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COCO-MAT
sleep on nature

Non metal, natural raw
materials, boundless love,
exactness, irreplaceable
craftsmen. Lyric lullaby.
Best beds in the world.
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sleep on nature

Κληρονομήσαμε από τον Μορφέα και τον

We learnt to listen to nature, to its whispers

Ιπποκράτη τις ιδέες για τα ορθοσωματικά

and calls, to the day and the night. What

κρεβάτια μας. Ακολουθήσαμε τις αρχές τους και

about you?

εμβαθύναμε στον φυσικό, υγιεινό και αμέταλλο
ύπνο. Μάθαμε να αφουγκραζόμαστε τη φύση,

Morpheus und Hippokrates vererbten uns

στους ψιθύρους και τις κραυγές της, τη μέρα και

das Ideal des orthosomatischen Schlafes.

τη νύχτα. Εσύ；

Wir folgen ihrem Leitsatz der metallfreien,
natürlichen und hygienischen Betten.

Our anatomical beds were inspired by

Horst du auch - so wie wir - auf die Natur?

Morpheus, shaper of dreams, and Hippocrates,
the father of medicine.
Following their principles, we delved into
natural, healthy, metal-free sleep.

Founder of COCO-MAT

Ύπνος άναξ πάντων τε θεών πάντων
τ' ανθρώπων.”

Όμηρος, Ιλιάδα

Παντοδύναμος θεός ο Ύπνος στην αρχαία
ελληνική μυθολογία και σκέψη, αποκοίμισε
ακόμα και τον Δία κατά τον Τρωικό Πόλεμο.
Ευγνώμων κληρονόμος και πιστή ακόλουθος
του αρχαίου συμβολισμού, στόμα με στόμα,
πόρτα με πόρτα, χώρα με χώρα, η COCO

our
origin

MAT διαλαλεί το «φυσικώς ζην» σε κάθε
άκρη της υφηλίου: από τον «ομφαλό της
γης» στο «νέο κόσμο» και από τη «γηραιό
ήπειρο» στη «χώρα του δράκου».
“Sleep, you who lord it alike over mortals
and immortals.”

Homer, Iliad

“Schlaf, der du wachst über Sterbüche
und Unsterbliche·”

Homer, Ilias

Hypnos, the god of sleep, was all powerful
in ancient Greek mythology, sending even

Ypnos, der allmëchtige Gott des Schlafes,

Zeus, king of the gods, to sleep during the

konnte selbst Zeus, den Vater der Götter,

Trojan War.

wahrend des Trojanischen Krieges zum
Schlafen bringen.

As a faithful follower of ancient tradi
tions, COCO-MAT is spreading its sleep

Wie einst Jünger und Prediger der Antike,

on nature* philosophy to every place under

von Land zu Land, von Tür zu Tür, von Mund

the sun by word of mouth, from door to

zu Mund, verbreitet COCO-MAT die “sleep

door, and country to country： from the “Old

on nature” Philosophie vom ..Geburtsort der

World” to the “New” and from Europe to

Zivilisation" von Europa in den Fernen Osten

the Far East and Australia.

und in die ..Neue Welt**.

Ζεστό γάλα με μέλι, χλιαρό μπάνιο,
αρωματοθεραπεία και τετραπλό
κρεβάτι COCO-MAT. Το σώμα
ελαφραίνει σαν πούπουλο, το μυαλό
παραδίδεται στη σιγή. Κοιμάστε
σαν μωρό στο προστατευμένο
περιβάλλον της COCO-MAT.

Hot milk with honey, a warm
shower, aromatherapy and a
COCO-MAT 4-layer bed. Your body
becomes feather-light, your mind
surrenders to silence.
Sleep like a baby in your snug
COCO-MAT environment.

Warme Milch mit Honig, eine
lauwarme Dusche, Aromathérapie
und ein COCO-MAT 4-Lagenbett.
Dein Koper federleicht, dein Geist
taucht in die Stille. Schlaf wie
ein Baby in der Geborgenheit von
COCO-MAT.

wellness

news
New York
ABC Carpet & Home,

If you can make it there,
you can make it anywhere,
Frank Sinarta

Με αίσθημα άφεσης σε ακόμα μια **ιδιοτροπία" του πεπρωμένου
μας ενδώσαμε στον πειρασμό να δαγκώσουμε το (μεγάλο) μήλο τής
καταξίωσης και διαπλεύσαμε τον Ατλαντικό. Το πολυκατάστημα
ABC Carpet & Home, arbiter elegantiae της μητρόπολης του
κόσμου, ήταν ο καλύτερος, δηλαδή ο απαιτητικότερος, συνεταίρος.
Όσο για το Τορόντο, το Μαία μι, ακόμα και την πόλη των Αγγέλων ας
αναφερθούν ως, περίπου, τα αυτόματα βήματα που ακολουθούν ένα
μεγάλο άλμα.
Without remorse and without challenging our fate, we gave in to
the temptation of biting the (big) apple and crossed the Atlantic.
The department store ABC Carpet & Home, arbiter elegantiae of
the metropolis of the world, was certainly the best, meaning the
most demanding and suitable, partner for this venture.
As for our openings in Toronto, Miami and the city of angels, they
seem like a natural consequence of our first step.
Ohne Reue und mit dem Glauben an unser Schicksal, gaben wir
der Verlockung in den (groHen) Apfel zu beiRen nach und haben
den AtLantik überquert. Das Kaufhaus ABC Carpet & Home,
MaGstab für Eleganz in den Metropolen der Welt, ist der beste
Partner für dieses Projekt. Daher ist es auch kein Wunder, dass
wir schon bald in Toronto und Miami, die Stadt der Engel, weitere
Standorte in der neuen Welt eröffnen werden.

Κανονικός τόπος ••προσκυνήματος” για
τους θεράποντες τής νεότητας, κατά
τις τελευταίες δεκαετίες, η Βαρκελόνη
αποτελεί· μαζί με το Βερολίνο και το
Άμστερνταμ, το “ιερό” τρίγωνο των
προορισμών τής Γηραιός (τι ειρωνία；)
Ηπείρου, για κάθε νέο - ανεξαρτήτως

εκλεκτική συγγένεια με την COCO
MAT και απλώς μεγαλούργησε. Το
νε(α)ρό - που ανακυκλούμενο - κυλάει
αδιάκοπα, πάνω στο φαντασμαγορικό
γλυπτό, στο Βάθος τού καταστήματος,
κάθε άλλο παρά τυχαία επιλέχθηκε ως
σύμβολο του ... COCO-MAT τρόπου να

Βιολογικής ηλικίας· Πόλη, που κάθε
“πιστός" οφείλει να επισκεφθει,

ζεις.

τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του.

Barcelona, together with Berlin and
Amsterdam, has become a regular
place of 'worship" for the youngsters

Στην καλύτερη ηλικία - μόλις στα
είκοσι χρόνια της - η COCO-MAT δεν
θα μπορούσε - ούτε και θα ήθελε -

and simply outdid himself.
Come and see for yourselves ... the
COCO-MAT way of life.
Barcelona ist zusammen mit Berlin
und Amsterdam eine "KuLtstatte” der
Jugend der Welt. Es ist eine Stadt,
in der jeder，，GlaubigeM mindestens
einmal in seinem Leben gewesen
sein muss. COCO-MAT mit seinen 21
Jahren macht da keine Ausnahme.

να αποτελέσει εξαίρεση. Μόνο που
επειδή ενθουσιάστηκε γρήγορα και
υπέρμετρα - το *χουν οι νέοι - με την

of the world. It is a city every
"believer* has to visit, at least once in

Es hat sich verliebt - schnell und
heftig, so wie es nur junge Menschen
können - in die helle, multikulturelle

his lifetime. COCO-MAT, only twenty
years old, couldn’t possible be an

und weltoffene Stadt von Gaudí, Dali
und Miró. Schnell wurde COCO-MAT

πάμφωτη, πολύχρωμη και ορθάνοιχτη
πόλη τού Γκαουντί, του Νταλί και του

exception. It fell in love - quickly and
utterly, as only the young people can

hier heimisch.

Μιρό, βάλθηκε να στήσει ένα δικό της
σπίτι και εκεί. Πάμφωτο, πολύχρωμο
και ορθάνοιχτο, το κατάστημα της οδού

-with the bright, multi-coloured and
open-minded city of Gaudí, Dali and
Miró and hurried to make its home

wurde das Geschaft in der Balmes
Strate schnell zu einem Treffpunkt
der Einheimischen. Der hollandische

Balmes, συνιστά ήδη πόλο έλξης των
"ομοιοπαθών" τής περιοχής, αλλά και
πομπό διάδοσης ιδεών και μηνυμάτων
που καταφάσκουν στη ζωή.
0 Ολλανδός οχεδιαοτής/διακοσμητής

there. Just as bright, multi-coloured
and open, the store on Balmes street
has already become a place to shop
and meet amongst locals. The Dutch
designer/decorator Edward van Vliet

Edward van Vliet ανακάλυψε

discovered his kinship to COCO-MAT

Designer Edward van Vliet entdeckte
seine Seelenverwandtschaft mit
COCO-MAt und entwarf traumhafte
Kollektionen. Sehen Sie selbst und
erleben Sie das Leben bei COCOMAT.

Hell, multikulturell und offenherzig
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H COCO-MAT υποστηρίζει ότι η 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

pure, safe and neutral
raw materials

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.

CCOCO-MAT believes that Mother Nature has a plan.
Whatever she provides us with has a raison d’être,
perfect functionality and, many times, special properties
yet to be discovered.
COCO-MAT’s use of 100% natural raw materials derived
from sustainable resources, springs from the deep-felt
conviction that the ancient philosopher Theophrastos
was right when he said “if there is a purpose in nature,
it is not to serve mankind, but to ensure the perpetual
reproduction of all.”
Instead of using artificial substitutes, COCO-MAT relies
on what Mother Nature has given us, discovering time
and again the perfection of her design, and the blessings
of her bounty in our daily lives.
But at COCO-MAT we go one step further： our factories
have no chimneys； waste products are used for the
creation of new products, such as slippers, pencil holders
and wallets； instead of plastic bags, we use fabric bags；
our recycling rate reaches 96%. The world, as we know it,
is a precious gift and we’re doing our best to preserve it
for the generations to come.

COCO-MAT glaubt, dass Mutter Natur einen Plan
hat. Alles, was sie uns anbietet, hat einen Grund,
eine Funktion und manchmal noch unentdeckte
Eigenschaften.
Unsere Materialien sind aus 100% natürüchen und
umweltvertraglichen Rohstoffen. Unsere Beweggründe
dafür kommen von einem tieten Glauben, der seine
Wurzeln in der griechischen Philosophie hat, die besagt.
dass „wenn Natur einen Zweck hat, dann ist es nicht,
den Menschen zu dienen, sondern die fortwahrende
Fortpflanzung aller Wesen zu gewahrleisten··
(Theophrastos, 371 v. Chr).
Anstatt künstücher Stoffe verlasst sich COCO-MAT auf
das, was die Natur uns gibt und entdeckt dabei immer
wieder, wie perfekt Mutter Natur doch wirklich ist.
Aber wir gehen noch einen Schritt weiter： Unsere
Fabriken haben keine Schornsteine； was von der
Produktion übrig bleibt, wird anderswo verwendet, z.B.
zu Pantoffeln verarbeitet； anstelle von Plastiktaschen
benutzen wir Stofftaschen； wir recyceln zu 96%. Die Welt,
wie wir sie kennen, ist kostbar und wir versuchen, sie für
künftige Generationen zu erhalten.

coco fibre
,

Οι ίνες που περιβάλλουν τον καρπό του κοκοφοίνικα
χρησιμοποιούνται στη σύνθεση των Βασικών προϊόντων.
Αποστειρώνονται, μορφοποιούνται σε φύλλα διαφόρων
διαστάσεων και ελαστικοΓκηούνται, ψεκαζόμενες με χυμό
φυσικού καουτσούκ. Δια κρίνονται για την ανθεκτικότητά τους,
τη μονωτική τους συμπεριφορά, ενώ εξασφαλίζουν το σωστό
αερισμό τού προϊόντος.
The fibres which surround the coconut - the large seed of
the coconut palm - and protect it from environmental effects,
are used in the formation of our basic products. Coco fibres
ensure the correct ventilation of the products in which they
are used. The fibres are formed into sheets of varying size
and are elasticised by spraying with natural rubber.
Elasticated coco fibre is renowned for its long-term
endurance, exemplary ventilation and insulating properties.
Die Fasern, die die Kokosnuss umgeben, werden für die
HersteUung vieler Produkte benutzt. Kokosnussfasern
sichern die richtige Ventilation der Produkte, in denen sie
vorhanden sind. Elastische Kokosnussfasern, also jene, die
sterilisiert und mit flüssigem Kautschuk besprüht wurden,
sind für ihre gute Haltbarkeit, Isolation und Ventilation
bekannt.

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 ελαστικότητα τους αυξάνεται
όταν ψεκάζονται με χυμό φυσικού
καουτσούκ.
Horsehair is known to have a
beneficial effect on people suffering
from rheumatism due to its ability
to regulate the humidity of its
surroundings. It is also a very
durable material. Its elasticity is
increased by spraying with natural
rubber.
Rosshaar absorbiert Feuchtigkeit
und ist daher gut bei
Rheumabeschwerden. Gleichzeitig
¡st es ein sehr bestandiges Material,
welches mit flüssigem Kautschuk
besprüht, seine Elastizitat verstarkt.

natural rubber
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 is produced from the milky liquid of the tropical Hevea
tree. It is synonymous with elasticity, a property resistant to wear
and the passing of time. Its porous texture guarantees sufficient
ventilation. It also constitutes an inhospitable environment for
bacteria and microbes of any kind.
Kautschuk, auch Latex genannt, ist eine milchige Fliissigkeit, die
aus dem tropischen Baum Hevea (Gummibaum) gewonnen wird.
Er ist bekannt für seine sehr hohe Elastizitat, eine Eigenschaft, die
er auch nach haufigem Gebrauch und langer Zeit nicht verliert. Die
poröse Struktur (nach Verarbeitung) garantiert eine ausreichende
Durchlüftung. Des Weiteren können keine Bakterien oder andere
Mikroorganismen in diesem Material leben.

linen

To πολύτιμο λινό έχει πλρύσω

攀

η

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 επίσης για την
ανθεκπκότητα και την μακροΒιότητά
του.
Precious linen has a special place
in the history of textile production.
It is recommended for the warmer
months as it is highly absorbent but
doesn’t cling to wet skin. Linen is
renowned for its durability and lon
gevity.
Leinen ist ein altbewahrtes Material
in der Textilherstellung. Leinen halt
die Hitze vom Körper, ohne jemals an
ihm zu kleben. Es ist ein strapazierfahiges und langlebiges Material.

seaweed
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, a trace eLement which, being a
constituent of the thyroid hormones, is essential to our health.
Thanks to its special properties, seaweed provides natural
protection against allergies, asthma and respiratory problems.
Algen enthalten Jod, ein Spurenelement, was wichtig für die
Funktion der Schilddrüse ist. Dank dieser Eigenschaft wirken
sie wie ejn natürlicher Schütz gegen AUergien, Asthma und
anderen Atmungsbeschwerden.

