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Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,70 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
77,00 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
51,70 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
81,50 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
56,20 €

art.
100

cotton 100% 

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,40 x 2,60 m 
114,00 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
72,00 €

art.
101

cotton 100%
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art.
102

cotton 100% 

art.
103

cotton 100%

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,70 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
77,00 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
51,70 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
81,50 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
56,20 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,40 x 2,60 m 
114,00 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
72,00 €
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cotton 100% 

art.
104

art.
105

cotton 100%

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,70 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
77,00 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
51,70 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
81,50 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
56,20 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,40 x 2,60 m 
114,00 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
72,00 €
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cotton 100% 

art.
106

art.
107

cotton 100%

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,70 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
64,80 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
48,50 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
69,30 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
53,00 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ
& 2 μαξιλαροθήκες
Bedspread double / Quilt
& 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
118,80 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
& 1 μαξιλαροθήκη
Bedspread single / Quilt single
& 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
84,50 €

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,70 x 2,90 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
72,00 €
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cotton 100% 

art.
108

art.
109

cotton 100%

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,70 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
64,80 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
48,50 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
69,30 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
53,00 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ
& 2 μαξιλαροθήκες
Bedspread double / Quilt
& 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
118,80 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
& 1 μαξιλαροθήκη
Bedspread single / Quilt single
& 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
84,50 €

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,70 x 2,90 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
72,00 €
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cotton 100% cotton 100%

art.
110

art.
111

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,70 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
64,80 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
48,50 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
69,30 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
53,00 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ
& 2 μαξιλαροθήκες
Bedspread double / Quilt
& 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
118,80 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
& 1 μαξιλαροθήκη
Bedspread single / Quilt single
& 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
84,50 €

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,70 x 2,90 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
72,00 €
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p/cotton 

art.
150

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,25 x 2,40 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
49,00 €

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
53,80 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,65 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
34,90 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,25 x 2,40 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
53,50 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
58,30 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,65 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
39,40 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,30 x 2,40 m 
85,80 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
67,00 €

p/cotton

art.
151



1918

p/cotton 

art.
152

art.
153

p/cotton

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,25 x 2,40 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
49,00 €

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
53,80 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,65 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
34,90 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,25 x 2,40 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
53,50 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
58,30 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,65 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
39,40 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,30 x 2,40 m 
85,80 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
67,00 €
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p/cotton 

art.
154

art.
155

p/cotton

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,25 x 2,40 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
49,00 €

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
53,80 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,65 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
34,90 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,25 x 2,40 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
53,50 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
58,30 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,65 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
39,40 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,30 x 2,40 m 
85,80 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
67,00 €
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p/cotton 

art.
156

art.
157

p/cotton

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,25 x 2,40 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
49,00 €

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
53,80 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,65 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
34,90 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,25 x 2,40 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
53,50 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
58,30 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,65 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
39,40 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,30 x 2,40 m 
85,80 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
67,00 €
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p/cotton 

art.
158

art.
159

p/cotton

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,25 x 2,40 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
49,00 €

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
53,80 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,65 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
34,90 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,25 x 2,40 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
53,50 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
58,30 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,65 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
39,40 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,30 x 2,40 m 
85,80 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
67,00 €
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p/cotton 

art.
160

art.
161

p/cotton

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,25 x 2,40 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
49,00 €

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
53,80 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,65 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
34,90 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,25 x 2,40 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
53,50 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
58,30 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,65 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
39,40 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,30 x 2,40 m 
85,80 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
67,00 €
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cotton 100% φανέλα 

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,70 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
93,00 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
63,50 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
97,50 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
68,00 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,30 x 2,40 m 
118,00 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,40 x 2,60 m 
134,00 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
93,50 €

art.
250

cotton 100% φανέλα

φανέλα

art.
251
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cotton 100% φανέλα 

art.
252

cotton 100% φανέλα

art.
253

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,70 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
93,00 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
63,50 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
97,50 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
68,00 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,30 x 2,40 m 
118,00 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,40 x 2,60 m 
134,00 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
93,50 €

φανέλα



3332

cotton 100% φανέλα 

art.
254

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,70 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
69,80 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
47,80 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
74,80 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
51,80 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,40 x 2,60 m 
92,00 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
71,50 €

art.
11204

cotton 100% φανέλα

φανέλαφανέλα
Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,70 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
93,00 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
63,50 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
97,50 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
68,00 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,30 x 2,40 m 
118,00 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,40 x 2,60 m 
134,00 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
93,50 €
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cotton 100% φανέλα 

art.
11205

Σετ σεντόνια Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Bed sheets set double (4 pcs)
2,40 x 2,70 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
69,80 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
47,80 €

Θήκη παπλώματος Υ/Δ & 2 μαξιλαροθήκες
Quilt case double & 2 pillowcases
2,40 x 2,60 m & 2 pcs 0,52 x 0,72 m
74,80 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
51,80 €

Πάπλωμα Υ/Δ / Κουβερλί Υ/Δ 
Bedspread double / Quilt
2,40 x 2,60 m 
92,00 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό 
Bedspread single / Quilt single 
1,70 x 2,40 m 
71,50 €

φανέλα

Παιδικά
Εφηβικά

35

Απαλότητα
& ζεστασιά
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παιδικά p/cotton 

art.
200

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό
Bedspread single / Quilt single
1,70 x 2,40 m
67,00 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
34,90 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
39,40 €

παιδικά p/cotton

art.
201



3938

παιδικά cotton 100%

art.
202

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό
Bedspread single / Quilt single
1,70 x 2,40 m
79,00 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
51,70 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
56,20 €

παιδικά cotton 100%

art.
203



4140

art.
204

παιδικά cotton 100% παιδικά p/cotton

art.
205

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό
Bedspread single / Quilt single
1,70 x 2,40 m 
69,50 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
42,90 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
47,40 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό
Bedspread single / Quilt single
1,70 x 2,40 m
79,00 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
51,70 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
56,20 €



4342

παιδικά p/cotton 

art.
206

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό
Bedspread single / Quilt single
1,70 x 2,40 m 
76,50 €

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,60 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
46,00 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,60 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
50,50 €

παιδικά p/cotton

art.
207



4544

παιδικά p/cotton 

art.
208

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό
Bedspread single / Quilt single
1,60 x 2,40 m 

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,60 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,60 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m

34,90 €     20,00 €

67,00 €     46,00 €

39,00 €     24,00 €

παιδικά p/cotton

art.
4000

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,60 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
46,00 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,60 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m
50,50 €

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό
Bedspread single / Quilt single
1,70 x 2,40 m 
76,50 €



4746

art.
13005

art.
13006

παιδικά p/cotton 

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό
Bedspread single / Quilt single
1,70 x 2,40 m

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m

34,90 €     24,00 € 39,00 €     28,00 €67,00 €     50,00 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m

Πάπλωμα μονό / Κουβερλί μονό
Bedspread single / Quilt single
1,70 x 2,40 m

Σετ σεντόνια μονά & 1 μαξιλαροθήκη
Bed sheets set single (3 pcs)
1,75 x 2,70 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m

51,70 €     29,00 €

56,70 €     33,00 €

79,00 €     55,00 €

Θήκη παπλώματος μονή & 1 μαξιλαροθήκη
Quilt case single & 1 pillowcase
1,70 x 2,40 m & 1 pc 0,52 x 0,72 m

παιδικά cotton 100%

art.
11500



4948

Επιλέξτε το δικό σας
συνδυασμό χρωμάτων
και κάντε το χώρο σας
ιδιαίτερο & μοναδικό!

Irida

48

irida / cotton 100% reactive

art.
2350

49

irida / cotton 100% reactive

art.
2351
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art. 802 brown

art. 820 smoke

art. 813 beige

art. 821 pure

art. 822 light grey

Κατωσέντονο με λάστιχο μονό 

Κατωσέντονο με λάστιχο Υ/Δ

Μαξιλαροθήκες (2τμχ.)

