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The best beds in the
world and completely
metal-free.

COCO-MAT
sleep on nature

Ί met at eve the
Prince of Sleep,
his was a still
and smiling face.
Walter de la Mare
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COCO-MAT
sleep on nature

Κληρονομήσαμε από τον Μορφέα και τον

From Morpheus and Hippocrates we inherited

Ιπποκράτη τις ιδέες για τα ορθοσωματικά

the orthosomatic idea of sleeping. We follow

κρεβάτια μας. Ακολουθήσαμε τις αρχές τους

the ir principles of non-metal, natural and

και εμβαθύναμε στον φυσικό, υγιεινό και

hygienic beds. We listen to nature, do you?

αμέταλλο ύπνο. Μάθαμε να αφουγκραςόμαστε
τη φύση, στους ψιθύρους και τις κραυγές της,
τη μέρα και τη νύχτα. Εσύ;
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H COCO-MAT υποοτηρίςει ότι π Μητέρα Φύση έχει ένα
σχέδιο. Οτιδήποτε μας παρέχει έχει ένα λόγο ύπαρξης,
τέλεια λειτουργία και, πολλές φορές, ιδιότητες που πρέπει
να αποκαλυφθούν.
Η χρήση από την COCO-MAT 100% φυσικών πρώτων υλών,
που προέρχονται από Βιώσιμους πόρους, απηχεί τη Βαθειά
πεποίθηση ότι ο αρχαίος φιλόσοφος θεόφραστος (371 π.Χ.)
είχε δίκιο όταν έλεγε ότι αν υπάρχει κάποιος σκοπός στη
φύση, αυτός δεν είναι να εξυπηρετεί την ανθρωπότητα,
αλλά να εξασφαλίζει διαρκή αναπαραγωγή για όλους.
Από τη στάση αυτή δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί,
φυσικά, ο παραγωγικός τομέας: Τα υλικά περισσεύματα
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων προϊόντων, όπως
είναι οι παντόφλες, οι μολυβοθήκες, τα πορτοφόλια κ.α.,
με το ποσοστό τής ανακύκλωσης να αγγίζει το 96%. Οι
πλαστικές τσάντες έχουν αντικατασταθεί προ πολλού από
βαμβακερές υφασμάτινες, ενώ τα εργοστάσια της εταιρείας
δεν "κοσμούν" οι γνωστές καμινάδες.
COCO-MAT beUeves that Mother Nature has a pLan.
Whatever she provides us with has a raison d'être,
perfect functionaLity and sometimes, yet to be revealed,
properties.
All raw materials that we use are 100% natural and
are derived from sustainable resources, coming from a
deep-felt belief and ancient philosophy that “ if there is
a purpose in nature, it is not to serve mankind, but to
ensure the perpetual reproduction of all" (Theophrastos,
371 B.C.).
Instead of using artificial substitutes, COCO-MAT relies
on what nature has given us, discovering time and time
again how perfect Mother Nature's design indeed is and
how useful its 'fruits' can be for our daily lives.
But we go one step further than that: our factories have
no chimneys; material left-overs are used for the creation
of new products, i.e. slippers; instead of plastic bags,
we use fabric bags; our recycling rate reaches 96%. The
world, as we know it, is a precious gift to us and we're
trying hard to preserve it for the generations to come.

pure, safe and neutral
raw materials

Οι ίνες που περιβάλλουν τον καρπό του κοκοφοίνικα
χρησιμοποιούνται στη σύνθεση των Βασικών προϊόντων.
Αποστειρώνονται, μορφοποιούνται σε φύλλα διαφόρων
διαστάσεων και ελαστικοποιούνται, ψεκαζόμενες με χυμό
φυσικού καουτσούκ. Διακρίνονται για την ανθεκτικότητά τους,
τη μονωτική τους συμπεριφορά, ενώ εξασφαλίζουν το σωστό
αερισμό τού προϊόντος.
The coco fibres, which surround the coconut, are used for
the production of most of COCO-MAT’s products. Coco fibres
ensure the correct ventilation of the product in which they
are being used. Elasticated coco fibre, sterilised and sprayed
w ith natural rubber juice, is renowned for its long term
endurance, exemplary ventilation and isolating properties.

Το φύλλο του φυσικού καουτσούκ παράγεται από
τον γαλακτώδη χυμό, που μας δίνει το τροπικό
δέντρο Hevea. Είναι συνώνυμο της ελαστικότητας,
ιδιότητας εξαιρετικά ανθεκτικής στη χρήση και
το χρόνο. Η πορώδης υφή του εγγυάται επαρκή
αερισμό. Επίσης, αποτελεί αφιλόξενο περιβάλλον
για βακτήρια και μικρόβια κάθε τύπου.
Natural· rubber occurs as a miÍky juice that is
extracted from the tropical· tree Hevea. Natural
rubber is known for its elasticity, a property that
remains unaffected by use and the passing of
time. Its porous texture guarantees sufficient
ventilation. Also, it constitutes an inhospitable
environment for bacteria and microbes of any kind.
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Οι τρίχες του αλόγου είναι γνωστό ότι έχουν πολύ
ευεργετική επίδραση σε οργανισμούς που υποφέρουν
από ρευματισμούς, χάρη στην ιδιότητά τους να ρυθμίζουν
την υγρασία τού περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται.
Παράλληλα, είναι πολύ ανθεκτικές. Η ελαστικότητά τους
αυξάνεται όταν ψεκάζονται με χυμό φυσικού καουτσούκ.
Horsehair is known for being beneficial to people
suffering for rheum atism due to its ability to regulate
humidity and to produce a dry environment. At the
same time, it is a very durable material. Its elasticity
increased by spraying it with natural rubber juice.
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Το πολύτιμο λινό έχει πλούσιο ιστορικό στην παραγωγή υφασμάτων. Το λινό
ύφασμα ενδείκνυται για τις ζεστές εποχές τού έτους και είναι υποδειγματικά
απορροφητικό, χωρίς, όμως, να «κολλάει» σε υδαρές δέρμα. Διακρίνεται για
την ανθεκτικότατα και την μακροβιότητά του.
Linen is a material· used from ancient tim es in the production of textiles.
It is valued for its exceptional coolness and freshness in hot weather. It is
highly absorbent, but w ill never cling to wet skin. Linen is a very strong fab
ric praised for its endurance and longevity.
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w o o l and cotton

