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Για να εξασφαλίσετε ότι δημιουργείτε
το τέλειο περιβάλλον ύπνου
στους επισκέπτες σας προμηθευτείτε
ένα άνετο κρεβάτι με ανατομικό στρώμα,
αναπαυτικά μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου.
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Η GR ECO S T ROM , μ ια α μ ι γ ώ ς
ε λ λ η ν ι κ ή ε τ α ι ρ ία σ υ μ π λ η ρ ών ε ι
5 4 χ ρ όν ια π α ρ ο υ σ ία ς σ το
χώ ρ ο π α ρ α γ ω γ ή ς π ρ ο η γ μ έ νων
π ρ οϊόν τ ων ύ π νο υ.
54 χρόνια έρευνας και καινοτομίας
Με απόλυτο σεβασμό στη διασφάλιση των ιδανικότερων συνθηκών για έναν άνετο, ξεκούραστο και ήρεμο ύπνο, με γνώμονα
την εμπειρία και την τεχνογνωσία, μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του χώρου φιλοξενίας σας, παρέχοντάς σας
ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν στρώματα, κρεβάτια, αξεσουάρ ύπνου και καναπέδες-κρεβάτια, προσφέροντάς σας
έτσι μία ευρύτερη γκάμα επιλογών και εξασφαλίζοντάς σας εξατομικευμένες προτάσεις ύπνου.
Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές τελευταίας τεχνολογίας και έρευνας, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι οι επισκέπτες
σας θα απολαύσουν μια εμπειρία άνετου και υγιεινού - ξεκούραστου ύπνου, που θα ολοκληρώσει ιδανικά τον προορισμό των
διακοπών τους.
Όλα τα προϊόντα της GRECO STROM παράγονται σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν πιστοποιηθεί από τους διεθνείς φορείς πιστοποίησης Bureau Veritas και LRQA Business
Assurance. Η εταιρία μας έχει πιστοποιηθεί με βάση το Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, το Διεθνές
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, το Διεθνές Σύστημα Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ISO 13485.
Τα στρώματα της GRECO STROM έχουν πιστοποιηθεί με βάση την ανάλυση θαλάμου δοκιμής, σύμφωνα με τα πρότυπα EN
13419-1 και EN 13419-2. Η ανάλυση των πτητικών οργανικών ενώσεων συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 16000-6 και έχει
πραγματοποιηθεί στο εξειδικευμένο εργαστήριο AIDIMA στην Ισπανία.
Η εταιρεία μας ανήκει στους πρωτοπόρους της εφαρμογής του συστήματος της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.
Όλα τα τμήματα της GRECO STROM είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε η παραγωγική ευελιξία να συνοδεύεται πάντα από την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συνεργατών μας και σαφώς των τελικών καταναλωτών.
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Α π ό τ ο 19 6 4, η π ρ ο σ ή λ ω σ ή μ α ς σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α
έ γινε συνήθεια , τ ρόπος ζωής, εργασία ς και δημιουργία ς.
1964 Η εταιρεία ιδρύεται από τον κο Φώτη Γκοτσόπουλο και
δραστηριοποιείται στην κατασκευή χειροποίητων στρωμάτων
από βαμβάκι.

2004 Ανάθεση προμήθειας στρωμάτων Ολυμπιακών Αγώνων
• Πιστοποίηση της εταιρείας με βάση το Διεθνές Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

1976 Πραγματοποιείται ένα μεγάλο βήμα για την GRECO
STROM: η αγορά ιδιόκτητης έκτασης 5.000μ2 και η ανέγερση
εργοστασιακού κτηρίου έκτασης 1.500μ2 στη Μάνδρα Αττικής.

2005 Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας στην Κύπρο
• Ένταξη της εταιρείας ως μέλος της ISPA (International Sleep
Products Association).

1980 Αγοράζεται μηχανολογικός εξοπλισμός και ξεκινά η
παραγωγή στρωμάτων με ελατήρια.

2006 Ανάθεση εξοπλισμού υποβρυχίων και πλοίων του
Πολεμικού Ναυτικού με στρώματα πιστοποιημένα σύμφωνα
με προδιαγραφές IMO (International Maritime Organization) •
Απονομή Οικολογικού Σήματος ECO LABEL με Αριθμό Μητρώου
EL/014/06.

1986 Ο Μάριος Γκοτσόπουλος, γιος του ιδρυτή, εισέρχεται
δυναμικά στην εταιρεία ως εταίρος. Περίπου 10 χρόνια μετά,
το 1997, ακολουθεί ως εταίρος ο αδελφός του, Χρήστος
Γκοτσόπουλος.
1991 H GRECO STROM μεγαλώνει, αφού πραγματοποιεί
επέκταση του εργοστασιακού της κτηρίου σε 3.000m2.
1998 Η εταιρεία μας επεκτείνει τη δραστηριότητά της με
τη μελέτη, σχεδιασμό και παραγωγή βρεφικών στρωμάτων,
βασισμένων στα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα.
2000 Πιστοποίηση της εταιρείας με βάση το Διεθνές Σύστημα

Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.

2003 Πραγματοποιείται επένδυση σε υπερσύγχρονο
μηχανολογικό εξοπλισμό για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και
την παραγωγή στρωμάτων Box.
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2007 Η αντοχή των στρωμάτων της εταιρείας μας πιστοποιείται
με βάση τη δοκιμή ΕΝ 1957 στο εξειδικευμένο εργαστήριο AIDIMA της Ισπανίας • Ξεκινά η εξαγωγική μας δραστηριότητα σε
Βαλκανικές χώρες.
2008 Η GRECO STROM εξάγει τα προϊόντα της στη Ρωσία.
2012 Πιστοποίηση της εταιρείας με βάση το Διεθνές Σύστημα

Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ISO 13485 • Μελέτη,
σχεδιασμός και παραγωγή νοσοκομειακών στρωμάτων με
πιστοποίηση των προϊόντων μας κατά CE και εγγραφή στο
Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στην
κατηγορία Ι από τον ΕΟΦ.

Α υ τ ή η π ρ ο σ ή λ ω σ η ά ρχ ι σ ε μ ε σ τ α θ ε ρ ά κ α ι σ ί γ ο υ ρ α β ή μ α τ α
ν α «γ ρ ά φ ε ι ι σ τ ο ρ ί α », τ η ν ι σ τ ο ρ ί α τ η ς G R ECO S T R O M . . .
2012... έως σήμερα
Η GRECO STROM ολοκληρώνει την επέκταση κτηριακών
εγκαταστάσεων σε 6.500μ2 με χρήση ειδικών υλικών που
εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα και θερμομόνωση διατηρώντας
έτσι τις απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης. Ταυτόχρονα,
επεκτείνεται ο προαύλιος χώρος από 5.000μ2 σε 12.000μ2.
H εταιρεία μας συνεχίζει τις επενδύσεις με αγορά υπερσύγχρονου
μηχανολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για να
διασφαλιστεί ο ακόμα πιο καινοτόμος σχεδιασμός και παραγωγή
εργονομικών στρωμάτων.
Η GRECO STROM είναι ιδιαίτερα περήφανη που όλες οι
πιστοποιήσεις δόθηκαν από τους Διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης
Bureau Veritas και LRQA Business Assurance. Πρόκειται
για φορείς που ελέγχουν με συχνές επιθεωρήσεις την ορθή
εφαρμογή, συντήρηση αλλά και τη συνεχή αναβάθμιση των
συστημάτων ποιότητας. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει και
αποδεικνύει την προσήλωση της εταιρείας μας στην ποιότητα
των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών της, καθώς και στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Τα στρώματα της GRECO STROM έχουν πιστοποιηθεί με βάση
την ανάλυση θαλάμου δοκιμής, σύμφωνα με τα πρότυπα EN
13419-1 και EN 13419-2. Η ανάλυση των πτητικών οργανικών

ενώσεων συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 16000-6
και έχει πραγματοποιηθεί στο εξειδικευμένο εργαστήριο AIDIMA
στην Ισπανία (Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνων αναπτύχθηκε το
2005 από την επιτροπή AgBB).
Η εταιρεία μας ανήκει στους πρωτοπόρους της εφαρμογής του
συστήματος της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.
Όλα τα τμήματα της GRECO STROM είναι δομημένα με τέτοιο
τρόπο ώστε η παραγωγική ευελιξία να συνοδεύεται πάντα από
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του δικτύου των συνεργατών
μας και σαφώς των τελικών καταναλωτών.
Η Διοίκηση της Επιχείρησης ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΪΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.
(GRECO STROM) έχει αναλάβει τη δέσμευση ώστε ο Τομέας
Σχεδιασμού, ο Τομέας Παραγωγής και ο Τομέας Εξυπηρέτησης
Πελατών να είναι ελεγχόμενα οργανωμένοι έτσι ώστε να
ελαχιστοποιούνται και πρωτίστως να προλαμβάνονται οι
ποιοτικές αστοχίες. Αυτό στοχεύει στην απόλυτη ικανοποίηση
των συνεργατών και καταναλωτών, προσεγγίζοντας πάντα
ανθρωποκεντρικά τις ανάγκες τους και φροντίζοντας να παραμένει
άριστη η ποιότητα των πολλά υποσχόμενων προϊόντων μας.

Σε κάθε βήμα μα ς, σ κοπός μα ς είναι να γινόμασ τε καθημερινά - μέσα α πό τα
π ρ ο ϊό ν τ α μ α ς - μ έ ρ ο ς τ η ς δ ι κ ή ς σ α ς ι σ τ ο ρ ί α ς , κ ά ν ο ν τ ά ς τ η ν, κ α λ ύ τ ε ρ η . . . .
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κο ρυ φαί α π ο ι ό τ η τ α
κ αι σ χ ε δ ι α σ μό ς

*

Προσθέστε στρώμα υψηλότερης ποιότητας στα
καλύτερα δωμάτια και τις σουίτες σας.

Συνδυάζον τα ς πα ραδοσια κέ ς
δεξιότητες με καινοτομία .
Η GRECO STROM παράγει στρώματα που εξασφαλίζουν την πλήρη
υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης, ελαχιστοποιώντας ενεργά τα
σημεία πίεσης συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της κυκλοφορίας
του αίματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπει στους μύες να
χαλαρώσουν, αφήνοντάς σας να μείνετε στην προτιμώμενη θέση
ύπνου για μεγαλύτερη διάρκεια, επιτυγχάνοντας έτσι μια εμπειρία
ήρεμου και ανενόχλητου ύπνου.
Κάθε στρώμα της σειράς AKRON έχει σχεδιαστεί για να παρέχει
εξαιρετική υποστήριξη και ανθεκτικότητα, ενώ παράλληλα οι
φυσικές επιστρώσεις από μαλλί και το εξωτερικό ύφασμα pure
viscose βοηθούν στη σωστή ρύθμιση της ιδανικής θερμοκρασίας
για τον ύπνο.
Η νέα αυτή πρότυπη εκδοχή υπερβαίνει τα έως τώρα δεδομένα,
οδηγώντας σε μια νέα διάσταση ύπνου, όπου τα πλεονεκτήματα μιας
χειροποίητης κατασκευής στρώματος συντάσσονται με την υπερβατική
τεχνολογική εξέλιξη, προσφέροντάς σας τη νέα γενιά στρωμάτων
AKRON απαράμιλλης ποιότητας και υψηλής αισθητικής.
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HILLTOP

η ενεργοποίηση των αισθήσεων μέσα από την απόλυτη εργονομία!
Πρωτοποριακά και εξειδικευμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας με τις μοναδικές
δυνατότητες εκτόνωσης της πίεσης και εργονομικής προσαρμογής με το σωματικό βάρος,
για μέγιστη απόδοση της ανατομικότητας.
HILLTOP…. για premium χαλαρότητα και υπέροχο design!
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έτη
years

QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ
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30cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΦΑΣΜΑ PURE VISCOSE FIRE RETARDAND

Στην καρδιά του κορμού των δέντρων βρίσκεται η κυτταρίνη,
που μετά από ειδική επεξεργασία μας προσφέρει ίνες μοναδικής
στιλπνότητας από τις οποίες παράγεται ύφασμα εξαιρετικά υψηλής
ποιότητας. Η βισκόζη είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό ύφασμα
που προσφέρει μεγάλη άνεση στις κινήσεις και παράλληλα με
την αίσθηση του ότι αγκαλιάζει αρμονικά το σώμα, θεωρείται
περιζήτητη στην παραγωγή υφασμάτων. Το ύφασμα PURE VISCOSE
έχει επίσης εξαιρετικά θερμoρυθμιστικές ιδιότητες.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το
ευρωπαϊκό OEKO TEX STANDARD 100 & βραδυφλεγές.