Πανωσέντονο χωρίς λάστιχο μονό

Πανωσέντονο χωρίς λάστιχο Υ/Δ

Πανωσέντονο χωρίς λάστιχο Υ/Δ

Θήκη παπλώματος μονή

Θήκη παπλώματος Υ/Δ 

Θήκη παπλώματος Υ/Δ

Πάπλωμα / Κουβερλί μονό

Πάπλωμα / Κουβερλί Υ/Δ

Πάπλωμα / Κουβερλί Υ/Δ

Fitted sheet single

Fitted sheet double

Pillowcase (2 pcs)

Flat sheet single

Flat sheet king

Flat sheet king

Quilt case single

Quilt case double

Quilt case double

Bedspread / Quilt single

Bedspread / Quilt double

Bedspread / Quilt double

1,00 x 2,00 m +33

1,60 x 2,00 m +33

2 x (0,50 x 0,70 m)

1,70 x 2,70 m

2,40 x 2,70 m

2,70 x 2,90 m

1,65 x 2,40 m

2,25 x 2,40 m

2,40 x 2,60 m

1,70 x 2,40 m

2,30 x 2,40 m

2,40 x 2,60 m

29,90 €

37,00 €

15,40 €

25,50 €

34,00 €

41,00 €

53,90 €

68,00 €

72,00 €

88,00 €

118,80 €

132,00 €

irida / cotton 100% reactive / pillows

art. 823 dark grey

art. 801 black

art. 826 aqua

art. 827 light olive

art. 815 mint

art. 828 raf

art. 806 baurdeax

art. 807 red

art. 824 poudra

art. 825 apple

irida / cotton 100% reactive / pillows
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κουβερτοπαπλώματα κουβερτοπαπλώματα

Κουβερτοπάπλωμα μονό
Blanket single
1,60 x 2,30 m
72,00 €

350 gr/m2 350 gr/m2

Κουβερτοπάπλωμα μονό
Blanket single
1,60 x 2,30 m
72,00 €

Κουβερτοπάπλωμα Υ/Δ
Blanket double
2,20 x 2,40 m
94,00 €

Κουβερτοπάπλωμα Υ/Δ
Blanket double
2,20 x 2,40 m
94,00 €

art.
3000

art.
3001
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κουβερτοπαπλώματα κουβερτοπαπλώματα

Κουβερτοπάπλωμα μονό
Blanket single
1,60 x 2,30 m
72,00 €

Κουβερτοπάπλωμα Υ/Δ
Blanket double
2,20 x 2,40 m
94,00 €

Κουβερτοπάπλωμα Υ/Δ
Blanket double
2,20 x 2,40 m
94,00 €

art.
3002

art.
3003

350 gr/m2 350 gr/m2
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κουβερτοπαπλώματα κουβερτοπαπλώματα

Κουβερτοπάπλωμα μονό
Blanket single
1,60 x 2,30 m
72,00 €

Κουβερτοπάπλωμα μονό
Blanket single
1,60 x 2,30 m
79,00 €

Κουβερτοπάπλωμα Υ/Δ
Blanket double
2,20 x 2,40 m
94,00 €

Κουβερτοπάπλωμα Υ/Δ
Blanket double
2,20 x 2,40 m
99,00 €

art.
3004

art.
3005

350 gr/m2 350 gr/m2
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κουβερτοπαπλώματα κουβερτοπαπλώματα

Κουβερτοπάπλωμα μονό
Blanket single
1,60 x 2,30 m
79,00 €

Κουβερτοπάπλωμα μονό
Blanket single
1,60 x 2,30 m
79,00 €

Κουβερτοπάπλωμα Υ/Δ
Blanket double
2,20 x 2,40 m
99,00 €

Κουβερτοπάπλωμα Υ/Δ
Blanket double
2,20 x 2,40 m
99,00 €

art.
3006

art.
3007

350 gr/m2 350 gr/m2
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πλεκτές κουβέρτες καναπέ

Κουβέρτα πλεκτή καναπέ
Knitting sofa blanket
100% acrylic
1,30 x 1,70 m
49,50 €

art.
3700

κουβερτοπαπλώματα

Κουβερτοπάπλωμα μονό
Blanket single
1,60 x 2,30 m
79,00 €

Κουβερτοπάπλωμα Υ/Δ
Blanket double
2,20 x 2,40 m
99,00 €

art.
3008

πλεκτές κουβέρτες
καναπέ

350 gr/m2
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πλεκτές κουβέρτες καναπέ πλεκτές κουβέρτες καναπέ

Κουβέρτα πλεκτή καναπέ
Knitting sofa blanket
100% acrylic
1,30 x 1,70 m
49,50 €

Κουβέρτα πλεκτή καναπέ
Knitting sofa blanket
100% acrylic
1,30 x 1,70 m
49,50 €

art.
3702

art.
3701
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πλεκτές κουβέρτες καναπέ ριχτάρια

Tριθέσιο (1,80 x 3,00 m)
Three seater (1,80 x 3,00 m)

Διθέσιο (1,80 x 2,50 m)
Two seater (1,80 x 2,50 m)

Μονοθέσιο (1,80 x 1,80 m)
One seater (1,80 x 1,80 m)

35% cotton | 65% chenille

Τετραθέσιο (1,80 x 3,50 m)
Four seater (1,80 x 3,50 m)

Διακοσμητικό μαξιλαράκι (0,40 x 0,40 m)
Pillow (0,40 x 0,40 m)
* δεν συμπεριλαμβάνεται το γέμισμα

64,50 €

55,00 €

42,50 €

73,50 €

10,50 €

art.
400Ριχτάρια

Κουβέρτα πλεκτή καναπέ
Knitting sofa blanket
100% acrylic
1,30 x 1,70 m
49,50 €

art.
3703
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art.
401

art.
403

ριχτάρια ριχτάρια

art.
402

art.
404

Tριθέσιο (1,80 x 3,00 m)
Three seater (1,80 x 3,00 m)

Διθέσιο (1,80 x 2,50 m)
Two seater (1,80 x 2,50 m)

Μονοθέσιο (1,80 x 1,80 m)
One seater (1,80 x 1,80 m)

Τετραθέσιο (1,80 x 3,50 m)
Four seater (1,80 x 3,50 m)

Διακοσμητικό μαξιλαράκι (0,40 x 0,40 m)
Pillow (0,40 x 0,40 m)
* δεν συμπεριλαμβάνεται το γέμισμα

64,50 €

55,00 €

42,50 €73,50 €

10,50 €

35% cotton | 65% chenille 35% cotton | 65% chenille
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art.
405

art.
406

art.
407

Tριθέσιο (1,80 x 3,00 m)
Three seater (1,80 x 3,00 m)

Tριθέσιο (1,80 x 3,00 m)
Three seater (1,80 x 3,00 m)

Διθέσιο (1,80 x 2,50 m)
Two seater (1,80 x 2,50 m)

Διθέσιο (1,80 x 2,50 m)
Two seater (1,80 x 2,50 m)

Μονοθέσιο (1,80 x 1,80 m)
One seater (1,80 x 1,80 m)

Μονοθέσιο (1,80 x 1,80 m)
One seater (1,80 x 1,80 m)

Τετραθέσιο (1,80 x 3,50 m)
Four seater (1,80 x 3,50 m)

Τετραθέσιο (1,80 x 3,50 m)
Four seater (1,80 x 3,50 m)

Διακοσμητικό μαξιλαράκι (0,40 x 0,40 m)
Pillow (0,40 x 0,40 m)
* δεν συμπεριλαμβάνεται το γέμισμα

Διακοσμητικό μαξιλαράκι
(0,40 x 0,40 m)
Pillow (0,40 x 0,40 m)
* δεν συμπεριλαμβάνεται
το γέμισμα

60,00 €

64,50 €

51,50 €

55,00 €

40,00 €

42,50 €

69,50 €

73,50 €

10,00 €

10,50 €

35% cotton | 65% chenille

35% cotton | 65% chenille

ριχτάρια ριχτάρια
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art.
408

art.
410

art.
409

art.
411

Tριθέσιο (1,80 x 3,00 m)
Three seater (1,80 x 3,00 m)

Διθέσιο (1,80 x 2,50 m)
Two seater (1,80 x 2,50 m)

Μονοθέσιο (1,80 x 1,80 m)
One seater (1,80 x 1,80 m)

Τετραθέσιο (1,80 x 3,50 m)
Four seater (1,80 x 3,50 m)

Διακοσμητικό μαξιλαράκι (0,40 x 0,40 m)
Pillow (0,40 x 0,40 m)
* δεν συμπεριλαμβάνεται το γέμισμα

