 
υφασμάτων και την άνεση χάρη στη ρύθμιση της θερμοκρασίας οποιασδήποτε 
εποχής. Αποτρέπει την αίσθηση του κρύου όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή και 
κρατάει τη θερμότητα και την υγρασία μακριά όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή. 
Χάρη στην κοίλη δομή και την ιδιαίτερη επιφάνεια των ινών του, το ύφασμα 
THERMOCOOL προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα συνδυασμένα σε ένα μόνο 
νήμα και πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής καθώς παρέχει επιπρόσθετα 
αντιβακτηριδιακή, και αντιπαρασιτική προστασία. Το ύφασμα THERMOCOOL 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Διπλή στρώση λευκής υποαλλεργικής βάτας, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που 
προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

ΥΦΑΣΜΑ POLYMICRO
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
OEKO-TEX STANDARD 100 

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

ΕΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΥΦΑΣΜΑ POLYMICRO
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
OEKO-TEX STANDARD 100 

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος

ΥΦΑΣΜΑ POLYMICRO
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
OEKO-TEX STANDARD 100 

LATEX 7 ZONES LAYER
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό 
του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη 
νοτιοανατολική Ασία και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ελαστικότητα και 
ευκαμψία του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης (7 zones) που διαθέτει 

διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά 
τη διάρκεια του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή κυκλοφορία του 
αίματος στη σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες οπές του επιτρέπουν 
τον ιδανικό εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, 
μυκητών και ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και 
ευεξίας. Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex 
που επιλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη 
μετατροπή αλλά και κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

FLEX LAYER PLUS
Aφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής για διατήρηση της ομοιομορφίας του 
στρώματος και για ιδανική ορθοπεδική υποστήριξη.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 
άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 
λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

7 ZONE POCKET SPRINGS 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα 
του κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η 
κατανομή της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 
Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέων με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ 
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

AIR MESH 3D
ρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

24cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

fresh

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
684

121-130
964

161-170
1229

91-100
755

131-140
1036

171-180
1290

101-110
819

141-150
1102

181-190
1355

111-120
893

151-160
1164

191-200 
1419

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 
ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ  30° C

ΥΦΑΣΜΑ THERMOCOOL
Το ύφασμα THERMOCOOL συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία στην κατασκευή 
υφασμάτων και την άνεση χάρη στη ρύθμιση της θερμοκρασίας οποιασδήποτε 
εποχής. Αποτρέπει την αίσθηση του κρύου όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή και 
κρατάει τη θερμότητα και την υγρασία μακριά όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή. 
Χάρη στην κοίλη δομή και την ιδιαίτερη επιφάνεια των ινών του, το ύφασμα 
THERMOCOOL προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα συνδυασμένα σε ένα μόνο 
νήμα και πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής καθώς παρέχει επιπρόσθετα 
αντιβακτηριδιακή, και αντιπαρασιτική προστασία. Το ύφασμα THERMOCOOL 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Διπλή στρώση λευκής υποαλλεργικής βάτας, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που 
προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

ΥΦΑΣΜΑ POLYMICRO
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
OEKO-TEX STANDARD 100 

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

ΕΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΥΦΑΣΜΑ POLYMICRO
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
OEKO-TEX STANDARD 100 

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος

ΥΦΑΣΜΑ POLYMICRO
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
OEKO-TEX STANDARD 100 

LATEX 7 ZONES LAYER
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό 
του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη 
νοτιοανατολική Ασία και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ελαστικότητα και 
ευκαμψία του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης (7 zones) που διαθέτει 

διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά 
τη διάρκεια του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή κυκλοφορία του 
αίματος στη σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες οπές του επιτρέπουν 
τον ιδανικό εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, 
μυκητών και ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και 
ευεξίας. Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex 
που επιλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη 
μετατροπή αλλά και κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

FLEX LAYER PLUS
Aφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής για διατήρηση της ομοιομορφίας του 
στρώματος και για ιδανική ορθοπεδική υποστήριξη.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 
άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 
λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

7 ZONE POCKET SPRINGS 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα 
του κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η 
κατανομή της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 
Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέων με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ 
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

AIR MESH 3D
ρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

24cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

fresh

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
684

121-130
964

161-170
1229

91-100
755

131-140
1036

171-180
1290

101-110
819

141-150
1102

181-190
1355

111-120
893

151-160
1164

191-200 
1419

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής 
καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και 
μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία 
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της 
επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το 
ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM PLUS
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής που προσφέρει μεγάλη 
ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση 
συμπεριφοράς του στρώματος.

INNER FLEX PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή κυτταρική 
του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
παράλληλα παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα 
ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης. 

FLEX LAYER PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 
τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ανατομικής του συμπεριφοράς.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 
άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 
λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του 
κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή 
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 

Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM
Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα Jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

AIR MESH 3D
Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  5
Χρόνια
Εγγύηση

24cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

must

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
431

121-130
588

161-170
788

91-100
474

131-140
631

171-180
831

101-110
510

141-150
665

181-190
872

111-120
546

151-160
734

191-200 
912

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής 
καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και 
μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία 
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της 
επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το 
ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM PLUS
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής που προσφέρει μεγάλη 
ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση 
συμπεριφοράς του στρώματος.

INNER FLEX PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή κυτταρική 
του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
παράλληλα παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα 
ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης. 

FLEX LAYER PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 
τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ανατομικής του συμπεριφοράς.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 
άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 
λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του 
κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή 
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 

Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM
Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα Jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

AIR MESH 3D
Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  5
Χρόνια
Εγγύηση

24cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

must

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
431

121-130
588

161-170
788

91-100
474

131-140
631

171-180
831

101-110
510

141-150
665

181-190
872

111-120
546

151-160
734

191-200 
912

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής 

καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 

αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και 

μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία 

παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της 

επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το 

ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 

μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM PLUS
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής που προσφέρει μεγάλη 

ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση 

συμπεριφοράς του στρώματος.

DACRON WAD

FLEX LAYER PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 

τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ανατομικής του συμπεριφοράς.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 

άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 

λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του 
κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή 
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 

Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  5
Χρόνια
Εγγύηση

26cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

essential

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
357

121-130
507

161-170
650

91-100
393

131-140
548

171-180
681

101-110
431

141-150
581

181-190
712

111-120
467

151-160
617

191-200 
748

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
22



ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής 

καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 

αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και 

μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία 

παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της 

επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το 

ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 

μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM PLUS
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής που προσφέρει μεγάλη 

ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση 

συμπεριφοράς του στρώματος.

