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Είμαστε μία ομάδα ετερόκλητης 

σύνθεσης αλλά με άψογη συνοχή και 
αρμονία. Οραματιζόμαστε, υλοποιούμε, 
αγγίζουμε το άγνωστο. Επιστήμονες και 
χειρώνακιες, ιεχνοκράτες και ιδεαλιστές, 
Πόντιοι παλιννοστήσανιες, Έλληνες και 
αλλοεθνείς, όλοι μαζί αναζητούμε, 
διαφωνούμε, συνθέτουμε. Στόχοι μας, η 
καταξίωση σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
συμβολή στην προσπάθεια για μια 
αειφόρο βιομηχανία, για έναν κόσμο πιο 
όμορφο. Η COCO-MAT, όπως η ποίηση, 
δεν ανήκει τόσο ο1 αυτούς που τη 
δημιουργούν όσο ο' εκείνους που την 
στηρίζουν.
1' εσάς!
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4 COCO-MAT

Βασική αρχή της COCO-MAT είναι και θα 

παραμείνει η χρησιμοποίηση, αποκλεισιικώς 
και μόνο, φυσικών πρώτων υλών. 
Προϊόντα της ελληνικής φύσης όπως το 
αγνό παρθένο μαλλί, το βαμβάκι, το 
συμπαγές(μασίφ) ξύλο, το μετάξι, το 
ιωδιούχο, θαλάσσιο φύκι, το λινάρι και η 
τρίχα αλόγου, συνθέτουν, μαζί με το 
φυσικό καουτσούκ και τον ελαστικό 
κοκοφοίνικα, την ποικιλία των πρώτων 
υλών που χρησιμοποιεί η COCO-MAT.
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Γ1 Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που παράγει βαμβάκι. 
Περίπου 500.000 Έλληνες ζουν καλλιεργώντας το πανάρχαιο αυτό 
φυτό. Η αύξηση της παραγωγής και της χρήσης ίου θα έχει πολλαπλά 
οφέλη και θα συμβάλλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος το 
οποίο κατακλύζεται από πλαστικά υλικά κάθε μορφής. Η COCO-MAT, 
υποστηρίζοντας την 叩οσπάθεια αυτή, σας προσφέρει δωρεάν 
βαμβακερές τσάντες για τα καθημερινά σας ψώνια.





π περιεκτικότητα σε φυσικό χυμό, στα φύλλα καουτσούκ, που παράγει και 
χρησιμοποιεί η COCO-MAT σια στρώματά ιης, είναι 96%. Το叩οϊόν αυτό έχει 
απαράμιλλη ελαστικότητα ενώ, ποιοιικώς, είναι το καλύτερο σε διεθνές επίπεδο. 
Ο χυμός του δέντρου HEVEA μειαιρέπειαι σε στέρεο καουτσούκ με τη μέθοδο 
TALALAY, η οποία αποτελεί αποκλειστικότητα της COCO-MAT.
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Φυσικό καουτσούκ, εγγύηση ελαστικότητας και ορθοπεδικής
υποστήριξης.
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Ελαστικός κοκοφοίνικας, βάση υγιεινού 
και ορθοπεδικού ύπνου.

Ο ελαστικός κοκοφοίνικας, ενδεδειγμένο υλικό για τον εξαερισμό, κυριαρχεί στα 

στρώματα της COCO-MAT, σε αντίθεση προς άλλες εταιρίες που χρησιμοποιούν 
κοκοφοίνικα μη ελαστικό, βελονιασμένο πάνω σε váuñov. Το σύγχρονο εργοστάσιο 
της COCO-MAT στην ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης, ένα από τα ελάχιστα στο είδος του ο' όλοκληρη 
την Ευρώπη, παρέχει την δυνατότητα ιδιοπαραγωγής του προϊόντος αυτού, σε 
διαστάσεις και πυκνότητες που κατά περίπτωση απαιτεί η αγορά.





Το φυσικό αυτό 叩οϊόν αποτελεί,αναμφιβόλως, την καλύτερη ίνα για υφάσματα και 

βάτες διεποχιακής χρήσης. Ζεστασιά το χειμώνα, δροσιά ίο καλοκαίρι. Το μαλλί που 
χρησιμοποιεί η COCO-MAT είναι ελληνικής προέλευσης και οικολογικής επεξεργασίας 
(πλύσιμο, σιέγνωμα κλπ).

Αγνό παρθένο μαλλί. Γιατί άραγε οι παππούδες μας 
φορούν μάλλινες φανέλλες και το καλοκαίρι；
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Συμπαγές ξύλο, ό,τι καλύτερο στην 
κατασκευή επίπλων.
Ισως η φαινομενική τελειότητα της 

γυαλιστερής μελαμίνης ή του MDF να 
καλύπτει τις σημερινές απαιτήσεις των 
πολλών. Είναι όμως τα προϊόντα αυτά 
υγιεινά； Μία τέτοια απορία ασφαλώς δεν 
μπορεί να διατυπωθεί για το συμπαγές 
ξύλο το οποίο, πέρα από το γεγονός ότι 
είναι υγιεινό, μας δίνει και διαχρονικά 
προϊόντα.





Φύκια, ένας ανεκτίμητος θησαυρός υγείας.
Το υλικό αυτό, λόγω της απαλότητας του και ίου ιωδίου που περιέχει, το 

χρησιμοποιούσαν π_ιότερα στην κατασκευή μαξιλαριών και στρωμάτων. 
Ειδικότερα, η χρήση του στα μαξιλάρια γινόταν για λόγους που συνδέονται με την 
ευεργετική επίδραση του ιωδίου σε διάφορες αναπνευστικές δυσλειτουργίες, όπως 
π.χ. ο κοκίτης και το άσθμα. Η COCO-MAT, ύστερα από έρευνα σε συνεργασία με 
πανεπιστήμια, επιβεβαίωσε τις ιδιότητες αυτές των φυκιών και ήδη τα χρησιμοποιεί 
σε μεγάλη κλίμακα στα προϊόντα της.





Αλογότριχα, φάρμακο κατά των ρευματικών παθήσεων.

Η τρίχα του αλόγου δημιουργεί 
ξηρό περιβάλλον ενώ ρυθμίζει 
άριστα την υγρασία των στρωμάτων. 
Άλλωστε, πολλοί πάσχονιες από 
ρευματικά, χρησιμοποιούν, για την 
επικάλυψη των αρθρώσεων τους, 
επιδέσμια που παρασκευάζονται από 
αλογότριχα.





Μετάξι, η μαγεία της δημιουργίας του μεταξοσκώληκα.

U αρχιμηχανικός, ο αρχιυφανιής 
μεταξοσκώληκας τρώει τα φύλλα της 
μουριάς και παράγει το πολύτιμο 
μεταξένιο νήμα. Ευτυχώς που στο 
παραμεθόριο Σουφλί συνεχίζεται η 
παράδοση.



COCO-MAT

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις στη 

ΒΙ.ΠΕ.三άνθης περιλαμβάνουν κτήρια 
συνολικού εμβαδού 25.000 ι.μ. και 
σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό 
ανιιρρυπαντικής τεχνολογίας. Πληρούν 
τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού 
και συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο 
πλήρως καθειοποιημένης μορφής που 
εξασφαλίζει στην COCO-MAT απρόσκοπτη 
ροή της παραγωγικής διαδικασίας και 
προϊόντα ανταγωνιστικά ως προς την 
ποιότητα και την τιμή.







Κοινωνική ευαισθησία - περιβάλλον

Η COCO-MAT, αντιλαμβανόμενη το ρόλο που 
της αντιστοιχεί στο πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής για ανάπτυξη της Θράκης, 
προσέφερε και θα συνεχίσει να προσφέρει, 
εργασία και θαλπωρή σε πλήθος Ελλήνων 
του Πόντου που παλιννόσιησαν. Γρήγορα οι 
άνθρωποι αυτοί, με την εργατικότητα και το 
ζήλο τους, απέδειξαν ότι αποτελούν ένα 
ευπροσάρμοστο και δημιουργικό κομμάτι 
του Ελληνισμού. Επίσης, ένας μεγάλος 
σχετικά, αριθμός ατόμων με ειδικά προσόντα 
και όχι με ειδικές ανάγκες όπως συνηθίζεται 
να λέγονται, περιλαμβάνεται στο προσωπικό 
της εταιρίας. Ευχαριστούμε από καρδιάς 
όλους όσοι, με επιστολές και τηΠεφωνήματα, 
μας συγχαίρουν και μας ενθαρρύνουν να 
συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή.

Παρά το, συγκριτικά υψηλό, κόστος του, 
έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε, 
σταδιακά πρόγραμμα ολικής αντικατάστασης 
των πλαστικών υλικών συσκευασίας με 
άλλα, φιλικά προς τον άνθρωπο και το 
περιβάΠΠον, υλικά. Ήδη ία στρώματα μας 
συσκευάζονται σε βαμβακερές θήκες.





