
baby

A  G U I D E 
T O  S A F E 
S L E E P

2019



Indulge in the confidence inspired by a leader 
Top quality of GRECO STROM has been certified 
Innovation makes the difference  
Brands & attributes of our products 
Your baby’s secure sleep  
Why is sleep so important for your baby’s growth? 
Your baby’s sleep from day 1 to year 1 
Baby & kids mattresses 
Mattress fabrics 
Mattress Wads 
Hairlok 
IASO mattress 
Latex 
THALIS mattress 
Rubberized Coir 
ERATO mattress 
IOLI mattress 
Labyrinth 
IRIS mattress 
Memory Foam 
THETIS mattress 
Foam Air 
OMIROS Mattress 
Baby Pocket Spring Unit 500s / Baby Bonnell Spring Unit 200B 
MINOAS mattress 
EKATI mattress 
ORPHEAS mattress 
Travel Bed mattresses 
Cradle mattresses 
Basket mattresses 
Sleep Accessories 

page 4
page 5
page 6
page 7

pages 8 - 9 
page 10 
page 11 

pages 12 - 13 
pages 14 - 15 
pages 16 - 17 
pages 18 - 19 
pages 20 - 21 

page 22 
pages 24 - 25 

page 23 
pages 26 - 27 
pages 28 - 29 
pages 30 - 31 
pages 32 - 33 

page 34 
pages 36 - 37 

page 35 
pages 38 - 39 
pages 40 - 41 
pages 42 - 43 
pages 44 - 45 
pages 46 - 47 
pages 48 - 49 
pages 50 - 51 
pages 52 - 53 
pages 54 - 67

Contents



ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001
Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη 
διασφάλιση ποιότητας και την ποιοτική διαχείριση των επιχειρήσεων. 
Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που διασφαλίζει την προσδοκώμενη 
ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η GRECO STROM.

THE ISO 9001 INTERNATIONAL QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 is an internationally recognized standard for quality assurance 
and quality management for businesses. It is a business model that, when 
implemented, guarantees the quality expected in products and services 
provided by GRECO STROM.

Η κορυφαία ποιότητα GRECO STROM 
έχει πιστοποιηθεί

TOP QUALITY OF GRECO STROM HAS BEEN CERTIFIED

Η GRECO STROM είναι ιδιαίτερα περήφανη που όλες οι πιστοποιήσεις δόθηκαν από τους Διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης Bureau Veritas, LRQA Business 
Assurance & Swiss Approval International. Πρόκειται για φορείς που ελέγχουν με συχνές επιθεωρήσεις την ορθή εφαρμογή, συντήρηση αλλά και τη συνεχή 
αναβάθμιση των συστημάτων ποιότητας. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει και αποδεικνύει την προσήλωση της εταιρείας μας στην ποιότητα των προϊόντων 
αλλά και των υπηρεσιών της, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με βάση:

Greco Strom is particularly proud that all certifications have been received by the International Certification Institutions Bureau Veritas, LRQA Business 
Assurance & Swiss Approval International. These are institutions that check with frequent inspections the proper implementation, maintenance and contin-
uous upgrading of the quality systems. This fact ensures and proves our company’s commitment to the quality of its products and services as well as to the 
protection of the environment. Specifically, our company has been certified based on:

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ ISO 13485
Το πρότυπο ISO 13485 ορίζει τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, την 
παραγωγή, την εμπορία, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

THE ISO 13485 INTERNATIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM FOR 
MEDICAL DEVICES  
The ISO 13485 standard establishes the requirements of the quality 
assurance system for companies involved in designing, producing, trading, 
installing and providing technical support for medical devices and products. 

TΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ 
Τα βρεφικά στρώματα της Greco Strom έχουν δοκιμαστεί και 
πιστοποιηθεί από τον ελβετικό φορέα πιστοποίησης της ασφάλειας 
και της ποιότητας των προϊόντων Swiss Approval International όσον 
αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και 
κανονισμούς και πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου:  
EN 16890:2017. Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και 
παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.

SWISS APPROVAL INTERNATIONAL
The Greco Strom mattresses have been tested and certified by the Swiss 
Approval International, as compliance with applicable European directives 
and regulations. The products comply with the requirements of the 
European Standard: EN 16890:2017. Children’s furniture - Mattresses for 
cots and cribs - Safety requirements and test methods.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001
Το ISO 14001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την 
περιβαλλοντική διαχείριση από τις επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες και 
απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται σε όσες 
δραστηριότητες έχουν επίδραση στο περιβάλλον (π.χ. χρήση φυσικών 
πόρων, χειρισμός/διάθεση των απορριμμάτων κ.λπ.).

THE ISO 14001 INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
SYSTEM
ISO 14001 is an internationally recognized standard for environmental 
management by businesses. It provides guidelines and required checkpoints 
that must be applied to any activities having an impact on the environment 
(e.g. use of natural resources and/or handling/disposal of waste).

Mε απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, η εταιρεία GRECO STROM ανήκει 
στους πρωτοπόρους του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης των 
συσκευασιών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης.

With absolute respect to the environment, GRECO STROM belongs to the 
innovators of the alternative packaging management system in collabora-
tion with the Greek Recycling Recovery Company.
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Indulge in the confidence inspired by a leader

Αφεθείτε στην εμπιστοσύνη 
που εμπνέει ένας ηγέτης

Με προσήλωση και επιμονή στην ποιότητα εδώ και 55 χρόνια, η 
GRECO STROM κατόρθωσε να αποτελέσει τη Νούμερο 1 εταιρεία 
παραγωγής βρεφικών στρωμάτων στην Ελλάδα και να βρεθεί στην 
κορυφή των προϊόντων ύπνου για κάθε ηλικία. Το μυστικό της 
επιτυχίας, δεν είναι «μυστικό». Είναι σκληρή δουλειά για να σας 
προσφέρουμε τα καλύτερα υλικά, τις πιο πλούσιες επιλογές, τα 
πιο εξελιγμένα προϊόντα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις πιο αυστηρές 
διεθνείς προδιαγραφές παραγωγής στρωμάτων. Η αναγνώριση 
και η εμπιστοσύνη όσων επέλεξαν την GRECO STROM, είναι που 
μας έδωσε ηγετικό ρόλο στην αγορά προϊόντων ύπνου. Ίσως γιατί 
μπορέσαμε όχι μόνο να τους προσφέρουμε όσα ακριβώς ζήτησαν, 
αλλά και να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες τους...

With dedication and perseverance in quality for 55 years, GRECO 
STROM has managed to become the number 1 infant/baby mattress 
manufacturer in Greece and to be at the top of sleep products for 
every age. The secret of success is not a “secret”. It’s a tough job 
to offer you the finest materials, the richest choices and the most 
sophisticated products, while adhering to the rigorous internation-
al standards for mattress production. The recognition and trust of 
those who have chosen GRECO STROM, have given us a leading role 
in the sleep product market. Perhaps because we were not only able 
to offer them what they asked for, but also to overcome their expec-
tations .
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Σήματα & ιδιότητες 
των προϊόντων μας

Brands & attributes of our products

Some useful information for your better service!
Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας!