DACRON WAD

FLEX LAYER PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 

τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ανατομικής του συμπεριφοράς.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 

άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 

λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του 
κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή 
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 

Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  5
Χρόνια
Εγγύηση

26cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

essential

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
357

121-130
507

161-170
650

91-100
393

131-140
548

171-180
681

101-110
431

141-150
581

181-190
712

111-120
467

151-160
617

191-200 
748

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ALOE VERA
Το φυτό ALOE VERA είναι γνωστό για τη θεραπευτική και καλλυντική του δράση 

αλλά και για τις αντιακαρικές και αντιμικροβιακές του ιδιότητες. Είναι πλούσιο 

σε βιταμίνες, αμινοξέα και ιχνοστοιχεία, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπλαση των 

κυττάρων. Η επεξεργασία ALOE VERA στα υφάσματα αποτελεί μια διαδικασία 

εμποτισμού της ίνας σε εκχύλισμα του φυτού. Έτσι, μεταβιβάζονται στο ύφασμα οι 

εξαιρετικά ευεργετικές του ιδιότητες. Το ύφασμα αυτό είναι κατασκευασμένο βάσει 

προδιαγραφών OEKO TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 

μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM
Αφρώδες υλικό μεγάλης αντοχής που προσφέρει ευκαμψία, ελαστικότητα και 

ομοιομορφία στο στρώμα.

DACRON WAD

FLEX LAYER SUPERIOR
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 

τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ανατομικής του συμπεριφοράς.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 

άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 

λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του 
κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή 
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 
Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  5
Χρόνια
Εγγύηση

26cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

tempus

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
317

121-130
448

161-170
553

91-100
336

131-140
484

171-180
588

101-110
398

141-150
503

181-190
626

111-120
419

151-160
524

191-200 
672

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ALOE VERA
Το φυτό ALOE VERA είναι γνωστό για τη θεραπευτική και καλλυντική του δράση 

αλλά και για τις αντιακαρικές και αντιμικροβιακές του ιδιότητες. Είναι πλούσιο 

σε βιταμίνες, αμινοξέα και ιχνοστοιχεία, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπλαση των 

κυττάρων. Η επεξεργασία ALOE VERA στα υφάσματα αποτελεί μια διαδικασία 

εμποτισμού της ίνας σε εκχύλισμα του φυτού. Έτσι, μεταβιβάζονται στο ύφασμα οι 

εξαιρετικά ευεργετικές του ιδιότητες. Το ύφασμα αυτό είναι κατασκευασμένο βάσει 

προδιαγραφών OEKO TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 

μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM
Αφρώδες υλικό μεγάλης αντοχής που προσφέρει ευκαμψία, ελαστικότητα και 

ομοιομορφία στο στρώμα.

DACRON WAD

FLEX LAYER SUPERIOR
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 

τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ανατομικής του συμπεριφοράς.

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως 

άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή 

λειτουργία και την αναπαυτικότητα του στρώματος.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του 
κάθε ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή 
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 
Τηρείται η αναλογία 260τµχ ανά m2

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των 
ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  5
Χρόνια
Εγγύηση

26cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

tempus

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
317

121-130
448

161-170
553

91-100
336

131-140
484

171-180
588

101-110
398

141-150
503

181-190
626

111-120
419

151-160
524

191-200 
672

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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Μια σειρά στρωμάτων 
με πρωτοποριακό αφρώδες υλικό 
υψηλής πυκνότητας και εξαιρετικής αντοχής. Χάρη στη λεπτοπορώδη μορφή τους, 

τα στρώματα που ανήκουν στην κατηγορία Aquatec Mattresses,  

επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και προκαλούν άριστη επαναφορά. 

Η αίσθηση άνεσης και ξεκούρασης των στρωμάτων αυτών θα σας φανεί 

πραγματικά πρωτόγνωρη, αλλάζοντας την εμπειρία ύπνου σας για πάντα... 
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Μια σειρά στρωμάτων 
με πρωτοποριακό αφρώδες υλικό 
υψηλής πυκνότητας και εξαιρετικής αντοχής. Χάρη στη λεπτοπορώδη μορφή τους, 

τα στρώματα που ανήκουν στην κατηγορία Aquatec Mattresses,  

επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και προκαλούν άριστη επαναφορά. 

Η αίσθηση άνεσης και ξεκούρασης των στρωμάτων αυτών θα σας φανεί 

πραγματικά πρωτόγνωρη, αλλάζοντας την εμπειρία ύπνου σας για πάντα... 
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ΥΦΑΣΜΑ SOFT & COMFY
Το ύφασμα SOFT & COMFY σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει μοναδική ελαστικότητα και απαλότητα. Η διαδικασία πλέξης σε συνδυασμό με την ελαστική βισκόζη 
επιτρέπει στο ύφασμα να είναι εύκαμπτο και άνετο και να ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας καθώς κινείστε στο κρεβάτι χωρίς να περιορίζει τα χαρακτηριστικά των 
υπόλοιπων υλικών που υπάρχουν στο στρώμα. Κατασκευασμένο από νήματα υψηλής ποιότητας βοηθά στην αποβολή της υγρασίας και την εφίδρωση κατά την διάρκεια 
του ύπνου. Είναι υποαλλεργικό, διαπνέον και φιλικό προς το ανθρώπινο δέρμα δίνοντας μία μοναδική αίσθηση άνεσης, απαράμιλλης ποιότητας και υψηλής αισθητικής με 
αποτέλεσμα την καλή διάθεση και ευεξία.
Το ύφασμα SOFT & COMFY είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

STABILIZER
Ειδικό οικολογικό ύφασμα που ενοποιεί και σταθεροποιεί όλο το στρώμα.

VISCOPUR
Τελευταίας γενιάς και υψηλής τεχνολογίας αφρός μνήμης, με κύριο χαρακτηριστικό την πολύ αργή επιστροφή στην αρχική του κατάσταση κάθε φορά που δέχεται πίεση.

AQUPUR
Ειδικός αφρός μεγάλης αντοχής.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Εργονομικό για απόλυτη άνεση • Cfc Free, δεν καταστρέφει το όζον

Αντιακαρικό για προστασία από αλλεργίες • Επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα

Αναπνέει • Δερματολογικά ελεγμένο 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 30οC)

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

21cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα. Στρώµα που τοποθετείται µε την ένδειξη ‘’ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ’’.