Ερευνα

To 1994, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων, άρχισε 
να μελετά την ιδέα ότι δύο άνθρωποι ίδιου ύψους και ίδιου 
βάρους αλλά με διαφορετική κατανομή της μυϊκής τους μάζας 
χρειάζονται δύο εντελώς διαφορετικά στρώματα για να 
υποστηρίζουν ορθοπεδικά το σώμα τους. Εάν π.χ ο ένας είναι 
αθλητής με επικέντρωση του βάρους του στους ώμους και ο 
άλλος είναι αγύμναστος με επικέντρωση του βάρους του στη 
λεκάνη ιόιε πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά στρώματα για να 
έχουμε ορθοπεδική υποστήριξη και στις δύο περιπτώσεις. 
Αποτέλεσμα της μελέτης αυτής ήταν το στρώμα 
"Πυθαγόρας",που κατασκεύασε η COCO-MAT το 1998 και το 
οποίο παρέχει 48 διαφορετικές επιλογές ορθοπεδικής 
υποστήριξης. Το 1996 το ίδιο τμήμα άρχισε να σχεδιάζει 
καναπέδες. Το 2000 είναι πια γεγονός η παραγωγή και 
ορθοπεδικών καναπέδων.
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CERTIFICATE
hereby certifies in accordance with TÜV CERT 

procedure that

MAXI S.A.
COCO - MAT 

Xanthi, Industrial Area 
Greece

has established and applies a quality system for

Sprung and palm tree fiber mattresses

An audit was performed, Report No. 2.9.1-1 ooe/%

Proof has been furnished that the requirements according to

ISO 9001 / EN ISO 9001

are fulfilled. The certilicate is valid until March 2000 

Certificate Registration No. 04ioo70/e

Essen. ?2.04.16Θ7
ÑWTÜV



Ιστορικό - βραβεία - διακρίσεις

1989- Ίδρυση της COCO-MAT.
1993- COCO-MAT： καλύτερο οικολογικό στρώμα στη Γερμανία (Test AM).

△叩ιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικά Προσόντα 
(Ειδικές Ανάγκες).

1994- Ελλάδα - COCO-MAT LEADER στις Βρυξέλλες, ECO-LABEL στρωμάτων.
1995- Βραβείο Υπουργείου Ανάπτυξης "Μεθόδων παραγωγής και 

προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον."
COCO-MAT： καλύτερο οικολογικό κρεβαιόσιρωμα στην Σκανδιναβία. 
(Stockholm - Sleep on Nature).

1996- Βραβείο Υπουργείου Ανάπτυξης "Ποιότητα". Ανάδειξη ίου στρώματος 
από παρελκόμενο του κρεβατιού σε προϊόν υψηλότατων 
προδιαγραφών συγκρίσιμο οε ποιότητα με τα φάρμακα και τα 
ηλεκτρονικά υψηλής τεχνολογίας.
Πρώτη στρωματοποιία στην Ευρώπη που αποκτά ISO 9001.
Βραβείο διασφάλιοης ποιότητας - ADAPT κοινοτική 叩ωτοβουλία.

1997- Βραβείο ΕΒΕΑ " Επιχείρηση και Περιβάλλον".
Βραβείο HENRY FORD "Ερευνα και χρήση φυσικών, πρωτοποριακών 
πρώτων υλών".
Εκπροσώπηση της ΈΠλαδος στις Βρυξέλλες στο διαγωνισμό 
ποιότητας EFQM και στο διαγωνισμό περιβάλλοντος EBEAFI.

1998- Πρώτη θέση σε έρευνα του Cambridge University, Business & the 
Environment Program for Industry - ETHICAL VALUE.
Εκπροσώπηση της Ελλάδας και καιάκιηση της 13ης θέσης στις 
Βρυξέλλες σιο διαγωνισμό ποιότητας EFQM.
Βραβείο για την "Δημόσια υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας" 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βραβείο υψηλής ποιόιητος προϊόντων και υπηρεσιών απο την 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρήσεων και επιχειρηματιών.

1999- Εκπροσώπηση της Ελλάδος και καιάκιηση inc 8ης θέσης οτις 
Βρυξέλλες στο διαγωνισμό ποιότητας EFQM.



Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Ακούμε συχνά το παράδοξο, ότι ο ύπνος 
στο πάτωμα επενεργεί ιαματικά σε μια 
σπονδυλική στήλη που πάσχει. Αυτό είναι 
λάθος αφού, όταν κάποιος ξαπλώνει στο 
πάτωμα απλώς εντοπίζει τον πόνο και 
μένοντας άυπνος τον αποφεύγει. Όμως, 
αντί να ξεκουράζεται και να απολαμβάνει 
τον ύπνο του, ταλαιπωρείται και "γερνάει". 
Η συμβουλή των γιατρών, "μην κοιμάστε 
σε μαλακό στρώμα που κάνει γούβες", δεν 
σημαίνει σε καμία περίπτωση, "κοιμηθείτε 
σε σκληρό στρώμα".
Δεδομένου όχι η σπονδυλική στήλη δεν 
είναι ευθεία η COCO-MAT πρεσβεύει ότι 
είναι καταστρεπτικό να προσπαθούμε να 
τη μετατρέφουμε σε ευθεία αναγκάζοντας 
την να προσαρμοστεί σε ένα σκληρό και 
άκαμπτο στρώμα.
Το σωστό έδαφος- αυτό σημαίνει η λέξη 
"ορθοπεδικό"- για το ανθρώπινο σώμα 
είναι αυτό που προσαρμόζεται πάνω του 
και δεν αφήνει κανένα σημείο του "κενό". 
Άν δεν συμβαίνει αυτό τότε κινδυνεύουμε 
να υποστούμε βλάβες που ενδεχομένως 
να προξενήσουν ακόμα και αυχενικό 
σύνδρομο ή οσφυαλγία.
0 μύθος του σκληρού στρώματος 
ευδοκιμεί εκεί που απουσιάζει η 
επιστημονική γνώση και, όπως όλοι οι 
μύθοι, ακυρώνεται όταν αυτή επιβάλλει 
τη φωνή της!



ΣΤΡΩΜΑΤΑ

miu.



Ορθοπεδικά μαξιλαρια

Η σωστή θέση της αυχενικής χώρας στον 
πλάγιο, κυρίως, ύπνο είναι προϋπόθεση 
για την αποφυγή του αυχενικού 
συνδρόμου. Η COCO-MAT διαθέτει 13 
τύπους ορθοπεδικών μαξιλαριών που, 
αναλόγως του φάρδους της ωμοπλάτης 
του καθενός, καλύπτουν όλους τους 
τύπους σώματος.
Χρησιμοποιώντας προϊόντα της COCO
MAT δεν χρειάζεται, στον πλάγιο ύπνο, 
να βάζουμε ίο χέρι κάτω από το 
μαξιλάρι ή να διπλώνουμε το μαξιλάρι 
στα δύο. Το στρώμα το υπέρσιρωμα και 
το ορθοπεδικό μαξιλάρι φροντίζουν για 
την τέλεια υποστήριξη του αυχένα.



Πρακτικές συμβουλές για σωστή επιλογή ορθοπεδικού στρώματος

-三απλώστε στην ύπτια θέση και φέρετε τις φτέρνες σας στους γοφούς σας. Αν υπάρχει κενό στην οσφυϊκή χώρα τότε το στρώμα 
δεν είναι ορθοπεδικό και πιθανώς να σας προξενήσει βλάβη στους οσφυϊκούς σπονδύλους (οσφυαλγία).

-Στην ίδια θέση, χωρίς μαξιλάρι, περάστε την παλάμη σας κάτω από τον αυχένα. Αν υπάρχει κενό στην αυχενική χώρα τότε το 
στρώμα δεν είναι ορθοπεδικό και ενδεχομένως να σας προκαλέσει αυχενικό σύνδρομο.

-Αν αναγκάζεστε στην πλάγια θέση να βάζετε το χέρι κάτω από το μαξιλάρι ή "να σπάτε" το μαξιλάρι στα δύο τότε το στρώμα 
δεν είναι ορθοπεδικό και εγκυμονεί κινδύνους για τον αυχένα σας.

-Το στρώμα, για να είναι ορθοπεδικό, πρέπει να είναι ενισχυμένο περιμετρικά. Ιδανικό υλικό για το σκοπό αυτό είναι ο ελαστικός 
κοκοφοίνικας.

-Στα διπλά στρώματα, όταν οι κινήσεις του ενός μεταδίδονται στην πλευρό του άλλου, τότε το στρώμα δεν είναι ορθοπεδικό.
-Απαιτήστε από τον πωλητή άρισιη γνώση της σπονδυλικής στήλης και επιστημονική απόδειξη του γιατί ίο στρώμα που σας 
συνισιά είναι ορθοπεδικό για το δικό σας σώμα.
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Γιατί ΝΑ ΕΠΙΑΕΞΕΤΕ ΣΤΡΩΜΑ COCO-MAT

Ορθοπεδικά ελατήρια： Είναι ία μόνα 
που μπορούν να συγκριθούν με τα 
σύγχρονα υλικά παραγωγής 
ορθοπεδικών στρωμάτων (ελαστικός 
κοκοφοίνικας, φυσικό καουτσούκ κλπ). 
Η COCO-MAT χρησιμοποιεί μικρής 
διαμέτρου ελατήρια τα οποία 
εξασφαλίζουν ισομειρική κατανομή ίου 
βάρους και καθώς είναι τοποθετημένα 
σε βαμβακερές θήκες καθιστούν το 
στρώμα ορθοπεδικό, ανθεκτικό και 
αθόρυβο. Τα ελατήρια της COCO-MAT 
κατασκευάζονται από Γερμανικό ατσάλι 
υψηλότατων προδιαγραφών.
Αριθμός ελατηρίων: 289 ιεμ./μ2. 
Αναρωτηθήκαιε ποτέ γιατί τα άλλα 
στρώματα δεν έχουν φερμουάρ； Το 
φερμουάρ επιτρέπει στον καταναλωτή 
να αφαιρεί το κάλυμμα για καθάρισμα, 
αλλά και να ελέγχει τα υλικά που 
περιέχει το στρώμα.Η τεχνική αυτή 
συνιστά, αναμφίβολα, σοβαρό συγκριτικό 
πλεονέκτημα των στρωμάτων της COCO
MAT που έχει εκτιμηθεί δεόντως από την 
αγορά.



