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Ο κατάλογος 1997 της C0C0-/VM7· ξεκίνησε τον 
Ιούνιο του 1996 στην Ξάνθη, και τελείωσε τον 
Νοέμβριο του ίδιου έτους (ευτυχώς) στο Χαλάνδρι.

Οί φωτογραφίσεις έγιναν κυρίως επί τόπου, στο 
εργοστάσιο της Ξάνθης, και εν μέρει στο studio. 
Φωτογράφοι ο Λευτέρης Μιαούλης και η Κική 
Ντοβίνου.
Ευχαριστούμε:
*Τα παιδιά του εργοστασίου για την βοήθειά 
τους στην επί τόπου κατασκευή σκηνικών και 
φωτιστικών σωμάτων.
★Τους εργαζόμενους της εταιρείας για το 
modelling.
*Τον Νικήτα Μαρκόπουλο της COCO-MAT για 
την ενορχήστρωση.
★Τον Παναγιώτη Μακρή για την επιμέλεια παρ- 
γωγ^ς.
*Την Linhof, την Hasselblad και την Nikon για τις 
καλές μηχανές τους.
★Την Rodenstock για τους εκπληκτικούς φακούς 
π?ς.
*Την Kodak για το old time classic 6118, την Agfa 
για το εξαίρετο SRX 200.
*Τον Δημ. Τσουρουπλή για την παραχώρηση των 
εξαιρετικών τοπίων από την Θράκη στις σελίδες: 
1, 42-43, 140-141 και 144.

Οι φωτογραφίες σκαναριστηκαν στο Photo CD 
της Kodak από το εργαστήριο ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΗ του 
Κ. Κοντοτιρία.
Σελιδοποίηση, μακέττες ψηφιακή επεξεργασία 
εικόνων, κείμενα, διορθώσεις κ.λ,π. έγιναν από 
την Π. Μακρής & Ε. Μιαούλης Ο.Ε - Σοφ. Βενιζέ- 
λου 30, Χαλάνδρι, Τηλ: 6815112, 6800353 - και 
από την υπομονετική γραφίστρια Σμαρ. Πστσαβού 
και τον A Μιαούλη.
Φυσικά ευχαριστούμε την APPLE και την Power 
Computing για τους ακούραστους υπολογιστές 
τους.
Τα φίλμς έγιναν από την Graffiti ΕΠΕ στο Χαλάν
δρι. Χωρίς το προσωπικό ενδιαφέρον του Στέφα
νου, του Χρήστου και του Χάρη, ο κατάλογος 
αυτός δεν Θα είχε τελειώσει ποτέ.
Το μοντάζ έγινε στην GRAPH PRESS και το 
ΚΥΤΤΑΡΟ, η δε εκτύπωση στο πιεστήριο του 
Παναγ. Κόκκαλη (Τηλ: 5731461) στο Περιστέρι, 
τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Για την εκτύπωση αυτού του καταλόγου χρησιμο
ποιήθηκε οικολογικό χαρτί Αυτό είχε σαν αποτέ
λεσμα μικρή απώλεια ποιότητας, μεγάλο όμως 
όφελος από την πλευρά του παραδειγματισμού 
και της προσπάθειας ευαίσθητοποιησης όλων 
μας προς έναν τόσο ζωτικής σημασίας στόχο. 
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H χρήση φυσικών πρώτων νλών，η 
οικολογική τους επεξεργασία και η 

καθετοποίηση της παραγωγής，σννιστονν 
βασικά στοιχεία της ταυτότητας της 

COCO - MATy παράλληλα δε και βασικό 
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών της·

Στο σύγχρονο τμήμα έρευνας του εργοστασίου， 
ειδικοί χημικοί· στελέχη της εταιρείας· 

ερευνούν και δοκιμάζουν τα υλικά，πριν 
χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή παράλληλα 

με τον σχεδιασμό νέων οικολογικών 
προϊόντων.

Η καθετοποίηση της παραγωγής，πέραν της 
περιστολής τον κόστους，εξασφαλίζει στην εταιρεία， 

σταθερή ποιότητα και έγκαιρο ανεφοδιασμό των 
τμημάτων που παράγουν τα τελικά προϊόντα.

Ο ελαστικοποιημενος κοκοφοίνικας，το 
καπιτοναρισμενο με μάλλινη ή βαμβακερή βάτα 

ύφασμα και το φυσικό καουτσούκ, προϊόντα των επί 
μέρους τμημάτων της，αποτελούν βασικά υλικά στη 
παραγωγή των ανατομικών στρωμάτων και άλλων 

προϊόντων της，που ήδη καθιερώθηκαν στην 
εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά.

Εκεί που απαιτούνται ειδικές διαστάσεις，τα 
έμπειρα χέρια του προσωπικού έχουν το λόγο.



αηο τ

Υπερσύγχρονα 
νφαντονργικά 

μηχανήματα, στα χέρια 
έμπειρων χειριστών, 

συνεχιστών της ελληνικής 
παράδοσης στην 

υφαντουργία，παράγουν 
υφάσματα αρίστης 

ποιότητας και μεγάλης 
ποικιλίας σχεδίων και 

χρωμάτων. Έτσι δίνεται η 
δυνατότητα στην εταιρεία 

να ανταττοκρίνεται στις 
αυξημένες αισθητικά 

απαιτήσεις της 
ευρωπαϊκής αγοράς.



Η γραμμή παραγωγής ελαστικόν 
κοκοφοίνικα αποτελεσε την αφετηρία 

δημιουργίας της βιομηχανικής μονάδας 
στη σημερινή της μορφή. Παρά τις 
αρχικές δυσχέρειες, λόγω έλλειψης 

τεχνογνωσίας, σήμερα αποτελεί 
πρότυπο στον ευρωπαϊκό χώρο σε ότι 
αφορά στην ποιότητα του προϊόντος 

και στο κόστος παραγωγής.

Σύγχρονες μηχανές ελατηρίων，μοναδικές στον
ελληνικό χώρο, δίνουν τη δυνατότητα 

παραγωγής εξειδικενμενων και μεγάλης 
ποικιλίας στρωμάτων，ώστε να καλύπτονται 

όλες οι απαιτήσεις της αγοράς.



^Παρά την αυτοματοποίηση} σοβαρός 
παραμένει ο ρόλος των εργατικών χεριών σε 

ορισμένες φάσεις της παραγωγής. Η 
σνρραφή στρωμάτων με το χέρι είναι μια από 
αυτές. Για την COCO ■ ΜΑΤ，η εκπαίδευση 
και επιμόρφωση τον προσωπικού，ώστε να 
ανταποκρινεται στις ποικίλες ανάγκες της 

παραγωγής，αποτελούν αναπόσπαστο 
στοιχείο της εξελιγκτικής της πορείας.

Το γαζωτήριο? εξοπλισμένο με 
υπερσύγχρονες，αυτοματοποιημένες μηχανές 

και πλαισιωμένο με προσωπικό ανάλογης 
εκπαίδευσης, ανταποκρινεται πλήρως στο
ποιοτικό επίπεδο των τελικών, προϊόντων.

一



COCO-MAT@
S/eep o^v ^Λα^ιι^

Ta έτοιμα προϊόντα} μετά τη σνσκενασία τους 
μεταφερονται στους αποθηκευτικούς χώρους， 

όπου παραμένουν για όσο χρόνο χρειασθεί，κάτω 
cuto ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και 

υγρασίας.

Τα 20000 τ·μ· που καλύπτουν οι εγκαταστάσεις 
της εταιρείας，της δίνουν τη δυνατότητα 

αποθήκευσής μεγάλων ποσοτήτων πρώτων υλών 
και ετοίμων προϊόντων·



Οι χώροι αυτοί διαθέτουν 
την αναγκαία 

λειτουργικότητα και 
εξοπλισμό για άνετη και 
ασφαλή διακίνηση των 
προϊόντων，τη στιβασία 
και τελικά τη φόρτωσή 

τους στα μεταφορικά μέσα 
της εταιρείας με 

προορισμό τους τόπους 
κατανάλωσης.