60,00 €

51,50 €

40,00 €69,50 €

10,00 €

35% cotton | 65% chenille 35% cotton | 65% chenille

ριχτάρια ριχτάρια
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art. 650

art. 651

σετ πετσέτες νυφικές

Σετ 3 τεμαχίων κεντημένες 500 gsm
Set 3 pcs embroideries 500 gsm

Φάσα με κλωστή Lourex

0,30 x 0,50 m
0,50 x 1,00 m
0,70 x 1,40 m

Set 3 pcs   38,50 €        

1 pc
1 pc
1 pc

σετ πετσέτες νυφικές

art. 652

art. 653



7574

1 pc   0,40 x 0,60 m
1 pc   0,50 x 1,00 m
1 pc   0,80 x 1,50 m

Set 3 pcs        

4,80 €
9,90 €

23,00 €

39,00 €

Πετσέτες 600 gsm
Towels 600 gsm

74

art. 600

art. 601

πετσέτες 600 gsm

art. 603

art. 602

art. 607

art. 608

75

art. 606

art. 604

art. 605

πετσέτες 600 gsm



7776

πετσέτες 500 gsm

76

πετσέτες 500gsm

77

art. 500 navy

art. 503 μπεζ

art. 501 πάγου

art. 504 mint

art. 502 σάπιο μήλο

art. 505 elephant

πετσέτες 500gsm

Πετσέτες 500 gsm
Towels 500 gsm

Set 3 pcs        24,80 €



7978

σετ πετσέτες 500gsm με κέντημα

art. 550

σετ πετσέτες 500gsm με κέντημα

0,30 x 0,50 m
0,50 x 1,00 m
0,70 x 1,40 m

Set 3 pcs   34,50 €        

1 pc
1 pc
1 pc

Σετ 3 τεμαχίων κεντημένες 500 gsm
Set 3 pcs embroideries 500 gsm

art. 551



8180

art. 552 art. 553

σετ πετσέτες 500gsm με κέντημα σετ πετσέτες 500gsm με κέντημα

0,30 x 0,50 m
0,50 x 1,00 m
0,70 x 1,40 m

Set 3 pcs   34,50 €        

1 pc
1 pc
1 pc

Σετ 3 τεμαχίων κεντημένες 500 gsm
Set 3 pcs embroideries 500 gsm



8382

art. 554 art. 555

σετ πετσέτες 500gsm με κέντημα σετ πετσέτες 500gsm με κέντημα

0,30 x 0,50 m
0,50 x 1,00 m
0,70 x 1,40 m

Set 3 pcs   34,50 €        

1 pc
1 pc
1 pc

Σετ 3 τεμαχίων κεντημένες 500 gsm
Set 3 pcs embroideries 500 gsm



8584

art. 556 art. 557

σετ πετσέτες 500gsm με κέντημα σετ πετσέτες 500gsm με κέντημα

0,30 x 0,50 m
0,50 x 1,00 m
0,70 x 1,40 m

Set 3 pcs   34,50 €        

1 pc
1 pc
1 pc

Σετ 3 τεμαχίων κεντημένες 500 gsm
Set 3 pcs embroideries 500 gsm



8786

art. 558 art. 559

σετ πετσέτες 500gsm με κέντημα σετ πετσέτες 500gsm με κέντημα

0,30 x 0,50 m
0,50 x 1,00 m
0,70 x 1,40 m

Set 3 pcs   34,50 €        

1 pc
1 pc
1 pc

Σετ 3 τεμαχίων κεντημένες 500 gsm
Set 3 pcs embroideries 500 gsm



8988

art. 560 art. 561

σετ πετσέτες 500gsm με κέντημα σετ πετσέτες 500gsm με κέντημα

0,30 x 0,50 m
0,50 x 1,00 m
0,70 x 1,40 m

Set 3 pcs   34,50 €        

1 pc
1 pc
1 pc

Σετ 3 τεμαχίων κεντημένες 500 gsm
Set 3 pcs embroideries 500 gsm



9190

μπουρνούζι με κουκούλα

91

art. 701

art. 704

art. 702

art. 705

art. 703

art. 706

μπουρνούζι με κουκούλα

size S
size M
size L
size XL

48,00 €
49,80 €
56,00 €
59,00 €

Μπουρνούζι με κουκούλα
Bathrobe 

μπουρνούζια
με κουκούλα

art. 700



9392

μπουρνούζια

art. 47011
salmon

93

art. 47012
navy

art. 47014
μπεζ

art. 47013
elephant

art. 47015
πάγου

art. 47011
salmon

Μπουρνούζι
Bathrobe
Sizes   S, M, L, XL           41,00 €

μπουρνούζια

μπουρνούζια



9594

μπουρνούζια παιδικά

94

μπουρνούζια
παιδικά

art. 750 art. 751

art. 752

95

art. 753
art. 754

Μπουρνούζι παιδικό / εφηβικό
Bathrobe kids

2 έως 4 , 4 έως 6
6 έως 8 , 9 έως 11
12 έως 14

6 έως 8
8 έως 10
10 έως 12
12 έως 14

32,50 €
37,00 €
40,00 €

37,00 €
37,00 €
40,00 €
40,00 €

μπουρνούζια παιδικά
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0,40 x 0,60 m
Set 2 pcs   6,00 €        
2 pcs

Σετ 2 τεμαχίων
Set 2 pcsπετσέτες για

όλες τις κουζίνες

art. 682

art. 681

art. 680

97

πετσέτες κουζίνας



999898

μαξιλάρια

Γέμιση: Hollow Silicon Fiber Balls
Χρώμα: Εκρού
Φυσικό Βαμβάκι Percale Άβαφο 
Οικολογικό
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 26,40 €

art. 1002 / Parallel

99

μαξιλάρια

art. 1001 / Square
Γέμιση: Hollow Silicon Fiber Balls
Χρώμα: Εκρού
Φυσικό Βαμβάκι Percale Άβαφο Οικολογικό
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 34,50 €

Γέμιση: Down Feel
Χρώμα: Εκρού
Φυσικό Βαμβάκι Percale Άβαφο 
Οικολογικό
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 33,00 €

art. 1004 / DownFeeling



101100

Χαμηλό & Σκληρό
Γέμιση: Hollow Silicon
Ύφασμα: Βαμβακερό Percale
Χρώμα: Εκρού Φυσικό
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 34,70 €

art. 1020 / Low Profile

Γέμιση: Hollow Silicon Fiber Bolst & 
Memory Foam
Χρώμα: Εκρού Φυσικό Βαμβάκι Percale 
Άβαφο Οικολογικό
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 46,20 €

art. 1003 / Cylinder

Memory Visco Elastic Foam
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 59,40 €

art. 1013 / Classic

90% White Goose Feather
10% White Goose Down
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 48,50 €

art. 1015 / Down / Πούπουλο

μαξιλάρια μαξιλάρια

100 101

Memory Visco Elastic Foam
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 57,00 €

art. 1014 / Advanced



103102

Γέμιση: Hollow Silicon Fiber Ball
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 29,70 €

art. 1026 / Bamboo

art. 1027 / Aloe Vera

Ελαστικό ύφασμα στρωματοποιίας
με επεξεργασία aloe vera που βοηθά 
το δέρμα να αναπνέει παρέχοντας ένα 
χαλαρωτικό και θεραπευτικό ύπνο.

Γέμιση: Hollow Silicon Fiber Ball
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 26,40 €

Ελαστικό ύφασμα στρωματοποιίας 
από ίνες bamboo.
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μαξιλάρια

Γέμιση: Hollow Silicon Fiber Ball
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 29,70 €

Γέμιση: Hollow Silicon Fiber Ball
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 29,70 €

art. 1029 / Modal

art. 1028 / Andi-stress

Ελαστικό ύφασμα στρωματοποιίας το οποίο 
εγγυάται την αρμονία του δέρματος και επιτρέπει 
στο δέρμα να αναπνέει χάρη στη modal ίνα,
η οποία είναι απαλή και φιλική στο δέρμα.

Ελαστικό ύφασμα στρωματοποιίας με 
επεξεργασία anti-stress η οποία επιτρέπει 
την απαλλαγή από το στατικό ηλεκτρισμό 
βοηθώντας έτσι στην καταπολέμηση του 
στρες βελτιώνοντας την ποιότητα του ύπνου.

