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Διακονούμε την Ποιότητα, παράγουμε προϊόντα φυσικά.
Προασπίζουμε ίο Περιβάλλον, ευαγγελιζόμαστε την Αειφορία.
Εκπαιδεύουμε συμβούλους ύπνου, θέλγουμε πελάτες απαιτήσεων.
Τιμούμε την προτίμηση του πελάτη, υπηρετούμε την αλήθεια της επιστήμης.
Καλλιεργούμε την ομοιογένεια, περιφρουρούμε την ετερότητα.
Εκκινούμε απ’ την Ελλάδα, ανελισσόμαοτε οιην οικουμένη.
Με αφετηρία τη φύση και προορισμό τον πολιτισμό....
....θηρεύουμε ίο ανέφικτο, είμαστε ρεαλιστές!

Quality is our philosophy and nature’s products COCO-MATs milestone.
We protect the environment and preach sustainability.
As sleep consultants we charm the most demanding customers.
We respect customers, preferences, however scientific truth is our task.
Homogeneity is cultivated by COCO-MATS heterogeneous groups.
Greece our home, the world our destination.
Nature is our beginning and Cultural Excellence our dream...
...Searching for the impossible, yet remaining realistic.

COCO-MAT

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής έρευνας είναι σαφή και
κατηγορηματικά： Τα σκληρά στρώματα προξενούν βλάβες
στον αυχένα και την οσφυϊκή χώρα.
Ορθά στρώματα είναι τα ελαστικά στρώματα, αυτά δηλαδή,
που δεν αφήνουν καμιά περιοχή ίου καιακεκλιμένου σώμα
τος ανυποστήρικτη.
Ουδείς επίσημος οργανισμός ή φορέας, ανά τον κόσμο, έχει
ορίσει τι σημαίνει "ορθοπεδικό" στρώμα. Αυθαίρετα και ερα
σιτεχνικά βαφτίζεται ένα στρώμα οαν τέτοιο. Τη σύγχυση επιτείνει η ειυμολογία των καθιερωμένων λέξεων, οι οποίες
αποδεικνύονται ανακριβείς：
Ορθοπεδικό： Ορθό + πέδη (δεσμό) ή ορθό+pes (πόδι στη
λατινική) / Ορθοπαιδικό: Ορθό + παιδί. "Ανατομικό" (ανά +
τέμνω). Η COCO-MAT προτείνει： Ορθοσωμαιικό στρώμα και,
και, αντιστοιχίαν, ορθαυχενικό μαξιλάρι.

EXCELLENCE IN THOUGHT ACCURACY IN EXPRESSION
The results of scientific research are clear and indisputable.
Hard mattresses cause damage to the cervical and lumbar
areas of the body.
Ortho mattresses are elastic mattresses, which do not leave
any part of the human body without support.
No official institution or state in the world has defined the
meaning of an "orthopedic" mattress. Unauthorized and in an
amateurish way a mattress is called as such. The confusion is
aggravated through the misleading etymology of the
established words which prove to be inaccurate.
Orthopedic： Ortho (correct) + pes (foot in latin) or πέδη
(fetters in greek) or naiôitchild in greek). Anatomic： ανά +
τέμνω

(dissect

in

greek).

COCO-MAT's

Orthosomatic，，mattress and “Orthocervical” pillow.

version：

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ / NARKISSOS
Ορθαυχενικό μαξιλάρι με τετμημένο, φυσικό καουτσούκ. Η ραφή
στο κέντρο δημιουργεί εστία υποδοχής για το κεφάλι, ενώ ίο φερ
μουάρ επιτρέπει ín ρύθμιση της ποσότητας του περιεχομένου.
Orthocervical pillow made of natural rubber foam. The
stitch in the pillow center supports the head and the zip
allows customers to adjust the quantity of rubber foam.
50 X 70 cm： 9.000 δρχ. / 26,41 euro.

ΣΙ0ΩΝ 1 / SITHON 1
Ορθαυχενικό μαξιλάρι με τετμημένο, φυσικό καουτσούκ. Οι
ραφές αποτρέπουν τη μετατόπιση ίου καουτσούκ ενώ το
φερμουάρ επιτρέπει τη ρύθμιση της ποοόιηιάς του.
Orthocervical pillow with natural rubber foam filling. The
four compartments do not permit the movement of rubber
foam and the zip allows customers to adjust the quantity of
material.
50 X 70 cm： 18.000 δρχ. / 52,82 euro.

ΣΙ0ΩΝ 3 / SITHON 3
Ορθαυχενικό μαξιλάρι με πούπουλο χήνας και ραφές. Πλένεται
στο πλυντήριο και συνισιάιαι σε μικρόσωμα άτομα.
Orthocervical pillow made of goose down in four
compartments. It is machine washable and is recommended
for people with narrow shoulders.
50 X 70 cm： 29.000 δρχ. / 85,10 euro.

ΣΙ0ΩΝ 4 / SITHON 4
Ορθαυχενικό μαξιΠάρι με τετμημένο, φυσικό καουτσούκ και
βότανα αρωμαιοθεραπείας. Με φερμουάρ και ραφές.
Orthocervical pillow with natural rubber foam and botanical
aromatherapy. With zip and compartments.
50 X 70 cm： 20.000 öpx. / 58,69 euro.

ΣΙ0ΩΝ 5 / SITHON 5
Ορθαυχενικό μαξιλάρι με αγνό παρθένο μαλλί και ραφές.
Kaiáññnño για άτομα με μικρού μεγέθους ωμοπλάτες.
Orthocervical pillow with pure virgin wool filling and
compartments. Recommended for people with narrow
shoulders.
50 X 70 cm： 20.000 öpx. / 58,69 euro.

ΘΕΡΜΗ/ THERMI
Παπλώματα πουπουλένια, 30% WDD 250 gr/m2, 85% WDD 200
gr/m2 και 90% WGD 125 gr/m2 σε μονά, διπλά και unépótnña.
Επίσης, διατίθενται μάλλινα και βαμβακερά.
Down filled quilts, 30% WDD 250 gr/m2, 85% WDD 200 gr/m2
και 90% WGD 125 gr/m2. Single, double, king size. Also
available with cotton or wool filling.
220 X 160 cm： 33.000 öpx. / 96,84 euro.

TO ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ, ΚΥΡΙΩΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΚΟ ΥΠΝΟ.
Το στρώμα πρέπει να προσαρμόζεται απόλυτα στις καμπύλες και ιις προεξοχές ίου σώματος, ώστε η σπον
δυλική στήλη να παραμένει σιη φυσιολογική της στάση. Τότε μόνο επιτυγχάνουμε μηδενική μυϊκή σύσπαση,
που είναι ίο ζητούμενο κατά τη διάρκεια ίου ύπνου. Μ' áñña λόγια, είναι ίο στρώμα που πρέπει να προοαρμόζεται σιο σώμα και όχι ίο σώμα σιο στρώμα!
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Ορθοοωμαιικό κρεβαιοσιρώμα-ιεχνολογικό επίτευγμα, παρέχει 48 επιλογές απόδοσης, που υπερκαλύπτουν
και την πιο ακραία απαίτηση. Ενδύκνειται, κυρίως, για άτομα με εντόνως αθλητική σωμαιοδομή ή υπέρβαρα.
Προσφέρεται, υπό προϋποθέσεις και ως στρώμα.
Εγγύηση： 25 χρόνια.
200 χ 90： 410.000 δρχ.

ΒΡΑΒΕΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Τα σημαντικότερα από τα, διόλου ευάριθμα, βραβεία που έλαβε η COCO-ΜΑΤ, είναι ία ακόλουθα：
Βρυξέλλες, 1994-Ανάδειξη σε LEADER, για το ECO-LABEL στην κατασκευή οικολογικών στρωμάτων.
Αθήνα, 1995-Βραβείο, από ίο Υπουργείο Ανάπτυξης, "Μεθόδων παραγωγής και προϊόντων φιλικών προς το
περιβάλλον" και βραβείο για την "Ποιότητα" το 1996.
Έσσεν, 1996-Πιστοποίηση με ISO 9001.
Βρυξέλλες, 1996-Βραβείο Ποιότητας, πρωτοβουλία ADAPT.
Η.Π.Α.,1997-Βραβεί0 HENRY FORD για την "Έρευνα και χρήση φυσικών, πρωτοποριακών, πρώτων υλών".
Βρυξέλλες, 1998-Βραβείο για ιην "Δημόσια υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας"(SAFE).
Βρυξέλλες, 1999- Στις οκτώ κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη, στον διαγωνισμό ποιότητας E.F.Q.M.
Κωνσταντινούπολη, 2000-Βραβείο "Περιβάλλον και Ειρήνη".
Βρυξέλλες, 2000- Στις τέσσερεις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη, στον διαγωνισμό ποιότητας E.F.Q.M.

