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ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ

Ίνες του τροπικού δέντρου 
κοκοφοινικα, που σε συνδυασμό με 
το φυσικό καουτσούκ, δημιουργούν 

τον ελαστικό κοκοφοίνικα που 
φροντίζει για τον εξαερισμό, 

την εργονομική και ορθοπεδική 
κατασκευή των στρωμάτων. Κι3ριο 

χαρακτηριστικό του ελαστικού 
κοκοφοίνικα είναι η μεγάλη 

διάρκεια ζωής του.

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Παράγεται από το χυμό 
καουτσουκόδεντρου, το οποίο με 
ειδική επεξεργασία μετατρέπεται σε 
φύλλα φυσικού καουτσούκ. Το 
συγκριτικό του πλεονέκτημα είναι η 
τέλεια υποστήριξη κάθε σημείου του 
σώματος.

Η ανάγκη του ύπνου ανήκει 

στη φύση του ανθρώπου. 

Στον ύπνο μαζεύουμε 

ενέργεια για τις καθημερινές 

δραστηριότητες.

Το πόσο ξεκούραστα 

ξυπνάμε το πρωί, εξαρτάται 

από το πόσο καλά 

κοιμηθήκαμε το 

προηγούμενο βράδυ. Στην 

επιλογή του σωστού 

στρώματος, πρέπει να 

δίνεται μεγάλη σημασία, 

αφού κατά το 1/3 της ζωής 

μας, αναπαυόμαστε ή 

κοιμόμαστε.

ΒΑΜΒΑΚΙ
Φροντίζει όλες τις εποχές 

για υγιεινό ύπνο, 
ρυθμίζοντας 

τη θερμοκρασία στο 
στρώμα.

Οι ειδικοί της COCO-MAT 

μπορούν να σας 

συμβουλεύσουν και να σας 

ξεναγήσουν στην εσωτερική 

ζωή των στρωμάτων.

ΕΛΑΤΗΡΙΑ
Πλέγμα, αποτελούμενο από 
κυλινδρικά μεταλλικά 
ελατήρια. Σε συνδυασμό με 
τον ελαστικό κοκοφοίνικα，το 
φυσικό καουτσούκ και το 
βαμβάκι, προσφέρουν ιδανική 
ελαστικότητα στο στρώμα.



Κάθε στρώμα COCO-MAT έχει 

τη δική του φιλοσοφία 

κατασκευής. Φιλοσοφία 

από την οποία δεν 

ξεφύγαμε ποτέ, γιατί το 

στρώμα COCO-MAT είναι 

χειροποίητο, κατασκευασμένο από 

ειδικευμένους τεχνίτες και από τα 

καλύτερα φυσικά και οικολογικά 

υλικά (όπως οι ίνες του τροπικού 

δέντρου κοκοφοίνικα, το φυσικό

καουτσούκ, το καθαρό

βαμβάκι και το

μαλλί)

εξασφαλίζοντας

έτσι σε κάθε

στρώμα

COCO-MAT υψηλές

ορθοπεδικές και

αντιαλλεργικές ιδιότητες.













ERGO NATURE BED * 3

Επαναστατικό κρεβάτι και στρώμα 
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που με 5 

διαφορετικές πυκνότητες 
προσφέρει 24 διαφορετικές 
εναλλακτικές λύσεις-στρώματα.

Ανάλογα το βάρος, το ύψος 
και ιδιαίτερα τις προσωπικές 

απαιτήσεις και ιδιομορφίες του κάθε 
σώματος, το ERGO NATURE BED 
προσαρμόζεται και καλύπτει τις πλέον 
δύσκολες και ασυνήθιστες περιπτώσεις.

Αποτελείτοα από ξύλινη βάση, η οποία 
είναι κατασκευασμένη με πολύ 
εξειδικευμένο τρόπο, με γνώμονα την 

ορθοπεδική ιατρική. Η βάση αυτή έχει
3 επίπεδα και το ένα από αυτά, το 
μεσαίο, ενισχύει την ελαστικότητα 
(SPRING - EFFECT) 
στην περιοχή της λεκάνης.

Οι 24 διαφορετικοί συνδυασμοί, ο 
επιστημονικός του σχεδιασμός, η 
μεγάλη του αντοχή, η τέλεια 
ορθοπεδική που προσφέρει και τα 
100% φυσικά υλικά του, 
κατατάσσουν διεθνώς το 
ERGO NATURE BED στην πρώτη 
θέση.



ATHINA BED

To πλαίσιο κοκοφοίνικα που 
περιβάλλει όλο το επάνω στρώμα, 
προσφέρει τέλεια ασφάλεια και 
ορθοπεδική.

Το κρεβάτι και το στρώμα 
αποτελούν ένα ενιαίο 
σύνολο με ξύλινη βάση και 
ενσωματωμένο το στρώμα 
ΑΘΗΝΑ.

To ATHINA BED 
είναι ένα ορθοπεδικό 
κρεβατόστρωμα το οποίο 
προσφέρει έναν υγιεινό ύπνο 
και συνοδεύεται από εγγύηση 
10 ετών.

Στο κρεβατόστρωμα αυτό τηρούνται 
όλοι οι διεθνείς κανόνες κατασκευής 
και αοφαλείας.

ν^ϋΛ,Λυ ψ υυι/ου u b/vuunn-uu Λυ^υψυινίΛυι

πάχους 2cm και πυκνότητας 70kgr/m3 
για τέλειο εξαερισμό και δημιουργία 

μαλακότητας στο στρώμα.

Φυσικός ελαστικός 
κοκοφοίνικας, πάχους 
lcm και πυκνότητας 
90kgr/m3 για μόνωση και 

προστασία του στρώματος 
από τυχόν φθορά των 
ελατηρίων.

Περιμετρικός κοκοφοίνικας 
πυκνότητας lOOkgr/m3 και πάχους 

5cm για την πλάγια προστασία του 
πλαισίου των ελατηρίων και 
ισχυροποίηση των άκρων του 
στρώματος.

Ελατήρια από χάλυβα τύπου Bonnel 
πάχους 2.3mm. Αριθμός ελατηρίων 
ανά τετραγωνικό μέτρο 104 τεμ.

Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό 
καπιτονέ με λευκή βαμβακερή βάτα 
400kgr/m2

Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του 
καλύμματος για να βγαίνει εύκολα και 
να καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα.

Πάχος στρώματος: 18cm.
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