103

μαξιλάρια
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μαξιλάρια

Γέμιση: Hollow Silicon Fiber Ball
Ύφασμα:
Καπιτονέ βαμβάκι 100% Percale
Χρώμα: Λευκό
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 27,70 €

art. 1005 / Adjustive

105

Γέμιση: Hollow Silicon Fiber Balls
Ύφασμα: Micro
Χρώμα: Λευκό
Διαστάσεις / Τιμή:
0,45 x 0,65 m / 10,50 €
0,50 x 0,70 m / 11,00 €
0,50 x 0,80 m / 13,00 €

μαξιλάρια

art. 1012 / Silicon

art. 1007
Silicon με διπλό ρελάκι

Γέμιση: Hollow Silicon Fiber Ball
Ύφασμα: P/Cotton
Χρώμα: Λευκό
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 21,50 €

art. 1008
Silicon με μονό ρελάκι

Γέμιση: Hollow Silicon Fiber Ball
Ύφασμα: P/Cotton
Χρώμα: Λευκό
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m
Τιμή: 28,50 €

Γέμιση: Hollow Silicon Fiber Balls
Ύφασμα: P/Cotton
Χρώμα: Λευκό
Διαστάσεις / Τιμή:
0,45 x 0,65 m / 13,20 €
0,50 x 0,70 m / 14,30 €
0,50 x 0,80 m / 17,00 €

art. 1016 / Silicon Aloe Vera
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ανωστρώματα

Ανώστρωμα χωρίς μπάσκα

Κωδικός 

Σύσταση

Διάσταση

Τιμή

Διάσταση

Τιμή

Διάσταση

Τιμή

KNOSSOS

Ύφασμα ΖΑΚΑΡ

Βάτα HOLLOW

NON WOVEN

Βάτα HOLLOW (μέτριο)

NON WOVEN

Βάτα HOLLOW

Ύφασμα ΖΑΚΑΡ

1,00 x 2,00 m

115,00 €

1,60 x 2,00 m

153,00 €

1,80 x 2,00 m

173,00 €

EPIDAURUS

Ύφασμα ΖΑΚΑΡ

Βάτα HOLLOW

NON WOVEN

FOAM (σκληρό)

NON WOVEN

Βάτα HOLLOW

Ύφασμα ΖΑΚΑΡ

1,00 x 2,00 m

179,00 €

1,60 x 2,00 m

263,00 €

1,80 x 2,00 m

291,50 €

DELPHI

Ύφασμα ΖΑΚΑΡ

Βάτα HOLLOW

NON WOVEN

FOAM (μέτριο)

NON WOVEN

Βάτα HOLLOW

Ύφασμα ΖΑΚΑΡ

1,00 x 2,00 m

179,00 €

1,60 x 2,00 m

263,00 €

1,80 x 2,00 m

291,50 €

MYKINES

Ύφασμα ΖΑΚΑΡ

Βάτα HOLLOW

NON WOVEN

LATEX (μέτριο)

NON WOVEN

Βάτα HOLLOW

Ύφασμα ΖΑΚΑΡ

1,00 x 2,00 m

292,50 €

1,60 x 2,00 m

444,00 €

1,80 x 2,00 m

495,00 €

VERGINA

Ύφασμα ΖΑΚΑΡ

Βάτα HOLLOW

NON WOVEN

MEMORY FOAM (μέτριο)

NON WOVEN

Βάτα HOLLOW

Ύφασμα ΖΑΚΑΡ

1,00 x 2,00 m

323,00 €

1,60 x 2,00 m

492,00 €

1,80 x 2,00 m

550,00 €

art. 8706 με μπάσκα
Φάσα Micro Λάστιχο 2,5cm
1,00 x 2,00 m + 30 / 37,00 €
1,20 x 2,00 m + 30 / 41,50 €
1,60 x 2,00 m + 30 / 49,50 €
1,80 x 2,00 m + 30 / 53,80 €

& Επιθυμητές Διαστάσεις

art. 8707 με μπάσκα
Φάσα Κάλτσα Pol. Λάστιχο 0,7cm
0,90 x 2,00 m + 30 / 22,00 €
1,05 x 2,00 m + 30 / 23,80 €
1,60 x 2,05 m + 30 / 32,50 €
1,80 x 2,05 m + 30 / 39,00 €

Ύφασμα Πετσετέ Cotton 100% Επίστρωση PU
Διαστάσεις / Τιμή:

Προστατευτικό Στρώματος Αδιάβροχο

Ύφασμα πετσετέ cotton 100%
Επίστρωση PU
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m (ζεύγος)
Τιμή ζεύγους: 14,90 €

art. 8709
Προστατευτικό
Μαξιλαριού Αδιάβροχο
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art. 8703 με μπάσκα
Διαστάσεις / Τιμή:
1,00 x 2,00 m + 30 / 46,50 €
1,20 x 2,00 m + 30 / 52,50 €
1,60 x 2,00 m + 30 / 63,00 €
1,80 x 2,00 m + 30 / 68,80 €
& Επιθυμητές Διαστάσεις

art. 8704 με 4 λάστιχα
Διαστάσεις / Τιμή:
1,00 x 2,00 m / 38,00 €
1,20 x 2,00 m / 42,50 €
1,60 x 2,00 m / 53,80 €
1,80 x 2,00 m / 59,00 €

Ύφασμα Cotton 100% Εσωτερικό Hollow Fiber
Φάσα P/cotton Λάστιχο 2,5cm

Προστατευτικό Στρώματος Καπιτονέ

προστατευτικά καπιτονέ

art.
8705Ύφασμα cotton 100%

Εσωτερικό 100% Hollow Fiber
Διαστάσεις / Τιμή
2 τεμάχια   0,45 x 0,65 m / 24,80 €
2 τεμάχια   0,50 x 0,70 m / 29,80 €
2 τεμάχια   0,50 x 0,80 m / 31,00 €

Προστατευτικό Μαξιλαριού Καπιτονέ

109

προστατευτικά καπιτονέ

art. 8702
Προστατευτικό Μαξιλαριού Καπιτονέ
Διαστάσεις: 0,50 x 0,70 m (ζεύγος)
Τιμή ζεύγους: 13,80 €

art. 8700 με μπάσκα
Διαστάσεις / Τιμή:
1,05 x 2,00 m + 30 / 23,80 €
1,60 x 2,05 m + 30 / 32,50 €

Ύφασμα P/cotton Φάσα Κάλτσα Pol. Λάστιχο 0,7cm
Προστατευτικό Στρώματος Καπιτονέ
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0
Μαλακό

5
Μέτριο

10
Σκληρό

στρώματα

1. Ύφασμα Antibacterial
2. Βάτα καπιτονέ
3. Soft foam
4. Φυσικό latex 7 ζωνών
5. Feltron cotton
6. Ανεξάρτητα ελατήρια
7. Λαμάκι στήριξης
    ελατηρίων
8. Περιμετρική κολόνα
    στήριξης
9. Feltron cotton
10. Hard foam
11. Soft foam
12. Βάτα καπιτονέ και ύφασμα Antibacterial
13. Χερούλι μεταφοράς
14. Φάσα 3D
15. Σχήμα V στον foam για καλύτερη
     ανακύκλωση του αέρα

0
Μαλακό

5
Μέτριο

10
Σκληρό

στρώματα

Adorable

1. Ύφασµα Antibacterial
2. Αφρός καπιτοναρισμένος
3. Βάτα καπιτονέ
4. Soft pecial foam
5. Φυσικό latex 7 ζωνών
6. Ανεξάρτητα ελατήρια
7. Λαµάκι στήριξης ελατηρίων
8. Περιµετρική κολόνα στήριξης
    από special foam
9. Hard spacial foam
10. Βάτα και ύφασµα Antibacterial
11. Φάσα 3D στο στρώµα 
12. Φάσα 3D στο ανώστρωµα
13. Χερούλι µεταφοράς
14. Σχήµα V στο special foam για
      καλύτερη ανακύκλωση του αέρα

Ομάδα

INTER 

Adorable

Έως 90

763,00 €

91 - 100

833,00 €

101 - 110

919,00 €

111 - 120

978,00 €

121 - 130

1.058,00 €

131 - 140

1.132,00 €

141 - 150

1.220,00 €

151 - 160

1.308,00 €

161 - 170

1.380,00 €

171 - 180

1.472,00 €

181 - 190

1.550,00 €

191 - 200

1.632,00 €

Ύψος

28 cm

Ομάδα

INTER 

Fresh Latex

Έως 90

622,00 €

91 - 100

687,00 €

101 - 110

738,00 €

111 - 120

804,00 €

121 - 130

868,00 €

131 - 140

946,00 €

141 - 150

1.007,00 €

151 - 160

1.058,00 €

161 - 170

1.126,00 €

171 - 180

1.173,00 €

181 - 190

1.243,00 €

191 - 200

1.306,00 €

Ύψος

24 cm

Fresh Latex

Pure

0
Μαλακό

5
Μέτριο

10
Σκληρό

1. Ύφασμα Medicare
2. Βάτα
3. Soft foam
4. Soft foam
5. Θερμομονωτικό βαμβακερό υλικό
6. Ανεξάρτητα ελατήρια
7. Λαμάκι στήριξης ελατηρίων
8. Περιμετρική κολόνα στήριξης
9. Θερμομονωτικό βαμβακερό υλικό
10. Soft foam
11. Βάτα και ύφασμα Medicare
12. Χερούλι μεταφοράς
13. Φάσα 3D
14. Σχήμα V στον foam για καλύτερη
     ανακύκλωση του αέρα