Σπαστό στρώμα： Επινόηση της COCO-MAT, συγκεντρώνει όλα τα πλεονεκτήματα 

των στρωμάτων και επιπλέον：

_ Δεν μεταφέρει τις κινήσεις του ενός στη πλευρά του άλλου.
-Στρώνεται πολύ εύκολα αφού δεν χρειάζεται να ανασηκώνειαι κάθε φορά ένα 

βαρύ και άβολο διπλό στρώμα.
-Παρ' ότι πρόκειται για δύο μονά στρώματα, η ενιαία επιφάνεια του υφάσματος και 

ο περιμετρικός κοκοφοίνικας ίο καθιστούν ένα μονοκόμματο διπλό στρώμα.
-Είναι εύκολη η μεταφορά του.
-Η COCO-MAT κατασκευάζει στρώματα διπλής όψεως στα οποία το φερμουάρ 

παρέχει την ευχέρεια στον καταναλωτή να επιλέγει την πλευρά της αρεσκείας του 
(ελαστική - λιγότερο ελαστική).



Στρώματα me ορθοπεδικά ελατήρια

Από τα στρώματα που περιέχουν 
ελατήρια, αξιόπιστα παραμένουν αυτά 
με τ# ανεξάρτητα ορθοπεδικά ελατήρια. 
Όταν μάλιστα έχουν εμπλουτιστεί με 
ελαστικές επιστρώσεις είναι απόλυτως 
ορθοπεδικά. Τα στρώματα με απλά 
ελατήρια είναι πια ξεπερασμένα.



Ν Η ΡΕΑΣ
Ο σχεδιασμός του Νηρέα έγινε με οτόχο την κατασκευή ενός οικονομικού στρώματος 
που να συναγωνίζεται σε ποιότητα και διάρκεια ζωής τα πιο ακριβά στρώματα του 
ανταγωνισμού. Τώρα όλοι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τα 
ανεξάρτητα ορθοπεδικά ελατήρια.
Ορθ. ελατ. 289τεμ/μ2, 100% βαμβακερή βάτα υφασμάτων COCO-MAT.



ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Διαθέτει ιδανική σχέση ποιότητας και τιμής. Ο ελαστικός κοκοφοίνικας φροντίζει για τον 
εξαερισμό του στρώματος και τη σωστή υποστήριξη του σώματος. Ενδύκνειιαι για 
ελαφρά άτομα.
Ορθ. ελαι. 289τεμ/μ2, ελαστ. κοκοφ·, 100% λευκή βαμβακερή βάτα.



To ελάχιστο που μπορείτε να προσφέρετε στην σπονδυλική σας στήλη και στην υγεία 
οας· Το φυσικό καουτσούκ φροντίζει για την ορθοπεδική υποστήριξη του σώματός σας. 
Στρώμα δύο όψεων.
Ορθ. ελατ. 289 τεμ/μ2, ελαστ. κοκοφ., φυσικό καουτσούκ, 100% λευκή βαμβακερή βάτα.

ΕΡΜΗΣ



ΙΚΑΡΟΣ
Δημοφιλές, για καταναλωτές που επιθυμούν ένα ορθοπεδικό ύπνο σε διπλό στρώμα, 
δύο όψεων, αφού προσφέρειαι με περιμετρική ενίσχυση.
Ορθ. ελατ. 289 τεμ/μ2, ελασι. κοκοφ·, φυσικό καουτσούκ, περιμετρικός ελασι. κοκοφ_, 
100% λευκή βαμβακερή βάτα.



ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Ιδανική ελαστικότητα,τέλεια υποδοχή του σώματος. Η καλύτερη και πλέον 
δοκιμασμένη λύση για καταναλωτές που προτιμούν τα ορθοπεδικά ελατήρια . 
Ενδείκνυται, κυρίως, για βαρείς καταναλωτές.
Ορθ· ελατ. 289 τεμ/μ2, ελασι. κοκοφ., φυσικό καουτσούκ, περιμειρ. ελαστ. κοκοφ., 
100% λευκή βαμβακερή βάτα.



ΞΕΝΟΦΩΝ
Παρέχει ορθοπεδική υποστήριξη στο σώμα ενώ εμπεριέχει και ρινίσματα οξιάς. Στρώμα 
που σχεδιάστηκε για άτομα που ιδρώνουν noñú. Τα ρινίσματα της οξιάς φροντίζουν για 
ένα ξηρό και ευχάριστο περιβάλλον.
Ορθ. ελαι.289 τεμ/μ2, ελασι. κοκοφ·, φυσικό καουτσούκ, περιμετρικός ελασι. κοκοφ., 
100% λευκή βαμβακερή βάτα



Το κορυφαίο, με ορθοπεδικά ελατήρια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τρίχα αλόγου και τα 
Φύκια το καθιστούν μοναδικό. Η χειροποίητη περίμετρος, από αγνό παρθένο μαλλί, 
ιού προσδίδει αίγλη και ιδανική ελαστικότητα·
Ορθ· ελατ. 289 τεμ/μ2, ελασι. κοκοφ·, φυσικό καουιοούκ, αλογότριχα., φύκια, 
περιμετρικός ελασι. κοκοφ., 100% λευκή βαμβακερή βάτα.

ΔΙΟΝΥΣΟΣ



ΑΙΟΛΟΣ
Στρώμα δύο επιπέδων και δύο όψεων. Διαθέτει σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικό με τον 
Τρίτωνα και αποτελεί την οικονομική του έκδοση.
Ελαι. Super Elastic 168τεμ/μ2, ελασι. κοκοφ·, φυσικό καουτσούκ, 100% λευκή βαμβακερή 
βάτα.



ΤΡΙΤΩΝΑΣ
Ιδανική λύση για πολύ βαριά άτομα και ηλικιωμένους που θέλουν να σηκώνονται και 
να ξαπλώνουν χωρίς να χρησιμοποιούν τους τετρακέφαλους μύες και την οσφυϊκή 
χώρα. Άρισιη ελαστικότητα, τέλεια ορθοπεδική υποστήριξη.
Ορθ. ελαι, 289 τεμ/μ2, ελατ Super Elastic 168 τεμ/μ2, ελαστ. κοκοφ·, φυσικό καουτσούκ, 
100% λευκή βαμβακερή βάτα.



Στρώματα χωρίς ελατήρια

Είναι σαφώς καλύτερα από τα στρώματα 
με ελατήρια διότι：

-Οι φυσικές και ελαστικές πρώτες ύλες 
εξασφαλίζουν την ισομειρική υποστήριξη 
ίου σώματος.

-Δεν δημιουργούν μαγνητικό πεδίο.
-Είναι απολύτως αθόρυβα με μεγάλη 

διάρκεια ζωής και εκπληκτική ελασιικότηια. 
Η έννοια σκληρό - μαλακό στρώμα είναι 
υποκειμενική αφού ένα στρώμα μπορεί να 
είναι μαλακό για ένα άτομο βάρους 80 
κιλών και σκληρό για ένα άτομο 50 κιλών. 
Αντικειμενική όμως είναι η έννοια της 
ελαστικότητας, η οποία είναι και 
εργαστηριακά μετρήσιμη.



ΝΑΥΣΙΚΑ
Στρώμα ιδανικό για άτομα μικρού βάρους και παιδιά. Απολύτως οθροπεδικό, μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Ενδείκνυται για άτομα ευαίσθητα στις αλλεργίες. Είναι εύκαμπτο και 
αποθηκεύεται εύκολα.
Τετμημένο φυσικό καουτσούκ βάρους ±12 κιλών/μ2, 100% λευκή βαμβακερή βάτα.

Πάχος : ± 15 εκ., Ελαστικότητα： Άριστη, Εγγύηση： 15 χρόνια.
200x 90 εκ.： 95.000 Δρχ. 200 χ 140 εκ.: 148.000 Δρχ.



ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Φυσικό καουτσούκ με 13.333 οπές/μ2 που φροντίζουν για τον τέλειο εξαερισμό ίου 
και τη δημιουργία ιδανικής πυκνότητας και ελαστικότητας. Ενδείκνυται για ελαφρά και 
μεσαίου βάρους άτομα.

Πάχος： ±15 εκ., Ελαστικότητα： Άρισιη, Εγγύηση： 15 χρόνια.
200x90 εκ.: 130.000 Δρχ. 200 χ 140 εκ.: 202.000 Δρχ.