P?!.

wool and cotton
啤puröνέτο και
^προϊόντα τής
Το πολύ νωρίς την αξία
^πρώτης ύλης για την παραγωγή
^δπαλότητα, η ελαφρότητα, η
ωτητα, μαζί με τις υποαλλεργικές ιδιότητές
Στηρίζουν ένα υλικό που αντέχει στο χρόνο
ίχίζει να χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζεται
ίυ από τον ανταγωνισμό των ποικιλώνυμων
Ιετικών ινών.
)1 maintains a steady temperature, keeping us cool
summer and warm in winter. It is known for its ability
to regulate dampness as it is capable of absorbing 1/3
of its weight in moisture without appearing wet. Light,
comfortable and cool, wool is to be found in many COCO
MAT products.
The value of cotton as a raw material for the production
of fabrics was discovered early on. Its softness,
absorbency, strength, lightness and hypoallergenic
properties constitute a timeless material that remains
unaffected by competition from various synthetic fibres.
Wo lie halt uns im Sommer kühl undim Winter warm.
AuHerdem reguliert Wolle Feuchtigkeit, da sie bis zu
1/3 ihres Gewichtes zusatzlich an Feuchtigkeit halten
kann, ohne sich nass anzufühlen. Leicht, komfortabel
und kühl ist Wolle ein fester Bestandteil von COCO-MATs
Textilkollektion.
Baumwolle ist eine der altesten Materialien der
Textilherstellung. Baumwolle ist sanft, absorbierfahig,
strapazierfahig, leicht und ruft keine allergischen
Reaktionen hervor.

_____

22 coco-mat

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 gentle embrace of goose
down. After it is collected, the goose down is washed
and sterilized prior to use. Light, almost airy 1,000,000 goose down feathers weigh 1 kg - soft and
fluffy, it warms your body without overheating it,
thanks to its unique ability to breathe.
Nichts ist so weich wie Gansedaunen. Die
gesammelten Gansedaunen werden gewaschen und
sterilisiert, bevor sie verarbeitet werden. Sie sind
sehr leicht, fast wie Luft, denn 1 Million Gansedaunen
wiegen gerade mal 1 kg. Sie sind atmungsaktiv und
bewahren dadurch eine perfekte Körpertemperatur.

Ο εξωτικός κάκτος μετρά περίπου
35 εκατομμύρια έτη ζωής πάνω
στη γη, αλλά οι πολύτιμες ίνες του
παραμένουν σχεδόν «άσπιλες»
από την ανθρώπινη επιτηδειότητα.
Σκληρές και πολύ ανθεκτικές, οι ίνες
τού κάκτου συμβάλλουν στη ρύθμιση
της υγρασίας, διατηρώντας το
περιβάλλον ξηρό. Χρησιμοποιούνται
μορφοποιημένες σε λεπτά στρώματα
και ανακυκλώνονται πλήρως.
The exotic cactus evolved about 35
million years ago but its precious
fibres remain almost untouched by
human ingenuity. Natural, tough
and very durable, cactus fibre helps
regulate moisture and keeps the
atmosphere dry. It is formed into
thin layers with a thickness of 3 cm,
and is fully recyclable.
Die Fasern des Kaktusblatts, einer
Pflanze, die schon vor 35 Millionen
Jahren wuchs und bisher vom
Einfluss des Menschen verschont
geblieben ist, werden gesammelt
und in Lagen verarbeitet. Dieses
Material halt lange, ist test und kann
Feuchtigkeit aufnehmen.

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,
είναι ιδανικό ως ένδυμα, κατά τις περιόδους με
υψηλή θερμοκρασία.
Who hasn’t felt the allure of silks sensuous,
luxurious texture? No other material used in the
textile industry compares to silk for its delicacy,
sheen, lightness and durability. Cool and airy silk
fabric is ideal for summer clothing.
Seide ist ein unvergleichbar luxuriöses Material,
welches durch seine BriUanz, Leichtigkeit und
Bestandigkeit besticht. Selbst bei sehr hohen
Temperaturen wird einem mit Seide nicht heiH.

Πότε ξεκίνησες να δουλεύεις για την COCO-ΜΑΤ； Ξεκίνησα να
δουλεύω στην COCO-MAT πριν 8 χρόνια. Ήμουν 22 χρόνων, ένα
μικρό κορίτσι με πολλά όνειρα.
Ποια είναι η θέση σου στην εταιρεία； Υπεύθυνη Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παρ' όλα αυτά,
στην COCO-MAT, δεν χρησιμοποιούμε επίσημους τίτλους,
έτσι είμαι απλώς η Ευγενία. Άρχισα την καριέρα μου ως
γραμματέας, αλλά πραγματικά δεν μου άρεσε αυτή η θέση,
ήμουν μια ... καταστροφή. Ευτυχώς, η εταιρεία αποφάσισε να
μη με απολύσει και σιγά σιγά άρχισα να αναλαμβάνω και άλλα
καθήκοντα. Πάντα, όμως, με ενθουσίαζε η Ολική Ποιότητα, με
την οποία άρχισα να ασχολούμαι, από το 2001.
Πιστεύεις ότι το γεγονός ότι έχεις «ιδιαίτερες ικανότητες», σου
έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσεις μια πιο ξεχωριστή θέση； Για
να είμαι ειλικρινής, δεν νιώθω ότι έχω ιδιαίτερες ικανότητες.
Έχω δυνατή θέληση, είμαι υπομονετική, δεν το βάζω κάτω,
παίρνω πρωτοβουλίες και μου έχουν πει ότι είμαι αρκετά
επικοινωνιακή. Πιοτεύω ότι το πάθος μου μου έδωσε αυτή την
ξεχωριστή θέση.
Είχες την ίδια θέση όλα αυτά τα χρόνια ή έχεις δοκιμάσει και
άλλα αντικείμενα； Εδώ ακριβώς είναι το μειονέκτημά μου,
βαριέμαι αρκετά εύκολα. Ευτυχώς, η COCO-MAT μου έδωσε
τη δυνατότητα να εργαστώ σε διάφορα τμήματα και να αλλάζω
την θέση μου πολύ συχνά. Τελικά, μπορώ να πω, ότι με αυτή
την εναλλαγή, γνώρισα την COCO-MAT αρκετά καλά.王εκίνησα
να δουλεύω στο Διαφημιστικό Τμήμα της COCO-MAT, ουνέχιοα
στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών & After Sales και για 14
μήνες δούλεψα ως Υπεύθυνη στο τμήμα Διακίνησης. Σήμερα,
υπάρχει πραγματικά μόνο μία θέση η οποία με ενδιαφέρει： Η
θέση του Γενικού Διευθυντή.

των εταιρειών, δημιουργώντας βάοεις για μεγαλύτερο
και ποιοτικότερο ανταγωνισμό. To EFQM βασίζεται σε 9
κριτήρια. Τα αποτελέσματα (απόδοση, ικανοποίηση πελατών,
εργαζομένων και κοινωνικού συνόλου), επιτυγχάνονται
μέσα από την ηγεσία, καθοδηγούνται από την πολιτική και
στρατηγική και μεταφέρονται μέσω των ανθρώπων, των
συνεργασιών και διαδικασιών. Η εφαρμογή του EFQM, δίνει
την δυνατότητα στις εταιρείες να κατανοήσουν τις ανάγκες
όλων των εμπλεκομένων μερών και να βελτιώσουν τις
επιδόσεις τους.
Τι κερδίζουν οι εταιρείες από το TQM (total quality
management) και με ποιον τρόπο συμβάλλει θετικά για την
COCO-MAT； Βασικά, οι εταιρείες μαθαίνουν πώς μπορούν
να οργανωθούν και να χρησιμοποιηθούν τις πληροφορίες με
αποτελεσματικότητα. Για την COCO-MAT, το πιο σημαντικό,
είναι ότι αναπτύξαμε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας. Για
παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ορολογία ποδοσφαίρου για να
εμπλέξουμε τόσο τους οδηγούς όσο και τους υπεύθυνους
των τμημάτων. Το βραβείο ÍOM γω εμάς, ό τι είναι για το
ποδόσφαιρο το Champions League.
Σε ποια θέματα βοηθάει, το TQM, τους εργαζόμενους της
εταιρείας； Είμαστε η μόνη Ελληνική εταιρεία που έχει κερδίσει
αυτό το βραβείο. Μάθαμε πώς μπορούμε να κατανέμουμε τον
χρόνο μας με αποτελεσματικότητα και πώς να δουλεύουμε σαν
ομάδα. Αλλά το πιο οημαντικό απ' όλα, είναι ότι εργαζόμαστε
σε μία εταιρεία που μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι.

Ποια δουλειά απολαμβάνεις περισσότερο； Κάθε αντικείμενο
έχει στιγμές περισσότερο ενδιαφέρουσες και κάποιες άλλες
λιγότερο. Η διαφήμιση, για παράδειγμα, είναι ελκυστική, η
δουλειά στο τμήμα διακίνησης με 25 άντρες είναι μεγάλη
πρόκληση, αλλά η Ολική Ποιότητα είναι το καλύτερο σχολείο
από όλα.

Το γεγονός ότι η εταιρεία άρχισε ως μία μικρή, οικογενειακή
επιχείρηση και στην πορεία αναπτύχτηκε πολύ γρήγορα, τόοο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, επηρέασε την δουλειά
σου ή την θέση σου； Αυτό θα περιμέναμε όλοι μας. Όμως,
είμαι πολύ ευχαριστημένη από το γεγονός ότι, παρόλο που η
εταιρεία επεκτάθηκε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, παρέμεινε
προσωπική και φιλική. Είμαστε ακόμα μία ευτυχισμένη
οικογένεια, η οποία αποκτά όλο και περισσότερα παιδιά.
Οργανώνουμε πάρτι, εκδρομές, γιορτές, εμπλέκοντας και
τις τοπικές κοινωνίες και κάθε νέο μέλος που μπαίνει στην
οικογένεια μας μας κάνει πιο χαρούμενους!

Με λίγα λόγια, τι σημαίνει EFQM； Τα αρχικά EFQM σημαίνουν
European Foundation of Quality Management. To μοντέλο
αριστείας EFQM εισήχθη στις αρχές του 1992 για να συμβάλει
στην ανάπτυξη ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας, μεταξύ

Ποιες είναι οι σκέψεις σου για το μέλλον, για την COCO-MAT,
τον εαυτό σου και τη δουλειά σου οτην εταιρεία； Τι άλλο θα
μπορούσε να είναι από το να κερδίσουμε το βραβείο στη
Διοίκηση Ολικής ΙΊοιάππας και πάλι το 2011!
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>> When did you start working for COCO-MAT?
I started working for COCO-MAT eight years ago.
I was 22 years old, a little girl with many dreams.
What’s your current position in the company?
Head of the Total Quality Management and Human
Resources Department； however at COCO-MAT
we don’t use official titles, so I am just Eugenia.
I started my “career” as a secretary but I really
didn’t like it, I was a disaster. Thankfully, the
company decided not to fire me and gradually I
took on other responsibilities as well. As I have
always been fascinated with TQM, I started
focusing on this particular area in 2001.
Does the fact that you have special skills' make
a difference, does it give you a special position?
I do not feel that I have any "special" skills. I am
strong-willed, patient, definitely not a quitter,
self-motivated and, so I have been told, rather
communicative. I think that my passion for this
job gave me this exceptional position.
Did you have the same position for ail these years
or did you see the company from other angles, too?
One of my weaknesses is that I get easily bored.
Fortunately, COCO-MAT gave me the opportunity
to work in various departments and to change
position quite regularly. Because of this rotation,
I know COCO-MAT pretty well. I started in the
Marketing Department, then moved to Customer
Care and After Sales, and after that I was Head
of the Logistics Department for 14 months. Now,
there is really only one position left that interests
for me； the position of General Manager.
What job did you enjoy the most? Each field has its
more or less interesting sides. All of them were
different： advertising, for example, is glamorous,
working in the logistics department with 10 men
is a great challenge, but TQM - definitely - is the
best school of all.
What in a few words is EFQM? EFQM stands for
the European Foundation of Quality Management.
The EFQM Excellence Model was introduced at the
beginning of 1992 as a framework for assessing
organisations for the European Quality Award.
This was necessary in order to provide European
companies with a common language which set
the foundation for more competitiveness and

higher quality products and services.
This model is based on nine criteria. Five of these
are ‘Enablers’ and four are .Results’· According
to the model, results (performance, customers,
people and society) are achieved through
leadership, which drives policy and strategy,
and are delivered through people, partnerships,
resources and processes. Implementing the model
enables companies to understand the needs of all
stakeholders and to improve its performance.

Stellenbezeichnungen, deswegen bin ich einfach
Eugenia. Meine Karriere bei COCO-MAT habe ich
a Is einfache Sekretarin begonnen, aber ich war
nicht wirklich gut darin. Zum Glück hat mich
COCO-MAT nichtgefeuert.sondernermöglichtees
mir, mit der Zeit meinen Verantwortungsbereich
zu erweitern. Schon wahrend der Uni hat mich
das Qualitatsmanagement fasziniert, so dass ich
2001 begonnen habe, die Theorie in die Praxis
umzusetzen.

What do companies gain from TQM and in what way
was it good for COCO-MAT? Basically, companies
learn how to organise themselves and how to
use feedback efficiently. For COCO-MAT the most
important thing is that we learnt to speak the
same language. For example, we use football
terms in order to involve the drivers as much as
the department heads. The TQM award is the
Champions League Championship for us.

Hatesgeholfen, dass Du "besondere Fahigkeiten"
hast, um Deine jetzige Position zu erlangen? Um
ehrlich zu sein, ich bin ein Mensch wie jeder
andere. Ich bin willensstark, geduldig, drücke
mich nicht vor der Verantwortung, motiviere
mich gut von alleine, und so wurde mir gesagt,
und bin kommunikativ. Ich glaube, dass meine |
Leidenschaft für diesen Job mir mehr geholfen j

In what way did the long TQM-road give something
to the personnel as well? We are the only Greek
company that has ever received this award. We
have learnt howto use our time effectively and how
to work as a team. But most of all we work for a
company that makes us proud.

Aufier Deiner jetzigen Stelle hattest Du die
Möglichkeit, auch andere Abteilungen von
innen zu sehen oder zu leben? Eine meiner
Schwachstellen ist es, dass ich mich sehr schnell
langweile. Wahrend meiner langen Karriere bei
COCO-MAT hatte ich jedoch die Möglichkeit,
in fast alien Abteilungen zu arbeiten und habe
so das Unternehmen richtig kennen gelernt in
all seinen Aspekten und Facetten. Zuerst habe
ich ein bisschen in der Marketingabteilung
gearbeitet, dann bin ich zur Kundenbetreuung
gewechselt und danach ging es für 14 Monate
in die Logistik. Die einzige Stelle, dich noch ein
bisschen Interesse für mich hâtte, ist die des
Geschaftsführers.

Does the fact that it started as a small family
business and grew so fast into an international
company affected your work or your position? That
is what one would expect. However, I am happy that
despite its rapid expansion COCO-MAT remains a
very personal and informal company. We are still
one happy family that just keeps acquiring more
and more children and grandchildren. Each new
member that joins our family makes us happier!

hat a Is meine besonderen Fahigkeiten**.

> > Wann hast Du bei COCO-MAT angefangen? Vor
acht Jahren ungefëhr. Ich war damais 22 Jahre alt,
ein “Madchen" mit vielen Trëumen.

Welche Stelle hat Dir am besten gefallen?
Jede meiner Stellen hatte interessante
und weniger spannende Seiten. Alle waren
sehr unterschiedlich. Die Werbung, zum
Beispiel, ist schick, die Logistikabteilung,
wo ich mit 25 Mannern zusammenarbeitete,
war eine groRe Herausforderung, aber TQM
(Qualitëtsmanagement) ist unumstritten das
Beste.