Ομάδα

INTER 

Pure

Έως 90

562,00 €

91 - 100

615,00 €

101 - 110

679,00 €

111 - 120

720,00 €

121 - 130

775,00 €

131 - 140

833,00 €

141 - 150

898,00 €

151 - 160

960,00 €

161 - 170

1.013,00 €

171 - 180

1.083,00 €

181 - 190

1.140,00 €

191 - 200

1.208,00 €

Ύψος

24 cm

Ομάδα

INTER 

Precious

Έως 90

492,00 €

91 - 100

540,00 €

101 - 110

585,00 €

111 - 120

628,00 €

121 - 130

685,00 €

131 - 140

747,00 €

141 - 150

786,00 €

151 - 160

835,00 €

161 - 170

880,00 €

171 - 180

927,00 €

181 - 190

976,00 €

191 - 200

1.023,00 €

Ύψος

22 cm

Precious

1. Ύφασμα Medicare
2. Βάτα καπιτονέ
3. Soft foam
4. Hard foam
5. Feltron cotton
6. Ανεξάρτητα ελατήρια
7. Λαμάκι στήριξης ελατηρίων
8. Περιμετρική κολόνα στήριξης
9. Feltron cotton
10. Hard foam
11. Soft foam
12. Βάτα καπιτονέ και ύφασμα Medicare
13. Χερούλι μεταφοράς
14. Φάσα 3D
15. Σχήμα V στον foam για καλύτερη
     ανακύκλωση του αέρα

0
Μαλακό

5
Μέτριο

10
Σκληρό
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1. Ύφασμα ζακάρ
2. Βάτα καπιτονέ
3. Hard foam
4. Feltron cotton
5. Ελατήρια bonnell
    116/M2  πολύ μεγάλης αντοχής
6. Περιμετρική κολόνα στήριξης
7. Feltron cotton
8. Hard foam
9. Βάτα καπιτονέ και ύφασμα ζακάρ
10. Χερούλι μεταφοράς
11. Οπές εξαερισμού

0
Μαλακό

5
Μέτριο

10
Σκληρό

Glamorous

Ομάδα

INTER 

Glamorous

Έως 90

318,00 €

91 - 100

349,00 €

101 - 110

374,00 €

111 - 120

402,00 €

121 - 130

431,00 €

131 - 140

472,00 €

141 - 150

492,00 €

151 - 160

525,00 €

161 - 170

552,00 €

171 - 180

587,00 €

181 - 190

620,00 €

191 - 200

646,00 €

Ύψος

21 cm
0
Μαλακό

5
Μέτριο

10
Σκληρό

Classic

1. Ύφασμα laminate
2. Βάτα καπιτονέ
3. Felt
4. Ελατήρια bonnell
    116/M2  πολύ μεγάλης αντοχής
5. Felt
6. Βάτα καπιτονέ και ύφασμα laminate
7. Χερούλι μεταφοράς

Ομάδα

INTER 

Classic

Έως 90

218,00 €

91 - 100

249,00 €

101 - 110

279,00 €

111 - 120

292,00 €

121 - 130

308,00 €

131 - 140

324,00 €

141 - 150

367,00 €

151 - 160

402,00 €

Ύψος

18 cm

στρώματα

ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ΛΑΘΟΣ;
3 στους 5  Έλληνες υποφέρουν από κακή ποιότητα ύπνου, με κύριο αίτιο να αποτελεί γι’ αυτό 
η χρήση λανθασμένου στρώματος και υποστρώματος. Το γεγονός ότι περνάμε το ένα τρίτο της 
ζωής μας στον ύπνο και την ξεκούραση, κάνει την σωστή επιλογή κάθε σχετικού προϊόντος 
ακόμα σημαντικότερη. Βασικά κριτήρια για την επιλογή αυτή αποτελούν τόσο οι βασικοί κανό-
νες υγιεινής, όσο και οι προσωπικές μας ανάγκες (σωματότυπος, βάρος, τυχόν ορθοπεδικές 
ή παθολογικές παθήσεις, κ.ά.).

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ;
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, ορθοπεδικό θεωρείται το σκληρό στρώμα. Ένα 
ενιαία σκληρό στρώμα όμως, πέρα από το ότι αποτελεί προϊόν χαμηλού επιπέδου τεχνογνωσίας 
και κόστους, δεν ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Τα πολυζωνικά στρώματα, με διαφορετικές ζώνες σκληρότητας για την ιδανική στήριξη ανεξάρ-
τητα από τη στάση ύπνου, αποτελούν προϊόν πολυετών επιστημονικών ερευνών και μελετών. 
Γι’ αυτό και εμείς στην Morfeas Mattress επιλέγουμε και εισάγουμε αποκλειστικά τον συγκε-
κριμένο τύπο στρωμάτων.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ-SOMMIER;
Ο σωστός ύπνος δεν σταματάει στην επιλογή ενός στρώματος. Αποτελεί το συνδυασμό του 
σωστού υποστρώματος-sommier, του κατάλληλου πολυζωνικού στρώματος και του ιδανικού 
ανατομικού μαξιλαριού. Ειδικά σε ό,τι αφορά το sommier, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή 
λειτουργία του αποτελεί η απορρόφηση των κραδασμών και η μέγιστη στήριξη του σώματος 
με τη διατήρηση των σωστών μεσοδιαστημάτων.

Τα υποστρώματα που προσφέρουμε στην Morfeas Mattress κατασκευάζονται από ξύλα δι-
πλοβρασμένης οξυάς, με ιδανική διάταξη και επιπλέον ελαστικούς συνδέσμους για αντοχή στο 
χρόνο και μέγιστη ελαστικότητα. Διατίθενται τόσο σε κλασικά ανατομικά τελάρα (με πυκνά ή 
αραιά ξύλα) όσο και σε μηχανισμούς για κρεβάτια με αποθηκευτικό χώρο.

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΥΓΙΕΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΝΟΥ ΜΑΣ;
Κατά τη διάρκεια του βραδυνού ύπνου, το σώμα μας εκκρίνει κατά μέσο όρο 200-500 ml 
υγρασίας (κυρίως σε μορφή ιδρώτα) και αλάτων, μέρος της οποίας απορροφάται από το 
στρώμα. Τα κατάλοιπα αυτά, σε συνδυασμό με την οικιακή σκόνη και τα ακάρια, δημιουργούν 
εστίες μικροβίων και μικροοργανισμών που προκαλούν δυσοσμία, πρόκληση ή επιδείνωση 
αλλεργιών και άλλα προβλήματα υγείας. Τα υλικά που διαθέτει κάθε στρώμα Morfeas βοηθούν 
στη σωστή ανακύκλωση του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος, αποτρέποντας στο μέγιστο τη 
συσσώρευση των μικροβίων και βακτηριδίων, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε έναν ευχά-
ριστο και υγιεινό ύπνο. Επιπλέον, τα αντιαλλεργικά υφάσματα των στρωμάτων, είναι ελεγμένα 
και πιστοποιημένα, ενώ η σειρά Silk Line διαθέτει και περιμετρικό φερμουάρ για την εύκολη 
αφαίρεσή τους και πλύσιμο στο πλυντήριο στους 30oC. 

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ & 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Flat sommier
Flat Sommier χωρίς τη 
δυνατότητα ανάκλισης.

Χειροκίνητο sommier
Sommier με 28 ξύλα με 
δυνατότητα χειροκίνητης 
ανάκλισης στις περιοχές 
των κάτω άκρων και πλά-
της/κεφάλι.

Ηλεκτροκίνητο sommier
Sommier με 28 ξύλα και 
δυνατότητα ηλεκτρικής 
ανάκλισης με χειριστήριο 
στις περιοχές των κάτω 
άκρων και πλάτης/κεφάλι.

Φερμουάρ
Για απόσπαση του καλύμ-
ματος για πλύσιμό του στο 
πλυντήριο, ή άνοιγμα για 
έλεγχο των υλικών του 
στρώματος.

7 Ζώνες
Στρώμα με 7 ζώνες στήρι-
ξης για πλήρη εφαρμογή σε 
όλο το σώμα.

Βαμβάκι
Κατασκευασμένο
από βαμβάκι 100%.

Latex
Φυσικό υλικό από τον χυμό 
του καουτσουκόδεντρου, 
με αντιβακτηριδιακές ιδιό-
τητες, μεγάλη ελαστικότητα 
και εξαιρετικό εξαερισμό 
χάρη στις κυψέλες που 
διαθέτει.

Πλενόμενο
Το ύφασμα-κάλυμμα πλέ- 
νεται στους αντίστοιχους 
βαθμούς Κελσίου (℃).

300
c

Feltron
Βαμβακερός ανθεκτικός 
αποστειρωμένος τάπητας, 
που τοποθετείται ως προ-
στατευτικό και αφυγραντικό 
υλικό ανάμεσα στα ελατή-
ρια και τα υπόλοιπα υλικά 
του στρώματος.

HR Foam
Ανατομικό, εξαιρετικά ελα-
στικό και άριστα αεριζόμε-
νο (μέσω κυψελών) υλικό, 
που επανέρχεται άμεσα 
στην αρχική του θέση.