FIBER WAVE LANA

Στρώση από οικολογικό μαλλί. Δεν περιέχει χημικές ρητίνες και
κόλλες, είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και υποαλλεργικό. Μια
αποκλειστικά πατενταρισμένη τεχνολογία του προϊόντος είναι
η δομή του καθώς οι ίνες είναι διατεταγμένες ημιτονοειδώς
σχηματίζοντας έτσι ένα σύνολο κυμάτων τα οποία έχουν οριζόντια
διάταξη. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μεγάλη ελαστικότητα,
άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα ακόμα και κάτω από
συνθήκες μεγάλης συμπίεσης.

DOUBLE SPACE VISCO ELASTIC SOFT

Διπλή στρώση εξειδικευμένου υλικού (memory foam) που
χρησιμοποιείται στο καπιτονέ. Λειτουργεί ανάλογα με τη
θερμοκρασία του σώματος, ενώ παράλληλα συμβάλει στη μέγιστη
απόδοση της ανατομικότητάς του. Το προϊόν αυτό χρησιμοποιήθηκε
αρχικά από τη NASA σε εργαστηριακές μελέτες.

QUILTED 5M ARTWORK

Η GRECO STROM καινοτομεί στον σχεδιασμό και στην ποιότητα του
καπιτονέ, έχοντας συμπεριλάβει στην παραγωγική της διαδικασία
υπερσύγχρονες μηχανές τελευταίας τεχνολογίας, που έχουν τη
δυνατότητα να επεξεργάζονται με μεγάλη ακρίβεια και φροντίδα

πολλά υλικά μαζί. Με αυτό τον τρόπο συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα
της χειροποίητης κατασκευής στρωμάτων με την τεχνολογική
εξέλιξη, έχοντας ως αποτέλεσμα εξαιρετικά απαλή αίσθηση,
μεγάλη αναπαυτικότητα αλλά και ένα αισθητικά τέλειο αποτέλεσμα.

SPACE VISCO ELASTIC FIRM LAYER

Eλαστική βισκόζη αυξημένης πυκνότητας (memory foam) που
χρησιμοποιείται ως ένθετη στρώση και λειτουργεί ανάλογα με τη
θερμοκρασία του σώματος, ελαχιστοποιώντας τα σημεία πίεσης,
προκαλώντας σωστή αιμάτωση της σπονδυλικής στήλης και των
άκρων. Το υλικό αυτό δημιουργεί συνθήκες «έλλειψης βαρύτητας»,
γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκε από τη NASA για την εκτόνωση της
πίεσης με την οποία έρχονταν αντιμέτωποι οι αστροναύτες.

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 τη διάσταση του στρώματος.

‘’V’’ FOAM EXTRA SUPPORT

Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική
υποστήριξη του στρώματος. Επιπλέον, με τις ειδικές εγκοπές σε
σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές που διαθέτει καθώς και με την
ανοιχτή κυτταρική του δομή, εξασφαλίζει τον άριστο εξαερισμό
του στρώματος.

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

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

VENT & FRESH

Ειδικές οπές εξαερισμού που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του
αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις στο εσωτερικό του στρώματος.
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APICAL

πρωτόγνωρη εμπειρία χαλάρωσης!

Ασυναγώνιστη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα, ακόμα και σε συνθήκες
μεγάλης συμπίεσης. Ένα στρώμα που συνδυάζει υλικά πατενταρισμένης τεχνολογίας
και δομής προσδίδοντας έτσι την ιδιαίτερη ταυτότητα του στρώματος APICAL.

10

έτη
years

QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ
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30cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΦΑΣΜΑ PURE VISCOSE FIRE RETARDAND

Στην καρδιά του κορμού των δέντρων βρίσκεται η κυτταρίνη,
που μετά από ειδική επεξεργασία μας προσφέρει ίνες μοναδικής
στιλπνότητας από τις οποίες παράγεται ύφασμα εξαιρετικά υψηλής
ποιότητας. Η βισκόζη είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό ύφασμα
που προσφέρει μεγάλη άνεση στις κινήσεις και παράλληλα με
την αίσθηση του ότι αγκαλιάζει αρμονικά το σώμα, θεωρείται
περιζήτητη στην παραγωγή υφασμάτων. Το ύφασμα PURE VISCOSE
έχει επίσης εξαιρετικά θερμoρυθμιστικές ιδιότητες.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το
ευρωπαϊκό OEKO TEX STANDARD 100 & βραδυφλεγές.

FIBER WAVE LANA

Στρώση από οικολογικό μαλλί. Δεν περιέχει χημικές ρητίνες και
κόλλες, είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και υποαλλεργικό. Μια
αποκλειστικά πατενταρισμένη τεχνολογία του προϊόντος είναι
η δομή του καθώς οι ίνες είναι διατεταγμένες ημιτονοειδώς
σχηματίζοντας έτσι ένα σύνολο κυμάτων τα οποία έχουν οριζόντια
διάταξη. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μεγάλη ελαστικότητα,
άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα ακόμα και κάτω από
συνθήκες μεγάλης συμπίεσης.

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 5M ARTWORK

Η GRECO STROM καινοτομεί στον σχεδιασμό και στην ποιότητα του
καπιτονέ, έχοντας συμπεριλάβει στην παραγωγική της διαδικασία
υπερσύγχρονες μηχανές τελευταίας τεχνολογίας, που έχουν τη
δυνατότητα να επεξεργάζονται με μεγάλη ακρίβεια και φροντίδα

πολλά υλικά μαζί. Με αυτό τον τρόπο συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα
της χειροποίητης κατασκευής στρωμάτων με την τεχνολογική
εξέλιξη, έχοντας ως αποτέλεσμα εξαιρετικά απαλή αίσθηση,
μεγάλη αναπαυτικότητα αλλά και ένα αισθητικά τέλειο αποτέλεσμα.

7 MULTI-ZONE LATEX LAYER

To Latex προέρχεται από τον xυμό τροπικού δέντρου καουτσούκ
και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία
του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης που διαθέτει
διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή πίεσης 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, 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.

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 τη διάσταση του στρώματος.

‘’V’’ FOAM EXTRA SUPPORT

Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική
υποστήριξη του στρώματος. Επιπλέον, με τις ειδικές εγκοπές σε
σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές και με την ανοιχτή κυτταρική του
δομή, εξασφαλίζει τον άριστο εξαερισμό του στρώματος.

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

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

VENT & FRESH

Ειδικές οπές εξαερισμού που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του
αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις στο εσωτερικό του στρώματος.
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MAXIMAL

μοναδικά αναπαυτική αίσθηση με αντοχές!
Ο ιδιαίτερα ισχυρός πυρήνας με όλα τα πλεονεκτήματα της ειδικής σχεδίασης
αυτού του υπέροχου στρώματος, παρέχει υψηλή ποιότητα, σταθερότητα και αντοχή.
MAXIMAL…Η ανθεκτική ποιότητα και η πολυτελής λειτουργικότητά του σας προκαλούν
να επαναπροσδιορίσετε τις απόψεις σας περί ύπνου!

10

έτη
years

QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ
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30cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΦΑΣΜΑ PURE VISCOSE FIRE RETARDAND

Στην καρδιά του κορμού των δέντρων βρίσκεται η κυτταρίνη,
που μετά από ειδική επεξεργασία μας προσφέρει ίνες μοναδικής
στιλπνότητας από τις οποίες παράγεται ύφασμα εξαιρετικά υψηλής
ποιότητας. Η βισκόζη είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό ύφασμα
που προσφέρει μεγάλη άνεση στις κινήσεις και παράλληλα με
την αίσθηση του ότι αγκαλιάζει αρμονικά το σώμα, θεωρείται
περιζήτητη στην παραγωγή υφασμάτων. Το ύφασμα PURE VISCOSE
έχει επίσης εξαιρετικά θερμoρυθμιστικές ιδιότητες.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το
ευρωπαϊκό OEKO TEX STANDARD 100 & βραδυφλεγές.

FIBER WAVE LANA

Στρώση από οικολογικό μαλλί. Δεν περιέχει χημικές ρητίνες και
κόλλες, είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και υποαλλεργικό. Μια
αποκλειστικά πατενταρισμένη τεχνολογία του προϊόντος είναι
η δομή του καθώς οι ίνες είναι διατεταγμένες ημιτονοειδώς
σχηματίζοντας έτσι ένα σύνολο κυμάτων τα οποία έχουν οριζόντια
διάταξη. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μεγάλη ελαστικότητα,
άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα ακόμα και κάτω από
συνθήκες μεγάλης συμπίεσης.

της χειροποίητης κατασκευής στρωμάτων με την τεχνολογική
εξέλιξη, έχοντας ως αποτέλεσμα εξαιρετικά απαλή αίσθηση,
μεγάλη αναπαυτικότητα αλλά και ένα αισθητικά τέλειο αποτέλεσμα.

7 MULTI-ZONE LATEX LAYER

To Latex προέρχεται από τον xυμό τροπικού δέντρου καουτσούκ
και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία
του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης που διαθέτει
διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή πίεσης 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, 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.

SC FIBER FILTER

Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που
προσφέρει την ιδανικότερη μόνωση πάνω από τα ελατήρια.

MINI BONNELL INNERSPRINGS

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 5M ARTWORK

Η GRECO STROM καινοτομεί στον σχεδιασμό και στην ποιότητα του
καπιτονέ, έχοντας συμπεριλάβει στην παραγωγική της διαδικασία
υπερσύγχρονες μηχανές τελευταίας τεχνολογίας, που έχουν τη
δυνατότητα να επεξεργάζονται με μεγάλη ακρίβεια και φροντίδα
πολλά υλικά μαζί. Με αυτό τον τρόπο συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα

Αυτό το σύστημα ελατηρίων συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός
συστήματος BONNELL με την πολυετή εμπειρία της GRECO STROM,
την επιλογή ποιοτικά ανώτερων συρμάτων και την απόλυτη ακρίβεια
στην παραγωγή αφού η μικρή διάμετρος του κάθε ελατηρίου
επιτυγχάνει τη χρήση του μέγιστου αριθμού ελατηρίων ανά m2
κατασκευάζοντας τον πλέον ισχυρό πυρήνα για ένα στρώμα υψηλής
ποιότητας σταθερότητας και αντοχής.
Τηρείται η αναλογία 196τμχ ανά m2.

‘’V’’ FOAM EXTRA SUPPORT

Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική
υποστήριξη του στρώματος. Επιπλέον, με τις ειδικές εγκοπές σε
σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές και με την ανοιχτή κυτταρική του
δομή, εξασφαλίζει τον άριστο εξαερισμό του στρώματος.

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

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

VENT & FRESH

Ειδικές οπές εξαερισμού που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του
αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις στο εσωτερικό του στρώματος.
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Στρώμ α
το ε ργαλ ε ί ο
τη ς ε πι τ υχ ί α ς !

*

Οι περισσότεροι επισκέπτες χρησιμοποιούν
στο σπίτι τους κρεβάτι διαστάσεων 160Χ200.
Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι τα κρεβάτια του
ξενοδοχείου σας εξασφαλίζουν αρκετό
χώρο για δύο άτομα.