ΑΛΚΥΟΝΗ
Στρώμα με ιδανική σχέοη τιμής - ποιότητας. Χαρακτηρίζεται από μακροζωία και 
αντιαλλεργική συμπεριφορά. Άριστο για χρήση καναπέ.
Τετμημένο φυσικό καουτσούκ βάρους ±10 Kiñ/μ2.



Είναι στρώμα με διττή "προοωπικόιητα". Η μία πλευρά του ανελαστική για όσους 
επιμένουν σ, αυτή τη θεωρία. Η άλλη ελαστική και ευχάριστη. Τα φύκια και η 
αλογότριχα το κατατάσσουν στα πλέον υγιεινά στρώματα.
Ελαστ. κοκοφ.,φυσικό καουτσούκ, φύκια, αλογότριχα, 100% λευκή βαμβακερή βάτα.

ΗΡΑΚΛΗΣ



ΚΑΛΥΨΩ
Όμορφο και ελαστικό, με ύφος και αξία πραγματικά χειροποίητου. Προτείνεται για 
παράλληλη χρήση στρώματος και καναπέ. Το φυσικό καουτσούκ προσδίδει στο 
στρώμα ελαστικότητα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα παραδοσιακά της αγοράς που είναι 
σκληρά και αφιλόξενα.
Ελαστ. κοκοφ., φυσικό καουτσούκ, 100% λευκή βαμβακερή βάτα



Η αλογότριχα φροντίζει για τη σωστή υγρασία του περιβάλλοντος ενώ ο κοκοφοίνικας 
για τον άρισιο εξαερισμό του. Θα το έχετε για πολλά χρόνια φρέσκο και ελαστικό. 
Ελαστ. κοκοφ·, φυσικό καουτσούκ, αλογότριχα, 100% λευκή βαμβακερή βάτα.



ΑΤΛΑΣ
Η κορωνίδα των στρωμάτων. Φροντίζει ακούραστα την υγεία σας και είναι το 
καλύτερο, το πιο μελετημένο και το πιο αγαπημένο στρώμα της αγοράς. Καλύπτει 
όλες τις απαιτήσεις για άτομα βάρους 10-180 κιλών.
Ελαστ., κοκοφ·, φυσικό καουτσούκ, φύκια, 100% λευκή βαμβακερή βάτα.

V -ν'，-



ΟΛΥΜΠΟΣ
Το ιδανικότερο στρώμα για άτομα με πόνους στην οσφυϊκή και την αυχενική χώρα.Η 
υψηλή προσαρμοστικότητα του, δίνει την ευχέρεια στο σώμα σας να βρίσκεται πάντα 
σε ορθοπεδική θέση. Τέλειος εξαερισμός, ενδείκνυιαι επίσης για άτομα που ιδρώνουν 
πολύ αλλά και για υπέρβαρους καταναλωτές.



Παιδικά ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Από την κοιλιά της μαμάς σ' ένα φυσικό 
και υγιεινό περιβάλλον. Η ελαστικότητα 
και η καθαρότητα των υλικών inc COCO
MAT υποστηρίζουν ορθο门εδικό ίο μωρό 
και του δίνουν ne βάσεις για ένα δυνατό 
και υγιές;σώμα



ΔΕΛΦΙΝΙ
Ό,ιι καλύτερο μπορείτε να προσφέρετε στο νεογέννητο. Άκρως ελαστικό φροντίζει 
για την τέλεια υποστήριξη του σώματος ενώ τα τετμημένα κομμάτια του φυσικού 
καουτσούκ παρέχουν ιδανικό εξαερισμό. Οι ειδικές εσωτερικές θήκες καθιστούν το 
γέμισμα ομοιόμορφο και ισόποσο.



ΑΡΚΤΟΣ
Ο ελαστικός κοκοφοίνικας επιτρέπει τον εξαερισμό του στρώματος ενώ η αγνότητα 
και η καθαρότητα των πρώτων υλών το κατατάσσουν στα nñéov υγιεινά στρώματα 
για μωρά.



ΚΥΚΝΟΣ
Εάν επιμένετε στα ελατήρια τότε διαλέξτε τα ορθοπεδικά. Το καλύτερο ορθοπεδικό 
στρώμα με ελατήρια. Θα το έχετε για όλα τα μωρό που θα έρθουν! Τα φύκια το 
κατατάσσουν στα πλέον υγιεινά στρώματα.



ΣΚΙΟΥΡΟΣ
Η επίστρωση του φυσικού καουτσούκ καθισιά ίο στρώμα ελαστικό και τον ύπνο του 
μωρού απολύτως ορθοπεδικό. 0 άριστος συνδυασμός πυκνότητας και ελαστικότητας 
προσφέρει στο μωρό έναν αθόρυβο και υγιεινό ύπνο.



ΥΠΕΡΣΤΡΩΜΑΤΑ

To υπέρσιρωμα κάνει όλα τα στρώματα 
πιο ελαστικά, πιο ορθοπεδικά! Τα 
ορθοπεδικά στρώματα κατασκευάζονται 
για βάρος που υπερβαίνει τα 40 κιλά. 
Όμως υπάρχουν σημεία του σώματος 
noñú ελαφρά, πολύ καμπυλοειδή και 
πολύ ευαίσθητα. Για να καλύπτουμε 
λοιπόν όλες τις καμπύλες του σώματός 
μας και για να έχουμε το ίδιο αίσθημα 
απαλότητας - ελαστικότητας στην άκρη 
των δακτύλων μας αλλά και στη λεκάνη 
όπου παρατηρείτε μεγάλη επικέντρωση 
βάρους χρειαζόμαστε οπωσδήποτε 
υπέρσιρωμα. Δοκιμάστε ίο ακόμα και στο 
παλιό - σκληρό ή γερασμένο στρώμα. 
Θα εκπλαγείτε!
Η COCO-MAT σας εγγυάιαι ότι με ίο 
υπέρσιρωμα δεν θα έχετε ποτέ 
πρόβλημα στον αυχένα ή στη μέση σας.



ΑΝΕΜΩΝΗ
Όλα τα σημεία του σώματός σας είναι απολύτως υποστηριγμένα. Είναι το καλύτερο 
δώρο που μπορείτε να προσφέρετε στην υγεία οας. Ίσως ξενίζει η εμφάνισή του αλλά 
η αίσθηση που προσφέρει είναι ανεπανάληπτη και θαυματουργή.

Πάχος： ± 7 εκ., Ελαστικότητα： Άρισιη, Εγγύηση： 15 χρόνια.
200 X 90 εκ.: 50.000 Δρχ. 200 χ 140 εκ.： 78.000 Δρχ.



ΛΙΛΥ
Ελαστικό υπέρσιρωμα για όσους αρέσκονιαι στο καλοστρωμένο κρεβάτι. Το γεγονός 
ότι για να σιρώσειε ίο στρώμα σας σηκώνετε κιλά ενώ για να στρώσειε την Λιλυ 
γραμμάρια, καθισιά ίο υπέρσιρωμα άκρως ελκυστικό.

Πάχος : ± 4 εκ·, Ελαστικότητα： Πολύ καλή, Εγγύηση： 5 χρόνια.
200 X 90 εκ.： 57.000 Δρχ. 200 χ 140 εκ.： 89.000 Δρχ.



Είναι κλασικό υπέρσιρωμα. Προσφέρει μία όμορφη και διαχρονική λύση για όσους 
γνωρίζουν από υπερστρώματα και πιστεύουν ότι η μέτρια ελαστικότητα προσφέρει 
τον καλύτερο ύπνο.

ΥΑΚΙΝΘΟΣ



ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Ειδικά κατασκευασμένο για όσους υποφέρουν από δύσπνοια, άσθμα και γενικά 
αναπνευστικές δυσλειτουργίες. Επίσης είναι κατάλληλο για άτομα που ιδρώνουν πολύ. 
Προσφέρει ένα άκρως φυσικό περιβάλλον και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Ελαστικός κοκοφοίνικας： Πυκνότητα： ±80 κιλ/μ5, 
12-13 περιελίξεις στα 15 εκ., αποστειρωμένες με 
ατμό στους 120。C και εμπλουτισμένες σε 
αναλογία 1：1 με φυσικό καουτσούκ καθαρότητας 
96%.

Φυσικό καουτσούκ： Πυκνότητα： ±80 κιλ/μ5 
καθαρότητας 96% κατασκευασμένο με τη μέθοδο 
TALA LAY (-36° C, + 120° C) 13.333 ακίδες-οπές/μ2.

Ελατήρια：Γερμανικό ατσάλι γαλβανισμένο, σε 
100% βαμβακερές θήκες. T.S. 1600/1800 N/mm2, 
DIN 17222/1544.

Καλύμμα： 100% βαμβακερό ύφασμα, οικολογικά 
επεξεργασμένο, βάρους ± 180 γρ/μ2.

Βαμβακερή βάτα: 100% πρωτογενής από οικολογικά 
παραγώμενο Θρακιώτικο βαμβάκι.



Εάν μια βραδιά τοποθετήσετε το στρώμα 

σας στο πάτωμα και κοιμηθείτε εκεί θα 
διαπιστώσετε ότι η απόδοσή του παραμένει 
ίδια, αν δεν είναι και καλύτερη. Αυτό 
σημαίνει όιι το κρεβάτι δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από ένα υπερυψωμένο 
πάτωμα και, εκτός από την εμφάνιση, δεν 
προσφέρει ίο παραμικρό, από ορθοπεδικής 
πλευράς, στην σπονδυλική στήλη. Το 
κρεβατόστρωμα περιέχει περισσότερα 
υλικά, υπερέχει έναντι οποιουδήποιε 
απλού στρώματος σε ελαστικότητα, άρα 
και σε ορθοπεδικότητα, ενώ, συγχρόνως, 
είναι απολύτως αθόρυβο.



ΚΡΕΒΑΤΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

—



ΝΗΡΕΑΣ
Απλή λύση με καλά αποτελέσματα για καναπέ - κρεβάτι. Με λίγα χρήματα μπορούμε 
να απολαμβάνουμε ωραίο ύπνο. Τα ορθοπεδικά ελατήρια υποστηρίζουν σωστά το 
σώμα.



纖

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ιδανικό για φοιτητές και για ανθρώπους που μετακομίζουν ουχνά. Ανθεκτικό και άνετο, 
προσφέρει ορθοπεδικό ύπνο σε οικονομική τιμή.

Ελαστικότητα： Καλή, Εγγύηση： 10 χρόνια.
200 X 90 εκ.: 150.000 Δρχ.



Είναι το γνωστό στρώμα Ερμής που σε μορφή κρεβαιοσιρώματος αυξάνει την 
ελαστικότητα του και προσφέρει ορθοπεδικό και απολαυστικό ύπνο.

ΕΡΜΗΣ



ΙΚΑΡΟΣ
Αποτελεί μία οικονομική λύση για κρεβατόοτρωμα με δύο επίπεδα υποστήριξης. 
Ιδανικό για ελαφρά άτομα που ξεκινούν τη ζωή τους και επιζητούν ορθοπεδικό ύπνο. 
Απόλαυση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η εργονομική βάση που τοποθετείται στη μέση 
του κρεβατοστρώματος υποστηρίζει τη λεκάνη σας απολύτως ορθοπεδικά.



ΝΕΦΕΛΗ
Με τρία, ανεξάρτητα μεταξύ τους, κομμάτια εργονομικής βάσης στα θεμέλιά ίου το 
κρεβαιόσιρωμα αυτό δημιουργεί την αίσθηση ένος απύθμενου ύπνου. 
Ζητήστε να μετρηθείτε στο computer ERGO-ΜΑΤ και θα διαπιστώσετε, ιδίοις όμμασι, 
την τελειότητα της Νεφέλης. 0 τέλειος ύπνος χωρίς ιό παραμικρό ίχνος ελάσματος.

Ελαστικότητα： Άριστη, Εγγύηση： 25 χρόνια.
200 εκ. X 90 εκ.： 285.000 Δρχ.



ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Μελετήστε 叩οοεκτικό τις προδιαγραφές του απίστευτου αυτού προϊόντος, δοκιμάοτε 
ιην Διονυσιακή αίσθηση που σας προσφέρει και σίγουρα θα καταλήξετε στο 
συμπέρασμα όχι το σώμα σας αξίζει αυτό το δώρο. Στην τεχνητή γήρανση που 
εφαρμόσαμε, ανταποκρίθηκε στις οκλ叩ές καταπονήσεις για 25 χρόνια.

Ελαστικότητα： Άρισιη, Εγγύηση： 25 χρόνια.
200 x 90 εκ.： 345.000 Δρχ.



ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Με 48 επιλογές απόδοσης, είναι κατασκευασμένο για όσους λατρεύουν την 
τελειότητα και δεν φείδονται χρημάτων. Ενδείκνυται επίοης για ανθρώπους 
υπέρβαρους, ή με ασυνήθιστες σωματικές αναλογίες. Κάνοντας έρευνα αγοράς θα 
διαπιστώσετε ότι καμιά εταιρία δεν μπορεί να σας προσφέρει 2 επιλογές στο ίδιο 
προϊον. Η COCO-MAT μπορεί 48! Προσφέρειαι υπό προϋποθέσεις και ως στρώμα.



Ανάπτυξη και ςχεδιαςμος ορθοπεδικών

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ειδικοί επιστήμονες της COCO-MAT 
ασχολούνται, από το 1989, με την έρευνα 
που έχει στόχο την τελειοποίηση του 
ύπνου.Είναι οι άνθρωποι που επινόησαν, 
κατασκεύασαν και ανέπτυξαν, μαζί με το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το, εκπλητικής 
τεχνολογίας, computer ERGO-ΜΑΤ. Το 
ERGO-ΜΑΤ μπορεί, με τη μέθοδο της 
προσομοίωσης, να μετρά με μεγάλη 
ακρίβεια τη συμπεριφορά ίων στρωμάτων 
ως προς την ελαστικότητα και την 
ορθοπεδικότηια τους. Η τεχνητή γήρανση 
που εφαρμόζουμε με αγαλμάτινο, 
ανθρώπινο ομοίωμα (ως 185 κιλά) μας 
δίνει ín δυνατότητα να γνωρίζουμε ín 
συμπεριφορά των στρωμάτων στο χρόνο.





Κρεβατόστρωμα Διόνυσος 200 χ 180 εκ. 690.000 δρχ. 

Υπέρσιρωμα Υάκινθος 200x180 εκ. 140.000 δρχ. Κεφαλάρι 
Ήρα 180 εκ. 74.000 δρχ.



Κρεβαιόστρωμα Νηρέας 200 χ 180 εκ. 

240.000 δρχ. Κεφαλάρι Νιόβη (με 
μηχανισμό), 2 τεμ. χ 90 εκ. 190.000 
δρχ. Συριαριέρα Ίρις (7 συρτάρια) οξιά, 
62 χ 41 χ 149 εκ. 210.000 δρχ. Σκαμπό 
Μαργαρίτα 160 χ 50 εκ. 115.000 δρχ. 
Κομοδίνο Ίρις (1 συρτάρι) οξιά 50 χ 39 χ 
62 εκ. 65.000 δρχ.







Βάση Μενέλαος 200x180 εκ. 248.000 δρχ. Κεφαλάρι Ιόλη 180 εκ. 190.000 δρχ. 

Ποδαρικό Ιόλη 180 εκ. 146.000 δρχ.





Κεφαλάρι Σελήνη 160 εκ. 94.000 δρχ. 
Κομοδίνο Εκάβη, οξιά, 50 χ 35 χ 45 εκ.
45.000 δρχ.

Κεφαλάρι Ελένη 160 εκ. 94.000 δρχ. 
Κομοδίνο Ρωξάνη, οξιά, 47 χ 35 χ 40 εκ.
65.000 δρχ.

Κεφαλάρι Λήδα 160 εκ. 94.000 δρχ. 
Κομοδίνο Ίρις (συρτάρι-πορτάκι) οξιά, 
50 χ 39 χ 62 εκ. 86.000 δρχ.

Κεφαλάρι Νιόβη με μηχανισμό, 90 εκ.
95.000 δρχ. Κομοδίνο Ρωξάνη, οξιά, 
47 χ 35 χ 40 εκ. 65.000 δρχ.

Κεφαλάρι Σαπφώ 160 εκ. 67.000 
δρχ.Κομοδίνο Ίριςίενα συρτάρι), οξιά, 
50 χ 39 χ 62 εκ. 65.000 δρχ.

Κεφαλάρι Ήρα 160 εκ. 67.000 δρχ. 
Μαξιλάρα Μυριώ 160 χ 120 εκ. 55.000 
δρχ. Βιβλιοθήκη Αλκμήνη, οξιά, 100 χ 53 
χ 53 εκ. 95.000 δρχ.

Κεφαλάρι Ήρα 160 εκ. 67.000 δρχ. 
Κομοδίνο Νηρηίδες, οξιά, 44 χ 38 χ 67 εκ.
66.000 δρχ.

Κεφαλάρι Νηρηίδες 160 εκ. 130.000 
δρχ. Βιβλιοθήκη Ευγενία οξιά 60 χ 38 χ 
181 εκ. 135.000 δρχ.

Βάση Λεωνίδας 200 χ 140 εκ. 133.000 
δρχ.

Στα κρεβαιοσιρώμαια και τις βάσεις 
μπορούμε να τοποθετήσουμε και τα 
ξύλινα κεφαλάρια： Ρωξάνη, Εκάβη, Ίρις 
και Νηρηίδες.



Πρωταρχικό μέλημά μας, στον 

σχεδίασμά και την κατασκευή ενός 
κρεβατιού, είναι η εξασφάλιση υγιεινού 
και απολαυστικού ύπνου. Ορθοπεδική 
υποστήριξη, συνδυασμένη με υψηλή 
αισθητική. Τα κρεβάτια μας, φτιαγμένα 
από μασίφ ξύλο, σε σχέδια λιτά, 
εργονομικά, διαχρονικά απευθύνονται, 
κυρίως, σε πελάτες που προτάοσουν 
την ουσία.





Κρεβάτι Ρωξάνη, οξιά, 200 χ 160 εκ. 380.000 δρχ. Κομοδίνο Ρωξάνη, οξιά, 47 χ 35 χ 40 εκ. 65.000 δρχ. 

Πολυθρόνα Μαρίζα 72 χ 76 χ 81 εκ. 180.000 δρχ. Καθρέφτης Ρωξάνη, οξιά, 80 χ 100 εκ. 80.000 δρχ.