7 wave

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 12€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
910

121-130
1300

161-170
1683

91-100
1010

131-140
1393

171-180
1776

101-110
1107

141-150
1490

181-190
1869

111-120
1200

151-160
1583

191-200 
1957

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ SOFT & COMFY
Το ύφασμα SOFT & COMFY σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει μοναδική ελαστικότητα και απαλότητα. Η διαδικασία πλέξης σε συνδυασμό με την ελαστική βισκόζη 
επιτρέπει στο ύφασμα να είναι εύκαμπτο και άνετο και να ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας καθώς κινείστε στο κρεβάτι χωρίς να περιορίζει τα χαρακτηριστικά των 
υπόλοιπων υλικών που υπάρχουν στο στρώμα. Κατασκευασμένο από νήματα υψηλής ποιότητας βοηθά στην αποβολή της υγρασίας και την εφίδρωση κατά την διάρκεια 
του ύπνου. Είναι υποαλλεργικό, διαπνέον και φιλικό προς το ανθρώπινο δέρμα δίνοντας μία μοναδική αίσθηση άνεσης, απαράμιλλης ποιότητας και υψηλής αισθητικής με 
αποτέλεσμα την καλή διάθεση και ευεξία.
Το ύφασμα SOFT & COMFY είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

STABILIZER
Ειδικό οικολογικό ύφασμα που ενοποιεί και σταθεροποιεί όλο το στρώμα.

VISCOPUR
Τελευταίας γενιάς και υψηλής τεχνολογίας αφρός μνήμης, με κύριο χαρακτηριστικό την πολύ αργή επιστροφή στην αρχική του κατάσταση κάθε φορά που δέχεται πίεση.

AQUPUR
Ειδικός αφρός μεγάλης αντοχής.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Εργονομικό για απόλυτη άνεση • Cfc Free, δεν καταστρέφει το όζον

Αντιακαρικό για προστασία από αλλεργίες • Επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα

Αναπνέει • Δερματολογικά ελεγμένο 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 30οC)

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

21cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα. Στρώµα που τοποθετείται µε την ένδειξη ‘’ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ’’.

7 wave

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 12€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
910

121-130
1300

161-170
1683

91-100
1010

131-140
1393

171-180
1776

101-110
1107

141-150
1490

181-190
1869

111-120
1200

151-160
1583

191-200 
1957

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ SOFT & COMFY
Το ύφασμα SOFT & COMFY σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει μοναδική ελαστικότητα και απαλότητα. Η διαδικασία πλέξης σε συνδυασμό με την ελαστική βισκόζη 
επιτρέπει στο ύφασμα να είναι εύκαμπτο και άνετο και να ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας καθώς κινείστε στο κρεβάτι χωρίς να περιορίζει τα χαρακτηριστικά των 
υπόλοιπων υλικών που υπάρχουν στο στρώμα. Κατασκευασμένο από νήματα υψηλής ποιότητας βοηθά στην αποβολή της υγρασίας και την εφίδρωση κατά την διάρκεια 
του ύπνου. Είναι υποαλλεργικό, διαπνέον και φιλικό προς το ανθρώπινο δέρμα δίνοντας μία μοναδική αίσθηση άνεσης, απαράμιλλης ποιότητας και υψηλής αισθητικής με 
αποτέλεσμα την καλή διάθεση και ευεξία.
Το ύφασμα SOFT & COMFY είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

STABILIZER
Ειδικό οικολογικό ύφασμα που ενοποιεί και σταθεροποιεί όλο το στρώμα.

LATEX LAYER COMFORT PLUS
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη νοτιοανατολική Ασία. 
Επιπρόσθετα για την παραγωγή του LATEX LAYER COMFORT PLUS χρησιμοποιείται μια εξειδικευμένη διαδικασία που του προσδίδει μοναδική ελαστικότητα, ευκαμψία 
και άριστη επαναφορά. Ακολουθεί και προσαρμόζεται στο περίγραμμα του σώματος διασφαλίζοντας την κατανομή της πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά τη διάρκεια του 
ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος στη σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες οπές του επιτρέπουν τον ιδανικό εξαερισμό του 
στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, μυκητών και ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ευεξίας. 

LATEX 7 ZONES
To LATEX 7 ZONES προσφέρει υψηλό επίπεδο υποστήριξης και άνεσης, καθώς xάρη στις 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης που διαθέτει και σε συνδυασμό  με το LATEX 
LAYER COMFORT PLUS παρέχεται πρόσθετη αντίσταση όταν ασκείται μεγαλύτερη πίεση, που σημαίνει ότι διασφαλίζεται αυξημένη υποστήριξη όταν και όπου χρειάζεται 
συμβάλλοντας έτσι στη μέγιστη απόδοση ανατομικότητας του στρώματος.
Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη μετατροπή αλλά και 
κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 30οC)

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

21cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα. Στρώµα που τοποθετείται µε την ένδειξη ‘’ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ’’.

privilege

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 12€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
883

121-130
1212

161-170
1567

91-100
938

131-140
1300

171-180
1652

101-110
1031

141-150
1390

181-190
1743

111-120
1119

151-160
1478

191-200 
1833

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ SOFT & COMFY
Το ύφασμα SOFT & COMFY σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει μοναδική ελαστικότητα και απαλότητα. Η διαδικασία πλέξης σε συνδυασμό με την ελαστική βισκόζη 
επιτρέπει στο ύφασμα να είναι εύκαμπτο και άνετο και να ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας καθώς κινείστε στο κρεβάτι χωρίς να περιορίζει τα χαρακτηριστικά των 
υπόλοιπων υλικών που υπάρχουν στο στρώμα. Κατασκευασμένο από νήματα υψηλής ποιότητας βοηθά στην αποβολή της υγρασίας και την εφίδρωση κατά την διάρκεια 
του ύπνου. Είναι υποαλλεργικό, διαπνέον και φιλικό προς το ανθρώπινο δέρμα δίνοντας μία μοναδική αίσθηση άνεσης, απαράμιλλης ποιότητας και υψηλής αισθητικής με 
αποτέλεσμα την καλή διάθεση και ευεξία.
Το ύφασμα SOFT & COMFY είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

STABILIZER
Ειδικό οικολογικό ύφασμα που ενοποιεί και σταθεροποιεί όλο το στρώμα.

LATEX LAYER COMFORT PLUS
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη νοτιοανατολική Ασία. 
Επιπρόσθετα για την παραγωγή του LATEX LAYER COMFORT PLUS χρησιμοποιείται μια εξειδικευμένη διαδικασία που του προσδίδει μοναδική ελαστικότητα, ευκαμψία 
και άριστη επαναφορά. Ακολουθεί και προσαρμόζεται στο περίγραμμα του σώματος διασφαλίζοντας την κατανομή της πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά τη διάρκεια του 
ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος στη σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες οπές του επιτρέπουν τον ιδανικό εξαερισμό του 
στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, μυκητών και ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ευεξίας. 

