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Bonjour 
Collection

Η συλλογή Bonjour 
δημιουργήθηκε από το 
MAISON για να προσφέρει 
έναν απολαυστικό ύπνο και ένα 
ξεκούραστο, γεμάτο ενέργεια, 
πρωινό ξύπνημα. 

Πάνω απ’ όλα αυτό που χαρακτηρίζει 
κάθε στρώμα Bonjour είναι η μοναδική 
άνεση που έρχεται από ένα προσεκτικά 
επιλεγμένο συνδυασμό υλικών που 
αγκαλιάζουν μοναδικά κάθε σωματότυπο 
και δίνουν αίσθημα ελευθερίας στις 
κινήσεις σας κάθε στιγμή.    

Ανακάλυψε την εμπειρία Bonjour και 
απόλαυσε ένα μοναδικό ύπνο, ένα ταξίδι 
ξεκούρασης και αναζωογόνησης που 
θα οδηγήσει σε ένα γεμάτο ενέργεια και 
διάθεση πρωινό ξύπνημα. Ζήσε όσα 
ονειρεύτηκες, νιώσε τη δύναμη να τα 
αποκτήσεις!

Γνωρίστε τη νέα συλλογή στρωμάτων 
Bonjour by Maison, φτιαγμένη για να 
κάνει τα όνειρα πραγματικότητα. 
 
Σας περιμένουν όλα ετοιμοπαράδοτα 
για να τα απολαύστε σε ένα κατάστημα 
MAISON γιατί ... 

Η καλή μέρα 
από τον ύπνο φαίνεται !!
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DealDeal
Το ορθοπεδικό στρώμα Deal θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας για έναν αναπαυτικό ύπνο αφού 
διαθέτει το αξιόπιστο σύστημα ελατηρίων Bonnel Springs. 

01 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
02 300 gr/m² θερμομονωτική βάτα
03 Interfacing 15gr
04 White wick
05 1,5x210 cm 18 DNS Αφρώδες υλικό
06 Milform Felt 900gr/m²
07 Bonnel spring
08 1,5*160*200cm 18 DNS Αφρώδες υλικό
09 Θερμομονωτική βάτα 150gr
10 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα

HARDMEDIUMSOFT

23 cm (±1cm)

BONNELLBONNELL
SPRINGSPRING

SUPPORTSUPPORT
FOAMFOAM

BREATHABLEBREATHABLE
FABRICFABRIC

DOUBLEDOUBLE
SIDEDSIDED

Τα ελατήρια είναι κατασκευασμένα από υψηλής περιεκτικότητας 
ανθρακούχο χάλυβα, πλήθος ελατηρίων 416416 BONNELL BONNELL στη διάσταση 
160x200.

Yψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος εξασφαλίζει 
σωστή στήριξη και ευστάθεια. 

Το ύφασμα με ιδιότητα Sanitized είναι υπο-αλλεργικό και 
αντιβακτηριδιακό. Αποτρέπει αποτελεσματικά την ανάπτυξη μούχλας, 
βακτηρίων και μυκητών, διατηρεί το περιβάλλον ύπνου καθαρό και 
δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και φρεσκάδας.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του 
στρώματος που χαρίζουν τις ιδανικές συνθήκες για ένα ξεκούραστο 
και αναζωογονητικό ύπνο. Το στρώμα διπλής όψης έχει σημαντικά 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αφού θα υποστεί λιγότερη φθορά.

Ammos κομότα
09-1234 Ammos κομοδίνο

09-1233

Pillow κρεβάτι
09-1161

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

80-100kg (160x200)

130 bonnel springs/m2
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Deal PlusDeal Plus  

01 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
02 300 gr/m² θερμομονωτική βάτα
03 Raw clothing
04 Jacquard fabric
05 18 DNS 0,7cm Αφρώδες υλικό
06 150gr/m² fiber
07 15 gr Tela
08 1,5*160*200cm 18 DNS Αφρώδες υλικό
09 900gr Soft Felt
10 15 cm Bonnell Spring
11 900gr Soft Felt
12 1,5*160*200cm 18 DNS Αφρώδες υλικό
13 15 gr Tela
14 1,5*160*200cm 18 DNS Αφρώδες υλικό
15 15 gr Tela
16 Jacquard fabric

Το pad προσαρμόζεται 
με φερμουάρ και στις 2 
πλευρές του στρώματος

BONNELLBONNELL
SPRINGSPRING

SUPPORTSUPPORT
FOAMFOAM

BREATHABLEBREATHABLE
FABRICFABRIC

DOUBLEDOUBLE
SIDEDSIDED

ZIPZIP
FASTENERFASTENER

Τα ελατήρια είναι κατασκευασμένα από υψηλής περιεκτικότητας 
ανθρακούχο χάλυβα, πλήθος ελατηρίων 416416 BONNELL BONNELL στη διάσταση 
160x200.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του 
στρώματος που χαρίζουν τις ιδανικές συνθήκες για ένα ξεκούραστο 
και αναζωογονητικό ύπνο. Το στρώμα διπλής όψης έχει σημαντικά 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αφού θα υποστεί λιγότερη φθορά.

Το ύφασμα με ιδιότητα Sanitized είναι υπο-αλλεργικό και 
αντιβακτηριδιακό. Αποτρέπει αποτελεσματικά την ανάπτυξη μούχλας, 
βακτηρίων και μυκητών, διατηρεί το περιβάλλον ύπνου καθαρό και 
δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και φρεσκάδας.

Yψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος εξασφαλίζει  
σωστή στήριξη και ευστάθεια. 

Το αφαιρούμενο pad θα κρατήσει το στρώμα σας καθαρό. Με τον εύκολο 
τρόπο προσαρμογής του μπορείτε με ένα στεγνό καθάρισμα να έχετε 
πάντα ένα καθαρό στρώμα.

