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Φίλε καταναλωτή,
Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, για το ότι κρατάς και ξεφυλλίζεις 
τον κατάλογο της εταιρίας μας. Το γεγονός αυτό από μόνο του 
αποτελεί για μας επιβράβευση της καθημερινής μας προσπά
θειας. Είναι επίσης ένα σοβαρό κίνητρο για την παραγωγή ποιοτι
κών προϊόντων. Εμείς οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Ξάνθης 
πιστεύουμε ότι ο κατάλογος αυτός θα σε διευκολύνει να κάνεις 
την καλύτερη δυνατή επιλογή για τις ανάγκες σου.
Το λέμε αυτό επειδή πιστεύουμε ότι τα προϊόντα της COCO-MAT 

είναι τα καλύτερα της αγοράς.Είμαστε άλλωστε οι πιο αρμόδιοι 
να το βεβαιώσουμε αφού εμείς οι ίδιοι χειριζόμαστε τα σύγχρονα 
μέσα παραγωγής της εταιρίας και από τα δικά μας χέρια περνούν 

τα φυσικά υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή κάθε 
προϊόντος.
Παρ’ όλα αυτά, επειδή επιδιώκουμε πάντα το τέλειο, (αλλά δεν θα 
μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και το αλάθητο) ζητήσαμε να 
συμπεριληφθεί στις τελευταίες σελίδες του καταλόγου αυτού, ένα 

ειδικό έντυπο, στο οποίο μπορείς να διατυπώσεις υποδείξεις, 
παράπονα, ιδέες ή ότι άλλο θα μπορούσε να συμβάλλει στην 
παραπέρα βελτίωση των προϊόντων της εταιρίας μας.
Η συμβολή σου στη συνεχή προσπάθεια που καταβάλουμε θα 
ήταν για μας πολύτιμη.

οι εργαζόμενοι της COCO-MAT



Οταν ολοι οι κατασκευαστές στρωμάτων 
αντί για φυσικό καουτσούκ χρησιμοποιούν αφρο
λέξ ή συνθετικό latex,η αντί για φυσικό ελαστικό 
κοκοφοίνικα διάφορους κετσέδες η κοκοφοίνικα 
μη ελαστικό, βελονιασμένο πάνω σε νάυλον,η 
COCO-MAT επιμένει ατά φυσικά υλικά και πάνω 
απ’ολα στο περιμετρικό φερμουάρ.Η πλήρης 
καθετοποίηση τής COCO-MAT επιτρέπει την 
χρησιμοποίηση άριστων πρώτων υλών και την 

πώληση προϊόντων σε απίστευτα χαμηλές
τιμές.

Η ，
COCO-MAT διαθέ
τει τίς πιο ανταγωνιστικές 
τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επειδή ειλικρινά νοιώθουμε μεγάλη 
υποχρέωση στόν καταναλωτή και την πατρίδα 
μας εκφράζουμε έμπρακτα τις ευχαριστίες μας 
προσφέροντας:
1 ον.Εκπτωση 20% σε όλους τους κατοίκους των 
ακριτικών νησιών μας
(Σαμοθράκη,Λήμνος,Αγ.Ευστράτιος,Λέσβος,Χίος 
Ψαρά,Σάμος,Φούρνοι,Ικαρία,Αστυπάλαια,Πάτ- 
μος,Νίσυρος,Τήλος,Χάλκη,Σύμη,Λερός,Κάλυ
μνος,Ψέριμος,Καστελόριζο,Γ αύδος )Γιά τις οικο- 
νοιμικά ανεπτυγμένες Ρόδο και Κώ η έκπτωση 
ανέρχεται στο 10%.
2ον.Εκπτωσπ 20% σε ατομα με ειδικά προσόντα 
που εσφαλμένα αποκαλούνται άτομα με ειδικές 
ανάγκες.
3ον.Εκπτωσίχ 10% σε πολύτεκνες οικογένειες.



εγγύηση,δελτία 176-180

Οι τιμές που αναγράφονται στον κατάλογο συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ .Η 
COCO-MAT διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση.Η εταιρία δεν ευθύνεται για πιθανά τυπογραφικά λάθη·



Διακρίσεις
ΒραβεΓα

ποκρίνεται έστω και στο ελάχιστο στην πραγματικό

τητα! Για την COCO-MAT η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτε

λεί πρωταρχικό στοχο! Η οικολογική της συνείδηση επιβεβαιώνεται από τις

τιμητικές διακρίσεις που της έχουν γίνει από διάφορους επίσημους

φορείς, όπως ιο Υπουργείο Ανάπτυξης ( 1995) για ης φιλικές προς το

περιβάλλον μεθόδους που εφαρμόζει

ΠολλοίΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
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εκμεταλλευόμενοι την 

ολοένα αυξανόμενη τάση 

χρησιμοποίησης οικολογι- 

κών προϊόντων από το 

καταναλωτικό κοινό, σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη 

νομικού κενού, βαπτίζουν 

τα προϊόντα τους "οικολο

γικά”， χωρίς αυτό να αντα-



ίο ΕΒΗΑ ( 1997) 

γιατί τα προϊόντα 

της καιασκευά 

ζονται ·αποκλει- 

οτικά από
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φυοικά

υλικά και το ίδρυμα HENRY FORD (1996) για ιην ερευνά και ανάπτυξη στις

υπηρεσίες αειφορίας Το 1995 για 

πρώτη φορά οτην ιοιορία της η Ελλάδα 

έγινε LEADER οτην Ευρωπαϊκή 

Ενωοη για προδιαγραφή προϊό

ντος αναφορικά με το ECO- 

LABEL Η αίιηοη της COCO-

MAT σπς Βρυξέλλες μαζί με ín 

..乂'.~ τεχνογνωσία και πλήρη 

ρίξη ιης πρότασης εδωοαν 

στην πατρίδα μας ín μεγάλη αυιή 

πμή και διάκριοη.



νειαί οιην πραγμαπκόιηια επινοήθηκε

Δεν είναι enfonç τυχαίο：' που 

το πανέπιοΐήμισ ίου 

"Cambridge ( Business '& the 

Environment Programme For 

[Industry}· θεωρεί οε παγκοοΜία 

κλίμακα την GQCOMAT, ως 

:την εταιρεία με ίο υψη入όκρο 

ETHICAL VALUE, Επειδή : συμ 

^ βαίνει οε παγκόομιά κλίμακα 

I'πολλά προϊόντα να πρ:οβάλλσ: 

viαι οαν προϊόντα άραστης 

ποιότητας ή έστω - óu έχουν 

όποιες ουγκεκριμενες ιδιότη

τες, xcopfç αυτό να ανιαπΌκρί- 

και καθιερώθηκε ενα διεθνές ηρσ

τύπο διαοφάλιοης της ποιότητας ίο ISO 9000. 

Το πρότυπο αυιό εχει αίοβεί ισ 

αοφαΛεοιερο μεοο. οτα χέρια 

ίου καιαναΛωιή, για να ελεγχεί 

την "ποιότητα ίου προϊόντος 

που αγοράζει

Η COGOMAT είναι η μοναδική 

οιρωμαιοποιία οε όλη την 

Ευρώπη που κατέχει ίο ntoionoirv 

ιικό αυτό και μάλιοια



v'w.‘ ISO ÍMMHt 1.2.IJ.4 二关

είναι κάτοχος του ISO 9001 

που」αφορά το σωοιό οχεδια 

■ο.μό· ίων παραγόμενων ηροΐά 

:viων. Επομένως η COCO-ΜΑΤ 

δεν υπόοχεται ποιότητα αλλά- 

ιην αποδεικνύε.ι κατά τον 

'πανηγυρικοιερο 

ιρόπο.厂 ta αυιό 

άΛλωοιε το . 

σιρώμα ίο 199.6 

καιελαβε: m _ 

δεύτερη θεοη 

oio' διαγώνιομό 

ποιόιητας του 

Υπουργείου 

Ανάπτυξης πίοω

από τα τηλεΓΗκοίνωνιακά υλικά και τα φάρμακα που μοιράστηκαν ιην 

πρώτη θεοη. Η GOCO-MAT λοιπόν βραβεύτηκε, αφού ανόδειξε ίο οιρώμα 

ως προϊόν ποιόιηιας, ΐη στιγμή που &0Ç πριν λ〔γα χρόνια θεωρείτο παρελ

κόμενο του κρεβαηού Με την υψηλή τεχνολογία της για ιον κλάδο που 

δρασιηρωποιείται και την εοιίαοη ίων προσπαθειών της οιην παραγωγή 

προϊόντων που πρ'οφυλάσοουν την υγεία ίων καταναλωτών,, απεσπαοε .τα 

οημανιική αυτή δίάκριοη.

Εισι ήρθε μια πρόσθετη επιβεβαίωση ιης ποιοτικής ανωτερότητας ίων 

προϊόντων της
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Το εργοοιάοο της COCO-MAT omv βιομηχανική περιοχή 三άνθης, αποΐελε〔τ:αι_ από 7 
κτίρια που καταλαμβάνουν 25,000τ.μ. σιεγαομενου χώρου. Στη μονάδα αυτή 门αράγειαι 
ο ελαοηκός κοκοφοινικας το φυοικό καουτσούκ, οι μάλλινες και βαμβακερές βάτες 
ία διάφορα υφάσματα τα ελατήρια και οι λοιπές πρώτες ύλες. Αποιελείται από ία 
εζής κύρια τμήματα: το τμήμα καιαοκευής στρωμάτων, ίο επϋΊλοποιε〔ο, ίο τμήμα παρα 
γωγής λευκών ειδών, το ιμπμα έρευνας και οχεδιαομού, ίο χημείο, το τμήμα εφαρμο- 
γών νέας τεχνολογίας, ίο τμήμα ουοκευαοίας και αποοΐολής, το μηχανουργείο, τις 
αποθήκες και τις διοικητικές υππρεοίες. Ολοι οι χώροι είναι vsókuoïol απολύτως 
καθαροί και φιλικοί προς τον εργαζόμενο, Σημαντικότερο όμως από τις εγκαιασιά 
οεις και τον προηγμένο μηχανολογικό εξοηλιομό (π μονάδα φυοικού καουιοούκ 
ε〔ναι μοναδική οιην Ευρώπη), είναι ότι το τεράοιιο αυτό ουγκρόιημα παράγει 
ΜΗΔΕΝ απορρίμαια cpYOoiaoLO



Στο εργοοιάοιο της 三άνθης απαοχολούνιαί περίπου 200 άτομα Πολική ιης εται

ρίας είναι η ενδυνάμωοη της περιοχής και η ιόνωοη της τοπικής οικονομίας, Ένα

μεγάλο μέρος των εργαζόμενων είναι παλλίνοοτούντες Πόντιοι, οιους οποίους η

COCO ΜΑΤ προοφέρει οοβαρες ευκαιρίες για τον εγκλιμαΐίομό τους οιη χώρα

Εκτός από τους άνετους και αοφαλεοιαιους χώρους εργασίας τους προοφερεται

δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη και εκμάθηοπ ιπς γλώοοας.