LATEX 7 ZONES
To LATEX 7 ZONES προσφέρει υψηλό επίπεδο υποστήριξης και άνεσης, καθώς xάρη στις 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης που διαθέτει και σε συνδυασμό  με το LATEX 
LAYER COMFORT PLUS παρέχεται πρόσθετη αντίσταση όταν ασκείται μεγαλύτερη πίεση, που σημαίνει ότι διασφαλίζεται αυξημένη υποστήριξη όταν και όπου χρειάζεται 
συμβάλλοντας έτσι στη μέγιστη απόδοση ανατομικότητας του στρώματος.
Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη μετατροπή αλλά και 
κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 30οC)

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

21cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα. Στρώµα που τοποθετείται µε την ένδειξη ‘’ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ’’.

privilege

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 12€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
883

121-130
1212

161-170
1567

91-100
938

131-140
1300

171-180
1652

101-110
1031

141-150
1390

181-190
1743

111-120
1119

151-160
1478

191-200 
1833

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
31



ΥΦΑΣΜΑ SOFT & COMFY
Το ύφασμα SOFT & COMFY σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει μοναδική ελαστικότητα και απαλότητα. Η διαδικασία πλέξης σε συνδυασμό με την ελαστική βισκόζη 
επιτρέπει στο ύφασμα να είναι εύκαμπτο και άνετο και να ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας καθώς κινείστε στο κρεβάτι χωρίς να περιορίζει τα χαρακτηριστικά των 
υπόλοιπων υλικών που υπάρχουν στο στρώμα. Κατασκευασμένο από νήματα υψηλής ποιότητας βοηθά στην αποβολή της υγρασίας και την εφίδρωση κατά την διάρκεια 
του ύπνου. Είναι υποαλλεργικό, διαπνέον και φιλικό προς το ανθρώπινο δέρμα δίνοντας μία μοναδική αίσθηση άνεσης, απαράμιλλης ποιότητας και υψηλής αισθητικής με 
αποτέλεσμα την καλή διάθεση και ευεξία.
Το ύφασμα SOFT & COMFY είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

STABILIZER
Ειδικό οικολογικό ύφασμα που ενοποιεί και σταθεροποιεί όλο το στρώμα.

Τελευταίας γενιάς και υψηλής ποιότητας αφρός μνήμης με θερμορυθμιστικές ιδιότητες που μετουσιώνει την τεχνολογία αιχμής σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία ύπνου. Χάρη 
στην ανοιχτή κυτταρική του δομή επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του περιορίζοντας την εφίδρωση. Το συγκεκριμένο υλικό είναι εμπλουτισμένο με φυσική 
ενυδατική κρέμα και παράγεται με τη χρήση μικρο-σφαιριδίων τεχνολογίας φάσης μεταβολής υλικού (Phase Change Materials Technology), που του προσδίδουν άριστες 
θερμορυθμιστικές ιδιότητες. Λειτουργεί σαν φυσική ασπίδα κατά των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται από την οικιακή σκόνη τα ακάρεα και τα μικρόβια.  Κατά τη 
διαδικασία της παραγωγής του δεν χρησιμοποιούνται ουσίες επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό, είναι άοσμο και μπορεί να πλυθεί όσες φορές χρειαστεί χωρίς να χάσει 
τις ιδιότητές του και το αρχικό του σχήμα. Η εξαιρετική ανθεκτικότητά του έχει επιβεβαιωθεί μέσα από διαδικασίες ελέγχου αντοχής, που σε συνδυασμό με τις επαναστατικές 
ιδιότητές του, το προάγουν σε ένα από τα πιο εξεζητημένα υλικά για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ύπνου που διασφαλίζουν την απόλυτη άνεση και ευεξία.

7 MULTI-ZONE LATEX
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη νοτιοανατολική Ασία 
και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης που διαθέτει διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της 
πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος στη σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες 
οπές του επιτρέπουν τον ιδανικό εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, μυκητών και ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες 
υγιεινής και ευεξίας.
Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη μετατροπή αλλά και 
κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ  30οC)

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

21cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα. Στρώµα που τοποθετείται µε την ένδειξη ‘’ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ’’.

viscolat cool

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 12€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
857

121-130
1221

161-170
1586

91-100
948

131-140
1314

171-180
1671

101-110
1041

141-150
1405

181-190
1759

111-120
1131

151-160
1500

191-200 
1847

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ SOFT & COMFY
Το ύφασμα SOFT & COMFY σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει μοναδική ελαστικότητα και απαλότητα. Η διαδικασία πλέξης σε συνδυασμό με την ελαστική βισκόζη 
επιτρέπει στο ύφασμα να είναι εύκαμπτο και άνετο και να ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας καθώς κινείστε στο κρεβάτι χωρίς να περιορίζει τα χαρακτηριστικά των 
υπόλοιπων υλικών που υπάρχουν στο στρώμα. Κατασκευασμένο από νήματα υψηλής ποιότητας βοηθά στην αποβολή της υγρασίας και την εφίδρωση κατά την διάρκεια 
του ύπνου. Είναι υποαλλεργικό, διαπνέον και φιλικό προς το ανθρώπινο δέρμα δίνοντας μία μοναδική αίσθηση άνεσης, απαράμιλλης ποιότητας και υψηλής αισθητικής με 
αποτέλεσμα την καλή διάθεση και ευεξία.
Το ύφασμα SOFT & COMFY είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

STABILIZER
Ειδικό οικολογικό ύφασμα που ενοποιεί και σταθεροποιεί όλο το στρώμα.

Τελευταίας γενιάς και υψηλής ποιότητας αφρός μνήμης με θερμορυθμιστικές ιδιότητες που μετουσιώνει την τεχνολογία αιχμής σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία ύπνου. Χάρη 
στην ανοιχτή κυτταρική του δομή επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του περιορίζοντας την εφίδρωση. Το συγκεκριμένο υλικό είναι εμπλουτισμένο με φυσική 
ενυδατική κρέμα και παράγεται με τη χρήση μικρο-σφαιριδίων τεχνολογίας φάσης μεταβολής υλικού (Phase Change Materials Technology), που του προσδίδουν άριστες 
θερμορυθμιστικές ιδιότητες. Λειτουργεί σαν φυσική ασπίδα κατά των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται από την οικιακή σκόνη τα ακάρεα και τα μικρόβια.  Κατά τη 
διαδικασία της παραγωγής του δεν χρησιμοποιούνται ουσίες επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό, είναι άοσμο και μπορεί να πλυθεί όσες φορές χρειαστεί χωρίς να χάσει 
τις ιδιότητές του και το αρχικό του σχήμα. Η εξαιρετική ανθεκτικότητά του έχει επιβεβαιωθεί μέσα από διαδικασίες ελέγχου αντοχής, που σε συνδυασμό με τις επαναστατικές 
ιδιότητές του, το προάγουν σε ένα από τα πιο εξεζητημένα υλικά για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ύπνου που διασφαλίζουν την απόλυτη άνεση και ευεξία.