Αφαιρούμενο 
υφασμάτινο κάλυμμα
Removable  
fabric cover

Αδιάβροχο
Waterproof

100% βαμβάκι
100%  
cotton fabric

Πιστοποιημένο
Certifications

Διαπνέον
Αir Proof

Κατάλληλο για 
νεογέννητο
Suitable from 
0 months

Ρυθμιζόμενο
Adjustable

Κατάλληλο  
από 0-6 μηνών
Suitable from 
0-6 months

Κατάλληλο για κούνιες 
και καρότσια
Suitable for  
cradles & baby  
carriages

Αντιβακτηριδιακό
Antibacterial

Υλικά που 
αναπνέουν
Breathable

Αφρός Μνήμης
Memory Foam

Πλενόμενο 
υφασμάτινο κάλυμμα
Washable 

fabric cover

Κατάλληλο  
από 12 μηνών
Suitable from 
12 months
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Ύφασμα επεξεργασίας 
καπιτονέ με βάτα από 
οργανικό βαμβάκι 
Quilted with organic 
cotton wad

Quilted  
organic cotton

wad

Ύφασμα επεξεργασίας 
καπιτονέ με πολυεστερική 
βάτα 
Quilted with  
polyester wad

Quilted  
polyester 

wad

Μόνο στεγνό 
καθάρισμα
Dry cleaning 
only

Μαλακό, άνετο  
& ασφαλές
Soft, cosy  
& safe

Κατάλληλο  
από 36 μηνών
Suitable 
from 36 months

Ύφασμα επεξεργασίας 
καπιτονέ με βάτα από 
βαμβάκι-polyester 
Quilted with  
cotton-polyester wad

Quilted 
cotton 

& polyester 
wad

Η καινοτομία  
κάνει τη διαφορά

Innovation makes the difference

Όταν όλοι σάς προσφέρουν πολλά, εσείς καλείστε να βρείτε εκείνους που σας προσφέρουν περισσότερα. Το κλειδί βρίσκεται στην 
καινοτομία: αυτή είναι που τελικά κάνει τη μεγάλη διαφορά στη σωστή επιλογή προϊόντων ύπνου για το μωράκι σας. H φιλοσοφία 
της GRECO STROM είναι «χτισμένη» πάνω στη διαρκή αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, τόσο στην παραγωγική 
διαδικασία, όσο και στα ίδια τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλα τα προϊόντα ύπνου.

l Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλα τα προϊόντα ύπνου της GRECO STROM είναι ασφαλή και πιστοποιημένα.
l Μόνο η GRECO STROM σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε από μία μεγάλη ποικιλία καλυμμάτων για το στρώμα σας.
l Μόνο τα καλύμματα της GRECO STROM είναι πλήρως αποσπώμενα για στεγνό καθάρισμα.

Καινοτομία σημαίνει καλύτερη ποιότητα ύπνου για το μωράκι σας...

When everyone offers you a lot, you are urged to find those who offer you more. The key lies in innovation: this is what ultimately makes 
the big difference in the right choice of sleep products for your baby. The philosophy of GRECO STROM is “built” on the constant search 
and implementation of innovative technologies, both in the production process, as well as in the materials used in all sleep products.

l All materials used in GRECO STROM’s sleeping products are safe and certified.
l Only GRECO STROM allows you to choose from a wide range of covers for your mattress.
l Only GRECO STROM covers are completely detachable for dry cleaning.

Innovation means better quality sleep for your baby ...
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l Η επιλογή του κατάλληλου μαξιλαριού βοηθάει στην 
ευθυγράμμιση του σώματος καθώς καλύπτει το κενό ανάμεσα στο
κεφάλι και το στρώμα προσφέροντας έναν άνετο και ξεκούραστο 
ύπνο. Τα υλικά του πρέπει να είναι υποαλλεργικά όπως memory 
foam, latex ή micro-fiber.

l Δεν συνιστάται η χρήση μαξιλαριών ύπνου μέχρι την ηλικία των 
12 μηνών.

l Αποφύγετε τα βαριά και περιττά σκεπάσματα στην κούνια, καθώς 
το μωρό πρέπει να έχει ελευθερία κινήσεων και να μην τυλίγεται 
μέσα σε αυτά, ειδικά όταν αρχίζει να γίνεται πιο δραστήριο.

lΜη χρησιμοποιείτε θερμοφόρες ή θερμαινόμενα μαξιλάρια!

l Μη βάζετε στην κούνια μαλακά αντικείμενα και οτιδήποτε άλλο
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο παγίδευσης ή πνιγμού!

lΜην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους, χωρίς παρακολούθηση.

l Choosing the proper pillow helps align the body by covering the 
gap between the head and the mattress for a comfortable and relaxed
sleep. The materials should be hypoallergenic such as memory foam, 
latex or micro-fiber. 

l It is not recommended to use sleeping pillows until the age of 12 
months.

lAvoid heavy and unnecessary covers in the cradle, as the baby must 
have freedom of movement and not be wrapped in it, especially when
it becomes more active.

lDo not use hotplates (hot water bottles) or heated pillows!

lDo not place soft objects in the cradle or anything else that can
increase the risk of trapping or choking!

lDo not leave children alone and unattended.

Να αερίζετε καλά το χώρο, κάθε μέρα. 
Να διατηρείτε μία ιδανική θερμοκρασία στο δωμάτιό του.

Air the room well every day.
Keep an ideal temperature in the room.

Τα αξεσουάρ 

Το υπνοδωμάτιο 

The accessories

The bedroom

Εμπιστευτείτε μία εταιρεία με αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εμπειρία. H Greco Strom δημιουργεί προϊόντα υψηλής ποιότητας που 
διασφαλίζουν ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για τον βρεφικό & παιδικό ύπνο. Η πρωτοποριακή τεχνολογία πίσω από τα 
προϊόντα Greco Strom βασίζεται πάνω σε επιστημονικές έρευνες και μπορεί να σας εγγυηθεί τη μέγιστη υγιεινή, ασφάλεια και άνεση 
για το μωράκι σας, τη νύχτα αλλά και την ημέρα.