Memory Foam
Πλήρως ανατομικά στρώ-
ματα υψηλής τεχνολογίας. 
Tο πρωτοποριακό υλικό 
του, προσαρμόζεται από-
λυτα σε κάθε σώμα.

Foam
Ανατομικό, ελαστικό και 
αεριζόμενο αφρώδες 
υλικό, που λειτουργεί ως 
διαχωριστικό ανάμεσα στα 
υλικά του στρώματος, ανε-
ξάρτητα από το βάρος του 
σώματος.

Pocket springs
Ανεξάρτητα ατσάλινα ελα-
τήρια σε βαμβακερή θήκη. 
Δεν μεταφέρουν την τα-
λάντωση στις αλλαγές 
πλευρού, και λειτουργούν 
αυτόνομα λειτουργία για 
ανατομική αίσθηση, ορθο-
πεδική στήριξη και τέλεια 
προσαρμογή στο σχήμα του 
σώματος.

Αντιαλλεργικό
Υλικό που εμποδίζει κάθε 
αλλεργικό παράγοντα και 
προλαμβάνει την εμφάνιση 
συμπτωμάτων. 

Αντιβακτηριδιακό
Υλικό που εμποδίζει την 
ανάπτυξη βακτηρίων και 
προσφέρει έναν υγιεινό 
ύπνο.

Bonnell springs
Ατσαλένια κωνικά ελατήρια, 
πάχους 2,4 χιλ. Το σχήμα 
τους βοηθάει στην προο-
δευτική αντίσταση στην πί-
εση, ενώ διασφαλίζουν την 
σωστή ορθοπεδική στήριξη 
της σπονδυλικής στήλης.

ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ΛΑΘΟΣ;
3 στους 5  Έλληνες υποφέρουν από κακή ποιότητα ύπνου, με κύριο αίτιο να αποτελεί γι’ αυτό 
η χρήση λανθασμένου στρώματος και υποστρώματος. Το γεγονός ότι περνάμε το ένα τρίτο της 
ζωής μας στον ύπνο και την ξεκούραση, κάνει την σωστή επιλογή κάθε σχετικού προϊόντος 
ακόμα σημαντικότερη. Βασικά κριτήρια για την επιλογή αυτή αποτελούν τόσο οι βασικοί κανό-
νες υγιεινής, όσο και οι προσωπικές μας ανάγκες (σωματότυπος, βάρος, τυχόν ορθοπεδικές 
ή παθολογικές παθήσεις, κ.ά.).

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ;
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, ορθοπεδικό θεωρείται το σκληρό στρώμα. Ένα 
ενιαία σκληρό στρώμα όμως, πέρα από το ότι αποτελεί προϊόν χαμηλού επιπέδου τεχνογνωσίας 
και κόστους, δεν ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Τα πολυζωνικά στρώματα, με διαφορετικές ζώνες σκληρότητας για την ιδανική στήριξη ανεξάρ-
τητα από τη στάση ύπνου, αποτελούν προϊόν πολυετών επιστημονικών ερευνών και μελετών. 
Γι’ αυτό και εμείς στην Morfeas Mattress επιλέγουμε και εισάγουμε αποκλειστικά τον συγκε-
κριμένο τύπο στρωμάτων.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ-SOMMIER;
Ο σωστός ύπνος δεν σταματάει στην επιλογή ενός στρώματος. Αποτελεί το συνδυασμό του 
σωστού υποστρώματος-sommier, του κατάλληλου πολυζωνικού στρώματος και του ιδανικού 
ανατομικού μαξιλαριού. Ειδικά σε ό,τι αφορά το sommier, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή 
λειτουργία του αποτελεί η απορρόφηση των κραδασμών και η μέγιστη στήριξη του σώματος 
με τη διατήρηση των σωστών μεσοδιαστημάτων.

Τα υποστρώματα που προσφέρουμε στην Morfeas Mattress κατασκευάζονται από ξύλα δι-
πλοβρασμένης οξυάς, με ιδανική διάταξη και επιπλέον ελαστικούς συνδέσμους για αντοχή στο 
χρόνο και μέγιστη ελαστικότητα. Διατίθενται τόσο σε κλασικά ανατομικά τελάρα (με πυκνά ή 
αραιά ξύλα) όσο και σε μηχανισμούς για κρεβάτια με αποθηκευτικό χώρο.

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΥΓΙΕΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΝΟΥ ΜΑΣ;
Κατά τη διάρκεια του βραδυνού ύπνου, το σώμα μας εκκρίνει κατά μέσο όρο 200-500 ml 
υγρασίας (κυρίως σε μορφή ιδρώτα) και αλάτων, μέρος της οποίας απορροφάται από το 
στρώμα. Τα κατάλοιπα αυτά, σε συνδυασμό με την οικιακή σκόνη και τα ακάρια, δημιουργούν 
εστίες μικροβίων και μικροοργανισμών που προκαλούν δυσοσμία, πρόκληση ή επιδείνωση 
αλλεργιών και άλλα προβλήματα υγείας. Τα υλικά που διαθέτει κάθε στρώμα Morfeas βοηθούν 
στη σωστή ανακύκλωση του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος, αποτρέποντας στο μέγιστο τη 
συσσώρευση των μικροβίων και βακτηριδίων, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε έναν ευχά-
ριστο και υγιεινό ύπνο. Επιπλέον, τα αντιαλλεργικά υφάσματα των στρωμάτων, είναι ελεγμένα 
και πιστοποιημένα, ενώ η σειρά Silk Line διαθέτει και περιμετρικό φερμουάρ για την εύκολη 
αφαίρεσή τους και πλύσιμο στο πλυντήριο στους 30oC. 

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ & 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Flat sommier
Flat Sommier χωρίς τη 
δυνατότητα ανάκλισης.

Χειροκίνητο sommier
Sommier με 28 ξύλα με 
δυνατότητα χειροκίνητης 
ανάκλισης στις περιοχές 
των κάτω άκρων και πλά-
της/κεφάλι.

Ηλεκτροκίνητο sommier
Sommier με 28 ξύλα και 
δυνατότητα ηλεκτρικής 
ανάκλισης με χειριστήριο 
στις περιοχές των κάτω 
άκρων και πλάτης/κεφάλι.

Φερμουάρ
Για απόσπαση του καλύμ-
ματος για πλύσιμό του στο 
πλυντήριο, ή άνοιγμα για 
έλεγχο των υλικών του 
στρώματος.

7 Ζώνες
Στρώμα με 7 ζώνες στήρι-
ξης για πλήρη εφαρμογή σε 
όλο το σώμα.

Βαμβάκι
Κατασκευασμένο
από βαμβάκι 100%.

Latex
Φυσικό υλικό από τον χυμό 
του καουτσουκόδεντρου, 
με αντιβακτηριδιακές ιδιό-
τητες, μεγάλη ελαστικότητα 
και εξαιρετικό εξαερισμό 
χάρη στις κυψέλες που 
διαθέτει.

Πλενόμενο
Το ύφασμα-κάλυμμα πλέ- 
νεται στους αντίστοιχους 
βαθμούς Κελσίου (℃).

300
c

Feltron
Βαμβακερός ανθεκτικός 
αποστειρωμένος τάπητας, 
που τοποθετείται ως προ-
στατευτικό και αφυγραντικό 
υλικό ανάμεσα στα ελατή-
ρια και τα υπόλοιπα υλικά 
του στρώματος.

HR Foam
Ανατομικό, εξαιρετικά ελα-
στικό και άριστα αεριζόμε-
νο (μέσω κυψελών) υλικό, 
που επανέρχεται άμεσα 
στην αρχική του θέση.

Memory Foam
Πλήρως ανατομικά στρώ-
ματα υψηλής τεχνολογίας. 
Tο πρωτοποριακό υλικό 
του, προσαρμόζεται από-
λυτα σε κάθε σώμα.

Foam
Ανατομικό, ελαστικό και 
αεριζόμενο αφρώδες 
υλικό, που λειτουργεί ως 
διαχωριστικό ανάμεσα στα 
υλικά του στρώματος, ανε-
ξάρτητα από το βάρος του 
σώματος.

Pocket springs
Ανεξάρτητα ατσάλινα ελα-
τήρια σε βαμβακερή θήκη. 
Δεν μεταφέρουν την τα-
λάντωση στις αλλαγές 
πλευρού, και λειτουργούν 
αυτόνομα λειτουργία για 
ανατομική αίσθηση, ορθο-
πεδική στήριξη και τέλεια 
προσαρμογή στο σχήμα του 
σώματος.

Αντιαλλεργικό
Υλικό που εμποδίζει κάθε 
αλλεργικό παράγοντα και 
προλαμβάνει την εμφάνιση 
συμπτωμάτων. 