Χάρη στη παραπάνω 
υποδομή (αποθηκευτικοί 

χώροι，μέσα μεταφοράς) η 
εταιρεία αντουτοκρίνεται 

άμεσα και
αποτελεσματικά στις 

απαιτήσεις των 
; πελατών της.
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Οι ίνες curó κοκοφοίνικα 
αποτελούν τη βασική πρώτη 

ύλη παραγωγής των 
στρωμάτων} που διαθέτει 

στην αγορά η COCO - ΜΑΤ.
Προέρχονται από το 

περίβλημα της καρύδας - τον 
καρπού του κοκοφοίνικα - η 
ιρνχα και ο χυμός της οποίας 

αποτελούν βασικό είδος 
διατροφής του πληθυσμού 

της Σρι - Λάνκα. 
Επιχειρώντας ένα 

παραλληλισμό με τα 
Ελληνικά δεδομένα，θα 

λέγαμε，ότι το δέντρο αυτό

έχει μια θέση στην 
οικονομία της Σρι - 

Λάνκα, ανάλογη με αυτή 
της ελιάς στην Ελληνική 

οικονομία.
Η COCO - ΜΑΤ， 

προκειμενον η ίδια να 
έχει τον ποιοτικό έλεγχο 
της πρώτης ύλης，ίδρυσε 

προ τετραετίας την 
COCO - ΜΑΤ 

COLOMBO SA" 
Άνθρωποι της εταιρείας 
αυτής，βαθείς γνώστες 

των συνθηκών 
καλλιέργειας και

απόδοσης του 
κοκοφοίνικα，επιλέγουν με 

σχολαστικότητα τις 
καταλληλότερες ποικιλίες 
από τις οποίες γίνεται η 
συγκομιδή της καρύδας·



Στη συνεχεία εκτίθενται στον 
ήλιο για στέγνωμα και 
κατόπιν διαχωρίζονται 
ανάλογα με το μήκος τους.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται 
με τη διαμόρφωση των ινών 
σε "Τριχιά”，μορφή με την 
οποία αποστελονται στο 
εργοστάσιο της Ξάνθης για 
να χρησιμοποιηθούν στην 
παραγωγική διαδικασία του 
στρώματος.

Η αρχική αυτή επεξεργασία της 
πρώτης ύλης γίνεται από επιδέξια 
χέρια γηγενών κατοίκων της Σρι - 

Λάνκα^ χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων ή χημικών ουσιών, με τον 
παραδοσιακό τρόπο που μόνο αυτοί 
γνωρίζουν·
Είναι συνεπώς ανταττόδεικτο ότι η 
ακολουθούμενη διαδικασία 
ανταποκρίνεται πλήρως στις 
σύγχρονες οικολογικές αντιλήψεις·

職.：

Ακολουθεί η 
ουτοφλοίωση 
(ξεφλονδισμα) 
και η
τοποθέτηση τον 
φλοιού y για 
αρκετό χρονικό 
διάστημα，σε 
φυσικές λίμνες 
με ημίγλνκο 
νερό για να 
αποκτήσουν οι 
ίνες την 
ουταραίτητη 
αντοχή.

___





ποιότητα τον τελικού 
προϊόντος，αφού από το 
σωστό ή μη προσανατολισμό 
των ινών, εξαρτάται 
αντίστοιχα η σωστή ή μη 
διαπλοκή τους σε 
στρωματική μορφή. Η 
COCO - ΜΑΤ, έχοντας 
επανδρώσει το παραγωγικό 
αυτό τμήμα με τεχνικούς 
curó τη Σρι - Λάνκα, πον 
γνωρίζουν τα μυστικά του 
κοκοφοίνικα，εξασφαλίζει 
προϊόντα άριστης ποιότητας.

Η παραγωγική διαδικασία，στις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις της 
COCO - ΜΑΤ στην Ξάνθη，αρχίζει 
από το ξετνλιγμα των ρολών τριχιάς 
του κοκοφοίνικα· Συνεχίζει με την 
προετοιμασία της πρώτης ύλης για 
την εισαγωγή της，με σταθερό ρυθμό， 
σε ειδικό κλίβανο, όπου 
αποστειρώνεται, ανοίγεται και 
μορφοποιείται σε λεπτό στρώμα. 
Κατά τη φάση αυτής της 
παραγωγικής διαδικασίας 
"παίζεται”，σε μεγάλο βαθμό，η



.λαστ ικος κοκοροιηκας για ρο^αοικα - ποιοτικά ατα



Ακολουθεί το 
σημαντικότερο 
στάδιο της 
παραγωγικής 
διαδικασίας，ο 
ψεκασμός των ινών 
με φυσικό 
καουτσούκ，ο οποίος 
προσδίδει 
ελαστικότητα στον 
κοκοφοίνικα

καθιστώντας τον ικανό να 
προσφέρει ορθοπεδική 
υποστήριξη στο ανθρώπινο 
σώμα.
Τελος9 τα "ρετάλια” που 
προκύπτουν κατά την κοπή των 
φύλλων τον κοκοφοίνικα στις 
επιθυμητές διαστάσεις， 
ανακνκλονμενα, 
χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή μιας σειράς από 
άλλα προϊόντα (φίλτρα, 
υποστρώματα μοκέτας κ.λ.π.).

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, 
καμμιά άλλη εταιρεία δεν 
προσφέρει στρώματα με 
ελαστικοποιημενο κοκοφοίνικα.



_________________
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Στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας στην Ξάνθη 

προστίθενται，σε αναλογία 
μόνο 4%y φυσικές πηκτικές 
ουσίες και σταθεροποιητές， 
για να προκΰψει το φυσικό 
καουτσούκ, με τη μοναδική 
ττεριεκτικότητα σε φυσικό 

χυμό 96%.

険

Το φυσικό ελαστικό ή καουτσούκ 
είναι ο χυμός του δένδρου ΕΒΕΑ， 

που φύεται μόνο σε τροπικές 
Χ(όρες.

Η συγκομιδή του χυμού αυτούς 
γίνεται από εξειδικευμενονς 

εργάτες，τους TAPPERS，όπως 
τοπικά ονομάζονται，κατά τρόπο 
ανάλογο με αυτόν της συλλογής 

ρντίνης στην Ελλάδα. Αφού 
συγκεντρωθεί ο χυμός σε ειδικούς 
χώρους^ καθαρίζεται από τυχόν 
μικροαντικείμενα (υπολείμματα 

φλοιού，φύλλα^ κ.λ.π.), 
συσκευάζεται σε βαρέλια και 
αποστελλεται στην Ελλάδα.

^ ί. 4. i i - -

* :-
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Το υλικό αυτό προσδίδει 
ελαστικότητα στις πρώτες ύλες που 

χρησιμοποιεί η εταιρεία, 
(κοκοφοίνικας，βαμβάκι，μαλλί， 

κ·λ·π·) καθιστώντας έτσι τα προϊόντα 
της μοναδικά.

Η μέθοδος TALALAY, που 
ακολουθεί η COCO ■ ΜΑΤ για την 
παραγωγή τον φυσικού καουτσούκ, 

αποτέλεσμα μακράς έρευνας και 
επίμονων προσπαθειών，σννιστά 
παγκόσμια αποκλειστικότητα.

Το όλο σύστημα και το KNOW
HOW τον εργοστασίου ανήκει στην
Τράπεζα πληροφοριών τον ομίλου 

COCO - ΜΑΤ. Η εταιρεία 
κατασκευής μηχανολογικού 

εξοπλισμού ΤΙΤΑΝΑΣ,

σε συνεργασία με οίκους τον 
εξωτερικόν, πέτυχε να αποκτήσει τις 

απαραίτητες γνώσεις και να τις 
κωδικοποιήσει δημιουργώντας ένα
σημαντικό κεφάλαιο για τον όμιλο 
και κατ} ειιέκταση την Ελληνική

βιομηχανία.