μαλλί διατηρεί τη θερμοκραοία σε σταθερά επίπεδα, κ ρ α τ ^ ρ ^ ^ ίς ; 0|ΪΒ'σερούς το καλοκαίρι
και ζεοτούς τον χειμώνα. Το μαλλί είναι γνωατό για την ιδιότητά του να ρυθμίζει την υγρασία τού
περιβάλλοντος, καθώς και για το ότι μπορεί να απορρ ο ^ οει το 1/3 του Βάρους του σε υγρασία,
χωρίς να δείχνει Βρεγμένο. Ελαφρύ, άνετο και ô g j jjr o l δίνει το παρόν στα περισσότερα
προϊόντα τής C0C0-MAT.
Βαμβακιού, ως πρώτης ύλης για την
0 άνθρωπος κατάλαβε από πολύ νωρίς '
τ, η απορροφητικότητα, μαζί με τις
παραγωγή υφασμάτων. Η απαλότητα, η
υλικό που αντέχει στο χρ Dκαι συνεχίζει
υποαλλεργικές ιδιότητές του, χαρακτηρίζου
ων
du από τον ανταγωνίι
να χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζεται κ|
m?
BpÁ-. ::
συνθετικών ινών.
iter. Wool is known to regulate the
Wool keeps us cool in sum m er and war
ng 1/3 of its weight in moisture without
environment's humidity as it is capable of
feeling wet. Light, comfortable and cool it is incfuded in many fabrics COCO-MAT produce
Cotton is a unique raw m aterial thanks to its softljgss, absorbency, strength, lightness ant
hypoallergenic properties.
Ply
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Τα φύκια περιέχουν ιώδιο, ένα ιχνοστοιχείο
απαραίτητο, ως συστατικό των θυρεοειδών
ορμονών, για την υγεία μας. Λόγω των ιδιοτήτων
τους, προσφέρουν μια φυσική προστασία,
έναντι των αλλεργιών, του άσθματος και των
αναπνευστικών προβλημάτων.
Seaweed contains iodine, an element
necessary for the composition of the thyroid
hormones. Thanks to this property, it provides
a natural shield against allergies, asthma and
respiratory problems.

seaw eed

Τίποτα δεν συγκρίνεται με το απαλό αγκάλιασμα των
πούπουλων χήνας. Αφού συλλέγονται, τα πούπουλα
χήνας πλένονται και αποστειρώνονται πριν τη χρήση.
Ελαφριά, σχεδόν αέρινα - 1.000.000 πούπουλα χήνας
ζυγίζουν 1 κιλό - μαλακά και χνουδωτά, ζεσταίνουν το
σώμα, χωρίς να προκαλούν υπερθέρμανση, χάρη στο
«χάρισμά» τους να αναπνέουν.
Nothing compares to the genUe embrace of goose
\ down. The collected goose down is washed and
sterilized prior to use. Light, almost airy - 1.000.000
goose down feathers'Weigh 1kg - soft and fluffy, it
warm s your body without 'overheating' it thanks to its
unique ability to breathe.
·. 1
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Ποιος δεν σαγηνεύτηκε κάποτε από την
«αισθαντική», πολυτελή υφή τού μεταξιού;
Το μετάξι δεν συγκρίνεται με κανένα από τα
υπόλοιπα υλικά που χρησιμοποιούνται στη
βιομηχανία υφασμάτων, ως προς την απαλότητα,
τη στιλπνότητα, την ελαφρότητα και την αντοχή στο
χρόνο. Το μεταξένιο ύφασμα, δροσερό και αέρινο,
είνα ι ιδανικό ως ένδυμα, κατά τις περιόδους με
υψηλή θερμοκρασία.
Who doesn't admire the eLegant and luxurious
feel of silk? Silk is incomparable to any other
m a teria l used in the textile industry regarding
its touch, lustre, lightness and endurance. Its
good absorbency makes it comfortable to wear in
w a rm weather.

Ένα βελούδινο χάδι τυλίγει το σώμα σας.
Χωρίζετε την επιθετική ενέργεια των
ελατηρίων και εγκαταλείπετε τη σκληρή
καθημερινή ρουτίνα. Κοιμάστε σε 100%
αμέταλλο κρεβάτι.
A veLvety night ambience caresses your
body. Get rid of the aggressive metal
springs and abandon the harsh daily
routine by sleeping on a 100% metal-free

unique
your personalised
bed

bed.
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you choose!
immmm
wm Mfa.

Μαξιλάρι PiLLow

Επιλέξτε

4·

Ανώοτρωμα Topper
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1. Η Βάση: επιλέγετε ένα κρεΒατόστρωμα. Οι

1. The base: you choose a bed-mattress.

προτάσεις είναι τρεις: Πύρρος, Αίας και

The three options are: Pyrros, Eas and

Πυθαγόρας.

Pythagoras.

2. Μετά προσθέτετε το στρώμα nou ταιριάζει

2. Then you add a mattress that suits your

καλύτερα στο σώμα σας: Οι επιλογές σας είναι:

body best. The options are: AtLas, Nefeli and

Άτλας, Νεφέλη και Αφροδίτη.

Afroditi.

3. Κανένα στρώμα δεν είναι αρκετό από μόνο του.

3. No mattress is perfect on its own. For

Για περισσότερη άνεση επιλέγετε ένα από τα

additional comfort you can choose between

ανωστρώματά μας: Ιβίσκος και Μανώλια.

the top-m attress Iviskos and Magnolia.

4. Τέλος, το ανώστρωμα Κυριακή, έρχεται να

4. Finally, the topper, Kyriaki, that embraces

αγκαλιάσει κάθε σημείο του σώματος και να

each curve of your body for the ultimate

ολοκληρώσει την απόλυτη εμπειρία ύπνου.

steeping experience.

5. Όσο καλό κι αν είναι το κρεβάτι, ένα σωστό
μαξιλάρι είναι απαραίτητο.

5. However good and comfortable your bed a good pillow is essential.
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bedmattresses
Άνωση, ανάταση, άνεση.

ExaLtation, su pp o rt, co m fort.

Κρεβάτι και στρώμα σ' ένα σώμα. Φυσικό καουτσούκ,
ελαστικός κοκοφοίνικας, φύκια, αλογότριχα. Κάτω
απ' αυτά η ergo-base: Τέσσερα πέλματα από φυσικό
καουτσούκ που κάνουν την διαφορά. Όλα αυτά πάνω
σε μασίφ ξύλινη Βάση. Γύρω απ' αυτά βαμβάκι και
μαλλί.