Was ist Deine jetzige Position in dem
Unternehmen? Mein „offizieller" Titel ist Leiterin
der Qualitatsmanagement- und Personalabteilung.
Doch bei COCO-MAT benutzten wir keine

Was ist EFQM? EFQM steht für European
Foundation of Quality Management. Das EFQM
Leistungsmodell wurde 1992 eingeführt als eine
Bewertungsgrundlage für den Europaischen

What are your thoughts about the future, for COCO
MAT, yourself and your job in the company? What
else could it be??? Winning the TQM Award in

2011!!!

Qualitatspreis. Auf Grundlage dieses Modells
sprechen Europaische Unternehmen nun dieselbe
Sprache, wenn es um Qualitatsmanagement geht.
Gleichzeitig entstand damit auch ein Wettbewerb um
mehr Qualitatsprodukte und Dienstleistungen. Das
EFQM Leistungsmodell basiert auf neun Pfeilern.
Fünf davon sind sogenannte „Ermoglicher* und
vier sind „Ergebnisse". Davon abgeleitet, werden
die ..Ergebnisse" (Leistung, Kunden, Menschen und
Gesellschaft) durch die richtige Führung, die die
strategischer! Entscheidungen trifft, erreicht und
durch Menschen, Partnerschaften, Ressourcen
und Prozesse realisiert. Das EFQM Modell hilft
Unternehmen die Bedürfnisse aller Involvierten
zu verstehen und zeigt wie ein Unternehmen sich
verbessern kann.
Was für Vorteile hat ein Unternehmen von TQM
und wie hat es COCO-ΜΑΤ beeinflusst? lm Grunde
lemen Unternehmen, sich zu organisieren und
Feedback richtig zu nutzen. Bei COCO-ΜΑΤ hat es
uns geholfen, dieselbe Sprache zu sprechen. Wir
benutzen Funballterminologie, um die Fahrer zu
motivieren. So ist der TQM Preis, zum Beispiel,
unsere Champions League Meisterschaft.
Inwiefern hat TQM die Belegschaft von C0C0MAT beeinflusst? Wir sind das einzige griechische
Unternehmen, das jemals diesen Pre is gewonnen
hat. Wir haben gelernt, unsere Zeit effizienter
einzusetzen und als eine Einheit zu arbeiten.
Aber am allermeisten sind wir stolz, für solch ein
Unternehmen zu arbeiten.
COCO-ΜΑΤ hat als kleiner Familienbetrieb begonnen
und ist nun ein internationales Unternehmen. Hat
dieses schnelle Wachstum Deine Arbeit oder Deine
Stelle beeintrachtigt? Man würde meinen, dass die
logische Antwort auf diese Frage ein Ja ist. Aber
in Wirklichkeit, trotz der rasanten Entwicklung, ist
COCO-ΜΑΤ immer noch ein sehr persönliches und
informelles Unternehmen, und darüber freue ich
mich sehr. Wir sind immer noch eine grofie Familie,
die einfach nur schneller als bisher Kinder und
Enkel bekommt. Jedes neue Mitglied unserer Familie
macht uns einfach glücklicher.
Was planst Du für die Zukunft, für COCO-ΜΑΤ, Dich
selbst und Deine Stelle? Was könnte das blofi sein?
Der 2010 TQM Pre is natürlich!

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. The negative energy of metal
springs and the hard routine of daily life
fade away. You are sleeping on a 100%
metal-free bed.

Die sanfte nachtliche Atmosphare
streichelt Deinen Körper. Weg mit den
harschen Sprungfedern und her mit der
Entspannung und Ruhe, die unser 100%
metallfreies Bett bietet.

unique
your personalised
bed

you choose!
Επιλέξτε

Wáhlen Sie

μαξιλάρι pillow Kissen
ανώστρωμα topper Topper
ανώστρωμα top-mattress
Topmatratze

κρεΒατόστρωμα
bed-mattress Bettmatratze

32 coco-mat

στρώμα mattress Matratze

Μία διαχρονική σοφία υπάρχει πίσω από το 4πλο κρεβάτι： η ισχύς εν τη ενώσει.
There is a philosophy behind a COCO-MAT bed： Its alt about combining.
Hinter dem COCO-MAT-Bett steekt eine Philosophie： Es geht urns Kombinieren.

1. Η Βάση： επιλέγετε ένα κρεΒατόστρωμα. Οι
προτάσεις είναι τρεις： Πύρρος, Αίας και
Πυθαγόρας.
2. Μετά προσθέτετε το στρώμα που ταιριάζει
καλύτερα στο σώμα σας： Οι επιλογές σας είναι：
Άτλας, Νεφέλη και Αφροδίτη.

top-mattress Iviskos and Magnolia.
4. Finally, the topper, Kyriaki, that embraces
each curve of your body for the ultimate
sleeping experience.
5. However good and comfortable your bed a good pillow is essential.

3. Κανένα στρώμα δεν είναι αρκετό από μόνο του.
Για περισσότερη άνεση επιλέγετε ένα από τα
ανωστρώματά μας： Ιβίσκος και Μανόλια.
4. Τέλος, το ανώστρωμα Κυριακή, έρχεται να
αγκαλιάσει κάθε σημείο του σώματος και να
ολοκληρώσει την απόλυτη εμπειρία ύπνου.
5. Όσο καλό κι αν είναι το κρεβάτι, ένα σωστό
μαξιλάρι είναι απαραίτητο.

1. Die Grundlage： Wahlen Sie eine
Bettmatratze aus. Pyrros, Eas und
Pythagoras stehen zur Auswahl.
2. Dann suchen Sie sich eine Matratze aus,
die für Ihren Körpertyp geeignet ist： Atlas,
Nefeli Oder Afroditi.
3. Eine Matratze allein ist nicht genug. Für
zusatzlichen Komfort wahlen Sie entweder

1. The base： you choose a bed-mattress. The three
options are： Pyrros, Eas and Pythagoras.
2. Then you add a mattress that suits your body
best. The options are： Atlas, Nefeli and Afroditi.
3. No mattress is perfect on its own. For additional
comfort you can choose between the

Iviskos Oder Magnolia als Topmatratze aus.
4. Zuletzt, den Topper Kyriaki, der jeden,
auch noch so kleinen Winkel Ihres Körpers
umarmt und unterstützt.
5. Egal wie gut und komfortable Ihr Bett ist,
ein gutes Kissen braucht man immer.

Ί

bedI · mattresses

Άνωση, ανάταση, άνεση.

Support, comfort, bliss.

Κρεβάτι και στρώμα σ’ ένα σώμα. Φυσικό καουτσούκ,

Bed and mattress in one. Natural rubber,

ελαστικός κοκοφοίνικας, φύκια, αλογότριχα. Κάτω

elasticated coco fibre, seaweed, horsehair... and

απ’ αυτά η ergo-base： Τέσσερα πέλματα από φυσικό

underneath these, the "ergo-base”： four cylinders

καουτσούκ που κάνουν την διαφορά. Όλα αυτά πάνω

of natural rubber that make all the difference.

σε μασίφ ξύλινη βάση. Γύρω απ' αυτά βαμβάκι και

Built on a solid hardwood base, and covered with

μαλλί.

wool and cotton.

Φυσικά, αμέταλλα, ελαστικά, απύθμενα, αθόρυβα.

Natural, metal-free, resilient, bottomless,

Συνδυάζονται με στρώματα ή/και ανωστρώματα

noiseless.

και δίνουν ποικίλες, σε ύψος, ελαστικότητα και

Can be combined with mattresses and/or top-

αισθητική, συνθέσεις. Επιδέχονται καλύμματος,

mattresses thereby offering a wide choice of

αποσπώμενου και πλενόμενου, το ύφασμα του

heights, degree of resilience and design.

οποίου επιλέγεται από μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων,

Choose a removable and washable cover from a

σχεδίων και χρωμάτων.

wide selection of fabrics.

Μέχρι τα 120 εκ·· στη διάσταση του πλάτους, τα

Up to a width of 120 cm, the bed-mattress comes

κρεβατοστρώματα κατασκευάζονται ενιαία. Τα άνω

in one piece. For widths of 140 cm or more, the

των 140 εκ., σε δύο οτοιχεία, που ενώνονται με

bed-mattress comes in two separate pieces, held

συνδέσμους. Πέραν των τυποποιημένων διαστάσεων,

together by latches. If the standard dimensions do

κατασκευάζονται σε κάθε πιθανή διάσταση μήκους ή

not suit you, we can manufacture the bed mattress

πλάτους.

in any size you desire.

Erhöhung, Unterstützung, Bequemlichkeit.

kombiniert werden, was Ihnen eine groGe Auswahl
an Betthöhen und Elastizitâtsgraden bietet. Wahlen

Bett und Matratze in einem. Natürlicher Kautschuk,

Sie einen Bezug, abnehmbar und waschbar, aus

elastische Kokosnussfasern, Algen, Rosshaar und

unserer groHen Textilkollektion.

darunter die ergo-base: Vier Rollen aus natürlichem
Kautschuk, die den Status Quo verandern. Aus Hartholz

Bis zu 120 cm breit, bestehen Bettmatratzen aus

gebaut, umgeben von Wolte und Baumwolle.

einem Teil. Breiter als 140 cm, bestehen sie aus zwei
Teilen, die leicht miteinander verbunden werden

Natürüch, metaUfrei, elastisch, bodenlos und

können. AuHer den StandardgröRen können wir

gerauschlos. Kann mit Matratze und/oder Topmatratze

Ihnen auch die Bettmatratze nach MaH anfertigen.

Μ

Χώρισε τον χρόνο της COCO-ΜΑΤ στα δύο. Πριν το
«Πύρρος» και μετά απ' αυτό. Υπέδειξε την τροχιά
τής εξέλιξής μας. Πλούτισε την παιδεία μας για
τον ύπνο. Ο τρόπος που αρθρώνονται τα υλικά που
περιέχει, εξασφαλίζει πλήρη υποστήριξη προς
όλους τους σωματικούς τύπους.
Pyrros divides the COCO-MAT timeline in two：

Υλικά

Rohstoffe

ξύλο (ergo-base)

Holz (ergo-base)

φυσικό καουτσούκ

natürlicher Kautschuk

before and after Pyrros. Pyrros defined the course

ελαστικός κοκοφοίνικας

elastische Kokosnussfasern

of our evolution, and enriched our knowledge of

φύκια

Algen

sleep.

μαλλί

Wolie

The way in which the materials are put together

βαμβάκι

Baumwolle

ensures total support for all body types.
Materials
Pyrros teilt COCO-MATs Zeitachse： die Zeit vor

wood (ergo-base)

Pyrros und die danach. Pyrros ist das glanzvolle

natural rubber

Beispiel unserer Entwicklung und bereichert

elasticated coco fibre

unser Wissen über den Schlaf. Die Anordnung der

seaweed

ύψος / height / Höhe： ± 32 cm

Materialien garantiert die ultimative Unterstützung

wool

(χωρίς πόδια, excl. legs, ohne

unabhangig vom Körperbau.

cotton

Beine)
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H πιο οικονομική εκδοχή του κρεβατοστρώματος.

Υλικά

Rohstoffe

Αν και λιγότερο ελαστικό από τα άλλα, υπερέχει

ξύλο (ergo-base)

Holz (ergo-base)

οποιουδήποτε, άλλου είδους κρεβατιού, χάρη στην

φυσικό καουτσούκ

natürlicher Kautschuk

εργονομική βάση (ergo-base).

ελαστικός κοκοφοίνικας

elastische Kokosnussfasem

αλογότριχα

Rosshaar

The more economical version of the perfect bed.

μαλλί

Wolle

Albeit less elastic than the other two, it is still

βαμβάκι

Baumwolle

superior to any other bed thanks to its ergonomic
base (*'ergo-baseM). Suitable for those who prefer a

Materials

less elastic bed.

wood (ergo-base)
natural rubber

Die kostengünstigere Version der Bettmatratze.

elasticated coco fibre

Wenngleich weniger elastisch als die anderen zwei,

horse hair

ύψος / height / Höhe： ± 32 cm

ist Eas - dank der ergo-base - anderen Betten weit

wool

(χωρίς πόδια, excl. legs, ohne

überlegen.

cotton

Beine)

-一—
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bed-mattress
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Πολυμορφικό, ευέλικτο, υπερβατικό. «Αδιάφορο»
για τις σωματοτυπικές διαφορές, επιφυλάσσει,
χάρη οτην 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.
Υλικά

Rohstoffe

Multifaceted, flexible, versatile. Thanks to its

ξύλο

Holz

variable structure, Pythagoras has a solution

φυσικό καουτσούκ

natürlicher Kautschuk

for every problem, regardless of body type. The

ελαστικός κοκοφοίνικας

elastische Kokosnussfasern

different combinations of its three mini-mattresses

μαλλί

Wolle

offer 8 differing degrees of elasticity.

βαμβάκι

Baumwolle

Vielfaltig, flexibel, gewandt. Aufgrund der

Materials

unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten

wood

hat sie eine Lösung fürjedes Problem. Drei Mini-

natural rubber

Matratzen im Inneren der Bettmatratze können

elasticated coco fibre

ύψος / height / Höhe： ± 42

beliebig angeordnet werden, so dass Pythagoras

wool

cm (χωρίς πόδια, excl. legs,

acht verschiedene Matratzen in sich vereint.

cotton

ohne Beinel

ps·

ergo base

θεμέλιος λίθος και ειδοποιός διαφορά τού

Die einzigartigste Innovation in der Bett-

κρεβατοστρώματος. Τέσσερεις υφασμάτινες

matratzenforschung der letzten Jahre. Vier

λωρίδες-θήκες περιέχουν «πέλματα» φυσικού

Rollen aus natürlichem Kautschuk, die

καουτσούκ, «τρέχουν» παράλληλα με το μήκος

parallel zur Lange des Betts laufen und sich

τού κρεβατιού και διασταυρώνονται καθέτως με

mit Buchenholzlatten kreuzen. Die ergo-

πήχεις οξιάς. Η ergo-base καθιστά το κρεβάτι

base macht das Bett „bodenlos" - die beste

απύθμενο, ελαχιστοποιεί την αντίστασή του προς

Voraussetzung für guten Schlaf.

το σώμα και του προσδίδει δύναμη άνωσης συνθήκη ιδανική για έναν τέλειο ύπνο.
Υλικά

Rohstoffe

The ultimate achievement in bed-mattress

ξύλο

Holz

research and development, worldwide.

φυσικό καουτσούκ

natürücher Kautschuk

μαλλί

Wolle

βαμβάκι

Baumwolle

Four fabric sheaths hold rolls of natural rubber,
which “run” parallel with the length of the
bed-mattress and intersect with slats of beech

Materials

wood.

wood

The，，ergo-base>，makes the bed bottomless -

natural rubber

an ideal condition for perfect sleep.

wool

ύψος / height / Höhe：

cotton

± 10 cm

2 · mattresses

Φυσικά, αμέταλλα, ελαστικά, ελαφριά, διαφανή,

In widths up to 135 cm, the mattress is constructed

αθόρυβα. Φυσικό καουτσούκ, ελαστικός

as a single piece. For widths of 140 cm and over,

κοκοφοίνικας, φύκια, αλογότριχα, ίνα κάκτου.

the mattress is constructed as two pieces, sewn

Κάλυμμα διπλό, βαμβακερό, με μάλλινη βάτα και

together, with a single cover.