Επίοης η COCOMAT τολμά να απαοχολε〔 γυναίκες οε ποοοοιό πάνω cnó 68% ίου

εργατικού της δυναμικού, οιηρίζονιας ειοι την ελληνική οικογένεια οε αντίθεοη με

ποΛΛες εταιρίες που δεν θέλουν ιις γυναίκες-μηιερες γιαιι η εγκυμοούνη οιοιχίζει

ακριβά Ανάμεοα οιους εργαζόμενους βρίοκονιαι όιομα με ειδικά προοόνια που



εσφαλμένα αποκαλούνται άτομα με ειδικες ανά

γκες (απαοχολούντοα ήδη 6 άτομα με ειδικά προ 

οόνια και ούνιομα θα εργάζονται άλλα 25 οε eva 

νεο εργοοιάσιο που θα κατασκευάζει οικολογικά 

φωποιικά Ένα έργο με παγκόομια μοναδικότητα), 

Στην παραγωγική διαδικαοία εκτός από τον ούγ- 

χρονο μηχανολογικό εξοπλιομό, χρηοιμοποιούνται 

παραδοοιακες τεχνικές που είναι άρρηκτα δεμένες 

με την χειροποίητη καιαοκευή



της, κατόρθωσε να Θψαρμόσθί την ιδβ-

ολογία της γύρω από τη χρήση οικολογικών υλικών (εκτός από τα στρώματα, όπου κατβί-

xe και κατέχει τα πρωτεία) και oe μια ολόκληρη σειρά προϊόντων ύπνου και σπιτιού. Τα

προϊόντα αυτά της COCO-MAT διαμόρφωσαν μία νέα αισθητική και μία νέα τάση

στην αγορά.Πράγματι τα φυσικά υλικά, όπως το συμπαγές ξύλο, το λινό, το βαμ

βάκι κ.λ.π., βρήκαν τη θέση που τους αξίζει και άρχισαν επιτέλους να εκτοπίζουν

Η COCO-MAT oe λιγότερο

από 10 χρόνια μΘτά την ίδρυσή

Û^Û



τη、、γυαλιστ€ρή" τεχνητή ξυλεία. Η COCO-MAT πρωτοπόρος στον τομέα αυτό 

συνβχίζΘΐ να ερευνά, να σχβδιόζει και να κατασκβυάζβι έπιπλα απλά και αναγκαία 

για το σύγχρονο σπίτι, αξιοποιώντας την πολύχρονη neipa και το μβράκι ειδικευμένων 

επιπλοποιών. Η COCO-MAT χρησιμοποιβί για τα έπιπλό της κατά το μεγαλύτερο ποσοστό 

ελληνική οξιά. Τα προϊόντα χαρακτηρίζονται συνολικά από απλότητα, λ€ΐτουργικότητα, 

έξυπνη σχβδίαση και συμβατότητα με τους πβρισσότερους τρόπους διακόσμησης των

σημβρινών σπιτιών.
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• O Νομάρχης Ξάνθης
• H ÍXMX)-MA1
• Ο 4/γεΛος Παυλακάκης
• Ο Κώστας Γκατσιούδης
• Η ομάδα μπάσκετ 'ΑΣΠΙΣ CXHX>- ΜΑΤ"

σσς περιμένουν στην εθελοντική αιμοδοσία, 
για μια πιο ανθρώπινη ζωή

ιίΆπηοΐίοΧ"

[ö)Ö®QD

Η εταιρία èxei να βπιδείξβι αξιόλογη κοινωνική και πατριωτική ευαισθησία. Ετσι:
-συμπαραστάθηκε έμπρακτα στους πλυμμηροπαθείς της Πάτρας και της 三άνθης, 
παραχωρώντας δωρεάν κρββάτια, στρώματα κ.λ.π.
-èxei οργανώσβι και ενθαρρύνει, με κάθβ τρόπο, τη χορήγηση αίματος από το 
προσωπικό της, μία φορά το χρόνο.
-παρέχει δωρεάν οδοντιατρική nep旧αλψη στο προσωπικό της.
-èxei οργανώσει βκστρατεία κατά του καπνίσματος στο προσωπικό, παρέχοντας 
βπιδότηση σε όσους το κατορθώνουν.
-στηρίζει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, την προσπάθθία των διακεκριμένων Θρα-



κιωτών αθλητών, Παυλακάκη, Γκατσιούδη και Μπουγιουκλού. Να τι είπαν οι αθλητέςαυ- 
τοί,για τα προϊόντα της COCO-MAT:
Αγγελος Παυλακάκης ( πρωταθλητής Ευρώπης στους δρόμους ταχύτητας): ''πώς να 

μην είμαι ο πιο γρήγορος λ€υκός στον κόσμο,αφού η προπόνηση που κάνω είναι εξα- 
ντλητική, η διατροφή μου προσεγμένη, ο ύπνος μου χορταστικός και απολαυστικός. 
Ευχαριστώ την COCO-MAT που κατασκΘύασβ ειδικά για μένα, το τέλ€；ιο κρεβάτι Διόνυ
σος και το εκπληκτικό στρώμα Ολυμπος."

Κώστας Γκατσιούδης ( τρίτος παγκόσμιος πρωταθλητής στο ακόντιο): ''τελικά εμείς οι 
Θρακιώτες, e¡Te πετάμβ ακόντιο, eiTe τρέχουμε 100 μέτρα, είτβ κατασκευάζουμβ 
στρώματα, πάντα σε πρωτιές στοχεύουμβ. Κοιμάμαι σβ στρώμα Πυθαγόρας, Θπβιδή 
το σώμα μου, λόγω σκληρής καταπόνησης, éxei ανάγκη από τέλεια υποστήριξη."

Αλέξανδρος Μπουγιουκλού (ορειβάτης από τους λίγους που έχουν κατακτήσει 
τόσες κορυφές): ''αν τα βράδια στα Ιμαλάια ξβκουραζόμουν πάνω στο COCO-MAT 
που έχω στο σπίτι μου, θα είχα κατακτήσει και το EPepeoT."





Ενα από τα βασικά υλικά πού 

χρησιμοποεί η Coco-Mat στην κατα- 

σκβυή των προϊόντων της eivai ο ελα- 

στικός κοκοφοίνικας.Τό υλικό αυτό 

παράγβται από τίς ¡νβς που περιβάλ- 

λουν τόν καρπό της γνωστής oe 

όλους μας τροπικής καρύδας, η 

ψύχα και ο χυμός της οποίας αποτε

λούν βασικό Θίδος διατροφής στηΣρι-

Λάνκα.

Πά να εξασφαλίσει την ομαλή ροή, 

αλλά και την ποιότητα του υλικού 

αυτου η βταιρία ίδρυσε στην Σρί- 

Λάνκα τό 1991 την COCO-MAT 

COLOMBO SA, σε άμβση φυσικά 

συνβργασία pe τούς ντόπιους οι 

οποίοι έχουν μακραίωνη σχέση και 

γνώση της καλλιέργβιας του δένδρου 

και της επεξεργασίας του καρπούτου.

Η διαδικασία αυτή γίνβται μβ 

evav τρόπο πού πιο οικολογικός δβν 

γίνεται! Τά δένδρα καλλιεργούνται oe 

φυτείβς,για να μην καταστρέφονται τα 

δάση. Η επεξεργασία γίνεται μέ τά 

χέρια και μβ την βοήθεια του vepoü, 

του αέρα του ήλιου και κάποιων 

απλοϋστατων μηχανικών βοηθημάτων,





Η τριχιά αυτή βίναι και τό τελικό 

προϊόν που φθάνβι στό εργοστάσιο 

της Coco-Mat στην 三άνθη. Στό σύγ

χρονο (και μοναδικό στην Ελλάδα) 

εργοστάσιο παρόγβται σέ βιδικά μηχα

νήματα τό φύλλο κοκοφοίνικα τό οποίο 

κατόπιν eÀaoTiKonoieiTCii μβ φυσικό 

καουτσούκ. Τό τελικό προϊόν éxei απα- 

ράμιλλη συμπΘριφορό! Είναι θλαστικό 

και σκληρό οσο npénei ωστβ να στηρi- 

ζβι το ανθρώπινο σώμα ορθοπεδικά. 

Διακρίνεται από ασύγκριτη μακροζωία, 

βιναι απόλυτα φυσικό (χωρίς ίχνος 

χημικού προσθέτου, χρώματος, συντη

ρητικό κλπ) άριστα μονωτικό, βξαβρι- 

ζόμενο φυσικά ,ανθβκτικό στό vepó, 

κλπ κλπ.

Η Coco-Mat eivai και η μόνη 

GTaipeia πού θλέγχει αυτή η ίδια τον 

κοκοφοίνικα από την φάση του φυτού 

έως και τό τελικό προϊόν στό στρώμα. 

Είναι λοιπόν σε θέση να γνωρίζει τήν 

ποιότητα του υλικού που προσφέρβι.



Το φυσικό θλαστικό (καουτούκ) eivai ο επεξεργασμένος χυμός του δένδρου ΕΒΕΑ, που

φύβται οτις τροπικές χώρες.

Η συγκομιδή του χυμού γίνεται (με τρόπο ανάλογο αυτού της συλλογής της ρητίνης στην 

Ελλάδα) απο βξβιδικβυμένους βργάτες, τους TAPPERS - όπως αποκαλούνται - σκοπός των 

οποίων eivai φυσικά να μαζέψουν τον χυμό, χωρίς όμως να τραυματίσουν το δένδρο που

eivai βυαίσθητο.
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Ο χυμός συγκβντρώνβται, φιλτράρεται ώστβ να

απομακρυνθούν διάφορα στερεά μικροαντικεί-

μενα (πχ. φύλλα, τεμάχια φλοιού, κλπ) και αποστελ-

λεται στην 三άνθη.

Το υλικό αυτό προσδίδβι βλαστικότητα στις πρώτβς

ύλ€ς που χρησιμοποιεί η εταιρεία (κοκοφοίνικας,

βαμβάκι, μαλλί, κλπ) καθιστώντας έτσι τα προϊόντα της μοναδικά.



Η μέθοδος TALALAY που χρησιμοποιβί η COCO-MAT για την παραγωγή του φυσικού κα 

τσούκ, αποτέλθσμα μακράς έρευνας και βπίμονων προσπαθβιών, συνιστά παγκόσμια α

κλειστικόττ

To know how του βργοστασίου ανήκβι στην τράπβζα πληροφοριών του ομίλου COCO-M叫 

βταιρία oe συνεργασία με οίκους του εξωτερικού, πέτυχε να αποκτήσει τις απαραίτη 

γνώσβις και να τις κωδικοποιήσΘί δημιουργώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον όμιλο 

κατ' επέκταση στην ελληνική βιομηχανία.Στην Ξάνθη βρίσκεται το μοναδικό σε όλη

Ευρώπη (και ένα απο τα 3-4 στον κόσμο) εργοστά



παρασκευής φυσικού καουτσούκ. Το βργοστάσιο αυτό που κάνβι τη χώρα (και 

φυσικά και την COCO-MAT) να αισθάνεται πβρήφανη, βισάγει και éxei εφεύρβι 

τθχνογνωσία, άγνωστη ως τώρα στην Ευρώπη, που μέχρι πριν 2-3 χρόνια ήταν επτα

σφράγιστο μυστικό.

Στις υπερσύγχρονβς λοιπόν αυτές βγκαταστάσεις ο φυσικός χυμός του δένδρου 

ΕΒΕΑ, αναμιγνύεται oe ποσοστό 4% μβ διάφορβς φυσικές πάλι ουσίες (πχ. πηκτικό, 

συντηρητικά, κλπ) και έτσι προκύπτβι το μοναδικής καθαρότητας φυσικό καουτσούκ 

96%.



Αυτό το πανάρχαιο και καταπληκτικό φυτό ήταν η βασική πρώτη ύλη των ρούχων των 

αρχαίων Ελλήνων και συνβχίζβι να είναι για τους σύγχρονους απογόνους τους. Πολ- 

λές oiKOYéveieç στην Ελλάδα εξαρτώνται άμεσα απο την καλλιέργεια και την παρα

γωγή βάμβακος. Στην COCO-MAT χρησιμοποιούμε αποκλβιστικά βαμβακβρά υφά

σματα απο το 1989. Αρκετοί απο τους ανταγωνιστές ,μας μιμήθηκαν, ελπίζουμθ öe ότι 

οι καταναλωτές σιγά-σιγό θα αναγκάσουν και τους υπόλοιπους να καταργήσουν το 

ακρυλικό και τον πολυεστέρα. Τοτθ μας έλεγαν τρελλούς αφού τα υφάσματα μας 

δβν、、γυάλιζαν". Η COCO-MAT πιστή στις αρχές της οικολογίας enépeive και τελικά 

δικαιώθηκε.





Το βαμβάκι eivai eva υλικό βυγενές πού η Ελλάδα έχει την τύχη vá παράγει.Η ποιό

τητα μάλιστα του παραγομένου στην χώρα μας βαμακιού eivai ano τις καλύτερβς 

στόν κόσμο!Είναι ελαφρύ,μονωτικό και τελείως υποαλλεργικό.Η COCO-MAT eÀèyxeii 

ολα τα στάδια παραγωγής του βαμβακιού και των παραγομβνων προϊόντων, πού χρη

σιμοποιεί!



Η βαβμακβρή βάτα και τά υφάσματα που παράγονται στό βργοστάσιο της Ξάνθης 

δεν υφίστατνται καμμιό χημική διαδικασία,μέ λευκάνσεις,βαφές συντηρητικό κλπ.

Ετσι τα βαμβοκβρά προϊόντα COCO-MAT, eivai αγνα και καθαρά.Χαρακτηρίζονται από 

την γνωστή και φιλική αίσθηση του καθαρού βαμβακιού, ενός υλικου που αγαπάει το 

σώμα!



Στην COCO-MAT το μαλλί eivai 

ano τις σημαντικώτβρες πρώτβς 

ύλβς. Απο το κούρεμα των προ

βάτων βως την κατασκευή 

στρωμάτων και μαξιλαριών, όλη 

η παραγωγική διαδικασία γίνβται 

με οικολογικό τρόπο, χωρίς 

κανέναΊχνος χημικών. Στις βγκα- 

ταστάσβις μας το πλύσιμο γίνε

ται μθ την υδατόπτωση σβ έναν 

μικρό καταράκτη στο Ηλιόλου

στο, στα πανέμορφα βουνά της 

Δράμας.







Ελλάδα υπάρχουν 10 εκατομμύρια πρόβατα και το μαλλί είναι 

nepinou 12 εκατομμύρια κιλά. Δυστυχώς όμως, όλος αυτός ο 

θησαυρός σχεδόν χάνεται ενώ θα μπορούσβ να συνΘίσφέρβι 

στο εθνικό μας εισόδημα.