7 MULTI-ZONE LATEX
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη νοτιοανατολική Ασία 
και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης που διαθέτει διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της 
πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος στη σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες 
οπές του επιτρέπουν τον ιδανικό εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, μυκητών και ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες 
υγιεινής και ευεξίας.
Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη μετατροπή αλλά και 
κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ  30οC)

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

21cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα. Στρώµα που τοποθετείται µε την ένδειξη ‘’ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ’’.

viscolat cool

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 12€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
857

121-130
1221

161-170
1586

91-100
948

131-140
1314

171-180
1671

101-110
1041

141-150
1405

181-190
1759

111-120
1131

151-160
1500

191-200 
1847

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία παραγωγής της ίνας 
του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

ΥΦΑΣΜΑ POLYMICRO
Kατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

STABILIZER
Ειδικό οικολογικό ύφασμα που ενοποιεί και σταθεροποιεί όλο το στρώμα.

VISCOPUR
Τελευταίας γενιάς και υψηλής τεχνολογίας αφρός μνήμης με κύριο χαρακτηριστικό την πολύ αργή επιστροφή στην αρχική του κατάσταση κάθε φορά που δέχεται πίεση.

AQUPUR
Ειδικός αφρός μεγάλης αντοχής.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Εργονομικό για απόλυτη άνεση • Cfc Free, δεν καταστρέφει το όζον

Αντιακαρικό για προστασία από αλλεργίες • Επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα

Αναπνέει • Δερματολογικά ελεγμένο 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΙΤΟΝΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 30οC)

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

22cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα. Στρώµα που τοποθετείται µε την ένδειξη ‘’ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ’’.

mistral

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 12€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
810

121-130
1155

161-170
1502

91-100
898

131-140
1238

171-180
1583

101-110
983

141-150
1326

181-190
1671

111-120
1069

151-160
1414

191-200 
1759

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία παραγωγής της ίνας 
του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

ΥΦΑΣΜΑ POLYMICRO
Kατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

STABILIZER
Ειδικό οικολογικό ύφασμα που ενοποιεί και σταθεροποιεί όλο το στρώμα.

VISCOPUR
Τελευταίας γενιάς και υψηλής τεχνολογίας αφρός μνήμης με κύριο χαρακτηριστικό την πολύ αργή επιστροφή στην αρχική του κατάσταση κάθε φορά που δέχεται πίεση.

AQUPUR
Ειδικός αφρός μεγάλης αντοχής.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Εργονομικό για απόλυτη άνεση • Cfc Free, δεν καταστρέφει το όζον

Αντιακαρικό για προστασία από αλλεργίες • Επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα

Αναπνέει • Δερματολογικά ελεγμένο 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΙΤΟΝΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 30οC)

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

22cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα. Στρώµα που τοποθετείται µε την ένδειξη ‘’ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ’’.

mistral

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 12€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
810

121-130
1155

161-170
1502

91-100
898

131-140
1238

171-180
1583

101-110
983

141-150
1326

181-190
1671

111-120
1069

151-160
1414

191-200 
1759

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία παραγωγής της ίνας 
του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

ΥΦΑΣΜΑ POLYMICRO
Kατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

STABILIZER
Ειδικό οικολογικό ύφασμα που ενοποιεί και σταθεροποιεί όλο το στρώμα.

7 MULTI-ZONE LATEX
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη νοτιοανατολική Ασία 
και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης που διαθέτει διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της 
πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος στη σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες 
οπές του επιτρέπουν τον ιδανικό εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, μυκητών και ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες 
υγιεινής και ευεξίας.  Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη 
μετατροπή αλλά και κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΙΤΟΝΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ  30οC)

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

18cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

latex

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 12€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
667

121-130
948

161-170
1231

91-100
736

131-140
1019

171-180
1300

101-110
807

141-150
1091

181-190
1367

111-120
876

151-160
1162

191-200 
1440

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία παραγωγής της ίνας 
του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

ΥΦΑΣΜΑ POLYMICRO
Kατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

STABILIZER
Ειδικό οικολογικό ύφασμα που ενοποιεί και σταθεροποιεί όλο το στρώμα.

7 MULTI-ZONE LATEX
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη νοτιοανατολική Ασία 
και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης που διαθέτει διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της 
πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος στη σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες 
οπές του επιτρέπουν τον ιδανικό εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, μυκητών και ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες 
υγιεινής και ευεξίας.  Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη 
μετατροπή αλλά και κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΙΤΟΝΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ  30οC)

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

18cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

latex

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 12€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
667

121-130
948

161-170
1231

91-100
736

131-140
1019

171-180
1300

101-110
807

141-150
1091

181-190
1367

111-120
876

151-160
1162

191-200 
1440

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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Τα ελατήρια τύπου Bonnell Spring 
παρέχουν μεγάλη αντοχή, 
σταθερότητα και  κυρίως ορθοπεδικές ιδιότητες στο στρώμα καθώς  αποτελούνται 

από ελατήρια κατασκευασμένα από ειδικά διαμορφωμένο ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι.

Είναι συνήθως τοποθετημένα σε σειρές και ενώνονται μεταξύ τους με ένα ελικοειδές σύρμα.

Η σειρά στρωμάτων με ελατήρια τύπου Βonnell της GRECO STROM μπορεί να εγγυηθεί

την ορθοπεδική στήριξη που απαιτείται για έναν υγιεινό και πραγματικά ξεκούραστο ύπνο.
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Τα ελατήρια τύπου Bonnell Spring 
παρέχουν μεγάλη αντοχή, 
σταθερότητα και  κυρίως ορθοπεδικές ιδιότητες στο στρώμα καθώς  αποτελούνται 

από ελατήρια κατασκευασμένα από ειδικά διαμορφωμένο ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι.

Είναι συνήθως τοποθετημένα σε σειρές και ενώνονται μεταξύ τους με ένα ελικοειδές σύρμα.

Η σειρά στρωμάτων με ελατήρια τύπου Βonnell της GRECO STROM μπορεί να εγγυηθεί

την ορθοπεδική στήριξη που απαιτείται για έναν υγιεινό και πραγματικά ξεκούραστο ύπνο.
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής 
καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και 
μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία 
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της 
επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το 
ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM PLUS
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής που προσφέρει μεγάλη 
ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση 
συμπεριφοράς του στρώματος.