Το ορθοπεδικό στρώμα Deal Plus θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας για έναν αναπαυτικό ύπνο αφού διαθέτει 
το αξιόπιστο σύστημα ελατηρίων Bonnel Springs, ενώ η δυνατότητα αφαίρεσης του pad θα είναι ο σύμμαχός 
σας στη διατήρηση της καθαριότητας του στρώματός σας.

HARDMEDIUMSOFT

23 cm (±1cm)

Oval κομότα
09-1297

Oval κομοδίνο
09-1296

Boxter κρεβάτι
09-1397

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

80-100kg (160x200)

130 bonnel springs/m2
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BONNELLBONNELL
SPRINGSPRING

SUPPORTSUPPORT
FOAMFOAM

BREATHABLEBREATHABLE
FABRICFABRIC

ZIPZIP
FASTENERFASTENER

DOUBLEDOUBLE
SIDEDSIDED

Τα ελατήρια είναι κατασκευασμένα από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακούχο χάλυβα, 
πλήθος ελατηρίων 416416 BONNELL BONNELL στη διάσταση 160x200.Τα ελικοειδή ελατήρια με 
υψηλή πυκνότητα σε άνθρακα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία διατηρούν 
την ποιότητα της πρώτης ημέρας για πολλά χρόνια. Η κατασκευή του πλαισίου των 
ελατηρίων συνδέει τα ελατήρια μεταξύ τους με χαλύβδινα σύρματα.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του 
στρώματος που χαρίζουν τις ιδανικές συνθήκες για ένα ξεκούραστο 
και αναζωογονητικό ύπνο. Το στρώμα διπλής όψης έχει σημαντικά 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αφού θα υποστεί λιγότερη φθορά.

Πλεκτό ύφασμα υψηλής ποιότητας και μεγάλης ελαστικότητας. 
Απορροφά την υγρασία και διαθέτει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες οι οποίες 
συμβάλλουν σε έναν υγιεινό και άνετο ύπνο.

Το ορθοπεδικό στρώμα Mon Ami θα είναι ο φίλος σας στις ώρες χαλάρωσης και του ύπνου σας αφού διαθέτει 
το αξιόπιστο σύστημα ελατηρίων Bonnel Springs. Επενδεδυμένο με ειδικό zakar ύφασμα σε γκρι απόχρωση 
για μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή στη χρήση, ενώ η δυνατότητα αφαίρεσης του pad θα είναι ο σύμμαχός 
σας στη διατήρηση της καθαριότητας του στρώματός σας.

Mon AmiMon Ami

Yψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος εξασφαλίζει 
σωστή στήριξη και ευστάθεια. 

Το αφαιρούμενο pad θα κρατήσει το στρώμα σας καθαρό. Με τον εύκολο 
τρόπο προσαρμογής του μπορείτε με ένα στεγνό καθάρισμα να έχετε 
πάντα ένα καθαρό στρώμα.

01 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
02 300 gr/m² υποαλλεργική βάτα
03 0,7 cm 14 DNS αφρώδες υλικό
04 Υψηλής αντοχής μη υφασμένο ύφασμα
05 Woven fabric
06 150 gr/m² fiber
07 0,7 cm 14 DNS αφρώδες υλικό
08 15 gr/m² Interfacing
09 1,5 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
10 Προστατευτικό & υπερανθεκτικό θερμομονωτικό τμήμα
11 Σύγχρονο ελατήριο bonnell spring
12 Προστατευτικό & υπερανθεκτικό θερμομονωτικό τμήμα
13 1,5 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
14 15 gr/m² interfacing
15 0,7 cm 14 DNS αφρώδες υλικό
16 150 gr/m² fiber
17 Woven fabric
18 28 DNS περιμετρική κολώνα στήριξης

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

80-100kg (160x200)

130 bonnel springs/m2

HARDMEDIUMSOFT

24 cm (±1cm)

Το pad προσαρμόζεται 
με φερμουάρ και στις 2 
πλευρές του στρώματος

Exotic κομοδίνο
09-1437

Exotic κεφαλάρι
09-1435

Nautical κονσόλα 
05-0552
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Cachemire rollCachemire roll
Το στρώμα Cachemire σας βοηθά να ξεκινήσετε τη μέρα σας δυναμικά αυξάνει την άνεση του ύπνου με τη 
τεχνολογία απομόνωσης κίνησης χάρη στην τεχνολογία ελατηρίων Pocket Springs και 320 ελατήρια ανά 
τετραγωνικό μέτρο. Προσφέρει εξατομικευμένη άνεση με τη χρήση διπλής όψης που επιτρέπει να επιλέξετε τη 
σκληρότητα της επιφάνειας που επιθυμείτε κατά την διάρκεια του ύπνου σας. 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

60-80kg (160x200)

320 pocket springs/m2

POCKETPOCKET
SPRINGSPRING

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΝΙΣΧΥΣΗ

BREATHABLEBREATHABLE
FABRICFABRIC

KNITTEDKNITTED
FABRICFABRIC

DOUBLEDOUBLE
SIDEDSIDED

5 ΖΩΝΕΣ 5 ΖΩΝΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα ελατήρια είναι κατασκευασμένα από υψηλής περιεκτικότητας 
ανθρακούχο χάλυβα, πλήθος ελατηρίων 1.024 POCKET1.024 POCKET  στη διάσταση 
160x200 και 5 ζώνες στήριξης. 

Πλεκτό ύφασμα υψηλής ποιότητας και μεγάλης ελαστικότητας. Απορροφά 
την υγρασία και διαθέτει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες οι οποίες συμβάλλουν 
σε έναν υγιεινό και άνετο ύπνο.

Περιμετρική ενίσχυση με υψηλής ποιότητας και μεγάλης πυκνότητας 
αφρώδες υλικό το οποίο τοποθετείται περιμετρικά και ενισχύει τις άκρες 
του στρώματος κάνοντάς τες στιβαρές και ανθεκτικές.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του 
στρώματος που χαρίζουν τις ιδανικές συνθήκες για ένα ξεκούραστο 
και αναζωογονητικό ύπνο. Το στρώμα διπλής όψης έχει σημαντικά 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αφού θα υποστεί λιγότερη φθορά.