Το μαλλί eivai υγιβινό υλικό και ο άνθρωπος απο αρχαιοτήτων 

χρόνων χρησιμοποιούσβ για να ζβστένβται και να κοιμάται.
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H COCO-ΜΑΤ ουνε- 

χίζόντας πς άοκνες 门ρα 

απάθειες της για την 

1 ανάδείξη-αζίοποίηοη- 

εκμετάΛλευοη kl άλλων 

φυοικών πόρων, ειοάγε! 

από φέτος ín μοναδική 

χρήοη της ελαοπκοποιημενης τρίχας

αλόγου, οε συνδυαομό με τα υπόλοιπα υλικά της! Αυτό εκτός του ότι δημιουργεί 

αγορά για κάτι που ως τώρα πήγαινε χαμένο, βοηθάει την εθνική οικονομία και 

βελτιώνει τα προϊόντα της αφού η ελαοτικοποιημενη αλογότριχα προοφερει lôiôirv 

ιες εξα【ρεπκες και παράλληλες με εκείνες του ελαοπκοποιημενου κοκοφοίνικαΙ



Η χρήοη ίου λινού, χάνεται στα

βάθη της Loiopfaç Elvœ ενα από ία 

αρχεγονα υλικά που ανέκαθεν χρηοι-

λινό

μοποιε[ ο άνθρωπος οε όλη τη διάρκεια της ιοιορίας ίου και 

οε εκατοντάδες εφαρμογές, Tlç ιελευΐα〔ες. ..δεκαετίες εκτοπ〔- 

σιηκε σε πολλές εφαρμογές από ίο πλαοηκό.三αναήρθε όμως 

στη μόδα (κυρίως για είδη ενδυοης) στη δεκαετία του 90, για 

την απαράμιλλη δροοερή αΓσθηοη, την αφή και την αντοχή του!

Η COCO-ΜΑΤ χρηοιμοποιεί ανελλιπώς ίο λινό, οε όλα της τα υφάσματα

και μάλιοτα οε καθαρότητα 100%!

μειάξ Elvql γνωοιό όπ το μετάξι

προέρχεται από την Κίνα Ήδη . θμως από το μεοαίωνα ίο 

Βυζάντιο είχε εξαιρειικές επιδόοεκ; οιην καλλιέργεια του 

μεταξοσκώληκα Μέχρι τις μερες μας ακόμα είναι διάσημα 

τα μεταξωτά Σου#ίου στη Θράκη. Όοο kl αν εκτοπίσίΓν 

κε η χρήοη του από το θφηνό πλαοηκό, τίποτα συνθε

τικό δεν μπορεί να φθάσει την αντοχή του που απο 

τελεί το μέτρο σύγκριοης για όλα 

τα γνωστά υλικά και φυσικά τη

■ H
πνόιηια Το καθαρό μετάξι παραμε- 1

μοναδική του λαμπρότητα και οπλ-

παραμυθένιο!

νει ενα υλικό ευγενες, οχεδόν„





H COCO-MAT ακολουθώντας τη λογική της απβξάρ- 

τησης από τους ευρωπαίους κατασκβυαστβς μηχα

νημάτων, κατόρθωσε, oe συνβργασία μβ βλληνικές 

Θταιρείβς να κάτασ^^σει μηχανήματα υψηλής 

τεχνολογίας που μβτατρβπουν το ατσάλινο σύρμα 

σε πλαίσιο ελατηρίων με αυτόματο τρόπο και μβ 

προδ,αΥραφβς,80 9001.

Η ποιότητα του θλατηι^ου· στην COCO-MATeivai 

πολϋ πιο προηγμένης τεχνολογίας και αντοχής από

οποιαδήποτβ άλλη που χρησιμοποιείται από ανταγω

νιστές στη Γερμανία ή στη Σουηδία, που θεωρούνται

η κατεξοχήν χώρες του ατσαλιού.

Τα ανεξάρτητα ελατήρια είναι πάντα ντυμένα μβ

100% βαμβακερό ύφασμα υψηλότατης αντοχής και η

ποιότητά τους Θγγυάται έναν υγιβινό και απολαυ

στικό ύπνο, δίνοντας στο στρώμα τη δυνατότητα να

καλϋπτει τις πιο δύσκολες απαιτήσεις και ιδιομορ-

φίβς του σώματος.



Η σιρωμαΓοποιια. είναι
από μόνη της μία irxvn ,ιήν
οποία η UOCOMA.1 f3e;Auóvci καθημερινά
Τα οιρώμαια μας είναι χειροποίητα και για την καιαοκευιι
ιούς χρηοιμοποιούμε μόνο υλικ(ί που μας παρέχει απλά
χέρα η φύοη!
Ilpoocpépovrai οε εξαιρείικες τιμές εζ αιτίας ιης καθειης 
παραγωγής οιις σύγχρονες εγκαταοιάοεις μας στη Θράκη! 
ΧαρακπΊρίζονιαι από μοναδικές καινοτομίες όπως:
Το αναδιπλοϋμενο £κπλό οιρωμα για ευκολότερη μετα

φορά και ín μοναδική öuvaiómia διαφοροποίηοης καια 
οκευιίς ίων πλευρών ίου, ανάλογα με ίο βάρος η την ιδιαί
τερη επιθυμία καθενός από ίο ζευγάρι,. Περιμετρικό φερ- 
μουάρ ,ώοιε να βγαίνει εϋκολα και νο. καθαρί^ειαι, Αυτά 
ε〔ν(] μερικά μόνον από ία χαρακιηριοιικα που καιαιάσ 
σουν τα οιρώμαια μας οε ζεχωριοιή θεοη οιη παγκόσμια 
αγορά Ειδικά, κάθε διπλό στρώμα προοφερειαι με προσια 
ιευιικό κάλυμμα ώοιε να χρηοιμοποιείται και anc3 τις δύο 
πλευρές







Τα οτρώμαια της COCOMAT έχουν όλα ανεξαιρέτως φερμουάρ στις τρείς πλει> 

ρες για να βγαίνει ίο κάλυμμα εύκολα και γρήγορα ειοι ώοιε να παραμένει ίο 

στρώμα πάντα καθαρό. Ολες cu πρώτες ύλες που αποτελούν το κυρίως μέρος του 

οιρώμαιος είναι ελαοιικες και δημιουργούν την ορθοπεδική βάοη για τπ οωσιή 

υποδοχή ίου οώμαιος Ο ελαοιικός κοκοφοίνικας που είναι εμπλουηομενος με 

φυοικό καουτσούκ, πάντα οε αναλογία 50:50, αποτελεί ίο κύριο ουοταιικό ίων 

οιρωμάιων ιης COCO-MAT. Το φυοικό καουιοούκ, οε φύλλα πάχους 2 εως 15 cm, 

προοδίδει μια ιΰιηίτερη αίοθηση ξεκούραοης οτο οώμα Τα ανεξάρτητα ελαιήρια 

μεοα οτις υφαομάιινες θήκες, έχουν την ιδιότητα να ανταποκρίνονται άριοια οε 

μεγάλες και ουχνες καταπονήοεις Το μαλλί, το βαμβάκι και η τρίχα αλόγου, αποιε- 

λούν επορώοεις που χρηοιμοποιούνιαι αναΛόγως για την κατασκευή συγκεκριμέ

νων ιύπων οιρωμάιων,



<>/ν/β[\<>1
Οι ανταγωνιστές μας στην Ευρώπη έχουν ήδη 
αρχίσει να το αντιγράφουν. Ενα όμως είναι 
σίγουρο. Θα αποχύχουν στη σχέση ποιότητας- 
τιμής. Είναι μιά εκπληκτική επινόηση της 
COCO-MAT που συνδυάζει επιστημονική προ
σέγγιση του ύπνου, οικολογική νοοτροπία κατα- 
σκευής, άριστο εξαερισμό και φυσικά απόλυτα 
ορθοπεδική υποστήριξη του σώματος.

1,6. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
πρωτογενή λευκή βαμβακερή βάτα βάρους 
500 gr/m2.

2,5 Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5 cm.
3 Πηχάκια απο ειδικό μασίφ ξύλο 22 τεμ/m2.
4. Τέσσερις λωρίδες απο φυσικό καουτσούκ δια

στάσεων 12x12 cm τοποθετημένες σε ειδικές 
θήκες απο 100% βαμβακερό ύφασμα με φερ
μουάρ.

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

πάχος στρώματος: 19 cm 
τύπιος στρώματος:μαλακό

®





Η κορωνίδα της τεχνολογίας COCO-MAT στην κατασκευή στρωμάτων. Προ- 

σφέρεται με δυνατότητα 48 διαφορετικών επιλογών , σύμφωνα με την απαίτησή 

σας, όσο ειδική και αν είναι αυτή. Το στρώμα Πυθαγόρας είναι μιά καινοτομία της 

COCO-MAT που προσφέρει εργονομία κατά παραγγελία και κατά περίπτωση.

Ανάλογα με το βάρος, το ύψος ,τις ιδιαίτερες προσωπικές απαιτήσεις και 

ιδιομορφίες του κάθε σώματος, ο Πυθαγόρας προσαρμόζεται και καλύπτει τις πιό 

δύσκολες και ασυνήθιστες περιπτώσεις.

Οι 48 διαφορετικοί συνδυασμοί, ο επιστημονικός του οχεδιασμός, η μεγάλη 

αντοχή, η τέλεια ορθοπεδική συμπεριφορά και τα 100% φυσικά υλικά του, κατατάσ

σουν τον Πυθαγόρα στην κορυφή των ποιοτικών στρωμάτων.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 24-25 cm.
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MOVÓ

240.000

Διπλό
374.000

42-43



ΑΤΑΑ<

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Σίγουρα το καλύτερο στρώμα χωρίς ελατήρια. 
Εχει δυνατότητα επιλογής δυό όψεων, μιάς 
μαλακής και μιάς μέτριας. Τα άφθονα και 
100% φυσικά υλικά το κατατάσουν στην 
κορυφή της Ευρωπαϊκής αγοράς που θεωρεί 
τα στρώματα χωρίς ελατήρια ως τα καλύτερα 
για την υγεία του ανθρώπου.
Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 gr/m2.
Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 6 cm, 
μαλακή πλευρά
Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα πάχους
1 cm και πυκνότητας 70 kgr/m3.
Φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 6 cm. 
Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα πάχους
2 cm και πυκνότητας 80 kgr/m3.
Φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 2.5 cm. 
μέτρια πλευρά.
Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
πρωτογενή βαμβακερή βάτα βάρους 500 
gr/m2.
Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του καλύμματος 
για να βγαίνει εύκολα και να καθαρίζεται με 
στεγνό καθάρισμα.

ΤΎΠΟΣ: Μέτριο / Μαλακό 
ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 18 cm



Διπλό
246.000



Το σχεδιάσαμε έχοντας στο νου τα νεαρά 

και δραστήρια ζευγάρια της εποχής μας. 
Χαρακτηρίζεται απο άριστη απόδοση και 

μεγάλη διάρκεια ζωής.
Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό, καπιτονέ 
με αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500gr/m2. 

Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 6 cm. 

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

Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ 
με πρωτογενή λευκή βαμβακερή βάτα 

βάρους 500 gr/m2.
Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του καλύμ
ματος για να βγαίνει εύκολα και να καθαρί

ζεται με στεγνό καθάρισμα.

ΤΥΠΟΣ: Μαλακό 
ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 17 cm



MOVÓ

138.000

Διπλό
215.000



A钟◊厶iïH
Το στρώμα αυτό έχει κατασκευαστεί για τους 
λάτρεις των αγνών φυσικών προϊόντων. 
Πράγματι, καμμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί 
να προσφέρει φυσικό καουτσούκ καθαρότη
τας 96%. Ζητήστε απο τους μεγάλους κατα
σκευαστές Latex να σας πουν πόσο συνθε- 
τικό είναι το προϊόν τους. Δοκιμάστε την 
τεράστια διαφορά που έχει ο ύπνος στο από- 
λυτα φυσικό καουτσούκ. Το Αφροδίτη είναι 
μιά πραγματική απόλαυση για αυτούς που 
προτιμούν μαλακά στρώματα.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 gr/m2.

2. Φυσικό καουτσούκ πάχους 14 cm.
3. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 

πρωτογενή λευκή βαμβακερή βάτα βάρους 
500 gr/m2.