Κατά το πρώτο στάδιο το 
μαλλί “ανοίγεται”και 
καθαρίζεται από 
διάφορες προσμείξεις.
Οι προσμείξεις αυτές 
αποτελούν οικολογικό 
λίπασμα του οποίου η 
αξιοποίηση είναι στα 
μελλοντικά σχέδια της 
εταιρείας. Έτσι το μαλλί 
απαλλαγμένο curó ξένες 
ουσίες εισέρχεται στην 
πρώτη δεξαμενή νερού， 
θερμοκρασίας περί τους 
90° C και στη συνεχεία 
προωθείται σταδιακά σε

άλλες δεξαμενές，για να καταλήξει σε 
δεξαμενή με νερό σε φυσική θερμοκρασία^ 
όπου και ολοκληρώνεται το πλύσιμο. Στο 
μεταξύ έχει γίνει συγκράτηση της 
λανολίνης (λίπος των μαλλιών) ουσίας 
χρήσιμης σε άλλες εφαρμογές.

_________________
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Εκεί επεξεργάζεται κατά εντελώς 
οικολογικό τρόπο το μαλλί που 
χρησιμοποιεί στη παραγωγή των 
τελικών προϊόντων της·
Πρόκειται γιά μία διαδικασία που 
αρχίζει με την κουρά και 
συγκέντρωση του μαλλιού και 
περιλαμβάνει επιγραμματικά τα 
εξής στάδια :

Η προστασία του φυσικόν 
περιβάλλοντος και η 
χρησιμοποίηση φυσικών 
πρώτων και βοηθητικών 
υλών, αττοτελονν για την 
COCO - ΜΑΤ δύο 
απαράβατες αρχές. Για 
το λόγο αυτό η εταιρεία 
διατηρεί ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις στο 
Παρανεστι Δράμας και 
ειδικότερα στην τοποθεσία 
”Ηλιόλουστο”·



οτ ητ α



Μετά το πλύσιμο το μαλλί9 
χρεκάζεται με εκχύλισμα ειδικών 

βοτάνων (υγρό δρνός κ.λ.π.)9 
ώστε να καταστεί αντισκωριακό 
και στη συνέχεια εισάγεται για 

στεγνωμα σε ειδικά 
κατασκευασμένο φούρνο. Το 

στεγνωμένο πλέον μαλλί 
διοχετεύεται μέσω κυκλώνα στο 
τελικό στάδιο της παραγωγικής 
διαδικασίας και το φορμάρισμα 
σε μπάλες. Με τη μορφή αυτή το 

μαλλίμεταφερεται σε ειδικά 
αποστειρωμένη αίθουσα, όπου 

αρχίζει η διαδικασία τον

CARDING (ξασίματα) 
και η μορφοποίηση τον 

σε βάτα.
Σε αυτό το στάδιο 

παραγωγής έχουμε τη 
δυνατότητα κατασκευής 
διαφόρων τύπων βάτας. 
Η επιλογή του τύπον 

εξαρτάται από το τελικό 
προϊόν στα οποίο 

πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί (στρώμα 
-πάπλωμα ■ μαξιλάρια).
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Το βαμβάκι που χρησιμοποιεί η COCO ■ ΜΑΤ στην 
παραγωγή των προϊόντων της, είναι εξ ολοκλήρου 
ελληνικό. Παράγεται στην περιοχή της Θράκης， 
^άτω από την επίβλεψή της και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της, ώστε, η όλη διαδικασία, από τη 

σπορά μέχρι την εκκόκιση του να είναι οικολογική 
και να αποδίδει την επιθυμητή ποιότητα·
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Συγκεκριμένα, αφού επιλέγουν οι 
κατάλληλοι τόποι，γίνεται η σπορά curó 

αγρότες συνεργάτες της εταιρείας，σε 
τέτοια κλίμακα, ώστε να καλύπτονται 

αττοκλειστικά οι ανάγκες της. Η λίπανση 
γίνεται με φυσικά λιπάσματα, που κατά 

κανόνα αποτελούνται από ”φουσκιά” 
αιγοπροβάτων και βελανιδόχωμα· Η μείξη 
των δυο αυτών συστατικών^ που αφθονονν 
στη Θράκη, γίνεται κατά μια διαδικασία，η 

οποία，για να αποκτήσει το μείγμα τις

Η συλλογή του βαμβακιού γίνεται 
με το χέρι，ενώ για την εκκόκιση και 

το λανάρισμα που ακολουθεί, η 
εταιρεία μελετά ενεργειακές λύσεις, 

φιλικές τιρος το περιβάλλον. 
Τελικά το βαμβάκι μορφοποιείται σε 
βάτα για να καλύψει αποκλειστικά 
ανάγκες της εταιρείας στα διάφορα 
προϊόντα της (στρώματα，έπιπλα^ 

%·又.JT·) ·

επιθυμητές ιδιότητες，διαρκεί 
6 ■ 8 μήνες. Η εμπειρία λέει 

ότι η καλλιέργεια με τον 
τρόπο αντό，νιτολείττεται cuto 

πλευράς απόδοσης έναντι των 
χημικών λιπασμάτων κατά 

20- 30%. 
Εν τοϋτοις，η COCO - MAT 

στα πλαίσια της οικολογικής 
της φιλοσοφίας，επιλεγει 

συνειδητά τη μέθοδο αυτή και 
επικεντρώνει τις προσπάθειες 

της στη βελτίωση της·







Η COCO ■ ΜΑΤ ακολουθώντας την λογική 
της απεξάρτησης από τους ενρωπαίονς 
κατασκευαστές μηχανημάτων，κατόρθωσε， 
σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία 
INNOVATECK να κατασκευάσει 
μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που 
μετατρέπουν το ατσάλινο σύρμα σε πλαίσιο 
ελατηρίων με αυτόματο τρόπο και με 
προδιαγραφές ISO 9000.

Η ποιότητα του ελατηρίου 
στην COCO ■ ΜΑΤ είναι 
πολύ πιο προηγμένης 
τεχνολογίας και αντοχής 
από οποιαδήποτε άλλη 
που χρησιμοποιείται cuto 
ανταγωνιστές στη 
Γερμανία ή στη Σουηδία 
7tov θεωρείται η κατ} 
εξοχήν χώρα τον 
ατσαλιού.

Τα ανεξάρτητα ελατήρια 
είναι πάντα ντυμένα με 
100% βαμβακερό ύφασμα 

υψηλότατης αντοχής και η ποιότητά τους 
εγγνάται ένα υγιεινό και απολαυστικό 
ύπνο.

Η μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων 
ελατηρίων που παράγει η COCO - MATy 
δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή 
να ετιιλέξει διαφορετική ελαστικότητα και 
να αποκτήσει το στρώμα που ταιριάζει 
καλύτερα στις απαιτήσεις και τις 
ιδιομορφίες του σώματός τον.









Το ξύλο είναι ένα φυσικό προϊόν πον 
ταυτίζεται με την εμφάνιση τον 

ανθρώπου στη γη. Αυτό στάθηκε το 
προσφορότερο μέσο για να 

αντιμετωπίσει ο άνθρωπος τις πρώτες 
δύσκολες συνθήκες της ζωής τον από 
όυιοχρη διαμονής και άμυνας. Με την 
πάροδο τον χρόνον διενρννθηκαν οι 
χρήσεις τον και ο ρόλος τον υπήρξε 

σημαντικός στην εξέλιξη της 
ανθρωπότητας.