Trust a company with credibility, expertise and experience. Greco Strom creates high quality products that ensure a healthy and safe 
environment for baby & childhood sleep. The innovative technology behind Greco Strom products is based on scientific research and can 
guarantee you maximum hygiene, safety and comfort for your baby, both night and day.

l Η σωστή επιλογή βρεφικού στρώματος είναι πολύ σημαντική.
Το βρεφικό στρώμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από βαρέα 
μέταλλα και άλλες βλαβερές ουσίες. Τα μωρά είναι πολύ πιο 
ευαίσθητα σε αυτές σε σχέση με τους ενήλικες και μην ξεχνάτε 
ότι περνούν αρκετές ώρες της ημέρας πάνω στο στρώμα τους! 

l Για λόγους υγιεινής το στρώμα πρέπει να είναι καινούριο.

lΜη χρησιμοποιείτε παραπάνω από ένα στρώμα στο κρεβάτι, 
ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για το παιδί να φτάσει και να 
σκαρφαλώσει στα κάγκελα. 

lΜη χρησιμοποιείτε πηγές θέρμανσης και φλόγας κοντά στο
παιδικό κρεβάτι.

l Η μέγιστη απόσταση μεταξύ κρεβατιού και στρώματος δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 3cm.

l Το βρεφικό & παιδικό στρώμα πρέπει να προσφέρει άνεση, 
εργονομία και σωστή σημειακή στήριξη.

l Εξασφαλίστε έναν υγιεινό, καθαρό και ασφαλή ύπνο για το 
μωρό σας, επιλέγοντας ένα από τα προστατευτικά καλύμματα
στρωμάτων της Greco Strom.

l Proper baby mattress selection is very important. The baby 
mattress should be free of heavy metals and other harmful 
substances. Babies are much more sensitive to them than adults 
and do not forget that they spend several hours of the day on their 
mattress!

l For hygienic reasons, the mattress should be new.

l Do not use more than one mattress on the bed, to avoid danger 
for the child to reach and climb the rails.

l Do not use heating and flame sources near the baby bed.

l The maximum distance between bed and mattress should not
exceed 3cm.

l The infant & child’s mattress should provide comfort, ergonomics
and proper point support.

l Ensure a healthy, clean and safe sleep for your baby by selecting 
one of Greco Strom’s protective mattress covers.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε. All you need to know.

Ο ασφαλής ύπνος 
του μωρού σας

Το στρώμα The mattress

Your baby’s secure sleep
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Ο ύπνος του μωρού σας από την 1η ημέρα, 
μέχρι τον 1ο χρόνο

0-1
μηνός 
month

1-3
μηνών 
monthς

3-6
μηνών 
monthς

6-12
μηνών 
monthς

12+
μηνών 
monthς

16-20 ώρες ύπνου την ημέρα. Είναι πολύ νωρίς για να καθιερώσετε ένα πρόγραμμα ύπνου με 
το νεογέννητο μωρό σας. Πεινά και ξυπνά συνεχώς. Υπομονή, έρχονται καλύτερες ημέρες!

18 ώρες ύπνου την ημέρα. Σταδιακά μπορείτε να εκπαιδεύσετε το μωράκι σας προς μία 
ρουτίνα ύπνου, ξεκινώντας από τη διαφορά μεταξύ ημέρας και νύχτας.

16 ώρες ύπνου την ημέρα. Εδώ, το στοίχημα είναι να αντισταθείτε στα κλάματα του μωρού σας που 

πλέον αντιδρά όταν το αφήνετε μόνο στο κρεβατάκι του. Καθησυχάστε το με την παρουσία σας.

14 ώρες ύπνου την ημέρα. Μετά τον 6ο περίπου μήνα, κοιμάται σχεδόν όλη νύχτα. 

Γύρω στον 9ο όμως, ξυπνά και σας αναζητά. Καθησυχάστε το με την παρουσία σας.

12-14 ώρες ύπνου την ημέρα. Ένα χαλαρωτικό μπανάκι και ένα παραμύθι αρκούν συνήθως για 
να αποκοιμηθεί αμέσως. 

16-20 hours of sleep per day. It is too early to establish a sleep schedule with your newborn 
baby. It is hungry and wakes up constantly. Patience, better days will come!

18 hours of sleep a day. Gradually you can train your baby to a sleeping routine, starting from 
the difference between day and night.

16 hours of sleep a day. Here, the bet is to resist the baby crying that is now reacting when you 

leave its side and bed. Calm your baby with your presence.

14 hours of sleep per day. After about 6 months, a baby sleeps almost all night. Around the 9th 
month though, it wakes up and searches for you. Calm it with your presence.

12-14 hours of sleep per day. A relaxing bath and a fairy tale are usually enough to make a baby fall 
asleep immediately.

Your baby’s sleep from Day 1 to Year 1
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Γιατί ο ύπνος είναι τόσο σημαντικός 
για την ανάπτυξη του μωρού σας;
Why is sleep so important for your baby’s growth?

Το μωράκι σας μαθαίνει συνεχώς, προσπαθώντας να 
αντιληφθεί όλα τα νέα ερεθίσματα που του φαντάζουν τόσο 
περίεργα και ενδιαφέροντα!
Όμως το μωράκι σας δεν μαθαίνει μόνο όταν είναι ξύπνιο αλλά 
και όταν κοιμάται! Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο εγκέφαλός 
του καταγράφει και αποθηκεύει όλα τα καινούρια πράγματα 
που άκουσε και είδε όσο ήταν ξύπνιο. Έτσι όσο πιο ποιοτικός 
και ξεκούραστος είναι ο ύπνος του, τόσο πιο αποδοτική γίνεται 
η διαδικασία καταγραφής των νέων του εμπειριών! Ο ύπνος 
λοιπόν έχει τεράστια σημασία όχι μόνο για τη σωματική, αλλά 
και για την πνευματική ανάπτυξη του μωρού σας.

Your baby is constantly learning, trying to understand all the 
new stimulations that seem strange and interesting to it!
But your baby does not only learn when it is awake, but also 
asleep! During sleep, its brain records and stores all the new 
things it hears and watches while awake. The more qualitative 
and restful its sleep is, the more efficient the process of 
recording its new experiences will be! Sleeping therefore, is of 
immense importance not only to the physical but also to the 
spiritual development of your baby.
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Το μωράκι σας, είναι όλη σας η ζωή!
Εκτός από την απεριόριστη αγάπη σας, θέλετε να του προσφέρετε πάντα το καλύτερο, ειδικά σε ό,τι 
αφορά στον τόσο πολύτιμο για την ανάπτυξή του, ύπνο.

Γι’ αυτό έχετε δίπλα σας την GRECO STROM, τη Νούμερο 1 εταιρεία σε βρεφικά προϊόντα ύπνου
στην Ελλάδα. Και – ευτυχώς – η κορυφαία ποιότητα ύπνου της GRECO STROM θα συντροφεύει το
μωράκι σας όχι μόνο στη βρεφική και παιδική ηλικία, αλλά και στην ενηλικίωσή του με μια ευρεία
γκάμα προϊόντων για κάθε στάδιο και ανάγκη της ζωής του.

Ανακαλύψτε κι εσείς όλα όσα έχουν να προσφέρουν στο μωράκι σας τα βρεφικά προϊόντα ύπνου 
της GRECO STROM.

Your baby is your whole life!
Except for your unlimited love, you always want to offer your baby the best, especially as far as its 
valuable sleeping growth is concerned.

That’s why you have beside you GRECO STROM, the No. 1 company in baby sleep products in Greece. 
And - fortunately - GRECO STROM’s top quality sleep will accompany your baby not only in infancy 
and childhood but also in adulthood with a wide range of products for every stage and need of its life.

Discover all you can offer your baby with the baby products of GRECO STROM.
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Βρεφικά & παιδικά 
στρώματα

Ζούμε μαζί την πιο όμορφη βρεφική και παιδική ηλικία!
We live together the most beautiful baby and childhood age!

Baby & Kids mattresses

12



Tested for harmful substances.