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

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 15 cm 
ΤΥΠΟΣ: Πολύ Μαλακό

®





HM讀

Ενα στρώμα με διττή προσωπικότητα. 
Απο τη μιά μεριά είναι σαφώς σκληρό και 
απο την άλλη μαλακό. Κατασκευασμένο 
χωρίς ελατήρια, καλύπτει όλες τις απαι
τήσεις σε οικονομική τιμή. Είναι κατάλ
ληλο για νεαρά άτομα που γυμνάζονται 
και μπορεί να προσφέρει εντελώς ξεχω
ριστές επιλογές σ’ ένα διπλό στρώμα.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ 
με αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 gr/m2·

2. Φύλλο φυσικού καουιοούκ πάχους 6 cm, 
μαλακίί πλευρά σιρώμαιος.

3. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα 
πάχους 6 cm και πυκνότητας 80 kgr/m3,

4. σκληρή πλευρά στρώματος.
Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ 
με πρωτογενή λευκή βαμβακερή βάτα 
βάρους 500 gr/m2.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 13 cm 
ΤΥΠΟΣ: Σκληρό / Μαλακό





Ο Μορφέας είναι κατασκευασμένος 
ειδικά για παιδιά και για εκείνους που επι- 
θυμούν σκληρό στρώμα. Εχει δύο όψεις, 
η μία πολύ σκληρή και η άλλη λιγότερο 
σκληρή. Προσφέρει τέλειο εξαερισμό και 
απίστευτη ανθεκιικότητα. Ενδείκνυται 
ειδικά για παιδιά άνω των 3 ετών.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ 
με αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 gr/m2.

2. Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5
cm, μαλακή πλευρά

3. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα 
πάχους 10 cm και πυκνότητας 80 kgr/m3, 
σκληρή πλευρά στρώματος.

4. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπι- 
τονέ με πρωτογενή λευκή βαμβακερή 
βάτα βάρους 500 gr/m2.

5. Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του καλύμ
ματος για να βγαίνει εύκολα και να καθα
ρίζεται με στεγνό καθάρισμα.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 13 cm 
ΤΥΠΟΣ: Πολύ σκληρό / Σκληρό





ΠΠΟ^ΑΤγΙΙ
Το Ιπποκράτης είναι ένα “καθαρό” 
στρώμα που προορίζεται για χρή
στες ευαίσθητους σε διάφορες 
αλλεργίες. Το στρώμα διαθέτει 
αφαιρούμενο βαμβακερό κάλυμμα 
ώστε να πλένεται και να μένει 
πάντοτε καθαρό.

1. Πετσέτα 100% βαμβακερή, αντιβα- 
κτηριακή, επεξεργασμένη με οικο
λογικό τρόπο.

2. Εσωτερικό κάλυμμα, 100% βαμβα
κερό ύφασμα επεξεργασμένο με 
οικολογικό τρόπο.

3. Φυσικό καουτσούκ, πάχους 10 cm.
4. Φερμουάρ περιμετρικά του καλύμ

ματος για να βγαίνει εύκολα και να 
πλένεται στο πλυντήριο.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 10 cm 
ΤΥΠΟΣ: Πολύ μαλακό
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Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομά του παραπέμπτει 
στην απόλαυση. Σίγουρα το καλύτερο χειροποί
ητο στρώμα προηγμένης τεχνολογίας με ανε
ξάρτητα ελατήρια που κυκλοφορεί στην παγκό
σμια αγορά. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε 
με μόνο γνώμονα έναν απολαυστικό και απόλυτα 
ορθοπεδικό ύπνο. Η τρίχα αλόγου είναι ιδανικό 
υλικό για τον εξαερισμό του στρώματος, καθώς 
επίσης και για άτομα που πάσχουν απο ρευμα
τικά.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό.
2. Αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 gr/m2.

3,9. Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5 cm.
4. Αφράτπ ελαστική τρίχα αλόγου πάχους 2 cm.

5,8. Αφράιος φυσικός ελασχ. κοκοφοίνικας πάχους 2 
cm.

6. περιμετρικός ελαστικός κοκοφοίνικας πυκνότητας 
90 kg r/m3 και πάχους 5 cm περίπου.

7. Ανεξάρτητα ελατήρια (Pocket Springs) σε 100% 
βαμβακερή θήκη. Αριθμός ελατηρίων 289/m2.

10 Φύλλο πρωτογενούς λευκής βαμβακερής βάτας 
βάρους 500 gr/m2.

11 Φερμουάρ.
12 Χειροποίητη ραφή στρώματος με παραδοσιακό 

ιρόπο.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 23 cm 
ΤΥΠΟΣ: Πολύ μαλακό

COCO-MAT
S/eep





Το Ποσειδών είναι ένα εξαιρετικής ποιότη- 
τος στρώμα, που η τιμή του διατηρείται σε 
χαμηλά επίπεδα λόγω της σύγχρονης μεθό
δου κατασκευής του. Ισως είναι το πιό δημο
φιλές στρώμα στην ελληνική αγορά μιάς και 
χιλιάδες καταναλωτές απολαμβάνουν τον 
ιδανικό ύπνο που προσφέρει.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ 
με αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 gr/m2.

2,7. Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5 cm.
3,6. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα 

πάχους 1.5-2 cm, πυκνότητας 80 kgr/m3.
4. Περιμετρικός ελαστικός κοκοφοίνικας 

πυκνότητας 90 kgr/m3, πάχους 5 cm περί- 
που.

5. Ανεξάρτητα ελατήρια (Pocket Springs) σε 
100% βαμβακερή θήκη. Αριθμός ελατηρίων 
289/m2.

8. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ 
με πρωτογενή λευκή βαμβακερή βάτα 
βάρους 500 gr/m2.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 19 cm.
ΤΥΠΟΣ: Μαλακό

COCO-MAT
S/eep
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MOVO

129.000

Διπλό
201.000



Είναι ένα στρώμα με δύο... πρόσωπα. Η μιά του 
όψη είναι μέτριας σκληρότητας και η άλλη 
μαλακή ώστε να προσφέρει διαφορετική 
αίσθηση στον ύπνο. Το Ικαρος κατασκευά
στηκε με υλικά υψηλής αντοχής και απόδοσης. 
Προσφέρεται σε πολύ συμφέρουσα τιμή.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 g r/m2.

2. Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5 cm.
3,6. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα πάχους

1.5-2 cm, πυκνότητας 90 kgr/m3.
4. Περιμετρικός ελαστικός κοκοφοίνικας πυκνό

τητας 90 kgr/m3, πάχους 5 cm περίπου.
5. Ανεξάρτητα ελατήρια (Pocket Springs) σε 

100% βαμβακερή θήκη. 289 ελατήρια ανα m2.
7. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα πάχους 

2 cm, πυκνότητας 80 kgr/m3.
8. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με πρω- 

τογενή λευκή βαμβακερή βάτα βάρους 500 gr/m2.
9. Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του καλύμματος 

για να βγαίνει εύκολα και να καθαρίζεται με 
στεγνό καθάρισμα.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 18 cm 
ΤΥΠΟΣ: Μέτριο / Μαλακό

€0€0-Μ7\Τ
S/eep
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Ο περιμετρικός κοκοφοίνικας και η άριστη 
κατασκευή του, χαρίζουν στο στρώμα πολλά 
χρόνια ζωής. Η ειδική ενίσχυση με περιμε
τρικό κοκοφοίνικα που εφαρμόζει η COCO
MAT είναι παγκοσμίως δυσεύρετη.门ολύ 
δύσκολα βρίσκεις στην Ευρωπαϊκή αγορά τον 
τρόπο κατασκευής των στρωμάτων της 
COCO-MAT.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 g r/m2.

2,7. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα 
πάχους 2 cm, πυκνότητας 70 kgr/m3.

3,6. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα 
πάχους 1 cm και πυκνότητας 90 kgr/m3.

4. Περιμετρικός ελαστικός κοκοφοίνικας πυκνό
τητας 90 kgr/m3, πάχους 5 cm περίπου.

5. Ανεξάρτητα ελατήρια (Pocket Springs) σε 
100% βαμβακερή θήκη. Αριθμός ελατηρίων 
289/m2.

8. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
πρωτογενή λευκή βαμβακερή βάτα βάρους 
500 gr/m2.

9· Φερμουάρ στις τρείς πλευρές του καλύμμα
τος για να βγαίνει εύκολα και να καθαρίζεται 
με στεγνό καθάρισμα.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 18 cm 
ΤΥΠΟΣ: Μέτριο

COCO-MAT
S/eep cm
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Ενα αρκετά ανθεκτικό στρώμα. Κατασκευα- 
σμένο με την τεχνική των ανεξάρτητων ελατη
ρίων, προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής 
μαλακής και σκληρής πλευράς. Το Ερμής 
αποτελεί μιά έξυπνη επιλογή, σε σχέση με την 
τιμή του.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 gr/m2.

2. Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 2.5 cm, 
μαλακή πλευρά στρώματος.

3,5. Φυσικός ελαστικός κοκοφοίνικας πάχους 1.5-2 
cm, πυκνότητας 90 kgr/m3.

4. Ανεξάρτητα ελατήρια (Pocket Springs) σε 100% 
βαμβακερή θήκη. Αριθμός ελατηρίων 289/m2.

6· Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα πάχους 
2 cm, πυκνότητας 80 kgr/m3, μέτρια πλευρά.

7· Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
πρωχογενπη λευκή βαμβακερή βάτα βάρους

8· 500 gr/m2.
Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του καλύμματος 
για να βγαίνει εύκολα και να καθαρίζεται με στε
γνό καθάρισμα.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 18 cm 
ΤΥΠΟΣ: Μαλακό / Μέτριο





Το Αχιλλέας είναι ένα προσεγμένο στρώμα κατα
σκευασμένο με την τεχνολογία των ανεξάρτητων 
ελατηρίων. Κατά τη σχεδίασή του, πρυτάνευσε η 
λογική, του “παν μέτρον άριστον". Ετσι λοιπόν 
το στρώμα αυτό δεν είναι ούτε πολύ σκληρό, 
ούτε πολύ μαλακό και η τιμή του έχει κρατηθεί 
σε λογικά επίπεδα. Το Αχιλλέας προσφέρει ένα 
μόνο αγαθό με σπατάλη: την μακροζωία.

1 · Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με πρω
τογενή λευκή βαμβακερή βάτα βάρους 500 g r/m2.

2-5. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα πάχους 
3 cm και πυκνότητας 80 kg r/m3.

3. Ανεξάρτητα ελατήρια (Pocket Springs) σε υφα
σμάτινη θήκη 100% βαμβακερή. Αριθμός ελα
τηρίων 289/m2.

4. Ατσάλινο πλαίσιο για την στήριξη των ελατηρίων.
6. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 

αγνό παρθένο μαλλί πυκνότητας 500 gr/m2.
7. Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του καλύμματος 

για να βγαίνει εύκολα και να καθαρίζεται με στε
γνό καθάρισμα.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 18 cm 
ΤΥΠΟΣ: Μέτριο

COCO-M71T
Sleep <m
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Είναι ένα στρώμα ανθεκτικό που συνδυάζει την 
τεχνολογία των ανεξάρτητων ελατηρίων και 
του ελαστικού κοκοφοίνικα. Το Ήφαιστος προ
σφέρει εργονομία, μακροζωία και τέλεια 
συμπεριφορά κατά τον ύπνο.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
πρωτογενή λευκή βαμβακερή βάτα βάρους 
500 gr/m2.

2- 7. Δύο φύλλα πρωτογενούς λευκής βαμβακερής
βάτας βάρους 500 gr/m2.

3- 6. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα πάχους
2 cm και πυκνότητας 80 kgr/m3.

4. Ανεξάρτητα ελατήρια (Pocket Springs) σε 100% 
βαμβακερή θήκη. Αριθμός ελατηρίων 289/m2.

5 · Ατσάλινο πλαίσιο για την στήριξη των ελατηρίων.
8. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 

αγνό παρθένο μαλλί πυκνότητας 500 gr/m2.
9. Φερμουάρ.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 18 cm 

ΤΥΠΟΣ: Μέτριο

1
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Κατά την σχεδίαση του στρώματος αυτού χρησι
μοποιήθηκαν ανεξάρτητα ελατήρια μέσα σε υφα
σμάτινες θήκες που προσφέρουν εργονομία, ενώ 
η βαμβακερή βάτα και το κάλυμμα ποιόιητος 
εξασφαλίζουν την απαιτούμενη άνεση. Ετσι το 
Ερατώ είναι ένα άριστο καθημερινό στρώμα, 
κατάλληλο και για παιδιά, σέ εκπληκτική τιμή.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 gr/m2.

2-5. Τέσσερα φύλλα λευκής βαμβακερής βάχας 
πυκνότητας 500 gr/m2.

3 Ανεξάρτητα ελατήρια (Pocket Springs) σε 100% 
βαμβακερή θήκη . Αριθμός ελατηρίων 289/m2.

4 Ατσάλινο πλαίσιο για την στήριξη των ελατηρίων.

• Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
λευκή βαμβακερή βάτα βάρους 500 gr/m2.