Σήμερα το ξύλο έχει αντικατασταθεί，σε 
μεγάλη μάλιστα έκταση，από άλλα 

υλικά. ’Ομως μερικές από τις ιδιότητες 
τον όπως η ελαστικότητα，η 

σκληρότητα, η αντοχή τον，το χρώμα 
και οι αποχρώσεις του το καθιστούν 
υλικό αναντικατάστατο σε πολλές 

Χβνοεις.



H COCO ■ ΜΑΤ，για λόγους αισθητικής， 
αλλά προ παντός，πιστή στη χρήση φυσικών 
υλικών, χρησιμοποιεί στην κατασκευή των 
επίπλων της μόνο ξύλο και μάλιστα από τα

mM
βουνά της Θράκης και της 

Μακεδονίας. Στο σύνολο σχεδόν 
των προϊόντων της χρησιμοποιείται 

οξνά，η υλοτόμηση της οποίας 
γίνεται με την επίβλειρη ειδικών 

δασικών υπαλλήλωνy με σύστημα 
^αι με βάση，ορισμένους κανόνες， 

ώστε να αποφεύγεται η 
ανεξέλεγκτη αποιρίλωση των 

δασών.

Η πρώτη επεξεργασία τον ξύλου 
αυτού δεν ακολουθεί ιδιαίτερη 

διαδικασία. Μετά την νλοτόμισή 
τον，τεμαχίζεται σε μεγάλα 

κυλινδρικά τεμάχια και 
μεταφερεται σε πρηστήρια, όπου 

κόβεται στις επιθυμητές διαστάσεις 
και μορφές (καδρόνια，κ.λ.π.). 

Ακολουθεί η ξήρανση για να είναι 
εύκολη η επεξεργασία του ξύλου 

και να διατηρηθεί η ποιότητά του· 
Με τη μορφή αυτή παραδίδεται 

στους έμπειρους τεχνίτες - 

συνεργάτες της COCO - MATy οι 
οποίοι με μεράκι και γούστο 

κατασκευάζουν τα έπιπλά της·
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Σήμερα η COCO-MAT είναι 
περιφανή γιά την νέα τεχνογνωσία 
που έφερε στο χώρο της ελληνικής 

στρωματοττοιΐας.
Η κατασκευή στρωμάτων μόνο 

cuto φυσικά υλικά (κοκοφοίνικα· 
καοντσοϋκ-βαμβάκι-μαλλί) ε/Vcu 

η βασική φιλοσοφία της·
Τα μοναδικά αυτά υλικά που 
χρησιμοποιούνται γιά την 
κατασκευή των στρωμάτων 
COCO-MAT καθώς και ο 

τελειοτάτον τύπου μηχανολογικός 
εξοπλισμός για την κατασκευή

Η συνεχής ερευνά γιά óyn καλύτερο 
στον vjrvOy έχει σαν αποτέλεσμα την 

κατασκευή ποικίλων τύπων στρωμάτων 
jiov μπορούν να καλύχρουν και τους 

πλέον απαιτητικούς.
Είναι τα μοναδικά στρώματα που το 

κάλυμμά τους έχει φερμουάρ γιά 
λειτουργικό σκοπό αλλά συγχρόνως γιά να 

είναι εύκολος και απλός ο έλεγχος των 
υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί γιά 

την κατασκευή τους.

ελατηρίων，δεν έχουν επιλεγεί για να 
εξασφαλίσουν τουν χαμηλότερο δυνατό κόστος 

αλλά την καλύτερη δυνατή ποιότητα.
Με γνώμονα την προστασία της υγείας και 
την άνεση κατά την διάρκεια τον ύπνον， 

η COCO-MAT χρησιμοποιεί υλικά 
αντιαλλεργικά συμβάλλοντας 

(υτοτελεοματικά στην :προστασία αυτών πον 
υποφέρουν από αλλεργικές παθήσεις·



Στρώματα σφιχτά δεμένα 
με την παράδοση και την 
σύγχρονη τεχνολογία που 

μόνο οι πεπειραμένοι 
τεχνικοί της COCO-MAT 

μπορούν να 
κατασκευάσουν.



απόλαυση στον ύπνο...

COCO-MAT@



1. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με αγνό παρ
θένο μαλλί, πυκνότητας 500 g r/m2.

2. Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 6 cm για τη δημιουρ
γία της μαλακής πλευράς του στρώματος.

3. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα, πάχους 
1cm και πυκνότητας 70 kgr/m3.

4. Φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 6 cm.

5. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα
πάχους 2 cm και πυκνότητας 80 kgr/m3.

6. Φύλλο φυσικού καουτσούκ,
ιάχους 2.5 cm για τη δημιουργία 

της σκληρής πλευράς του στρώ
ματος.

7. Φερμουάρ στις τρεις 
πλευρές του καλύμματος για 

να βγαίνει εύκολα και να καθα
ρίζεται με στεγνό καθάρισμα.

Πάχος στρώματος: 20 cm.
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va ko i μ οτε στ ύννε

1. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό, καπιτονέ με αγνό 
παρθένο μαλλί πυκνότητας 500 gr/m2.

2. Φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 6 cm, για 
τέλεια υποστήριξη του σώματος.

3. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα,
πάχους 5 cm και πυκνότητας 70 kgr/m3, για 

τον εξαερισμό του στρώματος.

4. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό 
καπιτονέ με λευκή βαμβακερή βάτα 

πυκνότητας 500 gr/m2.

5. Φερμουάρ στις τρείς πλευρές 
.του καλύμματος για να βγαίνει 

εύκολα και να καθαρίζεται με στεγνό 
καθάρισμα.

Πάχος στρώματος: 19 cm.
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υσικο καουτσούκ

1. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με αγνό παρθένο 
μαλλί πυκνότητας 500 gr/m2.

2. Φυσικό καουτσούκ πάχους 14 cm περίπου, με οπές 
για τον εξαερισμό του στρώματος και την τέλεια 

επαφή του με το σώμα ανάλογα με τις απαιτήσεις 
και τις ιδιομορφίες του καθενός.

} 3. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ 
με λευκή βαμβακερή βάτα πυκνότητας 
500 gr/m2.

4. Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του καλύμ
ματος για να βγαίνει εύκολα και να καθαρίζε
ται με στεγνό καθάρισμα.

Πάχος στρώματος: 15 cm.
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1. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό, καπιτονέ με αγνό παρ
θένο μαλλί πυκνότητας 500 gr/m2.

2. Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 4-4.5 cm για την από- 
οση της τέλειας ορθοπεδικής θέσης του σώματος.
Μαλακή πλευρά στρώματος.

3. Φυσικός ελαστικός κοκοφοίνικας, πάχους 10 cm. 
καί πυκνότητας 80 kgr/m3, για τέλειο εξαερισμό. 
Σκληρή πλευρά στρώματος.

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

καθάρισμα.

Πάχος στρώματος: 15 cm.
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1. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό ,καπιτονέ με αγνό παρ
θένο μαλλί πυκνότητας 500 g r/m2.:

2. Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5 cm για την 
απόδοση της τέλειας ορθοπεδικής θέσης του σώμα

τος. Μαλακή πλευρά στρώματος.

3. Φυσικός ελαστικός κοκοφοίνικας, πάχους 
10 cm καί πυκνότητας 80 kgr/m3 για τέλειο 
εξαερισμό. Σκληρή πλευρά στρώματος.

4.Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του καλύμ
ματος για να βγαίνει εύκολα και να καθαρί

ζεται με στεγνό καθάρισμα.

Πάχος στρώματος :13 cm.

瞧
ορθοπεδική υποστήριξη
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ελατηρίωο ανεξάρτητωτεχνολ

1 ■ Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με αγνό παρθένο μαλλί πυκνότη
τας 500 gr/m2.

2.Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5 cm για την εξασφάλιση της 
τέλειας ορθοπεδικής θέσης του σώματος.

3. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα πάχους 1.5 cm και πυκνό
τητας 70 kgr/m3 για τέλειο εξαερισμό·

4. Περιμετρικός ελαστικός κοκοφοίνικας πυκνό τητας 90 kgr/m3 
και πάχους 5 cm περίπου για την πλάγια προστασία του πλαισίου 
των ελατηρίων και ισχυροποίηση των άκρων του στρώματος.