Κρεβάτι Πάτροκλος, οξιά, 200 χ 160 εκ. 

380.000 δρχ. Σκαμπό Σουζάνα 40 χ 40 
εκ. 55.000 δρχ.
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Κρεβάτι Εκάβη, οξιά, 200 χ 160 εκ. 

210.000 δρχ. Κομοδίνο Εκάβη, οξιά, 50 χ 
35 χ 45 εκ. 45.000 δρχ. Βιβλιοθήκη Πάρις, 
οξιά, 83 χ 36 χ 166 εκ. 170.000 δρχ.





Κρεβάτι Κίμων 210 χ 96 εκ. από φύλλα οξιάς 150.000 δρχ. Γραφείο Σωκράτης, οξιά, 120 χ 65 χ 75 

εκ. 125.000 δρχ., συριαριέρα Σωκράτης, οξιά, 45 χ 55 χ 60 εκ. 103.000 δρχ., σχεδιαστήριο Δημόκριτος, 
οξιά, 110 χ 85 x 73 εκ. 95.000 δρχ.



Τα έπιπλά μας στοχεύουν την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών και των αισθητικών 
απαιτήσεων του σύγχρονου ανθρώπου. 
Εύχρηστα, εργονομικά, ανθεκτικά, ως προς 
την λειτουργικότητα τους, λιτά, διακριτικά, 
διαχρονικά, ως προς την αισθητική τους.





Καναπές Πενελόπη I (τριθέσιος), 235 χ 90 χ 94 εκ. 395.000 δρχ. Τραπέζι Μίδας, οξιά 80 χ 80 χ 40 εκ. 70.000 δρχ.



Καναπές-κρεβάτι Μυρσίνη, διπλός 207 χ 

87 εκ. 270.000 δρχ.(στρώμα 200 χ 80). 
Μονός με πλάτη, 87 χ 87 εκ. 145.000 
δρχ. Σκαμπό, 80 χ 80 εκ. 130.000 δρχ. 
(τιμή χωρίς μαξιλάρια) Τραπέζι, Φοίβος, 
οξιά, 70 χ 70 χ 43εκ. 70.000 δρχ.

Καναπές-κρεβάτι Μελίνα, 230 χ 83 χ 80 

εκ. (στρώμα 200 χ 100 εκ.) 250.000 
δρχ.



Τριθέσιος καναπές-κρεβάτι Έλλη 245 χ 90 χ 86 εκ. (στρώμα 200 χ 140 εκ.) 476.000 
δρχ. Πολυθρόνα Έλλη 126 χ 84 χ 80 εκ. 180.000 δρχ. Πολυθρόνα Ρέα 84 χ 79 χ 90 
εκ. 180.000 δρχ. Σκαμπό Αλίκη 80 χ 80 εκ. 115.000 δρχ. Βιβλιοθήκη Πρίαμος 
(ξαπλωτή), οξιά, 158,5 χ 91,5 χ 36 εκ. 200.000 δρχ. Τραπέζι για τηλεόραση Φαίδων, 
οξιά, 120 χ 50 χ 50 εκ. 150.000 δρχ.
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Βιβλιοθήκη Πέλοπας, οξιά, 80 χ 200 χ 35 

εκ. 120.000 δρχ. Τραπέζι Περικλής, οξιά, 
120 χ 120 χ 74 εκ. 150.000 δρχ. Τραπέζι 
Πυθία, οξιά, 74 χ 74 χ 45 εκ. 85.000 δρχ. 
Καρέκλα Έρως 34.000 δρχ. Καναπές- 
κρεβάτι Ολυμπία 143 χ 100 χ 85 εκ. 
(στρώμα 200 χ 143 εκ.) 285.000 δρχ.

Μ

Καναπές Πηνελόπη II (διθέσιος) 180x90 

χ 94 εκ. 357.000 δρχ.





Ανάκλινδρο Κλεοπάτρα 205 χ 80 χ 80 εκ. 250.000 δρχ. Τραπέζι Ύδρα οξιά, 

150x60x40 εκ. 125.000 δρχ. Τραπέζι Τρύφων, οξιά, 200x30x100 εκ. 120.000 δρχ. 
Κολοκύθι (διάμετρος 100 εκ.) 40.000 δρχ. Μαξιλάρα Τάκης 70 χ 70 εκ. 25.000 δρχ. 
Χαλί Αριάδνη, μονόχρωμο, 210 χ 500 εκ. 69.000 δρχ.



Καναπές Περσεφόνη διπλός 207 χ 87 εκ. 340.000 δρχ. Μονός με πλάτη 87 χ 87 εκ. 
180.000 δρχ. Σκαμπό 80 χ 80 εκ. 130.000 δρχ. Χαλί Γκαμπέ, 120 χ 135 εκ 145.800 δρχ.

Στα καταστήματα COCO-MAT θα βρείτε πολλά βιβλία που αναφέρονιαι σε θέματα 
οικολογίας και ορθοπεδικής.





Καναπές Μυρσίνη διπλός 207 χ 87 εκ. (στρώμα 200 χ 80 εκ.) 270.000 δρχ. Μονός με πλάτη 87 χ 87 εκ. 145.000 δρχ. 

Σκαμπό 80 X 80 εκ. 130.000 δρχ. (τιμή χωρίς μαξιλάρια) Βιβλιοθήκη Πέλοπας, οξιά, 200 χ 80 χ 35 εκ. 120.000 δρχ.

1
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Τραπέζι Περικλής, οξιά, 200 χ 90 χ 74 εκ. 190.000 δρχ. Καρέκλα Έρως, οξιά, 34.000 δρχ.



i隱

Τραπέζι Προμηθέας, οξιά, 200 χ 90 εκ.

240.000 δρχ. Καρέκλα Έρως, οξιά,
34.000 δρχ.
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Μαξιλαροθήκες βελούδινες, βαμβακερές, μεταξωτές, πλεκτές, 40 χ 40, 45 χ 45, 50 χ 50 εκ. από 5.800 δρχ.
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Πολυθρόνα Αργώ, 60 X 60 εκ. 75.000 δρχ. Καναπές Αργώ, 155 χ 60 εκ. 90.000 δρχ. 

Παραλληλόγραμμο τραπέζι Αργώ, 170 χ 90 εκ. 110.000 δρχ.

112 C0C0-MAT



Ξαπλώστρα Αργώ, με μηχανισμό, 146 χ 55 εκ. 90.000 δρχ.
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Κρεβάτι Λυκούργος, οξιά 200 x 140 εκ. 210.000 δρχ. Κομοδίνο Λυκούργος, οξιά, 45 χ 32 χ 28 εκ. 35.000 δρχ. Στρώμα φουτόν, (με 

Φυσικό καουτσούκ) 200 χ 140 εκ. 85.000 δρχ. Πολυθρόνα-κρεβάτι Babio, πεύκο, 200 χ 110 εκ. 115.000 δρχ. Στρώμα Babio με 
Φυσικό καουτσούκ, 200 χ 110 εκ. 66.000 δρχ. Καναπές-κρεβάτι Πανδώρα 200 χ 90,190x80 εκ. 130.000 δρχ. (τιμή χωρίς μαξιλάρια).



Κουρτίνες ριγέ 260 χ 140 εκ. 20.000 öpx. Μαξιλαροθήκες 
βελούδινες, βαμβακερές, μεταξωτές, 40 χ 40, 50 χ 50( 75 χ 75 εκ. 
από 3.800 δρχ.



Καναπές Ν叩ηίδες, οξιά, 220 χ 82 εκ. 180.000 δρχ. (τιμή χωρίς μαξιλάρια). Στρώμα 

Αλκυόνη 200 χ 70 εκ. 75.000 δρχ. Αιώρα ,100% βαμβακερή 19.000 δρχ.



Σκαμπό Σουζάνα, 40 χ 40 χ 50 εκ. 55.000 
δρχ. Κουρτίνες βουάλ 260 χ 110 εκ. 
20.000 δρχ.(2 τεμ.). Μαξιλάρα Τάκης, 70 
χ 70 εκ. 25.000 δρχ. Μαξιλαροθήκες 
βελούδινες, βαμβακερές, μεταξωτές, 40 χ 
40, 50 χ 50, 75 χ 75 εκ. από 3.800 δρχ.





Το πιο ουσιαστικό δώρο που μπορούμε να 

προσφέρουμε στα παιδιά μας δεν είναι 
τόσο ένα φυσικό και ασφαλές περιβάλλον 
όσο η παιδεία για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. 
Η COCO-MAT θεωρεί πολύ μεγάλης 
σημασίας έργο την μύηση των παιδιών στην 
έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ώστε, τα 
χρόνια που έρχονται, να αποκτήσει η 
Ελλάδα οικολογική ταυτότητα.



ΠΑΙΔΙΚΑ





Παιδικά μπουρνούζια 100% βαμβακερά από 10.500 δρχ.



Κρεβάτι Μενέλαος 200 χ 90 εκ. 

124.000 δρχ. Κεφαλάρι Ιόλη 90 
εκ. 95.000 δρχ. Κουνουπιέρα 100% 
βαμβακερή 23.000 δρχ.



Aαγός και αρκουδάκι： 8.500 δρχ.Υφασμάτινα παιχνίδια από 5.000 δρχ.
Σκαμπό Σουζάνα 40 χ 40 εκ. 55.000 δρχ. Πουφ-Φασόλι παιδικό 20.000 δρχ.