φερμουάρ, αποσπώμενο και πλενόμενο.

In addition to the standard dimensions, mattresses

Μέχρι τα 135 εκ., στη διάσταση του πλάτους,

can be made to order.

κατασκευάζονται ενιαία. Τα άνω των 140 εκ. σε δύο
κομμάτια, ενωμένα με ραφή και ενιαίο κάλυμμα.

Natürlich, metallfrei, elastisch, leicht, gerausch-

Πέραν των τυποποιημένων διαστάσεων,

los. Natürlicher Kautschuk, elastische Kokosnuss-

κατασκευάζονται σε κάθε πιθανή διάσταση μήκους ή

fasern, Algen, Rosshaar, Kaktusfasern. Zwei wat-

πλάτους, καθώς και σε διαφορετικά από τα συνήθη

tierte Bezüge aus Baumwolle, mit Rei^verschluss,

σχήματα.

abnehmbar und waschbar. Bis zu 135 cm breit,
bestehen COCO-MATs Matratzen aus einem Teil.

Natural, metal-free, elastic, lightweight, noiseless.

Breiter a Is 140 cm, bestehen sie aus zwei Teilen,

Natural rubber, elasticated coco fibre, seaweed,

deren Bezüge miteinander vernaht sind und die

horsehair, cactus fibre.

durch einen zweiten Bezug vereint werden.

Double covers, made of cotton, with woollen pad

Auí3er den klassischen StandardgröHen können

ding and zipper, removable and washable.

wir Ihnen auch die Matratze nach Man anfertigen.

i

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.
Like its mythological namesake, the Atlas lifted
Rohstoffe

COCO-MAT on its shoulders ... and inspired us to

Υλικά

create the bed-mattress.

φυσικό καουτσούκ

natürlicher Kautschuk

Its structure, focused on maximising its elasticity,

ελαστικός κοκοφοίνικας

elastische Kokosnussfasern

guarantees the best possible support of the body. A

φύκια

Algen

mattress with two sides, differing in their degree of

μαλλί

Wolle

elasticity.

βαμβάκι

Baumwolle

Er hob COCO-MAT auf seine Schultern und

Materials

inspirierte uns, die Bettmatratze zu entwickeln.

natural rubber

Seine Bauart maximiert die Elastizitat und

elasticated coco fibre

garantiert die bestmôgüche Unterstützung des

seaweed

Körpers. Eine Matratze mit zwei Seiten, die sich in

wool

ύψος / height / Höhe：

ihrem Elastizitatsgrad unterscheiden.

cotton

± 18 cm

coco-mat 47

2.2
Υλικά

Rohstoffe

Μία πιο οικονομική εκδοχή στρώματος. Συμμετρική

φυοικό καουτσούκ

natürücher Kautschuk

διάταξη των υλικών. Συμπαγής υποστήριξη,

ελαστικός κοκοφοίνικας

elastische Kokosnussfasern

επαρκής, για κάθε σωματικό τύπο, ελαστικότητα.

αλογότριχα

Rosshaar

μαλλί

Wolle

βαμβάκι

Baumwolle

The more economical version of the perfect
mattress. Symmetrically arranged materials,
compact support, and sufficient elasticity, for every

Materials

body type.

natural rubber
elasticated coco fibre

Eine günstigere Matratze. Symmetrisch geordnete

horse hair

Materiaüen, volle Unterstützung, ausreichende

wool

ύψος / height / Höhe：

Elastizitët für jeden Körperbau.

cotton

± 18 cm

Λόγω του μικρού πάχους του είναι κατάλληλο
για ελαφριά σώματα, παιδικά, ή γυναικεία. Πολύ
ελαφρύ και εύκαμπτο ενδείκνυται για ανακλινόμενα
κρεβάτια.
Υλικά

Rohstoffe

Suitable for the lighter bodies of children and

φυσικό καουτσούκ

natürlicher Kautschuk

adults of lighter build. Very light and very flexible,

μαλλί

Wo l le

ideally suited for adjustable bed bases.

Βαμβάκι

Baumwolle

Die Matratze Afroditi ist so elastisch, dass sie vor

Materials

allem für leichtere, zierlichere Körper, wie z.B. von

natural rubber

Frauen oder Kindern, geeignet ist. Sehr leicht und

wool

ύψος / height / Höhe：

sehr flexibel, tauglich für verstellbare Betten.

cotton

± 15 cm

Υλικά

Rohstoffe

φυσικό καουτσούκ

natürlicher Kautschuk

Δύο όψεις, δύο αποδόσεις. Πιο ελαστικό από τη μία,

ελαστικός κοκοφοίνικας

elastische Kokosnussfasern

λιγότερο από την άλλη. Λόγω του μικρού πάχους

αλογότριχα

Rosshaar

του είναι επαρκές για ελαφριά σώματα, παιδικά, ή

φύκια

Algen

γυναικεία.

μαλλί

Wolle

βαμβάκι

Baumwotle

Two sides, two performances： the one is more
elastic than the other. A thin mattress appropriate
for the lighter bodies of children and adults of

Materials

smaller build.

natural rubber
elasticated coco fibre

Zwei Seiten, zwei Leistungsgrade： Die eine Seite

horse hair

ist elastischer als die andere. Eine dünne Matratze

seaweed

hervorragend geeignet für leichte Körper, wie z.B.

wool

von Kindern.

cotton

ύψος / height / Höhe：
± 14 cm

Όσο πρέπει ελαστικό, υποδειγματικά υγιεινό,
διάφανο, ελαφρύ, εύχρηστο.
Δύο καλύμματα, αφαιρούμενα και πλενόμενα.
Πολύ καλύτερο απ’ ο, τι χρειάζεται ένα μόνο παιδί,
θα το κρατήσετε για το επόμενο.
Υλικά

Rohstoffe

With just the right degree of elasticity,

φυσικό καουτσούκ

natürlicher Kautschuk

exceptionally hygienic, light and easy to use. Two

ελαστικός κοκοφοίνικας

elastische Kokosnussfasern

covers, removable and washable.

μαλλί

Wolle

So much more than just one child needs, so that

βαμβάκι

Baumwolle

you can keep it for the next one.
Sie hat den richtigen Elastizitatsgrad, ist

Materials

auRergewöhnlich hygiënisch, leicht und einfach

natural rubber

zu handhaben. Zwei Bezüge zum abnehmen und

elasticated coco fibre

waschen. Sie bietet so viel mehr als nur für ein

wool

ύψος / height / Höhe

Kind, geben Sie sie ans nachste weiter.

cotton

±8 cm

S · mattressei
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 best is the enemy of the good. The mattress

Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine

supports the heavy parts of the body, the top-

Matratze unterstützt die schweren Körperteile,

mattress the lighter ones. Natural, metal-free,

die Topmatratze die leichteren. Natürüch,

elastic, lightweight, noiseless. Cotton cover.

metallfrei, elastisch, gerauschlos. BaumwoUbezug.

Additional elasticity, supplementary protection and

Mehr Elastizitat, zusatzliche Unterstützung

increase of the height of the mattress or the bed-

und Aufstockung der Höhe der Matratze

mattress.

oder Bettmatratze. Topmatratzen gibt es in

In addition to the standard dimensions, top-

StandardgröHen, wobei wir auch MaHe nach Wunsch

mattresses can be custom-made to your needs.

produzieren.

coco-mat 57

Συμπαγές καουτσούκ. Κάλυμμα διπλό, Βαμβακερό,
με μάλλινη βάτα. Αποσπώμενο, μέσω φερμουάρ, και
ηλενόμενο. Συμπαγής, ομοιογενής υποστήριξη.
Natural rubber. Double cover, made of cotton
with woollen padding. The external cover can be
removed and washed. Compact and even support.
Natürlicher Kautschuk. Zwei wattierte Bezüge aus

Materials

Baumwolle. Der auRere Bezug kann abgenommen

natural rubber

und gewaschen werden. Gute und gleichmaRige

wool

Unterstützung.

cotton

m

3·2

p-mattress
magnolia

Νιφάδες φυσικού καουτσούκ, καταμερισμένες
ισόποσα, σε αυτόνομα διαμερίσματα. Γέμιση και
κατανομή ελεγχόμενες, μέσω φερμουάρ.
Natural rubber flakes, distributed equally in

Υλικά

Rohstoffe

independent compartments. Thanks to the zipper

φυσικό καουτσούκ

natürlicher Kautschuk

you can adjust the quantity and the distribution of

μαλλί

Wolle

the filling.

βαμβάκι

Baumwolle

Natürliche Kautschukflocken, gleichmaHig in

Materials

unabhangige Fâcher verteilt. Die Menge der

natural rubber

Füllung und Verteilung des Materials kann dank

wool

ύψος / height / Höhe：

des ReiHverschlusses reguliert werden.

cotton

± 6 cm

■■k

topper
kyriaki
Το ανώστρωμα των ανωστρωμάτων. Πούπουλο και
φτερά 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 for the top-mattresses. Goose
down and feathers. Distributed evenly into
independent compartments. Cotton cover, woven
closely to prevent piercing by the feathers. Very
light, easy to use, it offers full support down to the
Υλικά

Rohstoffe

πούπουλο (50%)

Gansedaunen (50%)

Die Topmatratze der Topmatratzen. Gansedaunen

φτερά (50%)

Gansefedern (50%)

und -federn. GleichmaBig in unabhangigen

βαμβάκι

Baumwolle

fingertips.

Fachern verteilt. Baumwollbezug, so dicht
gewebt, dass das Heraustreten der Gansedaunen

Materials

verhindert wird. Sehr leicht, einfach zu benutzen,

goose down (50%)

bietet sie volle Unterstützung ... bis hin zu unseren

goose feathers (50%)

ύψος / height / Höhe：

Fingerspitzen.

cotton

士 9 cm

πρώτες ύλες / raw materials / Rohstoffe
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ideal for people who suffer from rheumatism

** ideal for people with neck and back problems

***0EK0-TEX certified

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 in a gentle zephyr inspired
the manufacture of the best bed in the world.
Seaweed is used to make sushi, and the cactus
provides energy giving juices. The Triton bed is as
pure as the deep blue sea and as untouched as the
infinite desert.
Das Rauschen der Algen durch den angenehmen
Wind des Zephirs gab uns die Inspiration für das
beste Bett der Welt. Sushi beinhaltet Algen, Kaktus
dient als Grundlage für Safte. Unser Triton Bett ist
so pur wie das dunkelblaue Meer und unberührt
wie die grenzenlose Wüste.

Υλικά

Rohstoffe

Υλικά

φυσικό καουτσούκ

natürlicher Kautschuk

ξύλο [ergo-base)

Holz (ergo-base)

ελαστικός κοκοφοίνικας

elastische Kokosnussfasern

φυσικό καουτσούκ

natürlicher Kautschuk

φύκια

Algen

ελαστικός κοκοφοίνικας

elastische Kokosnussfasern

κάκτος

Kaktusfasern

φύκια

Algen

μαλλί

WoLle

κάκτος

Kaktusfasern

βαμβάκι

Baumwolle

μαλλί

Wolle

Βαμβάκι

Baumwolle

Rohstoffe

Materials
natural rubber

Materials

elasticated coco fibre

wood (ergo-base)

seaweed

natural rubber

cactus

elasticated coco fibre

wool

ύψος / height / Höhe：

cotton

± 25 cm

—「ess proteas

seaweed
cactus

ύψος / height / Höhe：

wool

±39 cm (χωρίς πόδια, excl.

cotton

legs, ohne Beine)

bed-mattress triton

Χρειαστήκαμε σχεδόν δύο χρόνια για να
τελειοποιήσουμε το πρωτοποριακό, σε
υφή και αντοχή, ύφασμα, για το κρεβάτι
Τρίτων. Η πλήρως αποσυντιθέμενη
σύστασή του ήταν και εδώ ο Βασικός
οικολογικός γνώμονός μας.

We have spent almost two years
perfecting the outmost innovative
knitted fabric for our Triton bed. A
completely biodegradable and smooth
eco-approach.

Fast zwei Jahre haben wir gebraucht,
um diesen einzigartigen Stoff für
unser Triton Bett zu perfektionieren.
100% biologisch abbaubar - ein
wirkücher Ökostandard.

knit

innovative fabrics

pillows
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 ελασηκό είναι το στρώμα, τόσο λιγότερο μαξιλάρι
χρειαζόμαστε.
Natural, elastic, fluffy, adjustable.
Filled with natural rubber flakes and/or goose
down. Cotton cover, with a zipper so you can modify
the quantity of filling.
The choice of the pillow depends on the mattress：
the more elastic the mattress, the thinner the
pillow.
Natürlich, elastisch, leicht und locker, anpassbar.
Gefüllt mit natürlichen Kautschukflocken und/
oder Gënsedaunen. 100% Baumwollbezug mit
verstecktem ReiRverschluss, um die Füllmenge
regulieren zu können. Die Wahl des Kissen hangt
von der Matratze ab: je elastischer die Matratze,
desto dünner das Kissen.

j

Νιφάδες φυσικού καουτσούκ, καταμερισμένες σε έξι
αυτόνομα διαμερίσματα. Δύο φερμουάρ επιτρέπουν τον
έλεγχο της γέμισης κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά.
Τα τρία, ομοδιάστατα, διαμερίσματα υποστηρίζουν
το κεψάλι. Ο κύλινδρος ευθύνεται για τον αυχένα.
Προσαρμόζεται σύμφωνα με τις σωματικές ανάγκες και
την κατάσταση του στρώματος.

Νιφάδες φυσικού καουτσούκ και πούπουλο χήνας,
καταμερισμένα σε έξι αυτόνομα διαμερίσματα. 0
κύλινδρος περιέχει καουτσούκ και ευθύνεται για τον
αυχένα. Η γέμιση του κυλίνδρου ρυθμίζεται.Τα τρία,
ομοδιάστατα διαμερίσματα περιέχουν πούπουλο και
υποστηρίζουν το κεφάλι. Κάλυμμα βαμβακερό, μη
διαπερατής από το πούπουλο πλέξης.

Filled with natural rubber flakes, distributed into
six, independent compartments. Zippers enable the
removal of the filling of each compartment. The three,
equal-sized compartments support the head. The
cylinder supports the neck. Fully customisable to
cater for different body types and the type of mattress.

Natural rubber flakes and goose down, separated into
six, independent compartments. The neck roll contains
natural rubber and provides support to the neck. The
filling is adjustable depending on the body type and the
degree of elasticity of the mattress.
The three, same-sized compartments contain goose
down and support the head. The cover is made of
cotton, which is densely woven as to prevent piercing by
the goose down feathers.

Gefüllt mit natürlichen Kautschukflocken
(NackenrolLe), geteilt in sechs unabhangige Fâcher.
Versteckte ReiGverschlüsse ermöglichen, die
Füllmenge zu regulieren. Die drei gleichgroHen
Fâcher unterstützen den Kopf. Die Rolle unterstützt
den Nacken. Vollkommene Anpassung an Körper und
Matratzenart.

Gefüllt mit natürlichen Kautschukflocken und
Gansedaunen, in sechs unabhangigen Fachern.
Ein ReiRverschluss ermöglicht, die Füllmenge der
Nackenrolle zu regulieren. Die drei gleichgroRen
Fâcher unterstützen den Kopf. Der Bezug besteht aus
sehr dicht gewebter 100%iger BaumwoUe, so dass das
Heraustreten von Gansedaunen verhindert wird.