Όποια και αν είναι το έργο, η GRECO STROM
είναι υπερήφανη που βοηθά τους πελάτες της
να επιλέξουν ανάμεσα από μία σειρά από
εξαιρετικά άνετα στρώματα, παρέχοντας
υψηλότερα επίπεδα άνεσης βοηθώντας τελικά
στη δημιουργία ενός ασφαλούς, υγιεινού
περιβάλλοντος ύπνου που θα έχει θετική επίδραση
στην ευημερία και την ικανοποίηση του επισκέπτη.
Ως ειδικοί στην φιλοξενία γνωρίζουμε ότι τα
στρώματα και τα κρεβάτια πρέπει να καλύπτουν
τις ανάγκες διαφορετικών πελατών.
Για αυτό το λόγο, μετά από πολύχρονη έρευνα
και μέσα από την εμπειρία των 54 ετών που
διαθέτουμε, οι σειρές στρωμάτων και κρεβατιών
που κατασκευάζουμε είναι ειδικά σχεδιασμένες
ώστε να προσφέρουν το μέγιστο επίπεδο άνεσης
για την πλειοψηφία των ανθρώπων.

Τι κ α θ ι σ τ ά
έ ν α σ τ ρ ώ μ α Κ Α ΛΟ ;
Ο πυρήνας ελατηρίων αλλά και η διαμόρφωσή του
έτσι ώστε να ανακουφίζει τα σημεία πίεσης, η σωστή
επιλογή εξωτερικού υφάσματος, οι αντιμικροβιακές
και αντιαλλεργικές ιδιότητες των υλικών, είναι
μερικοί από τους παράγοντες που καθιστούν ένα
στρώμα ανθεκτικό, άνετο και υγιεινό.
Όλες μας οι προσπάθειες έχουν ένα στόχο
- να προσφέρουν μια βέλτιστη εμπειρία ύπνου
στους επισκέπτες σας.
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7

έτη
years
QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ

INSPIRIT
26cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

* Εναλλακτικά το στρώμα
μπορεί να παραχθεί και
με οπές εξαερισμού.
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT

FLEX LAYER PREMIUM

Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT συμβάλλει στην
εξαφάνιση των παρασίτων, αφού εφαρμόζεται κατά την διαδικασία
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της
επίδραση διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος.
Το ύφασμα αυτό είναι κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών του
ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

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

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που
λειτουργεί ως άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών.

COTTON WAD
Βαμβακερή υποαλλεργική βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση
για μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

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

7 ZONE MICRO POCKET SPRING UNIT 1000S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου 7 ZONE MICRO POCKET
SPRING που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους θύλακες,
με 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης. Έτσι, ρυθμίζει την κατανομή
της πίεσης για άριστη ανατομικότητα.
Τηρείται η αναλογία 500τμχ ανά m2.

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

Διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και τη διάσταση του
στρώματος.

FOAM SUPPORT PLUS
LATEX 7 ZONES LAYER
Εύκαμπτο υλικό από φυσικό καουτσούκ. Με 7 διαφορετικές ζώνες
στήριξης χαρίζει στο στρώμα άριστη ανατομική συμπεριφορά
υποστηρίζοντας ιδανικά κάθε μέρος του σώματος.
Οι πολυάριθμες οπές του επιτρέπουν την εσωτερική διαπνοή
του αέρα αποβάλλοντας την υγρασία, ενώ προάγουν την
αντιπαρασιτική του δράση.

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.

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

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

AIR MESH 3D *

Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που διασφαλίζει
την άνετη κυκλοφορία του αέρα και την αποπομπή
ανάπτυξης μικροβίων στο εσωτερικό του στρώματος.
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5

έτη
years
QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ

E C C O & Topper Latex Pure Cotton*
22cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

*

TOPPER
LATEX PURE COTTON:
Ενότητα toppers σελ. 46

20

TOPPER
LATEX PURE COTTON
σελ. 46

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 100% PURE COTTON ANTIFLAME

To ύφασμα του καλύμματος Pure Cotton Antiflame είναι κατασκευασμένο από 100% υφαντικές ίνες φυτικής προέλευσης και βαμβάκι που
παράγεται χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων σπόρων, φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών. Είναι υποαλλεργικό, αντιακαρικό και
έχει υποβληθεί σε επεξεργασία anti-peeling για μέγιστη αντοχή σε βάθος χρόνου και επεξεργασία καπιτονέ με μαλλί για αναβαθμισμένες
θερμορυθμιστικές ιδιότητες και εξαιρετική αίσθηση άνεσης. Με περιμετρικό διακοσμητικό βαμβακερό κορδόνι και φερμουάρ για εύκολη
αφαίρεση. Βραδύκαυστο, πλενόμενο στους 30oC και πιστοποιημένο με OEKO TEX STANDARD 100.

WOOL WAD

Υποαλλεργική βάτα από μαλλί με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση και ιδιαίτερα θερμορυθμιστικές ιδιότητες για μεγάλη ελαστικότητα και
εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

QUILTED HILL

Επεξεργασία καπιτονέ τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

STABILIZER

Ειδικό οικολογικό ύφασμα που ενοποιεί και σταθεροποιεί το ένθετο υλικό.

LATEX 7 ZONES LAYER

Εύκαμπτο υλικό από φυσικό καουτσούκ. Με 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης χαρίζει στο στρώμα άριστη ανατομική συμπεριφορά
υποστηρίζοντας ιδανικά κάθε μέρος του σώματος. Οι πολυάριθμες οπές του επιτρέπουν την εσωτερική διαπνοή του αέρα αποβάλλοντας
την υγρασία, ενώ προάγουν την αντιπαρασιτική του δράση.

FLEXCOAT

Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών.

7 ZONE SPRING UNIT 500S

Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου POCKET SPRING με 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους
θύλακες για να εξασφαλίζεται η μέγιστη ανατομική συμπεριφορά του στρώματος. To ειδικό πάχος του σύρματος και το σχήμα barrel shape
των ελατηρίων διασφαλίζουν την αποφυγή θορύβων. Τηρείται η αναλογία 260τμχ ανά m2.

FRAME SUPPORT

Διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και τη διάσταση του στρώματος.

LATEX SUPPORT

Περιμετρική υποστήριξη του στρώματος από latex (φυσικό καουτσούκ) ειδικής πυκνότητας.
Οι πολυάριθμες οπές του εξασφαλίζουν τον άριστο εξαερισμό του στρώματος.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Αποσπώμενο κάλυμμα με φερμουάρ (Πλένεται στους 30οC).
Τα ένθετα υλικά του στρώματος περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.
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5

έτη
years
QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ
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QUEEN
32cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

ΒONNELL SPRING UNIT 200Β

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

FOAM SUPPORT

Ελατήρια τύπου BONNELL από ειδικά διαμορφωμένο ευρωπαϊκό
αντιοξειδωτικό ατσάλι. Τηρείται η αναλογία 116τμχ ανά m2.

Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για περιμετρική υποστήριξη
του στρώματος. Οι ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος
πλευρές, εξασφαλίζουν τον άριστο εξαερισμό του στρώματος.

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

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΟΝΕ ΦΑΣΑΣ QUILTED HILL με INNER
MICROFOAM και ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL.

THERMOBOND
Στρώση μονωτικού λευκού φίλτρου από αποστειρωμένες
βαμβακερές ίνες για την ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια
τύπου BONNELL.

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

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

YΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT
Η επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT βοηθά στην εξαφάνιση
των παρασίτων αφού εφαρμόζεται στην παραγωγή της ίνας του
υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της επίδραση παραμένει για όσο
χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Κατασκευασμένο
βάσει ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής 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.
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
& ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

THERMOBOND Πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.
ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ VISCO LAYER

Υψηλής τεχνολογίας αφρός μνήμης που χρησιμοποιείται ως ένθετη
στρώση. Λειτουργεί ανάλογα με τη θερμοκρασία του σώματος,
προάγοντας τη σωστή αιμάτωση σπονδυλικής στήλης και άκρων.
Προϊόν μελετών των εργαστηρίων της NASA & πιστοποιημένο με
OEKO TEX CLASS 01.
ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ TOPPER

ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ INNER MICROFOAM PLUS

Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής για μεγάλη
ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία.

COTTON WAD
YΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT
QUILTED HILL
με JUMP SYSTEM για εξαιρετικά απαλή αίσθηση και άψογη αισθητική.

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

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

για την κυκλοφορία του αέρα
μέσα και γύρω από το στρώμα.
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έτη
years
QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ
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PALACE
30cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

FOAM SUPPORT

Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου POCKET SPRING με 7
διαφορετικές ζώνες στήριξης που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε
υφασμάτινους θύλακες για να εξασφαλίζεται η μέγιστη ανατομική
συμπεριφορά του στρώματος. To ειδικό πάχος του σύρματος και
το σχήμα barrel shape των ελατηρίων διασφαλίζουν την αποφυγή
θορύβων. Τηρείται η αναλογία 260τμχ ανά m2.

Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για περιμετρική υποστήριξη
του στρώματος. Οι ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος
πλευρές, εξασφαλίζουν τον άριστο εξαερισμό του στρώματος.

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

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΟΝΕ ΦΑΣΑΣ QUILTED HILL με INNER
MICROFOAM και ύφασμα STRETCH ANTIBACTERIAL.

FLEXCOAT

Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που
λειτουργεί ως άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών.

FLEX LAYER PLUS

FRAME SUPPORT

Διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και τη διάσταση του
στρώματος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΤΟPPER

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

Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής για διατήρηση της
ομοιομορφίας στρώματος και για ιδανική ορθοπεδική υποστήριξη.

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

COTTON WAD

FLEXCOAT

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

YΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT

Η επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT βοηθά στην εξαφάνιση
των παρασίτων αφού εφαρμόζεται στην παραγωγή της ίνας του
υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της επίδραση παραμένει για όσο
χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το στρώμα. Κατασκευασμένο
βάσει ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

QUILTED HILL

Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή
αίσθηση.

ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ FLEX LAYER SUPERIOR

Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση
της ομοιομορφίας του στρώματος.
ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ TOPPER

ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ INNER MICROFOAM PLUS

Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής για μέγιστη
απόδοση συμπεριφοράς του στρώματος.

COTTON WAD
YΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT
QUILTED HILL με JUMP SYSTEM

για εξαιρετικά απαλή αίσθηση και άψογη αισθητική.

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

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

για την κυκλοφορία του αέρα
μέσα και γύρω από το στρώμα.
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5

έτη
years
QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ

SUIT
26cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

* Εναλλακτικά το στρώμα
μπορεί να παραχθεί και
με οπές εξαερισμού.
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT

Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT συμβάλλει στην εξαφάνιση των παρασίτων, διότι εφαρμόζεται κατά την διαδικασία παραγωγής
της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της επίδραση διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος. Το ύφασμα αυτό είναι
κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών του ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

COTTON WAD

Βαμβακερή υποαλλεργική βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM PLUS

Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής για μεγάλη ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία που εξασφαλίζει τη μέγιστη
απόδοση συμπεριφοράς του στρώματος.

QUILTED HILL JUMP SYSTEM

Επεξεργασία καπιτονέ με σύστημα jump τελευταίας τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

LATEX FIRM LAYER

Εύκαμπτο υλικό από φυσικό καουτσούκ. Υποστηρίζει υποδειγματικά την σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες οπές του επιτρέπουν
την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος, αποβάλλοντας έτσι την υγρασία.

FLEX LAYER SUPERIOR

Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας του στρώματος και συμβάλει στην ανάδειξη της
ανατομικής του συμπεριφοράς.

FLEXCOAT

Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S

Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου POCKET SPRING με 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους
θύλακες για να εξασφαλίζεται η μέγιστη ανατομική συμπεριφορά του στρώματος. To ειδικό πάχος του σύρματος και το σχήμα barrel shape
των ελατηρίων διασφαλίζουν την αποφυγή θορύβων. Τηρείται η αναλογία 260τμχ ανά m2.