Bed and mattress in one. Natural· rubber,
eLasticated coco fibre, seaweed, horse hair ...
and underneath, the ergo-base: four cytinders of
natural· rubber make aU the difference. BuiLt with
hardwood, surrounded by wool· and cotton.

Φυσικά, αμέταλλα, ελαστικά, απύθμενα, αθόρυβα.
Συνδυάζονται με στρώματα ή/και ανωστρώματα
και δίνουν ποικίλες, σε ύψος, ελαστικότητα και
αισθητική, συνθέσεις. Επιδέχονται καλύμματος,
αποσπώμενου και πλενόμενου, το ύφασμα του
οποίου επιλέγεται από μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων,
σχεδίων και χρωμάτων.
Μέχρι τα 120 εκ., στη διάσταση του πλάτους, τα
κρεβατοστρώματα κατασκευάζονται ενιαία. Τα άνω
των 140 εκ., σε δύο στοιχεία, που ενώνονται με
συνδέσμους. Πέραν των τυποποιημένων διαστάσεων,
κατασκευάζονται σε κάθε πιθανή διάσταση μήκους ή
πλάτους.
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Natural·, metal-free, elastic, bottomless, noiseless.
Can be combined with mattresses and/or topmattresses thereby offering a wide choice of
heights, degrees of elasticity and design. Choose
a cover, removable and washable, from a wide
selection of fabrics.
Up to 120 cm wide, the bed-mattress comes in one
piece. From 140 cm, the bed-mattresses come in
two separate pieces, united by latches. If the usual
dimensions do not suit you, we can manufacture
them in any dimension you desire.

bed-mattress

pyrros

Χώρισε τον χρόνο της COCO-MAT στα δύο. Πριν το
«Πύρρος» και μετά απ' αυτό. Υπέδειξε την τροχιά
τής εξέλιξής μας. Πλούτισε την παιδεία μας για
τον ύπνο. 0 τρόπος που αρθρώνονται τα υλικά που
περιέχει, εξασφαλίζει πλήρη υποστήριξη προς
όλους τους σωματικούς τύπους.
It separated COCO-MAT's timeline in two: the
time before Pyrros and the time after. Pyrros
is an example of our evolution. It enriched our
knowledge about sleep. The way in which the
materials are combined ensures total support for
all possible body types.
Υλικά
ξύλο (ergo-base)
φυσικό καουτσούκ
ελαστικός κοκοφοίνικας
φύκια
μαλλί
Βαμβάκι

Materials
wood (ergo-base)
natural rubber
elasticated coco fibre
seaweed
wool
cotton

ύψος / height: ± 32 cm (χωρίς πόδια, excl. legs)
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Η πιο οικονομική εκδοχή του κρεβατοστρώματος.
Αν και λιγότερο ελαστικό από τα άλλα, υπερέχει
οποιουδήποτε, άλλου είδους, κρεβατιού, χάρη στην
εργονομική Βάση (ergo-base).
The more economical version of the bed-mattress
Albeit less elastic than the other two, it is still
superior to any other bed thanks to its ergonomic
base (ergo-base).
Υλικά
ξύλο (ergo-base)
φυσικό καουτσούκ
ελαστικός κοκοφοίνικας
αλογότριχα
μαλλί
βαμβάκι

Materials
wood (ergo-base)
natural rubber
elasticated coco fibre
horse hair
wool
cotton

ύψος / height: ± 32 cm (χωρίς πόδια, excl. legs)
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Πολυμορφικό, ευέλικτο, υπερβατικό. «Αδιάφορο»
για τις σωματοτυπικές διαφορές, επιφυλάσσει,
χάρη στην ευμετάβλητη δομή του, μια λύση
σε κάθε πρόβλημα. Τρία μικροστρώματα
που ενσωματώνει δίνουν στην απόδοση του
κρεβατοστρώματος, συνδυαζόμενα με κάθε δυνατό
τρόπο, 8, διαφορετικές μεταξύ τους, «αποχρώσεις»
ελαστικότητας.
Multifaceted, flexible, versatile. Thanks to its
m ercurial structure, it has a solution for every
problem. By allowing the three mini-mattresses,
it incorporates, to be combined in any possible
way, Pythagoras offers eight differing degrees of
elasticity.
Υλικά
ξύλο
φυσικό καουτσούκ
ελαστικός κοκοφοίνικας
μαλλί
βαμβάκι

Materials
wood
natural rubber
elasticated coco fibre
wool
cotton

ύψος / height: + 42 cm (χωρίς πόδια, excl. legs)

COCO-MAT 27

2 · mattresses
Φυσικά, αμέταλλα, ελαστικά, ελαφριά, διαφανή,
αθόρυβα. Φυσικό καουτσούκ, ελαστικός
κοκοφοίνικας, φύκια, αλογότριχα, ίνα κάκτου.
Κάλυμμα διπλό, Βαμβακερό, με μάλλινη Βάτα και
φερμουάρ, αποσπώμενο και πλενόμενο.
Μέχρι τα 135 εκ., στη διάσταση του πλάτους,
κατασκευάζονται ενιαία. Τα άνω των 140 εκ. σε δύο
κομμάτια, ενωμένα με ραφή και ενιαίο κάλυμμα.
Πέραν των τυποποιημένων διαστάσεων,
κατασκευάζονται σε κάθε πιθανή διάσταση μήκους ή
πλάτους, καθώς και σε διαφορετικά από τα συνήθη
σχήματα.
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Natural·, metaÍ-free, eÍastic, Light, noiseLess.
Natural· rubber, elasticated coco fibre, seaweed,
horse hair, cactus fibres.
Doubte covers, made from cotton, fiLled with wooLLen pads, equipped with a zipper, removabLe and
washabLe. Up to 135 cm wide, the mattress
consists of one singLe piece. From 140 cm, the
mattresses come in two pieces, sewn together,
united by a cover. In addition to the usual
dimensions, mattresses can be made to order.