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

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 17 cm 
ΤΥΠΟΣ: Μαλακό
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Ενα όμορφο στρώμα, με το ύφος και την αξία 

του πραγματικά χειροποίητου. Στηριγμένο σε 

υλικά προηγημένης τεχνολογίας το Καλυψώ 

προτείνεται για παράλληλη χρήση στρώματος 

ύπνου αλλά και καθίσματος.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό.

2. Αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 gr/m2, 

πάχους 3 cm.

3-5. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα πάχους 

2 cm και πυκνότητας 70 kgr/m3.

4. Φύλλο φυσικού καουτσούκ πάχους 6 cm.

6. Πρωτογενής λευκή βαμβακερή βάτα βάρους 

500 gr/m2, πάχους 3 cm περίπου.

7. Χειροποίητη ραφή στρώματος με παραδοσιακό 

τρόπο.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 11-13 cm 
ΤΥΠΟΣ: Μαλακό
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Παραδοσιακό, χειροποίητο στρώμα, κατάλλη

λο και για καναπέ-κρεββάτι. Φτιαγμένο με επι- 

μέλεια για να “φαίνεται” και να αρέσει. 

Ράβεται με το χέρι περιμετρικά και ενισχύεται 

με βαμβακερά φουντάκια.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό.

2-4. Πρωτογενής λευκή βαμβακερή βάτα βάρους 

500 gr/m2, πάχους 3 cm περίπου.

3. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα 

πάχους 8 cm, πυκνότητας 80 kgr/m3.

5. Χειροποίητη ραφή στρώματος με παραδο

σιακό τρόπο.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 10-12 cm 
ΤΥΠΟΣ: Σκληρό

4
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Είναι ένα πολύ ελαστικό στρώμα για ευαίσθη

τους χρήστες που προσφέρει όλα τα πλεονεκτή

ματα ενός ελαστικού στρώματος σε πάρα πολύ 

χαμηλή τιμή. Μπορεί να διπλώνεται εύκολα και 

να αποθηκεύεται. Χαρακτηρίζεται απο πολύ 

μεγάλη αντοχή στον χρόνο και προσφέρει άρι- 

σιη υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 

αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 g r/m2.

2. Τετμημένο φυσικό καουτσούκ βάρους 12 kgr/m2 

γεμισμένο σε ειδικές θήκες ώστε να μην δημι- 

ουργούνται ανώμαλες επιφάνειες απο την μετα

κίνηση του υλικού.

3. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 

πρωτογενή λευκή βαμβακερή βάτα βάρους

500 gr/m2.

4. Φερμουάρ ·

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 12-14 cm 
ΤΥΠΟΣ: Πολύ μαλακό



Μονό
64.000

△inñó
99.000
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Ενα στρώμα με συμφέρουσα σχέση τιμής και 

απόδοσης. Κατασκευάζεται αποκλειστικά απο 

τετμημένο φυσικό καουτσούκ και χαρακτηρί

ζεται από εργονομία, μακροζωία αλλά και 

αντιαλλεργική συμπεριφορά, σε πολύ χαμηλή 

τιμή. Το Αλκυόνη είναι ένα στρώμα που κατα- 

σκευάζεται με παραδοσιακό τρόπο. Είναι εξαι

ρετικής αντοχής και η μοναδική αισθητική του 

προσφέρειαι ακόμα και για την διακόσμηση 

ενός καναπέ. Μπορεί εύκολα να διπλώνεται 

και να αποθηκεύεται.

1. Υφασμα 100% βαμβακερό.

2. Τετμημένο φυσικό καουτσούκ βάρους 10 kg r/m2

3. Βαμβακερά φουντάκια.

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 10-12 cm 
ΤΥΠΟΣ: Πολύ μαλακό

®



Μονό
57.000

Διπλό
88.000

78-79



[WAloi

Το στρώμα αυτό σχεδιάστηκε για έναν πολύ 
καλό ύπνο. Κατασκευάζεται από υλικά αρίστης 
ποιότητας και προσφέρεται σε λογική τιμή. Τα 
πολλά και μικρά ελατήρια，ο ελαστικός κοκοφοί
νικας και η πρωτογενής βαμβακερή βάτα είναι 
υλικά τα οποία κανείς άλλος δεν μπορεί να προ
σφέρει σε αυτή την τιμή.

1. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με 
αγνό παρθένο μαλλί βάρους 500 g r/m2.

2- 6. Δύο φύλλα πρωτογενούς λευκής βαμβακερής
βάτας βάρους 500 g r/m2.

3- 5. Φύλλο φυσικού ελαστικού κοκοφοίνικα πάχους
2 cm και πυκνότητας 80 kg r/m3·

4. Πλαίσιο ελατηρίων τύπου Super Elastic, πάχος 
σύρματος 1.8 mm, αριθμός ελατηρίων 168/m2.

7. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ με πρω
τογενή λευκή βαμβακερή βάτα βάρους 500 gr/m2.

8. Φερμουάρ·

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 18 cm 
ΤΥΠΟΣ: Μέτριο

®





项r<w
Το στρώμα αυτό φτιάχνεται με τον παλιό 

τρόπο και προσφέρεται σε χαμηλή τιμή. Με 

μεγάλη πυκνότητα ελατηρίων και άριστα 

οικολογικά υλικά αποτελεί μέτρο σύγκρισης 

για τον ανταγωνισμό.

1,5. Υφασμα ζακάρ 100% βαμβακερό καπιτονέ 

με λευκή βαμβακερή βάτα βάρους 500 

gr/m2.

2,4. Λευκή βαμβακερή βάτα βάρους 1000 gr/m2.

3. Πλαίσιο ελατηρίων τύπου Super Elastic, 

πάχος σύρματος 1.8 mm, αριθμός ελατη

ρίων 168/m2.

6. Φερμουάρ.

ΤΥΠΟΣ: Μέτριο 
ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 17 cm
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Διόνυοος

Τα κρεβαιοοιρώματα της COCOMAT 

είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο 

ώοτε να είναι ορθοπεδικά και απολι> 

τως αθόρυβα Η ποιότητα της ελληνικής 

οξιάς που χρηοιμοποιειται, το εκπλΓν 

κιικό ούοιημα διπλής υποοτήριξης οιη 

θέση της λεκάνης όπου και καιανεμετα

ίο κυρίως βάρος ίου οώμαιος



Απόλλων

καθώς επΓοης

και τα οικολογικά υλικά που

αποκλειοτικά χρηοιμοποιούνται για την

καιαοκευή των κρεβατοοιρωμάιων τα

Κρεβατόστρωμα 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ

200 X 90 cm

275.000

καιατάοσουν οτην πρώτη θεοη της Σουη- Κρεβατόσιρωμα
ΙΚΑΡΟΣ

200 X 90 cm

179.000

Κρεβατόσιρωμα
ΑΠΟΛΛΩΝ

200 X 90 cm

164.000

κής και παγκόομιας αγο

δικής και και επεκιαοπ ιης Σκανδιναυι-

ράς



ΑχιΛλεας



Κρεβαιόστρωμα 
ΕΡΜΗΣ

200 X 90 cm

144.000

Κρεβαιόστρωμα
ΑΧΙΛΛΕΑΣ

200 X 90 cm

133.000

Πήγαοος
Κρεβαιόστρωμα

ΗΦΑΙΣΤΟΣ
200 X 90 cm

95.000

Κρεβαιόστρωμα
ΑΝΤΙΓΟΝΗ

200 X 90 cm

88-89

Ερατώ

85.000



κρεβαιόοιρωμα Πυθαγόρας
Επανασιαιικός συνόυαομός κρεβατιού

και σι ρωμαί ος οε ενα εν ιαί

που με δζι δίαφορεΐΐκες πυκνότητες

προσφέρει 48 ουνδυσομούο εναλΛακι：-

ΕΞ

111

λυοεον οιρώματος, 

συνδυασμοί αυτοί, ο επιοιημον/iKóq

διασμος η μεγάλη ίου ανιοχά π

0ΡΘ—咖卿卿ά κ㈣

.υλικά ίου, το καιαιάσ
■ '观'〆

κών κρεβαιοοιρωμάιων.

5Ç 0ΐΠν，—咖



Κρεβατόστρωμα
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

200 X 90 cm

320.000



Εργο νομική βάοη



Η εργονομική βάοη είναι' ενα εκπληκτικό 

προϊόν -καινοτομία της CDCOMAT που τοπο

θετείται κάτω από ενα λεπτό οτρώμα δημιουρ· 

γωνίας τελείες ουνθήκες για ένα ευχάριοιο 

ύπνο.

Οι λωρίδες ίου φυσικού καουτσούκ μέσα σε 

υφαομάτινες θήκες καθώς και ία πολλά ανε

ξάρτητα πηχάκια από ειδικό ξύλο, εξασφαλίζουν 

την ισομετρική υποοιήριζη ίου οώμαιος προ 

οφεροντας εναν απολύτως αθόρυβο και ορθο 

πεδικό ύπνο.

Η εργονομική βάση μαζί με ίο λε门ΐό στρώμα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οε οποιαδήποτε 

κρεβάτια

Η βάοη αυτή αποιελεί μία ακόμα παγκόσμια 

επιτυχία του ερευνητικού τμήματος της COCO

MAT και ιοποθειε!: ιην εταιρία οιη πρώτη θεοη 

αναφορικά με τον οχεδιασμό πρωτοποριακών 

προϊόντων,

Εργονομικό
πλαίσιο

200 X 90/80 cm

55.000

Εργονομική
βάση

200 X 90/80 cm

75.000

Στρώμα
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

200 X 90/80 cm

99.000

92-93



Υπεροτρωματα

Λίλυ
/■

Τα υπερστρώματα καταοκευάζονιαι 

με γνώμονα την οωοιπ, ορθο

ηεδίκή υποδοχή των ελα·

φρών μελών ίου 

οώμαιος, Η

υπεροιρωματος είναι

η κάλυψη όλων ίων κενών καμ门υλών'

του σώματος ιδιαίτερα οιον πλάγιο ύπνο, Ο ύπτιος

ύπνος είναι συνήθως η θέση για την οποία οχεδιάζεται ενα ορθοπεδικό* 

οτρώμα Όμως οιον πλάγιο ύπνο η εηκράνεια του σώματος που ερχειαι ce 

επαφή με ίο στρώμα είναι πολύ μικρότερη και παρουσιάζει πολλές καμπι>

λες και ιδιομορφίες.



οιον πλάγιο ύπνο,Έτσι ίο υπέροτρωμα 

υποβοηθούμενο από το στρώμα για τις μεγάλες επικεντρώσεις

βάρους καλύπτει όλα m κενά που αφήνει ίο οώμα ακόμα και

στον πλάγιο ύπνο.

Ανεμώνη

Υπέρσιρωμα
LILY

200 X 90 cm

38000

94-95



μπορεί νο_ c；xqt-|!?vo/，ui8on 
οημασία oal ενα βρεφικό 

Il ή παιδιά ^κρεβάπ,από 

Κοό ,αβλαβές 

υοικό oiKo^à 

γικό &ρωμα;

puppyPANDA
12.500

FROGGY
19.900

ενήλικες έχουν 

^αγκη ενός κηΛού κ 

Ρθοπεδικού στρώματος αφού το 

^ωμα »υς βρίοκετοα ακόμα υπό δίαμόρ- 

οη,Τ a nOT^<á οιρώμαια COCO ΜΑΤ,καθώς 

είναι καιαοκ^ί^υένα από φυοικά υλικά 
门λαδή mó φυσικό κβ^οούκ, φυσικό ελο 

ρπκό κοκοφοινίκαβαμάκί^^ αγνό παρθένο 

αλλί,δεν πρόκειται να ερεθίζουν ποτέ ίο 

ευαίοθηιο παιδικό 3^μαΤl άλλο



COALA
17.100



H COCO-MAT για λόγους αισθητικής αλλά και λόγω 

επιμονής στη χρήση φυσικών υλικών, χρησιμοποιεί 

στην κατασκευή των επίπλων της μόνο ξύλο και μάλιστα 

από τα βουνά της Θράκης και της Μακεδονίας.

Στο σύνολο σχεδόν των προϊόντων της χρησιμοποιείται 

οξιά, η υλοτόμηση της οποίας γίνεται υπό την επίβλεψη 

ειδικών δασικών υπαλλήλων, με συγκεκριμένο σύστημα 

προστασίας και αναδάσωσης.

Μετά την υλοτόμηση το ξύλο τεμαχίζεται σε κυλινδρικά 

κομμάτια και μεταφέρεται σε πριστήρια όπου κόβεται 

σας επιθυμητές μορφές και διαστάσεις.

Ακολουθεί ξήρανση, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη 

διατήρηση της ποιότητας και της μορφής του ξύλου.

Με αυτή την εξαιρετική πρώτη ύλη, με μεράκι και τέχνη 

οι ξυλουργοί της COCO-MAT ξεκινούν την κατασκευή 

των επίπλων της.