Φτερά χήνας (85%) και πούπουλο χήνας (15%).
Τρία διαμερίσματα, ομοδιάστατα και αυτόνομα
υποστηρίζουν το κεφάλι. Ο κύλινδρος, τον αυχένα.
Κάλυμμα βαμβακερό, μη διαπερατής από το
πούπουλο πλέξης. Μαξιλάρι πολύ μαλακό, ιδανικό
για βραχύσωμους ανθρώπους (παιδιά, γυναίκες) ή
μεγαλόσωμους που αγαπούν το ... χουςούρι.
Goose feathers (85%) and down (15%).Three
autonomous compartments of equal size support
the head. The cylinder supports the neck. 100%
cotton cover. A very soft pillow ideally suited for
children and adults of smaller build, and those who
love... snuggling in bed.
Gansefedern (85%) und Gansedaunen (15%). Drei
gleichgroñe, unabhëngige Fâcher unterstützen
den Kopf. Die Rolle unterstützt den Nacken. 100%
Baumwollbezug. Ein sehr weiches Kissen, ideal
für zierliche Menschen (Frauen, Kinder) und
diejenigen, die gerne ... kuscheln.

Το ίδιο μαξιλάρι, σε σχέδιο, δομή και διαστάσεις, με
το ΣΙΘΩΝ I. Εκτός, όμως, από τις νιφάδες φυσικού
καουτσούκ περιέχει αποξηραμένη φυσική λεβάντα.
Η μυρωδιά που αναδίδει επιδρά αγχολυτικά και
χαλαρωτικά.
The same pillow - in design, dimensions and filling
-as SITHON I. In addition to the natural rubber
flakes, it contains natural dried lavender, an
ancient herb that relaxes and soothes those who
have difficulties sleeping.
Das gleiche Kissen - in Design, GröRe und
FüUmenge - wie SITHON I. Erganzend zu den
natürlichen Kautschukflocken enthalt dieses
Kissen auch noch Lavendel. Lavendel, der schon
in der Antike eine heilige PfLanze war, entspannt
und beruhigt diejenigen, die Schwierigkeiten beim
Einschlafen haben.

i
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Πούπουλο χήνας (90%) και φτερά χήνας (10%).
Κάλυμμα βαμβακερό, μη διαπερατής από το
πούπουλο πλέξης. Πολύ μαλακό και αφράτο. Ιδανικό
για βραχύσωμους χρήστες (παιδιά, γυναίκες) ή και
για μεγαλόσωμους που δεν έχουν ανάγκη ιδιαίτερης
αυχενικής φροντίδας.
Goose down (90%) and feathers (10%). Cotton
cover, closely woven to prevent piercing by the
feathers. Very soft and fluffy. Ideal for children and
adults of lighter build) or for people of average size
as long as they do not suffer from neck problems.
Gansedaunen (90%) und Gansefedern (10%).
Der Bezug besteht aus festgewebter 100%iger
Baumwolle, so dass das Heraustreten von
Gansedaunen verhindert wird. Ein sehr weiches
Kissen, ideal fürzierliche Menschen (Frauen,
Kinder) a Is auch für Menschen, die keine
Nackenbeschwerden haben.

Εκλεκτό πούπουλο χήνας (90%) και φτερά χήνας
(10%). Τρία διαμερίσματα, ομοδιάστατα και αυτόνομα
υποστηρίζουν το κεφάλι. Ο κύλινδρος, τον αυχένα.
Κάλυμμα βαμβακερό, μη διαπερατής από το πούπουλο
πλέξης. Πολύ μαλακό και αφράτο. Ιδανικό για
βραχύσωμους ανθρώπους (παιδιά, γυναίκες) ή και
για μεγαλόοωμους που δεν έχουν ανάγκη ιδιαίτερης
αυχενικής φροντίδας.
The most exquisite combination of goose down (90%)
and feathers (10%).Three independent compartments
of equal dimensions provide support to the head； the
neck roll supports the neck. Cotton cover, closely
woven to prevent piercing by the feathers. Very soft
and fluffy.
Das exklusivste Gansedaunen-Kissen [90%
Gansedaunen, 10% Gansefedern). Drei gleichgrofie,
unabhangige Fâcher unterstützen den Kopt. Die Rolle
unterstützt den Nacken. 100% Baumwollbezug, so
dicht gewoben, dass keine Gansedaune den Schlaf
storen kann. Sehr weich und leicht.

\
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Νιφάδες φυσικού καουτσούκ. Η ραφή στη μέση
χαμηλώνει το ύψος του και δημιουργεί μια εστία
υποδοχής για το κεφάλι μας. Το φερμουάρ επιτρέπει
την κατά Βούληση ρύθμιση της ποσότητας του
περιεχομένου.

Νιφάδες φυσικού καουτσούκ. Ένα επίθεμα από
πούπουλο σχηματίζει στη μέση τού μαξιλαριού
μαλακή και κοίλη εστία υποδοχής για το κεφάλι μας.
Το φερμουάρ επιτρέπει την κατά βούληση ρύθμιση
της ποσότητας του περιεχομένου.

Natural rubber flakes. The seam in the middle of
the pillow reduces its height and creates a place
for the head. The zipper enables the modification of
the quantity of the filling.

Natural rubber flakes. Six small rolls containing
goose down create a nest for the head in the center
of the pillow. The zipper makes it possible to
remove filling so you can adjust the pillow to your
needs.

Natürüche Kautschukflocken. Die Naht in der Mitte
des Kissens reduziert die Höhe, um dem Kopf ein
Nest zu bieten. Der versteckte ReiRverschluss
ermoglicht es, die Füllmenge zu regulieren. Ideal
für Menschen mit breiten Schultern.

Natürüche Kautschukflocken. Sechs kleine
langliche Streifen in der Mitte des Kissens, die
Gansedaunen beinhalten, bilden ein Nest für
den Kopf. Der versteckte Reinverschluss macht
es möglich, die Füllmenge des Kautschuks zu
regulieren. Ideal für Rückenschlafer.
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Πούπουλο χήνας [90%) και φτερά χήνας (10%).
Κάλυμμα Βαμβακερό, μη διαπερατής από το
πούπουλο ύφανσης. Δυο ραφές στη μέση συγκρατούν
το περιεχόμενο. Πολύ μαλακό και αφράτο.
Διάσταση： 30 χ 50 εκ.
Goose down (90%) and feathers (10%). 100% cotton
cover, densely woven to prevent piercing by the
goose down. Two seams in the middle of the pillow
keep the filling in place. Very soft and fluffy.
Size： 30 χ 50 cm
Gansedaunen (90%) und Gansefedern (10%).
Der Bezug besteht aus dicht gewebter 100%iger
Baumwolle, so dass das Heraustreten von
Gansedaunen verhindert wird. Zwei Nahte in der
Mitte des Kissens halten die Füllung an Ort und
Stelle. Sehr weich und leicht.
Grofie： 30 χ 50 cm

ανοιχτά στις αλλαγές / open to change / often für Veranderungen
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Γεμισμένα με πούπουλο (90% ή 30%) και φτερά
(10% ή 70%) ή 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.
Filled with goose down (90%「esp. 30%) and
feathers (10%「esp. 70%) or pure wool. Pre-washed,
sterilised. Light, easy to air. Cotton cover, woven
tightly so that it cannot be pierced by the goose
down. Seams hold the filling in place. Washable.
Gefüllt mit Gansedaunen (90% bzw. 30%) und
-federn (10% bzw, 70%) Oder reiner Baumwolle.
Gewaschen und sterilisiert. Leicht und einfach
zu lüften. Mit einem BaumwoUbezug, der so test
gewebt ist, dass keine Gënsedaune hindurch
kommen kann. Die Trennnahte halten die
Daunenfüllung an ihrem Platz. Waschmaschinen
geeignet.
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try out
on vacation with

What’s more important for your health? A good car
or an excellent bed? If you can test drive a car, why
not “test sleep" a bed? It only seemed logical to us,
so we furnished a wide network of fine hotels, in
some of Europe’s most beautiful cities, with COCO
MAT products for you to try. It’s a difficult thing to

COCO-MAT

choose a bed, we know. The average person spends
one third of his life on a bed, and the decision to
buy a mattress should not be taken lightly. So just

To κρεβάτι και το στρώμα είναι σαν τα παπούτσια. Δεν

pick a hotel, ask us for vouchers and pack your

μπορείς να τα αγοράσεις αν δεν τα δοκιμάσεις. Ενώ

bags. Enjoy your holiday- just promise us you’U

όμως, ένα δυο λεπτά Βάδισης σε λίγα τετραγωνικά

think about the bed too!

μέτρα, αρκούν για να επιλέξεις τα παπούτσια που
σου «πηγαίνουν», με το κρεβάτι και το στρώμα τα

Was ¡st wichtiger für Ihre Gesundheit： ein gutes

πράγματα δυσκολεύουν. Ακόμα κι ένας οκτάωρος

Auto oder ein besseres Bett? Wenn man ein Auto

ύπνος δεν επαρκεί πάντοτε για μια σίγουρη απόφαση.

test-fahren kann, warum sollte man ein Bett

Η σύλληψη και η εφαρμογή τού προγράμματος δοκιμής

nicht test-schlafen können? 1st doch logisch!

των βασικών προϊόντων μας είναι εύλογο επακόλουθο

Deswegen geben wir unseren Kunden die

αυτού του απλούστατου σκεπτικού. Σύμφωνα με αυτό,

Mögüchkeit, in einem der Hotels, die mit COCO·

μερικά από τα πιο ξεχωριστά ξενοδοχεία, σε μερικές

MAT-Betten ausgestattet sind, ein Wochenende

από τις πιο όμορφες πόλεις τής Ευρώπης εξοπλισμένα

zu verbringen. Wir wissen, wie schwierig es ist,

με προϊόντα COCO-ΜΑΤ, ανοίγουν τα δωμάτιά τους και

das richtige Bett zu wahlen, und da man fast ein

στρώνουν τα κρεβάτια τους για sleep test. Εσείς, δεν

Drittel seines Lebens im Bett verbringt, solLte

έχετε παρά να επιλέξετε το ξενοδοχείο που σας αρέσει

diese Entscheidung nicht auf die Leichte Schutter

και να ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας. Το ωφέλψο γίνεται

genommen werden. Also, suchen Sie sich ein Hotel

ευκολότερη υπόθεση όταν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα

aus und packen Sie Ihre Sachen ... ab geht’s ins

είναι τόσο τερπνή.

COCO-ΜΑΤ Wochenende. Viel Spañ!

coco-mat 83

κεφαλάρι/head boa rd/Kopftei I
Avgi
Αυγή κεφαλάρι
Avgi headboard
Avgi Kopfteil
w70-130 xh 100/110

επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unserer Textilkollektion aus

κεφαλάρι/headboard/Kopfteil
Διοτίμα Diotima
Καλλιρρόη Kalliroi
Ήρα Ira

w 70-130 xh 100/110
w 170/200/220/240 xh 140
w 70 - 200 X h 90

επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unserer Textilkollektion aus

Ermioni I

Erato

κεφαλάρι/headboard/Kopfteil
w 300 X d 5 X h 140
Ermioni I Ερμιόνη I
w 300 X d 5 X h 140
Ermioni II Ερμιόνη II
w 200/220/240 x d 6 x h 140
Ερατώ Erato
(Xanthippi p. 120, Avgi p. 82)

“Once in green time a flower
fell in love with the sun”

H COCO-MAT, προΜκάλεσε τον διακεκριμένο Ολλανδό σχεδιαστή Edward
van Vliet να σχεδιάσει ορισμένα έπιπλα για μια καινούργια συλλογή. Ιδού τι
μας είπε γι αυτήν τη συνεργασία：
Ποιο ήταν το σημείο αφετηρίας της σύμπραξης? Ήταν η ανάγκη για νέα
έπιπλα, μαζικής παραγωγής, αλλά και για ολοκληρωμένες προτάσεις
ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Δηλαδή, εκτός από τα κρεβάτια, έπρεπε
να καταπιαστώ και με τα υπόλοιπα είδη των επίπλων. Αυτό ακριΒώς και
έγινε： Ετοίμασα κάποιες σειρές, οι οποίες ταιριάζουν το ίδιο σε σπίτια και
ξενοδοχεία. 0 καινοτόμος χαρακτήρας τους απ* τη μια και το να φαίνονται
και να είναι λογικές προεκτάσεις των ήδη υπαρχόντων επίπλων, απ’ την
άλλη, ήταν οι δύο προϋποθέσεις που τέθηκαν στην αρχή τής προσπάθειας
μου. Φυσικά, όλα έπρεπε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν σύμφωνα
με τους Βασικούς όρους της φιλοσοφίας τής εταιρείας, δηλαδή τη χρήση
φυσικών πρώτων υλών και την αειφορία.
Πως προτιμάτε να κοιμάστε εσείς? Κοιμάστε πολλές ή λίγες ώρες? Αγαπώ
την ευρυχωρία και το φως - προτιμώ να περιβάλλομαι από θησαυρούς
τέχνης που φέρνω από μακρινά ταξίδια. Μισώ τις σκούρες κουρτίνες, γιατί
μ’ αρέσει να ξυπνάω με το φώς του ήλιου. Κοιμάμαι πολλές ώρες, σίγουρα
όμως περισσότερες από τότε που απόκτησα το δικό μου κρεβάτι COCO
MAT.
Τι σημαίνει αειφορία και φυσικά υλικά για εσάς? Η αειφορία είναι όρος
και προϋπόθεση για καλύτερη ζωή σε έναν καλύτερο κόσμο. Συχνά
επισκέπτομαι τους βοτανικούς κήπους του Άμστερνταμ, επειδή απολαμβάνω
τα φυτά, το πράσινο και τη γαλήνη που τα περιβάλλει. Η αειφορία μπορεί να
μεταφραστεί ποικιλοτρόπως, και η χρήση φυσικών υλικών είναι ένας από
αυτούς.
Το γεγονός ότι όλα πρέπει να είναι φτιαγμένα από φυσικά υλικά αποτελεί
σχεδιαστική πρόκληση για εσάς ή όχι? Αναμφίβολα είναι ένας περιορισμός,
αλλά όχι τόσο δύσκολος για να δουλέψει κανείς με αυτόν. Η χρήση
συγκεκριμένων υλικών επηρεάζει το τελικό σχήμα, αλλά επειδή μου
αρέσει να βρίσκω λύσεις, δεν το αντιμετώπισα σαν περιορισμό ή δυσκολία.
Πασχίζω πάντοτε να δίνω στα σχέδιά μου την αίσθηση της απουσίας του
χρόνου, έτσι ώστε να είναι διαχρονικά.
Πώς θα περιγράφατε το τελικό αποτέλεσμα? Σχέδια που ταιριάζουν σε όλα
τα στιλ, συνδυασμένα με διαχρονική κομψότητα. Έπιπλα που φαίνονται
άνετα και το αποδεικνύουν.
>> What was the starting point? There was a need for new consumer
furniture, but also complete hotel furniture concepts - this means
bed, sofa and all sorts of smaller pieces. I designed a few collections
suitable for both the home as well as hotels. My starting point was that
the collections should be innovative, but also a logical extension of the
existing collection. Naturally all producible according to the company’s
philosophy of sustainable production and materials.
How do you prefer to sleep yourself? Are you a long or short sleeper?l
love space and light preferably surrounded by art treasures from far
away travels. No dark curtains, but waking up with the sun. I am a long
sleeper and definitely more so since I got a COCO-MAT bed.

