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ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H COCOMAT έχει θέσει ως ζήτημα αρχής τη χρή
ση αποκλειστικά και μόνον φυσικών πρώτων υ
λών, για την κατασκευή αντιαλλεργικών και ορθο
πεδικών - οικολογικών προϊόντων.
Ολα τα προϊόντα COCOMAT είναι κατασκευα
σμένα από φυσικά μη τοξικά υλικά.
Οι πηγές των πρώτων υλών παραγωγή φυσικού 
καουτσούκ, παραγωγή κοκοφοινικα, καλλιέργειες 
βαμβακιού και επεξεργασία μαλλιού ευρίσκονται 
υπό τον πλήρη έλεγχο της COCOMAT. Οι πρώτες 
αυτές ύλες, δοκιμασμένες επί αιώνες, αποτελούν 

τη βάση των υλικών κατασκευής των προιό-

I

ντων COCOMAT. Με την σωστή και εξειδι- 
κευμένη χρήση αυτών των φυσικών πρώ
των υλών (αποτέλεσμα της μακροχρόνιας 
εργασίας του τμήματος ερευνών της εται
ρείας) μπορούμε πλέον να δηλώσουμε 

υπερηφάνεια, ότι η COCOMAT βρί
σκεται σήμερα στην πρωτοπορία πα
ραγωγής στρωμάτων στην Ευρώπη.

Τα στρώματα COCOMAT προσφέρονται σε διά
φορους βαθμούς σκληρότητας.
Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμών τμημάτων σε 
24 διαφορετικές συνθέσεις, ώστε να ικανοποιούν 
και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις.
Τα καταξιωμένα στην Ευρώπη προϊόντα COCO
MAT ανεξάρτητα με την διαμόρφωση της τιμής 
τους διατηρούν όλα τα κοινά τους χαρακτηριστι
κά:
• ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
• ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Είναι γενικά γνωστό, ότι ένας υγιεινός και άνετος ύπνος ξεκουράζει και αναζωογονεί το 
σώμα καθημερινά.
Ειδικά στην σημερινή εποχή του άγχους, της καθημερινής κόπωσης και της έντασης, ο ύ
πνος, πάνω σ5 ένα από τα καλύτερα στρώματα του κόσμου, είναι μια καθημερινή «πολυτέ
λεια» που χρωστάμε στον εαυτό μας.



H COCOMAT είναι μια εταιρεία εξειδικευμένη στα προϊόντα 
που σχετίζονται με τον υγιεινό ύπνο.
Διαθέτει μια μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητας βιομηχα
νική μονάδα εγκατεστημένη στην ΒΙΠΕ Ξάνθης.
Η αλματώδης ανάπτυξη της παραγωγής σε συνδυασμό με την 
άριστη ποιότητα των προϊόντων της, είχε σαν αποτέλεσμα την 
παρουσία της εταιρείας στις αγορές όλων των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ειδικός-τελευταίας τεχνολογίας 
-εξοπλισμός ίων εργοστασίων της εταιρείας, το προσωπικό, 
οι έμπειροι συνεργάτες, η μοντέρνα διαχείριση, η πλήρης α
ξιοποίηση των ερευνών της ευρωπαϊκής αγοράς, και κυρίως η 
εξελικτική πορεία των εξαγωγών δημιουργούν το προφίλ μιάς 
σταθερής και δυναμικής εταιρείας με άριστες προοπτικές.

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής των 
προϊόντων COCOMAT, βρίσκο
νται στην Βιομηχανική Περιοχή 
(ΒΙ.ΠΕ) Ξάνθης και καλύπτουν 
18.500 τετραγωνικά μέτρα στεγα
σμένου χώρου τα οποία εξασφαλί
ζουν την άνετη παραγωγή και απο
θήκευση πρώτων υλών.

Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξο
πλισμός mí το εξειδικευμένο προ
σωπικό εγγυώνται την αρτιότητα 
της παραγωγής και την μοναδική 
ποιότητα των προϊόντων της 
COCO-MAT.
Η αμεσότητα της παράδοσης επι
τυγχάνεται από το οργανωμένο δί
κτυο διανομής και τα ιδιόκτητα 
μεταφορικά μέσα της εταιρείας.



ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ
Οι ίνες που περιβάλλουν την γνωστή μας τροπική 
καρύδα (coconut) αφού υποστούν την κατάλληλη 
επεξεργασία, δημιουργούν σε συνδυασμό με το 
φυσικό καουτσούκ τον ελαστικό κοκοφοίνικα, 
που εξασφαλίζει τον εξαερισμό, την θερμομόνω
ση, την εργονομία, και την ορθοπεδική συμπερι
φορά των στρωμάτων. Το μεγαλύτερο όμως πλεο
νέκτημα του ελαστικού κοκοφοίνικα είναι η ασύ
γκριτη μακροζωία του.

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
Πρόκειται για τον χυμό του τροπικού δένδρου 
εβεά, ο οποίος με ειδική επεξεργασία, μετατρέπε- 
ται σε αφρώδες φύλλο φυσικού καουτσούκ. Υπο
στηρίζει με μοναδικό τρόπο το βάρος του σώμα
τος σε όλα τα σημεία επαφής.

ΜΑΛΛΙ
Αγνό παρθένο μαλλί, επεξεργασμένο με οικολογι
κό τρόπο, έτσι ώστε να διατηρεί σε όλες τις εποχές 
την θερμοκρασία του σώματος.

ΒΑΜΒΑΚΙ
Υλικό γνωστό εδώ και οαώνες για την άριστη μο
νωτική του συμπεριφορά, καθώς και για την αντο
χή του.

ΕΛΑΤΗΡΙΑ
Χρησιμοποιούνται εκεί που πρέπει να γίνει συν
δυασμός υλικών, ώστε να δοθούν ειδικά χαρακτη
ριστικά σε μιά κατηγορία στρωμάτων.



€0€0-M IT
Sleep <m>

Φυσικό καουτσούκ πάχους 14 cm περίπου, 
με οπές διαφορετικής διαμέτρου για 

την διαφοροποίηση της συμπεριφο
ράς του στρώματος ανάλογα με τις 

απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες 
του χάθε σώματος.

Τύπος στρώματος : Μαλακό. 
Πάχος στρώματος: 15 cm. 
Εγγύηση: 15 έτη.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Πετσέτα Frottee 100% βαμβακερή，καπιτονέ με αγνό 

μαλλί πυκνότητας 400 gr/m2.

Φερμουάρ περιμε
τρικά του καλύμ
ματος για να βγαί
νει εύχολα χαι 

να πλένεται στο 
πλυντήριο.



ΑΤΛΑΣ
Πετσέτα Frottee 100% βαμβακερή, χαπιτονέ με αγνό 
παρθένο μαλλί πυκνότητας 400gr/m2.

Φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 6cm， 

για τη δημιουργία της μαλακής πλευ
ράς του στρώματος.

Φύλλο φυσικόν καου
τσούκ, πάχους 6 cm.

Φύλλο φυσικού 
ελαστικού κο
κοφοίνικα, 
πάχους 2cm 

χαι πυκνότη
τας 80kgr/m3.

Φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 
2.5cm, για τη δημιουργία της σκληρής πλευράς 

του στρώματος.

Φύλλο φυσικού ελαστικού κο- 
κοφοίνικα πάχους lcm και 

πυκνότητας 70kgr/m3.

Φερμουάρ περιμετρικά του καλύμματος για να βγαίνει 
εύχολα χαι να πλένεται στο πλυντήριο.

Πάχος στρώματος： 20cm.
Εγγύηση: 15 έτη.



€0€0-MAT
S/eep cm tA/a/m^e

ΔΙΑΣ
Ύφασμα ζαχάρ 100% βαμβακερό, καπιτονέ με λευκή 
βαμβακερή βάτα 400gr/m2.

Φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 4-4.5 cm, για την 
απόδοση της τέλειας ορθοπεδικής θέσης του σώ

ματος.
Μαλακή πλευρά στρώματος.

Φυσικός ελαστικός κοκοφοίνι- 
κας, πάχους 10cm και πυ

κνότητας 80kgr/m3, για 
τέλειο εξαεριαμό.

Σκληρή πλευρά
στρώματος.

Φερμουάρ στις 
τρεις πλευρές του 
καλύμματος για 

να βγαίνει εύ
κολα και να 

καθαρίζεται με 
στεγνό καθάρισμα.

17 cm.

Εγγύηση: 15 έτη.



ΝΕΦΕΛΗ

Φερμουάρ περιμετρι
κά του καλύμματος 

για να βγαίνει εύ
κολα χαι να 
πλένεται στο 
πλυντήριο.

Τύπος στρώματος: Μαλακό. 
Πάχος στρώματος: 16 cm. 
Εγγύηση: 15 έτη.

Πετσέτα Frottee 100% βαμβακερή，χαπιτονέ με αγνό 
παρθένο μαλλί πυκνότητας 400 gr/m2.

Φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 6 cm, για τέ
λεια υποστήριξη του σώματος.

Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκο
φοίνικα, πάχους 2.5 cm και πυ

κνότητας 70 kgr/m3, για τον 
εξαερισμό του στρώματος.



ΜΟΡΦΕΑΣ

αι

Φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 2.5 cm, για την α
πόδοση της τέλειας ορθοπεδικής θέσης του σώμα

τος. Μαλακή πλευρά στρώματος.

Φυσικός ελαστικός κοκοφοίνικας, 
πάχους 10 cm και πυκνότητας 

80kgr/m3, για τέλειο εξαε- 
ρισμό. Σκληρή πλευρά 

στρώματος.

Φερμουάρ στις 
τρεις πλευρές του 
καλύμματος για 

να βγαίνει εύ
κολα και 

να χαθαριζε- 
με στεγνό καθάρισμα.

άχος στρώματος: 15 cm.

Εγγύηση: 15 έτη.

Ύφασμα ζαχάρ 100% βαμβακερό，καπιτονέ με λευκή 
βαμβακερή βάτα 400gr/m2.



ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Πετσέτα Frottee 100% βαμβακερή, χαπιτονέ με αγνό 
παρθένο μαλλί πυκνότητας 400 gr/m2·

Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5 cm, για την ε
ξασφάλιση της τέλειας ορθοπεδικής θέσης του 

σώματος.

Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοί- 
νίκα 1.5 cm χαι πυκνότητας 70 

kgr/m3 για τέλειο εξαερισμό.

Περιμετριχός κοκοφοίνι- 
κας πυκνότητας 90 

kgr/m3 και πάχους 5 cm 
περίπου για την πλά

για προστασία του 
πλαισίου των ε- 
λατηρίων χαι ι
σχυροποίηση 
των άχρων 
του στρώμα

τος.

Ανεξάρτητα ελατήρια (Pocket 
Springs) για την άριστη υποστήριξη του σώμα

τος αε οποιαδήποτε θέση κατά την διάρκεια του ύπνου.

Τύπος στρώματος: Μαλακό 
Πάχος στρώματος: 21 cm. 
Εγγύηση: 15 έτη.



ΑΘΗΝΑ
Ύφασμα ζαχάρ 100% βαμβακερό, χαπιτονέ με λευκή 
βαμβακερή βάτα 400gr/m2.

Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα, πάχους 2cm 
mi πυκνότητας 70kgr/m3, για τέλειο εξαερισμό 

και δημιουργία μαλαχότητας στο στρώ
μα.

Φυσικός ελασηκός κοκοφοίνι
κας, πάχους lcm και πυχνό- 
τητας 90kgr/m3, για μόνωση 

β χαι προστασία του στρώ
ματος χαι των ελατηρίων.