ST

RETCH ANTIBACTERIAL
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ΎΦΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ ΙΔΙOΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
Με ειδική αντιβακτηριδιακή επεξεργασία, ώστε να εμποδίζεται η ανάπτυξη βακτηρίων 
και ακάρεων στο στρώμα. Είναι ελαστικό για εύκολη εφαρμογή, φιλικό προς το 
περιβάλλον και μη τοξικό, χωρίς βαρέα μέταλλα και πτητικές ενώσεις. Επιπλέον έχει 
υποστεί επεξεργασία βραδείας καύσης, που επιβραδύνει την εξάπλωση της φλόγας. 
Αφαιρείται για στεγνό καθάρισμα.

With special antibacterial treatment that prevents the growth of bacteria and mites in the 
mattress. It is elastic for easy application, environmentally friendly and non-toxic, free of 
heavy metals and volatile compounds. In addition, it has been processed for slow burning, 
which reduces the flame spread. Removable for dry cleaning.

ΎΦΑΣΜΑ ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
Με υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικό βαμβάκι, χαρίζει έξτρα άνεση και απαλή αίσθηση 
για ξεκούραστο ύπνο. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και μη τοξικό, χωρίς βαρέα 
μέταλλα και πτητικές ενώσεις. Επιπλέον έχει υποστεί επεξεργασία βραδείας καύσης, που 
επιβραδύνει την εξάπλωση της φλόγας. Αφαιρείται για στεγνό καθάρισμα.

 With a high content of natural cotton, it offers extra comfort and a soft feel for a restful 
sleep. It is environmentally friendly and non-toxic, free of heavy metals and volatile 
compounds. In addition, it has been processed for slow burning, which reduces the flame 
spread. Removable for dry cleaning.

JACQUARD COTTON 

ΎΦΑΣΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΔΙΑΠΝΕΟΝ
Αδιάβροχο ύφασμα ειδικής τεχνολογίας με τρισδιάστατη δομή, που επιτρέπει την 

άνετη κυκλοφορία του αέρα, προάγοντας το σωστό αερισμό στο εσωτερικό του 
στρώματος και αποπέμπει την ανάπτυξη μικροβίων και μικροοργανισμών. Έτσι 
το μωράκι σας απολαμβάνει έναν άνετο και ασφαλή ύπνο. Είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον και μη τοξικό, χωρίς βαρέα μέταλλα και πτητικές ενώσεις.  
Αφαιρείται για στεγνό καθάρισμα.

Waterproof fabric of special technology with three-dimensional structure, allowing 
comfortable air circulation, promoting proper ventilation inside the mattress and 

preventing the growth of microbes and micro-organisms. Thus, your baby enjoys a 
comfortable and safe sleep. It is environmentally friendly and non-toxic, free of heavy 

metals and volatile compounds. Removable for dry cleaning.

3D AIRPROOF 

ORGANIC COTTON ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
Υποαλλεργικό, από οργανικό βαμβάκι (δεν χρησιμοποιούνται χημικά συνθετικά 

προϊόντα κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας), «αναπνέει» και βοηθάει στη 
διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας. Είναι ιδανικό για άτομα που υποφέρουν 

από αλλεργίες, άσθμα ή δερματικές παθήσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον και μη 
τοξικό. Επιπλέον έχει υποστεί επεξεργασία βραδείας καύσης, που επιβραδύνει την 

εξάπλωση της φλόγας. Αφαιρείται για στεγνό καθάρισμα.

Hypoallergenic, organic cotton (no synthetic chemicals are used during cultivation), 
“breathes” and helps maintain the ideal temperature. It is ideal for people suffering 

from allergies, asthma or skin diseases. Environmentally friendly and non-toxic.
In addition, it has been processed for slow burning, which reduces the flame spread. 

Removable for dry cleaning.

Tested for harmful substances.

Tested for harmful substances.

Tested for harmful substances.

Υφάσματα 
στρωμάτων

Mattress fabrics

Γνωρίστε τις εξαιρετικές τους ιδιότητες για έναν άνετο και ασφαλή ύπνο!
Get to know their excellent qualities for a comfortable and safe sleep!
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ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
FABRICS



Λευκή βάτα με πιστοποιημένες υποαλλεργικές ιδιότητες από 100% 
πολυεστερική ίνα, αντιβακτηριδιακή, επιτρέπει τον εσωτερικό 
αερισμό του στρώματος και αποπέμπει την υγρασία. Έχει εξαιρετική 
αντοχή, ελαστικότητα και επαναφορά.

White wad with certified hypoallergenic properties of 100% polyester 
fiber, antibacterial, allows the internal ventilation of the mattress and 
prevents moisture. It has excellent durability, elasticity and restoration.

Η βάτα βαμβάκι-polyester αποτελείται από βαμβάκι και πολυεστέρα 
και είναι θερμικά αποστειρωμένη. Επιτρέπει τη διαπνοή του αέρα στο 
εσωτερικό του στρώματος. Είναι υποαλλεργική με αντιβακτηριδιακή 
πιστοποίηση και προσδίδει στο στρώμα μεγάλη ελαστικότητα και 
επαναφορά.

The cotton-polyester wad is made of cotton and polyester and is 
thermally sterilized. Allows air circulation inside the mattress. It is hypo-
allergenic with antibacterial certification and gives the mattress high 
elasticity and restoration.

ΒΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ-POLYESTER/COTTON POLYESTER WAD

ΒΑΤΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ/POLYESTER WAD
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Tested for harmful substances.

Tested for harmful substances.

Βάτες στρωμάτων
Mattress wads

To βαμβάκι είναι η πιο διαδεδομένη φυσική ίνα στον κόσμο, ισχυρή και ανθεκτική με εξαιρετικά χαρακτηριστικά απορροφητικότητας. 
Επιπλέον η ιδιότητά του να επιτρέπει τη διαπνοή του αέρα και να απορροφά εύκολα την υγρασία, το καθιστά θερμορρυθμιστικό και το 
φέρνει στις πρώτες θέσεις για χρήση ως πρώτη ύλη (βάτα) στον κλάδο της στρωματοποιίας. 
Η οργανική βάτα που χρησιμοποιούμε στη GRECO STROM είναι απαλή, διαπνέουσα, πολύ άνετη κατά την επαφή με το δέρμα και 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις πιστοποίησης της GOTS (παγκόσμιο πρότυπο για τα βιολογικά κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα). Οι πιστοποιημένες υποαλλεργικές της ιδιότητες επιβάλλουν τη χρήση της σε προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από άτομα με αλλεργίες, άσθμα ή δερματικά προβλήματα.

Cotton is the most popular natural fiber in the world, strong and durable with excellent absorption characteristics. Moreover, its ability to 
allow air to flow through and easily absorb moisture makes it a thermo regulator and brings it to the first place for use as a raw material in 
the mattress industry. The organic wad we use in GRECO STROM is gentle, breathable, very comfortable in contact with the skin and fully 
complies with the GOTS certification requirements (global standard for organic textiles). Its certified hypoallergenic properties require its 
use by people with allergies, asthma or skin problems.

ΒΑΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ/ORGANIC COTTON WAD

Χαρίζουν άνεση, ελαστικότητα και σωστό αερισμό του στρώματος. 
They provide comfort, elasticity and proper mattress ventilation.
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ΒΑΤΕΣ 
WADS

Tested for harmful substances.



Το υλικό Hairlok κατασκευάζεται αποκλειστικά από φυσικές τρίχες 
αλόγου, οι οποίες έχουν υποστεί επεξεργασία ελαστικοποίησης 
σε 100% φυσικό latex, ένα πλήρως ανανεώσιμο υλικό, για να του 
δοθεί δομή και ελαστικότητα. 

Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η αλογότριχα έχει 
την εξαιρετική ιδιότητα να μας παρέχει αίσθηση άνεσης, τόσο σε 
ζεστές όσο και σε κρύες συνθήκες, δημιουργώντας ένα ιδανικό 
μικροκλίμα. 

Η υψηλή ελαστικότητα, η ανθεκτικότητα και οι εγγενείς 
υποαλλεργικές, αντιμικροβιακές και αντιακαρικές ιδιότητες 
αποτελούν τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του Hairlok.

Πολύ συχνά, οι θερμοκρασίες του σώματος μετατρέπονται σε 
υγρασία με τη μορφή της εφίδρωσης. Η κοίλη ίνα της χαίτης 
των αλόγων, έχει κατά φύση εκπληκτικές ιδιότητες εξαερισμού, 
μεταφέροντας την υγρασία αυτή μακριά από το σώμα και 
εξασφαλίζοντας έτσι έναν άνετο και απόλυτα υγιεινό ύπνο.

The Hairlok material is made exclusively of natural horse hair, 
which has been rubberized processed to 100% natural latex, a fully 
renewable material given structure and elasticity.

Scientific research has proven that horse hair has the exceptional 
ability to provide a feeling of comfort, both in warm and cold 
conditions, creating an ideal microclimate. 

High elasticity, durability and inherent hypoallergenic, antimicrobial 
and anti-mite properties are the basic functional features of Hairlok.

Very often, body temperatures are converted into moisture in 
the form of perspiration. The hollow fiber of the horse mane has 
naturally surprising ventilation properties, transferring this moisture 
away from the body and ensuring a comfortable and perfectly 
healthy sleep.

Natural horse hair
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Tested for harmful substances.

Hairlok
Ένα υλικό κατασκευασμένο αποκλειστικά από φυσικές τρίχες αλόγου 

με απροσδόκητες ιδιότητες.

A material exclusively produced from natural horse hair with unexpected features.
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ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES



Κατασκευασμένο από φυσικές τρίχες αλόγου και φυσικό λάτεξ, 
αποπέμπει την υγρασία και δημιουργεί το τέλειο μικροκλίμα για τον 
ύπνο του μωρού σας. Είναι υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό και με υψηλή 
ανθεκτικότητα.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ/FABRICS

HAIRLOK

Made of natural horse hair and natural latex, it prevents moisture  
and creates the perfect environment for your baby’s sleep.  
It is hypoallergenic, antimicrobial and highly resistant.

ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
JACQUARD COTTON

ΎΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH  

ANTIBACTERIAL

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ORGANIC COTTON

έως/up to 65x140cm 66-74x140cm 75-80x140-160cm έως/up to 90x200cm  91-100x200cm  101-110x200cm

VRE.IAS.COT.000 VRE.IAS.COT.001 VRE.IAS.COT.002  -  -  -

- - - - - -

VRE.IAS.ORG.000 VRE.IAS.ORG.001 VRE.IAS.ORG.002 - - -

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ
BABY MATTRESSES

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
KIDS MATTRESSES

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ/DIMENSION CODES

ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
Είναι υποαλλεργικό, «αναπνέει», συμβάλλει 
στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας, 
είναι μη τοξικό και βραδύκαυστο.

ORGANIC COTTON FABRIC
It is hypoallergenic, breathable and helps 
maintain the ideal temperature, it is non-toxic 
and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
Άνεση και απαλή αίσθηση χάρη στην 
υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικό βαμβάκι. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο.

JACQUARD COTTON FABRIC
Comfort and gentle sensation, thanks 
to the high content of natural cotton. 
Environmentally friendly, non-toxic and  
slow-flammable.

Quilted 
cotton 

& polyester 
wad

Quilted  
organic cotton

wad
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Ιασώ
IASO

Το στρώμα Ιασώ παράγεται από 100% φυσικά υλικά και 

δημιουργεί ένα εξαιρετικό κλίμα για να μπορεί το μωράκι 

σας να κοιμάται άνετα τόσο τις κρύες όσο και τις ζεστές 

μέρες!

The Iaso mattress is made from 100% natural materials which 

creates the appropriate surrounding for your baby to sleep 

comfortably on both cold and hot days!

Organic Cotton Fabric

Jacquard Cotton Fabric
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Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Tested for harmful substances.

Ύψος στρώματος / Mattress height: 11cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)



Ένα 100% φυσικό υλικό με μεγάλη διάρκεια ζωής που προσφέρει άνεση και σταθερότητα.  
100% natural material with long life span, which provides comfort and stability.

Eλαστικοποιημένος 
κοκκοφοίνικας

RUBBERIZED COIR

Ο ελαστικοποιημένος κοκκοφοίνικας είναι ένα 100% φυσικό 
προϊόν μεγάλης αντοχής, που προέρχεται από τη συλλογή και την 
επεξεργασία των εξωτερικών ινών της τροπικής καρύδας, οι οποίες 
εμπλουτίζονται με εκχυλίσματα από το δέντρο καουτσούκ (latex). 
Έτσι δημιουργείται ένα 100% φυσικό υλικό με μεγάλη διάρκεια 
ζωής και σταθερή υπόσταση, που προσφέρει άνεση και ευκαμψία. 
Επιπλέον, η δομή του ελαστικοποιημένου κοκκοφοίνικα επιτρέπει 
τη διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό των ινών, προσφέροντας έτσι 
ένα φυσικό μονωτικό περιβάλλον που εξασφαλίζει τη διατήρηση 
της σωστής θερμοκρασίας και υγρασίας και εμποδίζει την 
ανάπτυξη μικροβίων, μυκήτων και ακάρεων. 

The rubberized coir is a 100% natural product of high strength, 
derived from the extraction and processing of tropical coconut 
fibers, which are enriched with extracts from the latex tree. 
This creates a 100% natural material with life span and stable 
substance, offering comfort and flexibility. In addition, the 
structure of the rubberized coir allows the air to penetrate inside 
the fibers, thus providing a natural insulating environment that 
ensures the maintenance of proper temperature and humidity 
and prevents the growth of microbes, fungi and mites.

100% φυσικό προϊόν 
μεγάλης αντοχής.

Εξασφαλίζει τη διατήρηση  
της σωστής θερμοκρασίας.

100% natural product 
with high durability.

Maintains  
the proper temperature.

Tropical coconut 
outer fibers
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Tested for harmful substances.