THE "CERVICAL SYNDROME" IS, MAINLY, CAUSED BY BAD SLEEP.
The mattress should adjust to the human body's contours in such a way that the spine remains in its
physiological position. Hence we reach total muscle relaxation, which is ideal while sleeping. It is imperative that
the mattress adjusts to the body and not the other way round.
PYTHAGORAS
The Otho-bed offers 48 possibilities which meet the needs of even the most extreme demands of any body.
It is recommended for very athletic or overweight people. Under specific conditions it may also be produced as
a mattress.
Guarantee： 25 years.
200 X 90 cm： 1203,22 euro.

AWARDS - DISTINCTIONS
Among the numerous significant awards that COCO-MAT has received are the following：
Brussels, 1994-Leader of ECO-LABEL for ECO-mattress.
Athens, 1995-Award from the ministry of development "Production methods and environmental friendly
products" and award for "Quality" in 1996.
Essen, 1996-ISO 9001 certification.
Brussels, 1996-Quality Award, Adapt Initiative.
U.S.A., 1997-Henry Ford Award "Research and use of natural raw materials".
Brussels, 1998-SAFE Award "Public health and safety in work".
Brussels, 1999-E.F.Q.M., among the 8 top companies in Europe, in T.Q.M.
Istanbul, 2000-Award "Peace and Environment".
Brussels, 2000-E.F.Q.M., among the 4 top companies in Europe in T.Q.M.

ΟΡΘΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Συνήθως οι καταναλωτές επιλέγουν κρεβάτι με κριτήριο την
εμφάνιση και όχι την απόδοσή ίου. Επειδή, όμως, κατά τη
διάρκεια του ύπνου, δεν ΒΛΕΠΟΥΜΕ το κρεβάτι αλλά ίο
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ, είναι καλό να λαβαίνουμε υπόψη μας
περισσότερο την απόδοοη.
Η συμβολή των συμβατικών κρεβαιιών στην ορθοσωμαιική
υποοιήριξη είναι μηδενική έως αρνητική, καθώς η υποδομή
τους υπολεί门εται ακόμα και αυτής του πατώματος, το οποίο
ούτε θόρυβο παράγει, ούτε και την παραμικρή "κοιλιά"
υφίσιαιαι. Αντιθέιως, η κατασκευαστική λογική του κρεβαιοσιρώμαιος

επικεντρώνεται

οιην

ουσία：

Η

σωστή

υποστήριξη ίου σώματος και όχι η υπηρέτηση της υποκει
μενικής αισθητικής είναι το ζητούμενο!

ORTHOSOMATIC BEDS
People usually choose their bed taking the aesthetics into
consideration and not its actual performance. However,
while sleeping we are not concerned with aesthetics. In
darkness, comfort is the only thing that counts thus, it is
essential to take into consideration the bed's performance.
Conventional beds do not contribute to the body's ortho
support, since their construction is worse than the floor's,
【which in any case does not produce any noise and is relatively
straight.
I

On the contrary, ortho-beds are focused and produced in
order to effectively support the body. The appearance of
orthosomatic beds inevitably comes second.

Διπλό κρεβαιόσιρωμα...
Double orthosomatic bed...

-Οι κινήσεις ίου ενός δεν επηρεάζουν τον ύπνο του άλλου - Ο καθαρισμός του και κάτω από αυτό, γίνεται άκοπα
-Η μεταφορά του είναι πανεύκολη - Είναι εντελώς αθόρυβο, χωρίς επικίνδυνες γωνίες και περιττές επιφάνειες.
Πολλές οι όψεις που μπορεί να προσλάβει το κρεβαιόσιρωμα. Πιο πολλές οι όψεις που μπορεί να προσδώσει,
συνδυαζόμενο με I，άλλα έπιπλα, στην κρεβατοκάμαρά οας. Η ποικιλία των λευκών ειδών και των επίπλων είναι
τεράστια και οι αρχιιέκιονές μας είναι πάντοτε στη διάθεσή σας.

ή ξύλινο και αφθονία παρελκομένων,
.or wooden and plenty of accessories.
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One’s movement does not disturb the other. Cleaning the bed or under it is effortless. The bed is utterly
noiseless, without dangerous corners and superficial surfaces. Combined with other furniture and bed linen your
ortho bed can offer you many of wonderful alternatives. Our designers are always at your disposal.

Ορθοσωματικό κρεβαιόσιρωμα： Ανεξαρτησία και συγκατοίκηση.
Orthosomatic bed： Independence and freedom.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ / AHILLEAS

ΕΡΜΗΣ/ERMIS

Πλέγμα ανεξάρτητων ελατηρίων, φύλλο εΠαοιικού
κοκοφοίνικα, πρωτογενής βαμβακερή βάτα. Κρεβαιόοτρωμα καλής ελαστικότητας.
Εγγύηση： 12 χρόνια.

To φύλλο φυσικού καουτσούκ προσδίδει noñú καλή
ελαστικότητα.
Εγγύηση： 15 χρόνια.

Pocket spring frame, rubberized coco-fibre,
pure cotton felt. Orthosomatic bed with good
elasticity.
Guarantee： 12 years.
200 X 90 cm： 165.000 δρχ. / 484,22 euro.

The natural rubber foam sheet offers very good
elasticity.
Guarantee： 15 years.
200X 90 cm： 185.000 δρχ. / 542,92 euro.

ΔΙΟΝΥΣΟΣ / DIONISOS
Επίγεια απόλαυση.
Η πανάκεια του ύπνου, η επένδυση ζωής.
Εγγύηση： 25 χρόνια.
Heaven on earth.
A body，s panacea. An investment for life
Guarantee： 25 years.
200 X 90 cm： 360.000 öpx. / 1056,49 euro

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑ
Τα στρώματα προορίζονται, από κατασκευής, για να "σηκώ
νουν" εκείνο το βάρος του σώματος που επικεντρώνεται
κυρίως στη

λεκάνη.

Αυτό

οημαίνει

ότι

τμήματα

του

μυοσκελετικού μας συστήματος που είναι καμπυλόσχημα ή
ολιγοβαρή(αυχένας, δάκτυλα κ.λπ.), δεν υποστηρίζονται
επαρκώς, κυρίως στην πλάγια στάση ύπνου.

|

Το ανώσιρωμα επινοήθηκε, ακριβώς, για να καλύψει αυτή
την εγγενή αδυναμία των οιρωμαιων. Όντας πολύ ελαστικό
και άρα πιο εύκαμπτο από το οτρώμα, συμπληρώνει την υ门ο21
στήριξη που παρέχει το τελευταίο, στα σημεία ίου σώματος
που προαναφέραμε. Συγχρόνως, δε, αυξάνει την ελαστικότητα
ολόκληρου του στρώματος.
Δοκιμάστε το, ακόμα και για να βελτιώσετε το στρώμα που
εχετε ήδη, ειΐε είναι σκληρό και γεραομένο είτε ολοκαίνουργιο!
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Τετμημένο φυσικό καουτσούκ με πολλές, κάθετες και
οριζόντιες, ραφές για να μην μετατοπίζεται ίο περιεχόμενο. Τίποτα ποΠυιιμόιερο για τον αυχένα και ín μέση!
Εγγύηση： 15 χρόνια.
Natural rubber foam with vertical and horizontal
stitches in order to avoid displacement of the
material. Nothing can be better for your neck and
waist!
Guarantee： 15 years.
200 X 90: 63.000 öpx. / 184,88 euro.

ΦύΠλο φυσικού καουτσούκ, 3 εκ. και πρωτογενής
βαμβακερή βάτα. íloñú καΠή εΠασιικότητα.
Εγγύηση： 15 χρόνια.
Natural rubber foam, 3cm thickness. Pure cotton
felt. Very good elasticity,
Guarantee： 15 years,
200 X 90 cm： 63.000 δρχ. / 184,88 euro.

ΙΒΙΣΚΟΣ/IVISKOS

ΘΑΛΑΣΣΙΑ / THALASSIA

Φύλλο φυσικού καουτσούκ, 6 εκ. και πρωτογενής
βαμβακερή βάτα. Άρισιη εΠασιικόιηια.
Εγγύηση： 15 χρόνια.

Ανώσιρωμα με φύκια, ία οποία συμβάλλουν στην
αντιμετώπιση αναπνευστικών προβλημάτων.
Εγγύηση： 15 χρόνια.

Natural rubber foam, 6cm thickness. Pure cotton
felt. Excellent elasticity.
Guarantee： 15 years.

Seaweed helps people with respiratory
problems.
Guarantee： 15 years.