INNER FLEX PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή κυτταρική 
του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
παράλληλα παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα 
ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης. 

FLEX LAYER PLUS
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 
τους στρώματος και την ιδανική ορθοπεδική υποστήριξη.

THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την 
ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

MINI BONNELL INNERSPRINGS
Η σταθερότητα και αντοχή των ελατηρίων τύπου BONNELL αποτελούν μια 
διαχρονική αξία για την οικογένεια των συστημάτων εσωτερικών ελατηρίων 
στρωμάτων. Το σύστημα ελατηρίων τύπου MINI BONNELL INNERSPIRNGS 
συνδυάζει τα ευρείας αποδοχής πλεονεκτήματα ενός συστήματος BONNELL με την 
πολυετή εμπειρία της GRECO STROM, την επιλογή ποιοτικά ανώτερων συρμάτων, 
την απόλυτη ακρίβεια στην παραγωγή αφού η μικρή διάμετρος του κάθε ελατηρίου 
επιτυγχάνει τη χρήση του μέγιστου αριθμού ελατηρίων ανα m2 κατασκευάζοντας 
τον πλέον ισχυρό πυρήνα για ένα στρώμα υψηλής ποιότητας σταθερότητας και 
αντοχής. Επιπλέον τα ελατήρια τύπου MINI BONNELL INNERSPRINGS έχουν 
ιδιαίτερα υψηλή διαπερατότητα του αέρα παρέχοντας τη βέλτιστες συνθήκες 
υγιεινής στο εσωτερικό του στρώματος.

Τηρείται η αναλογία 196τµχ ανά m2

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM
Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα Jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

AIR MESH 3D
Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

Στρώμα
Σκληρό

  7
Χρόνια
Εγγύηση

24cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

star

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
417 

121-130
553

161-170
686

91-100
448

131-140
588

171-180
722

101-110
484

141-150
617

181-190
760

111-120
522

151-160
655

191-200 
791

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής 
καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και 
μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία 
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της 
επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το 
ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM PLUS
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής που προσφέρει μεγάλη 
ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση 
συμπεριφοράς του στρώματος.

INNER FLEX PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή κυτταρική 
του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
παράλληλα παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα 
ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης. 

FLEX LAYER PLUS
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 
τους στρώματος και την ιδανική ορθοπεδική υποστήριξη.

THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την 
ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

MINI BONNELL INNERSPRINGS
Η σταθερότητα και αντοχή των ελατηρίων τύπου BONNELL αποτελούν μια 
διαχρονική αξία για την οικογένεια των συστημάτων εσωτερικών ελατηρίων 
στρωμάτων. Το σύστημα ελατηρίων τύπου MINI BONNELL INNERSPIRNGS 
συνδυάζει τα ευρείας αποδοχής πλεονεκτήματα ενός συστήματος BONNELL με την 
πολυετή εμπειρία της GRECO STROM, την επιλογή ποιοτικά ανώτερων συρμάτων, 
την απόλυτη ακρίβεια στην παραγωγή αφού η μικρή διάμετρος του κάθε ελατηρίου 
επιτυγχάνει τη χρήση του μέγιστου αριθμού ελατηρίων ανα m2 κατασκευάζοντας 
τον πλέον ισχυρό πυρήνα για ένα στρώμα υψηλής ποιότητας σταθερότητας και 
αντοχής. Επιπλέον τα ελατήρια τύπου MINI BONNELL INNERSPRINGS έχουν 
ιδιαίτερα υψηλή διαπερατότητα του αέρα παρέχοντας τη βέλτιστες συνθήκες 
υγιεινής στο εσωτερικό του στρώματος.

Τηρείται η αναλογία 196τµχ ανά m2

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM
Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα Jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

AIR MESH 3D
Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

Στρώμα
Σκληρό

  7
Χρόνια
Εγγύηση

24cm Ύψος
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

star

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
417 

121-130
553

161-170
686

91-100
448

131-140
588

171-180
722

101-110
484

141-150
617

181-190
760

111-120
522

151-160
655

191-200 
791

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής 
καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και 
μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία 
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της 
επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το 
ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM PLUS
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής που προσφέρει μεγάλη 
ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση 
συμπεριφοράς του στρώματος.

ΙNNER FLEX PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή κυτταρική 
του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
παράλληλα παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα 
ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης. 

FLEX LAYER PLUS
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 
τους στρώματος και την ιδανική ορθοπεδική υποστήριξη.

THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την 
ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

BONNELL  SPRING UNIT 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL που έχουν κατασκευαστεί από ειδικά διαμορφωμένο 
ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι.  

Τηρείται η αναλογία 116τµχ ανά m2

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM
Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα Jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

AIR MESH 3D
Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

24cm Ύψος (κανονικού προφίλ)
21cm Ύψος (χαμηλού προφίλ)
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

life

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 5€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
327

121-130
465

161-170
574

91-100
350

131-140
500

171-180
610

101-110
412

141-150
522

181-190
650

111-120
436

151-160
543

191-200 
698

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ANTIBACTERIAL
Το ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής 
καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητισιακή και αντιπαρασιτική προστασία. Η αποτελεσματική και 
μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL εφαρμόζεται κατά την διαδικασία 
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό επιτρέπει την προστατευτική της 
επίδραση παραμένει για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Το 
ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM PLUS
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής που προσφέρει μεγάλη 
ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση 
συμπεριφοράς του στρώματος.

ΙNNER FLEX PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή κυτταρική 
του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
παράλληλα παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα 
ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης. 

FLEX LAYER PLUS
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 
τους στρώματος και την ιδανική ορθοπεδική υποστήριξη.

THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την 
ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

BONNELL  SPRING UNIT 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL που έχουν κατασκευαστεί από ειδικά διαμορφωμένο 
ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι.  

Τηρείται η αναλογία 116τµχ ανά m2

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM
Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα Jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

AIR MESH 3D
Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και την αποπομπή ανάπτυξης μικροβίων και μικροοργανισμών στο 
εσωτερικό του στρώματος.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  7
Χρόνια
Εγγύηση

24cm Ύψος (κανονικού προφίλ)
21cm Ύψος (χαμηλού προφίλ)
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

life

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 5€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
327

121-130
465

161-170
574

91-100
350

131-140
500

171-180
610

101-110
412

141-150
522

181-190
650

111-120
436

151-160
543

191-200 
698

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ALOE VERA
Το φυτό ALOE VERA είναι γνωστό για τη θεραπευτική και καλλυντική του δράση 
αλλά και για τις αντιακαρικές και αντιμικροβιακές του ιδιότητες. Είναι πλούσιο 
σε βιταμίνες, αμινοξέα και ιχνοστοιχεία, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπλαση των 
κυττάρων. Η επεξεργασία ALOE VERA στα υφάσματα αποτελεί μια διαδικασία 
εμποτισμού της ίνας σε εκχύλισμα του φυτού. Έτσι, μεταβιβάζονται στο ύφασμα 
οι εξαιρετικά ευεργετικές του ιδιότητες. Το ύφασμα αυτό είναι κατασκευασμένο 
βάσει προδιαγραφών OEKO TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM
Αφρώδες υλικό μεγάλης αντοχής που προσφέρει ευκαμψία, ελαστικότητα και 
ομοιομορφία στο στρώμα.