FRAME SUPPORT

Διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και τη διάσταση 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.
Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

AIR MESH 3D *

Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που διασφαλίζει
την άνετη κυκλοφορία του αέρα και την αποπομπή
ανάπτυξης μικροβίων στο εσωτερικό του στρώματος.
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5

έτη
years
QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ

ARTFUL
30cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

* Εναλλακτικά το στρώμα
μπορεί να παραχθεί και
με οπές εξαερισμού.
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ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
& ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT
Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT συμβάλλει στην
εξαφάνιση των παρασίτων, αφού εφαρμόζεται κατά την διαδικασία
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της
επίδραση διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος.
Το ύφασμα αυτό είναι κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών του
ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

7 ZONE SUPERFLEX POCKET SPRING UNIT 500S

Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου 7 ZONE SUPERFLEX
POCKET SPRING που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους
θύλακες. Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης σε συνδυασμό με το
ειδικό ύψος του ελατηρίου επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα
και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Το σχήμα barrel
shape των ελατηρίων διασφαλίζει την αποφυγή θορύβων. Τo
ειδικό πάχος του σύρματος προσδίδει μέγιστη αντοχή σε αυτή η
πρωτοποριακή μονάδα ελατηρίων, καθώς ρυθμίζεται η κατανομή
της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το
σωματικό βάρος. Τηρείται η αναλογία 260τμχ ανά m2.

FRAME SUPPORT

COTTON WAD
Βαμβακερή υποαλλεργική βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση
για μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

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

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

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που
λειτουργεί ως άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών.

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

FLEXCOAT
THERMOBOND

Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που
προσφέρει ιδανική μόνωση.

COTTON WAD
ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT
QUILTED HILL

Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή
αίσθηση.

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

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

AIR MESH 3D *

Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που διασφαλίζει
την άνετη κυκλοφορία του αέρα και την αποπομπή
ανάπτυξης μικροβίων στο εσωτερικό του στρώματος.
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5

έτη
years
QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ

MERIT
25cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

* Εναλλακτικά το στρώμα
μπορεί να παραχθεί και
με οπές εξαερισμού.
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT

FLEX LAYER SUPERIOR

Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT συμβάλλει στην
εξαφάνιση των παρασίτων, αφού εφαρμόζεται κατά την διαδικασία
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της
επίδραση διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος.
Το ύφασμα αυτό είναι κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών του
ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

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

COTTON WAD
Βαμβακερή υποαλλεργική βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση
για μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

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

FLEXCOAT
Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που
λειτουργεί ως άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου POCKET SPRING με 7
διαφορετικές ζώνες στήριξης που φιλοξενούνται ξεχωριστά
σε υφασμάτινους θύλακες για να εξασφαλίζεται η μέγιστη
ανατομική συμπεριφορά του στρώματος. To ειδικό πάχος του
σύρματος και το σχήμα barrel shape των ελατηρίων διασφαλίζουν
την αποφυγή θορύβων. Τηρείται η αναλογία 260τμχ ανά m2.

FRAME SUPPORT

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή
αίσθηση.

Διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και τη διάσταση του
στρώματος.

FOAM SUPPORT

LATEX 7 ZONES LAYER
Εύκαμπτο υλικό από φυσικό καουτσούκ. Με 7 διαφορετικές ζώνες
στήριξης χαρίζει στο στρώμα άριστη ανατομική συμπεριφορά
υποστηρίζοντας ιδανικά κάθε μέρος του σώματος. Οι πολυάριθμες
οπές του επιτρέπουν την εσωτερική διαπνοή του αέρα αποβάλλοντας
την υγρασία, ενώ προάγουν την αντιπαρασιτική του δράση.

Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για περιμετρική
υποστήριξη του στρώματος. Οι ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις
κατά μήκος πλευρές, εξασφαλίζουν τον άριστο εξαερισμό του
στρώματος.

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

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

AIR MESH 3D *

Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που διασφαλίζει
την άνετη κυκλοφορία του αέρα και την αποπομπή
ανάπτυξης μικροβίων στο εσωτερικό του στρώματος.
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5

έτη
years
QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ

ABLAZE
28cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

* Εναλλακτικά το στρώμα
μπορεί να παραχθεί και
με οπές εξαερισμού.
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT

Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT συμβάλλει στην εξαφάνιση των παρασίτων, αφού εφαρμόζεται κατά την διαδικασία
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της επίδραση διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος. Το ύφασμα
αυτό είναι κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών του ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

COTTON WAD

Βαμβακερή υποαλλεργική βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM

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

QUILTED HILL

Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

FLEX LAYER PREMIUM

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

FLEXCOAT

Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών.

7 ZONE SUPERFLEX POCKET SPRING UNIT 500S

Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου 7 ZONE SUPERFLEX POCKET SPRING που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους θύλακες.
Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης σε συνδυασμό με το ειδικό ύψος του ελατηρίου επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα και παρέχουν
ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Το σχήμα barrel shape των ελατηρίων διασφαλίζει την αποφυγή θορύβων. Τo ειδικό πάχος του σύρματος
προσδίδει μέγιστη αντοχή σε αυτή η πρωτοποριακή μονάδα ελατηρίων, καθώς ρυθμίζεται η κατανομή της πίεσης και εξασφαλίζεται η
εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. Τηρείται η αναλογία 260τμχ ανά m2.

FRAME SUPPORT

Διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και τη διάσταση 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.
Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

AIR MESH 3D *

Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που διασφαλίζει
την άνετη κυκλοφορία του αέρα και την αποπομπή
ανάπτυξης μικροβίων στο εσωτερικό του στρώματος.
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5

έτη
years
QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ

BALM
23cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

* Εναλλακτικά το στρώμα
μπορεί να παραχθεί και
με οπές εξαερισμού.
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT

Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT συμβάλλει στην εξαφάνιση των παρασίτων, διότι εφαρμόζεται κατά την διαδικασία
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της επίδραση διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος. Το ύφασμα
αυτό είναι κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών του
ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

COTTON WAD

Βαμβακερή υποαλλεργική βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM

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

QUILTED HILL

Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

FLEX LAYER PREMIUM

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

FLEXCOAT

Ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο και ανθεκτικό τρισδιάστατο υλικό, που λειτουργεί ως άριστο σύστημα προστασίας των πρώτων υλών.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S

Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου POCKET SPRING με 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους
θύλακες για να εξασφαλίζεται η μέγιστη ανατομική συμπεριφορά του στρώματος. To ειδικό πάχος του σύρματος και το σχήμα barrel shape
των ελατηρίων διασφαλίζουν την αποφυγή θορύβων. Τηρείται η αναλογία 260τμχ ανά m2.

FRAME SUPPORT

Διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και τη διάσταση του στρώματος.

FOAM SUPPORT

Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για περιμετρική υποστήριξη του στρώματος. Οι ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος
πλευρές, εξασφαλίζουν τον άριστο εξαερισμό του στρώματος.

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

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

AIR MESH 3D *

Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που διασφαλίζει
την άνετη κυκλοφορία του αέρα και την αποπομπή
ανάπτυξης μικροβίων στο εσωτερικό του στρώματος.
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έτη
years
QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ

PERLA HOTEL
24cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

* Εναλλακτικά το στρώμα
μπορεί να παραχθεί και
με οπές εξαερισμού.
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT
Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT συμβάλλει στην εξαφάνιση των παρασίτων, διότι εφαρμόζεται κατά την διαδικασία
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της επίδραση διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος.
Το ύφασμα αυτό είναι κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών του
ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

COTTON WAD
Βαμβακερή υποαλλεργική βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

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

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

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

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

BONNELL SPRING 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL κατασκευασμένα από ειδικά διαμορφωμένο ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι.
Τηρείται η αναλογία 116τμχ ανά m2.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για περιμετρική υποστήριξη του στρώματος.
Οι ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές, εξασφαλίζουν τον άριστο εξαερισμό του στρώματος.

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

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

AIR MESH 3D *

Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που διασφαλίζει
την άνετη κυκλοφορία του αέρα και την αποπομπή
ανάπτυξης μικροβίων στο εσωτερικό του στρώματος.
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3

έτη
years
QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ

CARE
20cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

* Εναλλακτικά το στρώμα
μπορεί να παραχθεί και
με οπές εξαερισμού.
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ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT
Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT συμβάλλει στην εξαφάνιση των παρασίτων, διότι εφαρμόζεται κατά την διαδικασία
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της επίδραση διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος.
Το ύφασμα αυτό είναι κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών του
ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

COTTON WAD
Βαμβακερή υποαλλεργική βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

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

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

BONNELL SPRING 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL κατασκευασμένα από ειδικά διαμορφωμένο ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι.
Τηρείται η αναλογία 116τμχ ανά m2.

FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για περιμετρική υποστήριξη του στρώματος.
Οι ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές, εξασφαλίζουν τον άριστο εξαερισμό του στρώματος.

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

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή
του στρώματος.

AIR MESH 3D *

Τρισδιάστατη περιμετρική φάσα που διασφαλίζει
την άνετη κυκλοφορία του αέρα και την αποπομπή
ανάπτυξης μικροβίων στο εσωτερικό του στρώματος.
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7

έτη
years
QUALITY
GUARANTEE
ΕΓΓΥΗΣΗ
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LATEX
20cm ΥΨΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm
ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT
Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT συμβάλλει στην εξαφάνιση των παρασίτων, αφού εφαρμόζεται κατά την διαδικασία
παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της επίδραση διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος.
Το ύφασμα αυτό είναι κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών του ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

COTTON WAD
Βαμβακερή υποαλλεργική βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

ΥΦΑΣΜΑ POLYMICRO
Κατασκευασμένο 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 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)

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.
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Καινοτόμ ο σ ύσ τ η μα
UNI F Y
αποκ λ ε ι σ τ ι κ ά α π ό τ η ν
GREC O S T R O M

*

Τοποθετώντας φερμουάρ στα
στρώματα και ειδικούς συνδέσμους
ένωσης στα κρεβάτια μπορείτε να
δώσετε μεγαλύτερη ευελιξία και να
μεγιστοποιήσετε τη χωρητικότητα
του δωματίου.

τη ε νώσει

η ισ χύς ε ν τη ε νώσει
Η GRECO STROM σας παρέχει μια μοναδική σειρά ευέλικτων
λύσεων ύπνου που μπορούν να σας βοηθήσουν να συμβάλλετε
στη μεγιστοποίηση του ‘Revenue and Gross Profitability ανά
διαθέσιμο δωμάτιο’. Πρόκειται για ένα ειδικά μελετημένο σύστημα
ένωσης δύο μονών στρωμάτων για τη δημιουργία ενός διπλού
στρώματος που σε συνδυασμό με τους ειδικούς συνδέσμους
ένωσης των βάσεων των κρεβατιών, σας παρέχει την ευελιξία
να χωρίσετε ένα μεγάλο κρεβάτι σε δύο μονά κρεβάτια όταν
αυτό χρειάζεται. Έτσι επιτρέπει σε μια διπλή κρεβατοκάμαρα να
μετατρέπεται εύκολα σε ένα υπνοδωμάτιο με δύο μονά κρεβάτια ιδανικό για επαγγελματίες ταξιδιώτες, ηλικιωμένα ζευγάρια που
χρειάζονται το δικό τους χώρο, ή ακόμα και μεγαλύτερα παιδιά που
δεν θέλουν να μοιραστούν ένα κρεβάτι. Ένα άλλο πλεονέκτημα
είναι ότι μπορείτε να γυρίσετε και να περιστρέψετε τα στρώματα
ευκολότερα ενώ παράλληλα κάνει ευκολότερη την μετάφορά τους
σε στενή σκάλα, χαμηλά ταβάνια κλπ.
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Top u p
την π οι ό τ η τ α

*

Παρέχετε μια σειρά πρόσθετων αξεσουάρ
ύπνου. Προσθέστε ένα topper στο στρώμα
αν ένας επισκέπτης θέλει μια μαλακότερη
αλλά υποστηρικτική αίσθηση στο κρεβάτι του.