5. Ανεξάρτητα ελατήρια (Pocket Springs) για την άριστη υπο
στήριξη του σώματος σε οποιαδήποτε θέση κατά τη διάρκεια 
του ύπνου.Αριθμός ελατηρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 289

6. Ύφασμα ζακάρ 100% 
βαμβακερή βάτα πυ

με λευκή

7.Φερμουάρ στις Ι"ρεις πλευρές του καλύμματος για 
να βγαίνει εύκολα κςιι να καθαρίζεται με στεγνό καθά
ρισμα.

Πάχος στρώματος: 21



συνδυασμός ελαστικού κοκοφοίνικα και



βαμβακερό, καπιτονέ με αγνό παρθένο μαλλί πυκνότη-

.Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα, πάχους 2 cm και πυκνότητας 
70 kgr/m3, για τέλειο εξαερισμό και δημιουργία μαλακότητας στο στρώμα.

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

4. Περιμετρικός ελαστικός κοκοφοίνικας πυκνότητας 90 kgr/m3 και 
πάχους 5 cm περίπου για την πλάγια προστασία του πλαισίου 

των ελατηρίων και ισχυροποίηση των άκρων του στρώματος.

5. Ανεξάρτητα ελατήρια (pocket springs) για την άριστη 
υποστήριξη του σώματος σε οποιαδήποτε θέση κατά 

την διάρκεια του ύπνου.
Αριθμός ελατηρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 289 τεμ.

6. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό, καπιτονέ με λευκή βαμ
βακερή βάτα πυκνότητας 500 gr/m2.

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

Πάχος στρώματος: 19 cm.
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νεξάρτητων ελατηρίων σε ουμφέρουοο τιμή
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關國

1. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό.

2. Αγνό παρθένο μαλλί 500 gr/m2.

3. Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5 cm για την εξασφάλιση 
της τέλειας ορθοπεδικής θέσης του σώματος.

4. Αφράτος φυσικός ελαστικός κοκοφοίνικας πάχους 2cm για 
τον εξαερισμό του στρώματος.

5. Περιμετρικός ελαστικός κοκοφοίνικας πυκνότητας 
90 Kg r/m3 και πάχους 5 cm περίπου, για την πλάγια προστα

σία του πλαισίου των ελατηρίων και την ισχυροποίηση των 
άκρων του στρώματος.

6. Ανεξάρτητα ελατήρια (Pocket Springs) για την άρι- 
τη υποστήριξη του σώματος σε οποιαδήποτε θέση 
κατά την διάρκεια του ύπνου. Αριθμός ελατηρίων 
ανά τετραγωνικό μέτρο 289 τεμ·.

7. Φερμουάρ

8. Χειροποίητη συρραφή στρώματος με παραδοσιακό τρόπο.

Πάχος στρώματος: 23 cm.
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1. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό, καπιτονέ με αγνό παρθένο μαλλί 
πυκνότητας 500 gr/m2.

2. Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5 cm για την απόδοση της 
τέλειας ορθοπεδικής θέσης του σώματος και τη δημιουργία μαλα· 
κής πλευράς.

3. Περιμετρικός ελαστικός κοκοφοίνικας πυκνότητας 90 kgr/m3 και 
πάχους 5 cm περίπου για την πλάγια προστασία του πλαισίου των 

ελατηρίων και ισχυροποίηση των άκρων του στρώματος.

4. Φυσικός ελαστικός κοκοφοίνικας, πάχους 1 cm και 
πυκνότητας 90 kgr/m3, για την προστασία του στρώμα

τος και των ελατηρίων.

/.o；

και να

5. Επιπλέον φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα,
πάχους 2 cm και πυκνότητας 70 kgr/m3, για τέλειο 
εξαερισμό και δημιουργία σκληρής πλευράς.

6. Ελατήρια από χάλυβα Super Elastic. Πάχος σύρ
ματος: 1.8 mm: Αριθμός ελατηρίων ανά τετραγωνικό 

μέτρο 168 τεμ.

Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του καλύμματος για να βγαίνει εύκολα 
και να καθαρί七εται με στεγνό καθάρισμα.

Πάχος στρώματος: 20 cm.



μαλακό οτρώμα
_____________ _____
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1. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό, καπιτονέ με αγνό παρθένο μαλλί, 
πυκνότητας 500gr/m2.

2. Φύλλο φυσικού καουτσούκ,πάχους 2.5 cm για την απόδοση της 
τέλειας ορθοπεδικής θέσης του σώματος.

3.Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα, πάχους 2.5 cm και 
πυκνότητας 80 kgr/m3, για την προστασία του στρώματος και των 
ελατηρίων.

4
4 Περιμετρικός ελαστικός κοκοφοίνικας πυκνότητας 90 kgr/m3 
και πάχους 5 cm περίπου, για την πλάγια προστασία του πλαισίου 
των ελατηρίων και ισχυροποίηση των άκρων του στρώματος.

5. Ελατήρια από χάλυβα Super Elastic.
Πάχος σύρματος 1.8 mm.
Αριθμός ελατηρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 168 τεμ.

6. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με λευκή 
βαμβακερή βάτα πυκνότητας 500 gr/m2.

7. Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του καλύμματος 
για να βγαίνει εύκολα και να καθαρίζεται με στε

γνό καθάρισμα.



η ποιότητα COCO-MAT
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1. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό, καπιτονέ από αγνό παρθένο μαλλί 
πυκνότητας 500 g r/m2.

2. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα πάχους 2 cm και πυκνότητας 
70 kg r/m3, για τέλειο εξαερισμό και δημιουργία μαλακότητας στο στρώμα.

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

4. Περιμετρικός ελαστικός κοκοφοίνικας πυκνότητας 90 kg r/m3 και 
πάχους 5 cm περίπου για την πλάγια προστασία του πλαισίου των

ελατηρίων και ισχυροποίηση των άκρων του στρώματος.

5. Ελατήρια από χάλυβα Bonnel. Πάχος σύρματος 2.3 mm. 
Αριθμός ελατηρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 104 τεμ.

6. Ύφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ, με λευκή 
βαμβακερή βάτα πυκνότητας 500 gr/m2.

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

καθάρισμα.

Τύπος στρώματος: Μέτριας σκληρότητας. 

Πάχος στρώματος: 19 cm.



χειροποίητο παραδοσιακό οτρώμο



2. Λευκή βαμβακερή βάτα πυκνότητος 500 gr/m2 
πάχους 3 cm περίπου.

3. Αφράτος φυσικός ελαστικός κοκοφοίνικας
πάχους 2 cm για την δημιουργία ανάλαφρης 
πλευράς.

4.Φυσικός ελαστικός κοκοφοίνικας
πάχους 6 cm και πυκνότητας 80 Kg r/m3 
για την ορθοπεδική υποστήριξη του 
σώματος και για τέλειο εξαερισμό.

5. Χειροποίητη συρραφή στρώμα- 
τος με παραδοσιακό τρόπο.

Τύπος στρώματος : μέτρια σκλη
ρότητα.

Πάχος στρώματος :14 cm.

圓

με την φιλοσοφία της COCO-ΜΑΤ
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1. Υφασμα 100% βαμβακερό.

2. Αγνό παρθένο μαλλί πυκνότητας 500 gr/m2, πάχους 3 cm.

3. Αφράτος φυσικός ελαστικός κοκοφοίνικας πάχους 2 cm 
για τέλειο εξαερισμό.

4. Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5 cm για την 
δημιουργία μαλακής αίσθησης κατά την διάρκεια του

3^ · '' υπνου.

5. Λευκή βαμβακερή βάτα πυκνότητας 
500 gr/m2, πάχους 3 cm περίπου.