τέτοια έπιπλα
Αλήθεια ", Φτιάχνονται ακό



Σήμερα που το 90% των επίπλων καταοκευάζεταί από βιομηχανικά υποκα 

ιάοτατα ξύλων, η COCO-ΜΑΤ, ιόλμηοε την αλλαγή και η αγορά τη δικαίωοε, 
Ολα τα έπιπλα COCO-ΜΑΤ φτιάχνονται με τον παραδοοιακό τρόπο, με 

ουμπαγή ξυλεία κυρίως οξιάς και πεύκου.
Η επιλογή του ξύλου γίνεται με οχολαοΐΐκόΐΓπα^ ωοιε να ουνδυάζειαί η 

καλύτερη δυνατή κατασκευή και η μεγίστη δυνατή μακροζωία Το ιελεί- 

ωμα με κερί, θυμίζει τις παλιές καλές εποχές του επίπλου,





αποπνέει eva αποικιακό ύφος.

κάμαρα Δίνει μία αίοθηοη πολυτελείας και

Κομοδίνο
57 X 40 X SO rm

οε λίγους βαοικούς, και φυσ

Κρεβάτι
Διασ. Εξωτ. 

225 X 174 cm

384.000

Σιφινιέρα
112 X 47 X 95 cm

265.000

Συριαριέρια
(5 συρτάρια) 

62 X 41 X 111 cm

184.000

…、.·«

Μία κλαοοίκή όχι όμως "βαρεία* κρεβαια

κοΰς χρωμαιιομούς και προοια

ιεύΕΐαι από κερί.
Στις τιμές

συμπεριλαμβάνεται 

βαφή με





ΊΟΟ% ουμπαγές ξύλο

οξιάς, οια φυοικά χρώ

ματα του öévöpou.

Προοιατεύεται από

οιρώμα φυοικού κεριού

Με γραμμή ''ευκίνητη’_ και άνετη

ιοφίάζει οε ανθρώπους δραοιήριους

και ουγχρονους

Μία κρεβατοκάμαρα από

Κρεβάτι
Διασ. Εξωι. 

220 X 172 cm

274.000

Καθρέπτης Raja
90 X 35 X 81 cm

112.000

Σιφινιέρα Raja
112 X 47 X 95 cm

195.000

Συρταριέρια
(7 συρτάρια) 

62 x41 X 149 cm

178.000

Κομοδίνο
(1 συρτάρι ) 

52 X 40 X 62 cm

50.000

Κομοδίνο
( 5 συρτάρια ) 

52 X 40 X 62 cm

74.000

Κομοδίνο
(1 συριάρι-νιουλάπι) 

52 X 40 X 62 cm

66.000

επι 门 λέον 
μαξιλάρια 

στο κεφαλάρι
7.400 X 2

Οι τιμές,

είναι για φυσικό

χρώμα





î Εκάβη είναι μία γερή κρε

βατοκάμαρα οε απλή και 

σχερεη γραμμή 

α κραιήοει πολλά χρόνια

Βιβλιοθήκη
ΠΡΙΑΜΟΣ

(ξαπλωτή) 
158.5 X 91.5 X 36 ατ

208.000

áx\/smL από συμπαγές ξύλο

ας, και προοφερει μία οικσ

ομική λύοη, νια την ποιότητά

Κρεβάτι ΕΚΑΒΗ
173 X 220 cm

160.000

Κομοδίνο ΕΚΑΒΗ
50 X 35 X 45 cm

34.000

LADY-M
καλάθι για άπλυτα

13.000

και δεν πρόκειται ποτέ να

3ρεθε〔 εκτός μόδας,



Βασισμένη οε εναν κυμμαιιομό που απϋΐυπώθηκε οε ενα φύ.Αλο 

ξυλείας σαν εφαρμοσμένο γλυπτό, η Χριοιίνα είνα μία μονιέ!..να 

κρεβαιοκφαρα



315.000

(συμπεριλαμβάνονται 
τα μαξιλάρια)

Κομοδίνο
65 X 40 X 44 cm

64.000

Συρταριέρια
( 5 συρτάρια) 

62 X 41 X 111 cm

172.000

Στις τιμές

συμπεριλαμβάνεται 

βαφή με

οικολογικά χρώματα





Η Έμμα είναι μια 

"βόρεια" κρεβαιοκά

μαρα Κατασκευάζεται από μασίφ οξιά ή από

Βιβλιοθήκη
42 X 34 X 181 cm

89.000

συμπαγή ξυλεία πεύκου, Είναι όμορφη, δυναμική, 

αλλά διακρίνεται και από ενα παιχνίδιομα όγκων και

Στις τιμές

συμπεριλαμβάνεται 

βαφή με

οικολογικά χρώματα

Κομοδίνο
46 X 35 X 70 cm

55.000

Κρεβάτι
Δια。· Εξωι. 

211 X 175 cm

213.000

χρωμάτων! Αξιοποιεί ενα απλό και λογικό υπνοδωμά

τιο, και ΐαιρώζει οε ανθρώπους ξεχωριστούς!



Ο ουνδυαομός του υποοιρώμαιος 
Ίκαρος με ίο οιρώμα. Ποοειδώνα ή Διό- 

νυοο, καθώς και με ενα υπεροιρωμα 
είναι η κορωνίδα ιης τεχνολογίας οιην 
καιαοκευή κρεβαπού παγκοομίως, Εξαι
ρετικά εργονομικό, υγ似νό και φυοικά

άνετο,
Ένα κρεβαιόοιρωμα από,,, άλλον 门λανήΐη 

προοφέρειαι οιους αουμβίβαοιους και 
_απόλυτους χρήοιες.



Πλεκτή Κουβέρτα
Διασ. Εξωι. 

160x220 cm

35.000

Πλεκτή
Μαξιλαροθήκη

45 X 45 cm

5.500

Σει
1 παπλωμαιοθήκη

220 X 220 cm

2 μαξιλαροθήκες
50 X 70 cm

23.000

Κρεβαιόστρωμα
ΙΚΑΡΟΣ

200 X 90 cm
179.000

200 X 80 cm
156.500

Στρώμα
ΔΙΟΝΥΣΟΣ

200 X 90 cm

195.000

Υπέρστρωμα
ΥΑΚΙΝΘΟΣ

200 X 90 cm

61.000

Στρώμα
Π0ΣΕΙΔΩΝ

200 X 80 cm

115.000

Υπέρστρωμα
LILY

200 X 160 cm

70.000



Το κρεβατόστρωμα Δίόνυοος σε συνδυαομό με ίο υπεροιρωμα

Ανεμώνη, ψπάχΐηκε με όλη την προηγμένη τεχνολογία της COCOMAT
*

και αποιελε〔 ιην πρόταοή της, όταν η ποιότητα δεν ε门LÔéxsraL εκπια> 

οεις για κανένα λόγο, ________________________________________ _



Το κρεβατόοΐρωμα 

Διόνυοος προσφέρεται για ενα 

ούγχρονο υπνοδωμάτιο και 

χαρίζει ιπν ξεκούραοη που αζί- 

ζει ◦ άνθρωπος ιης 

εποχής μας

Κρεβαιόστρωμα
ΔΙΟΝΥΣΟΣ

200 X 90 cm

275.000

Υπέρστρωμα
ΑΝΕΜΩΝΗ

200 X 90 cm

35.000

Συρταριέρια ΙΡΙΣ
(7 συρτάρια) 

62 X 41 X 149 cm

203.000
(με χρώμα)

Σιφινιέρα SHIRANI

112 X 47 X 95 cm

194.000
(χρώμα αντίκ)

0ι τιμές, 

αντιστοιχούν 

με ύφασμα 

COCO JAC.





κεφαλάρι ΣΑΠΦΩ 

πλάτος 160 cm
46.000

μαξιλάρι

ΜΥΡΤΩ

160 X 120 cm
33.500

κεφαλάρι ΗΡΑ 

πλάτος 160 cm
46.000

κεφαλάρι 
ΣΕΛΗΝΗ 

πλάτος 160 cm
59.000

κεφαλάρι
ΝΙΟΒΗ

με μηχανισμό 
2 τεμ. X 80 cm
τιμή τεμαχίου
60.000

κεφαλάρι 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

πλάτος 160 cm
82.000

λινή θήκη 
για κεφαλάρι 
ΗΡΑ και ΣΑΠΦΩ 

πλάτος 160 cm
19.500

ΚΟΥΒΕΡ ΛΙ 
καπιτοναρισμένο 
με μαλλί 

230 X 255 cm

55.000

ποδαρικό ΗΡΑ

33.000

βάση ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

160 X 200 cm
84.000

mmw





Τα slölkó για παιδιά και χαρούμενα οικολογικά χρώματα

◦ε ουνδυαομό με tnv όμορφη γραμμή του Έμμα προοφερο-

νιαι ίδο’ιερα για να δημιουργήσουν την ευχάριοτη ατμόσφαι

ρα που εχει ανάγκη όνα νεανικό δωμάπο.

Κρεβάτι
Διασ. Εξωτ. 
211 X 99 cm

140.000

Κομοδίνο
46 X 55 X 70 cm

55.000

Βιβλιοθήκη
42 X 34 X 181 cm

89.000

Στις τιμές

συμπεριλαμβάνειαι 

βαφή με

οικολογικά χρώματα

118 -119

u
\



εκάβη junior

Εκάβη junior, είναι ένα γερό κρεβάτι καιαοκευαομέ-

νο για ζωηρά παιδιά Η όμορφη και

λιτή γραμμή ίου αντέχει στο χρόνο

οιαθεί κατά τη διάρκεια της

ε〔ρηβε〔ας!

και δεν θα χρειαοιεί να ανιικαια



着

Κρεβάτι ΕΚΑΒΗ 
(παιδικό)

110.000
Με χρώμα

Ντουλαπάκι ΙΡΙΣ

62 X 41 X 149 cm
174.000
Με χρώμα

Σει
παπλωμστοθήκη

μαξιλαροθήκη

23.000

Κομοδίνο

34.500
Με χρώμα

Παιδικό
Μπουρνούζι

6.200

Λαγός
μεγάλος λευκός 

5.600

Τσάντα Πλάτης 

2.900

Κουνελάκι 
μικρό ροζ

2.900





Τραπέζι ΕΥΡΙΔΙΚΗ
120 X 45 X 51 cm

70.000

ολυμπΓα
κρεβάτι ΟΡΕΓΤΗΣ

160 X 200 cm
130.000

(με χρώμα)

Έν./ας λεπουργικός καναπές κρεβάτι Ανοίγει με

μία απλοϋ-
οιαιη κίνηοη,

που θα μπο-

ρούοε να κάνει καί ένα

παιδί, χάρη σε εναν

απλό μηχανιομό, Ανετος
ο αν καναπές με κάθι-

καναπές-κρεβάτι
ΟΛΥΜΠΙΑ

145 X 100 X 85 cm 
143 X 200 cm 

(σε ανάπτυγμα)
249.000

ομυα και πλάιη από φυοικά υλικά - ελαοηκό κοκοφοίνικα και 
καουτσούκ Μειαιρεπειαι οε διπλό κρεβάη με ενα ορθοπε
δικό στρώμα της φιλοσοφίας COCO ΜΑΤ



iii

Πανδώρα
Η Πανδώρα είναι ενα πολύ λογικό επππλο και αποΐί 
για παιδιά αλλά και για μεγάλους Προοφερειοι cr 
xprbn στο καθιστικό.
Είναι φτιαγμένη από φυσικό καουτοούκ και φυοιπ 
νίκα υλικά εξοαρείίκής συμπεριφοράς και μακροζωί 
Απαελεί ιδανική λύοη για εναν καθημερινό κανό 
οηγμή μπορεί να γίνει ενα άνετο κρεβάΐι ------------



Τραπέζι

120x45x78 cm





Το κρεβάτι Ινώ, 

είναι ελαφρύ, εύχρην 

οτο, εχει ρόδες και 

οχεόιάσιηκε με

γνώμονα ας ανάγκες ίου νε；ανικού δωματίου,

Είναι ενα κρεβάτι όμορφο για έξυπνους κοι ακμαίους

ανθρώπους：

Ντύνεται με διάφορα υφάσμαια. και αποτελεί άρίοιη

λύοη και οαν κρεβάτι επιοκεπιοόν.

Καναπές-κρεβάτι
ΙΝΩ

80 X 190 cm

88.000

Βιβλιοθήκη
ΠΑΡΙΣ

83.5x36x166.5 cm

265.000

Στις τιμές

συμπεριλαμβάνεται 

βαφή με

οικολογικά χρώματα

126-127



»



Στρώμα από 
φυσικό καουτσούκ 
και ελαστικό 
κοκοφοίνικα
145 X 200 cm
125.000

πλαϊνό Μαξιλάρι 

10.000 έκαστο

Μαξιλάρι
50 X 50 cm
6.000

Με μία κίνηοη ο πανέ

μορφος καναπές μειαφέ-

πεται σε ιελειο κρεβάτι

που προσφέρει, εναν ιδα

νικό ορθοπεδικό ύπνο. 