DACRON WAD

FLEX LAYER PLUS
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 
τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ορθοπεδικής του συμπεριφοράς.

THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την 
ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

BONNELL SPRING UNIT 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL που έχουν κατασκευαστεί από ειδικά διαμορφωμένο 
ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι.  

Τηρείται η αναλογία 116τµχ ανά m2

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα.

ΥΦΑΣΜΑ COTTON ANTIBACTERIAL PROTECT
Εξωτερικό ύφασμα COTTON ANTBACTERIAL PROTECT από υφαντικές οργανικές 
ίνες φυτικής προέλευσης. Χρησιμοποιείται βαμβάκι χωρίς τη χρήση γενετικά 
τροποποιημένων σπόρων, φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών. Είναι μαλακό και 
απαλό για έναν ποιοτικό και ξεκούραστο  ύπνο.
Το ύφασμα COTTON ANTIBACTERIAL PROTECT είναι κατασκευασμένο σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM
Αφρώδες υλικό μεγάλης αντοχής που προσφέρει ευκαμψία, ελαστικότητα και 
ομοιομορφία στο στρώμα.

FLEX LAYER BASIC
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 
τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ορθοπεδικής του συμπεριφοράς.

THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την 
ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL

BONNELL SPRING UNIT 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL που έχουν κατασκευαστεί από ειδικά διαμορφωμένο 
ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι.  

Τηρείται η αναλογία 116τµχ ανά m2

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα.

Στρώμα
Σκληρό

  5
Χρόνια
Εγγύηση

26cm Ύψος (κανονικού προφίλ)
18cm Ύψος (χαμηλού προφίλ)
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Στρώμα
Σκληρό

  3
Χρόνια
Εγγύηση

22cm Ύψος (κανονικού προφίλ)
15cm Ύψος (χαμηλού προφίλ)
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του. Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

perla dream

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 5€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
246

χαμηλό 
προφίλ
έως 84

210
121-130

338
161-170

431
91-100

265
131-140

362
171-180

450
101-110

298
141-150

384
181-190

472
111-120

315
151-160

407
191-200 

493

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 5€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
217

χαμηλό 
προφίλ
έως 84

186
121-130

303
161-170

388
91-100

241
131-140

327
171-180

410
101-110

265
141-150

341
181-190

427
111-120

279
151-160

362
191-200 

448

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ALOE VERA
Το φυτό ALOE VERA είναι γνωστό για τη θεραπευτική και καλλυντική του δράση 
αλλά και για τις αντιακαρικές και αντιμικροβιακές του ιδιότητες. Είναι πλούσιο 
σε βιταμίνες, αμινοξέα και ιχνοστοιχεία, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπλαση των 
κυττάρων. Η επεξεργασία ALOE VERA στα υφάσματα αποτελεί μια διαδικασία 
εμποτισμού της ίνας σε εκχύλισμα του φυτού. Έτσι, μεταβιβάζονται στο ύφασμα 
οι εξαιρετικά ευεργετικές του ιδιότητες. Το ύφασμα αυτό είναι κατασκευασμένο 
βάσει προδιαγραφών OEKO TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM
Αφρώδες υλικό μεγάλης αντοχής που προσφέρει ευκαμψία, ελαστικότητα και 
ομοιομορφία στο στρώμα.

DACRON WAD

FLEX LAYER PLUS
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 
τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ορθοπεδικής του συμπεριφοράς.

THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την 
ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

BONNELL SPRING UNIT 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL που έχουν κατασκευαστεί από ειδικά διαμορφωμένο 
ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι.  

Τηρείται η αναλογία 116τµχ ανά m2

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα.

ΥΦΑΣΜΑ COTTON ANTIBACTERIAL PROTECT
Εξωτερικό ύφασμα COTTON ANTBACTERIAL PROTECT από υφαντικές οργανικές 
ίνες φυτικής προέλευσης. Χρησιμοποιείται βαμβάκι χωρίς τη χρήση γενετικά 
τροποποιημένων σπόρων, φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών. Είναι μαλακό και 
απαλό για έναν ποιοτικό και ξεκούραστο  ύπνο.
Το ύφασμα COTTON ANTIBACTERIAL PROTECT είναι κατασκευασμένο σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM
Αφρώδες υλικό μεγάλης αντοχής που προσφέρει ευκαμψία, ελαστικότητα και 
ομοιομορφία στο στρώμα.

FLEX LAYER BASIC
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας 
τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ορθοπεδικής του συμπεριφοράς.

THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την 
ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL

BONNELL SPRING UNIT 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL που έχουν κατασκευαστεί από ειδικά διαμορφωμένο 
ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι.  

Τηρείται η αναλογία 116τµχ ανά m2

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα.

Στρώμα
Σκληρό

  5
Χρόνια
Εγγύηση

26cm Ύψος (κανονικού προφίλ)
18cm Ύψος (χαμηλού προφίλ)
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Στρώμα
Σκληρό

  3
Χρόνια
Εγγύηση

22cm Ύψος (κανονικού προφίλ)
15cm Ύψος (χαμηλού προφίλ)
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του. Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

perla dream

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 5€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
246

χαμηλό 
προφίλ
έως 84

210
121-130

338
161-170

431
91-100

265
131-140

362
171-180

450
101-110

298
141-150

384
181-190

472
111-120

315
151-160

407
191-200 

493

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 5€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
217

χαμηλό 
προφίλ
έως 84

186
121-130

303
161-170

388
91-100

241
131-140

327
171-180

410
101-110

265
141-150

341
181-190

427
111-120

279
151-160

362
191-200 

448

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  3
Χρόνια
Εγγύηση

20cm Ύψος (κανονικού προφίλ)
14cm Ύψος (χαμηλού προφίλ)
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

deluxe

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 5€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
189

χαμηλό 
προφίλ
έως 84

153
121-130

265
161-170

334
91-100

200
131-140

284
171-180

353
101-110

227
141-150

298
181-190

369
111-120

248
151-160

317
191-200 

379

ΥΦΑΣΜΑ COTTON ANTIBACTERIAL PROTECT
Εξωτερικό ύφασμα COTTON ANTIBACTERIAL PROTECT από υφαντικές οργανικές 
ίνες φυτικής προέλευσης. Χρησιμοποιείται βαμβάκι χωρίς τη χρήση γενετικά 
τροποποιημένων σπόρων, φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών. Είναι μαλακό και 
απαλό για έναν ποιοτικό και ξεκούραστο  ύπνο.