%-- ,
Χειροποίητη ραφή στρώματος με παραδοσιακό

τρόπο.

Πάχος στρώματος: 16 cm.

___________

圓·
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3. Φυσικός ελαστικός κοκοφοίνικας πάχους 8 cm 
και πυκνότητας 80 g r/m3 για την ορθοπεδική 
;υποστήριξη του σώματος και για τέλειο εξαερι- 
;σμό.

4. Χειροποίητη συρραφή στρώ 
ματος με παραδοσιακό τρόπο.





οικολογικά υλικά

1. Πετσέτα Frottee 100% βαμβακερή, αντιαλλεργική, επε
ξεργασμένη με οικολογικό τρόπο.

2· Εσωτερικό κάλυμμα από 100% βαμβακερό trikot.

3. Φυσικό καουτσούκ, πάχους 10 cm, με οπές για 
τον εξαερισμό καιτην διαφοροποίηση της 

συμπεριφοράς του στρώματος, ανάλογα 
με τις απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες 
του κάθε σώματος.

4.Φερμουάρ περιμετρικά του 
καλύμματος για να βγαίνει εύκολα 

και να πλένεται στο πλυντήριο.

Τύπος στρώματος : μαλακό.

Πάχος στρώματος :10 cm.



epyo^ouiK^ ράσν\
H ERGO ■ BASE είναι μια 

εκπληκτική βάση που 
τοποθετείται κάτω από το 

στρώμα και δημιουργεί τέλειες 
συνθήκες ορθοπεδικού ύπνου 

ακόμη και χωρίς την 
χρησιμοποίηση στρώματος.



H ERGO · BASE υποδέχεται 
ισομετρικά το σώμα，προσφεροντας 

έναν απολύτως αθόρυβο και ορθοπεδικό 
ύπνο. Τα ξυλά οξυάς τα οποία είναι 

τοποθετημένα σε ειδικές 100% 
βαμβακερές θήκες που περιέχουν 

φυσικό ελαστικό κοκοφοίνικα και 
φυσικό καουτσούκ δημιουργούν 

ανεξάρτητη υποστήριξη στον κάθε 
σπόνδυλο ή άλλο μέρος του σώματος· 

Λειτουργούν σαν μια ευαίσθητη 
”ζυγαριά” που υποχωρεί στα σημεία 

που δέχεται πίεση ενώ υποστηρίζει τα 
υπόλοιπα μέλη του σώματος για να 
διατηρείται η σπονδυλική στήλη σε

ευθεία θέση.
Η ERGO ■ BASE αποτελεί μια ακόμα 
παγκόσμια επιτυχία τον ερευνητικόν 

τμήματος της COCO ■ ΜΑΤ και 
τοποθετεί την εταιρεία στην πρώτη 
θέση αναφορικά με τον σχεδίασμά 

πρωτοποριακών προϊόντων και 
ευελιξίας για την παραγωγή και 

εναλλαγή καινούργιων προϊόντων.
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H ERGO · BASE ανατρέπει όλα τα δεδομένα τον 
”σκληρού^ ύπνου και των παραδοσιακών μεθόδων 
κατασκευής στρωμάτων θέτοντας τις βάσεις για μια 
καινούργια λογική στον ύπνο· Η λογική αυτή λέει ότι 
κάθε σημείο του σώματος αγκαλιάζεται - υποστηρίζεται
με τέλειο τρόπο και η σπονδυλική στήλη παραμένει σε 
ευθεία Θέση. Όλες οι καμπύλες του σώματος ιδιαίτερα 
στον πλάγιο ύπνο καλύπτονται ojió την τελεία 
ελαστικότητα του ERGO - BASE.

Αξίζει να γνωρίζουμε ότι η βάση που υπάρχει κάτω από 
κάθε στρώμα παίζει σημαντικό ρόλο για την απόδοση 
τον στρώματος και σίγουρα η ERGO - BASE είναι ότι 
το καλύτερο υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Επαναστατικός συνδυασμός 
κρεββατιον και στρώματος σε ένα 

ενιαίο σύνολο που με πέντε διαφορετικές 
, πυκνότητες, προσφέρει 24 συνδυασμούς

εναλλακτικών λνσεων-στρωμάτων.

Ανάλογα με το βάρος, το ύψος και ιδιαίτερα τις προσωπικές 
απαιτήσεις και ιδιομορφίες του κάθε σώματος, το 

ERGO NATURE BED, προσαρμόζεται και καλύπτει τίς πλέον 
δύσκολες και ασυνήθιστες περιπτώσεις.

Αποτελείται απο ξύλινη βάση, η οποία είναι κατασκευασμένη με πολύ 
εξειδικενμενο τρόπο. Η βάση αυτή έχει τρία επίπεδα. Το μεσαίο 

ενισχύει την ελαστικότητα (spring effect) στην περιοχή της λεκάνης.
Οι 24 διαφορετικοί συνδυασμοί, ο επιστημονικός 

τον σχεδιασμός, η μεγάλη τον αντοχή, 
η τέλεια ορθοπεδική του 

συμπεριφορά και τά 100% 
φυσικά υλικά του, κατατάσσουν 

διεθνώς το ERGO NATURE

ÍBED στην κορυφή των ποιοτικών 

κρεββατοστρωμάτων.



I Sleep

H véa αντίληψη γιά το 
στρώμα και την 

κρεββατοκάμαρά σας.
Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε 
συνδυασμό με τα στρώματα 

και προσφέρουν μια 
διαφορετική αίσθηση κατά 

την διάρκεια τον ύπνον. 
Είναι άρρηκτα δεμένα με την 

φιλοσοφία του ύπνον στις 
Σκανόιναυϊκες χώρες. 

Κατασκευάζονται από φυσικό 
ελαστικό κοκοφοίνικα， 

φυσικό καουτσούκ, αγνό 
παρθένο μαλλί και βαμβάκι.

■·#

Ο συνδυασμός των 
υλικών αυτών έχει 
σαν αποτέλεσμα 
την δημιουργία 

μαλακών, σκληρών 
και μέτριων σε 

σκληρότητα 
νττερστρωμάτων.

84





Τα μωρά περισσότερο από τους ενήλικες έχουν ανάγκη ενός καλού 
και ορθοπεδικού στρώματος, αφού το σώμα τους βρίσκεται ακόμα 
υπό διαμόρφωση. Τα παιδικά στρώματα COCO-MAT, καθώς είναι 

κατασκευασμένα από φυσικά υλικά, δηλαδή από φυσικό 
καουτσούκ, φυσικό ελαστικό κοκοφοίνικα, βαμβάκι και αγνό 
παρθένο μαλλί, δεν πρόκειται να ερεθίσουν ποτέ το ευαίσθητο 

παιδικό δέρμα. Τι άλλο μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία σε ένα

1. Ύφασμα 100% βαμβα
κερό, καπιτονέ με λευκή 
βαμβακερή βάτα πυκνό
τητας 400 gr/m2.

2. Φύλλο φυσικού καου
τσούκ πάχους 2.5 cm για τη 
δυνατότητα επιλογής μαλακής 
πλευράς.

3. Φυσικός ελαστικός κοκοφοίνικας
πάχους 8 cm και πυκνότητας 65 kgr/m3 
για τη δυνστσηττα επιλογής σκληρής 
πλευράς.

4. Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του στρώμα
τος για να βγαίνει εύκολα και να καθαρίζεται με 
στεγνό καθάρισμα.



COCO-MAT
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1. Ύφασμα 100% βαμβακερό καπι- 
τονέ με λευκή βαμβακερή βάτα, 

πυκνότητας 400 gr/m2.

2. Φυσικός ελαστικός 
κοκοφοίνικας πάχους 
8 cm και πυκνότη

τας 65 kgr/m3.

3. Φερμουάρ 
στις τρείς 
πλευρές του 
στρώματος για 

να βγαίνει εύκολα και 
να καθαρίζεται με στεγνό καθά

ρισμα.