2.1
Σήκωσε στους ώμους του την COCO-ΜΑΤ και έδωσε
την ιδέα για την επινόηση του κρεβατοστρώματος.
Η δομή του, επικεντρωμένη στην επίτευξη της
μέγιστης δυνατής ελαστικότητας, εγγυάται την
ορθότερη δυνατή υποστήριξη του σώματος. Στρώμα
με δύο, διαφορετικού Βαθμού ελαστικότητας, όψεις.
It lifted COCO-MAT on its shoulders and inspired us
to create the bed-mattress. Its structure, focused
on maximising elasticity, guarantees the best
possible support for the body. A mattress with two
sides, offering two different degrees of elasticity.
Υλικά
φυσικό καουτσούκ
ελαστικός κοκοφοίνικας
φύκια
μαλλί
βαμβάκι

Materials
natural rubber
elasticated coco fibre
seaweed
wool
cotton

ύψος / height: ± 18 cm
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Μία πιο οικονομική εκδοχή στρώματος. Συμμετρική
διάταξη των υλικών. Συμπαγής υποστήριξη,
επαρκής, για κάθε σωματικό τύπο, ελαστικότητα.
A more economical version. Symmetrically
arranged materials, compact support, adequate
elasticity for every body type.

Υλικά
φυσικό καουτσούκ
ελαστικός κοκοφοίνικας
αλογότριχα
μαλλί
Βαμβάκι
ύψος / height: ± 18 cm
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Materials
natural rubber
elasticated coco fibre
horse hair
wool
cotton

Λόγω του μικρού πάχους του είναι κατάλληλο
για ελαφριά σώματα, παιδικά, ή γυναικεία. Πολύ
ελαφρύ και εύκαμπτο ενδείκνυται για ανακλινόμενα
κρεβάτια.
SuitabÍe for the tighter bodies of children and
women. Very light and very flexible, ideally suited
for adjustable bed bases.
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Υλικά
φυσικό καουτσούκ
μαλλί
βαμβάκι

Materials
natural rubber
wool
cotton
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ύψος / height: ± 15 cm
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Δύο όψεις, δύο αποδόσεις. Πιο ελαστικό από τη μία
λιγότερο από την άλλη. Λόγω του μικρού πάχους
του είναι επαρκές για ελαφριά σώματα, παιδικά, ή
γυναικεία.
Two sides, two performances: the one is more
eLastic than the other. A thin mattress appropriate
for Light bodies, Like chiLdren's or women's bodies.
Υλικά
φυσικό καουτσούκ
ελαστικός κοκοφοίνικας
αλογότριχα
φύκια
μαλλί
Βαμβάκι
ύψος / height: ± 14 cm
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MateriaLs
natural rubber
elasticated coco fibre
horse hair
seaweed
wool
cotton
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o
top
j · mattresses
Εχθρός του καλού το καλύτερο. Το στρώμα
υποστηρίζει τα βαριά τμήματα του σώματος, το
ανώστρωμα τα ελαφρύτερα. Φυσικά, αμέταλλα,
ελαστικά, ελαφριά, αθόρυβα. Κάλυμμα Βαμβακερό.
Επιπλέον ελαστικότητα, επιπρόσθετη προστασία και
επαύξηση ύψους για το στρώμα ή το κρεΒατόστρωμα
Πέραν των τυποποιημένων διαστάσεων, τα
ανωστρώματα κατασκευάζονται σε κάθε πιθανή
διάσταση μήκους ή πλάτους.
The enemy of the good, is the better. The mattress
supports the heavy parts of the body, the topmattress the lighter ones. Natural, metal-free,
elastic, light, noiseless. Cotton cover. Additional
elasticity, supplementary protection and increase
of the height of the mattress or the bed-mattress.
In addition to the usual dimensions, topmattresses can be custom-made to your needs.
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Συμπαγές καουτσούκ. Κάλυμμα διπλό, Βαμβακερό,
με μάλλινη Βάτα. Αποσπώμενο, μέσω φερμουάρ, και
πλενόμενο. Συμπαγής, ομοιογενής υποστήριξη.
Natural rubber. Double cover, made out of cotton
with woolen pads. The external cover can be
removed and washed. Compact and even support.

Υλικό
φυσικό καουτσούκ
μαλλί
Βαμβάκι

Materials
natural rubber
wool
cotton

ύψος / height: ± 7 cm

COCO-MAT 35

Νιφάδες φυσικού καουτσούκ, καταμερισμένες
ισόποσα, σε αυτόνομα διαμερίσματα. Γέμιση και
κατανομή ελεγχόμενες, μέσω φερμουάρ.
Natural rubber flakes, distributed equally in
independent compartments. Thanks to the zipper
you can adjust the quantity and the distribution of
the filling.
Υλικό
φυσικό καουτσούκ
μαλλί
Βαμβάκι
ύψος / height: ± 5 cm
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Materials
natural rubber
wool
cotton

A

To ανώστρωμα των άλλων ανωστρωμάτων. Πούπουλο
χήνας. Καταμερισμένο ισόποσα, σε αυτόνομα
διαμερίσματα. Κάλυμμα Βαμβακερό, μη διαπερατής
από το πούπουλο πλέξης. Πολύ ελαφρύ, αθόρυβο,
εύχρηστο, υποστηρίζει ακόμη και τα δάχτυλα της
παλάμης μας.
The top-mattress of the top-mattresses. Goose
down. Distributed evenly into independent
compartments. Cotton cover, woven closely so as
to prevent piercing. Very light, easy to use, it offers
fu ll sup p o rt... even to your fingertips.
Υλικό
πούπουλο
βαμβάκι