Latex
Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex  
που δοκιμάζεται αυστηρά πριν αλλά και κατά τη διαδικασία παραγωγής του. 
Απαλλαγμένο από τοξικές και αλλεργιογόνες ουσίες.

Greco Strom guarantees the use of the best quality latex selected 
from controlled plantations and is strictly tested before and during the 
production process.

To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό που προέρχεται από 
τον xυμό του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea brasiliensis, 
που φύεται συχνά στη νοτιοανατολική Ασία. Η εξειδικευμένη 
διαδικασία παραγωγής τού προσδίδει μοναδική ελαστικότητα, 
ευκαμψία και άριστη επαναφορά.
Ακολουθεί και προσαρμόζεται άριστα στο περίγραμμα του 
σώματος διασφαλίζοντας την κατανομή της πίεσης που 
ασκείται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Με τον τρόπο αυτό, 
προάγει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος στη σπονδυλική 
στήλη και τα άκρα. Οι πολυάριθμες οπές του, επιτρέπουν τον 
ιδανικό εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη 
μικροβίων, μυκήτων και ακάρεων, διασφαλίζοντας έτσι τις 
καλύτερες συνθήκες υγιεινής.

Latex is a white, milky liquid that comes from the extracts of the 
Hevea brasiliensis tropical tree that is often found in Southeast 
Asia. The specialized production process gives it unique flexibility, 
elasticity and excellent restoration.
It follows and perfectly adapts to the body contour to ensure the 
distribution of the pressure exerted during sleep. In this way, it 
promotes proper circulation of blood in the spine and the limbs. 
Its numerous cells allow for optimum ventilation of the mattress, 
preventing the growth of microbes, fungi and mites, thus ensuring 
the best hygiene conditions.

Εξαιρετική σημειακή στήριξη.

Επιτρέπει τη διαπνοή του αέρα.

Υψηλή ανθεκτικότητα.

Excellent point support.

Allows breathability.

High resilience.

Hevea brasiliensis
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ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Tested for harmful substances.



Με μοναδική ελαστικότητα και μεγάλη αντοχή, στηρίζει την πλάτη 
και τον αυχένα ενώ προσαρμόζεται στο περίγραμμα του σώματος, 
διατηρώντας τη σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης. 
Διαθέτει φυσικές αντιακαρικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες. 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ/FABRICS

LATEX

With unique elasticity and great durability, it supports the back and neck 
while adapting to the body contour it maintains the correct alignment of 
the spine. It provides natural anti-mite and antimicrobial properties.

ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
JACQUARD COTTON

ΎΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH  

ANTIBACTERIAL

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ORGANIC COTTON

έως/up to 65x140cm 66-74x140cm 75-80x140-160cm έως/up to 90x200cm  91-100x200cm  101-110x200cm

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ
BABY MATTRESSES

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
KIDS MATTRESSES

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ/DIMENSION CODES

VRE.ΤΗΑ.COT.000 VRE.ΤΗΑ.COT.001 VRE.ΤΗΑ.COT.002 PAI.ΤΗΑ.COT.090 PAI.ΤΗΑ.COT.100 PAI.ΤΗΑ.COT.110

VRE.ΤΗΑ.ANT.000 VRE.ΤΗΑ.ANT.001 VRE.ΤΗΑ.ANT.002 PAI.ΤΗΑ.ANT.090 PAI.ΤΗΑ.ANT.100 PAI.ΤΗΑ.ANT.110

VRE.ΤΗΑ.ORG.000 VRE.ΤΗΑ.ORG.001 VRE.ΤΗΑ.ORG.002 PAI.ΤΗΑ.ORG.090 PAI.ΤΗΑ.ORG.100 PAI.ΤΗΑ.ORG.110

ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
Είναι υποαλλεργικό, «αναπνέει», συμβάλλει 
στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας, 
είναι μη τοξικό και βραδύκαυστο.

ORGANIC COTTON FABRIC
It is hypoallergenic, breathable and helps 
maintain the ideal temperature, it is non-toxic 
and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Η επεξεργασία ANTIBACTERIAL εμποδίζει 
την ανάπτυξη βακτηρίων και ακάρεων. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο.

STRETCH ANTIBACTERIAL FABRIC
ANTIBACTERIAL treatment prevents the 
growth of bacteria and mites. Environmentally 
friendly, non-toxic and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
Άνεση και απαλή αίσθηση χάρη στην 
υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικό βαμβάκι. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο. 

JACQUARD COTTON FABRIC
Comfort and gentle sensation, thanks 
to the high content of natural cotton. 
Environmentally friendly, non-toxic and slow-
flammable.

Quilted  
organic cotton

wad

Quilted  
polyester 

wad

Quilted 
cotton 

& polyester 
wad
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Το στρώμα Θαλής προσφέρει ιδανικές συνθήκες υγιεινής, 

υποστηρίζει άψογα τη σπονδυλική στήλη και τα άκρα του 

μωρού σας, ενώ ταυτόχρονα του χαρίζει την άνεση που 

χρειάζεται για έναν ήρεμο ύπνο. 

The Thalis mattress offers ideal hygiene conditions, perfectly 

supports your baby’s spine and limbs while at the same time it 

gives it the comfort it needs for a peaceful night’s sleep.

Organic Cotton Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

Jacquard Cotton Fabric

Θαλής
THALIS
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ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

Tested for harmful substances.

Ύψος στρώματος Baby / Baby mattress height: 11cm 
Ύψος στρώματος Kids / Kids mattress height: 18cm
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)



Ο ελαστικοποιημένος κοκκοφοίνικας είναι ένα 100% φυσικό προϊόν 
μεγάλης αντοχής που εξασφαλίζει τη διατήρηση της σωστής 
θερμοκρασίας. Το latex προσφέρει άνεση και μεγάλη ευκαμψία.

RUBBERIZED COIR/LATEX
The rubberized coir is a 100% natural product of high durability that 
ensures the maintenance of the proper temperature. The latex offers 
comfort and great flexibility.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ/FABRICS

ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ/LATEX

ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
JACQUARD COTTON

ΎΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH  

ANTIBACTERIAL

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ORGANIC COTTON

έως/up to 65x140cm 66-74x140cm 75-80x140-160cm έως/up to 90x200cm  91-100x200cm  101-110x200cm

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ
BABY MATTRESSES

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
KIDS MATTRESSES

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ/DIMENSION CODES

VRE.ERA.COT.000 VRE.ERA.COT.001 VRE.ERA.COT.002 PAI.ERA.COT.090 PAI.ERA.COT.100 PAI.ERA.COT.110

VRE.ERA.ANT.000 VRE.ERA.ANT.001 VRE.ERA.ANT.002 PAI.ERA.ANT.090 PAI.ERA.ANT.100 PAI.ERA.ANT.110

VRE.ERA.ORG.000 VRE.ERA.ORG.001 VRE.ERA.ORG.002 PAI.ERA.ORG.090 PAI.ERA.ORG.100 PAI.ERA.ORG.110

ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
Είναι υποαλλεργικό, «αναπνέει», συμβάλλει 
στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας, 
είναι μη τοξικό και βραδύκαυστο.