Το ύφασμα COTTON ANTIBACTERIAL PROTECT είναι κατασκευασμένο σύμφωνα 
με   τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που   προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM
Αφρώδες υλικό μεγάλης αντοχής που προσφέρει ευκαμψία, ελαστικότητα και 
ομοιομορφία στο στρώμα.

THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την 
ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

BONNELL SPRING UNIT 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL που έχουν κατασκευαστεί από ειδικά διαμορφωμένο 
ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι. 

Τηρείται η αναλογία 116τµχ ανά m2

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. 
Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές που διαθέτει, 
εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα.

ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE
Ύφασμα με επεξεργασία laminate μεγάλης αντοχής. Το συγκεκριμένο ύφασμα 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM
Αφρώδες υλικό μεγάλης αντοχής που προσφέρει ευκαμψία, ελαστικότητα και 
ομοιομορφία στο στρώμα.

THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την 
ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

BONNELL SPRING UNIT 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL που έχουν κατασκευαστεί από ειδικά διαμορφωμένο 
ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι. 

Τηρείται η αναλογία 108τµχ ανά m2.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  3
Χρόνια
Εγγύηση

19cm Ύψος (κανονικού προφίλ)
14cm Ύψος (χαμηλού προφίλ)
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

smart

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 5€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
165

χαμηλό 
προφίλ
έως 84

139
121-130

231
161-170

...  
91-100

179
131-140

253
171-180

...
101-110

200
141-150

262
181-190

...
111-120

217
151-160

281
191-200

...

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑΣτις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  3
Χρόνια
Εγγύηση

20cm Ύψος (κανονικού προφίλ)
14cm Ύψος (χαμηλού προφίλ)
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

deluxe

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 5€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
189

χαμηλό 
προφίλ
έως 84

153
121-130

265
161-170

334
91-100

200
131-140

284
171-180

353
101-110

227
141-150

298
181-190

369
111-120

248
151-160

317
191-200 

379

ΥΦΑΣΜΑ COTTON ANTIBACTERIAL PROTECT
Εξωτερικό ύφασμα COTTON ANTIBACTERIAL PROTECT από υφαντικές οργανικές 
ίνες φυτικής προέλευσης. Χρησιμοποιείται βαμβάκι χωρίς τη χρήση γενετικά 
τροποποιημένων σπόρων, φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών. Είναι μαλακό και 
απαλό για έναν ποιοτικό και ξεκούραστο  ύπνο.

Το ύφασμα COTTON ANTIBACTERIAL PROTECT είναι κατασκευασμένο σύμφωνα 
με   τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που   προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM
Αφρώδες υλικό μεγάλης αντοχής που προσφέρει ευκαμψία, ελαστικότητα και 
ομοιομορφία στο στρώμα.

THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την 
ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

BONNELL SPRING UNIT 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL που έχουν κατασκευαστεί από ειδικά διαμορφωμένο 
ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι. 

Τηρείται η αναλογία 116τµχ ανά m2

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. 
Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές που διαθέτει, 
εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα.

ΥΦΑΣΜΑ LAMINATE
Ύφασμα με επεξεργασία laminate μεγάλης αντοχής. Το συγκεκριμένο ύφασμα 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
OEKO-TEX STANDARD 100.

DACRON WAD
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που προσφέρει 
μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM
Αφρώδες υλικό μεγάλης αντοχής που προσφέρει ευκαμψία, ελαστικότητα και 
ομοιομορφία στο στρώμα.

THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την 
ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

BONNELL SPRING UNIT 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL που έχουν κατασκευαστεί από ειδικά διαμορφωμένο 
ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι. 

Τηρείται η αναλογία 108τµχ ανά m2.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του 
στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές 
που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός του στρώματος.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλες οι ποιότητες στρωμάτων της GRECO STROM διαθέτουν φερμουάρ για τον 
οπτικό έλεγχο των υλικών.

Στρώμα
Μέτριας
Σκληρότητας

  3
Χρόνια
Εγγύηση

19cm Ύψος (κανονικού προφίλ)
14cm Ύψος (χαμηλού προφίλ)
Απόκλιση +/-1 
λόγω χρήσης 
φυσικών υλικών

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται µε τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώµα για κάθε µια από τις δύο πλευρές του.

smart

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 5€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
165

χαμηλό 
προφίλ
έως 84

139
121-130

231
161-170

...  
91-100

179
131-140

253
171-180

...
101-110

200
141-150

262
181-190

...
111-120

217
151-160

281
191-200

...

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑΣτις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)
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Προστατευτικός τάπητας
από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες
 που λειτουργεί μονωτικά μεταξύ του στρώματος και της επιφάνειας στην οποία αυτό εφάπτεται στο κρεβάτι. 

Επιπλέον διαθέτει ιδιότητες που επιτρέπουν την άνετη κυκλοφορία του αέρα. 

* Προτείνεται η χρήση του κυρίως για κρεβάτια που φέρουν πλαίσιο τελάρου µε ανατοµικές σανίδες.

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Δε διατίθεται σε διαστάσεις άνω των δύο μέτρων

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
27

121-130
36

161-170
48

91-100
29

131-140
43

171-180
50

101-110
31

141-150
43

181-190
55

111-120
34

151-160
46

191-200 
60

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ(Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

First 3D plus  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ KAΛΥΜΜΑ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X70cm ΚΟΣΤΟΣ 3377€€

First 3D standard
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ KAΛΥΜΜΑ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X70cm ΚΟΣΤΟΣ 3344€€

FIRST 3D PLUS & STANADARD
Στα μαξιλάρια FIRST 3D της GRECO STROM χρησιμοποιείται εξαιρετικής ποιότητας βάτα polyester 3D micro fiber.
Είναι υποαλλεργικά, αντιβακτηριδιακά, άνετα και με πολύ μεγάλη αντοχή ακόμη και στο πλύσιμο. 
«Αναπνέουν» σωστά και δεν μεταβάλλουν τη φόρμα τους με την πάροδο του χρόνου.
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Τέρμα οδού Μακρυγιάννη, Μάνδρα Αττικής, 19600 Αθήνα  | Τ. 210 55 52 000  | F. 210 55 50 870 | Ε. sales@grecostrom.gr

www.grecostrom.gr

shop online at

shop.grecostrom.gr