Περιμετρικός κοκο- 
^ φοίνικας πυχνότη- 

—^ τας 90kgr/m3
και πάχους 

ψ"'ψ 5cm για την 
πλάγια προστασία 

πλαισίου των ελατηρίων χαι ι
σχυροποίηση των άκρων του στρώματος.

Ελατήρια από χάλυβα Bonnel πάχους 2.3 mm. Αριθ
μός ελατηρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 104 τεμ.

Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του χαλύμματος για να 
βγαίνει εύχολα χαι να χαθαρίζεται με στεγνό χαθάρι- 
σμα.

Τύπος στρώματος: Μέτριας οχληρότητας. 
Πάχος στρώματος: 18cm.
Εγγύηση: 10 έτη.



ΑΙΟΛΟΣ
Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό, χαπιτονέ με αγνό 
παρθένο μαλλί，πυκνότητας 400gr/m2.

Φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 2.5 cm, για την α
πόδοση της τέλειας ορθοπεδικής θέσης του σώ

ματος.

Περιμετρικός κοκο
φοίνικας πυκνότη

τας 90 kgr/m3 παι 
πάχους 5 cm, 
για την πλάγια 
προστασία 

του πλαισίου 
ίων ελατηρίων παι 

ισχυροποίηση των άκρων 
του στρώματος.

λατήρια από χάλυβα Super Elastic.
Αριθμός ελατηρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 234 τεμ. 
Πάχος σύρματος 1,8 mm.

Τύπος στρώματος: Μαλακό. 
Πάχος στρώματος: 21cm. 
Εγγύηση: 12 έτη.

Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκο
φοίνικα, πάχους 1,5 cm παι πυ

κνότητας 70 kgr/m3, για την 
προστασία του στρώματος 

και των ελατηρίων.



ΑΡΤΕΜΙΣ

Ύφασμα ζαχάρ, 100% βαμβακερό, καπιτονέ με αγνό 
παρθένο μαλλί 400 gr/m2 ·

Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα, πάχους 
1,5 cm χαι πυκνότητας 70 kgr/m3, για τέλειο 

εξαερισμό.

Ελατήρια από χάλυβα Bonnel 
πάχους 2,3mm.

Αριθμός ελατηρίων ανά 
τετραγωνικό μέτρο 

104 τεμ.

Περιμετρικός κο
κοφοίνικας πυ
κνότητας 90 
kgr/m3 και πά
χους 5cm πε
ρίπου, για 
την πλάγια 

προστασία του 
πλαισίου των ελατη

ρίων χαι ισχυροποίηση των 
άκρων του στρώματος.

Ύφασμα ζαχάρΙΟΟ% βαμβακερό，χαπιτονέ με λευκή 
βαμβακερή βάτα λευκή βάρους 400gr/m2.

Τύπος στρώματος: Μέτριας σκληρότητας. 
Πάχος στρώματος: 16 cm.
Εγγύηση: 10 έτη.



ΕΡΜΗΣ

Ύφασμα ζαχάρ 100% βαμβακερό，χαπιτονέ με 
λευκή βαμβακερή βάτα 400 gr/m2.

Πάχος στρώματος: 19 cm. 
Εγγύηση: 12 έτη.

Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5 cm για την από
δοση της τέλειας ορθοπεδικής θέσης του σώματος χαι 
τη δημιουργία μαλακής πλευράς.

Περιμετρικός κοκοφοίνικαζ 
πυκνότητας 90kgr/m3 και πά

χους 5 cm για την πλά
για προστασία του 
πλαισίου των ελατηρίων 
χαι ισχυροποίηση των ά
κρων του στρώματος.

Ελατήρια από 
χάλυβα Super 
Elastic. Αριθ

μός ελατηρίων α- 
νά τετραγωνικό μέτρο 234 

τεμ. Πάχος σύρματος: 1.8 mm.