ORGANIC COTTON FABRIC
It is hypoallergenic, breathable and helps 
maintain the ideal temperature, it is non-toxic 
and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Η επεξεργασία ANTIBACTERIAL εμποδίζει 
την ανάπτυξη βακτηρίων και ακάρεων. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο.

STRETCH ANTIBACTERIAL FABRIC
ANTIBACTERIAL treatment prevents the 
growth of bacteria and mites. Environmentally 
friendly, non-toxic and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
Άνεση και απαλή αίσθηση χάρη στην 
υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικό βαμβάκι. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο. 

JACQUARD COTTON FABRIC
Comfort and gentle sensation, thanks 
to the high content of natural cotton. 
Environmentally friendly, non-toxic and slow-
flammable.

Quilted  
organic cotton

wad

Quilted  
polyester 

wad

Quilted 
cotton 

& polyester 
wad
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Ένα στρώμα με δύο πλευρές! Μία μαλακή πλευρά από latex, για 

τους πρώτους 9 μήνες μέχρι το μωρό σας να μπορεί να στηρίζει 

την πλατούλα του μόνο του και μία πιο επίπεδη πλευρά από 

100% φυσικό ελαστικοποιημένο κοκκοφοίνικα για τη σωστή 

ανάπτυξη της σπονδυλοδεσίας του.

A mattress with two sides! A soft side of latex, for the first 9 

months until your baby can support its back on its sole and 

a flatter side of 100% natural rubberized coir for the correct 

development of its vertebral column.

Ερατώ
ERATO

Organic Cotton Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

Jacquard Cotton Fabric
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ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

Tested for harmful substances.

Ύψος στρώματος Baby / Baby mattress height: 11cm 
Ύψος στρώματος Kids / Kids mattress height: 16cm
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)



100% φυσικό προϊόν μεγάλης αντοχής. Εξασφαλίζει τον σωστό αερισμό 
του στρώματος και προσφέρει άνεση και σταθερότητα.

RUBBERIZED COIR
100% natural product of high durability. Ensures proper ventilation of the 
mattress and offers comfort and stability.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ/FABRICS

KOKΚOΦΟΙΝΙΚΑΣ
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ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
JACQUARD COTTON

ΎΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH  

ANTIBACTERIAL

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ORGANIC COTTON

έως/up to 65x140cm 66-74x140cm 75-80x140-160cm έως/up to 90x200cm  91-100x200cm  101-110x200cm

VRE.IOL.COT.000 VRE.IOL.COT.001 VRE.IOL.COT.002 - - -

VRE.IOL.ANT.000 VRE.IOL.ANT.001 VRE.IOL.ANT.002 - - -

VRE.IOL.ORG.000 VRE.IOL.ORG.001 VRE.IOL.ORG.002 - - -

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ
BABY MATTRESSES

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
KIDS MATTRESSES

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ/DIMENSION CODES

ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
Είναι υποαλλεργικό, «αναπνέει», συμβάλλει 
στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας, 
είναι μη τοξικό και βραδύκαυστο.

ORGANIC COTTON FABRIC
It is hypoallergenic, breathable and helps 
maintain the ideal temperature, it is non-toxic 
and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Η επεξεργασία ANTIBACTERIAL εμποδίζει 
την ανάπτυξη βακτηρίων και ακάρεων. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο.

STRETCH ANTIBACTERIAL FABRIC
ANTIBACTERIAL treatment prevents the 
growth of bacteria and mites. Environmentally 
friendly, non-toxic and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
Άνεση και απαλή αίσθηση χάρη στην 
υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικό βαμβάκι. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο. 

JACQUARD COTTON FABRIC
Comfort and gentle sensation, thanks 
to the high content of natural cotton. 
Environmentally friendly, non-toxic and slow-
flammable.

Quilted  
organic cotton

wad

Quilted  
polyester 

wad

Quilted 
cotton 

& polyester 
wad
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Ένα πραγματικά ξεχωριστό στρώμα φτιαγμένο εξ 

ολοκλήρου από ελαστικοποιημένο κοκκοφοίνικα, 

ένα άριστο φυσικό υλικό που χαρίζει άνεση, απόλυτη 

ασφάλεια και υγιεινή στον ύπνο του μωρού σας.

A truly distinctive mattress made entirely of rubberized coir, 

an excellent natural material that gives comfort, absolute 

safety and hygiene to your baby’s sleep.

Ιόλη
IOLI

Organic Cotton Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

Jacquard Cotton Fabric

28

ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

Tested for harmful substances.

Ύψος στρώματος / Mattress height: 9cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)



Για όλους εμάς στη Greco Strom η άνεση, η ανθεκτικότητα 
και η δημιουργία του πιο φυσικού μικροκλίματος κατά τη 
διάρκεια του ύπνου, ήταν πάντα οι κινητήριες δυνάμεις 
πίσω από τις καινοτομίες μας. Το υλικό LABYRINTH είναι η 
πιο πρόσφατη από αυτές. Πρόκειται για ένα υποαλλεργικό, 
μη τοξικό θερμοπλαστικό ελαστομερές, που συνδυάζει τα 
χαρακτηριστικά των πιο αυστηρά επιλεγμένων, πλήρως 
ανακυκλώσιμων συνθετικών ινών και των καλύτερων 
σχεδιαστικών μοτίβων της φύσης. Το αποτέλεσμα είναι ένας 
ασύγκριτος συνδυασμός ελαστικότητας, διαχωρισμού πίεσης 
και εξαερισμού, που παρέχει το υψηλότερο επίπεδο άνεσης.
Η τρισδιάστατη δομή συγχωνευμένων μονονημάτων, επιτρέπει 
στην υγρασία και τον αέρα να ρέουν ελεύθερα μέσα από τα 
ανοιχτά στρώματα του Labyrinth. Η οριζόντια μεταφορά του 
αέρα που προκαλείται από τη φυσική κίνηση του σώματος 
κατά τη διάρκεια του ύπνου, δημιουργεί το πιο άνετο 
μικροκλίμα, που οδηγεί στις πιο ξεκούραστες και χαλαρωτικές 
συνθήκες. 
Πλένεται εύκολα ώστε να διατηρείται καθαρό, στεγνώνει 
γρήγορα και είναι απολύτως αδιάβροχο. Οι ιδιότητες αυτές το 
καθιστούν ιδανικό για χρήση από ευπαθείς ομάδες ατόμων.

For all of us, in Greco Strom, comfort, resilience and creating 
the most natural surrounding during sleep has always been the 
stimulation behind our innovations. The LABYRINTH material 
is the most recent of them. It is a hypoallergenic, non-toxic 
thermoplastic elastomer, which combines the characteristics of 
the most strictly selected, fully recyclable synthetic fibers and 
nature’s finest design patterns. The result is an incomparable 
combination of elasticity, pressure division and ventilation, 
providing the highest level of comfort.
The three-dimensional structure of blended single fibers allows 
moisture and air to flow freely through the open layers of the 
Labyrinth. Horizontal air flow caused by natural body movement 
during sleeping hours creates the most comfortable microclimate 
that leads to the most relaxing and restful conditions.
It is easy to wash, so it maintains clean, it dries quickly and is 
completely waterproof. These properties make it ideal for use by 
vulnerable groups of people.