200 X 90 cm： 100.000 δρχ. / 293,47 euro.

200 X 90 cm： 100.000 δρχ. / 293,47 euro.

ΓΙΑΤΙ, ΑΡΑΓΕ, ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ COCO-MAT ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΜΟΥΑΡ;
Στρώματα με ανεξάρτητα ελατήρια.
Τα ελατήρια κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι και
επενδύονται με βαμβακερές θήκες ώστε να είναι ανθεκτικά και
αθόρυβα. Είναι μικρής διαμέτρου και παρέχουν, σε μεγάλο
βαθμό, ισομετρική υποστήριξη στο σώμα. Υποκαθισιούν
"αξιοπρεπώς" την ελαοτικότητα ίου φυσικού καουτσούκ.
Τα στρώματα χωρίς ελατήρια υπερέχουν, διότι：
- Οι φυοικές και ελαστικές πρώιες ύλες εξασφαλίζουν την
ισομειρική υποστήριξη του σώματος.
-Είναι απολύτως αθόρυβα ελαφριά, με μεγάλη διάρκεια
ζωής και ασύγκριτη ελαστικότητα.
-Δεν παράγουν μαγνηιικό πεδίο.
Οι

έννοιες

"σκληρότητα"

και

"μαλακότηια"

έχουν

υποκειμενικό χαρακτήρα, αφού ένα στρώμα μπορεί να είναι
μαλακό για ένα άτομο βάρους 80 κιλών και σκληρό για ένα
άτομο βάρους 50 κιλών. Αντικειμενικό χαρακτήρα, ανιιιθέτως, έχει η έννοια "ελαστικότητα" αφού είναι εργαστηριακά
μετρήσιμη.

MATTRESSES WITH POCKET SPRINGS.
COCO-MAT produces pocket springs of stainless steel and co
vers them with 100% cotton fabric, in order to make them
long lasting and free of noise. They are of small diameter and
offer the body isometric support. They sufficiently replace the
natural rubber foarrVs elasticity.

MATTRESSES WITHOUT SPRINGS
Indisputably better than mattresses with springs because：
-The natural and elastic raw materials ensure the isometric
i support of the body.
They are absolutely silent light, have amazing elasticity and
last longer.
-They do not create a magnetic field.
-They are light.
The notions of "hardness" and "softness" are relative, since a
mattress could be considered soft for a person of 80kg and
hard for a person of 50kg.
On the contrary, the notion of "elasticity" is accurate and
objective, since it is scientifically measurable.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ / AHILLEAS

ΕΡΜΗΣ/ERMIS

Πλέγμα ανεξάρτητων ελατηρίων, ελαστικός κοκο
φοίνικας, πρωτογενής βαμβακερή βάτα. Στρώμα
καλής εΠασιικόιηιας.
Εγγύηση： 10 χρόνια.

Το φύλλο φυσικού καουτσούκ προσδίδει στη μία
πλευρά του στρώματος noñú καΠή εΠασιικόιιηια.
Εγγύηση： 12 χρόνια.

Pocket spring frame, rubberized coco-fibre, pure
cotton felt. Mattress with good elasticity.
Guarantee： 10 years.

The natural rubber foam sheet provides one side
with very good elasticity.
Guarantee： 12 years.
200 X 90 cm： 108.000 δρχ. / 316,94 euro.

200 X 90 cm： 86.000 δρχ. / 252,38 euro.
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ΔΙΟΝΥΣΟΣ/DIONISOS

ΝΑΥΣΙΚΑ / NAFSIKA

Oña xa υλικά παρόντα και η εμφάνιση παραδοσιακή.
Άριοιη ελαστικότητα. Το κορυφαίο από τα στρώματα
με ελατήρια.
Εγγύηση： 15 χρόνια.

Τετμημένο, φυσικό καουτσούκ με οριζόντιες και
κάθετες ραφές για να μην μετατοπίζεται ίο
περιεχόμενο. Πολύ καΠή εΠασιικόιηια.
Εγγύηση: 15 χρόνια.

Traditional in appearance with all of the raw
materials present. The best of all pocket spring
mattresses.
Guarantee： 15 years.

Natural rubber foam with vertical and horizontal
stitches, in order to avoid displacement of
material. Very good elasticity.
Guarantee： 15 years.

200 X 90 cm： 245.000 δρχ. / 719 euro.

200 X 90 cm： 108.000 δρχ. / 316,94 euro.

ΚΥΒΕΛΗ / KIVELI

ΑΦΡΟΔΙΤΗ / AFRODITI

Τετμημένο, φυσικό καουτοούκ. Το χειροποίητο, περιμε
τρικό ρέλι και τα κουμπιά προσδίδουν ιδιαίτερο, παρα
δοσιακό ύφος στο οιρώμα. Πολύ καλή ελαστικότητα.
Εγγύηση： 15 χρόνια.

Φυσικό καουτσούκ, με 13.333 οπές/μ2, που φροντί
ζουν για τον τέλειο εξαερισμό. ΚαΠυμμα-πειοετα,
sñaoiiKóxnia άρισιη.
Εγγύηση： 15 χρόνια.

Natural rubber foam. Within the handmade
perimetric seam and buttons this mattress boasts
a unique traditional style. Very good
elasticity.
Guarantee： 15 years.

Natural rubber foam, 13.333 holes/m2, perfect
ventilation. Toweling cover, excellent elasticity.
Guarantee： 15 years.

200 X 90 cm： 86.000 δρχ. / 252,38 euro.

200 X90 cm： 144.000 δρχ. / 422,59 euro.

ΗΡΑΚΛΗΣ/IRAKLIS

ΝΕΦΕΛΗ / NEFELI

Oúñño φυσικού καουτσούκ, ελαστικός κοκοφοίνικας
αλογότριχα και φύκια. ΕΠαστικότηια καλή. Ενδείκνυιαι
για παιδιά.
Εγγύηση： 15 χρόνιο.

Δύο, ισοπαχή, φύλλα φυσικού καουτσούκ, ελαστικός
κοκοφοίνικας, αλογότριχα. Άρισιη ελαστικότητα.
Εγγύηση： 20 χρόνια.

Natural rubber foam sheet, rubberized coco
fibre, horsehair and seaweed. Good elasticity.
Recommended for children.
Guarantee： 15 years.
200 X 90 cm： 129.000 δρχ. / 378,57 euro.

Two natural rubber foam sheets, rubberized
coco-fibre, horsehair. Perfect elasticity.
Guarantee： 20 years.
200 X 90 cm： 175.000 δρχ. / 513,57 euro.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
Είναι γεγονός ότι από την βρεφική και την παιδική ηλικία
δημιουργούνιαι οι βάσεις για το οώμα που, ως ενήλικες, ι
θέλαμε να έχουμε.
Μολονότι χωρίς ιδιαίτερο βάρος και χωρίς ολοκληρωμέ
σωμαιοδομή, τα μωρά έχουν ανάγκη τόσο την υγιεινή όσο’
και την ελαστικότητα Άλλωοιε, ίο υδάτινο, πρώτο
"ενδιαίτημα", η κοιλιά της μαμάς, είναι τό πλέον ελαστιι^Κι
υγειινό περιβάλλον. Τα παιδικά στρώματα της COCO-Μ/βαι
ιδίως το "Δελφίνι", αναπαράγουν το περιβάλλον αυΐ(^Β|
φυσικό καουτσούκ, ο ελαστικός κοκοφοίνικας, οι βαμβακει^
επιστρώσεις και το φερμουάρ είναι πάλι εδώ.

CHILDREN'S MATTRESSES
It is a fact that from infancy and childhood our body begins
to aqcuire the structure for a healthy build.
Even though their weight and build are not the same as
adults, babies and kids have the same needs for elasticity and
hygiene.
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environment, COCO-MAT designed children^ mattresses,
especially "Delfini".
Natural rubber foam, rubberized coco-fibre and pure cotton
felts are the raw materials. All mattresses are made with zip.

ΔΕΛΦΙΝΙ / DELF關
Τετμημένο φυσικό καουχοούκ. Άρισιη ελαστικότητα,
τέλειος εξαερισμός.
Εγγύηση： 15 χρόνια.
Natural rubber foam. Excellent elasticity,
perfect ventilation.
Guarantee： 15 years.
140 X 70 cm： 49.000 δρχ. / 143,80 euro.

ΑΡΚΤΟΣ / ARKTOS
0 ελαστικός κοκοφοίνικας εξασφαλίζει τέλειο
εξαερισμό. Στρώμα με φερμουάρ για να αφαιρείται και να πλένεται το κάλυμμα.
Εγγύηση： 15 χρόνια.
Rubberized coco-fibre, perfect ventilation.
Zip, washable cover.
Guarantee： 15 years.
140 X 70 cm： 30.000 δρχ. / 88,04 euro.