Το ύφασμα με ιδιότητα Sanitized είναι υπο-αλλεργικό και 
αντιβακτηριδιακό. Αποτρέπει αποτελεσματικά την ανάπτυξη μούχλας, 
βακτηρίων και μυκητών, διατηρεί το περιβάλλον ύπνου καθαρό και 
δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και φρεσκάδας.

Οι 5 ζώνες στήριξης προσφέρουν σε κάθε σημείο του σώματος μια 
ξεχωριστή χαλάρωση. Κεφάλι-Πλάτη-Μέση-Λεκάνη-Πόδια δέχονται 
ξεχωριστή αντίσταση με αποτέλεσμα το βάρος του σώματος να 
μοιράζεται σε τέλεια αναλογία επάνω στο στρώμα έτσι ώστε να μην 
καταπονείται αλλά να ξεκουράζεται και να χαλαρώνει.

Zizel κομότα
09-1470

Ζιζελ κομοδίνο
09-1471
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01 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
02 150 gr/m² υποαλλεργική βάτα
03 1,5 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
04 0,7 cm 14 DNS αφρώδες υλικό
05 15 gr/m² Interfacing
06 5 cm 22 DNS αφρώδες υλικό
07 Ανεξάρτητα ελατήρια 5 Zone στήριξης μέσα σε 
 υφασμάτινες θήκες (320pcs/m² )

08 2,5 cm 22 DNS αφρώδες υλικό
09 15 gr/m² Interfacing
10 0,7 cm 14 DNS αφρώδες υλικό
11 1,5 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
12 150gr/m² υποαλλεργική βάτα
13 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
14 28 DNS περιμετρική κολώνα στήριξης

HARDMEDIUMSOFT

32 cm (±1cm)

ROLLROLL
PACKINGPACKING

ROLL packing για να μην σας κοστίζει πλέον η μεταφορά του στρώματος σας. 
Ανοικτό packing για στρώμα 160x200 = 1,15     - Roll Packing = 0,25 
Μπορείτε να το παραλάβετε με το αυτοκινήτο σας χάρη στη νέα τεχνολογία roll packing χωρίς 
να χάνει κανένα από τα πλεονεκτήματα του!

80%

100%

3m 3m

Cachemire rollCachemire roll
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ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΝΙΣΧΥΣΗ

TOP SOFTTOP SOFT
BOTTOM HARDBOTTOM HARD

POCKETPOCKET
SPRINGSSPRINGS

5 ΖΩΝΕΣ5 ΖΩΝΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣΣΤΗΡΙΞΗΣ

DOUBLEDOUBLE
SIDEDSIDED

Mon CheriMon Cheri Το σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων Pocket SpringsPocket Springs με 896896 ελατήρια στη διάσταση 
160x200 παρέχει την απόλυτη στήριξη  του σώματος στις διαφορετικές στάσεις 
ύπνου αγκαλιάζοντάς το. Η ανεξάρτητη κίνηση κάθε ελατηρίου δίνει τη δυνατότητα  
απορρόφησης των κραδασμών και έτσι κατά τη διάρκεια του ύπνου δύο ατόμων 
δεν επηρεάζεται ο ένας από τις κινήσεις του άλλου πάνω στο στρώμα.

Με το ανατομικό στρώμα Mon Cheri θα αποκτήσετε μια σχέση αγάπης και εξάρτησης. Το ανεξάρτητο 
σύστημα ελατηρίων Pocket Springs θα σας παρέχει έξτρα στήριξη, θα αναβαθμίσετε τον ύπνο σας και 
θα ξυπνάτε πάντα αναζωογονημένοι και φρέσκοι.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του 
στρώματος που χαρίζουν τις ιδανικές συνθήκες για ένα ξεκούραστο 
και αναζωογονητικό ύπνο. Το στρώμα διπλής όψης έχει σημαντικά 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αφού θα υποστεί λιγότερη φθορά.

Οι 5 ζώνες στήριξης προσφέρουν σε κάθε σημείο του σώματος μια 
ξεχωριστή χαλάρωση. Κεφάλι-Πλάτη-Μέση-Λεκάνη-Πόδια δέχονται 
ξεχωριστή αντίσταση με αποτέλεσμα το βάρος του σώματος να 
μοιράζεται σε τέλεια αναλογία επάνω στο στρώμα έτσι ώστε να μην 
καταπονείται αλλά να ξεκουράζεται και να χαλαρώνει.

Σκληρή ή μαλακή επιφάνεια, επιλέξτε εσείς την πλευρά που επιθυμείτε 
γιατί η ποιότητα του ύπνου σας είναι προσωπική σας υπόθεση.

Περιμετρική ενίσχυση με υψηλής ποιότητας και μεγάλης πυκνότητας 
αφρώδες υλικό το οποίο τοποθετείται περιμετρικά και ενισχύει τις άκρες 
του στρώματος κανοντάς τες στιβαρές και ανθεκτικές.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

60-80kg (160x200)

280 pocket springs/m2
KNITTEDKNITTED
FABRICFABRIC

Πλεκτό ύφασμα υψηλής ποιότητας και μεγάλης ελαστικότητας. Απορροφά 
την υγρασία και διαθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες οι οποίες συμβάλλουν 
σε έναν υγιεινό και άνετο ύπνο.