Φυσικός ελαστικός κοκοφοίνικας，πάχους 1 cm 
και πυκνότητας 90 kgr/m3, για την προστασία του 
στρώματος mí των ελατηρίων.

Επιπλέον φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα, πά
χους 2 cm και πυκνότητας 70kgr/m3, για τέλειο εξαερι- 
σμό χαι δημιουργία σκληρής πλευράς.

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



ΑΠΟΛΛΩΝ

Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα, 
πάχους 3 cm χαι πυκνότητας 70 

kgr/m3, για ένα μαλακό χαι καλά ε- 
ξαεριζόμενο στρώμα.

Ελατήρια από χάλυ
βα L.F.K.

Αριθμός ελατη
ρίων ανά τε- 
τραγωνιχό μέ

τρο 225 τεμ. 
Πάχος 

σύρμα
τος 1,8 
mm.

Περι
μετρικός 

κοκοφοίνικας 
πυκνότητας 90kgr/m3 

και πάχους 5 cm περίπου, για την 
πλάγια προστασία του πλαισίου των ελα

τηρίων και ισχυροποίηση των άκρων του στρώμα
τος.

Ύφασμα ζαπάρ 100% βαμβακερό, καπιτονέ με αγνό 
παρθένο μαλλί πυκνότητας 400 gr/m2·

Τύπος στρώματος: Μέτριο - Μαλακό. 
Πάχος στρώματος: 18 cm.
Εγγύηση: 10 έτη.



Τα μωρά περισσότερο από τους ενήλικες έχουν ανάγκη ενός καλού χαι ορθοπεδικού στρώματος, αφού το σώμα 
τους βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση. Τα παιδικά στρώματα COCOMAT, χαθώς είναι χατασχευασμένα από φυ
σικά υλικά, δηλαδή φυσικό καουτσούκ, φυσικό ελαστικό χοκοφοίνιχα, βαμβάκι και αγνό παρθένο μαλλί, δεν πρό
κειται να ερεθίσουν ποτέ το ευαίσθητο παιδιχό δέρμα. Τι άλλο μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία οε ένα βρεφικό 
ή παιδιχό κρεβάτι, από ένα καθαρό, αβλαβές και φυσικό οικολογικό στρώμα;

Panda Ύφασμα 100% βαμβακερό.
Βαμβακερή βάτα λευκή 400gr/m2.

Ελαστικός χοχοφοίνιπας χαι στις 
δύο πλευρές του στρώματος για 

τη δυνατότητα εξαεριαμού χαι 
την αποφυγή υγρασίας 

Ελατήρια από χάλυ- 
βαΒοηηβΙ, πάχους 2,3mm. 

Φερμουάρ στις τρεις πλευρές 
στρώματος για να βγαίνει εύ- 

χαι να καθαρίζεται με στεγνό χαθά-

- Ύφασμα 100% βαμβακερό χαπιτονέ.
Βαμβακερή βάτα λευκή πυκνότητας 

400kgr/m2.
Φύλλο φυσικού καοντοονκ 
στη μια πλευρά για τη δυ

νατότητα επιλογής μαλακής 
πλευράς.
Κοχοφοίνιχας πάχους 8cm 

mi πυκνότητας 65kgr/m3 για τη δυ- 
επιλογής σκληρής πλευράς, 

στις τρεις πλευρές του στρώματος 
για να βγαίνει εύκολα και να καθαρίζεται με στεγνό 

καθάρισμα

Skippy

100% βαμβακερό καπιτονέ. 
Βαμβακερή βάτα λευκή πυκνότητα 

400gr/m2.
Κοχοφοίνικας πάχους 8cm 
χαι πυκνότητας 65kgr/m3. 

Φερμουάρ στις τρεις πλευρές 
του στρώματος για να βγαίνει 

εύχολα χαι να καθαρίζεται με στε- 
καθάρισμα.



ATHINA BED
Το κρεβάτι χαι το στρώμα αποτελούν ένα ενιαίο σύνο
λο με ξύλινη βάση χαι ενσωματωμένο το στρώμα 

ΑΘΗΝΑ.