Αντιβακτηριδιακό
Υλικό που εμποδίζει την 
ανάπτυξη βακτηρίων και 
προσφέρει έναν υγιεινό 
ύπνο.

Bonnell springs
Ατσαλένια κωνικά ελατήρια, 
πάχους 2,4 χιλ. Το σχήμα 
τους βοηθάει στην προο-
δευτική αντίσταση στην πί-
εση, ενώ διασφαλίζουν την 
σωστή ορθοπεδική στήριξη 
της σπονδυλικής στήλης.
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η χρήση λανθασμένου στρώματος και υποστρώματος. Το γεγονός ότι περνάμε το ένα τρίτο της 
ζωής μας στον ύπνο και την ξεκούραση, κάνει την σωστή επιλογή κάθε σχετικού προϊόντος 
ακόμα σημαντικότερη. Βασικά κριτήρια για την επιλογή αυτή αποτελούν τόσο οι βασικοί κανό-
νες υγιεινής, όσο και οι προσωπικές μας ανάγκες (σωματότυπος, βάρος, τυχόν ορθοπεδικές 
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ενιαία σκληρό στρώμα όμως, πέρα από το ότι αποτελεί προϊόν χαμηλού επιπέδου τεχνογνωσίας 
και κόστους, δεν ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
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και πιστοποιημένα, ενώ η σειρά Silk Line διαθέτει και περιμετρικό φερμουάρ για την εύκολη 
αφαίρεσή τους και πλύσιμο στο πλυντήριο στους 30oC. 

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ & 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Flat sommier
Flat Sommier χωρίς τη 
δυνατότητα ανάκλισης.

Χειροκίνητο sommier
Sommier με 28 ξύλα με 
δυνατότητα χειροκίνητης 
ανάκλισης στις περιοχές 
των κάτω άκρων και πλά-
της/κεφάλι.

Ηλεκτροκίνητο sommier
Sommier με 28 ξύλα και 
δυνατότητα ηλεκτρικής 
ανάκλισης με χειριστήριο 
στις περιοχές των κάτω 
άκρων και πλάτης/κεφάλι.

Φερμουάρ
Για απόσπαση του καλύμ-
ματος για πλύσιμό του στο 
πλυντήριο, ή άνοιγμα για 
έλεγχο των υλικών του 
στρώματος.

7 Ζώνες
Στρώμα με 7 ζώνες στήρι-
ξης για πλήρη εφαρμογή σε 
όλο το σώμα.

Βαμβάκι
Κατασκευασμένο
από βαμβάκι 100%.

Latex
Φυσικό υλικό από τον χυμό 
του καουτσουκόδεντρου, 
με αντιβακτηριδιακές ιδιό-
τητες, μεγάλη ελαστικότητα 
και εξαιρετικό εξαερισμό 
χάρη στις κυψέλες που 
διαθέτει.

Πλενόμενο
Το ύφασμα-κάλυμμα πλέ- 
νεται στους αντίστοιχους 
βαθμούς Κελσίου (℃).

300
c

Feltron
Βαμβακερός ανθεκτικός 
αποστειρωμένος τάπητας, 
που τοποθετείται ως προ-
στατευτικό και αφυγραντικό 
υλικό ανάμεσα στα ελατή-
ρια και τα υπόλοιπα υλικά 
του στρώματος.

HR Foam
Ανατομικό, εξαιρετικά ελα-
στικό και άριστα αεριζόμε-
νο (μέσω κυψελών) υλικό, 
που επανέρχεται άμεσα 
στην αρχική του θέση.

Memory Foam
Πλήρως ανατομικά στρώ-
ματα υψηλής τεχνολογίας. 
Tο πρωτοποριακό υλικό 
του, προσαρμόζεται από-
λυτα σε κάθε σώμα.

Foam
Ανατομικό, ελαστικό και 
αεριζόμενο αφρώδες 
υλικό, που λειτουργεί ως 
διαχωριστικό ανάμεσα στα 
υλικά του στρώματος, ανε-
ξάρτητα από το βάρος του 
σώματος.

Pocket springs
Ανεξάρτητα ατσάλινα ελα-
τήρια σε βαμβακερή θήκη. 
Δεν μεταφέρουν την τα-
λάντωση στις αλλαγές 
πλευρού, και λειτουργούν 
αυτόνομα λειτουργία για 
ανατομική αίσθηση, ορθο-
πεδική στήριξη και τέλεια 
προσαρμογή στο σχήμα του 
σώματος.

Αντιαλλεργικό
Υλικό που εμποδίζει κάθε 
αλλεργικό παράγοντα και 
προλαμβάνει την εμφάνιση 
συμπτωμάτων. 

Αντιβακτηριδιακό
Υλικό που εμποδίζει την 
ανάπτυξη βακτηρίων και 
προσφέρει έναν υγιεινό 
ύπνο.

Bonnell springs
Ατσαλένια κωνικά ελατήρια, 
πάχους 2,4 χιλ. Το σχήμα 
τους βοηθάει στην προο-
δευτική αντίσταση στην πί-
εση, ενώ διασφαλίζουν την 
σωστή ορθοπεδική στήριξη 
της σπονδυλικής στήλης.

ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ΛΑΘΟΣ;
3 στους 5  Έλληνες υποφέρουν από κακή ποιότητα ύπνου, με κύριο αίτιο να αποτελεί γι’ αυτό 
η χρήση λανθασμένου στρώματος και υποστρώματος. Το γεγονός ότι περνάμε το ένα τρίτο της 
ζωής μας στον ύπνο και την ξεκούραση, κάνει την σωστή επιλογή κάθε σχετικού προϊόντος 
ακόμα σημαντικότερη. Βασικά κριτήρια για την επιλογή αυτή αποτελούν τόσο οι βασικοί κανό-
νες υγιεινής, όσο και οι προσωπικές μας ανάγκες (σωματότυπος, βάρος, τυχόν ορθοπεδικές 
ή παθολογικές παθήσεις, κ.ά.).

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ;
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, ορθοπεδικό θεωρείται το σκληρό στρώμα. Ένα 
ενιαία σκληρό στρώμα όμως, πέρα από το ότι αποτελεί προϊόν χαμηλού επιπέδου τεχνογνωσίας 
και κόστους, δεν ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Τα πολυζωνικά στρώματα, με διαφορετικές ζώνες σκληρότητας για την ιδανική στήριξη ανεξάρ-
τητα από τη στάση ύπνου, αποτελούν προϊόν πολυετών επιστημονικών ερευνών και μελετών. 
Γι’ αυτό και εμείς στην Morfeas Mattress επιλέγουμε και εισάγουμε αποκλειστικά τον συγκε-
κριμένο τύπο στρωμάτων.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ-SOMMIER;
Ο σωστός ύπνος δεν σταματάει στην επιλογή ενός στρώματος. Αποτελεί το συνδυασμό του 
σωστού υποστρώματος-sommier, του κατάλληλου πολυζωνικού στρώματος και του ιδανικού 
ανατομικού μαξιλαριού. Ειδικά σε ό,τι αφορά το sommier, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή 
λειτουργία του αποτελεί η απορρόφηση των κραδασμών και η μέγιστη στήριξη του σώματος 
με τη διατήρηση των σωστών μεσοδιαστημάτων.

Τα υποστρώματα που προσφέρουμε στην Morfeas Mattress κατασκευάζονται από ξύλα δι-
πλοβρασμένης οξυάς, με ιδανική διάταξη και επιπλέον ελαστικούς συνδέσμους για αντοχή στο 
χρόνο και μέγιστη ελαστικότητα. Διατίθενται τόσο σε κλασικά ανατομικά τελάρα (με πυκνά ή 
αραιά ξύλα) όσο και σε μηχανισμούς για κρεβάτια με αποθηκευτικό χώρο.

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΥΓΙΕΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΝΟΥ ΜΑΣ;
Κατά τη διάρκεια του βραδυνού ύπνου, το σώμα μας εκκρίνει κατά μέσο όρο 200-500 ml 
υγρασίας (κυρίως σε μορφή ιδρώτα) και αλάτων, μέρος της οποίας απορροφάται από το 
στρώμα. Τα κατάλοιπα αυτά, σε συνδυασμό με την οικιακή σκόνη και τα ακάρια, δημιουργούν 
εστίες μικροβίων και μικροοργανισμών που προκαλούν δυσοσμία, πρόκληση ή επιδείνωση 
αλλεργιών και άλλα προβλήματα υγείας. Τα υλικά που διαθέτει κάθε στρώμα Morfeas βοηθούν 
στη σωστή ανακύκλωση του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος, αποτρέποντας στο μέγιστο τη 
συσσώρευση των μικροβίων και βακτηριδίων, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε έναν ευχά-
ριστο και υγιεινό ύπνο. Επιπλέον, τα αντιαλλεργικά υφάσματα των στρωμάτων, είναι ελεγμένα 
και πιστοποιημένα, ενώ η σειρά Silk Line διαθέτει και περιμετρικό φερμουάρ για την εύκολη 
αφαίρεσή τους και πλύσιμο στο πλυντήριο στους 30oC. 