COCO-MAT
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1. Ύφασμα 100% βαμβακερό.

2. Βαμβακερή βάτα 
λευκή 400 gr/m2

3. Ελαστικός 
κοκοφοίνικας
και στις δύο 
πλευρές του 
στρώματος για 
τη δυνατότητα 
εξαερισμού και την 
αποφυγή υγρασίας.

.· ' -+
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4. Ελατήρια από χάλυβα 
Bonnel, πάχους 2.3 mm.

5. Φερμουάρ στις τρεις 
πλευρές του στρώματος για 
να βγαίνει εύκολα και να καθαρί 
ζεται με στεγνό καθάρισμα.



1 · Ύφασμα 100% βαμβα
κερό, καπιτονέ με 

λευκή βαμβακερή 
-! βάτα πυκνότητας 
'jm 400 gr/m2.

1 · Ύφασμα 100% βαμβα- 
κερό，καπιτονέ με λευκή βαμβα
κερή βάτα πυκνότητας 400 gr/m2

3. Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του στρώματος για να βγαίνει εύκολα και 
να καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα.
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Ενα κρεββάτι-λίκνο για το μωρό σας εύκολο στην χρήση τον και 
βολικό στην μετακίνηση του, με μικρό βάρος και όγκο. 

Είναι κατασκευασμένο από ξύλο πεύκον καί 100% βαμβακερό 
νφασμα.Τό στρωματάκι τον είναι από φυσικό ελαστικό 

κοκοφοίνικα.



ΟΙΚΟ

Οικολογικά ζωάκια σε 
διάφορα σχέδια, 

φτιαγμένα από 100% 
βαμβακερή πετσέτα 

Frottee και γεμισμένα 
με αγνό παρθένο 

μαλλί.
Οι αχώριστοι φίλοι 

των μωρών με 
ασφαλή σύνθεση 

χωρίς ίχνος χημικών 
και τοξικών ουσιών.

meem
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Εκτός cuto την λειτουργικότητα και την 
απλότητα η σταθερότητα της κατασκευής είναι 
ενα ακόμα στοιχείο που η COCO-MAT θεωρεί 

απαραίτητο για τον σχεδιασμό μιας 
κρεββατοκάμαρας.



Οι κρεββατοκάμαρες της 
COCO-MAT δεν σχεδιάστηκαν 
για να ικανοποιήσουν κάποια 

περιττή πολυτελεία, αλλά με τέτοιο 
τρόπο ώστε να προσφέρουν έναν 

άνετο και ήσυχο νπνο.
Το κερί που με το χέρι απλώνεται 

σε όλη την επιφάνεια της 
κρεββατοκάμαρας φροντίζει για 

την προστασία και την 
στιλπνότητα τον ξνλον. Οι βάσεις 

των κρεββατιών είναι 
κατασκευασμένες για να μην 

βουλιάζουν και επίσης γίνονται 
ανακλινόμενες ώστε να σηκώνεται 

το μέρος των ποδιών και της 
πλάτης σε επιθυμητές γωνίες.
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Για λάτρεις τον 
μοντέρνου σχεδιασμον. 
Κεφαλάρι που τονίζει 
την ξεχωριστή γραμμή 

και την γεωμετρική 
συμμετρία τον Χριστίνα. 
Προσφερεται σε διάφορα 

οικολογικά χρώματα. 
Περασμένη με κερί.





Χειροποίητη 
κρεββατοκάμαρα από 
μασίφ ξύλο οξνάς. 

Ανήκει στην κλασσική 
γραμμή και με το 

ιδιαίτερο ύφος που 
παρουσιάζει η 
κατασκευή της 

ζεσταίνει τον χώρο με 
ένα ξεχωριστό τρόπο.



___

κα χρωματισμένη, απλή



Το μοντέρνο country-style 
θέλει το κρεββάτι απλό， 
φιλικό και λειτουργικό.

Ο συνδυασμός των 
οικολογικών αποχρώσεων 

JTOV προσφερεται 
προσδίδει ένα χαρούμενο 
και ανάλαφρο στήσιμο 

δωματίου·

-



εξέλιξη στο χώρ



Με την επαναστατική κατασκευή του，το 
Supreme，ένα ουιίστευτα μαλακό στρώμα， 
μπορεί να προσφέρει ουτόλντα ορθοπεδικό
VJtVO.

Η τεχνολογία διπλόν επίπεδον ατσάλινων 
ελατηρίων，σε συνδυασμό με τα επιλεγμένα 
φυσικά υλικά που μόνο η COCO-MAT
χρησιμοποιεί，και η ειδική υποστήριξη της 
μέσης στη βάση τον κρεββατοστρώματος， 
εξασφαλίζει τέλειο
αποτέλεσμα.

Η οικονομική 
λύση για 
νιρηλή απόδο
ση και ποιότητα 
στον ύπνο.
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Κρεββατόστρωμα που 
προσφέρει ένα υγιεινό 
ορθοπεδικό ύπνο και 
σχεδιάστηκε για να 

καλύψει τις ελληνικές 
προδιαγραφές και 

απαιτήσεις.
Προσφερεται σε 

πολλούς συνδυασμούς 
σχεδίων και χρωμάτων.





ξεκονραστο ύπνο

Μοντέρνος σχεδιασμός 
κρεββατοστρώματος με ένα 
ξεχωριστό κεφαλάρι που 

διαφέρει και εντνττωσιάζει. 
Προσφερεται σε ηοικιλία 

υπερστρωμάτων. Το 
Νικόλαος

θεωρείται το αγαπημένο 
κρεββατόστρωμα στη 

γερμανική αγορά.

____
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Μια πανδαισία 
χρωμάτων που 

χαρίζει στα 
παιδιά

ευδιαθεσία, καλή 
προδιάθεση για 
θετική προς το 

περιβάλλον 
συμπεριφορά.
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ένα ξεχωριστό κομμάτι που





Μια μοντέρνα, 
λειτουργική και 

ποιοτική λύση για 
συνδυασμό καναπέ και 

κρεββατιον. Με μια 
κίνηση ο πανέμορφος 
καναπές μετατρεπεται 
σε τέλειο κρεββάτι που 

προσφέρει έ\αν 
ιδανικό ορθοπεδικό 

ύπνο. Συνδυάζεται με 
αρκετούς τύπους 

στρωμάτφν.

θα ait ο λ αϋ σ ε τ ε







Οικονομική λύση για 
σταθερό καναπέ και 

κρεββάτι. Σε λιγότερο 
αϊτό ένα λεπτό ο 
καναπές γίνεται 

κρεββάτι και προσφέρει 
έναν ευχάριστο ύπνο.

Προσφερεται με 
διαφορετικούς τύπους 

στρωμάτων.
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Το απολύτως 
οικολογικό 

ανάκλννόρο με 
τα μοναδικά 

ελαστικά υλικά 
που καλύπτουν 
τις απαιτήσεις 
και των πλέον 

δύσκολων 
πελατών. Ένας 

μοντέρνος 
σχεδιασμός με 
εργονομικές 

υποστηρίξεις για 
ένα απολαυστικό 

κάθισμα.

Ui
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Συρταριέρα 
κατασκευασμένη 
από μασίφ ξύλο 
οξυάς περασμένη 

με κερί.
Προσφερεται σε 

ποικιλία 
οικολογικών 
χρωμάτων.



Βάσεις στρομάτων εττενόεόνμένες με ύφασμα ζαχάρ 100% βαμβακερό χαττιτονε^ με λενχή 
βαμβακερή βάτα. Κατασκευάζονται από μασίφ ξύλο πεύκον με τις τραβέρσες ενωμένες σύμφωνα με 

τον παραδοσιακό τρόπο (μόρσο). Οι τάβλες είναι βιδωμένες ώστε να μην τρίζουν. 
Προσφερονται με διάφορους τντιονς Jtoôiwv curó ξύλο οξνάς·







COCO-MAT
S/eep ^\αίΐω^

«i

Παπλώματα COCO-MAT κατασκευασμένα cuto φυσικά 
υλικά Jiov έχουν εττεξεργασθείμε οικολογικό τρόπο.
Το ύφασμά τους είναι 100% βαμβακερό με ειδικές 
προδιαγραφές，πυκνό και απαλό στην επαφή τους με το 
σώμα，χωρίς να χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες για την 
επεξεργασία τους.