Materials
goose down
cotton

ύψος / height: ± 9 cm
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4

4
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4

4

4

4

4

4

4

20 years
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4

4

4

4

± 32 cm

20 years

+++++

4

4

4

4

± 32 cm

20 years

+++

4*

± 39 cm

20 years

++++++

4

eco fabric

4

4

4

4

± 18 cm

20 years

+++++

4

4

4

4

4

± 18 cm

20 years

+++

4*

4

4

4

4

± 15 cm

15 years

+++++

200x90-120

4

4

4

± 14 cm

15 years

+

4

± 25 cm

20 years

++++++

eco fabric

4

& babies

4
4
4

+++

140x70

4

4

4

± 8 cm

4

4

4

4

± 7 cm

15 years

+++++

j**

4

4

4

± 6 cm

10 years

+++++

4

4

4

± 9 cm

8 years

+++++

4

ideal for people who suffer from rheumatism **

for children

± 42 cm

για παιδιά & βρέφη

4

για ελαφριά σώματα
for light to medium body weigl

για όλους τους σωματότυπους
for a ll body types

εγγύηση
warantee

4

Βαμβάκι
cotton

<1

μαλλί
wool

ύψος
height

ελαστικότητα
elasticity

καταλληλότητα / suitability

αφαιρούμενο κάλυμμα
removable cover

όλες τις διαστάσεις
customisable dimensie

κάλυμμα / cover

Το θρόισμα των φυκιών στον απαλό ζέφυρο, μας
ενέπνευσε τη σύνθεση του καλύτερου κρεβατιού
στον κόσμο. Τα φύκια κάνουν το σούσι, ο κάκτος
δίνει δυναμωτικούς χυμούς. Το κρεβάτι Τρίτων είναι
τόσο αγνό όσο η θάλασσα και παρθένο όσο η αχανής
έρημος.
The rustle of seaweed from the smoothest zephyr
inspired the manufacture of the best bed in the
world. Just as sushi contains seaweed, cactus is
the base for nutritious salads and energy giving
juices. The Triton bed is as pure as the deep blue
sea and as untouched as the infinite desert.
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Υλικά
φυσικό καουτσούκ
ελαστικός κοκοφοίνικας
φύκια
κάκτος
μαλλί
Βαμβάκι

Υλικά
ξύλο (ergo-base)
φυσικό καουτσούκ
ελαστικός κοκοφοίνικας
φύκια
κάκτος
μαλλί
Βαμβάκι

MateriaLs
natural rubber
elasticated coco fibre
seaweed
cactus
wool
cotton

Materials
wood (ergo-base)
natural rubber
elasticated coco fibre
seaweed
cactus

ύψος / height: ± 25 cm

wool
cotton

ύψος/height:
± 39 cm (χωρίς πόδια, excl. legs)

mattress proteas
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Φυσικά, ελαστικά, αφράτα, ευπροσάρμοστα.
Με νιφάδες φυσικού καουτσούκ ή πούπουλο χήνας.
Κάλυμμα Βαμβακερό. Φερμουάρ για τη ρύθμιση της
γέμισης. Το μαξιλάρι εξαρτάται από το στρώμα. Όσο
πιο ελαστικό είναι το στρώμα, τόσο λιγότερο μαξιλάρι
χρειαζόμαστε.
Natural, elastic, fluffy, customisable.
Filled with natural rubber flakes and/or goose
down. Cotton cover, zippers to modify the quantity
of the filling. The choice of the pillow depends on
the mattress: the more elastic the mattress, the
thinner the pillow.
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Sithon 1
Sithon II

<1

y

1

ι/

<1

Sithon III
Sithon IV

Narkissos II
Sithon kids
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<1

50 X 70 cm

y

ι/

50 X 70 cm

y

ι/

50

X

70 cm

<1

ι/

50

X

70 cm

y

<1

ι/

50 X 70 cm

y

ι/

30 X 50 cm

ι/

50

X

για παιδιά
for children

y

50 X 70 cm

ι/

για βραχύσωμους ανθρώπους
for small-sized bodies

για όλους τους σωματότυπους
for all body types

Διάσταση
size

αφαιρούμενο κάλυμμα
removable cover

y

ι/

i/

1

y

y

Sithon VI

Narkissos 1

50 X 70 cm

ι/

70 cm

<1

Sithon VII

Βαμβάκι
cotton

adjustable filling

δυνατότητα αυξομείωσης γέμισης

πούπουλο
goose down

Μ α ξ ιλ ά ρ ι
P illo w

φυσικό καουτσούκ
natural rubber

ανοιχτά στις αλλαγές / open to change

y

y

.1

1

.

S

Sithon I

Sithon il

Sithon III

ê
Sithon IV

Sithon VI

Sithon VII

-

Sithon Kids

Narkissos I

Narkissos II
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6.
Πούπουλο χήνας και αγνό παρθένο μαλλί.
Προπλυμένα, αποστειρωμένα. Ελαφριά, τέλεια
αεριζόμενα. Κάλυμμα Βαμβακερό, μη διαπερατής
από το πούπουλο ύφανσης . Οι ραφές συγκρατούν
το υλικό. Πλένονται στο πλυντήριο και με στεγνό
καθάρισμα.
Goose down and pure cotton. Pre-washed,
sterilised. Light, easy to air. Cotton cover, woven so
tightly that it cannot be pierced by the goose down.
Seams hold the filling in place. Washable.
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Για μια ολοκληρωμένη
«σκηνογραφία» C0C0-MAT
στο δωμάτιο σας, διαλέξτε
ανάμεσα από μία διαρκώς
ανανεωμένη ποικιλία λευκών
ειδών. Σεντόνια, παπλώματα και
ριχτάρια, κουρτίνες, πετσέτες
και μπουρνούζια, κουβέρτες,
κουνουπιέρες κ.α.
To compLete the COCO-MAT feel
in yo u r bed room , choose among
a w ide variety of bed Linen,
duvets, blankets and throw s,
to w e ls and bathrobes, m osquito
nets and curtains.

cover up
bed sheets, covers
and lots more

on vacation with
COCO-MAT

Οι άνθρωποι ταξίδευαν πάντα και για πολλούς
και διαφόρους λόγους. Για εμπόριο, για εκτέλεση
θρησκευτικών καθηκόντων, για μετανάστευση,
για θέματα υγείας, για θέματα μόρφωσης και
φυσικά για αναψυχή. Τα ξενοδοχεία, που στην
αρχική τους μορφή ήταν συχνά ιδιωτικά σπίτια
τα οποία προσέφεραν ένα εφεδρικό δωμάτιο,
δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες
του ταξιδιώτη, ο οποίος είχε ήθελε στο ταξίδι
του να έχει «μία στέγη πάνω από το κεφάλι του».
Στην πορεία Βέβαια, οι ανάγκες των ανθρώπων
εξελίχθηκαν και φυσικά οι τρόποι φιλοξενίας
άλλαξαν.