Συνδυάζεται με αρκετούς

Καναπές-κρεβάιι
DAVID

184.000

τύπους οτρωμάτων.





Καναπές
ΒΑΒΙΟ

130 X 200 cm 
(ανοικτό)

130 X 120 X 78 cm 
(κλειστό)

62.000

To Bab i ο είναι

μια γενικής

χρηοης καια

σκευή, απαραί

τητο οιο φοιίΓν

πκό και νεανικό ο π ín! Άνετο κρεβάη, με μία

KLvnon γίνεται ένα ωραίο ανάκλινδρο, kœ

με άλλη μία καναπές! Σε απόλυτα npooLin

τιμά ντύνεται με διάφορα στρώματα και μπσ 

ρεί να δώοει οπουδαίες λύσεις οε βερά

ντες ή ανάλογους χώρους οικιών,





Η Μελίνα είναι ένας 

πραγματικός καναπές 

βασιομενος οε olk◦入σ 

γικά υλικά άνετος όμο^> 

φος και λεπουργικός 

Με μια απλή και μοναδι

κής σχεδίαοης κίνηοη 

μεταιρεπεΐοα πανεύκολα 

◦ε ενα πραγμαπκά 

φαρδύ και άνειο κρε

βάτι Κάτω από το κάθΐτ

◦μακρεβάΐί, η Μελ〔να 

προσφέρει αποθηκευ-

Καναπές
ΜΕΛΙΝΑ

230 X 85 X 80 cm
212.000

iLKó χώρο, για πς πίθα 

νες ανάγκες ενός ούγ- 

χρονου οπιπού,



Ένας μεγάλος και άνετος καναπές με πολλά πρόσωπα! 

Φτιαγμένος με ία καλύτερα φυοικά και οικολογικά υλικά 

μπορε〔 να ουνδυοοιε〔 με διάφορους τρόπους, και να 

γίνει από μια άνετη γωνία ή ένας ιειραθεοιος



Καναπές Διπλός

190 X 90 cm

189.000

Καναπές Μονός

(με πλάτη) 
90 X 90 cm

114.000

Καναπές Μονός

80 X 80 cm

74.000

Κουρτίνα
ΜΑΛΑΜΑ

150x260 cm
Λευκή

Λινό/Βαμβακερό

17.000

Μαξιλάρι
60 X 90 cm

11.600



_________________

Ένας καναπές μοντέρνος και οηολαυό^κός χωρίς

然οεκ; ως npocjinv άνεοη Καΐα\κευάζεΐοα με \ 

μον^ίκό τρόπο από ο^ολογίκά υλικά Σιτίζεται πάνω

oar 0ναν ιοχυρό ακελείό . από" ουμπαγες περ 皿 λιγ-

^jévÖ από； évc πλέγμα,βαμβακερών ιμάντων, θ\ρό：πος 

αυτής ιης^ κατασκευής εγγυάιαί μία πρακτικά- armo.içpL- 

στπ；.；ανιρχή· σιο： %qo\L· και. τις；; κακουχίες Ο καν(

--Rlfiv&Aènp':efvai -μία Γΐραγμαιικη επένδυση για ín βε%ο> 
.⑶:.ιηςΚαβη_νΓκ|μαςιζω⑽:..

I

Πηνελόπη Μ



Καναπές 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ I

Καναπές 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ II

180 X 90 X 94 cm
336.000
(διθέσιος)

235 X 90 X 94 cm
395.000

(τριθέσιος)

180 X 90 X 94 cm
357.000
(διθέσιος)

235 X 90 X 94 cm
420.000
(τριθέσιος)



Κλεοπάτρα

Είναι τολμηρή και ωραία ο αν αληθινή,

Κλεοπάτρα Η αζεπεραοιη ποιότητα καί ία αγνά υλικά την καθιστούν 

ενα αληθινό κόομημα



Wm
Is

Ανάκλινδρο 

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 

205 X 80 X 80 cm
220.000

Σκαμπώ
ΑΛΙΚΗ

80 X 80 cm
56.000

Ανάκλινδρο
ΔΙΟΝΗ

153 X 68 X 75 cm
198.000

βολικού μεγέθους Φτιάχνεται με μοναδικό τρόπο και με

Η Διόνη είναι ένας όμορφος κανό 

πες - ανάκλινδρο μεοαίου και

υλικά που δεν απαντώνται πια οιην επιπλοποιία



h^hin

kqvovlkó αλλά οε πλάτος 90 cm,

Χρησιμεύει λοιπόν σαν μονό κρεβάπ,

Το μικρό Babío είναι ότι και ίο

ή σαν μία άνετη πολυθρόνα



Μία 门ολυθρόνα οε πολύ 

ιδιαίτερη γραμμή, που μπορεί να 

βρε〔 ín θεοη ιης από ίο γρα 

φείο μέχρι ιην,„ κρεβατοκάμαρα 

Καταοκευάζειαί από συμπαγή

ξυλεία οξιάς και τα οικολογικά

ΜαρΓζα υλικά της COCOMAT,

ΒΑΒΙΟ 90 cm 

Βάση
90 X 120 X 78 cm 

(κλειστό)

90 X 200 cm 
(ανοικτό)
56.000

Στρώμα 
200 X 90 cm

43.000

ΜΑΡΙΖΑ

72 X 76 X 81 cm
125.000

140-141



Ο καναπες-κρεβάη Έλλη είναι

ένας όμορφος καναπές για ίο σαλόνι, που όταν χρειαοτεί, μειαιρέ-

πετοα οε διπλό κρεβάπ αρίοιης ποιότητας



για οκληρή 

χρήοη, και 

βαοίζειαι οε 

εξαιρετικά 

υλικά κατα 

οκευής !Πολϋ 

λίγες πολι> 

θρόνες 

τέτοιας αντσ 

χής έχουν τέτοια κομψή και κλαοοική παρου

σία Υπάρχουν πολλές όμορφες αλλά όχι και 

ιόοο γερες πολυθρόνες, Η Ρεα ία συνδυάζει

και ία δύο με snuuxfd

Πολυθρόνα ΡΕΑ
84 X 79 X 90 cm

156.000

ΕΛΛΗ
2¡45 X 90 X 86 cm

476.000
(καναπές κρεβάτι)

435.000
(καναπές)

Η Ρεα είναι 

προορισμένη









Καθρέπτης 
ΡΕΒΕΚΚΑ 

170x50 cm

80.000

Βιβλιοθήκη 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 

158 X 36 X 166 cm

284.000

Τραπέζι 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

150 X 90 cm
248.000

200 X 90 cm

255.000
250 X 90 cm

280.000



Παπλώματα

Τα παπλώματα COCO-MAT eivai κατασκευα

σμένα από φυσικό υλικά, που έχουν βπβξβρ-

γαστβί μβ οικολογικό τρόπο. Το ύφασμά τους

eivai 100% βαμβακερό, βνώ το βσωτερικό

υλικό, eivai από αγνό παρθένο μαλλί, ειδικά

βπβξβργασμένο με παραδοσιακό τρόπο.

την υγρασία του.

Ο υπερσύγχρονος μηχανολογικός εξοπλ卜

σμός δίνει τη δυνατότητα βπιλογής πολλών

σχβδίων, καθώς και του τ€λικού φινιρίσματος.

Είναι πανάλαφρα παπλώματα που διατη

ρούν ιδανική θερμοκρασία, επιτρέποντας

τη .φυσική αναπνοή του σώματος, χωρίς να

θγκλωβίζουν τον αέρα και να παρακρατούν





σεντόνια

βακιου. Ολα τα σεντόνια της 

COCO-MAT συσκευάζονται

ñΟΙΚΟ/

δεικνυο

τον οικολογικό τρόπο σκέψης

του Ομίλου.

Τά μπουρνούζια και οι πετσέ

τες κατασκευάζονται από

υδρόφιλο βαμβάκι και είναι

ελαφρά και απαλά.Προσφέ

ρονται σε ελκυστική γκάμα

χρωμάτων!

Τα σεντόνια είναι απολύτως

οικολογικά, σχεδιασμένα από

τη διάσημη στυλίστρια Mirjam

Wiggers, ηοποία δίνει ιδιαί

τερη βαρύτητα στο έγχρωμο

οικολογικό βαμβάκι, στα

γήινα χρώματα, στη λιτή 

γραμμή και φυσικά στην απα

λότητα του θρακιώτικου βαμ-

πετσέτες - μπουρνούζια



If

Μπουρνούζια

από 10.000



παπλωματοθήκες

από λινό,μετάξι,και βαμβάκι σε

διάφορα σχέδια και

χρώματα. Προτείνονται για την

προστασία ή την διακόσμηση

Οι παπλωματοθήκες είναι

φτιαγμένες από 100% βαμ

βακερό ύφασμα, οικολογικά

επεξεργασμένο και προστα

τεύουν ιό πάπλωμα από την

φυσιολογική φθορά της καθη

μερινής χρήσής.

οποιουδήποτε κρεβατιού.

κουρτίνες - καλύμματα



Κουρτίνα otnv πόρτα 

260x140 cm

19.000

κουρτίνα MALAMA
λινό/βαμβάκι 
260x150 cm

17.000

φούνιες

από 2.950-4.950

Βιβλιοθήκη
ΠΑΡΙΣ

85 X 36 X 166 cm

196.000

Οι κουρτίνες κατασκευάζονται απο λινό και 

βαμβάκι και προσφέρονται σε μια επιλεγμένη 

γκάμα γήινων χρωμάιων.Οι φούντες σε ανά

λογα σχέδια και χρώματα συνδυάζονται με τις 

κουρτίνες, δημιουργώντας ένα όμορφο και

Παπλωματοθήκες

οει μονό 160x220 cm

από 13.000
σει διπλό 220 x 220 cm

από 18.000
σει υπέρδιπλο 

235 x 235 cm

ξεχωριστό σύνολο

Κάλυμμα UNA 

200 x 160 cm 

απλό 23.000 
κορδελάκι 25.000 

πιέτα 25.000





Μαξιλαροθήκες

Πλεκτές 
45 X 45 cm

5.200

Μεταξωτές 
50 X 50 cm

5.600

Λινές / βαμβακερές 
40 X 40 cm

3.400
60 X 60 cm

4.800

Βελούδινες 
50 X 50 cm

4.800

Μαξιλάρια
(διακοσμηιικά)

από 3.400

Δίοκοομηηκά μαξιλάρια με θήκες οε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υφάσματα 
από βαμβάκι λινάρι^ μετάξι καθώς επίοπς πλεκτά οε πολλά οχεδια Το εοωτε- 

pLKó τους υλικό κατασκευάζεται από αγνό παρθένο μαλλί, pop (τετμημένο 
φυσικό καουτοούκ), πούπουλο χήνας και πάπιας οε διάφορες διαοιάοεις, 
Ορθοπεδικά μαξιλάρια ύπνου από φυοικό καουιοούκ οχεδιαομενα για να 
υποοιηρίζουν τον αυχένα και να καλύπτουν τις ανάγκες ίου ανθρώπου ιδι-

Μαξιλάρια
ύπνου

i) ορθοπεδικό 
από

Φυοικό καουτσούκ 
(με θήκη)
17.000

αίιερα όταν ίο οώμα βρΓοκεται οιπν πλάγια θεοπ. Το ουμπαγες υλικό ιούς 
βοηθά ώοτε να μην παραμορφώνεται ίο οχήμα τους και να κρατά πάντα το 
κεφάλι οιη οωοιπ θεοπ.

Π) με POP 

45 X 65 cm 
ή 50 X 70 cm

6.000

Μοζιλάρια ύπνου από pop, αγνό παρθένο μαλλί και πούπουλο οε εκπλπ· 
κτικες πμες

ΐϋ) με
αγνό παρθένο

μαλλί 
45 X 65 cm 

ή 50 X 70 cm
7.000

iv) με πούπουλο 
50 X 70 cm

7.000



αιώρα



156-157

κουβέρτες

βαμβακερές (πικέ) 
μονές 160 χ 220 cm

από 11.500
διπλές 220 χ 220 cm

από 16.000

αιώρα

13.000

χαλάκια

4.000

παντόφλες

3.500

LADY-M
καήάθι διαφόρων 

χρήοεων 
46 χ 50 χ 62 cm

13.000

ίων ρούχων

Οι κουβέρτες είναι 100% βαμβακε

ρές, απαλές και προπάντων ελα· 

φρες για να καλύπτουν τις ανά

γκες ιης εποχής, για την οποία 

είναι καιαοκευασμενες Προοφε- 

poviQL οε μοναδικά χρώματα

αυτές π ουγκε- 

νιρωοη ίων άπλι>

Τό Lady Μ είναι 

ενα καλάθι

για διάφορες

χρποεις Μ fa από

μίκρΘ





Παιχνίδια

από 2.900-5.900

COCOMAT προσφέρει οικολογικά παιχνίδια οε ποικιλία σχεδίων και

χρωμάτων, Κατασκευάζονται από 100% βαμβακερό ύφασμα και εοωτερικά 

περιέχουν μεταξοβάμβακα ή αγνό παρθένο μαλλί Ετσι μπορούν πλέον οι 

αχώριοιοι φίλοι των παιδιών μας να είναι ασφαλείς ως πρός την σύν

θεση, χωρίς ίχνος χημικών και τοζικών ουοιών.