Minimal side table 3ΤΕΜ 
04-0315

Retro καρέκλα
03-0607
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HARDMEDIUM

   SOFT
SOFT

01 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
02 300 gr/m² θερμομονωτική βάτα
03 Υψηλής αντοχής μη υφασμένο ύφασμα
04 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
05 300 gr/m² θερμομονωτική βάτα
06 0,7 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
07 15 gr/m² Interfacing
08 2,5 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
09 15 gr/m² Interfacing
10 Ανεξάρτητα ελατήρια
11 Περιμετρική λάμα στήριξης ανεξάρτητων ελατηρίων
12 15 gr/m² Interfacing
13 2,5 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
14 15 gr/m² Interfacing
15 0,7 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
16 300 gr/m² θερμομονωτική βάτα
17 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα

24 cm (±1cm)

Mon CheriMon Cheri

Το pad προσαρμόζεται 
με φερμουάρ και στις 2 
πλευρές του στρώματος
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Aloe Vera rollAloe Vera roll
Το Aloe Vera roll στρώμα με Pocket Springs προσφέρει έναν βαθύ, χαλαρωτικό και υγιή ύπνο χάρη στην 
επεξεργασία του υφάσματος με το θαυμαστό φυτό Aloe vera. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού Aloe Vera  
είναι γνωστές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η υψηλή περιεκτικότητα σε πολύτιμα ένζυμα, βιταμίνες, αμινοξέα 
και ιχνοστοιχεία με αντιοξειδωτική δράση, θεραπεύουν και αναζωογονούν το δέρμα και περιορίζουν τη 
συσσώρευση τοξινών. 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

100-120kg (160x200)

280 pocket springs/m2

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΝΙΣΧΥΣΗ

POCKETPOCKET
SPRINGSPRING

5 ΖΩΝΕΣ 5 ΖΩΝΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το ενσωματωμένο ανώστρωμα με Visco Memory Tech ενισχύει την μοναδική 
αίσθηση ύπνου και παράλληλα παρατείνει την διάρκεια ζωής του στρώματος ενώ 
αυξάνει την ανθεκτικότητα του και διατηρεί τη φόρμα του. Το Visco memory foam 
μαλακώνει μετά την πίεση που ασκείται στο στρώμα με το βάρος και τη ζεστασιά του σώματός 
σας και το αγκαλιάζει με στοργή.

Το σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων Pocket SpringsPocket Springs με 896896 ελατήρια στη διάσταση 
160x200 παρέχει την απόλυτη στήριξη  του σώματος στις διαφορετικές στάσεις 
ύπνου αγκαλιάζοντάς το. Η ανεξάρτητη κίνηση κάθε ελατηρίου δίνει τη δυνατότητα  
απορρόφησης των κραδασμών και έτσι κατά τη διάρκεια του ύπνου δύο ατόμων 
δεν επηρεάζεται ο ένας από τις κινήσεις του άλλου πάνω στο στρώμα.

Περιμετρική ενίσχυση με υψηλής ποιότητας και μεγάλης πυκνότητας 
αφρώδες υλικό το οποίο τοποθετείται περιμετρικά και ενισχύει τις άκρες 
του στρώματος κάνοντας τες στιβαρές και ανθεκτικές.

Οι 5 ζώνες στήριξης προσφέρουν σε κάθε σημείο του σώματος μια 
ξεχωριστή χαλάρωση. Κεφάλι-Πλάτη-Μέση-Λεκάνη-Πόδια δέχονται 
ξεχωριστή αντίσταση με αποτέλεσμα το βάρος του σώματος να 
μοιράζεται σε τέλεια αναλογία επάνω στο στρώμα έτσι ώστε να μην 

Ύφασμα υπο-αλλεργικό και αντιβακτηριδιακό. Αποτρέπει αποτελεσματικά 
την ανάπτυξη μούχλας, βακτηρίων και μυκητών, διατηρεί το περιβάλλον 
ύπνου καθαρό και δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και φρεσκάδας.

KNITTEDKNITTED
FABRICFABRIC

MEMORY MEMORY 
TECH FOAMTECH FOAM
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01 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
02 500 gr/m² υποαλλεργική βάτα
03 0,7 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
04 1 cm 24 DNS Μαλακό αφρώδες υλικό με Aloe
05 2 cm 50 DNS Αφρώδες υλικό Visco
06 2,5 cm 18 DNS Aφρώδες υλικό 
07 900 gr/ m² Θερμομονοτική Βάτα
08 Ανεξάρτητα ελατήρια Pocket 280 / m2
09 900 gr/ m² Θερμομονωτική Βάτα
10 0,7 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
11 150 gr / m² Θερμομονωτική βάτα
12 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
13 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα 
14 150 gr / m² θερμομονωτική βάτα

HARDMEDIUMSOFT

28 cm (±1cm)

Aloe Vera rollAloe Vera roll

ROLLROLL
PACKINGPACKING

ROLL packing για να μην σας κοστίζει πλέον η μεταφορά του στρώματος σας. 
Ανοικτό packing για στρώμα 160x200 = 1,15     - Roll Packing = 0,25 
Μπορείτε να το παραλάβετε με το αυτοκινήτο σας χάρη στη νέα τεχνολογία roll packing χωρίς 
να χάνει κανένα από τα πλεονεκτήματα του!

80%

100%

3m 3m
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La VieLa Vie
Το ορθοπεδικό στρώμα La Vie με Pocket Springs θα αλλάξει την ζωή σας και θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
σας για έναν αναπαυτικό ύπνο.

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

80-100kg (160x200)

500 pocket springs/m2

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

TOP SOFTTOP SOFT
BOTTOM HARDBOTTOM HARD

POCKETPOCKET
SPRINGSPRING

5 ΖΩΝΕΣ 5 ΖΩΝΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣΣΤΗΡΙΞΗΣ

DOUBLEDOUBLE
SIDEDSIDED

Το σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων Pocket SpringsPocket Springs με 1.6001.600 ελατήρια στη 
διάσταση 160x200 παρέχει την απόλυτη στήριξη  του σώματος στις διαφορετικές 
στάσεις ύπνου αγκαλιάζοντάς το. Η ανεξάρτητη κίνηση κάθε ελατηρίου δίνει τη 
δυνατότητα  απορρόφησης των κραδασμών και έτσι κατά τη διάρκεια του ύπνου 
δύο ατόμων δεν επηρεάζεται ο ένας από τις κινήσεις του άλλου πάνω στο στρώμα.

Το στρώμα La Vie, προσφέρει εξατομικευμένη άνεση με τη χρήση διπλής όψης 
που επιτρέπει να επιλέξετε τη σκληρότητα της επιφάνειας που επιθυμείτε κατά την 
διάρκεια του ύπνου σας.