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ & 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Flat sommier
Flat Sommier χωρίς τη 
δυνατότητα ανάκλισης.

Χειροκίνητο sommier
Sommier με 28 ξύλα με 
δυνατότητα χειροκίνητης 
ανάκλισης στις περιοχές 
των κάτω άκρων και πλά-
της/κεφάλι.

Ηλεκτροκίνητο sommier
Sommier με 28 ξύλα και 
δυνατότητα ηλεκτρικής 
ανάκλισης με χειριστήριο 
στις περιοχές των κάτω 
άκρων και πλάτης/κεφάλι.

Φερμουάρ
Για απόσπαση του καλύμ-
ματος για πλύσιμό του στο 
πλυντήριο, ή άνοιγμα για 
έλεγχο των υλικών του 
στρώματος.

7 Ζώνες
Στρώμα με 7 ζώνες στήρι-
ξης για πλήρη εφαρμογή σε 
όλο το σώμα.

Βαμβάκι
Κατασκευασμένο
από βαμβάκι 100%.

Latex
Φυσικό υλικό από τον χυμό 
του καουτσουκόδεντρου, 
με αντιβακτηριδιακές ιδιό-
τητες, μεγάλη ελαστικότητα 
και εξαιρετικό εξαερισμό 
χάρη στις κυψέλες που 
διαθέτει.

Πλενόμενο
Το ύφασμα-κάλυμμα πλέ- 
νεται στους αντίστοιχους 
βαθμούς Κελσίου (℃).

300
c

Feltron
Βαμβακερός ανθεκτικός 
αποστειρωμένος τάπητας, 
που τοποθετείται ως προ-
στατευτικό και αφυγραντικό 
υλικό ανάμεσα στα ελατή-
ρια και τα υπόλοιπα υλικά 
του στρώματος.

HR Foam
Ανατομικό, εξαιρετικά ελα-
στικό και άριστα αεριζόμε-
νο (μέσω κυψελών) υλικό, 
που επανέρχεται άμεσα 
στην αρχική του θέση.

Memory Foam
Πλήρως ανατομικά στρώ-
ματα υψηλής τεχνολογίας. 
Tο πρωτοποριακό υλικό 
του, προσαρμόζεται από-
λυτα σε κάθε σώμα.

Foam
Ανατομικό, ελαστικό και 
αεριζόμενο αφρώδες 
υλικό, που λειτουργεί ως 
διαχωριστικό ανάμεσα στα 
υλικά του στρώματος, ανε-
ξάρτητα από το βάρος του 
σώματος.

Pocket springs
Ανεξάρτητα ατσάλινα ελα-
τήρια σε βαμβακερή θήκη. 
Δεν μεταφέρουν την τα-
λάντωση στις αλλαγές 
πλευρού, και λειτουργούν 
αυτόνομα λειτουργία για 
ανατομική αίσθηση, ορθο-
πεδική στήριξη και τέλεια 
προσαρμογή στο σχήμα του 
σώματος.

Αντιαλλεργικό
Υλικό που εμποδίζει κάθε 
αλλεργικό παράγοντα και 
προλαμβάνει την εμφάνιση 
συμπτωμάτων. 

Αντιβακτηριδιακό
Υλικό που εμποδίζει την 
ανάπτυξη βακτηρίων και 
προσφέρει έναν υγιεινό 
ύπνο.

Bonnell springs
Ατσαλένια κωνικά ελατήρια, 
πάχους 2,4 χιλ. Το σχήμα 
τους βοηθάει στην προο-
δευτική αντίσταση στην πί-
εση, ενώ διασφαλίζουν την 
σωστή ορθοπεδική στήριξη 
της σπονδυλικής στήλης.

HR FoamΕΙΚΟΝΙΔΙΑ & 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Foam Feltron Memory Foam

Latex7 ΖώνεςΑντιβακτηριδιακόΑντιαλλεργικόPocket springsBonnell springs

Φερμουάρ

OEKO-TEX

Πλενόμενο

Στρώμα μιας όψης

Flat sommier

Στρώμα δύο όψεων

Χειροκλινητο sommier

Βάτα

Ηλεκτροκίνητο sommier Βαμβάκι

Όλα τα προϊόντα που 
φέρουν αυτό το σήμα 
είναι ελεγμένα για 
βλαβερές ουσίες και είναι 
προϊόντα εμπιστοσύνης.

Όλα τα υλικά 
τοποθετούνται στην μια 
όψη του στρώματος, για 
ακόμη καλύτερη αίσθηση. 
Προτείνεται ανά εξάμηνο 
η περιστροφή του 
στρώματος πόδια-κεφάλι.

Τοποθετούνται τα 
ίδια υλικά και στις 2 
πλευρές του στρώματος. 
Προτείνεται ανά εξάμηνο 
η περιστροφή του 
στρώματος πόδια-κεφάλι 
και πάνω-κάτω.

Υλικό που καπιτονάρεται 
στο ύφασμα του 
στρώματος και προσφέρει 
έτσι μια μοναδική 
αίσθηση φρεσκάδας και 
απαλότητας.

Ανατομικό, εξαιρετικά 
ελαστικό και άριστα 
αεριζόμενο (μέσω 
κυψελών) υλικό, που 
επανέρχεται άμεσα στην 
αρχική του θέση.

Ατσαλένια κωνικά 
ελατήρια, πάχους 2,4 χιλ. 
Το σχήμα τους βοηθάει 
στην προοδευτική 
αντίσταση στην πίεση, ενώ 
διασφαλίζουν την σωστή 
ορθοπεδική στήριξη της 
σπονδυλικής στήλης.

Για απόσπαση του 
καλύμματος για πλύσιμό 
του στο πλυντήριο, ή 
άνοιγμα για έλεγχο των 
υλικών του στρώματος.

Το ύφασμα-κάλυμμα πλέ- 
νεται στους αντίστοιχους 
βαθμούς Κελσίου (oC).

Flat Sommier χωρίς τη 
δυνατότητα ανάκλισης.

Sommier με 28 ξύλα με 
δυνατότητα χειροκίνητης 
ανάκλισης στις περιοχές 
των κάτω άκρων και 
πλάτης/κεφάλι.

Sommier με 28 ξύλα και 
δυνατότητα ηλεκτρικής 
ανάκλισης με χειριστήριο 
στις περιοχές των κάτω 
άκρων και πλάτης/κεφάλι.

Κατασκευασμένο από 
βαμβάκι 100%.

Ανεξάρτητα ατσάλινα 
ελατήρια σε βαμβακερή 
θήκη. Δεν μεταφέρουν 
την ταλάντωση στις 
αλλαγές πλευρού, και 
λειτουργούν αυτόνομα 
λειτουργία για ανατομική 
αίσθηση, ορθοπεδική 
στήριξη και τέλεια 
προσαρμογή στο σχήμα 
του σώματος.

Υλικό που εμποδίζει κάθε 
αλλεργικό παράγοντα 
και προλαμβάνει την 
εμφάνιση συμπτωμάτων. 

Υλικό που εμποδίζει την 
ανάπτυξη βακτηρίων και 
προσφέρει έναν υγιεινό 
ύπνο.

Στρώμα με 7 ζώνες 
στήριξης για πλήρη 
εφαρμογή σε όλο το 
σώμα.

Φυσικό υλικό 
από τον χυμό του 
καουτσουκόδεντρου, 
με αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες, μεγάλη 
ελαστικότητα και 
εξαιρετικό εξαερισμό 
χάρη στις κυψέλες που 
διαθέτει.

Ανατομικό, ελαστικό και 
αεριζόμενο αφρώδες 
υλικό, που λειτουργεί ως 
διαχωριστικό ανάμεσα 
στα υλικά του στρώματος, 
ανεξάρτητα από το βάρος 
του σώματος.

Βαμβακερός ανθεκτικός 
αποστειρωμένος τάπητας, 
που τοποθετείται ως 
προστατευτικό και 
αφυγραντικό υλικό 
ανάμεσα στα ελατήρια 
και τα υπόλοιπα υλικά του 
στρώματος.

Πλήρως ανατομικά 
στρώματα υψηλής 
τεχνολογίας. Tο 
πρωτοποριακό υλικό του, 
προσαρμόζεται απόλυτα 
σε κάθε σώμα.

στρώματα