Το οει Νηρηΐδες εινα οχεδιασμενο και 

καιαοκευασμενο παραδοοιακά από ξύλο 

πεύκου, Ταιριάζει με το ελληνικό ύφος και 

χαρίζει στο χώρο, άνεοπ και οοβαρότητα 

Για το φινΓριομά του χρηοιμοποίείται κερ〔 

και ποικιλία οικολογικών χρωμάτων,

Καθρέπιης ΝΗΡΗΙΔΕΣ
82 X 60 cm

26.000

Σεκρετέρ ΝΗΡΗΙΔΕΣ
110 X 62 X 75 cm

81.000

Κρεβάτι ΝΗΡΗΙΔΕΣ
99 X 210 cm

71.500

Κομοδίνο ΝΗΡΗΙΔΕΣ
44 X 38 X 67 cm

51.000





Το κρεβάτι και ίο κομοδίνο Εκάβη, όπως και ίο τραπεζάκι 

Φοίβος είναι καιαοκευαομενα από μαοίφ ξύλο οξιάς οχε-

διαομενα σε απλή και μοντέρνα γραμμή. Είναι ιδιαίτερα 

ανθεκτικά και δίνουν μια αίσθηοη πολυτελείας και ποιόιη- 

ιας οε πολύ ελκυοιικιή πμή.

Τραπεζάκι ΦΟΙΒΟΣ
70 X 70 X 43 cm

75.000

Ο παραδοοιακός καναπές ΝΗΡΗΙΔΕΣ είναι καιαοκευαομενος από μαοίφ

Κρεβάτι ΕΚΑΒΗ
173 X 220 cm

160.000

Κομοδίνο ΕΚΑΒΗ
50 X 35 X 45 cm

34.000

Καναπές ΝΗΡΗΙΔΕΣ
220 X 92 cm

108.000
ξύλο πεύκου. Είναι ενα έπιπλο, που μπορεί να χρηοιμοποιηθεί ως καναπές, 

αλλά και ως ενα άνειο κρεβάκ Προοφερειαί οε πολλά οικολογικά xpcó-

(χωρίς στρώμα και 

μαξιλάρια)

μαία και για ίο φινίριομά ίου χρησιμοποιείται κερί Οι ξεΧωρίοιες. επιλογές 

χρωμάτων και οχεδίων ίων λινών και βαμβακερών υφαομάτων για τα μαζι- 

λάρια και ίο οιρώμα χαρίζουν ενα ιδιαίτερο ύφος στο χώρο του καθιστι

κού ή οπουδήποτε αλλού χρησιμοποιηθεί'.



7301

3070 7304

4280

κυμαίνονται από 4.500 - 9.600 öpx/ipéxov μει

6004

·' 'f ,
:ψ #

♦ # . ^
參 #

7308

ως όλα ία προϊόντα της COCO-ΜΑΤ ειοί και.ια υφά 
3ΐa είναι οικολογικά φτιαγμένα από 100% φυοικά 
κά, όπως βαμβάκι, λινό, μετάξι, μαλλί. Οι .οικολογικές
ρές γίνονται ακόμα και με χυμους απο ρίζες, 
OÚIQ KQL φυΛΛώ[JQlQ ipOflLKCÓV ÖéVipCOV,
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4005



4105



Στη ουοκευαοία η COCO - Κ/ΆΤ πρωιοοιαιεί καταργώντας πλήρως ίο πλαοιικό. 

Αντί για αυτό χρηοιμοποιεί, αδιάβροχα βαμβακερά καλύμματα που εξασφαλίζουν 

ιδανική μεταφορά οιον καταναλωτή, χωρίς να μολύνουν ίο περιβάλλον. 

Μετά τη μεταφορά τα καΛλύμαια επίοιρέφονιαί οιο εργοοτάοιο για να ξαναχρΓν 

οιμοποίηθούν,Με ιον τρόπο αυΐό η COCO - ΜΑΤ 门ρωιοπορεί οιην εμπροκιη 

καιάργηοη του πλαοπκού κα εινα παγκόομιως μία από κς λίγες εταιρείες που 
χρηοιμοποεί βαμβακερά υφάσματα οιη ουσκευαοία των προϊόντων της



(：«C«

Η καλή κατάοιαοη ίων προϊόντων κατά in μεταφορά εξασψα 

λιζεια από εναν ιδιόκτητο οιόλο φορτηγών, που τα μεταφέ

ρουν απ ευθείας από το εργοοτάοιο οτον τόπο προοριομού, 

Με τον τρόπο αυτό η παράδοοη







ΑΛΕ 三ΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Καραολή Δημητρίου 42-44 
Τηλ. - Fax: 0551-24 978

ΛΑΙΜΟΣ
Λ. Ποσειδώνος 56 
volkos@netor.gr 

Τηλ. 98 11 476, Fax: 98 83 347

ΑΡΓΟΣ
Καραολή Δημητρίου 8 

adouan@otenet.gr
Τηλ. 0751 -26 321 Fax: 0751 -26 312

ΒΕΡΟΙΑ
Πιερίων 137

coco-mat@ver.forthnet.gr 
Τηλ., Fax: 0331 -62 564

ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ
Λ. Πεντέλης 66 

xancoco@otenet.gr 
Τηλ. 80 31 463, 80 42 255 

Fax: 80 32 984

ΔΡΑΜΑ
Εθνικής Επαναστάσεως 17 
cocomat@dra.forthnet.gr 
Τηλ., Fax: 0521 - 47 331

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Παρ. Δαγκλή 10 

cocomati@otenet.gr 
Τηλ., Fax: 0665 - 27 158

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καλαμαριά

KîWWlliUuiîitui

Ανδριανουπόλεως 22 
Τηλ., Fax: 031 -458 338

B’ Κατάστημα
Παύλου Μελά 11 

Τηλ., Fax: 031 -266 696

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
4° Χλμ. Εθν. Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών 

cocomat@ioa.forthnet.gr 
Τηλ. 0651 -67 702,67 703 

Fax： 0651 -67 703

ΚΑΒΑΛΑ
Τενέδου 112 

cocomatkav@hol.gr 
Τηλ., Fax: 051 - 247 544

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Μητρ. Μελετίου 6 

cocomatc@netor.gr 
Τηλ. 0721 -96 585, Fax: 0721 -82 685

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Υψηλάντου & Αγράφων 

jydia@copmulink 
Τηλ., Fax: 0441 -23 665

ΚΕΡΚΥΡΑ
Εθν.Παλαιοκαστρίτσας 98 

Τηλ., Fax: 0661 - 22708

Π. Χαρίση 58
tsiogk67@athena.compulink

Τηλ., Fax: 0461 -24 883

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Δαμασκηνού 29 & Δερβεν 

Τηλ_, Fax:



ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
7 Μαρτίου 1944, 9 

cocokory@ath.forthnet.gr 
Τηλ. 49 15 525 Fax: 49 15 526

ΛΑΜΙΑ
Παπαποστόλου 61 

coco-lam@otenet.gr 
Τηλ., Fax: 0231 -23 228

ΛΑΡΙΣΑ
Η. Πολυτεχνείου 104 

chadoulos@lar.forthnet.gr 
Τηλ. 041 - 235 333 
Fax:041 -571 641

ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Πατησίων 236 

cocopati@ath.forthnet.gr 
Τηλ. 85 62 461,85 62 462 

Fax: 85 62 462

ΠΑΤΡΑ
Ηρώων Πολυτεχνείου 60 (Μαρίνα) 

cocomat@hol.gr 
Τηλ., Fax: 061 - 438 558

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου 62 

cocomatpireas@ath.forthnet.gr 
Τηλ. 42 87 711, Fax: 42 87 710

ΜΑΡΟΥΣΙ
Β.Σοφίας & Χατζηαντωνίου 

delig@ath.forthnet.gr 
Τηλ. 61 21 696, Fax: 61 28 816

三 ΑΝΘΗ
A. Δημηχρίου 22 

-panou@xan.fothnet.gr 
¿ax: 0541 -28 528Τηβ

ΠΑΛΛΗ
Λ. Μαραθώνος

編 cocopall@mail.otenet.gr
緊6。31166

—ϊκωβίδου 41-43Τίκωβίδου 41 - 43 
(ηλεκ.σταθμός Αγ. Ελευθερίου) 

cocoiak@ath.forthnet.gr 
Τηλ. 20 20 384 Fax: 20 19 160

ΡΟΔΟΣ
Καναδά 19

coco-mat@tho.forthnet.gr 
Τηλ., Fax: 0241 - 30 570

ΣΕΡΡΕΣ
Βενιζέλου 105 

coco_mat@hol.gr 
Τηλ. 0321 - 46 777 
Fax: 0321 -46 778

ΣΠΑΡΤΗ
厂κορτσόλογλου 83 

Τηλ., Fax: 0731 - 81 158

ΧΑΛΚΙΔΑ
Χαϊνά 55

gregk@prometheuw.hol.gr 
^0221 - 89 905, 89 906 

1221 - 89 906fax'*'1

ΧΑΝΙΑ
Κυδωνιάς & Μαργουνίου 

coco-mat@cha.forthnet.gr 
: 0821 -73 444

Κεντρικά Αθηνών: Τατοΐου 165 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλ. 6251971,2, 3, 5, 6 · Fax: 6251977 · cocomat@ath.forthnet.gr 

Εργοστάσιο : ΒΙΠΕ 三 ΑΝΘΗΣ, 67 100三 ΑΝΘΗ · sales@cocomat.gr 

Τηλ. 0541 - 77360, 78864,5 · Fax: 0541 - 77 361 
σελίδα internet: http://www.cocomat.gr



€0€0-MAT@
δΘλτιο napavveÂiac ακριτικών πβριοχών

προσοχή! ισχύει μόνον για τις περιοχές που αναφέρονται στις σελίδες 2-3 (περιεχόμενα)

ΟΝΟΜΑ'............................

ΕΠΩΝΥΜΟ:......................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.....................

ΠΟΛΗ,ΤΚ:..........................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.....................

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

υ π ' ο ψ ε i τμήματος παραγγελιών/Τατοϊου 165,Κηφισιά 1 45 64



COCO-MAT
S/eep cm j\í€diu^e

δβλτϊο ουυβουλών,προτάΟΘων,παοαπόνων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...............................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:............................................... .............................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:..........................................................................................

ΠΟΛΗ,ΤΚ,ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.........................................................................

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:...................................................

υπ'οφει τμήματος δημοσίων σχέσεων/Τατοϊου 1 65，Κηφισιά 1 45 64



COCO-MAT
Sleep

οημβιώΟΘΐς



COCO-MAT
Sleep <m

Η Σ H

Συγχαρητήρια! Είστβ τώρα ιδιοκτήτης του / της

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε μθ μεγάλη φροντίδα 

ώστβ να αντέξβι για πάρα πολλά χρόνια!

Η βταιρβία μας, το καλϋπτει μ€ Θγγύηση...........ετών!

Η βγγύηση αυτή καλϋπτβι όλ€ς τις ζημιές που μπορβί να 

προέλθουν από κανονική χρήση.Η COCO-MAT δβν μπορβί 

να καλύψει ζημιές που προήλθαν από φωτιά, αιχμηρά αντι- 

κβίμβνα, υγρό, χημικά； κακές συνθήκβς； κακή συντήρηση ή 

ζημιές κατά την μΘταφορό.

Η σωστή συντήρηση, eivai απαραίτητη για την καλή Áe卜 

τουργία αλλά και την βμφάνιση βνός προϊόντος.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμ

βουλή!

ΗΜΕΡΟΜ. ΑΓΟΡΑΣ:................................................................ ............

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:.....................................

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:



€0€0-MAT
S/eep <m





H CO CO-MAT συμβάλλει στην προστασία των δασών ,χρήσιμο 
ποιώντας για τον κατάλογο αυτό ανακυκλωμένα-οικολογικά χαρτιά

κεντρικά Αθηνών:Τατοΐου 165 145 64 Κηφισιά Τηλ: 01 - 6251971,2,3,5.6 · FAX 6251977cocomat@ath.forthnet.gr 
εργοστάσιο:ΒIΠΕ Ξάνθης,67100 Ξάνθη · sales@cocomat.gr Τηλ: 0541 - 77360,78864,5 · FAX : 0541-77361

σελίδα internet: http://www.cocomat.gr
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