Περιμετρική λάμα στήριξης ανεξάρτητων ελατηρίων και ενίσχυση με υψηλής 
ποιότητας και μεγάλης πυκνότητας αφρώδες υλικό το οποίο τοποθετείται περιμετρικά 
και ενισχύει τις άκρες του στρώματος κάνοντας τες στιβαρές και ανθεκτικές.

Οι 5 ζώνες στήριξης προσφέρουν σε κάθε σημείο του σώματος μια 
ξεχωριστή χαλάρωση. Κεφάλι-Πλάτη-Μέση-Λεκάνη-Πόδια δέχονται 
ξεχωριστή αντίσταση με αποτέλεσμα το βάρος του σώματος να 
μοιράζεται σε τέλεια αναλογία επάνω στο στρώμα έτσι ώστε να μην 
καταπονείται αλλά να ξεκουράζεται και να χαλαρώνει.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του 
στρώματος που χαρίζουν τις ιδανικές συνθήκες για ένα ξεκούραστο 
και αναζωογονητικό ύπνο. Το στρώμα διπλής όψης έχει σημαντικά 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αφού θα υποστεί λιγότερη φθορά.

KNITTEDKNITTED
FABRICFABRIC

Πλεκτό ύφασμα υψηλής ποιότητας και μεγάλης ελαστικότητας. Απορροφά 
την υγρασία και διαθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες οι οποίες συμβάλλουν 
σε έναν υγιεινό και άνετο ύπνο.

Margaret κομότα
09-1277

Margaret κομοδίνο
09-1275
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HARDMEDIUMSOFT

MEDIUM
SOFT

01 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
02 300 gr/m² υποαλλεργική βάτα
03 Υψηλής αντοχής μη υφασμένο ύφασμα
04 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
05 300 gr/m² υποαλλεργική βάτα
06 0,7 cm 14 DNS αφρώδες υλικό
07 15 gr/m² Interfacing
08 5 cm 24 DNS αφρώδες υλικό
09 Ανεξάρτητα ελατήρια 5 Zone στήριξης μέσα σε 
 υφασμάτινες θήκες (500pcs/m² )
10 Περιμετρική λάμα στήριξης ανεξάρτητων ελατηρίων
11 5 cm 24 DNS αφρώδες υλικό
12 15 gr/m² Interfacing
13 0,7 cm 14 DNS αφρώδες υλικό
14 300 gr/m² υποαλλεργική βάτα
15 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
16 28 DNS περιμετρική κολώνα στήριξης

33 cm (±1cm)

ZIPZIP
FASTENERFASTENER

Έχει αφαιρούμενο pad που μπορεί να τοποθετηθεί και στις δυο πλευρές του 
στρώματος με μεγάλη ευκολία λόγω του φερμουάρ. Με το στεγνό καθαρισμό του 
pad σας διασφαλίζετε ότι το στρώμα σας μπορεί να  παραμένει καθαρό 
για πολλά χρόνια.

La VieLa Vie
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DDesignesign

Το pad προσαρμόζεται 
με φερμουάρ και στις 2 
πλευρές του στρώματος

Η καινοτομία σχεδιασμού στο στρώμα Design σπάει τη ρουτίνα. Το στρώμα διαθέτει NEA δεδομένα στον 
ύπνο συνδυάζοντας λειτουργικότητα και άνεση με μια απλή κίνηση..... ανοίγοντας μόνο το φερμουάρ του 
ανωστρώματος και επιλέγοντας το στρώμα της αρεσκείας σας.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

60-80kg/80-100kg (160x200)

280 pocket springs/m2

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΝΙΣΧΥΣΗ  

BREATHABLEBREATHABLE
FABRICFABRIC

POCKETPOCKET
SPRINGSPRING

5 ΖΩΝΕΣ 5 ΖΩΝΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣΣΤΗΡΙΞΗΣ

DOUBLEDOUBLE
SIDEDSIDED

Το σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων Pocket SpringsPocket Springs με 896896 ελατήρια στη διάσταση 
160x200 παρέχει την απόλυτη στήριξη  του σώματος στις διαφορετικές στάσεις 
ύπνου αγκαλιάζοντάς το. Η ανεξάρτητη κίνηση κάθε ελατηρίου δίνει τη δυνατότητα  
απορρόφησης των κραδασμών και έτσι κατά τη διάρκεια του ύπνου δύο ατόμων 
δεν επηρεάζεται ο ένας από τις κινήσεις του άλλου πάνω στο στρώμα.

Περιμετρική λάμα στήριξης ανεξάρτητων ελατηρίων και ενίσχυση με υψηλής 
ποιότητας και μεγάλης πυκνότητας αφρώδες υλικό το οποίο τοποθετείται περιμετρικά 
και ενισχύει τις άκρες του στρώματος κάνοντας τες στιβαρές και ανθεκτικές.

Οι 5 ζώνες στήριξης προσφέρουν σε κάθε σημείο του σώματος μια 
ξεχωριστή χαλάρωση. Κεφάλι-Πλάτη-Μέση-Λεκάνη-Πόδια δέχονται 
ξεχωριστή αντίσταση με αποτέλεσμα το βάρος του σώματος να 
μοιράζεται σε τέλεια αναλογία επάνω στο στρώμα έτσι ώστε να μην 
καταπονείται αλλά να ξεκουράζεται και να χαλαρώνει.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του 
στρώματος που χαρίζουν τις ιδανικές συνθήκες για ένα ξεκούραστο 
και αναζωογονητικό ύπνο. Το στρώμα διπλής όψης έχει σημαντικά 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αφού θα υποστεί λιγότερη φθορά.

Το ύφασμα με ιδιότητα Sanitized είναι υπο-αλλεργικό και 
αντιβακτηριδιακό. Αποτρέπει αποτελεσματικά την ανάπτυξη μούχλας, 
βακτηρίων και μυκητών, διατηρεί το περιβάλλον ύπνου καθαρό και 
δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και φρεσκάδας.