Η GRECO STROM έχοντας σαν γνώμονα την
τελειοποίηση των ιδανικών συνθηκών ύπνου
προχώρησε στον σχεδιασμό και την παραγωγή
ειδικών toppers στρωμάτων.
Τοποθετούνται πάνω από το στρώμα με σκοπό
να ενισχύσουν την ανάδειξη των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του στο μέγιστο βαθμό,
ανάγοντας τον ύπνο στην απόλυτη αίσθηση
άνεσης και πολυτέλειας.
Πολλά ξενοδοχεία χρησιμοποιούν ολοένα
και περισσότερο toppers για να παρέχουν την
δυνατότητα στους επισκέπτες τους να επιλέγουν
το προτιμώμενο επίπεδο άνεσης, ιδιαίτερα όταν
θέλουν μία πιο μαλακή αίσθηση.
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TOPPER LATEX 7 ZONES
PURE COTTON

TA TOPPERS ΔΙΑΤΙΘΕNΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΗ.
ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ TOPPER ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 100% PURE COTTON ANTIFLAME

Topper με ύφασμα από ίνες 100% φυτικής προέλευσης και
βαμβάκι που παράγεται χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων
σπόρων και χημικών ουσιών. Eίναι υπoαλλεργικό, αντιακαρικό
και έχει υποστεί επεξεργασία anti-peeling για μέγιστη αντοχή
και επεξεργασία καπιτονέ με μαλλί για μέγιστη αίσθηση άνεσης.
Με περιμετρικό βαμβακερό κορδόνι και φερμουάρ για εύκολη
αφαίρεση. Βραδύκαυστο και πλενόμενο στους 30°C.
Πιστοποιημένο βάσει OEKO TEX STANDARD 100.

WOOL WAD

Υποαλλεργική βάτα από μαλλί με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση
και θερμορυθμιστικές ιδιότητες για μεγάλη ελαστικότητα και
εσωτερικό αερισμό του topper.

QUILTED HILL

Επεξεργασία καπιτονέ για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

STABILIZER

Ειδικό οικολογικό ύφασμα που σταθεροποιεί το ένθετο υλικό.

LATEX 7 ZONES LAYER

Εύκαμπτο υλικό από φυσικό καουτσούκ με 7 διαφορετικές ζώνες
στήριξης για άριστη ανατομική συμπεριφορά.

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ TOPPER ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ,
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ, ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ & ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 30 °C

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο topper για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.
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Υπάρχει δυνατότητα τα toppers
που φέρουν εξωτερικό ύφασμα
antibacterial να παραχθούν με ένα ρέλι
και μη αποσπώμενο εξωτερικό κάλυμμα.
Με αυτόν τον τρόπο παραγωγής το
κόστος μειώνεται αλλά παραμένει ίδια
η εξαιρετική τους ποιότητα.

TOPPER LATEX 7 ZONES
ANTIBACTERIAL

TA TOPPERS ΔΙΑΤΙΘΕNΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΗ.
ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT

Η αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL
PROTECT βοηθά στην εξαφάνιση των παρασίτων, αφού εφαρμόζεται
κατά την διαδικασία παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό,
επιτρέπει την προστατευτική της επίδραση να παραμένει για όσο
χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το topper.
Το ύφασμα ANTIBACTERIAL PROTECT είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX
STANDARD 100

COTTON WAD

Βαμβακερή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση
που προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό
αερισμό του topper.

QUILTED HILL

Επεξεργασία καπιτονέ για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

STABILIZER

Ειδικό οικολογικό ύφασμα που σταθεροποιεί το ένθετο υλικό.

LATEX 7 ZONES LAYER

Εύκαμπτο υλικό από φυσικό καουτσούκ με 7 διαφορετικές ζώνες
στήριξης για άριστη ανατομική συμπεριφορά.

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ TOPPER ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ,
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ, ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ & ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 30 °C

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο topper για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.
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TOPPER MEMORY
PURE COTTON

TA TOPPERS ΔΙΑΤΙΘΕNΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΗ.
ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ TOPPER ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ
ΦΕΡΜΟΥΑΡ 100% PURE COTTON ANTIFLAME

Topper με ύφασμα από ίνες 100% φυτικής προέλευσης και
βαμβάκι που παράγεται χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων
σπόρων και χημικών ουσιών. Eίναι υπoαλλεργικό, αντιακαρικό
και έχει υποστεί επεξεργασία anti-peeling για μέγιστη αντοχή και
επεξεργασία καπιτονέ με μαλλί για μέγιστη αίσθηση άνεσης. Με
περιμετρικό βαμβακερό κορδόνι και φερμουάρ για εύκολη αφαίρεση.
Βραδύκαυστο και πλενόμενο στους 30 °C.
Πιστοποιημένο βάσει OEKO TEX STANDARD 100.

WOOL WAD

Υποαλλεργική βάτα από μαλλί με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση και
θερμορυθμιστικές ιδιότητες για μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό
αερισμό του topper.

QUILTED HILL

Επεξεργασία καπιτονέ για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

STABILIZER

Ειδικό οικολογικό ύφασμα που σταθεροποιεί το ένθετο υλικό.

VISCOPUR

Αφρός μνήμης (memory foam) με κύριο χαρακτηριστικό την πολύ αργή
επιστροφή στην αρχική του κατάσταση κάθε φορά που δέχεται πίεση.
Λειτουργεί ανάλογα με τη θερμοκρασία του σώματος, ενώ παράλληλα
συμβάλει στη μέγιστη απόδοση της ανατομικότητας. Το προϊόν αυτό
χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τη NASA σε εργαστηριακές μελέτες.

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ TOPPER ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ,
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ, ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ & ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 30 °C

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο topper για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.
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Υπάρχει δυνατότητα τα toppers
που φέρουν εξωτερικό ύφασμα
antibacterial να παραχθούν με ένα ρέλι
και μη αποσπώμενο εξωτερικό κάλυμμα.
Με αυτόν τον τρόπο παραγωγής το
κόστος μειώνεται αλλά παραμένει ίδια
η εξαιρετική τους ποιότητα.

TOPPER MEMORY
ANTIBACTERIAL

TA TOPPERS ΔΙΑΤΙΘΕNΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΗ.
ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT

Η αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL
PROTECT βοηθά στην εξαφάνιση των παρασίτων, αφού εφαρμόζεται
κατά την διαδικασία παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό,
επιτρέπει την προστατευτική της επίδραση να παραμένει για όσο
χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το topper.
Το ύφασμα ANTIBACTERIAL PROTECT είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX
STANDARD 100.

COTTON WAD

Βαμβακερή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση
που προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό
αερισμό του topper.

QUILTED HILL

Επεξεργασία καπιτονέ για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

STABILIZER

Ειδικό οικολογικό ύφασμα που σταθεροποιεί το ένθετο υλικό.

VISCOPUR

Αφρός μνήμης (memory foam) με κύριο χαρακτηριστικό την πολύ
αργή επιστροφή στην αρχική του κατάσταση κάθε φορά που δέχεται
πίεση. Λειτουργεί ανάλογα με τη θερμοκρασία του σώματος, ενώ
παράλληλα συμβάλει στη μέγιστη απόδοση της ανατομικότητας.
Το προϊόν αυτό χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τη NASA σε
εργαστηριακές μελέτες.

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ TOPPER ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ,
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ, ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ & ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 30 °C

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο topper για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.
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TOPPER FOAM
PURE COTTON

TA TOPPERS ΔΙΑΤΙΘΕNΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΗ.
ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ TOPPER ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ
ΦΕΡΜΟΥΑΡ 100% PURE COTTON ANTIFLAME

Topper με ύφασμα από ίνες 100% φυτικής προέλευσης και
βαμβάκι που παράγεται χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων
σπόρων και χημικών ουσιών. Eίναι υπoαλλεργικό, αντιακαρικό
και έχει υποστεί επεξεργασία anti-peeling για μέγιστη αντοχή
και επεξεργασία καπιτονέ με μαλλί για μέγιστη αίσθηση άνεσης.
Με περιμετρικό βαμβακερό κορδόνι και φερμουάρ για εύκολη
αφαίρεση. Βραδύκαυστο και πλενόμενο στους 30 °C.
Πιστοποιημένο βάσει OEKO TEX STANDARD 100.

WOOL WAD

Υποαλλεργική βάτα από μαλλί με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση
και θερμορυθμιστικές ιδιότητες για μεγάλη ελαστικότητα και
εσωτερικό αερισμό του topper.

QUILTED HILL

Επεξεργασία καπιτονέ για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

STABILIZER

Ειδικό οικολογικό ύφασμα που σταθεροποιεί το ένθετο υλικό.

FOAM SUPERIOR

Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και εξαιρετικής αντοχής
που προσφέρει τη μέγιστη ελαστικότητα και ευκαμψία. Χάρη στη
λεπτοπορώδη μορφή του επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και
προκαλεί άριστη επαναφορά.

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ TOPPER ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ,
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ, ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ & ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 30 °C

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο topper για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.
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Υπάρχει δυνατότητα τα toppers
που φέρουν εξωτερικό ύφασμα
antibacterial να παραχθούν με ένα ρέλι
και μη αποσπώμενο εξωτερικό κάλυμμα.
Με αυτόν τον τρόπο παραγωγής το
κόστος μειώνεται αλλά παραμένει ίδια
η εξαιρετική τους ποιότητα.

TOPPER FOAM
ANTIBACTERIAL

TA TOPPERS ΔΙΑΤΙΘΕNΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΗ.
ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 1cm ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

ΥΦΑΣΜΑ STRETCH ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ANTIBACTERIAL PROTECT

Η αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη επεξεργασία ANTIBACTERIAL
PROTECT βοηθά στην εξαφάνιση των παρασίτων, αφού εφαρμόζεται
κατά την διαδικασία παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Αυτό,
επιτρέπει την προστατευτική της επίδραση να παραμένει για όσο
χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το topper.
Το ύφασμα ANTIBACTERIAL PROTECT είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό OEKO-TEX
STANDARD 100.

COTTON WAD

Βαμβακερή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση
που προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό
αερισμό του topper.

QUILTED HILL

Επεξεργασία καπιτονέ για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

STABILIZER

Ειδικό οικολογικό ύφασμα που σταθεροποιεί το ένθετο υλικό.

FOAM SUPERIOR

Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και εξαιρετικής αντοχής
που προσφέρει τη μέγιστη ελαστικότητα και ευκαμψία. Χάρη στη
λεπτοπορώδη μορφή του επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και
προκαλεί άριστη επαναφορά.

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ TOPPER ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ,
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ, ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ & ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 30 °C

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο topper για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.
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T α π ρο σ τ α τ ε ύο υμε,
γι α να μα ς
προστα τ ε ύο υν…

*

Προστατέψτε τους επισκέπτες σας ενώ κοιμούνται με την
τοποθέτηση ενός προστατευτικού καλύμματος που πλένεται.
Αυτό θα αποτρέψει τους λεκέδες και θα εξασφαλίσει ότι
το στρώμα θα παραμείνει καθαρό και υγιεινό.

Ακόμα κι αν έχουμε το ιδανικό για εμάς στρώμα,
είναι σημαντικό να το προστατεύουμε με ειδικά
καλύμματα, ώστε να μπορεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα να μας παρέχει όλες τις ευεργετικές του
ιδιότητες κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Τα ειδικά προστατευτικά καλύμματα στρωμάτων
της GRECO STROM προστατεύουν τη σωστή
διατήρηση των συνθηκών υγιεινής του στρώματος,
ενώ παράλληλα παρατείνουν το χρόνο ζωής του.
Κι αυτό γιατί, κατά τη διάρκεια του ύπνου το σώμα
μας δημιουργεί, εξαιτίας των λειτουργιών του,
ένα περιβάλλον ανάπτυξης μικροοργανισμών.
Με την σωστή χρήση και καθαριότητα του
προστατευτικού καλύμματος προφυλάσσουμε
τόσο το στρώμα όσο και την υγειινή των
φιλοξενούμενών μας.
O καλύτερος τρόπος λοιπόν για να διασφαλίσουμε
ένα υγιεινό, καθαρό και ασφαλή ύπνο, είναι να
επιλέξουμε ένα από τα προστατευτικά καλύμματα
στρωμάτων της GRECO STROM.
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A n t i s ta in S cotch gard 3M

Antibacterial Μembran Safety

Η επεξεργασία αδιαβροχοποίησης ANTISTAIN Scotchgard 3M αποτελεί
μια αόρατη ασπίδα που εμποδίζει τα υγρά να διεισδύσουν σε βάθος στο
εσωτερικό του υφάσματος. Λεκέδες που περιέχουν πετρέλαιο, κραγιόν,
κέτσαπ, καφέ, κόκκινο κρασί ή ιδρώτα ανήκουν στο παρελθόν.
Η επεξεργασία ANTISTAIN Scotchgard 3M παραμένει ανεπηρέαστη
μετά από επανειλημμένους καθαρισμούς με νερό ή στεγνό καθάρισμα.
Το ύφασμα του καλύμματος είναι κατασκευασμένο βάσει του
ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

Το προστατευτικό κάλυμμα ANTIBACTERIAL MEMBRAN SAFETY
παρέχει μακροπρόθεσμη προστασία από μύκητες, βακτήρια και ακάρεα,
ενώ χάρη στην αδιάβροχη μεμβράνη του, εμποδίζει τη διαπερατότητα
των υγρών στο στρώμα εξασφαλίζοντας ένα υγιεινό περιβάλλον ύπνου.
Ενδείκνυται για χώρους μαζικής εστίασης με αυξημένες απαιτήσεις. Το
ύφασμα του καλύμματος είναι κατασκευασμένο βάσει του ευρωπαϊκού
OEKO-TEX STANDARD 100.