Η COCO-MAT, πάντα πίστευε ότι π πιο
σημαντική υπηρεσία που πρέπει να προσφέρει
ένα ξενοδοχείο σε έναν επισκέπτη, είναι
ένας απόλυτα ποιοτικός και απολαυστικά
ξεκούραστος ύπνος.
Βασιζόμενη σε αυτή την φιλοσοφία, η COCO
MAT ξεκίνησε το δικό της ταξίδι και έχει
πλέον την τιμή αλλά και την ικανοποίηση να
συνεργάζεται με κορυφαία ξενοδοχεία σε όλο
τον κόσμο και να συμΒάλει με τα προϊόντα
της στην επίτευξη του κυρίαρχου στόχου που
θα πρέπει να έχει κάθε ξενοδοχείο: στο να
προσφέρει τον καλύτερο και πλέον υγιεινό
ύπνο, μεταμορφώνοντας έτσι έναν κουρασμένο
ταξιδιώτη σε έναν απόλυτα ικανοποιημένο
πελάτη.
Since the beginning of time, people have
travelled for commerce, religion, family, health,
immigration, education and recreation. Hotels,
initially often only a spare room in private
homes, were created in order to provide a "roof
over one's head" during their journeys.
COCO-MAT has always believed that the most
important service a hotel can offer its guests is
a place to sleep, a home away from home. Over
the years, COCO-MAT has had the opportunity
to collaborate with some of Europe's finest
hotels, which believe that their mission is to
provide the best possible sleep to their guests
transforming the tired traveler into a satisfied
hotel guest.

Εκτός από τα προϊόντα ύπνου, ανακαλύψτε
και τις ιδ ια ίτερ ες αχεδιαστικά σειρές
επίπλων κατασκευασμένες μόνο από
φυσικά υλικά.
Ένα μέρος της συλλογής μας έχει
σχεδιασ τεί από τα γραφεία σχεδιασμού
επίπλων Studio Edward van Vliet και το
Stage design office.
Για να δείτε τα προϊόντα μας, επ ισ κεφτείτε
μας στο www.coco-m at.com
Ζητήστε τον κατάλογό μας στέλνοντας
e m a il στο catalogue(dcoco-m at.com
In addition to its sleeping products,
COCO-MAT also offers a wide range of
fu rn itu re , m anufactured w ith na tu ra l
m a te ria ls only.

Our new fu rn itu re range, was in part
designed by the in d u stria l design offices
Studio Edward van Vliet and Stage design
office.

To see o u r fu rn itu re collection, please
visit our site at www.coco-m at.com

Send an em ail to cataloguefdcoco-mat.
com to receive a copy of our catalogue.

discover
our collections

56 COCO-MAT

Μια ανοιχτή, εξωστρεφής, πληθυντική οικογένεια είναι η
COCO-ΜΑΤ, που ενώνει στους κόλπους της ανθρώπους
με ετερογενείς φυλετικές, εθνολογικές, θρησκευτικές
και πολιτιστικές καταβολές. Σήμερα, στην C0C0-MAT
φιλοχωρούν, αισίως, 28 εθνικότητες και 9 θρησκείες!!!
Σ' ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου και η αρτιμέλεια, ως
προϋπόθεση αποδοτικότητας αντιμετωπίζεται σαν
παρωχημένη προκατάληψη (το 10% περίπου του έμψυχου
δυναμικού τής εταιρείας αποτελούν άτομα με αναπηρία)
όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στη
λήψη αποφάσεων - ακόμα και στρατηγικής σημασίας. Έτσι,
οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν την εργασία τους στην
COCO-MAT μονάχα ως μέσο προσπορισμού των απαραίτητων
για το ζην, αλλά και σαν εφαλτήριο για δημιουργία, εξέλιξη,
αυτοτελείωση.
COCO-MAT, an open, extrovert and multi-faced family,
embraces people from every imaginable cultural, racial,
religious and political background. Today, COCO-MAT
employs people from 28 different nationalities and 9
different religious backgrounds! In such a multi cultural
environment, where '‘normality" as a precondition
for performance plays no role whatsoever - 10% of
the workforce consists of people with a disability - alt
employees are given the chance to get involved - even
in strategic decision-making. As a result, our people
don't consider COCO-MAT as just a place of work, but as
a "vaulting horse" for the expression of their creativity,
development and self-fulfillm ent.
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Η ιστορία τής COCO-MAT ας γραφτεί το 2049, όταν η
εταιρεία δεν θα είναι όπως την ξέρουμε σήμερα. Η
COCO-MAT είναι μόλις 20 χρόνων, ακμαία, ορμητική,
φιλόδοξη, γεμάτη ιδέες και οράματα. Το όνειρό μας
είναι να εγκαταστήσουμε ένα κατάστημα COCO-MAT
σε κάθε πρωτεύουσα του κόσμου, που θα πρεσβεύει
την ζεστασιά τής ελληνικής φιλοξενίας, την αξία τής
κοινωνικής συνεισφοράς, τη σημασία της αειφορίας. Οι
άνθρωποι είμαστε περαστικοί απ' τη γη, γιατί οι εταιρείες
μας να ζουν αιωνίως; Αν οι εταιρείες αποδέχονταν
αυτό το πεπρωμένο, τότε πιθανόν να σχημάτιζαν μια
πιο αντικειμενική κρίση για το δίκαιο, απέναντι στο
περιβάλλον, στους ανθρώπους τους, στους πελάτες, ακόμη
και στους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους.
Εσείς, τι θα περιμένατε από την COCO-MAT, μέχρι το 2049,
ή και μετά απ' αυτό; ethicalvalueOcoco-mat.com
The history of COCO-MAT shaU be written in 2049, when
the company, as we know it now, will· no longer exist.
Today, it is just 20 years old, vigorous, brash, ambitious,
full of ideas and visions. Our dream is to open a COCO
MAT shop in every capital of the world, an ambassador
of Greek hospitality while proclaiming the value of social
contribution and the importance of sustainability.
Since we humans are just visitors on this planet we call
earth, why should companies live forever? If companies
would admit to their fate, then maybe they would be most
fair-minded towards the environment, their people, their
customers and even towards their owners.
What would you like us to do until 2049 and maybe after
that for COCO-MAT or with COCO-MAT?
ethicalvalueOcoco-mat.com

Πιστοποίηση Eco Label για στρώματα.
Eco Label Award for mattresses.

Βραβείο «Μεθόδων παραγωγής και προϊόντων φιλικών
προς το περιβάλλον» από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
"Pioneering Production Methods and Environmentallyfriendly Products Award" by the Ministry of Development
of Greece.

Πρώτη στρωματοποιία στην Ευρώπη με Πιστοποίηση κατά
ISO 9001.
The first mattress manufacturing company in Europe to
be ISO 9001 approved.

Βραβείο «Ποιότητας» από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
"Quality Award" by the Ministry of Development of Greece.

Βραβείο «Διασφάλισης Ποιότητας» της Πρωτοβουλίας
ADAPT της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
"Quality Assurance Award” of the ADAPT Initiative, EU.