ΣΚΙΟΥΡΟΣ / SKIOUROS
Το φύλλο φυσικού καουτσούκ καθιοιά τη μία
πλευρά του στρώματος πιο ελαστική από την
óññn. ΚάΠυμμο αφαιρούμενο και πΠενόμενο.
Εγγύηση： 15 χρόνια.
The natural rubber foam sheet makes one
side more elastic than the other. Zip,
washable cover.
Guarantee： 15 years.
140 X 70 cm： 45.000 δρχ. / 132,06 euro.

Η τρίχα αλόγου είναι ιδανικός, φυσικός ρυθμιστής της
υγρασίας. Τα φύκια συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ανα
πνευστικών προβλημάτων.

excellent material for regulating humidity.
>eople suffering from respiratory problems.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού μας στόχου να αξιοποιήσουμε,
όσο το δυνατόν περισσότερες, φυσικές πρώτες ύλες
ανακαλύψαμε ία φύκια και την αλογότριχα.
Φύκια άρισιης ποιότητας υ门άρχουν, εν αφθονία στις ελλη
νικές θάλασσες και ακτές και, αναδίδονιας ιώδιο, επιδρούν
θετικά στο αναπνευστικό σύστημα. Χρησιμοποιούνται, υπό
μορφήν πολύ λεπτών φύλλων, σε μερικά στρώματα της
COCO-MAT.
Η αλογότριχα, προερχόμενη από ín χαίτη και την ουρά του
αλόγου, αφού αποστειρωθεί μορφοποιείται σε φύλλα, τα
οποία με τη σειρά τους ψεκάζονται με φυσικό καουτσούκ
ώστε να αποκτήσουν ελαστικότητα. Η αλογότριχα συνιστάται σε άτομα με ρευματικές παθήσεις.

Within the framework of our strategic goal to use even more
natural raw materials we introduced seaweed and horsehair.
Quality seaweed is in abundance in the Greek seas and along
the coasts.
Seaweed is used, in very thin layers in various COCO-MAT
mattresses. It releases iodine, thus helping people breathe
more easily.
Horsehair, is collected from the horse's neck and tail. First we
disinfect it^theh we transform it by spraying natural rubber
into rubberized layers, in order to acquire maximum
elasticity, forsehair is highly recommended for people
suffering from rheumatism.

^
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1) Τροχήλατο τραπέζ卜μπουφέ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ από οξιά ή καστανιά, 200 X 50 X 90, 282.000 δρχ.
και 360.000 δρχ. αντιοιοιχα.
2) Καναπές ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ διπλός, 207 X 87 (στρώμα 200 X 80), 578.000 δρχ., μονός με nñóin,
87 X 87 (στρώμα 80 X 80), 220.000 δρχ., μονός χωρίς πλάτη, 80 X 80, 152.000 δρχ.

1) Wheel table IRAKUTOS made of beech wood or chestnut, 200 X 50 X 90 cm, 827,58 euro and
1056,49 euro.
2) Sofa PERSEFONI double, 207 X 87 cm (mattress 200 X 80), 1109,31 euro, single with
backboard, 87 X 87 cm (mattress 80 X 80), 645,63 euro, single without backboard, 80 X 80 cm,

/ ƒ HÉ

ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ/SLEEPING BAG
Υπνόοακος,·διαστάσεων 220 X 80, με πούπουλο χήνας και 100%
βαμβακερή επένδυση. Διατίθεται και οε ροζ χρώμα.
Sleeping bag 220 X 80 cm made of goose down and 100%
cotton fabric. Also available in pink,
45.000 δρχ. / 132,06 euro.

Μαξιλαροθήκη, διαστάσεων 50 X 50,100% βαμβακερή με κένιημο.
Σχέδιο "Μαργαρίτα".
Pillowcase 50 X 50 cm, 100% cotton with embroider/.
"Margarita" pattern.
8.000 δρχ. / 23,47 euro.

ΛΑΙΔΗ-Μ / LADY-Μ
ΚαΠάθι για άπλυτα αλλά και για άλλες χρήσεις, διαστάσεων 55 X
55 X 45. Από οξιά και 100% βαμβακερό ύφασμα, το οποίο
αφαιρείται και πλένεται.
Multiple use laundry basket, 55 X 55 X 45 cm. Made of
beech wood and 100% cotton, washable fabric.
15.000 δρχ. / 44.02 euro.

ΜΥΡΤΩ/MIRTO
Μαξιλάρα για κεφαλάρι. Περιέχει μαλλί και διατίθεται σε μεγάΠη
ποικιλία υφαομάιων και σε όλες ιις διαοιάσεις.
Flat cushioned headboard, available in all fabrics and
dimensions.
ΑΠΟ： 45.000 δρχ. / FROM； 132,06 euro.

ΕΚΑΒΗ / EKAVI
Κομοδίνο οπό οξιά, διαστάσεων 50 X 55 X 45. Ευρεία ποικιλία
χρωμάτων.
Bedside table made of beech wood, 50 X 55 X 45 cm.
Available in all colours.
49.000 δρχ. / 143,80 euro.

ΗΡΑ/IRA
Κεφαλάρι, πάχους 7 εκ., με αφαιρούμενο, προστατευτικό κάλυμμα.
Διατίθεται σε óña τα υφάομαια και αε πολλές διαστάσεις.
Headboard, 7 cm thickness, with washable cover. Available in
all fabrics and in many dimensions.
ΑΠΟ： 53.000 δρχ, / FROM： 155,53 euro.

lí:诚蘇iá鶴

Αγνό παρθένο μαλλί. Γιατί
άραγε οι παππούδες μας
φορούν μάλλινες ψανέλλες
και το καλοκαίρι；

Pure virgin wool. Why do
our

grandfathers

woolen

undershirts

during the summer?

wear
even

Το μαλλί είναι το μοναδικό, ίσως, υλικό, το οποίο παρότι μας
ζεσταίνει το χειμώνα, είναι δροσερό και ευχάριστο το
καλοκαίρι. Διαθέτει την ιδιότητα να ουγκρατεί την υγρασία
σε ποσοστό που ξεπερνάει το 30% ίου βάρους ίου. Ακριβώς
γι’ αυτόν το λόγο δεν ιδρώνουμε όταν χρησιμοποιούμε
μάλλινα προϊόντα.
Η COCO-ΜΑΤ, γνωρίζει τις μοναδικές, θερμαντικές και μονω
τικές ίου ιδιότητες και το χρησιμοποιεί, αφού το υποβάλει
σε εηεξεργαοι'α με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον,
υπό μορφήν μάλλινης βάτας διεποχιακής χρήσης, σε
παπλώματα κουβέρτες αλλά και στα στρώματα και τα κρεβαιοστρώμαια.

Wool is, perhaps, the only material which keeps us warm in
the winter, while during the hot summer months remains
cool and comfortable. It is unique in retaining humidity to
more than 30% of its weight. For this reason people do not
sweat when using woolen products.
COCO-MAT is aware of the unique, thermal and isolating
properties of wool and makes use of it, after eco-friendly
treatment. The woolen felt is excellent for all seasons and is
used for quilts, covers, mattresses and orthosomatic beds.

ΐ)Τραπέζι σαλονιού ΥΔΡΑ, από
οξιά, διαστάσεων 150 X 60 X 40,
135.000 δρχ.
2)Τραπέζι ΤΡΥΦΩΝ, από οξιά,
διαοιάσεων 160 X 40 X 90,
135.000 δρχ.
Αμφόιερα διατίθενται οε πολλά
χρώματα.
DTable IDRA made of beech
wood, 150 X 60 X 40 cm, 396,18
euro.
2)Tabie TRI FON made of beech
wood, 160 X 40 X 90 cm,
396,18 euro.
Both tables are available in all
colours.

Κρεβαιόστρωμα 200 X 160, κεφαλάρι ΕΛΕΝΗ και πλενόμενο κάλυμμα κρεβατοστρώματος
σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
Orthosomatic bed 200 X 160 cm, headboard ELENI, washable covers. Available in all colours.

ΣΑΠΦΩ / SAPFO
Κεφαλάρι προσαρμοζόμενο στο κρεβάτι με ειδικές υποδοχές.
Διατίθεται σε óña τα υφάσματα και σε πολλές διαστάσεις.
Πάχος： 7 εκ.
Headboard in all fabrics and dimensions. Like all headboards
it is easily adjusted onto the bed. Thickness： 7 cm.
ΑΠΟ： 53.000 δρχ. / FROM： 155,53 euro.