Το κάλυμμα φέρει περιμετρική φάσα ή 4 λάστιχα στις γωνίες του για
τέλεια εφαρμογή αλλά και εύκολη χρήση.

Το κάλυμμα φέρει περιμετρική φάσα ή 4 λάστιχα στις γωνίες του για
τέλεια εφαρμογή αλλά και εύκολη χρήση.

ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ
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Κ Α ΛΥ Μ Μ ΑΤΑ Π Ρ ΟΣ ΤΑΤ Ε Υ Τ Ι Κ Α Μ Α Ξ Ι Λ Α Ρ Ι Ω Ν

Κ Α ΛΥ Μ Μ ΑΤΑ Π Ρ ΟΣ ΤΑΤ Ε Υ Τ Ι Κ Α Μ Α Ξ Ι Λ Α Ρ Ι Ω Ν

Για ολοκληρωμένη προστασία, τα ως άνω καλύμματα στρωμάτων
ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ
παράγονται και με την μορφή προστατευτικής θήκης
για τα μαξιλάρια
σας, εξασφαλίζοντας την υγιεινή και την καθαριότητά τους για
περισσότερο χρόνο.

Για ολοκληρωμένη προστασία, τα ως άνω καλύμματα στρωμάτων
παράγονται και με την μορφή προστατευτικής θήκης για τα μαξιλάρια
σας, εξασφαλίζοντας την υγιεινή και την καθαριότητά τους για
περισσότερο χρόνο.

Towe l Spread

Cot to n

Διατηρήστε τα στρώματά σας καθαρά και προσφέρετε στους πελάτες
σας έναν υγιεινό ύπνο χρησιμοποιώντας ένα προστατευτικό κάλυμμα
από 100% βαμβακερό ύφασμα με αδιάβροχη επεξεργασία από
οικολογικό PVC. To προστατευτικό κάλυμμα TOWEL SPREAD είναι
αδιάβροχο, με δυνατότητα χρήσης βραδύκαυστων υλικών, είναι
πλενόμενο ενώ έχει την ιδιότητα να προσφέρει αντιβακτηριδιακή
προστασία. Το ύφασμα του καλύμματος είναι κατασκευασμένο βάσει
του ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

To προστατευτικό κάλυμμα COTTON είναι ιδανικό για να
προστατεύει τα στρώματά σας από λεκέδες και ακάρεα.
Κατασκευασμένο από 100% φυσικό βαμβάκι και αδιάβροχη
μεμβράνη,
συνδυάζει την ανώτερη ποιότητα με την
πολυτέλεια του πιο ευχάριστου και υγιεινού περιβάλλοντος
ύπνου. Το ύφασμα του καλύμματος είναι κατασκευασμένο
βάσει του ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

Το κάλυμμα φέρει περιμετρική φάσα ή 4 λάστιχα στις γωνίες του για
τέλεια εφαρμογή αλλά και εύκολη χρήση.

Το κάλυμμα φέρει περιμετρική φάσα για τέλεια εφαρμογή
αλλά και εύκολη χρήση.

ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ

ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ

Κ Α ΛΥ Μ Μ ΑΤΑ Π Ρ ΟΣ ΤΑΤ Ε Υ Τ Ι Κ Α Μ Α Ξ Ι Λ Α Ρ Ι Ω Ν

Κ Α ΛΥ Μ Μ ΑΤΑ Π Ρ ΟΣ ΤΑΤ Ε Υ Τ Ι Κ Α Μ Α Ξ Ι Λ Α Ρ Ι Ω Ν

Για ολοκληρωμένη προστασία, τα ως άνω καλύμματα στρωμάτων
παράγονται και με την μορφή προστατευτικής θήκης για τα μαξιλάρια
σας, εξασφαλίζοντας την υγιεινή και την καθαριότητά τους για
περισσότερο χρόνο.

Για ολοκληρωμένη προστασία, τα ως άνω καλύμματα
στρωμάτων παράγονται και με την μορφή προστατευτικής
θήκης για τα μαξιλάρια σας, εξασφαλίζοντας την υγιεινή και
την καθαριότητά τους για περισσότερο χρόνο.
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Μαξι λάρι .
Μια σ η μ α ν τ ι κ ή
ε π ιλογ ή …

*

Προσφέρετε μια επιλογή από μαλακά, μεσαία και σταθερά μαξιλάρια ένα μενού μαξιλαριών θα επιτρέψει στους επισκέπτες να επιλέξουν το
ύφος του μαξιλαριού με το οποίο αισθάνονται πιο άνετα.

Ιατρικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι ένας από
τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τον ιδανικό
ύπνο είναι η σωστή στάση του σώματος. Πιο
συγκεκριμένα, η σπονδυλική στήλη και ιδιαίτερα η
αυχενική μοίρα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες.
Η επιλογή του κατάλληλου μαξιλαριού βοηθάει
στην ευθυγράμμιση καθώς καλύπτει το κενό
ανάμεσα στο κεφάλι και το στρώμα. Συνεπώς, ένα
σωστό μαξιλάρι είναι απολύτως απαραίτητο για να
προσφέρουμε έναν άνετο και ξεκούραστο ύπνο.
Αν κάποιος κοιμάται ανάσκελα, χρειάζεται
ένα μαλακό ή μέτριο μαξιλάρι ώστε να μην
αναγκάζεται να γείρει πολύ την σπονδυλική του
στήλη. Παρομοίως, αν κάποιος συνηθίζει να
κοιμάται μπρούμυτα, χρειάζεται ένα μαλακό και
χαμηλό μαξιλάρι έτσι ώστε να μπορεί να γυρνάει
το κεφάλι κατά τη διάρκεια του ύπνου χωρίς να
ασκεί μεγάλη πίεση στο λαιμό του. Στην περίπτωση
όμως που κάποιος κοιμάται στο πλάι, θα χρειαστεί
ένα πιο ψηλό και σκληρό μαξιλάρι που θα
υποστηρίζει καλύτερα το κεφάλι του και θα κρατά
ευθυγραμμισμένη τη σπονδυλική του στήλη.
Για κάποιον που δεν έχει συγκεκριμένη στάση
ύπνου ενδείκνυται να χρησιμοποιεί δύο μαλακά
ή μέτρια μαξιλάρια όταν κοιμάται στο πλάι και ένα
όταν κοιμάται μπρούμυτα ή ανάσκελα.
Γνωρίζοντας τον καταλυτικό ρόλο που παίζει ένα
μαξιλάρι για τον ιδανικό ύπνο, η GRECO STROM
προχώρησε στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης
σειράς από μαξιλάρια ύπνου που καλύπτουν
απόλυτα κάθε ανάγκη των πελατών σας.
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ΠΟΥΠΟΥΛΕΝΙΑ
ΜΑΞΙΛ ΑΡΙΑ

Τα πουπουλένια μαξιλάρια της GRECO STROM μετατρέπουν τον ύπνο σε ένα απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο των αισθήσεων. H εξαιρετική τους
ελαστικότητα και η αίσθηση της μεταξένιας απαλότητας σε συνδυασμό με τις θερμορυθμιστικές τους ιδιότητες και τα διεθνή πρότυπα υγιεινής
που πληρούν, τα φέρνουν στις υψηλότερες θέσεις των προτιμήσεων.
Είναι γεγονός ότι τα φτερά και τα πούπουλα βοηθούν στη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας του σώματος αποπέμποντας την εφίδρωση.
Αποτελούν ένα 100% φυσικό προϊόν, βιοδιασπώμενο, ανακυκλώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον και επιπρόσθετα, έχουν πιστοποιηθεί για
τις αντιμικροβιακές, αντιβακτηριδιακές και υποαλλεργικές τους ιδιότητες. Η αγορά ενός πουπουλένιου μαξιλαριού μπορεί να θεωρηθεί ως μια
μακροπρόθεσμη επένδυση αφού χαρακτηρίζεται για την εξαιρετική του αντοχή.

Σ α ς α ξ ίζ ε ι η π ρ ο σ ι τ ή π ο λ υ τ έ λ ε ι α ε ν ό ς μ α ξ ι λ α ρ ι ο ύ π ο υ σ α ς π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ η ν
α πόλυτη αίσ θησ η ε νός πα ραμυθέ νιου ύπνου.
Επιτρέψτε σ τους επισκέπτες σα ς λοιπόν να κοιμηθούν σ τα …..πούπουλα!
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sence

nuvola

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 100% Οργανικό βαμβάκι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 100% πούπουλο απο λαιμό νεοσσού χήνας
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X70cm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 100% Οργανικό βαμβάκι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ πούπουλο απο λαιμό νεοσσού χήνας
και από μικρό φτερό πάπιας
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X70cm

LATEX

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
Tα μαξιλάρια LATEX της GRECO STROM αποτελούν μια σειρά προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής με όλα τα προνομιακά χαρακτηριστικά
που παρέχει το φυσικό καουτσούκ (latex): ευκαμψία για σωστή εφαρμογή και σωστό αερισμό με πολυάριθμες ανοικτές κυψέλες ώστε να «αναπνέει»
το μαξιλάρι, αποτρέποντας έτσι την ανάπτυξη ακάρεων και βακτηρίων.
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.

Ε π ι λ έ ξ τ ε α υ τ ό π ο υ σ α ς τ α ι ρ ι ά ζ ε ι α π ό τ η ν σ ε ι ρ ά late x μ α ξ ι λ α ρ ι ώ ν τ η ς
G R ECO S T R O M κ α ι α ν α κ α λ ύ ψ τ ε τ η ν α ί σ θ η σ η τ ο υ π ρ α γ μ α τ ι κ ά
ξ ε κ ο ύ ρ α σ τ ο υ ύ π ν ο υ…

latex soft

latex medium

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X70cm

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X70cm
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MEMORY FOAM & AIR
ΜΑΞΙΛ ΑΡΙΑ

Τα μαξιλάρια memory foam της GRECO STROM διασφαλίζουν την απόλυτη άνεση και ευεξία που μόνο o αφρός μνήμης μπορεί να σας προσφέρει.

Το υ λ ι κ ό α υ τ ό δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί σ υ ν θ ή κ ε ς « έ λ λ ε ι ψ η ς β α ρ ύ τ η τ α ς »,
γ ι’ α υ τ ό χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε α π ό τ η N A S A γ ι α τ η ν ε κ τ ό ν ω σ η τ η ς π ί ε σ η ς
με την οποία έρχον ταν αν τιμέ τωποι οι ασ τ ροναύτε ς.

memor y foa m
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 40X70cm / 12-16CM

Η φιλοσοφία κατασκευής τους βασίζεται στην παροχή της ιδανικής
υποστήριξης κρανίου αυχένα και κατά συνέπεια της σπονδυλικής
στήλης, αναδεικνύοντάς τα στα πλέον εργονομικά προϊόντα ύπνου.
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memory foam air
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 40X70cm / 12-16CM

Συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα του memory foam ενώ παράλληλα
χάρη στις ειδικές οπές του, επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα προς
όλες τις κατευθύνσεις, διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες
υγιεινής, αλλά και τη μέγιστη απόδοση συμπεριφοράς του αφού
παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα.