Βραβείο «Επιχείρηση και Περιβάλλον» του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
“ Business & Environment Award" by the Athens Chamber
of Commerce and Industry.

20 years COCO-MAT
175.259 hours of passion

'In 1989, Morpheus infused
us the dream. 20 years later,
in 2009, we keep our oath to
make it a reality.'
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Βραβείο «Έρευνας και χρήσης φυσικών, πρωτοποριακών
πρώτων υλών» από το Henry Ford Foundation.
"Prize for Research and Use of Natural, Innovative Raw
MateriaLs" of the Henry Ford Foundation.

Πρώτη θέση σε έρευνα του Πανεπιστημίου Cambridge, Ethical
Value.
First Place on the Cambridge University's research, Business
& the Environment Programme for Industry - "Ethical Value".

Βραβείο «Safe» από την Ε.Ε. για την «Δημόσια υγεία και
ασφάλεια στο χώρο εργασίας».
"Safe Award" by the EU Department for Public Health and
Safety in the work environment.

1η θέση στο διαγωνισμό Διοίκησης Ολικής Ποιότητας του EFQM.
EFQM Award winner in TQM.

«Παύλος Ευμορφίδης: Ευρωπαίος Επιχειρηματίας της Χρονιάς»
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας.
"Paul Efmorfidis: Quality Manager of the Year" by the Euro
pean Organisation for Quality.

Βραβείο «Διακράτηση Ανθρώπινου Δυναμικού» τπς KPMG.
"Human Resource Prize" of KPMG.
Βραβείο «Υψηλής Ποιότητας Προϊόντων & Υπηρεσιών» από την
Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρήσεων & Επιχειρηματιών.
"High Quality of Products and Services Award" by the E.U. of
Companies and Businessmen.

«Εθνικό Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης» από το
Υπουργείο Ανάπτυξης.
"Entrepreneurial Excellence Award" of the Ministry of Devel
opment of Greece.

Διεθνές βραβείο «Environment and Peace».
International Award "Environment and Peace".

Φιναλίστ στο διαγωνισμό Διοίκησης Ολικής Ποιότητας του EFQM
(European Foundation of Quality Management).
EFQM finalist in TQM.

2n θέση στο διαγωνισμό Διοίκησης Ολικής Ποιότητας του EFQM.
EFQM Prize winner in TQM.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» του Ε-Ι
Consulting Group.
"European Corporate Responsibility Award" by the E-l Con
sulting Group.

Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 στην κατηγορία
Ανθρώπινο Δυναμικό / Ίσες Ευκαιρίες από το Σύνδεσμο
Διαφημιζόμενων Ελλάδος.
Corporate Social Responsibility Award for Human Resource
Management

2n θέση στο διαγωνισμό Διοίκησης Ολικής Ποιότητας του EFQM.
EFQM Prize winner in TQM.
Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία Corporate Superbrand 2010.
Greek Corporate Superbrand
Βραβείο «Καλύτερη Εταιρεία εκτός Η.Π.Α.» από το περιοδικό
Industry Week.
The Industry Week Award for companies outside USA.

Ελληνικό Βραβείο Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον - Οικολογικό
Προϊόν.
EU Business Award for Green Products

Κεντρικό κατάστημα και γραφεία / Head Office
Αττική - Κηφισιά / Attica - Kifissia
Τατοϊου 165/Tatoiou 165
+30 210 6251 971
info0coco-mat.com
Εργοστάσιο / Factory
ϊάνθη / Xanthi
Βι. Πε. Ξάνθης / Ind. Area of Xanthi
+30 25410 77360
xan-factory0coco-mat.com
Ελλάδα / Greece
Αττική - Χαλάνδρι/Attica - Halandri
25ης Μαρτίου 38 & Παλαιολόγου
25th March 38 & PalaioÎogou
+30 210 6818 690
halandr¡0coco-mat.com
Αττική - Φάληρο / Attica - Faüro
Λεωφ. Ποσειδώνος 1 & Έλλης 2
Poseidonos Ave. 1 & EUis 2
+30 210 9847 227
faUro0coco-mat.com
Αττική - Πατήσια / Attica - Patissia
Πατησίων 236 / Patission 236
+30 210 8662 461
patission0coco-mat.com
Αττική - Αθήνα (Πολυκατάστημα F0KAS)
Attica - Athens (FOKAS)
Σταδίου 41/ Stadiou 41
+30 210 3252 420
fokas-stadiou0coco-mat.com
Αττική - Άλιμος / Attica - Aümos
Λεωφ. Ποσειδώνος 56 / Poseidonos Ave. 56
+30 210 9811 476
alimos0coco-mat.com
Αττική - Μαρούσι/ Attica - Maroussi
Λεωφ. Κηφισίας 193
Kifisias Ave. 193
+30 210 8056691
maroussi0coco-mat.com
Αττική - Παλλήνη / Attica - PaLlini
Λεωφ. Μαραθώνας 105 / Marathonos Ave. 105
+30 210 6031 166
pallini0coco-mat.com
Αττική - Πειραιάς/Attica - Peiraias
Ηρώων Πολυτεχνείου 62 / Iroon Polytechniou 62
+30 210 4287 710
terpsithea0coco-mat.com
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Αττική - Περιστέρι/Attica - Peristeri
Ραθινέ 16/ Ravine 16
+30 210 5733 025
peristeri0coco-mat.com

Καλαμάτα / Kalamata
Κρήτης 54 / Kritis 54
+30 27210 96585
kalamata0coco-mat.com

Αττική - Φρεατύδα / Attica - Freatyda
Ακτή Θεμιστοκλέους 22 & Φρεατύδος 43
Akti ThemistokÍeous 22 & Freattydos 43
+30 210 4536 454
freatyda0coco-mat.com

Κέρκυρα / Corfu
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας 98 (Σολάρι)
Eth. Palaiokastritsas 98 (Solari)
+30 26610 22708
kerkyra0coco-mat.com

Θεσσαλονίκη - Διαγώνιος
Thessaloniki - Diagonios
Παύλου Μελά 11 / Pavlou Mela 11
+30 2310 266 696
diagonios0coco-mat.com

Κόρινθος / Korinthos
Δαμασκηνού 29 & Δερβενακίων
Damaskinou 29 & Dervenakion
+30 27410 25844
korinthos0coco-mat.com

Θεσσαλονίκη - Καλαμαριό
Thessaloniki - Kalamaria
Ανδριανουπόλεως 24 / Andrianoupoleos 24
+30 2310 458 338
kalamaria0coco-mat.com