Κρεβάτι Δανάη με ουρανό και συρόμενο κρεβάτι, οξιά, 103 χ 208 χ 202 εκ. 335.000 δρχ. Τραπέζι 

Πυθία πεύκο ,74x74x45 εκ. 75.000 δρχ. Βιβλιοθήκη Ευγενία,οξιά 60x38x181 εκ. 135.000 δρχ.





Κρεβάτι Εκάβη, οξιά, 220 χ 103 εκ.

150.000 δρχ. Κομοδίνο Εκάβη, οξιά, 
50 χ 55 χ 45 εκ. 45.000 δρχ. Κρεμάστρα 
Zoo, 5.000 δρχ. Βιβλιοθήκη Πέλοπας, 
οξιά, 150 χ 80 χ 35 εκ. 120.000 δρχ.



Oña τα παιχνίδια κατασκευάζονται από 100% βαμβακερό ύφασμα και η γέμισή τους 

είναι από μειαξοβάμβακα. Ιπποπόταμος μεγάλος 8.500 δρχ. Ιπποπόταμος μικρός
5.000 δρχ. Φιδάκι 5.000 δρχ. Αρκουδάκια, ελεφανιάκια, πασχαλίτσες 5.000 δρχ. 
Μαϊμού 5.000 δρχ. Παπαγάλος 5.000 δρχ. Η οικογένεια της αλεπούς 5.000 δρχ.





Κρεβάτι Δανάη διόροφο,οξιά, 208 χ 180x100 εκ. 480.000 δρχ. Κομοδίνο Εκάβη, οξιά 

50 X 35 X 45 εκ. 45.000 δρχ. Βιβλιοθήκη Πάρις,οξιά, 83 χ 36 χ 166 εκ. 170.000 δρχ.



Βάτραχος, 5.000 δρχ. Ριχιάρι Ασπασία 

200 X 140 εκ. 14.000 δρχ. ΠαπΠ/θήκη 
(σει) Κόκορας, μονή, 31.000 δρχ.

Κουβέρτα Άννα μονή, 24.000 δρχ. 
Σεντόνια (σει) Νίνα, μονά. 13.200 δρχ. 
Κουβέρτα πικέ μονή. 11.500 δρχ. 
Ριχιάρι Νίκη μονό. 16.500 δρχ.

Σεντόνια (σει) Νίνα μονά. 13.200 δρχ. 
Κατωσέντονο Μύρνα μονό 4.500 δρχ. 
Κουβέρτα Ασπασία 200 χ 140 εκ. 14.000 
δρχ. Ριχιάρι Ασπαοία 240 χ 150 εκ.
29.000 δρχ. Κουβέρτα Ασπασία 90 χ 70 
εκ. για μωρά 6.500 δρχ. Κουβέρτα 
Άννα μονή 24.000 δρχ.

Παπλ/θήκη (σει) Νίνα, μονή 13.000 
δρχ. Κρεμάστρα Zoo 5.000 δρχ.

Ριχιάρι Ασπασία μονή 29.000 δρχ.
Κουβέρτα Άννα, διπλή 38.000 δρχ.

Κουβέρτα Άννα, μονή 24.000 δρχ.
Κουβέρτα πικέ, μονή 11.500 δρχ.
Παιάκι μπάνιου, Νίκη 85 χ 50 εκ. 6.500 
δρχ. Ιπποπόταμος 8.500 δρχ.

Αριστερά： Παπλ/θήκη Έκτωρ μονή
17.000 δρχ.
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Η σκέψη μας απλή, η φιλοσοφία μας 
αιαλάνιευτη. Επιθυμούμε ένα κόσμο 
απαλλαγμένο από τοξικά και 
χρησιμοποιούμε ύλες που συμβάλλουν 
στην αναδιανομή του εισοδήματος. Οι 
γεωργοί, οι κιηνοιρόφοι και οι σηροιρόφοι 
εξαρτώνιαι και απόχη δική σας προτίμηση.







Παπλώματα μάλλινα 220 χ 160 εκ., 38.000 δρχ. Βαμβακερά 220 χ 160 εκ_, 30.000 

δρχ. Παπλώματα πουπουλένια, 30% WDD 250 γρ/μ2 220 χ 160 εκ., 33.000 δρχ. 85% 
WDD 200 γρ/μ2, 220 χ 160 εκ., 54.000 δρχ.





Μαξιλάρια με συμπαγές καουτσούκ 70 χ 50 εκ. 17.000 δρχ. 

Μαξιλάρια με τετμημένο καουτσούκ 70 χ 50 εκ. 6.000 δρχ. 
Μαξιλάρια μάλλινα 70 χ 50 εκ. 7.000 δρχ. Μαξιλάρια με πούπουλο： 

WDD 4 εκ. 70 χ 50 εκ. 4.500 δρχ. 15% WDD 70 χ 50 εκ. 6.500 δρχ. 
30% WDD 70 χ 50 εκ. 8.000 δρχ. 85% WCD 70x50 εκ. 11.000 δρχ. 
Μαξιλάρια με χωρίσματα： Φυσικό καουτσούκ 70 χ 50 εκ. 16.000 
δρχ. Ανάμικτο Φυσικό καουτοούκ-πούπουλο 70 χ 50 εκ. 20.000 δρχ. 
Πούπουλο 70 χ 50 εκ. 23.000 δρχ.



Παπλωματοθήκη Μαργαρίτα (σετ), μονή 

28.000 δρχ. Διπλή 39.000 δρχ.



Μαζ/Θήκη βελούδινη 40 χ 40 εκ. 3.800 
δρχ. Ριχτάρι Αριάδνη μονό 13.000 δρχ. 
Ριχτάρι Νίκη μονό, 16.500 δρχ. Μαξ/θήκη 
μεταξωτή 50 χ 50 εκ. 5.600 δρχ.

Κουβέρτα Άννα μονή 24.000 δρχ. 
Ριχτάρι Αριάδνη óinñó 22.000 δρχ. 
Ριχτάρι Ασπασία 240x150 εκ. 27.000 δρχ. 
Ριχτάρι Νίκη διπλό 19.500 δρχ.

Φούντα για κουρτίνες 7.000 δρχ. Ριχτάρι 
Ασπασία 240x150 37.000 δρχ. Κουβέρτα 
πικέ διπλή 16.000 δρχ. Μαξ/θήκη 40 χ 
40 εκ. 3.800 δρχ. Μαξ/θήκη βελούδινη 
40 χ 40 εκ. 3.800 δρχ.

Μαξ/θήκη 50x50 εκ. 4.800 δρχ. Ριχτάρι 
Αριάδνη μονό 13.000 δρχ. Ριχτάρι 
Ασπασία 240 χ 150 εκ. 29.000 δρχ. 
Κουβέρτα πικέ μονή 11.500 δρχ.

Μαξ/θήκη μεταξωτή 50 χ 50 εκ. 5.600 
δρχ. Ριχτάρι Ασπασία 240 χ 150 εκ.
29.000 δρχ. Κουβέρτα Άννα διπλή
38.000 δρχ.

ΠαπΠωματοθήκη Έκτωρ μονή 17.000 
δρχ. Κατωσέντονο μονό 10.000 δρχ. 
μαξ/θήκες (σετ) Έκτωρ 5.000 δρχ.



Φούντα για κουρτίνες 5.000 δρχ. 

Μαξ/θήκη 40 X 40 εκ. 3.800 δρχ. Ριχιόρι 
Ασπασία 240 χ 150 εκ. 37.000 δρχ. 
Κουβέρτα Άννα διπλή 38.000 δρχ.

Μαξ/θήκη πλεκτή 45 χ 45 εκ. 5.500 δρχ. 
Κουβέρτα Άννα διπλή 38.000 δρχ. Ριχιόρι 
Ασπασία 240 χ 150 εκ. 29.000 δρχ.

Ριχιόρι Νίκη, διπλό 14.500 δρχ. Μαξ/θήκη 
βελούδινη 50 χ 50 εκ. 4.800 δρχ. Ριχιόρι 
Νίκη, διπλό 22.500 δρχ. Κουβέρτα πικέ, 
διπλή 13.000 δρχ.

Μαξ/θήκη βελούδινη 40 χ 40 εκ. 3.800 δρχ. 
Ριχιόρι Ασπασία 240 χ 150 εκ. 29.000 δρχ. 
Ριχιόρι πλεκτό 220 χ 160 εκ. 35.000 δρχ.

Κουβέρτα πικέ, διπλή 16.000 δρχ. Κουβέρτα 
πικέ, μονή 11.500 δρχ. Ριχιόρι Ασπασία 240 
χ 150 εκ. 29.000 δρχ. Μαξ/θήκη με κέντημα, 
45 χ 45 εκ. 5.500 δρχ.



Παπλωματοθήκες Μαργαρίτα (σετ), 
μαύρη ή άσπρη, μονές 36.000 δρχ. 
Παπλωμαιοθήκη Νίνα, μακώ (σει), μονή
13.000 δρχ.