What does sustainability and natural materials mean to you? I believe
sustainability is of huge importance. I regularly visit the botanical gardens
in Amsterdam, because I really enjoy all the plants and green in that
serene surrounding. I believe that sustainability can be translated in many
ways, and the use of natural materials is one of them.
The fact that it all has to be natural, does that make it more of a design
challenge - or to the contrary? It doesn’t make the designing more
difficult, it is a boundary condition but one that is easy to work with. The
use of certain materials contributes to the final shape, but as I like to think
in solutions, I don’t experience it as a restriction or as an inconvenience. I
always strive to give designs a timeless feel, so that they last a long time
How would you describe the end result? Pieces of furniture that are
obviously comfortable and show it. Universal basic designs combined with
everlasting elegance.
>> Wie hat alies angefangen? Es hat angefangen mit dem Bediirfnis nach
Erneuerung, nicht nurfürdie EinzelhandelskoUektion, sondern auch für
komplette Hotelzimmerkonzepte, die aufier dem Bett auch Möbel wie
Sofas, Frisiertische und vieles mehr brauchen. Also habe ich ein paar
Kollektionen entworfen, die sowohl für den privaten Haushalt als auch für
Hotels geeignet sind. Die Kollektionen sollten nicht nur innovativ, sondern
auch eine Weiterentwicklung der bestehenden Produktpalette sein.
Und natürlich musste alles gemaH der Unternehmensphilosophie der
umweltvertraglichen Produktion und nur mit Einsatz natürücher Rohstoffe
produzierbarsein.
Wie schlafst Du am liebsten? Bist Du ein Langschlëfer? Ich liebe Raum
und Licht - am liebsten umgeben von Kunstschâtzen aus fernen Lândern.
Keine dunklen Vorhange, um mit der Sonne aufzuwachen. Ich bin auf
jeden Fall ein Langschlafer und noch mehr, seitdem ich ein COCO-MATBett habe.
Was bedeutet sustainability und natürliche Materialien für Dich?
Sustainability (Nachhaltigkeit) ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich in
Amsterdam bin, besuche ich sehr oft den Botanischen Garten, weil ich das
Grün, die Pflanzen und die entspannte Atmosphère geniefie. Ich glaube,
dass sustainability auf viele Arten in die Praxis umgesetzt werden kann,
die Nutzung natürlicher Rohstoffe ist eine davon.
1st die Bedingung des „Natürlichen** ehereine Beschrënkung oder
eher eine motivierende Herausforderung, wenn es um das Design
geht? Es macht das Design auf jeden Fall nicht schwieriger, es ist
eine Vorraussetzung, mit der es sich leicht arbeiten lasst. Die Nutzung
bestimmter Materialien beeinftusst die endgültige Gestalt sehr, aber da
ich lieber in Lösungen denke, sehe ich dies nicht als eine Einschrankung
oder Schwierigkeit. Ich versuche immer, meinen Entwürfen eine
Dimension des Zeitlosen zu geben, so dass sie lange erhalten bleiben.
Wie würdest Du das Ergebnis beschreiben? Möbelstücke, die bequem sind
und auch so aussehen. Universelles einfaches Design unverganglicher
Eleganz.

interview with Dutch designer
Edward van Vliet

Zefyros
Ζέφυρος day bed
Zefyros day bed
Zefyros Ruhebett
240x125x32
οξιά/beech/Buche

επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoffaus unsererTextilkollektion aus

Zefyros

Zefyros
Ζέφυρος δίσκος
Zefyros tray
Zefyros Tablett
60 x 40 x 20
οξιά ή δρυς/beech or oak/Buche oder Eiche

επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoffaus unsererTextilkollektion aus

Ζέφυρος σκαμπό
Zefyros stool
Zefyros Hoeker
0 45 x 42

Αίγλη καρέκλα
Aigli chair
Aigli Stuhl
46 X 44 X 85
δρυς/oak/Eiche

Anna
Awa τραπέζι
Anna table
Anna Tisch

Petra
Πέτρα πάγκος
Petra bench
Petra Bank

220x110x75,5
δρυς/oak/Eiche

220x33x45,5
δρυς/oak/Eiche

cocö-mat 99

Andromeda
Ανδρομέδα κομοδίνο
Andromeda bedside table
Andromeda Nachttisch
60x45x50
δρυς/oak/Eiche

επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wëhlen Sie einen Stoff aus unserer Textilkollektion aus

μία επιλογή υφασμάτων από τις σειρές υφασμάτων μας/a selection from our wide fabric collection/eine Auswahl aus unserer Textilkollektion coco-mat
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Andromeda
Ανδρομέδα καναπές 3 θέσεων
Andromeda 3-seat sofa
Andromeda 3er Sofa
223 X 83x73

επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unsererTextilkollektion aus

BH

Andromeda
Ανδρομέδα σκαμπό & τραπέζι
\ndromeda footstool & table
\ndromeda Hoeker & Beistelltisch
)0x60x11 /38x60x21,5
5puç/oak/Eiche

επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unsererTextilkollektion aus

Ανδρομέδα πολυθρόνα & τραπέζι
Andromeda armchair & table
Andromeda Sessel & Beistelltisch
60x73x78/38x60x21,5
δρυς/oak/Eiche

Andromeda
Ανδρομέδα κουτί
Andromeda box
Andromeda Kasten
60 X 60 X 16

Andromeda
Ανδρομέδα καναπές 2 θέσεων
Andromeda 2-seat sofa
Andromeda 2er Sofa
160x83x73

επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unsererTextilkollektion aus

Andromeda II
κεφαλάρι/headboard/Kopfteil
w 310/330/350 χ d 14 χ h 86/96
ποδαρικό (npoaipCTiKÓ)/footboard (optional)/ FuBbteil (aufWunsch)
w 180/200/220 x d 14 x h 66/76

επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unsererTextilkollektion aus

Ανδρομέδα II κρεβάτι
Andromeda II bed
Andromeda II Bett

Myrsini
καναπές 3 θέσεων/3-seat sofa/3er Sofa
σκαμπό/footstool/Hocker
πολυθρόνα/armchair/Sessel
γωνία καναπέ/corner piece/Sofaecke

205x85x72
80 X 80 X 47
85 X 85 X 72
85x85x72

επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unsererTextilkollektion aus
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Mariza
Μαρίζα πολυθρόνα
Mariza armchair
Mariza Sessel
70x72x85

114 coco-mat

Agamemnon ll|
επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unserer Textilkollektion aus

I 40x40x138
II 40x40x180
11140x40x222

Αγαμέμνων βιβλιοθήκη
Agamemnon bookcase
Agamemnon Regal
δρυς/oak/Eiche

I o ka st i 丨 & Il
|οκάστη σκαμπό
lokasti stool
lokasti Hoeker
I 36x36x40
II 36x36x75
δρυς/oak/Eiche

Πως ξεκίνησες και πως έφτασες ως εδώ? Έρχομαι από μια
οικογένεια που κατασκευάζει έπιπλα, οπότε ουσιαστικά μεγάλωσα
σε εργοστασιακούς χώρους με μάστορες, εργαλεία, μηχανήματα
και έντονη τη μυρουδιά του ξύλου. Έχοντας - όπως έλεγαν —
«καλλιτεχνική φύση», αποφάσισα τελειώνοντας το σχολείο να
ασχοληθώ με το σχέδιο. Σπουδές έκανα στην Ιταλία, στο Μιλάνο,
γύρω από την αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και το βιομηχανικό
σχέδιο. Ήδη από φοιτητής είχα διάφορες συνεργασίες με άλλους
αρχιτέκτονες και σχεδιαστές, συστήνοντας μελετητικές ομάδες
για το σχεδίασμά χώρων, αντικειμένων, κλπ. Πριν επιστρέφω
στην Ελλάδα, σαν «νέος» σχεδιαστής εργάστηκα στο Μιλάνο,
στη Βαρκελώνη και στο Παρίσι. Τα τελευταία 12 χρόνια έχουμε
κάνει με το Σταύρο Παπαγιάννη το Stage Office Design, ένα
μελετητικό γραφείο που καταπιάνεται με σχεδιασμό εσωτερικών
χώρων, αντικειμένων, σχεδιασμό εκθέσεων και γενικότερα με την
εφαρμοσμένη εικόνα.
Τι ήταν αυτό που σου κέντρισε το ενδιαφέρον από την C0C0-MAT?
Στην COCO-ΜΑΤ μου έκανε εντύπωση από την αρχή της πορείας
της, η φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίζει την κατασκευαστική και
σχεδιαστική της δομή, ότι κατάφερε αυτό να το οργανώσει και να
το προωθήσει στο αγοραστικό κοινό με επιτυχία, έχοντας μάλιστα
ανταγωνιστές ανεπηρέαστους από τέτοιες ευαισθησίες.
Η COCO-ΜΑΤ παράγει προϊόντα τα οποία αποτελούνται αποκλειστικά
από φυσικά υλικά. Ήταν αυτό πρόκληση για σένα?
Η χρήση φυσικών υλικών και μάλιστα στην πιο πρωτογενή τους
μορφή είναι σίγουρα κάτι που ιντριγκάρει κάθε σχεδιαστή.
Υλικά που γερνούν όμορφα στο χρόνο αποκτώντας μια πατίνα
με σχεδόν εικαστικό ενδιαφέρον. Η κίνηση που έχουν τα νερά
του ξύλου, η αδρή επιφάνεια ενός λινού υφάσματος, έχουν από
μόνα τους έναν έντονο χαρακτήρα. Ένα λεπτό στοιχείο σεβασμού
προς το υλικό, που όχι απλώς δεν προδίδει το αντικείμενο, αλλά
αντιθέτως το ωριμάζει. Είναι λοιπόν στο χέρι του δημιουργού πώς θα
επεξεργαστεί αυτόν το χαρακτήρα, δίνοντας του μια άλλη διάσταση
με τη φόρμα. Είναι πρόκληση.
>> What was it like starting out, and how did you get to where
you are today? I come from a family of furniture manufacturers,
spending my childhood in a factory with craftsmen, machinery,
tools and the pungent smell of wood. Having a more "artistic”
nature, as they kept telling me, I decided to study design. I went
to Milan where I studied interior and industrial design. While
still a student, I started working together with other architects
and designers, founding study groups for the design of houses,
products, etc. Before returning to Greece, as a "young·’ designer, I
worked a few years in Milan, Barcelona and Paris. For the last 12
years, my partner Stavros Papagiannis and I have been running
the Stage Design Office, which deals in general with the “applied"
image design of everything from interior spaces, to products and
exhibitions.

What attracted you to COCO-MAT? COCO-MAT impressed me right
from the beginning. Here came a company, whose products and
design were based on the philosophy of sustainability. The fact that
it managed to stay true to this philosophy and successfully promote
it to the market is a huge achievement, especially if you're faced
with a competition which doesn’t possess such “sensibilities".
COCO-MAT manufactures products exclusively out of natural
materials. Did this pose a challenge for you? The use of natural
materials in their original form is certainly something that intrigues
every designer. Materials which with age become more beautiful.
The movement of the woods grain, the rough surface of linen, these
are all materials with a strong character. It is in the desigrer's
hands to decide how to work this character, giving it another
dimension through its final form. It is necessary to respect the
material, in order not to betray the end product. It definitely is a
challenge.
>> Wie hat alles angefangen? Ich stamme aus einer Familie,
die Möbel hergestellt hat. Meine Kindheit habe ich in der Fabrik
verbracht, in der Gesellschaft von Handwerkern, Maschinen,
Werkzeug und dem kraftigen Geruch von Holz. Wegen meiner
„künstlerischen·· Ader, habe ich mich entschieden, Design zu
studieren. Also ging ich nach meinem Schulabschluss nach Italien,
nach Mailand, wo ich Inneneinrichtung und Industriedesign studiert
habe. Noch wëhrend meiner Studienzeit habe ich angefangen, mit
verschiedenen Architekten und Designern zusammenzuarbeiten.
Nach meinem Studienabschluss, habe ich ein paar Jahre in
Mailand, Barcelona und Paris gearbeitet. Seit zwölf Jahren führen
mein Partner Stavros Papagiannis und ich das Stage Design Office
Büro, welches sich mit einem breiten Spektrum des Designs
beschaftigt.
Was gefallt Dir an COCO-MAT? COCO-MAT hat mich von Anfang an
beeindruckt. Es ist ein Unternehmen, dessen Produkte und Stil von
einer sehr starken Philosophie geprëgt werden. COCO-MAT hat es
geschafft, dieser Philosophie treu zu bleiben und sie erfolgreich
an den Verbraucher weiterzugeben. Damit hat es sich in einem
schwierigen Markt behaupten kônnen, der von einer Konkurrenz
gepragt wird, die keinerlei solche ..Empfindlichkeiten·’ kennt.
COCO-MAT stellt Produkte her, die aus natürlichen Rohstoffen
bestehen. Wie ist es, damit zu arbeiten? Die Nutzung natürlicher
Materialien in ihrer ursprünglichen Form ist sicherlich eine
Herausforderung für jeden Designer. Materialien, die mit dem Alter
schoner werden, die Bewegung der Maserung des Holzes, die raue
Oberflache des Leinentuchs. Man muss das Material respektieren,
damit das Endprodukt diese schonen Charaktereigenschaften des
Rohstoffes beibehëlt. Es liegt an dem Designer, dies zu nutzen und
ihm durch die Form eine neue Dimension zu geben.

portrait
interview with Greek designer
Giorgos Kyriazis

Xanthippi
三ανθίππη κεφαλάρι
Xanthippi headboard
Xanthippi Kopfteil

■-

:.