Λάρισα / Larissa
Αλεξ. Παναγούλη 11-13
Alexandras Panagouli 11-13
+30 2410 235 333
larissa0coco-mat.com

Θεσσαλονίκη - Πατριαρχικό Πυλαίας
Thessaloniki - Patriarchiko Pylaias
Χάλκης 3 / Chalkis 3
+30 2310 451 600
pylaia0coco-mat.com

Ξάνθη / Xanthi
Ανδρέου Δημητρίου 22
Andreou Dimitriou 22
+30 25410 67614
xanthi0coco-mat.com

Κρήτη - Ηράκλειο / Heraklion
Λεωφ. Κνωσού 191 / Knossou Ave. 191
+30 2810 361 510
iraklio0coco-mat.com

Πάτρα / Patra
Μαιςώνος 235 / Maizonos 235
+30 2610 361 699
patra0coco-mat.com

Κρήτη - Χανιά / Chania
Πυθάρι Ακρωτηρίου / Pithari Akrotiriou
+30 28210 49249
chania0coco-mat.com

shop-in-shops Ελλάδα / Greece
Βόλος / Volos
2ας Νοεμβρίου 110/ 2nd November 110
+30 24210 21180
volos0coco-mat.com

Αγρίνιο / Agrinio
Χαριλάου Τρικούπη 22
Charilaou Trikoupi 22
+30 26410 44370
agrinio0coco-mat.com
Άργος / Argos
Καραολή & Δημητρίου 8
Karaoli & Dimitriou 8
+30 27510 26321
argos0coco-mat.com
Ιωάννινα / loannina
4o χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών
4th km National Road loannina-Athens
+30 26510 67702
¡oannina0coco-mat.com
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Καρδίτσα / Karditsa
Υψηλάντου 118 & Αγραφών
Ypsilantou 118 & Agrafon
+30 24410 23665
karditsa0coco-mat.com
Κατερίνη / Katerini
Βάρναλη 5 / Varnali 5
+30 23510 77619
katerini0coco-mat.com
Κοζάνη / Kozani
Ιο χλμ. Κοςάνης-θεσσαλονίκης
1 km National Road Kozani-Thessaloniki
+30 24610 23945
kozani0coco-mat.com

Κομοτηνή / Komotini
Νίκαιας 1 & Σωκράτους
Nikaias 1 & Sokratous
+30 25310 72005
komotin ¡(acoco-mat.com
Λαμία / Lamia
θερμοπύλων& Κύπρου 1
Thermopyton & Kyrpou 1
+30 22310 50262
lamiaHcoco-mat.com
Μυτιλήνη / Mytilini
12ο χλμ Εθν. Οδού Μυτιλήνης-Καλλονής
12th km National Road Mytilini-KaLoni
+30 22510 93963
mytilinitacoco-mat.com
Ορεστιάδα / Orestiada
Σωτ. Τσερκεζή 55 / Sotiri Tserkezi 55
+30 25520 27505
orestiadaOcoco-mat.com

Λευκωσία / Nicosia
Δημοσθένη Σεθέρη 19Α
Dimostheni Severi 19A
+357 2210 0155
leukosiaBcoco-mat.com
Ολλανδία / The Netherlands
Amsterdam
Overtoom 89
+31 (0)20 4892 927
amsterdam0coco-mat.nl
Arnhem
Eusebiusbinnensingel 14
+31 (0)26 4420 183
arnhem0coco-mat.nl

Ρόδος/ Rhodes
Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 8
Konstantinou Tsaldari 8
+30 22410 38412
rodosScoco-mat.com

Rotterdam
Westblaak 25
+31 (0)10 2829 807
rotterdam0coco-mat.nl

Σπάρτη / Sparti
3o χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου
3th km National Road Sparti-Gytheio
+30 27310 24117
spartiiacoco-mat.com

Ισπανία / Spain
Madrid
Calle Lagasca 85
+34 (0)91 4453 558
madrid0coco-mat.es

Τρίκαλα / Trikala
Ασκληπιού 44 / Asklipiou 44
+30 242310 70609
trikaLaHcoco-mat.com

Barcelona
c/Balmes 229-231
+34 932 380 711
barcelona0coco-mat.es

Τρίπολη / Tripoli
28ης Οκτωβρίου 34 / 28th October 34
+30 2710 239 464
tripoliBcoco-mat.com

Βέλγιο / Belgium
Antwerpen
De Keyserlei 11
+32 (0)3 2316 806
antwerpen0coco-mat.be

Χαλκίδα / Chalkida
Χαϊνά 45 / Chaina 45
+30 22210 89905
halkidaScoco-mat.com
Κύπρος/Cyprus
Λεμεσός / Limassol
Δέσποινας Παττίχη 2 Α-Δ
Despeinas Pattichi 2A-D
+357 2538 3888
lemesosBcoco-mat.com

Γερμανία / Germany
Hamburg
Dockenhudener Str. 25
+49 (0)40 3863 4753/4
hamburg0coco-mat.de
Κίνα / China
Hangzhou-Zhejiang
81 Wenerxi Road
Xihu District
+86 (0)571 8825 5966
hangzhou0coco-mat.com.cn

Nanjing
2F-B17 International Showcase Redstar
Macalline
224 Zhongyang Road
+86 (0)1865 1899 806
nanjing0coco-mat.com.cn
Ningbo Derlock
121 First Floor Wanda Plaza
No.926 MaoCheng Middle Road
Yinzhou District
+86 (0)574 2888 9606
ningbo0coco-mat.com.cn
Shenzhen-Meten
Meten Furniture Mall
LuoHu District
+86 (0)131 6873 4698
shenzhen0coco-mat.com.cn
Shenyang-Baili
Baili Furniture International Showcase
268 North Nanjing Street
+86 (0)24 3131 7155
shenyang0coco-mat.com.cn
Σαουδική Αραβία / Saudi Arabia
Jeddah
COCO-MAT & Missoni Home Bid.
Abdulazeez Matar St.
+966 (0)2 6525 572
jeddah0coco-mat.com
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής / USA
New York
ABC Carpet & Home (3rd floor)
888 Broadway
+1 212 4733 000, ext. 3533
abchome0coco-mat.us
Καναδάς / Canada
Toronto
Design Living Showroom Centre
1400 Casttefield Ave.
+1 416 9979 599
toronto0coco-mat.ca

www.coco-mat.com
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