Πλεκτό ύφασμα υψηλής ποιότητας και μεγάλης ελαστικότητας. Απορροφά 
την υγρασία και διαθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες οι οποίες συμβάλλουν 
σε έναν υγιεινό και άνετο ύπνο.

KNITTEDKNITTED
FABRICFABRIC

Volcano κομοδίνο
09-1488
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01 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
02 300 gr/m² Θερμομονωτική βάτα
03 0,7 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
04 1,5 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
05 Tela
06 4+4 cm 18 DNS αφρώδες υλικό + 50 DNS 
        αφρώδες υλικό
07 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
08 800 gr/ m² θερμομονωτική βάτα
09 Ανεξάρτητα ελατήρια pocket 280/ m²
10 800 gr/ m² θερμομονωτική βάτα
11 4+4 cm 18 DNS αφρώδες υλικό + 50 DNS 
        αφρώδες υλικό
12   0,7 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
13 150 gr/ m² θερμομονωτική βάτα
14 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
15 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
16 Περιμετρική λάμα στήριξης 
       ανεξάρτητων ελατηρίων
17 0,7 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
18 150 gr/ m² θερμομονωτική βάτα

HARDMEDIUM
   SOFT

SOFT HARDMEDIUM
   HARD

SOFT

35 cm (±1cm)

ZIPZIP
FASTENERFASTENER

Έχει αφαιρούμενο pad που μπορεί να τοποθετηθεί και στις δυο πλευρές του 
στρώματος με μεγάλη ευκολία λόγω του φερμουάρ. Με το στεγνό καθαρισμό του 
pad σας διασφαλίζετε ότι το στρώμα σας μπορεί να  παραμένει καθαρό 
για πολλά χρόνια.

Διαθέτει εσωτερικά  στο άνω μερος του 2 ανεξάρτητα στρώματα 5cm διπλής όψης 
(από visco memory foam & HARD foam) ώστε να επιλέξετε  τη σκληρότητα και την 
άνεση που θα σας χαρίσει έναν απολαυστικό ύπνο. Η δυνατότητα προσαρμογής 
σε κάθε πλευρά  στρώματος με διαφορετική σκληρότητα  αποτελεί την ιδανική 
λύση για ζευγάρια που επιθυμούν ένα διαφορετικό τρόπο ξεκούρασης. 

Visco Memory Foam

 HARD Foam

DDesignesign
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Deja VuDeja Vu

Το pad προσαρμόζεται 
με φερμουάρ και στις 2 
πλευρές του στρώματος

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

60-80kg (160x200)

500 pocket springs/m2

Το ορθοπεδικό στρώμα Deja Vu θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας για έναν αναπαυτικό ύπνο αφού 
διαθέτει το αξιόπιστο σύστημα ελατηρίων Pocket Springs. 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

POCKETPOCKET
SPRINGSPRING

5 ΖΩΝΕΣ 5 ΖΩΝΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣΣΤΗΡΙΞΗΣ

DOUBLEDOUBLE
SIDEDSIDED

Το σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων Pocket SpringsPocket Springs με 1.6001.600 ελατήρια στη 
διάσταση 160x200 παρέχει την απόλυτη στήριξη  του σώματος στις διαφορετικές 
στάσεις ύπνου αγκαλιάζοντάς το. Η ανεξάρτητη κίνηση κάθε ελατηρίου δίνει τη 
δυνατότητα  απορρόφησης των κραδασμών και έτσι κατά τη διάρκεια του ύπνου 
δύο ατόμων δεν επηρεάζεται ο ένας από τις κινήσεις του άλλου πάνω στο στρώμα.

Οι 5 ζώνες στήριξης προσφέρουν σε κάθε σημείο του σώματος μια 
ξεχωριστή χαλάρωση. Κεφάλι-Πλάτη-Μέση-Λεκάνη-Πόδια δέχονται 
ξεχωριστή αντίσταση με αποτέλεσμα το βάρος του σώματος να 
μοιράζεται σε τέλεια αναλογία επάνω στο στρώμα έτσι ώστε να μην 
καταπονείται αλλά να ξεκουράζεται και να χαλαρώνει.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του 
στρώματος που χαρίζουν τις ιδανικές συνθήκες για ένα ξεκούραστο 
και αναζωογονητικό ύπνο. Το στρώμα διπλής όψης έχει σημαντικά 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αφού θα υποστεί λιγότερη φθορά.

Περιμετρική λάμα στήριξης ανεξάρτητων ελατηρίων και ενίσχυση με υψηλής 
ποιότητας και μεγάλης πυκνότητας αφρώδες υλικό το οποίο τοποθετείται περιμετρικά 
και ενισχύει τις άκρες του στρώματος κάνοντας τες στιβαρές και ανθεκτικές.

KNITTEDKNITTED
FABRICFABRIC

Πλεκτό ύφασμα υψηλής ποιότητας και μεγάλης ελαστικότητας. Απορροφά 
την υγρασία και διαθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες οι οποίες συμβάλλουν 
σε έναν υγιεινό και άνετο ύπνο.

ZIPZIP
FASTENERFASTENER

Έχει αφαιρούμενο πλενόμενο ανώστρωμα που μπορεί να τοποθετηθεί και στις δυο 
πλευρές του στρώματος με μεγάλη ευκολία λόγω του φερμουάρ, διασφαλίζοντας 
ότι το στρώμα σας μπορεί να  παραμένει καθαρό για πολλά χρόνια.