Το εσωτερικό υλικό των 
παπλωμάτων είναι από αγνό 
παρθένο μαλλί ειδικά 
επεξεργασμένο με παραδοσιακό 
τρόπο που υπερήφανα 
χρησιμοποιεί η COCO-MAT 
για όλες τις πρώτες ύλες της·
Ο υπερσύγχρονος 
μηχανολογικός εξοπλισμός 
δίνει την δυνατότητα επιλογής 
πολλών σχεδίων καθώς και του 
τελικόν φινιρίσματος.

Πανάλαφρα παπλώματα πού 
διατηρούν ιδανική θερμοκρασία， 
επιτρέποντας τη φυσική αναπνοή 
τον σώματος χωρίς να 
εγκλωβίζουν τον αέρα και να
παρακρατούν την υγρασία τον.

^_______________________













οι/ραρτας 
Βαρι]5ακβρές

Οικολογικές κουβέρτες 100% βαμβακερές 
που προσφερονται σε ποικιλία χρωμάτων 

και σχεδίων. Παράγονται σε διαστάσεις 
για μονά και διπλά κρεββάτια.
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Ορθοπεδικά μαξιλάρια^ 
σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν 
τον αυχένα και να καλύπτουν τις 
ανάγκες τον ανθρώπου ιδιαίτερα 

όταν το σώμα βρίσκεται στην 
πλάγια θέση.

Συνήθως από την ύπτια στην 
πλάγια θέση μετά κοινά μαξιλάρια 
πολλοί χρησιμοποιούν το χέρι τους 

κάτω από το μαξιλάρι ή το 
διπλώνουν, για va xalvtpovv την 

απόσταση που δημιουργείται 
μεταξύ τον αυχένα και τον ώμον. 

Τα ορθοπεδικά μαξιλάρια 
COCO-MATτιροσφέρονται σε 
διαφορετικούς συνδυασμούς 

πυκνότητας και vxpovç για την 
υποστήριξη τον αυχένα.
Το κάλυμμά τους είναι 

κατασκευασμένο από 100% 
βαμβακερή πετσέτα frottee και 
φέρει φερμουάρ για να βγαίνει 

εύκολα και να πλένεται στο 
πλυντήριο.



Μαξιλάρια ύπνον σε 
διάφορα σχέδια και 
διαστάσεις που το 

εσωτερικό τους γέμισμα 
είναι από ειδικά 

επεξεργασμένο αγνό 
παρθένο μαλλί.

Το εξωτερικό τους 
κάλυμμα είναι 

κατασκευασμένο από 
πετσέτα 100% βαμβακερή 

frottee，καπιτονε. ^

中：

—

气



Μαξιλάρια φτιαγμένα^ το 
εσωτερικό τους cuto αγνό 

παρθένο μαλλί και το 
κάλυμμά τους curó λινό 

ύφασμα σε γήινα χρώματα.
Προσφερονται σε 

διαφορετικά σχέδια με 
κουμπιά κομμένα από 
επεξεργασμένο φλοιό 

καρύδας.







Μαξιλάρια τετράγωνα, 
κυλινδρικά σε διάφορες 

διαστάσεις. Μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων，από ύφασμα ζακάρ 

100% βαμβακερό，για την 
διακόσμηοη κάθε χώρον. Το 

κάλυμμά τους φέρει φερμουάρ ή 
κουμπιά για να βγαίνει εύκολα 

και να καθαρίζεται.
Το εσωτερικό τους υλικό είναι 

από αγνό παρθένο μαλλί.

鬌

Ο



Καλαάι

Μοναδικές παντόφλες από ελαστικό 
κοκοφοίνικα με μαλλί και πετσέτα frottee 100% 

βαμβακερή. Εξασφαλίζουν πλήρη εξαερισμό，δεν 
δημιουργούν δυσάρεστες οσμές και προσφέρουν 
ένα απαλό και ιδανικό περπάτημα στο χώρο τον 

σπιτιού σας.

Καλάθι για την αποθήκευση διαφόρων 
αντικειμένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

γιο. την συγκέντρωση ρούχων πον πρόκειται να 
ττλνθονν. Κατασκευασμένο ojió ξύλο πεύκον και 

βαμβακερό ύφασμα.
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IAT ΧΑΛΚΙΔΑ: ΧΑΙΝΑ 55, 
ΤΗΛ: (0221) 89905-6

ΠΑΤΡΑ: ΓΟΥΝΑΡΗ 13, 
ΤΗΛ: (061) 622621

ΑΘΗΝΑ
Λ. ΙΩΝΙΑΣ 258,11144 ΠΑΤΗΣΙΑ 
(Ηλ. σταθμός Αγ. Ελευθερίου), 

ΤΗΛ. 2019147-2020384- 
2010016-2019160,

FAX: 2012131

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 66, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 
ΤΗΛ: 8042255-8031463, 

FAX: 8032984
COCO-MA

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: AMZIMMERPLATZ 3, 
35452 HEUTCHELHEIM 
TEL: 49-64196213 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: BRINKSTRAAT 7Α, 
7551 CB, HENGELO,
TEL: 06-53144894 
ΣΟΥΗΔΈ: S-27143 YSTAD,
TEL: 46-41118525 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: PUSKALANTIE 2SF, 
66300 JU RVA,
TEL: 358-613631920

ΞΑΙ三ΑΝΘΗ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ 22, ΤΗΛ: (0541) 28528



ΣΕΡΡΕΣ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 102, 
ΤΗΛ.(0321)46777

ΛΑΡΙΣΑ:
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 104, 

ΤΗΛ: (041) 235333

ΜΜΗΗΚΙ

—jzWWm

ΛΑΜΙΑ: ΟΘΩΝΟΣ 16, 
ΤΗΛ: (0231) 23228

ΚΑΒΑΛΑ: ΤΕΝΕΔΟΥ 112, 
ΤΗΛ: (051) 224361

ΔΡΑΜΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑ
ΣΕΩΣ 17, (0521)25464

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟ- 
ΛΕΩΣ 22 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΤΗΛ: (031) 458338
ΡΟΔΟΣ: ΚΑΝΑΔΑ 19, 

ΤΗΛ.(0241)30570



Αγαήάτε τη φύση. Εμείς οι 
άνθρωποι, τη χρειαζόμαστε 
’ περισσότερο αττ, όσο μας 

χρειάζεται η ίδια. Οι 
αρχαίοι Έλληνες δίδαξαν 

στην ανθρωπότητα τον 
πολιτισμό και τις επιστήμες. 
J Οι νεότεροι Έλληνες ας 

διδάξουμε σγην 
ανθρωπότητα τ(ς ονγχρονες 
μεθόδους προστασίας τον 

^ φυσικού πλούτον.





RESPECTING TREES WITH CORN PAPER

printed on MAIS CARTA CARTIERA 
FAVINTS ecological chlorine-free paper 
ECOFAV INI-LINE PAPER

ELEMENTAL
CHLORINE

FREE
GUARANTEED

m

COTTAGE 
25% Cotton

H CXM：0-MAT συμβάλλει στην προστασία ίων δασών, χρησιμοποιώντας για τον κατά' 
λογο αυτό οικολογικά χαρτιά. Οι εσωτερικές σελίδες είναι από χαρτί κατασκευασμένο 

από καλαμπόκι，το δε εξώφυλλο από χαρτί με 25% περιεκτικότητα σε βαμβάκι.
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