νηρηιδες/niriides
Κομοδίνο από οξιά, 44 X 38 X 67, με ένα συρτάρι και ένα ντουλάπι.
Διατίθεται σε noññó χρώματα.
Bedside table made of beech wood, 44 X 38 67 cm, with one
drawer and door. Available in all colours.
78.000 δρχ. / 228,90 euro.

ΕΛΕΝΗ/ELENI
Κεφαλάρι με αφαιρούμενο, προστατευτικό κάλυμμα. Σε óña τα
υφάσματα και σε πολλές διαστάσεις. Πάχος： 5 εκ.
Headboard with washable cover. In all fabrics and
dimensions. Thickness： 5 cm.
ΑΠΟ: 72.000 δρχ./ FROM: 211,29 euro.

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ / PILLOWCASES
Οργανιίνα, λινό, μετάξι, βελούδο. Διαοτάσεις, 40 X 40, 50 X 50,
60 X 60 και 75 X 75 . Μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.
Organdy, linen, silk, velour. 40 X 40, 50 X 50, 60 X 60 and
75 X 75 cm. Large variety of designs and colours.
ΑΠ0： 4.800 δρχ. / FROM： 14,08 euro.

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ/CURTAINS
Βαμβακερές, σε οργαντίνα, βουάλ, ñivo και σε χοντρά, αδιαφανή
υφάσματα. Μεμονομένα τεμάχια ή σει δύο τεμαχίων, οε μεγάλη
ποικιλία διαστάσεων και χρωμάτων.
Cotton, organdy, voile, linen and heavy translucent fabrics.
Singles or sets in many dimensions and colours.
ΑΠΟ： 15.000 δρχ. / FROM： 44,02 euro.

ΔΗΜΗΤΡΑ/DI MITRA
Xañió από διάφορα φυσικά υλικά οε πολλές διαστάσεις και
αποχρώσεις.
Carpets made of different natural materials in many
dimensions and colours.
ΑΠ0： 20.500 δρχ./ FROM： 60,16 euro.
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Βαμβάκι,

cotton

Φίλος του ανθρώπου, προσφέρει,
από αρχαιοιάιων χρόνων, την απαλή
ίνα ίου για πολλαπλές χρήσεις.
...

'

MarVs friend from ancient times,
offers its soft fibre for multiple uses.

；,
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Πολλοί φτωχοί άνθρωποι, σ' ολόκληρο τον πλανήτη, ζουν
καλλιεργώντας το βαμβάκι. Η αύξηση της παραγωγής του
και η διεύρυνση της χρήσης του θα αποφέρει πολλαπλά
οφέλη ενώ θα ουμβάλει οιην προστασία του περιβάλλο^
νιος, το οποίο κατακλύζεται από κάθε μορφής πλαστικά
υλικά. Η COCO-MAT οιραιευμένη, από ιδρύσεως, στον
αγώνα για μια αειφόρο ανάπτυξη και στο πλευρό του παρα
γωγού αξιοποιεί, ολοένα και ευρύτερα το πανάρχαιο αυτό
φυτό.

Many poor people on earth make their living by cultivating
t cotton. An increase in its production and use would lead to
I
numerous benefits and would help protect the environment
I \Ajich is saturated from plastic__________________________
COCO-MAT

from

the

very

beginning,

according

to

sustainability principles, has supported cotton producers and
helps protect the environment by promoting the use of
cotton.

καναπές-κρεβάτι ΦΙΝΤΙΑΣ 190 X 100 X 85
(στρώμα 190 X 130), 450.000 δρχ. Το στρώ
μα περιέχει τετμημένο, φυσικό καουτσούκ.
Διατίθεται οε πο_ χρώματα και υφάσματα.

Sofa bed FIDIAS190 X100 X85 cm (mattress
190 X 130), 1320,61 euro. The mattress is
made of natural rubber foam. Available in all
colours and fabrics.

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ/ BED LINEN
Παπλωματοθήκες, ριχτάρια, μαξιλαροθήκες. Η ποικιλία των λευκώ\
ειδών που διατίθενται είναι ευρύτατη.
Quilt covers, throws, pillow cases and a large variety of bed linen.

ΑΛΚΜΗΝΗ / ALKMINI
Τροχήλατη βιβλιοθήκη από φύλλα οξιάς, 53 X 53 X 68. Διατίθεται
σε óña ία χρώματα.
Bookcase made of beech wood, with wheels, 53 X 53 X 68 cm.
Available in all colours.
110.000 δρχ. / 322,81 euro.

"2004〃 / "2004"
Πιυοσόμενη καρέκλα, από καουτσουκόδεντρο, σε noññó χρώματα.
"2004 χωρίς ηΠάσιικό". Αυτός είναι ο στόχος μας!
Foldable chair, made of rubber wood, in many colours.
"2004" without plastic, this is our goal!
ΑΠΟ 3.900 δρχ. / FROM: 11,44 euro.
：

ΚΟΛΟΚΥΘΙ / BEAN BAC
Μαξιλάρα για πάτωμα με διαμέτρους 80 ή 100 εκ. Περιέχει φυσικό
καουτσούκ. Το κάλυμμα αφαιρείται, πλένεται και διατίθεται σε
πολλά υφάσματα.
Round bean bag with a diameter of 80 or 100 cm. It is made
of natural rubber foam and has a removable and washable
cover.
80 cm； 30.000 δρχ. / 88,04 euro.

ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ / SOFA BED
Καναπές-κρεβάχι σε noññó υφάσματα. Συνδυάζεται με μαξιλάρια
ποικίλων διαοιάσεων. Κατασκευάζεται και σε ειδικές διαστάσεις.
Sofa bed in many fabrics and dimensions to suit your needs.
This sofa bed can be combined with decorative cushions in
various dimensions.
ΑΠΟ： 165.000 δρχ./ FROM： 484,22 euro.

______

ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ / SOFA BED
Χωρίς τα μαξιλάρια, ο καναπές μετατρέπεται σ’ ένα εύχρηστο και
καΠαίοθηιο κρεβάτι.
Without cushions, this sofa becomes a useful and elegant bed.
ΑΠΟ: 165.000 δρχ./ FROM： 484,22 euro.
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/\ρωματοθεραπεία
AROMATHERAPIE

__露

Αρωματοθεραπεία: Ποικιλία δεκαέξι αρωματικών βοτάνων
της ελληνικής φύσης περιέχειαι στα λεπτό υπομαξιλάρια,
που προσφέρονιαι δωρεάν με τα στρώματα της COCO-MAT.

A variety of 16 aromatic herbs from Creek nature is the
content of the thin underpillows, which are offered free of
charge with COCO-MAT’s mattresses.

Τα αρωματικά βότανα, αφού καθαριστούν, αποξηραίνονται
και συμφύρονται. Το μίγμα που προκύπτει χρησιμοποιείται,
είτε ως γέμιση των λεπτών υπομαξιλαριών, είτε ως αρωμα
τικό υλικό σε μερικά μαξιλάρια ύπνου και στρώματα. Τα
αρωματικά βότανα επιδρούν αγχολυτικά και χαλαρωτικά πριν
και κατά τη διάρκεια του ύπνου και υπ' αυτήν την έννοια
κομίζουν μια νέα, φυσική και... εύοσμη μέθοδο θεραπείας για
το σύγχρονο άνθρωπο： Την αρω』αιοθεραπεία_
Αρωματικά υπομαζιλάρια θα βρείτε στις υφασμάτινες, βαμ
βακερές θήκες με τις οποίες η COCO-MAT συσκευάζει τα
στρώματα.
Σημειωτεον, πως η COCO-MAT είναι, ίσως, η μοναδική εται
ρεία στον κόσμο που, για λόγους περιβαλλοντικής ευαλγησίας, δεν χρησιμοποιεί νάιλον στις συσκευασίες των προϊό
ντων της.

One may find the aromatic underpillows, inside the cotton
bag, which COCO-MAT uses, for mattress packing.
COCO-MAT is probably the only company in the world, which,
for environmental reasons, does not use plastic in the
packaging and delivery of its products.
The aromatic herbs are cleaned, dried and mixed. The
mixture is used for the filling of underpillows, pillows and
limattresses·
Botanical aromatherapy is very good for combating stress
and helps people relax before and during sleep. This method
of natural relaxation -with aromatic herbs -is called botanical
aromatherapy.

1) Σχεδιαστήριο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ από οξιά, 110 X 85 X 73, 125.000 δρχ. Συριαριέρα ΣΩΚΡΑΤΗΣ από οξιά, 45 X
55 X 60,135.000 δρχ. 2) Συναρμολογούμενη βιβλιοθήκη από φύλλα οξιάς, αποιελούμενη από κύβους ποι
κίλων διαστάσεων και ένα ντουλάπι. Τιμή κύβου, 40 X 40 X 40, 25.000 δρχ.
1) Drawing board DIMOKRITOS made of beech wood, 110 X 85 X 73 cm, 366,83 euro. Drawer SOKRATIS made
of beech wood, 45 X 55 X 60 cm, 396,18 euro. 2) Assembled bookcase made of beech wood, consisting of
cubes of different dimensions and storage area. Price of cube, 40 X 40 X 40 cm, 73,36 euro.