Το ΑΤΗΙΝΑ 
BED είναι ένα 

ορθοπεδικό 
κρεβατόστρω- 

μα, το οποίο προ
σφέρει έναν υγιεινό 

ύπνο χαι συνοδεύεται 
από εγγύηση 10 ετών.

το κρεβατόστρωμα αυτό τηρούνται ό- 
οι διεθνείς κανόνες χατασχευής και α-

Όλοι οι τύποι των στρωμάτων προσφέρονται σε κρεβάτι - στρώμα.



ERGO NATURE BED
Επαναστατικός συνδυασμός κρεβατιού χαι στρώματος 
σε ένα ενιαίο σύνολο που με 5 διαφορετικές πυκνότη

τες προσφέρει 24 διαφορετικές εναλλα
κτικές λύσεις - στρώ
ματα.

Ανάλογα με το βά
ρος, το ύψος και ιδιαί

τερα τις προσωπικές α
παιτήσεις χαι ιδιομορφίες 

του χάθε σώματος, το ERGO 
NATURE BED προσαρμόζεται και κα

λύπτει τις πλέον δύσκολες και ασυνήθιστες 
περιπτώσεις.

Αποτελείται από ξύλινη βάση, η οποία είναι χαταακευ- 
ασμένη με πολύ εξειδιχευμένο τρόπο. Η βάση αυτή έχει 
3 επίπεδα. Το μεσαίο, ενισχύει την ελαστικότητα

(SPRING - EFFECT) στην περιοχή της 
λεκάνης.

Οι 24 διαφορετικοί 
I συνδυασμοί, ο επιστη- 
;μονιπός του σχεδια- 
σμός, η μεγάλη του αντο- 

|ή,η τέλεια ορθοπεδική του 
συμπεριφορά και τα 100% 

υλικά του, κατατάσσουν διε- 
ÏRGO NATURE BED στην πρώτη

ση： 15 έτη.



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ MA彐ΛΑΡΙ
Από φυσικό καουτσούκ
Ορθοπεδικό μαξιλάρι, επιστημονικά σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο για τέλεια υποστήριξη του αυχένα.

Τα φυσικά οικολογικά υλικά του χαι οι τρεις διαφορε- 
τιχές του πυκνότητες, καλύπτουν τις ανάγκες όλων 
των ατόμων για τη στήριξη του αυχένα χαι φροντίζουν 
για την τέλεια ξεκούραση κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Πετσέτα Frottee 100% βαμβακερή, καπιτονέ με αγνό 
παρθένο μαλλί 400gr/m2.

Φυσικό καουτσούκ με δυνατότητα επιλογής από τρεις 
διαφορετικές πυκνότητες, για την κάλυψη κάθε ανά
γκης.

Φερμουάρ για να βγαίνει το κάλυμμα χαι να πλένεται 
στο πλυντήριο.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ
Από μαλλί
Πετσέτα βαμβακερή Frottee 100%, χαπιτονέ με αγνό 
παρθένο μαλλί 400gr/m2.

Εσωτερικό από ειδικά επεξεργασμένο αγνό παρθένο 
μαλλί.

Φερμουάρ για να βγαίνει το πάλυμμα χαι να πλένεται 
στο πλυντήριο.



Παντόφλες COCO-MAT®
Μοναδικές παντόφλες από ελαστικό χοχοφοίνιχα, 
μαλλί χαι πετσέτα Frottee 100% βαμβακερή. Εξασφα
λίζουν πλήρη εξαεριαμό χαι ιδανικό περπάτημα.

Παπλώματα COCO-MAT®
Τα παπλώματα COCO-MAT, φτιαγμένα από αγνό 
παρθένο μαλλί χαι 100% βαμβακερό ύφασμα, προσφέ- 
ρονται αε πληθώρα σχεδίων.
Είναι ελαφρά χαι διατηρούν ιδανιχή θερμοκρασία.
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