Reef side table
04-0434
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01 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
02 500 gr/m² υποαλλεργική βάτα
03 1,5 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
04 15 gr/m² Interfacing
05 50 DNS 5 cm visco foam
06 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
07 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
08 150 gr/m² Fiber
09 0,7 cm 14 DNS αφρώδες υλικό
10 15 gr/m² Interfacing
11 2,5 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
12 Ανεξάρτητα ελατήρια 5 Zone στήριξης μέσα σε 
 υφασμάτινες θήκες (500pcs/m²)
13 Περιμετρική λάμα στήριξης ανεξάρτητων ελατηρίων 
14 2,5 cm 18 DNS αφρώδες υλικό
15 15 gr/m² Interfacing
16 0,7 cm 14 DNS αφρώδες υλικό
17 150 gr/m² Fiber
18 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα
19 28 DNS περιμετρική κολώνα στήριξης

34 cm (±1cm)

HARDMEDIUMSOFT

Deja VuDeja Vu
Το ενσωματωμένο ανώστρωμα με Visco Memory Tech ενισχύει την μοναδική 
αίσθηση ύπνου και παράλληλα παρατείνει την διάρκεια ζωής του στρώματος ενώ 
αυξάνει την ανθεκτικότητα του και διατηρεί τη φόρμα του. Το Visco memory foam 
μαλακώνει μετά την πίεση που ασκείται στο στρώμα με το βάρος και τη ζεστασιά του σώματός 
σας και το αγκαλιάζει με στοργή.MEMORY  MEMORY  

TECH FOAMTECH FOAM
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ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

BREATHABLEBREATHABLE
FABRICFABRIC

VISCOVISCO
FABRICFABRIC

POCKET POCKET 
SPRINGSPRING

5 ΖΩΝΕΣ 5 ΖΩΝΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣΣΤΗΡΙΞΗΣ

DOUBLEDOUBLE
SIDEDSIDED

Το ορθοπεδικό στρώμα Mon Amour αγαπάει την άνεση με τον απόλυτο συνδυασμο 
2 σειρών ανεξάρτητων ελατηρίων!
POCKET 1.536POCKET 1.536 
MICRO COIL POCKETMICRO COIL POCKET (διαμέτρου 3,5cm) 1.6001.600
Σύνολο ελατηρίων 3.1363.136 σε διάσταση 160x200.

Οι 5 ζώνες στήριξης προσφέρουν σε κάθε σημείο του σώματος μια ξεχωριστή 
χαλάρωση. Κεφάλι-Πλάτη-Μέση-Λεκάνη-Πόδια δέχονται ξεχωριστή αντίσταση με 
αποτέλεσμα το βάρος του σώματος να μοιράζεται σε τέλεια αναλογία επάνω στο 
στρώμα έτσι ώστε να μην καταπονείται αλλά να ξεκουράζεται και να χαλαρώνει.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος 
που χαρίζουν τις ιδανικές συνθήκες για ένα ξεκούραστο και αναζωογονητικό ύπνο. 
Το στρώμα διπλής όψης έχει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αφού θα υποστεί 
λιγότερη φθορά.

Περιμετρική λάμα στήριξης ανεξάρτητων ελατηρίων και ενίσχυση με υψηλής 
ποιότητας και μεγάλης πυκνότητας αφρώδες υλικό το οποίο τοποθετείται περιμετρικά 
και ενισχύει τις άκρες του στρώματος κάνοντας τες στιβαρές και ανθεκτικές.

Το ύφασμα είναι υπο-αλλεργικό και αντιβακτηριακό. Αποτρέπει αποτελεσματικά την 
ανάπτυξη μούχλας, βακτηρίων και μυκητών, διατηρεί το περιβάλλον ύπνου καθαρό 
και δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και φρεσκάδας.

Ύφασμα 100% Viscose που θα σας δώσει την αίσθηση του μεταξιού και 
της πολυτέλειας. 

Mon AmourMon Amour
Το ορθοπεδικό στρώμα Mon Amour θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας για έναν αναπαυτικό ύπνο αφού 
διαθέτει 2 σειρές ελατηρίων Pocket Springs & Micro Coil Pocket. Προσφέρει την τέλεια στήριξη στο 
σώμα και συμβάλλει σε ένα ξεκούραστο ύπνο χωρίς τις ενοχλήσεις που προκαλούνται συνήθως από το 
διαφορετικό ύψος, βάρος και θέση ύπνου του συντρόφου σας.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

80-100kg (160x200)

480 pocket springs/m

500 Micro Coil springs/m

2

2

Versailles κονσόλα
05-0548
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HARDMEDIUM

   SOFT
SOFT

01 Viscon Fabric
02 500 gr/m² termobond fiber
03 1,5 cm 18 dn αφρώδες υλικό
04 15 gr/m² interfacing
05 1,5 24 dns μαλακό αφρώδες υλικό argan
06 Micro coil pocket springs 3,5 cm 480pcs/m²
07 1,5cm αφρώδες υλικό 18 dns
08 800 gr milform (ειδικά επεξεργασμένο μαλλί τσόχας)
09 Pocket spring system με 5 ζώνες στήριξης 500m2/pcs
10 800 gr milform (ειδικά επεξεργασμένο μαλλί τσόχας)
11 15 gr/m² interfacing
12 0,7 cm 18 dns αφρώδες υλικό
13 150 gr/m² υποαλλεργική βάτα
14 Woven fabric
15 15 gr interfacing
16 0,7 cm 18 dm αφρώδες υλικό 300 gr υποαλλεργική βάτα
17 300 gr υποαλλεργική βάτα
18 Αντιβακτηριακό καπιτονέ ύφασμα 

35 cm (±1cm)

Micro coil pocket springs

Pocket spring system με 
5 ζώνες στήριξης

Ειδική επίστρωση από Thermobond fiber που διατηρεί  την κατάλληλη
 θερμοκρασία κατά την διάρκεια της νύχτας προσφέροντας ένα απόλυτα 

υγιεινό περιβάλλον ύπνου.

Το σύστημα με 2 στρώσεις ανεξάρτητων ελατηρίων σε συνδυασμό με τις 5 ζώνες 
στήριξης θα φροντίσουν την ανατομική στήριξη που χρειάζεται το σώμα σας.