Κρεβάτι ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ, 213 X 120, αποιελούμενο από κρεβαιόστρωμα ΑΧΙΛΛΕΑΣ 200 X 90 ,
ανώστρωμα, κεφαλάρι και ποδαρικό. Τιμή 290.000 δρχ. (χωρίς ίο ανώσιρωμα).
Bed ARLEKINOS, 213 X 120 cm, consists Of orthosomatic bed AHILLEAS 200 X 90 cm, top
mattress, headboard and footboard. Price 851,06 euro (without top mattress).

ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ/ARLEKINOS
Κομοδίνο από οξιά, διαστάσεων 50 X 40 X 60. Βάφεται σε óña τα
χρώματα.
Bedside table, made of beech wood, 50 X 40 X 60 cm.
Available in all colours.
110.000 δρχ. / 322,81 euro.

ΦΙΛΥΡΑ/FUIRA
Μαξιλαροθήκη, 100% βαμβακερή, σε διαστάσεις 40 X 40 και
75 X 75. Σχέδιο "κοτλέ".
Pillowcase, 100% cotton, 40 X 40 cm and 75 X 75 cm.
Corduroy pattern.
40 X 40 cm： 4.900 δρχ. / 14,38 euro.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ/SOFT TOYS
Παιχνίδια, από 100% φυσικά υλικά. Ύφασμα βαμβακερό, γέμιση
από μειαξοβάμβακα και βαφή από φυτικές χρωστικές ουσίες. Σε
πολλά σχέδια, μεγέθη και χρώματα.
Soft toys, made of 100% natural raw materials. Cotton,
fabric, kapok filling and natural plant dye.
Many designs, sizes and colours.
ΑΠ0： 5.000 δρχ. / FROM: 14,67 euro.

ΙΟΛΗ / iOLI
Κεφαλάρι, προοαρμοζόμενο με ειδικές υποδοχές. Σε όλα τα υφά
σματα και σε πολλές διαστάσεις. Πάχος, 25 εκ.
Headboard, adjustable on any bed. In all dimensions and
colours. Thickness： 25 cm.
ΑΠΟ： 105.000 δρχ./ FROM： 308,14 euro.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ/ALEXANDRA
Σει παπλωματοθήκης με μαξιλαροθήκες, 100% βαμβακερό.
Διατίθεται σε μονό, διπλό και υπέρδιπλο.
Quilt cover set with pillowcases, 100% cotton. Available in
single, double and extra double.
220X 160 cm： 28.000 δρχ./82,17 euro.

ΦΑΣΟΛΙ / BEAN BAG
Μαξιλάρα για πάτωμα. Περιέχει τετμημένο, φυσικό καουτσούκ,
ενώ το κάλυμμα αφαιρείται και πλένεται. Σε δύο μεγέθη και σε
óña τα υφάσματα.
Floor bean bag made of natural rubber foam. Washable
cover. Available in two sizes and all fabrics.
ΑΠ0： 20.000 δρχ. / FROM： 58,69 euro.

COCO-MAT
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Φυσικό, αγνό και ιδανικά ελαστικό, το καουτσούκ παραμένει
το βασικό υλικό στην κατασκευή ορθοσωμαιικών στρωμά
των, ορθαυχενικών μαξιλαριών και άλλων προϊόντων.

Natural, pure, and perfectly elastic, natural rubber foam is
the basic material for orthosomatic mattresses, ortho pillows
and a range of other products.
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Το φυσικό καουτσούκ συλλέγεται, υπό μορφήν χυμού, από
τα καουτσουκόδεντρα που φύονται σε τροπικές περιοχές.
Κατόπιν, καθαρίζεται στο εργοστάσιο της COCO-MAT, στερε
οποιείται και μορφο门οιείται, είτε σε φύλλα, είχε σε τετμη
μένη μορφή. Η στερεοποίηση του καουτσούκ γίνεται με τη
μέθοδο Talalay η οποία εξασφαλίζει την, κατά 96%, φυσικό
τητα του, ενώ το υπόλοιπο 4% ανιιοτοιχεί σε πηκτικές και
επιταχυντικές ουσίες ανάλογες μ' αυτές που χρησιμοποιού
νται στη βιομηχανία τροφίμων.
Το φυσικό καουτσούκ "αναπνέει" τέλεια και έχει μεγάλη
διάρκεια ζωής.

I

Natural rubber is collected, in liquid form, from rubber trees
cultivated in tropical areas.
After cleaning the liquid natural rubber from the leaves or
husk remains in COCO-MAT factories, it solidifies using the
TALA LAY method. This ensures 96% of pure, natural rubber
and 4% of thickening and accelerated substances analogous
to those used in the food industry.
Natural rubber "breaths" perfectly and is long lasting.

Καναπές 1%-θέσιος ΑΡΤΕΜΙΣ, 145 X 95 X 75, 280.000 δρχ. Περιέχει τετμημένο, φυσικό καουτσούκ και πού
πουλο και διατίθεται σε όλα χα υφάσματα.
Sofa 11/2-seat ARTEMIS, 145 X 95 X 75 cm, 821,71 euro. The excellent elasticity of the sofa is due to the
natural rubber foam and down used inside the cushion. Available in all fabrics.

1) καναπές ΝΗΡΗΙΔΕΣ από Οξιά, 222 X 80 ñ
90 (στρώμα 200 X 70 ή 80), 180.000 δρχ.
Στρώμα ΚΥΒΕΛΗ με φυσικό καουτοούκ,
86.000 δρχ. Μαξιλάρια, ποικίλων διαστά
σεων, από 9.300 δρχ. Κουνουπιέρα, 100%
βαμβακερή, μονή και διπλή, από 23.000
δρχ.
2) Κρεβάτι ΝΥΜΦΗ από οξιά, 204 X 100
(στρώμα 200 X 90), 250.000 δρχ. Σε όλα
τα χρώματα
DSofa NIRIIDES made of beech wood, 220
X 80 or 90 cm (mattress 200 X 70 or 80),
528,24 euro. Mattress KIVELI made of
natural rubber foam, 252,38 euro.
Cushions, in various dimensions, from
27,29 euro. Mosquito net, 100% cotton,
single and double, from 67,49 euro.
2)Bed NIMFI made of beech wood, 204 X
100 cm (mattress 200 X 90), 733,67 euro.
Available in all colours.

ΝΥΜΦΗ/Ν旧Fl
Σεκρειέρ από οξιά, 80 X 45 X 74 και σκαμπό από οξιά, 42 X 42 X 40
Αμφότερα διατίθενται σε όΠα τα χρώματα.

Secretary made of beech wood, 80X45X74 cm. Stool made
DloursJ
of beech wood, 42 X 42 X 40 cm. Both available in all cok
Σεκρειέρ： 75.000 δρχ. / Secretary： 220,10 euro.
Σκαμπό： 70.000 δρχ. / Stool： 205,42 euro.

ΦΙΛΥΡΑ/FUIRA
Ριχτάρια βαμβακερά mohair, με κέντημα ή με άλλα σχέδια. Σε
διαστάσεις μονού και διπλού.
Cotton throws, mohair, embroidered or with other designs.
Available in single and double sizes.
ΑΠΟ: 16.000 δρχ. / FROM： 46,95 euro.

ΝΑΝΤΟΥΝΙ / NADUNI
Σιφονιέρα από οξιά, διαστάσεων 112 X 45 X 95. Βάφεται σε όλα
τα χρώματα.
Chiffonier made of beech wood,112 X 45 X 75 cm. Available
in all colours.
270.000 δρχ. / 792,36 euro.

ΦΑΙΔΡΑ / FEDRA
Πολυθρόνα σε διαστάσεις 90 X 90 X 85. Περιέχει τετμημένο,
φυσικό καουτσούκ και πούπουλο. Μεγάλη ποικιλία υφασμάτων.
Armchair 90 X 90 X 85 cm, made of natural rubber foam and
down.
Available in all colours.
ΑΠ0： 220.000 δρχ./ FROM: 645,63 euro.