Χαλιά Θάλασσα ,κάνναβη： 180x120 εκ. από 20.500 δρχ. 250 χ 180 εκ. από

43.000 δρχ. Χαλιά Θάλασσα, θαλασσόχορτο： 180 χ 120 εκ. από 20.500 δρχ. 
250 χ 180 εκ. απο 43.000 δρχ. Xañí Γκαμπέ 90.000 δρχ./μ2. Καλάθι για 
άπλυτα 46 χ 50 χ 62 εκ. 13.000 δρχ.



Κουνουπιέρα, 100% βαμβακερή 23.000 δρχ. Χαλιά Θάλασσα, κάνναβη 250 χ 180 εκ.

43.000 δρχ. Στρώμα Καλυψώ 200 χ 90 εκ. 135.000 δρχ. Φούντα για κουρτίνες
7.000 δρχ. Μαξιλαροθήκες από 3.800 δρχ.





Μαξιλαροθήκες βελούδινες, μεταξωτές, 

40 X 40, 50 X 50 εκ. από 3.800 δρχ. 
Φωτιστικά από ριζόχαρτο από 3.000 δρχ. 
Πορτατίφ Μορφίλη από 9.500 δρχ.











Πετσέτες Φρύνη, ριγέ： 100x50 εκ. 3.000 δρχ. 150x80 εκ. 7.000 δρχ. Μονόχρωμες： 40 χ 30 εκ. 700 δρχ. 100x 50 εκ.2.700 

δρχ. 150 X 80 εκ. 6.000 δρχ. Μπουρνούζι Άριελ, ριγέ 21.000 δρχ. Μπουρνούζι Άριελ, μονόχρωμο 18.500 δρχ.



Μας αρέοει να παίζουμε με τα φυσικά 

και γήινα χρώματα. Λατρεύουμε τα 
βαμβακερά υφάσματα γΓ αυτό και τα 
παράγουμε σε εκπληκτικές ποιότητες και 
ποικιλίες. Και τα λινά, όμως, έχουν τη δική 
τους θέση στην COCO-MAT.



m

'Φ&Μ-■ - - - . ■.





mm

ia

Il 11$IIf1 11 ïl i l IP 
IlIIf |If I

獅5

3110









Τιμή του μέτρου：

όνομα κωδικός

Lea 60 XX

Cocojac 80 XX

Thomas 65 XX

Lina 31 XX

Lina 30 XX

Harinder 40 XX

Patricia 72 XX

Patricia 73 XX

Miriam 60 XX

Canvas 42 XX

Vicky 91 XX

Έλενα 20 XX

Xñón 99 XX

φάρδος τιμή
- 200 εκ.- 6.500
- 200 εκ.- 6.500
■ 200 £Κ.' 6.500
-150 εκ.- 6.500
-150 εκ.- 6.500
- 200 εκ.- 6.500
-140 εκ.- 10.500
- 280 εκ.- 21.000
- 200 εκ.- 10.500
- 200 εκ.- 6.500
- 200 εκ.- 10.500
- 140 εκ.- 20.000
-160 εκ.- 6.500



Αν σας αρέσει το αγνό, αψέκασιο, 

οικολογικό, ελαιόήαδο ή το γνήσιο, 
βιολογικά καλλιεργημένο, κρασί η COCO
MAT ίο προσφέρει, δωρεάν, μαζί με τις 
αγορές σας. Όλοι μαζί μπορούμε να 
ενθαρρύνουμε και να επιβραβεύσουμε 
τους βιοκαλλιεργητές.

Αρωμαιοθεραπεία： Η άνεση που 

προσφέρουν τα στρώματα της COCO
MAT, συμπληρώνεται από ίο άρωμα 
βοτάνων της ελληνικής φύσης τα οποία 
περιέχονται σε λεπτό υπόστρωμα του 
μαξιλαριού.



H COCO-MAT εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την πατρίδα και τον καταναλωτή 
για το ασίγαστο ενδιαφέρον και την αμέρισιη συμπαράσταση τους. Σε μια 
προσπάθεια ελάχιστης ανταπόδοσης προσφέρει για τρίτη συνεχή χρονιά：

1ον. Έκπτωση 20% σε όλους τους κατοίκους των ακριτικών νησιών μας. (Σαμοθράκη, 
Λήμνος, Άγ. Ευστράτιος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Φούρνοι, Ικαρία, Αστυπάλαια, 
Πάτμος, Νίσυρος, Τήλος, Χάλκη, Σύμη, Λερός, Κάλυμνος, Ψέριμος, Καστελόριζο, 
Γαύδος). Γιά τις οικονομικά ανεπτυγμένες Ρόδο και Κω η έκπτωση ανέρχεται σιό 10% 
2ον. Έκπτωση 20% σε άτομα με ειδικά προσόντα και όχι με ειδικές ανάγκες όπως 
συνηθίζεται να λέγονται.
3ον. Έκπτωση 10% σε πολύτεκνες οικογένειες.



ΑΘΗΝΑ： ΑΛΙΜΟΣ Λ. Ποσειδώνος 56 cocomat@netor.gr τηλ. 9811476 fax. 9883547 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 7η〔 Μαρτίου 1944 9 cocokorY@ath.forthnet.gr inñ. 4915525 fax. 4915526 
ΜΑΡΟΥΣΙ Β. Σοφίας 11 & Χαιζηανιωνίου 1 coco-mar@otenet.gr ιηλ. 6121696 fax. 6128816 
ΠΑΛΛΗΝΗ Λ. Μαραθώνος 91 cocopal@mail.otenet.gr τηλ. 6031166 fax. 6030024 ΠΑΤΗΣΙΑ 
(ηλεκ.σιαθμός Αγ. Ελευθερίου) Ιακωβίδου 41-43 cocoiak@ath.forthnet.gr ιηλ. 2020384 fax. 
2019160- Οδός Πατησίων 236 cocopati@ath.forthnet.gr inñ. 8662461 fax. 8662462 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Ηρώων Πολυτεχνείου 62 cocomatpireas@ath.forthnet.gr τηλ. 4287711 fax. 4287710 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 25% Μαρτίου 38 & Παλαιοήόγου cocohal@ath.forthnet.gr ιηλ. 6818690 fax. 
6814680 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Kapaoññ Δημηιρίου 42-44 inñ/fax. 0551-24987 ΑΡΓΟΣ Καραολή 
Δημηιρίου 8 coco-mat@otenet.gr inñ. 0751-26321 fax. 26312 ΒΕΡΟΙΑ Πιερίων 137 coco- 
mat1@otenet.gr inñ. 0331-62564 / 24311 fax. 23328 ΔΡΑΜΑ Εθνικής Επανασιάσεως 17 
cocomat@dra.forthnet.gr inñ/fax. 0521-47331 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Κύπρου 120 
cocomati@otenet.gr inñ/fax. 0665-27158 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν Κατάστημα Καλαμαριά 
Ανδριανουπόλεως 22 cocomat@otenet.gr inñ/fax. 031-458338 - B' Κατάστημα Παύλου Μελά 
11 cocomat@otenet.gr inñ/fax. 031-266696 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Εθν. Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών 
cocomat@ioa.forthnet.gr ιηλ. 0651-67702 fax. 67703 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μητρ.Μελετίου 6 
cocomatc@netor.gr inñ. 0721-96585 fax. 82685 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Υψηήάνιου 118 & Αγράφων 
cocomat@hol.gr inñ/fax. 0441-23665 ΚΕΡΚΥΡΑ Παλαιοκασιρίιοας 98 coco-crf@otenet.gr 
τηλ/fax. 0661-22708 ΚΟΖΑΝΗ Π. Χαρίση 58 cocomatc@compulink.gr ιηλ. 0461-24883 fax. 
63487 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δαμασκηνού 29 & Δερβενακίων cocokor@otenet.gr inñ. 0741-25844 fax. 
80391 ΛΑΜΙΑ Παπαποσιόλου 61 coco-lam@otenet.gr τηλ/fax. 0231-23228 - ΛΑΡΙΣΑ Αλεξ. 
Παναγούήη 11-13 coco-mat@lar.forthnet.gr ιηλ. 041-235333 fax. 571641 ΞΑΝΘΗ Α. 
Δημηιρίου 22 coco-mat@xan.forthnet.gr τηλ/fax· 0541-28528 ΠΥΡΓΟΣ 28^ Οκτωβρίου 53 
cocomat2@pyrgos.hellasnet.gr ιηλ. 0621-30360 fax. 30335 ΡΟΔΟΣ Καναδά 19 coco- 
mat@rho.forthnet.gr inñ/fax. 0241-30570 ΣΕΡΡΕΣ Βενιζέλου 105 coco-mat@otenet.gr ιηλ. 
0321-46777 fax. 46778 ΣΠΑΡΤΗ Γκορίσολόγου 83 inñ/fax. 0731-81158 ΧΑΛΚΙΔΑ Χαϊνά 55 
cocomat@hol.gr ιηλ. 0221-89905 fax. 89906.



ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ
Τατοίου 165 
14564 Κηφισιά 
cocomat@ath.forthnet.gr 
ΐηλ. 6251971-6 
fax. 6251977

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Βιπε 三άνθης 
67110 Ξάνθη 
sales@cocomat.gr 
χηλ. 0541-77360, 78864-5 
fax. 0541-77361

http://www.cocomat.gr







H COCO-ΜΑΤ συμβάλλει στην προστασία ίων δασών, χρησιμοποιώντας για τον κατάλογο αυτό ανακυκλωμένα-οικολογικά χαρτιά.
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