Mon AmourMon Amour
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HarmonyHarmony

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

60-80kg (160x200)

280 pocket springs/m2

POCKETPOCKET
SPRINGSPRING

Το σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων Pocket SpringsPocket Springs με 896896 ελατήρια στη διάσταση 
160x200 παρέχει την απόλυτη στήριξη  του σώματος στις διαφορετικές στάσεις 
ύπνου αγκαλιάζοντάς το. Η ανεξάρτητη κίνηση κάθε ελατηρίου δίνει τη δυνατότητα  
απορρόφησης των κραδασμών και έτσι κατά τη διάρκεια του ύπνου δύο ατόμων 
δεν επηρεάζεται ο ένας από τις κινήσεις του άλλου πάνω στο στρώμα.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΝΙΣΧΥΣΗ

5 ΖΩΝΕΣ5 ΖΩΝΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣΣΤΗΡΙΞΗΣ

DOUBLEDOUBLE
SIDEDSIDED

Οι 5 ζώνες στήριξης προσφέρουν σε κάθε σημείο του σώματος μια ξεχωριστή 
χαλάρωση. Κεφάλι-Πλάτη-Μέση-Λεκάνη-Πόδια δέχονται ξεχωριστή αντίσταση με 
αποτέλεσμα το βάρος του σώματος να μοιράζεται σε τέλεια αναλογία επάνω στο 
στρώμα έτσι ώστε να μην καταπονείται αλλά να ξεκουράζεται και να χαλαρώνει.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος 
που χαρίζουν τις ιδανικές συνθήκες για ένα ξεκούραστο και αναζωογονητικό ύπνο. 
Το στρώμα διπλής όψης έχει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αφού θα υποστεί 
λιγότερη φθορά.

Περιμετρική λάμα στήριξης ανεξάρτητων ελατηρίων και ενίσχυση με υψηλής 
ποιότητας και μεγάλης πυκνότητας αφρώδες υλικό το οποίο τοποθετείται περιμετρικά 
και ενισχύει τις άκρες του στρώματος κάνοντας τες στιβαρές και ανθεκτικές.

KNITTEDKNITTED
FABRICFABRIC

Πλεκτό ύφασμα υψηλής ποιότητας και μεγάλης ελαστικότητας. Απορροφά 
την υγρασία και διαθέτει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες οι οποίες συμβάλλουν 
σε έναν υγιεινό και άνετο ύπνο.

Έχει αφαιρούμενο pad που μπορεί να τοποθετηθεί και στις δυο πλευρές 
του στρώματος με μεγάλη ευκολία λόγω του φερμουάρ. Με το στεγνό 
καθαρισμό του pad σας διασφαλίζετε ότι το στρώμα σας μπορεί να 
παραμένει καθαρό για πολλά χρόνια. 

ZIPZIP
FASTENERFASTENER

Leaf coffee table set
04-0690



ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ &ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ &
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Μην χρησιμοποιείτε νερό πάνω στο 
προϊόν. Μπορεί να απορροφηθεί και να 
δημιουργηθεί εσωτερική υγρασία και 
δυσάρεστη οσμή. 
Μην κάνετε χρήση οποιασδήποτε μορφής 
ατμού.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά 
ή υγρά για να καθαρίσετε το στρώμα, 
υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης  ζημιάς σε 
ορισμένα από τα υλικά του στρώματος. 
Προτιμήστε το στεγνό καθάρισμα.

Μην καπνίζετε κοντά στο στρώμα και 
μην χρησιμοποιείτε φωτιά κοντά σε 
αυτό. Επίσης δεν προτείνεται η χρήση 
ηλεκτρικής κουβέρτας.

Μη χρησιμοποιείτε τις χειρολαβές για την 
ανύψωση του στρώματος με όλο του το 
βάρος. Οι χειρολαβές χρησιμοποιούνται 
μόνο για ελαφρά μετατόπιση του 
προϊόντος, εφόσον αυτό έχει τοποθετηθεί 
ήδη στο κρεβάτι.

Μην ακουμπάτε πολύ βαριά αντικείμενα, 
μη χοροπηδάτε και μη στέκεστε όρθιοι 
πάνω στο στρώμα, υπάρχει κίνδυνος να 
προκληθεί μόνιμη ζημιά στα σημεία αυτά.

BONJOURBONJOUR  
C O L L E C T I O NC O L L E C T I O N

Μην τοποθετήσετε το στρώμα σας σε βάση 
μικρότερη από το ίδιο το στρώμα

Το στρώμα πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή 
και χωρίς μεγάλα διάκενά βάση (όχι μεγαλύτερα 
από 2,0 -4,0 εκατοστά), σε αντίθετη περίπτωση 
μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο προϊόν, 
για την οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία.

Πρέπει να γυρίζετε το στρώμα τουλάχιστον κάθε 
6 μήνες ώστε να αερίζεται και να αποφεύγεται 
η δημιουργία βυθίσεων. Όχι μόνο το πάνω 
κάτω, αλλά και από το κεφάλι προς τα πόδια 
και αντιστρόφως.

Μην διπλώνετε και μην τσακίζετε το στρώμα. 
Όταν χρειαστεί να το μετακινήσετε, τοποθετήστε 
το σε όρθια ή πλάγια θέση.

Επιλέξτε και χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό 
κάλυμμα για το στρώμα (επίστρωμα). Όταν 
χρησιμοποιείτε επίστρωμα, απορροφά 
τον ιδρώτα και προστατεύει το στρώμα. Το 
επίστρωμα πλένεται εύκολα. 



ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Στα στρώματα που αποτελούνται 
από ελατήρια, παρέχεται 10ετη 
εγγύηση στα ελατήρια και 2 έτη 

εγγύηση στα αφρώδη υλικά.

Ένα πολύ λερωμένο στρώμα 
χάνει αυτομάτως την εγγύηση 

του.
Η μούχλα δεν καλύπτεται από 

την  εγγύηση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει 
περιπτώσεις φθοράς από κακή 
χρήση, συντήρηση, μεταφορά ή 
αποθήκευση του προϊόντος και 
ιδιαιτέρως από μη τήρηση της 

φροντίδας του στρώματος.

10YEARYEAR
WARRANTYWARRANTY
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