ΝΥΜΦΗ / NIMFI
Κομοδίνο από οξιά, διαστάσεων 40 X 40 X 50. Βάφεται σε όλα τα
χρώματα.
Bedside table made of beech wood, 40 X 40 X 50 cm.
Available in all colours.
45.000 δρχ. / 132,06 euro.
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Ο ελαστικός κοκοφοίνικας, ενδεδειγμένο για τον εξαερισμό
υλικό, κυριαρχεί στα οιρώμαια και στους καναπέδες της
COCO-MAT.
Rubberized coco-fibre, a unique material for ventilation, is
predominantly used in COCO-MAT's mattresses and sofas.

Οι ίνες κοκοφοίνικα προέρχονται από το περίβλημα της
καρύδας και, μορφοποιούμενες σε φύλλα εξασφαλίζουν
τον εξαερισμό ίου προϊόντος στο οποίο χρησιμοποιούνται.
Πριν,

όμως,

χρησιμοποιηθούν

ψεκάζονται

καουτσούκ ώστε να στερεοποιηθούν και,

με

φυσικό

κυρίως, να

αποκτήσουν ελαστικότητα. Τώρα είναι έτοιμα να συνδρά
μουν το καουτσούκ ώστε να επιτευχθεί η μεγίστη δυνατή
ελαστικότητα σιο εκάστοτε προϊόν.
Οι παραπάνω διαδικασίες τελούνται στο εργοστάσιο της
COCO-ΜΑΤ, σε κατάλληλα μηχανήματα, ένα εκ ίων οποίων
ανακυκλώνει τα υπολείμματα ίων φύλλων κοκοφοίνικα.
Η ανακύκλωση αφορά, φυσικά, σε όλα τα προϊόντα και
αποτελεί βασική συνιστώσα της παραγωγικής διαδικασίας.

Coco-fibre is collected from the COCO-nut husk and, once
transformed into sheets, it is used in products, providing
excellent ventilation properties. The sheets are sprayed with
rubber for rigidity and at the same time acquire elasticity.
In combination with natural rubber foam they provide
optimum elasticity for each product.
All the above production processes are conducted on COCOMAT’s premises, by state of the art machinery.
One

machine,

in

particular,

recycles the remains of

rubberized coco-fibre sheets.
Recycling at COCO-MAT is a strong policy and concerns all
processes and products.
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Κρεβάτι ΔΑΝΑΗ από οξιά, 208 X 103 (στρώμα 200 X 90), 230.000 δρχ. Επιδέχεται συρόμενου
αυρταριού-κρεβατιού, "ουρανού" ή και δεύτερου κρεβατιού από πάνω (κουκέτα). Μεγάλη ποικιλία
χρωμάτων.
Bed DANAI made of beech wood, 208 X 103 cm (mattress 200 X 90), 674,98 euro. Available with
pull-out bed underneath, covered frame or bunk bed on top. Large variety of colours.

1) Τραπέζι ΦΟΙΒΟΣ από οξιά, 70 X 70 X 43, 85.000 δρχ.,
σε όλα ία χρώματα. Σκαμπό SUSANNA, 40 X 40, 60.000
δρχ., σε όλα ία υφάσματα. Το ύψος των ποδιών του
ρυθμίζεται κατά παραγγελία.
2) Γραφείο ΣΩΚΡΑΤΗΣ από οξιά, 120 X 65 X 75, 158.000
δρχ. Βιβλιοθήκη ΠΕΛΟΠΑΣ, από οξιά, 205 X 80 X 40,
135.000 δρχ. Αμφόιερα διατίθενται σε όλα ία χρώματα.
1) Table FIVOS made of beech wood, 70 X 70 X 43 cm,
249,44 euro.In all colours. Stool SUSANA, 40 X 40 cm,
176,08 euro. In all fabrics. The leg height can be made to
order.
2) Desk SOKRATIS made of beech wood, 120 X 65 X 75
cm, 463,68 euro. Bookshelf PELO PAS, made of beech
wood, 205 X 80 X 40 cm, 396,18 euro.
Both are available in all colours.
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ΘΑΛΑΣΣΑ / THALASSA
Χειροποίητα χαλιά από θαλασσόχορτο ή κάνναβη. Πολλές δια
στάσεις και ποικιλία χρωμάτων.
Hand made carpets made of seagrass or hemp.
All dimensions and in many colours.
180X 120 cm： 20.500 δρχ. / 60,16 euro.

ΙΡΙΣ/IRIS
Κομοδίνο από οξιά, διαστάσεων 52 X 42 X 62, μ’ ένα συριάαι κι
ένα ποριάκι. Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
Bedside table made of beech wood, 52 X 42 X 62 cm, with
one drawer and door.
Large variety of colours.
95.000 δρχ. / 278,79 euro.

ΜΠΑΜΠΙΟ/ΒΑΒΙΟ
Καναπές-κρεβάιι από οξιά και στρώμα από τετμημένο, φωικό
καουτσούκ. Σε πολλές διαστάσεις και σε ποικιλία χρωμάτων και
υφαομάιων.
Sofa bed made of beech wood and mattress made of
natural rubber foam. In many dimensions and wide range of
colours and fabrics.
200 X 90 cm： 250.000 δρχ. / 674,98 euro.

NINA/NINA
Παπλωμστοθήκες σεντόνια και άλλα πολύχρωμα, λευκά είδη
περιλαμβάνονται στον κατάλογο ίων παιδικών ειδών της COCO
MAT. Είναι 100% βαμβακερά και βάφονται με φυτικά χρώματα.
Quilt covers, sheets and other multicolor bed linen in COCOMAT’s kiddie collection. 100% cotton with natural plant dyes.
ΑΠΟ： 13.000 δρχ. χό σει/ FROM： 38,15 euro a set.

ΕΡΩΣ / EROS
Καρέκλα από φύλΠα οξιάς και ανοξείδωτο, μεταλλικό σκελετό. Σε
πολλά χρώματα και σχέδια.
Chair made of beech wood with stainless steel frame. In
many colours and designs
34.000 δρχ. / 99,77 euro.

ΜΠΑΜΠΙΟ/ΒΑΒΙΟ
Τρία οε ένα. Εκτός από κρεβάτι, ο καναπές ΜΠΑΜΠΙΟ μπορεί να
γίνει και ξαπλώστρα, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.
Three in one： Sofa bed and chaise-longue, for interior or
exterior use.
200 X 90 cm： 230.000 δρχ./ 674,98 euro.
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Ο Γιώργος είναι καλλιτέχνης της ζωής και άρισιος μάστορας
του ξύλου.

Giorgos is an artist of life itself and a master woodworker.

Η αδιαπραγμάτευτη βούλησή μας να κατασκευάζουμε
φυσικά, διαχρονικά και φιλικά προς τον άνθρωπο και ίο
περιβάλλον προϊόντα, συνεχίζει να μας επιβάλλει ín χρήση
μασίφ ξύλου στην κατασκευή ίων επίπλων μας. Η φαινο
μενική τελειότητα της στιλπνής μελαμίνης ή του MDF είναι
μάλλον φαινομενική παρά τελειότηια

Η συμβολή των Ατόμων Με Ειδικά Προσόντα οιην παρα
γωγική διαδικασία, όχι μόνο των επίπλων, απέχει πολύ από
το να είναι απλώς συμβολική. Αντιθέιως, ολοένα και
περισσότερο κατακτούν, επαξίως, ολοένα και πιο υπεύθυ
νες θέσεις στους κόλπους της COCO-MAT.
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Our indisputable will is to continue producing natural and
timeless products, which are both environment and people
friendly. We only use solid wood for our furniture.The
perceived perfection of shiny MDF, or synthetic wood, is
more a matter of appearance than perfection.

The contribution of people with special skills to the
production processes is not merely symbolic but essential,
and it does not only concern the furniture department.
All COCO-MAT activities are welcome to, and based upon,
specially skilled people.
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Κρεβάτι ΡΩΞΑΝΗ από οξιά, 210 X 160 (στρώμα 200 X 160), 380.000 δρχ. Κομοδίνο ΡΩΞΑΝΗ από οξιά,
με συρτάρι ή χωρίς, 47 X 35 X 40, 85.000 δρχ. Αμφόιερα διατίθενται οε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Bed frame ROXANI made of beech wood, 210 X 160 cm (mattress 200 X 160), 1115,18 euro. Bedside table
ROXANI made of beech wood, with or without drawer, 47 X 35 X 40 cm, 249,44 euro.
Both are available in many colours.

1) Τραπέζι ΠΕΡΙΚΛΗΣ από οξιά,
200 X 90 X 74, 230.000 δρχ. σε
óña ία χρώματα. Διατίθεται και
σε διαστάσεις 120 X 120 X 74,
στις 195.000 δρχ.
1) Table PERIKLIS made of beech
wood, 200 X 90 X 74 cm, 674,98
euro. In all colours.
Also available 120X120X74 cm,
572,26 euro.