Argo

Kanthippi
Εανθίππη σκαμπό
Lanthippi stool
(anthippi Hoeker
5 35x45
fpuç/oak/Eiche

Xanthippi
三ανθίτπτη σεκρετέρ
Xanthippi dressing table
Xanthippi Frisiertisch
140x48x75
δρυς/oak/Eiche

Argo
Αργώ σεκρετέρ
Argo dressing table
Argo Frisiertisch
135x48x75
δρυς/oak/Eiche

Kirki
Κίρκη τραπέζι
Kirki table
Kirki Tisch

160/200x90x77
δρυς/oak/Eiche

Diana I & II
Ηλιάνα καρέκλα
lliana chair
lliana Stuhl

46 X 44 X 86
δρυς με ύφασμα/oak with fabric/Eiche mit Stoffbezug

Theano
επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unsererTextilkollektion aus

καναπές 2 θέσεων/2-seat sofa/2er Sofa
καναπές 3 θέσεων/3-seat sofa/3er Sofa
σκαμπό/footstool/Hocker
丌ολυθρόνα/armchair/Sessel
πολυθρόνα (ένα MnpáTOo)/armchair (one arm)/Sessel (eine Armlehne)
πολυθρόνα (χωρίς pnpáioaí/armchair (without arms)/Sessel (ohne Armlehnen)
γωνία καναπέ/corner piece/Sofaecke

226 X 82 X 90
290 X 82 X 90
81 x81 x45
129x82x90
104x82x90
82 X 90 X 90
90 X 82 X 90
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Xanthippi I & Il
三ανθίππη κομοδίνο
Xanthippi bedside table
Xanthippi Nachttisch
I 0 30x50
11040x75
δρυς/oak/Eiche

Xanthippi III
三ανθίππη τραπεζάκι σαλονιού

δρυς/oak/Eiche

Xanthippi coffee table
Xanthippi Kaffeetisch
I 0 40 x 35
II 0 60 x 40
III 0 80 x 45

Colours of autumn leaves
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Dioni
Διώνη καναπές (χωρίς μπράτσα)
Dioni sofa (without arms)
Dioni Sofa (ohne Armlehnen)
160x80x70

επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unserer Textilkollektion aus
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Dioni
Διώνη καναπές (με μπράτσα)
Dioni sofa (with arms)
Dioni Sofa (mit Armlehnen)
170x80x70

Dioni
επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unsererTextilkollektion aus

Διώνη chaise longue
Dioni chaise longue
Dioni Chaise longue
88x 135x70

】38 COCO-mat

μια επιλογή υφασμάτων από τις σειρές υφασμάτων μας/a selection from our wide fabric collection/eine Auswahl aus unserer Textilkollektion

Dioni
επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unsererTextilkollektion aus

Διώνη πολυθρόνα
Dioni armchair
Dion! Sessel
70x80x82

Διώνη σκαμπό
Dioni footstool
Dioni Hoeker
70x70x47
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Phoenix
Φοίνιξ καρέκλα
Phoenix chair
Phoenix Stuhl
63 X 61 X 80
μπαμπού/ba mboo/Bam bu s

Phoenix
Φοίνιξ τραπέζι
Phoenix table
Phoenix Tisch
0130x73
μπαμπου/bamboo/Bambus

Phoenix
Φο(νιξ chaise longue
Phoenix chaise longue
Phoenix Liegestuhl
178x79x72
μπαμπού/bamboo/Bambus
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fried octopus
with red orange sauce
Χταπόδι τηγανιτό με κόκκινη
οάλτοα πορτοκαλιού
Υλικά για 4-6 άτομα
1 χταπόδι
3 ντομάτες κομμένες σε κύβους
1 κ.κ. πολτό ντομάτας
1 κ.κ. θυμάρι
αλάπ και πιπέρι
50 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
75 ml χυμό πορτοκαλιού
ξύσμα Vi πορτοκαλίΌύ

Πλένετε, καθαρίζετε και βράζετε

Fried Octopus with
red orange sauce

Gebratener Oktopus mit
roterOrangensauce

grated peel of 1/2 an orange

Zutaten für 4-6 Personen
1 Oktopus
3 Tomaten in kleine Würfel gehackt
1 Teelöffel Tomatenmark
1 Teelöffel Thymian
SaLz und Pfeffer
50 ml Olivenöl
75 ml Orangensaft
Abgeriebene Orangenschale einer 1/2
Orange

Wash, clean and cook the

Waschen und spülen Sie den

Ingredients for 4-6 people
1 octopus
3 tomatoes cut into cubes
1 teaspoon tomato paste
1 teaspoon thyme
salt and pepper
50 ml extra virgin olive oil
75 ml orange juice

καλά το χταπόδι σε μια κατσαρόλα,

octopus in a saucepan, with

Oktopus und kochen Sie ihn in einem

με νερό και αλάτι. Το σουρώνετε, το

water and salt. Strain it, cut it

Topf mit Wasser und Salz. Giessen

κόβετε σε κομμάτια και το τηγανίζετε

into small pieces and sauter it

Sie das Wasser weg, schneiden Sie

σε λίγο ελαιόλαδο ώσπου να ροδίσει.

with a little olive oil until evenly

ihn in kleine Stücke und frittieren

Ζεσταίνετε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε

browned. Heat the remaining

Sie ihn mit ein bisschen Olivenöl bis

μια κατσαρόλα και προσθέτετε τον

olive in another saucepan and

er gleichmassig braun ist. Erhitzen

πολτό τής ντομάτας. Σβήνετε με το χυμό

add the tomato paste. Gradually

Sie das übrige Olivenöl, und geben

του πορτοκαλιού, αλατοπιπερώνετε,

add the orange juice, salt and

Sie das Tomatenmark dazu. Löschen

προσθέτετε το θυμάρι, το ξύσμα και

pepper, thyme and the grated

Sie mit dem Orangensaft und fügen

σβήνετε τη φωτιά. Προσθέτετε τα

orange peel and turn off the

Sie Salz, Pfeffer, Thymian und die

κυβάκια ντομάτας και τα αφήνετε

heat. Add the tomato cubes and

abgeriebene Orangenschale hinzu.

στην κατσαρόλα ώστε να χυλώσουν

leave them simmering with the

Geben Sie die TomatenwürfeL dazu

οι ντομάτες με τη θερμότητα, χωρίς

sauce until they turn into puree.

und lassen Sie die Sauce vor sich

να ψηθούν. Περιχύνετε με τη σάλτσα

Place the octopus on a platter

hinkochen, bis die TomatenwürfeL zu

το ζεστό χταπόδι και το σερβίρετε

and serve it with the sauce.

einem Püree werden. Servieren Sie

αμέσως.

den Oktopus mit der Sauce.
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Alkistis II
Άλκηστις II κομοδίνο
Alkistis II bedside table
Alkistis II Nachttisch
50x50x66
οξιά/beech/Buche

Alkistis I
Αλκηστις I κομοδίνο
Alkistis I bedside table
Alkistis I Nachttisch
50x50x50
οξιά/beech/Buche

Alkistis
Άλκηστις κρεβάτι
Alkistis bed
Alkistis Bett
183/203/223x223x 214
οξιά/beech/Buche

Kolokithi
Κολοκύθι πουφ
Marrow pouf
Marrow Sitzkissen
επιλέξτε ύφασμα από τις σειρές υφασμάτων μας
choose from our wide fabric collection
wahlen Sie einen Stoff aus unserer Textilkollektion aus

0 80/100

158 coco-mat

Nirides
Νηρηίδες καναπές
Nirides sofa
Nirides Sofa
222 X 90 X 90 (mattress 200 x 80)
οξιά/beech/Buche

160 coco-mat

recipe for desert
Ψητά Σύκα

Roasted Figs

Geröstete Feigen

Συστατικά για 2 άτομα

Ingredients for 2 persons

Zutaten für 2 Personen

6 φρέσκα σύκα

6 fresh figs

6 frische Feigen

Ίι ποτήρι κόκκινο κρασί

1/2 glass of red wine

1/2 Glas Rotwein

Χυμός από 1 πορτοκάλι

juice of 1 orange

Saft 1 Orange
1 Esslöffel braunen Zucker

1 κουταλιά της σούπας καστανή

1 table spoon of brown sugar

ζάχαρη

1 table spoon of finely chopped

1 Esslöffel fein gehackte

1 κουταλιά της σούπας

walnuts

Wallnüsse

Οδηγίες Κόβετε σταυρωτά τα

Cut a cross in the figs and open

Öffnen Sie die Feigen mit einem

σύκα και τα ανοίγετε λιγάκι. Τα

them a little bit. Stew them in

kleinen Kreuzschnitt. Lassen

βράζετε σε μία κατσαρόλα για 1

a pan for a minute together

Sie sie zusammen mit dem

λεπτό μαζί με το κρασί, το χυμό

with the wine, orange juice and

Rotwein, braunen Zucker und

ψιλοκομμένα καρύδια

πορτοκαλιού και την καστανή

brown sugar. Place the figs in a

Orangensaft 1 Minute in einer

ζάχαρη. Τοποθετείτε τα σύκα

baking tin and bake them under

Pfanne dünsten. Legen Sie die

μέσα σε ένα ταψί και τα ψήνετε

the grill for 5-8 minutes. Serve

Feigen auf ein Backblech und

στην σχάρα για 5 με 8 λεπτά.

them hot and sprinkle them

grillen Sie sie für 5-8 Minuten.

Τα σερβίρετε ζεστά και τα

with the chopped walnuts.

πασπαλίζετε με τα ψιλοκομμένα
καρύδια.

Mit den Wallnüssen garnieren
und warm servieren.

Για μια ολοκληρωμένη
«σκηνογραφία» COCO-MAT
στο δωμάτιο σας, διαλέξτε
ανάμεσα από μία διαρκώς
ανανεούμενη ποικιλία λευκών
ειδών. Σεντόνια, παπλώματα και
ριχτάρια, κουρτίνες, πετσέτες
και μπουρνούζια, κουβέρτες,
κουνουπιέρες κ.α.

To complete the COCO-MAT
feel in your bedroom, choose
amongst a wide variety of bed
linen, duvets, blan-.kets and
throws, towels and bathrobes,
mosquito nets and curtains.

Damit das COCO-MAT-Gefühl
in Ihrem Schlafzimmer
vollstandig wird, wahlen Sie
aus unserer groRen Auswahl
von Bettwasche, Bettdecken,
Laken und Überwürfen,
Handtüchern und Bademanteln,
Moskitonetzen und Vorhangen.

cover up
bed sheets, covers
and lots more

coco-mat 165

ath textile

carpets

the
source
our story

Γελαστά πρόσωπα, στιβαρά χέρια, κλασσική μουσική.
Μετράμε με ακρίβεια, κόβουμε με μαεστρία,
πίνουμε φρεσκοστεψμένο χυμό πορτοκαλιού και
κουτσομπολεύουμε την καθημερινότητα. Τα υλικά μας：
Μαλλί, βαμβάκι, λινάρι, μετάξι, φύκια, φυσικό καουτσούκ,
κοκοφοίνικας, τρίχα αλόγου, ίνες κάκτου. Το ξύλινο
πάτωμα ξεκουράζει το σώμα μας, η διαυγής ατμόσφαιρα
ενεργοποιεί το μυαλό μας. Αφιερώνουμε ώρες ατέλειωτες
στα προϊόντα και σιγουρεύουμε την εντέλειά τους.
Παίρνουμε φως από τον ήλιο και τα φωτοβολταϊκά.
Χωρίς καμινάδες και θορύβους προετοιμάζουμε για
όλα τα παιδιά - λευκά, μαύρα, κίτρινα - τον κόσμο που
ονειρεύονται.
Ταγμένοι στη δημιουργία και αμετανόητα χειρώνακτες,
είμαστε το εργοστάσιο της C0C0-MAT.
Smiling faces, steady hands and classical music. We
measure with precision, cut masterfully, drink freshly
squeezed orange juice, and gossip about life.
Our materials are natural： wool, cotton, linen, silk,
seaweed, natural rubber, coco fibre, horsehair and
cactus. The wooden floor is easy on the body, and the
clear atmosphere energises the mind. We dedicate
innumerable hours to our products to ensure their
perfection.
We draw light from the sun and solar cells. Without
chimneys, smog or noise, we are creating a world for
the future generations of children of every colour.
Inveterate craftsmen devoted to creation and, we are
the COCO-MAT factory.
Lachende Gesichter und starke Hande, die sich zum
Rhythmus von klassischer Musik bewegen. Wir arbeiten
mit Genauigkeit, schneiden sorgfaltig, trinken frisch
gepressten Orangensaft, wëhrend wir über das Leben
philosophieren. Wir verarbeiteten nur natürüche
Materialien： Wolle, Baumwolle, Leinen, Seide, Algen,

Licht von der Sonne mit Solarzellen. Unsere Fabrik

natürlichen Kautschuk, Kokosnussfasern, Rosshaar

kommt ohne Schornsteine, Nebel und Larm aus. Uns ist

und Kaktusfasern. Der HolzfuHboden entspannt

es wichtig, dass wir die Umwelt bewahren, damit wir den

die Muskulatur, die lockere Atmosphare inspiriert.

Kindern aller Hautfarben eine Zukunft geben kônnen.

Unzahlige Stunden arbeiten wir an unseren Produkten,

Dem Design und der Herstellung gewidmet, das ist die

bis sie fehlerfrei sind ... perfekt. Wir beziehen unser

Fabrik von COCO-MAT.

1993
Πιστοποίηση Eco Label για στρώματα.
Eco Label Award for mattresses.
Öko-Auszeichnung für Matratzen.
1995
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.
„Auszeichnung für Pionierarbeit in Herstellungsmethoden und umweltfreundliche Produkte” des Entwicklungsministerium Griechenlands.
1996
Πρώτη στρωματοποιία στην Ευρώπη με Πιστοποίηση κατά
ISO 9001.
The first mattress manufacturing company in Europe to
be ISO 9001 approved.
Erster Matratzenproduzent in Griechenland, der ISO 9001
anerkannt ist.
1996
Βραβείο «Ποιότητας» από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

20 years COCO-MAT

••Quality Award” by the Ministry of Development of Greece.
..Qualitatspreis** Entwicklungsministerium Griechenlands.
1996
Βραβείο «Διασφάλισης Ποιότητας» της Πρωτοβουλίας
ADAPT της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
“Quality Assurance Award" of the ADAPT Initiative, EU.
..Qualitatskontrollpreis** der ADAPT Initiative, EL).
1997
Βραβείο «Επιχείρηση και Περιβάλλον» του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
“Business & Environment Award” by the Athens Chamber
of Commerce and Industry.
„Geschafts- & UmweUpreis“ der Athener Industrie- und
Handelskammer.
1997
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.
••Auszeichnung für Forschung und Nutzung von natürlichen
und innovativen Rohmaterialien” der Henry Ford Founda
tion.
1998
Πρώτη θέση σε έρευνα του Πανεπιστημίου Cambridge,
Ethical Value.
First Place on the Cambridge University's research, Busi
ness & the Environment Programme for Industry - "Ethical
Value".
Erster Platz im Forschungsprogramm Geschafts- &
Umwelt Programme der Industrie „Ethical Value" der
Cambridge Universitat.
1998
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.
Sicherheitsauszeichnung des EU Ministeriums für Gesundheitswesen und Sicherheit am Arbeitsplatz.
1999
Βραβείο «Υψηλής Ποιότητας Προϊόντων & Υπηρεσιών» από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρήσεων & Επιχειρηματιών
"High Quality of Products and Services Award” by the Eu
ropean Association of Companies and Businessmen.
„Auszeichnung für hohe Qualitât der Produkte und der

Kundenbetreuung·· durch die Europaische Unternehmens- und Geschaftsführervereiniqunq.

2000
Διεθνές βραβείο «Environment and Peace».
International Award "Environment and Peace···
Internationale!· Preis „Umwelt und Frieden··.

2000
Φιναλίστ στο διαγωνισμό Διοίκησης Ολικής Ποιότητας του
EFQM (European Foundation of Quality Management).
EFQM finalist in TQM.
Finalist im TQM Wettbewerb des EFQM.

2001
2n θέση στο διαγωνισμό Διοίκησης Ολικής Ποιότητας του
EFQM.
EFQM Prize winner in TQM.
Zweiter Platz im TQM Wettbewerb des EFQM.

2002
2n θέση στο διαγωνισμό Διοίκησης Ολικής Ποιότητας του
EFQM.
EFQM Prize winner in TQM.
Zweiter Platz im TQM Wettbewerb des EFQM.
2003
Βραβείο «Καλύτερη Εταιρεία εκτός Η.Π.Α.» από το
περιοδικό Industry Week.
The Industry Week Award for companies outside USA.
..Industry Week·. Auszeichnung für Firmen auRerhalb der
USA.
2003
1n θέση στο διαγωνισμό Διοίκησης Ολικής Ποιότητας του
EFQM.
EFQM Award winner in TQM.
Erster Platz im TQM Wettbewerb des EFQM.
2004
«Παύλος Ευμορφίδης: Ευρωπαίος Επιχειρηματίας της
Χρονιάς» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας.
“Paul Efmorfidis： Quality Manager of the Year” by the
European Organisation for Quality.
..Paul Efmorfidis： Qualitatsmanager des Jahres" der
Europaischen Organisation für Qualitât.
2006
Βραβείο «Διακράτηση Ανθρώπινου Δυναμικού» της KPMG.
"Human Resource Prize" of KPMG.
„Auszeichnung für Personalmanagement" der KPMG.