FIRST 3D
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

Το ένθετο υλικό των μαξιλαριών είναι polyester 3D micro fiber και το εξωτερικό ύφασμα 100% βαμβάκι με ειδική επεξεργασία βραδύκαυσης.
Είναι υποαλλεργικό , αντιβακτηριδιακό, άνετο και με πολύ μεγάλη αντοχή ακόμη και στο πλύσιμο.
Πιστοποιημένα βάσει του ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100.

Αν α π ν έ ε ι σ ω σ τ ά κ α ι δ ε ν μ ε τ α β ά λ λ ε ι τ η φ ό ρ μ α τ ο υ μ ε τ η ν π ά ρ ο δ ο τ ο υ
χ ρ ό ν ο υ, γ ε γ ο ν ό ς π ο υ τ ο υ χ α ρ ίζ ε ι μ ε γ ά λ η δ ι ά ρ κ ε ι α ζ ω ή ς .

first 3D baby
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 100% βαμβάκι
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26x36cm

first 3D kids
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 100% βαμβάκι
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 45x65cm

first 3D standard
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 100% βαμβάκι
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X70cm

first 3D plus
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 100% βαμβάκι
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X70cm
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Πον τάρε τε σ ε
συστ ή μ ατα ύπ νο υ...
για να κερδίζετε πάντα!
Εσείς αναζητάτε συνεχώς τρόπους για να προκαλείτε το ενδιαφέρον των πελατών σας.
Εμείς δεν σταματάμε ποτέ να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους για να προσφέρουμε μία υπέροχη εμπειρία ύπνου!

*

Η άνεση έχει πρωταρχική σημασία για την επίτευξη της ικανοποίησης των
επισκεπτών σας. Τελικά ένα άνετο κρεβάτι είναι αυτό που θα επιτρέψει
στους επισκέπτες όχι μόνο να απολαύσουν ένα αξέχαστο ύπνο και να
επιστρέψουν ξανά, αλλά να και το συστήσουν και σε άλλους.

2πλό
σύστημα
Υ ΠΝ ΟΥ

Το διπλό σύστημα ύπνου αποτελείται από βάση και στρώμα.

Η ιδανική επιλογή βάσης σε συνδυασμό με το κατάλληλο στρώμα παρέχει τη δυνατότητα στη σπονδυλική στήλη να διατηρήσει τη σωστή
κυρτότητά της, κάτι που με τη σειρά του αποτρέπει τη μυϊκή τάση ανά περιοχές. Έτσι δημιουργούμε τις ιδανικές συνθήκες για να μπορέσουμε
να επωφεληθούμε από τις αναζωογονητικές και επιδιορθωτικές δράσεις του ύπνου.

3πλό
σύστημα
Υ ΠΝ ΟΥ

Το τριπλό σύστημα ύπνου αποτελείται από βάση, στρώμα και topper.

Σκοπός του είναι η ιδανική υποστήριξη για το σώμα. Οι βάσεις στρώματος της GRECO STROM έχουν σχεδιαστεί ώστε να μεγιστοποιούν
τα οφέλη ενός καλού στρώματος. Με την επιλογή της κατάλληλης βάσης επιτυγχάνεται η σωστή στάση του σώματος κατά τη διάρκεια του
ύπνου. Στη συνέχεια η επιλογή ενός στρώματος μέσα από την κατάλληλα διαμορφωμένη σειρά που διαθέτουμε, ενισχύει την αίσθηση της
άνεσης επιτρέποντας την απρόσκοπτη εξέλιξη του ύπνου. Στο τελευταίο επίπεδο τοποθετείται το topper που εξιδανικεύει τη συμπεριφορά
και ολοκληρώνει θεαματικά την απόδοση του υπνοσυστήματος. Επιπλέον, η χρήση topper στα συστήματα ύπνου μετατρέπει σε εύκολη και
γρήγορη υπόθεση το καθημερινό στρώσιμο κρεβατιών καθώς είναι ελαφρύ
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Pocket 7 Zones
BASE

Ύψος βάσης:
20cm+ύψος ποδιού βάσης επιλογής πελάτη.
Απόκλιση +/-1 λόγω χρήσης φυσικών υλικών.

ΣΚΕΛΕΤΟΣ

από μασίφ ξυλεία ελάτης. Σύνδεση γωνίας βάσης με καβίλιες.
Ο τρόπος αυτός κατασκευής εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα του
προϊόντος και τη μέγιστη αντοχή σε βάθος χρόνου.

ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

με σανίδες από μασίφ ξυλεία, με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους έτσι
ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό της βάσης.

ΣΤΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑ

Ο ελαστικοποιημένος κοκκοφοίνικας είναι ένα 100% φυσικό
προϊόν μεγάλης αντοχής, που προέρχεται από την επεξεργασία των
εξωτερικών ινών της τροπικής καρύδας εμπλουτισμένες από φυσικό
καουτσούκ (latex). Αποτελεί ένα άριστο φυσικό υλικό που εξασφαλίζει
σωστό αερισμό και αντιβακτηριδιακή προστασία της βάσης.

7 ZONE POCKET SPRING UNIT 500S

Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου 7 ZONE POCKET SPRING
που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους θύλακες με 7
διαφορετικές ζώνες στήριξης, επιτρέποντας έτσι άριστη κατανομή
της πίεσης και εξαιρετική ανατομικότητα. Τηρείται η αναλογία
260τμχ ανά m2.

*

ΣΤΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑ
THERMOBOND

Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που
προσφέρει την ιδανικότερη μόνωση πάνω από τα ελατήρια.

WOOL WAD

Στρώση από μαλλί για έναν υγιεινό ύπνο. Διακρίνεται για την
έντονα υποαλλεργική της δράση και τις θερμορυθμιστικές της
ιδιότητες.

ΥΦΑΣΜΑ PURE COTTON

Κατασκευασμένο από 100% υφαντικές ίνες φυτικής προέλευσης.
Tο βαμβάκι που χρησιμοποιείται παράγεται χωρίς τη χρήση
γενετικά τροποποιημένων σπόρων, φυτοφαρμάκων και χημικών
ουσιών. Είναι υποαλλεργικό και αντιακαρικό. Έχει υποστεί
επεξεργασία anti-peeling για μέγιστη αντοχή και επεξεργασία
βραδύκαυσης. Είναι κατασκευασμένο βάσει του ευρωπαϊκού
OEKO-TEX STANDARD 100.

• Στη βάση μπορούν να προσαρμοστούν όλοι οι τύποι κρεβατόγυρων και ποδιών (κρεβατόγυρος βάσης αποσπώμενος).
• Διατίθεται κατά επιλογή με περιστροφικά ροδάκια καθώς και με ειδικούς συνδέσμους ένωσης μονών βάσεων για τη δημιουργία διπλής διάστασης.
Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στη βάση.
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Βonnell
BASE

Ύψος βάσης:
20cm+ύψος ποδιού βάσης επιλογής πελάτη.
Απόκλιση +/-1 λόγω χρήσης φυσικών υλικών.

ΣΚΕΛΕΤΟΣ

από μασίφ ξυλεία ελάτης. Σύνδεση γωνίας βάσης με καβίλιες.
Ο τρόπος αυτός κατασκευής εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα του
προϊόντος και τη μέγιστη αντοχή σε βάθος χρόνου.

ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

με σανίδες από μασίφ ξυλεία, με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους έτσι
ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό της βάσης.

ΣΤΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑ

Ο ελαστικοποιημένος κοκκοφοίνικας είναι ένα 100% φυσικό
προϊόν μεγάλης αντοχής, που προέρχεται από την επεξεργασία των
εξωτερικών ινών της τροπικής καρύδας εμπλουτισμένες από φυσικό
καουτσούκ (latex). Αποτελεί ένα άριστο φυσικό υλικό που εξασφαλίζει
σωστό αερισμό και αντιβακτηριδιακή προστασία της βάσης.

BONNELL SPRING UNIT 200Β

Ελατήρια τύπου BONNELL που έχουν κατασκευαστεί από ειδικά
διαμορφωμένο ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι. Τηρείται η
αναλογία 116τμχ ανά m2.

ΣΤΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑ
THERMOBOND

Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που
προσφέρει την ιδανικότερη μόνωση πάνω από τα ελατήρια.

WOOL WAD

Στρώση από μαλλί για έναν υγιεινό ύπνο. Διακρίνεται για την
έντονα υποαλλεργική της δράση και τις θερμορυθμιστικές της
ιδιότητες.

ΥΦΑΣΜΑ PURE COTTON

Κατασκευασμένο από 100% υφαντικές ίνες φυτικής προέλευσης.
Tο βαμβάκι που χρησιμοποιείται παράγεται χωρίς τη χρήση
γενετικά τροποποιημένων σπόρων, φυτοφαρμάκων και χημικών
ουσιών. Είναι υποαλλεργικό και αντιακαρικό. Έχει υποστεί
επεξεργασία anti-peeling για μέγιστη αντοχή και επεξεργασία
βραδύκαυσης. Είναι κατασκευασμένο βάσει του ευρωπαϊκού
OEKO-TEX STANDARD 100.

*

• Στη βάση μπορούν να προσαρμοστούν όλοι οι τύποι κρεβατόγυρων και ποδιών (κρεβατόγυρος βάσης αποσπώμενος).
• Διατίθεται κατά επιλογή με περιστροφικά ροδάκια καθώς και με ειδικούς συνδέσμους ένωσης μονών βάσεων για τη δημιουργία διπλής διάστασης.
Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στη βάση.
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Η δια χρονικ ή αξία του χειροποίητου.
Κατασ κευασμέ να με μερά κι α πό
έμπειρους τε χνίτες.

Ease

BASE

Ύψος βάσης:
20cm+ύψος ποδιού βάσης επιλογής πελάτη.
Απόκλιση +/-1 λόγω χρήσης φυσικών υλικών.

ΣΚΕΛΕΤΟΣ

από μασίφ ξυλεία ελάτης. Σύνδεση γωνίας βάσης
με καβίλιες. Ο τρόπος αυτός κατασκευής εξασφαλίζει
την άριστη ποιότητα του προϊόντος και τη μέγιστη
αντοχή σε βάθος χρόνου.

ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

με σανίδες από μασίφ ξυλεία, με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους έτσι ώστε
να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό της βάσης.

ΒΑΤΑ ACCOPIATO ειδικής αντοχής με αφρώδες υλικό που επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό της βάσης.

*

• Στη βάση μπορούν να προσαρμοστούν όλοι οι τύποι κρεβατόγυρων και ποδιών (κρεβατόγυρος βάσης αποσπώμενος).
• Διατίθεται κατά επιλογή με περιστροφικά ροδάκια καθώς και με ειδικούς συνδέσμους ένωσης μονών βάσεων για τη δημιουργία διπλής διάστασης.

Basic

BASE

Ύψος βάσης:
20cm+ύψος ποδιού βάσης επιλογής πελάτη.
Απόκλιση +/-1 λόγω χρήσης φυσικών υλικών.

ΣΚΕΛΕΤΟΣ

από μασίφ ξυλεία ελάτης. Σύνδεση γωνίας βάσης
με καβίλιες. Ο τρόπος αυτός κατασκευής εξασφαλίζει
την άριστη ποιότητα του προϊόντος και τη μέγιστη
αντοχή σε βάθος χρόνου.

ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

με σανίδες από μασίφ ξυλεία, με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους
έτσι ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό της βάσης.

INNER MICROFOAM αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και μεγάλης αντοχής
ΒΑΤΑ ACCOPIATO ειδικής αντοχής με αφρώδες υλικό που επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό της βάσης.

*

• Στη βάση μπορούν να προσαρμοστούν όλοι οι τύποι ποδιών (κρεβατόγυρος βάσης μη αποσπώμενος).

• Διατίθεται κατά επιλογή με περιστροφικά ροδάκια καθώς και με ειδικούς συνδέσμους ένωσης μονών βάσεων για τη δημιουργία διπλής διάστασης.
Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στη βάση.
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Αξεσουάρ βάσεων

πόδια βάσεων κρεβατιών
Τα ξύλινα πόδια των βάσεων και κρεβατιών είναι από συμπαγές ξύλο οξιάς
και διατίθενται σε διαφορετικά σχέδια και αποχρώσεις.