2) Σεκρετέρ ΡΩΞΑΝΗ από οξιά,
120 X 40 X 80, 170.000 δρχ., σε
όλα ία χρώματα. Καθρέφτης
ΡΩΞΑΝΗ από Οξιά, 80 X 100,
60.000 δρχ., σε όλα τα χρώματα.
Φωτιστικό ΣΕΛΑΣ από ριζόχαριο,
σε πολλά σχέδια και μεγέθη,
5.000 δρχ.
2) Secretary ROXANI made of
beech wood, 120 X 40 X 80 cm,
498,89 euro. In all colours.
Mirror ROXANI made of beech
wood, 80 X 100 cm, 176,08 euro.
In all colours.
Lamps SELAS made of rice paper.
Many designs and sizes to choose
from, 8,80 euro.

ΚΥΡΙΑΚΗ / KIRIAKI
Παντόφλες, ανδρικές, γυναικείες, παιδικές, από κοκοφοίνικα και
βαμβακερό ύφασμα. Σε noññó σχέδια και χρώματα.
Slippers in all sizes made of coco-fibre and cotton fabric. Many
designs and colours.
3.500 δρχ. / 10,27 euro.

ΜΙΔΑΣ/MIDAS
Τραπέζι σαλονιού από οξιά, διαστάσεων 80 X 80 X 40, οε όλα ία
χρώματα.
Sitting room table, made of beech wood, 80 X 80 X 40 cm. In all
colours.
75.000 δρχ. / 220,10 euro.

ΦΑΙΔΡΑ / FEDRA
Διθέσιος καναπές, 190 X 90 X 90 που γίνεται κρεβάτι (200 X 110
ή 140). Το στρώμα ίου κρεβατιού περιέχει φυσικό καουιοούκ.
Διατίθεται και σε τριθέσιο, 243 X 90 X 90 (κρεβάτι 200 X140).
Two seat sofa-bed, 190X90X90 cm (bed 200X110 or 140). The
mattress is made of natural rubber foam. Also available in three
seat version, 243 X 90 X 90 cm (bed 200 X 140).
512.000 δρχ. / 1502,56 euro.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ/TILEMAHOS
Βιβλιοθήκη από οξιά, 158 X 36 X 166, σε όλα ία χρώματα.
Κατασκευάζεται και σε ειδικές διαστάσεις.
Bookshelf made of beech wood, 158 X 56 X 166 cm, Available in
all colours and dimensions.

310.000 δρχ. / 909,75 euro.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ / EFROSINI
Σει δείπνου (χραπεζομάντηλα, σουπλά και πετσέτες) έξι ατόμων,
από οργαντίνα και μετάξι. Σε noññá σχέδια και διαστάσεις.
Dining table set (tablecloths, towels) for six people, made of
organdy and silk. In many designs and dimensions.
ΑΠΟ: 45.800 δρχ./ FROM： 134,40 euro.

ΦΑΙΔΡΑ / FEDRA
Διθέσιος καναπές, 190 X 90 X 90. To τετμημένο, φυσικό καου
τσούκ και το πούπουλο, που περιέχουν οι μαξιΠάρες, καθιστούν
τον καναπέ ιδανικά ελαστικό. Σε όλα τα υφάσματα.
Two seat sofa, 190 X 90 X 90 cm. The excellent elasticity of the
sofa is due to the natural rubber foam and down used inside the
cushions. In all fabrics.
412.000 δρχ. / 1209,09 euro.

ΛΙΝΑΡΙ： Ίνα φυτική, ανθεκτική, δροσερή και διεποχιακή.

Linen： Plant-based, long lasting, cool, an all season fibre.

Ένα ακόμη "αδικημένο", ως προς την αξιοποίησή ίου στη
σύγχρονη κοινωνία, είδος, το λινό προέρχεται από το φυτό
λινάρι και είναι γνωστό παλαιόθεν. Η ίνα του φημίζεται για
την ανθεκτικότητά ιης ενώ η ιδιότητα των λινών υφασμά
των να είναι εξόχως δροσερό, καθιστά τα λινά προϊόντα
δημοφιλή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η COCO-MAT
παράγει λινά υφάσματα επίπλων, λινές κουρτίνες και διάφο
ρα άλλα προϊόντα τα οποία είναι βαμμένα με μία μοναδική
βαφή και παλαιώνουν όμορφα με κάθε πλύση. Το λινό είναι
μαλακό οτην αφή και πολύ ανθεκτικό.Έχει μεγάλη διάρκεια
ζωής και όσο χρησιμοποιείται τόσο πιο απαλές γίνονται οι
ίνες του και τόσο πιο μεγάλη συνοχή αποκτά το ύφασμα.

Linen is another natural fabric which has not been hon<
as much as it should be. Linen comes fro#i a plant long
known and famous for its long lasting fibre.The cool feeling
it gives people during hot periods makes: linen popular.
COCO-MAT produces linen fabric for furniture； curtains and
other products, which are coloured with a unique dye. This
particular type of fabric will ages gracefully with each wash.
Linen is soft and very durable.
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The more you use it the softer and more durable it becomes.
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1) τραπέζι ΦΟΙΒΟΣ από Οξιά, 120 X 120 X 43, 170.000 δρχ.
Διατίθεται σε óña ία χρώματα.
2) Σιφονιέρα ΑΝ0ΙΠΠΟΣ από Οξιά, 165 X45X80, 270.000 δρχ., σε
όλα τα χρώματα. Καθρέφτης ΑΝ0ΙΠΠΟΣ από οξιά, 165 X 60,
90.000 δρχ., σε óña τα χρώματα.
1) Table FIVOS made of beech wood, 120 X 120 X 43 cm, 498,89
euro. Available in all colours.
2) Chiffonier ANTHIPPOS made of beech wood, 165 X 45X80 cm,
792,36 euro, in all colours. Mirror ANTHIPPOS made of beech
wood, 165 X 60 cm, 264,12 euro, in alt colours.

5) Ανάκλινδρο ΦΑΙΔΡΑ, 142 X 90, 350.000 δρχ. Το
τετμημένο, φυσικό καουτσούκ και το πούπουλο που
περιέχει, ίο καθιστούν άριστα ελαστικό. Σε ποικιλία
υφασμάτων.
5) Recliner FEDRA, 142 X 90 cm, 1027,14 euro. The
natural rubber foam and the down, providing
excellent elasticity. Available in all fabrics.

4) Κρεβάτι ΑΝ0ΙΠΠΟΣ οπό οξιά, διαστάσεων 225 X
220 (στρώμα 200 X 180), 280.000 δρχ. Διατίθεται σε
όλα τα χρώματα.
4) Bed frame ANTHIPPOS made of beech wood, 225
X 220 cm (mattress 200 X 180), 821,71 euro.
Available in all colours.

ΠΑΡΙΣ / PARIS
Βιβλιοθήκη από οξιά, 166 X 36 X 83, σε óña τα χρώματα. Κατα
σκευάζεται και σε ειδικές διαστάσεις.
Bookshelf made of beech wood, 166 X 36 83 cm, in all colours.
Available in many dimensions to suit your needs.
197.000 δρχ. / 578,13 euro.

ΤΑΚΗΣ / TAKIS
Μαξιλάρα για πάτωμα, 60X60, με τετμημένο φυσικό καουτσούκ.
Σε όλα τα υφάομοια.
Floor cushion, 60 X 60 cm, made of natural rubber foam. In all
fabrics.
25.000 δρχ. / 73,36 euro.

Πετσέτες, πατάκια, γάντια και óñña είδη μπάνιου, 100% βαμβακερά,
σε πολλά χρώματα και σε όΠες τις διαοιάσεΐζ.
Towels, mats, gloves and many other bath items, 100% cotton, in
many colours and dimensions.

ΦΙΛΥΡΑ/FUIRA
Παιάκια μπάνιου, 100% βαμβακερά και απορροφητικά, σε πολλές
διασιάοεις και σε óña τα χρώματα.
Bath mats, 100% cotton, very absorbent, in many dimensions.
Available in all colours.
ΑΠΟ: 6,500 δρχ. / FROM： 19,07 euro.

ΑΝΘΙΠΠΟΣ/ANTHIPPOS
Κομοδίνο από οξιά, 55 X 35 X 40, σε όλα ία χρώματα.
Bedside table made of beech wood, 55 X 35 X 40 cm. Available in
all colours.
90.000 δρχ. / 264,12 euro.

ΑΝΘΙΠΠΟΣ/ANTHIPPOS
Κρεβάτι από οξιά, διαστάσεων 225 X 170 (στρώμα 200 X 160).
Σε óña ία χρώματα.
Bed frame made of beech wood, 225 X170 cm (mattress 200 X160).
Available in all colours.
250.000 δρχ. / 733,67 euro.
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