2007
«Εθνικό Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης» από το
Υπουργείο Ανάπτυξης.
“Entrepreneurial Excellence Award” of the Ministry of
Development of Greece.
„Auszeichnung für hervorragende Unternehmensführung·· vom griechischen Entwicklungsministerium.
2009
Ευρωπαϊκό Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» του
Ε-Ι Consulting Group.
“European Corporate Responsibility Award” by the E-l
Consulting Group.
„Europaischer Preis für unternehmerische Sozialverantwortung·· der E-l Consulting Group.

2010
Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 στην
κατηγορία Ανθρώπινο Δυναμικό / Ίσες Ευκαιρίες από το
Σύνδεσμο Διαφημιζόμενων Ελλάδος.
Corporate Social Responsibility Award for HR/Equal Op
portunities by the Greek Advertisers' Association
Firmen mit sozialer Verantwortung, Auszeichnung für
Personal/ gleiche Möglichkeiten von der griechischen
Anzeigengemeinschaft.

2010
Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία Corporate Superbrand

2010.
Corporate Superbrand Award 2010.
Unternehmerische Supermarke 2010.

2010
Ελληνικό Βραβείο Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Οικολογικό Προϊόν.
Greek Business Award for Environmentally-Friendly
Products.
Griechische Handelsauszeichnung für umweltfreundliche Produkte.

Μια ανοιχτή, εξωστρεφής, πληθυντική οικογένεια είναι η COCO-MAT,
που ενώνει στους κόλπους της ανθρώπους με ετερογενείς φυλετικές,
εθνολογικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές καταβολές. Σήμερα, στην
COCO-MAT φιλοχωρούν, αισίως, 28 εθνικότητες και 9 θρησκείες!!! Σ' ένα
τέτοιο περιβάλλον, όπου και η αρτψέλεια 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 οτρατηγικής 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 is an open, outgoing and multi-faceted family, that
embraces people from all sorts of cultural, racial, religious and political
backgrounds. Today, COCO-MAT employs people of thirteen different
nationalities and nine different religions!!!
In such a multi-cultural environment, where there is no preconception
of "normality” _ 10% of the workforce consists of people with a disability
-all 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 springboard for their creativity, development and self-fulfillment.
COCO-MAT ist eine offene, ext rove rtierte und vielfaltige Familie, die
Menschen aus allen möglichen kulturellen, religiösen, politischen
Lebenslagen in sich vereint. Heute beschaftigt COCO-MAT Menschen
aus 28 verschiedenen Landern und neun verschiedenen Religionen. In
sotch einer Multikulti-Umgebung, wo “Normalitët" als Voraussetzung für
Erfolg keine Rolle spielt - 10% der Belegschaft sind Behinderte - haben
alle Arbeitnehmer die Chance, sich an allem zu beteiligen - selbst an
Fragen von strategischer Bedeutung. Für uns ist COCO-MAT nicht einfach
nur ein Arbeitsplatz, sondern ein ..Sprungbrett** für unsere Kreativitat,
Entwicklung und Selbstverwirklichung.

coco-mat

Η ιστορία τής COCO-MAT ας γραφτεί το 2049, όταν η
εταιρεία - όπως την ξέρουμε σήμερα - θα έχει αποσυρθεί
από τη σκηνή. Σήμερα, 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 περψένατε από την COCO-MAT, μέχρι το 2049,
ή και μετά απ’ αυτό； ethicalvaluei9coco-mat.com
When the time comes to write its history - say in 2049

COCO-MATs Geschichte sollte 2049 geschrieben werden,

-COCO-MAT as we know it will no longer exist but will

wenn die Firma, in der Form und GröGe wie man sie heute

have evolved into something else. Today, it is just 20

kermt, nicht mehr existiert. Heute ist sie gerade mal 20

years old, vigorous, brash, ambitious, full of ideas and

Jahre alt, voller Energie, Frechheit, Ambitionen, Ideen und

vision.

Visionen. Unser Traum ist es, ein COCO-MAT Geschaft in

Our dream is to open a COCO-MAT shop in every capital

jeder Hauptstadt der Welt zu eröffnen, ein Botschafter

of the world, which would serve as an ambassador of

der griechischen Gastfreundschaft und Werte, wie soziale

Greek hospitality while proclaiming the value of social

Gerechtigkeit und Zukunftsfahigkeit. Wir Menschen sind bloH

contribution and the importance of sustainability.

Besucher auf dieser Erde, warum sollte es für Unternehmen

We humans are just visitors on this planet we call Earth,

anders sein? Wenn Unternehmen dies akzeptieren würden,

so why should companies last forever? If they did not aim

würden sie vielleicht ein bisschen gerechter mit der Umwelt,

to survive at all costs , perhaps they would show greater

ihren Leuten, ihren Kunden und selbst ihren Chefs umgehen.

fairness and resposibility towards the environment, their

Was denken Sie, sollten wir bis 2049 und vielleicht danach

people, their customers and even their owners.

tun - für COCO-MAT oder mit COCO-MAT?

2049 is a way off yet. In the meantime, how would you

ethicalvalueBcoco-mat.com

like to see COCO-MAT develop?
ethicalvaluefacoco-mat.com

Κεντρικό κατάστημα και γραφεία / Head office
Αττική - Κηφισιά / Athens - Kifissia
Τατοϊου 165 /Tatoiou 165
+30 210 6251 971
¡nfoiacoco-mat.com

Αττική - Φρεατύδα / Athens - Freatyda
Ακτή Θεμιστοκλέους 22 & Φρεατύδος 43
Akti Themistokleous 22 & Freattydos 43
+30 210 4536 454
freatydatâcoco-mat.com

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

Εργοστάσιο / Factory
Ξάνθη / Xanthi
Βι. Πε· Ξάνθης / Industrial Area of Xanthi
+30 25410 77360
xan-factoryOcoco-mat.com

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

Κόρινθος / Korinthos
(Ιατρών 57 / Patron 57
+30 27410 25844
korinthosOcoco-mat.com

Ελλάδα / Greece
Αττική - Χαλάνδρι / Athens - Halandri
25ης Μαρτίου 38 & Παλαιολόγου
25th March 38 & Palaiologou
+30 210 6818 690
halandrii9coco-mat.com

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

Αττική - Φάληρο / Athens - Faliro
Λεωφ. Ποοειδώνος 1 & Έλλης 2
Poseidonos Ave. 1 & Ellis 2
+30 210 9847 227
faliroOcoco-mat.com
Αττική - Πατήσια / Athens - Patissia
Πατησίων 236 / Patission 236
+30 210 8662 461
patissioníácoco-mat.com
Αττική - Αθήνα (Πολυκατάστημα FOKAS)
Athens (FOKAS Department Store)
Σταδίου 41 / Stadiou 41
+30 210 3252 420
fokas-stadiouOcoco-mat.com

Θεσσαλονίκη - Πατριαρχικό Πυλαίας
Thessaloniki - Patriarchiko Pylaias
Χάλκης 3 / Chalkis 3
+30 2310 451 600
pylaiaOcoco-mat.com
Κρήτη - Ηράκλειο / Crete - Heraküon
Λεωφ. Κνωσού 191 / Knossou Ave. 191
+30 2810 361 510
irakliofâcoco-mat.com
Κρήτη - Χανιά / Crete - Chania
Πυθάρι Ακρωτηρίου / Pithari Akrotiriou
+30 28210 49249
chaniaOcoco-mat.com

Λάρισα / Larissa
Αλεξ. Π α να γούλη 11-13
Alexandros Panagouli 11-13
+30 2410 235 333
lanssa0coco-mat.com
Ξάνθη / Xanthi
Ανδρέου Δημητρίου 22 / Andreou Dimitriou 22
+30 25410 67614
xanthii9coco-mat.com
Πάτρα / Patra
Μαΐζώνος 235 / Maizonos 235
+30 2610 361 699
patraíacoco-mat.com
Ρόδος / Rhodes
Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 8
Konstantinou Tsaldari 8
+30 22410 38412
「odosiacoco-mat.com

Αγρίνιο/Ag ri nio
Χαριλάου Τρικούπη 22 / Charilaou Trikoupi 22
+30 26410 44370
agrinio0coco-mat.com

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

Αργος / Argos
Καραολή & Δημητρίου 8
Karaoli & Dimitriou 8
+30 27510 26321
argosi9coco-mat.com

Καρδίτσα / Karditsa
Υψηλάντου 118 & Αγραφών
Ypsilantou 118 & Agrafon
+30 24410 23665
karditsaOcoco-mat.com

Αττική - Πειραιάς / Athens - Peiraias
Ηρώων Πολυτεχνείου 62 / I roo η Polytechniou 62
+30 210 4287 710
terpsitheaOcoco-mat.com

Ιωάννινα / loannina
4o χλμ. Εθνικής Οδού Iωαννίνων-Αθηνών
4th km National Road loannina-Athens
+30 26510 67702
ioanninaiacoco-mat.com

Κατερίνη / Katerini
Μ. Αλεξάνδρου 31 / Μ. Alexandrou 31
+30 23510 37529
katerinii9coco-mat.com

Αττική - Περιστέρι / Athens - Peristeri
ΡαΒινέ 16 / Ravine 16
+30 210 5733 025
peristeri0coco-mat.com

Καλαμάτα / Kalamata
Κρήτης 54 / Kritis 54
+30 27210 96585
kalamatai9coco-mat.com

Αττική - 'Αλιμος / Athens - Alimos
Λεωφ. Ποοειδώνος 56 / Poseidonos Ave. 56
+30 210 9811 476
alimosíácoco-mat.com
Αττική - Παλλήνη / Athens - Pa Ui η i
Λεωφ. Μαραθώνος 105 / Marathonos Ave. 105
+30 210 6031 166
pallini0coco-mat.com

www.coco-mat.com

Κοζάνη / Kozani
1ο χλμ. Κοζάνης-θεσσαλονίκης
1 km National Road Kozani-Thessaloniki
+30 24610 23945
kozanii9coco-mat.com

Κομοτηνή / Komotini
Νίκαιας 1 & Σωκράτους
Nikaias 1 & Sokratous
+30 25310 72005
komotiniOcoco-mat.com
Λαμία / Lamia
θερμοπύλων & Κύπρου 1
Thermopylon & Kyrpou 1
+30 22310 50262
lamia0coco-mat.com
Μυτιλήνη / Mytilini
12o χλμ Εθν. Οδού Μυτιλήνης-Καλλονής
12th km National Road Mytilini-Kaloni
+30 22510 93963
mytilinii9coco-mat.com
Ορεστιάδα / Orestiada
Σωτ. Τσερκεζή 55 / Sotiri Tserkezi 55
+30 25520 27505
orestiada(9coco-mat.com
Πύργος / Pyrgos
Μανωλοπούλου 41 / Manolopoulou 41
+30 26210 32340
pyrgosíacoco-mat.com
Σπάρτη /Sparti
3o χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου
3rd km Nat. Road Sparti-Gytheio
+30 27310 24117
spartiOcoco-mat.com
Τρίκαλα / Trikata
Ασκληπιού 44 / Asklipiou 44
+30 242310 70609
trikala(9coco-mat.com
Τρίπολη / Tripoli
28ης Οκτωβρίου 34 / 28th Octovriou 34
+30 2710 239 464
tripoliracoco-mat.com
Χαλκίδα / Chalkida
Χαϊνά 45 / Chaina 45
+30 22210 89905
halkida0coco-mat.com
Κύπρος / Cyprus
Λεμεσός / Limassol
Δέσποινας Παττίχη 2 Α-Δ
Despinas Pattichi 2A-D
+357 2538 3888
lemesos0coco-mat.com

Λευκωσία / Nicosia
Δημοσθένη ΣεΒέρη 19Α
Dimostheni Seven 19A
+357 2210 0155
lefkosiaf9coco-mat.com
Ολλανδία / The Netherlands
Amsterdam
Overtoom 89
+31 (0)20 4892 927
amsterdam(âcoco-mat.nl
Arnhem
Eusebiusbinnensingel 14
+31 (0)26 4420 183
arnhem(3coco-mat.nl
Rotterdam
Westblaak 25
+31 (0)10 2829 807
rotterdam0coco-mat.nl
Ισπανία / Spain
Madrid
Calle Lagasca 85
+34 (0)91 4453 558
madrid(9coco-mat.es
Barcelona
c/Balmes 229-231
+34 932 380 711
barcelonaOcoco-mat.es
Βέλγιο / Belgium
Antwerpen
De Keyserlei 11
+32 (0)3 2316 806
antwerpenOcoco-mat.be

Nanjing
2F-B17 International Showcase Redstar
Macalline
224 Zhongyang Road
+86 (0)1865 1899 806
nanjingi9coco-mat.com.cn
Ningbo Derlock
121 First Floor Wanda Plaza
No.926 MaoCheng Middle Road
Vinzhou District
+86 (0)574 2888 9606
ningbo0coco-mat.com.cn
Shenzhen-Meten
Meten Furniture Mall
LuoHu District
+86 (0)131 6873 4698
shenzhent9coco-mat.com.cn
Shenyang-Baili
Baili Furniture International Showcase
268 North Nanjing Street
+86 (0)24 3131 7155
shenyangracoco-mat.com.cn
Σαουδική Αραβία / Saudi Arabia
Jeddah
COCO-MAT & Missoni Home Bid.
Abdulazeez St.
+966 (0)2 6525 572
jeddah0coco-mat.com
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής / United

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

States of Amercia
New York
ABC Carpet & Home (3rd floor)
888 Broadway

+1 212 4733 000, ext. 3533
abchomeOcoco-mat.us
Καναδάς / Canada
Toronto - opening soon
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COLOFON
Art direction: Edward van Vliet, SEW
Photography Greece: Vassilis Skopelitis assisted by Kostas Ntanis
Photographe Netherlands: Alexander van Berge
KAPETAN TASOS
Styling: Anouck Brinkerink
Production: Mirjam Wiggers, COCO-MAT

SUITES

Graphic Design: Mieke Tacken, SEW, Vicky lliadou, Charis
Kanellakopoulos, COCO-MAT
Text: Paul Efmorfides and Giorgos Kyriakopoulos, COCO-MAT
Translation: Konny Dammann, Cristina Fernandez Garoz, Kim Gabel,
Marine Ouayoun, Sophia Papageorgiou, Eirini Pappa, Manon Poblet,
Henk Rezelman, COCO-MAT

No text, layout or pictures may be used or reproduced for commercial
purposes by third parties, indcluding dealers, retailers, internet shops
and other, without prior written approval by COCO-MAT.

The use of text, layout and images or its reproduction of such for press
purposes, both written and digital is permitted, under the condition
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that COCO-MAT is mentioned.

Thank you for your attention.
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Special thanks to:

Giorgos Charilaou
Elina Chatzichronoglou
Dimitris Loukas
Janis Tripodakis
Maria Christodoulou
Nikos Kymoulakis
Spyros Pavlou
Observatory Attitudes, Solonos 9, Kolonaki-Athens, Greece
Mikro Papigo

1700 Luxury Boutique Chalet, www.mikropapigo.gr

Fotoesthissis, www.fotoesthissis.gr
Athens Airways, www.athensairways.com
SEW, www.sew.com
Kapetan Tasos Suites, www.kapetantasos.gr
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