#01

Ξύλινο κυλινδρικό πόδι _ 5 χρώματα_ ύψος 12cm

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

#02

Ξύλινο κυλινδρικό πόδι με μεταλλική λεπτομέρεια _ 5 χρώματα_ ύψος 12cm

extras
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

#03

Ξύλινο τορναριστό πόδι _ 5 χρώματα_ ύψος 12cm

3.1

3.2

#04

Mεταλλικό κυλινδρικό πόδι_ύψος 12cm

4.1
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4.2

3.3

3.4

#05

Mεταλλικό πόδι γωνία Τ
ύψος 13.5cm

5.1

Ειδικός σύνδεσμος ένωσης
μονών βάσεων
για τη δημιουργία διπλής βάσης

3.5

#05

Mεταλλικό πόδι γωνία V
ύψος 12cm

5.2

Περιστροφική ρόδα με φρένo

*

Είναι δική μας δουλειά να κάνουμε τη ζωή σας
εύκολη. Με εξατομικευμένες προτάσεις για
κάθε επιχείρηση ανάλογα με τον τύπο και το
μέγεθος της κρεβατοκάμαρας, δημιουργούμε
ένα περιβάλλον εύχρηστο και λειτουργικό
συμβάλλοντας έτσι στις θετικές κριτικές των
επισκεπτών σας.
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01

02

03

04

05

06

Αξεσουάρ βάσεων
κρεβατόγυροι

Καλύπτουν και τις 4 πλευρές των βάσεων που δεν διαθέτουν κεφαλάρι.
Στην περίπτωση προσαρμογής κεφαλαριού καλύπτουν τις 3 εμφανείς πλευρές.
*Υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής ραφής κρεβατόγυρου επιλογής πελάτη.

01

03

05

02

04

06

Κρεβατόγυρος - Κουφόπιετα
με διακοσμητικό κορδόνι

Κρεβατόγυρος - Κουφόπιετα
με διακοσμητικό κουμπί

Κρεβατόγυρος - Κουφόπιετα
με άνοιγμα

Κρεβατόγυρος - Φούστα
με ραφή κοπτοράπτη

Κρεβατόγυρος - Φούστα
κλειστή

Κρεβατόγυρος απλός
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Yπ νο σ ύ νολ α
tailor made!

*

Επωφεληθείτε από ένα κρεβάτι μοναδικό και ειδικά σχεδιασμένο
για το θεματικό σας δωμάτιο. Ένα μεγάλο κεφαλάρι με εντυπωσιακή
εμφάνιση σε σχέδιο και ύφασμα της επιλογής σας.

Τα υπνοσύνολά μας κατασκευάζονται
σε όλες τις επιθυμητές διαστάσεις ώστε
να καλύπτουν τις ανάγκες σας και να
δένουν αρμονικά με τα δωμάτιά σας.
Διαθέτουμε ειδικό Τμήμα Υποστήριξης
Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, το οποίο
γνωρίζει τις ανάγκες σας, κατανοεί
τις απαιτήσεις σας και μπορεί να σας
προσφέρει ιδέες και λύσεις που
ταιριάζουν απόλυτα σε εσάς.
Αναλαμβάνει μελέτες, προτείνει
ειδικές δημιουργίες για τους χώρους
σας, ενώ έχει την τεχνογνωσία για
την υλοποίηση ολοκληρωμένων
υπνοσυνόλων.
Είναι δίπλα σας από τη στιγμή της
παραγγελίας σας μέχρι και για πολλά
χρόνια μετά ώστε να διασφαλίζεται η
άριστη ποιότητα των προϊόντων μας.
Τα έμπειρα στελέχη της
GRECO STROM είναι απολύτως
εξειδικευμένα στο χώρο προϊόντων
ύπνου τόσο στο τμήμα παραγωγής,
όσο και στο τμήμα εξυπηρέτησης.
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

01. Aura

08. Akistis

15. Nisos

22. Gaia

02. Aias

09. Erofili

16. Antigone

23. Ekavi

03. Dareios

10. Electra

17. Paris

24. Iro

04. Kalliroi

11. Hermes

18. Platon

25. Kriton

05. Alina

12. Hephaestus

19. Iason

26. Armonia

06. Calypso

13. Phaedon

20. Ariadne

27. Ikaros

07. Nefeli

14. Athena

21. Iokasti

28. Leandros
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Κ ανα π έ ς κ ρ ε β ά τ ι.
Ευρ η μα τ ι κ ή
απ ο δ ο τ ι κ ό τ η τ α
& ε υε λ ι ξ ί α .

*

Προσθέτοντας έναν καναπέ-κρεβάτι
μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τη χωρητικότητα του δωματίου.

Ως έμπειροι κατασκευαστές κρεβατιών και ειδικοί
στην πραγματική άνεση του ύπνου, εφαρμόζουμε τα
ίδια αυστηρά πρότυπα στη διαδικασία σχεδιασμού
και κατασκευής καναπέδων.
Μέσα από μία σύγχρονη και κομψή συλλογή σας
προσφέρεται μια επιπλέον ευκαιρία να βελτιώσετε
την αποδοτικότητα και την ευελιξία χρήσης των
δωματίων σας.
Οι ειδικά σχεδιασμένοι καναπέδες και τα σκαμπό
της GRECO STROM μπορούν να μετατρέψουν ένα
διπλό υπνοδωμάτιο σε family room.
Χρησιμοποιώντας κορυφαίους εσωτερικούς
μηχανισμούς προηγμένης τεχνολογίας,
διασφαλίζουμε τη μέγιστη ποιότητα κατασκευής.
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NAFSIKA KANAΠΕΣ_ΚΡΕΒΑΤΙ
Ένα κρεβάτι δεν έχει τίποτα να «ζηλέψει» από αυτόν τον καναπέ.
Ο καναπές - κρεβάτι NAFSIKA προσφέρει την απόλυτη άνεση ενός διπλού κρεβαιού
ή την χρήση δύο μονών και την αισθητική υπεροχή ενός τριθέσιου καναπέ.

Διαστάσεις καναπέ

Εξωτερική διάσταση ανοιχτό
(πλάτος * βάθος * ύψος)

(πλάτος * μήκος)

206*88*92

206*164*92
206*184*92

75*185 (κάθισμα)

(πλάτος * βάθος * ύψος)

206*98*92

Μέγεθος στρώματος

75*182 (συρόμενο)
85*185 (κάθισμα)
85*182 (συρόμενο)

Δυνατότητα επιλογής πάχους μπράτσου 10-15-20 εκ
78

ARTEMIS KANAΠΕΣ_ΚΡΕΒΑΤΙ

Ένας αναπαυτικός καναπές υψηλής αισθητικής μεταμορφώνεται εύκολα σε μία κουκέτα που φιλοξενεί δύο άτομα
προσφέροντάς τους έναν εξαιρετικά άνετο και ξεκούραστο ύπνο.

Διαστάσεις καναπέ

Εξωτερική διάσταση ανοιχτό
(πλάτος * βάθος * ύψος)

(πλάτος * μήκος)

225*102*95

225*120*175

80*190
πάνω & κάτω στρώμα
κουκέτας

(πλάτος * βάθος * ύψος)

Μέγεθος στρώματος
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MYRON KANAΠΕΣ_ΚΡΕΒΑΤΙ

Λόγω του λειτουργικά σχεδιασμένου μηχανισμού του, ο καναπές ΜΥΡΟΝ επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη μετατροπή του σε κρεβάτι,
αξιοποιώντας τον χώρο σας. Η ιδανική λύση για όλες τις περιστάσεις όπου απαιτείται μέγιστη ευελιξία χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Διαστάσεις καναπέ
(πλάτος * βάθος * ύψος)

(πλάτος * βάθος * ύψος)

Εξωτερική διάσταση ανοιχτό

Μέγεθος στρώματος

135*104*93

135*212*66

073*196

165*104*93

165*212*66

103*196

185*104*93

185*212*66

123*196

205*104*93

205*212*66

143*196

225*104*93

225*212*66

163*196

Δυνατότητα επιλογής πάχους μπράτσου 10-15-20 εκ
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(πλάτος * μήκος)

ESTIA ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ_ΚΡΕΒΑΤΙ

Όταν μια πολυθρόνα υψηλής αισθητικής «μεταμορφώνεται» σε ένα άνετο μονό κρεβάτι, τότε γεννιέται το ESTIA. Πρακτικό και καλαίσθητο,
μετατρέπεται γρήγορα και εύκολα σε ένα άνετο μονό κρεβάτι προσφέροντας έναν ξεκούραστο και χαλαρωτικό ύπνο.

Διαστάσεις πολυθρόνας

Εξωτερική διάσταση ανοιχτή

Μέγεθος στρώματος

85*90*68

85*226*68

76*194

(πλάτος * βάθος * ύψος)

(πλάτος * βάθος * ύψος)

(πλάτος * μήκος)

DAPHNE ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ_ΚΡΕΒΑΤΙ
To design έχει μεγαλύτερη αξία όταν μπορείς να το συνδυάσεις με «έξυπνη» λειτουργικότητα.
Πρακτική και άνετη πολυθρόνα, που μετατρέπεται εύκολα σε κρεβάτι με μία κίνηση.

Διαστάσεις πολυθρόνας

Εξωτερική διάσταση ανοιχτή

Μέγεθος στρώματος

80*85*63

80*198*21

80*198

(πλάτος * βάθος * ύψος)

(πλάτος * βάθος * ύψος)

(πλάτος * μήκος)
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ISMINI ΣΚΑΜΠΟ_ΚΡΕΒΑΤΙ

Ανακαλύψτε το ISMINI: ένα σκαμπό ιδιαίτερης αισθητικής που κρύβει μέσα του πολλά περισσότερα.
Για την ακρίβεια, «κρύβει» ένα άνετο μονό κρεβάτι άριστης ποιότητας και εξαιρετικής άνεσης!

Διαστάσεις σκαμπό

Εξωτερική διάσταση ανοιχτό

Μέγεθος στρώματος

75*75*45
85*75*45

75*198*45
85*198*45

75*198
85*198

(πλάτος * βάθος * ύψος)

(πλάτος * βάθος * ύψος)

(πλάτος * μήκος)

THEMIS ΣΚΑΜΠΟ_ΚΡΕΒΑΤΙ
Το σκαμπόTHEMIS αποτελεί την τέλεια λύση όταν η εξοικονόμηση χώρου
πρέπει να συνδυαστεί με εξαιρετικό design και, κυρίως, με απόλυτη άνεση.

(πλάτος * βάθος * ύψος)

(πλάτος * βάθος * ύψος)

Εξωτερική διάσταση ανοιχτό

Μέγεθος στρώματος

76*74*46

76*211*46

76*194

Διαστάσεις σκαμπό
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(πλάτος * μήκος)

Η GRECO STROM ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΊΣ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ. H ΕΤΑΙΡΊΑ ΔΕΝ ΦΈΡΕΙ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΞΑΠΛΩΣΤΡΑΣ
Στιγμές χαλάρωσης σε στρώμα
ξαπλώστρας GRECO STROM...
Κατασκευάζουμε στρώματα επαγγελματικά για ξαπλώστρες παραλίας ή πισίνας ξενοδοχείων,
beach bar κ.α. με γέμιση από ενισχυμένο αφρώδες σε όποιο πάχος και διαστάσεις απαιτούν οι ανάγκες σας.
Όλα τα στρώματα διαθέτουν φερμουάρ για να μπορούν να πλυθούν και ιμάντα με velcro ή κορδόνια για την εφαρμογή τους στην ξαπλώστρα.
Τα υφάσματα και οι δερματίνες που χρησιμοποιούμε είναι ειδικών τεχνικών προδιαγραφών για να αντέχουν στο χρόνο,
αδιάβροχα, ανεξίτηλα & πλενόμενα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
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ΒΡΕΊΤΕ

ΌΛΕΣ ΤΙΣ

ΛΎΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΣΑΣ
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