Εξαιρετικές ιδιότητες εξαερισμού που 
προάγουν έναν βαθύ και αναζωογονητικό 

ύπνο.

Εξαιρετική άνεση.

Υποαλλεργικό και εύκολα πλενόμενο.

Ανακυκλώσιμο. 

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για 
το Labyrinth έχει πιστοποίηση “cradle to 

cradle” silver.

Outstanding ventilation characteristics 
that encourage a deep & rejuvenating 

sleep.

Amazingly comfortable.

Anti-allergic & easily washable.

Recyclable. 

The raw material that we use in Labyrinth 
has a “cradle to cradle” silver certificate.

A pioneering 
 material!

Tested for harmful substances.

Labyrinth

ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Ένα πρωτοποριακό υλικό που δημιουργεί το πιο άνετο μικροκλίμα για έναν ξεκούραστο 
και χαλαρωτικό ύπνο. 

A pioneering material that creates the most comfortable microclimate 
for a restful and relaxing sleep.

30 31

ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES



Ένα υλικό με τρισδιάστατη δομή, που λειτουργεί συνδυαστικά με τη 
φυσική κίνηση του σώματος του μωρού σας και επιτρέπει την κάθετη και 
οριζόντια διαπνοή του αέρα. Αδιάβροχο και πλενόμενο δημιουργεί τις 
πιο ξεκούραστες, χαλαρωτικές και υγιεινές συνθήκες ύπνου!

ΥΦΑΣΜΑΤΑ/FABRICS

LABYRINTH

A three-dimensional structure that works in conjunction with the natural 
movement of your baby’s body and allows vertical and horizontal airflow. 
Waterproof and washable it creates the most relaxing, restful and healthy 
sleeping conditions!

ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
JACQUARD COTTON

ΎΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH  

ANTIBACTERIAL

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ORGANIC COTTON

έως/up to 65x140cm 66-74x140cm 75-80x140-160cm έως/up to 90x200cm  91-100x200cm  101-110x200cm

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ
BABY MATTRESSES

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
KIDS MATTRESSES

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ/DIMENSION CODES

VRE.IRI.COT.000 VRE.IRI.COT.001 VRE.IRI.COT.002 - - -

VRE.IRI.ANT.000 VRE.IRI.ANT.001 VRE.IRI.ANT.002 - - -

VRE.IRI.ORG.000 VRE.IRI.ORG.001 VRE.IRI.ORG.002 - - -

ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
Είναι υποαλλεργικό, «αναπνέει», συμβάλλει 
στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας, 
είναι μη τοξικό και βραδύκαυστο.

ORGANIC COTTON FABRIC
It is hypoallergenic, breathable and helps 
maintain the ideal temperature, it is non-toxic 
and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Η επεξεργασία ANTIBACTERIAL εμποδίζει 
την ανάπτυξη βακτηρίων και ακάρεων. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο.

STRETCH ANTIBACTERIAL FABRIC
ANTIBACTERIAL treatment prevents the 
growth of bacteria and mites. Environmentally 
friendly, non-toxic and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
Άνεση και απαλή αίσθηση χάρη στην 
υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικό βαμβάκι. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο. 

JACQUARD COTTON FABRIC
Comfort and gentle sensation, thanks 
to the high content of natural cotton. 
Environmentally friendly, non-toxic and slow-
flammable.

Quilted  
organic cotton

wad

Quilted  
polyester 

wad

Quilted 
cotton 

& polyester 
wad
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Ένα πρωτοποριακό στρώμα, υποαλλεργικό, απαλλαγμένο 

από χημικά πρόσθετα, που διασφαλίζει τις ιδανικές 

συνθήκες αερισμού και απομάκρυνσης της υγρασίας με 

αποτέλεσμα έναν άνετο και υγιεινό ύπνο για το μωρό σας. 

A pioneering hypoallergenic mattress, free of chemical 

additives that ensures optimal moisture ventilation and 

moisture-free conditions, resulting to a comfortable and 

healthy sleep for your baby.

Ίρις 
IRIS

Organic Cotton Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

Jacquard Cotton Fabric

32 33

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

Tested for harmful substances.

ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Ύψος στρώματος / Mattress height: 11cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)



Foam air

Ανώτερο επίπεδο αφρώδους υλικού εξελιγμένης τεχνολογίας, 
το οποίο με την ανοιχτή κυτταρική του δομή επιτρέπει 
τη διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος. 
Παράλληλα - λόγω της υψηλής πυκνότητας - εξασφαλίζει τη 
μέγιστη απόδοση συμπεριφοράς του αφού παρέχει μεγάλη 
ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα ακόμα 
και μετά από χρόνια χρήσης. 
Κατά τη διαδικασία της παραγωγής του δεν χρησιμοποιούνται 
ουσίες επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Upper quality of advanced technology foam material with 
its open cellular structure that allows air flow inside the 
mattress. Also, thanks to its high density ensures its maximum 
performance, providing great elasticity, excellent restoration 
and durability even after years of use. 
During the production process, no substances harmful to the 
human body are used.

Ελαστικότητα, ευκαμψία και μεγάλη αντοχή για τον ιδανικό ύπνο του μωρού σας.
Elasticity, flexibility and great durability for your baby’s ideal sleep.

Eξαιρετική αντοχή με μεγάλη ελαστικότητα 
& ευκαμψία.

Aποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και 
προκαλεί άριστη επαναφορά. 

Excellent strength with great elasticity and 
flexibility.

Prevents allergy development and performs 
excellent restoration.

Upper quality  
of advanced technology 

foam material!

Tested for harmful substances.

Memory foam

Τελευταίας γενιάς και υψηλής ποιότητας ελαστική βισκόζη 
(αφρός μνήμης) αυξημένης πυκνότητας, που λειτουργεί 
ανάλογα με τη θερμοκρασία του σώματος ελαχιστοποιώντας 
τα σημεία πίεσης και προκαλώντας σωστή αιμάτωση της 
σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Το υλικό αυτό δημιουργεί 
συνθήκες «έλλειψης βαρύτητας», γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκε 
από τη NASA για την εκτόνωση της πίεσης με την οποία 
έρχονταν αντιμέτωποι οι αστροναύτες κατά τη διάρκεια 
της απογείωσης. Η εξαιρετική ανθεκτικότητά του έχει 
επιβεβαιωθεί μέσα από διαδικασίες ελέγχου αντοχής, που σε 
συνδυασμό με τις επαναστατικές ιδιότητές του, το προάγουν 
σε ένα από τα πιο εξεζητημένα υλικά για την παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων ύπνου που διασφαλίζουν την απόλυτη 
άνεση και ευεξία. Κατά τη διαδικασία της παραγωγής του 
δεν χρησιμοποιούνται ουσίες επιβλαβείς για τον ανθρώπινο 
οργανισμό.

The latest generation and high quality elastic viscose (memory 
foam) of increased density that works according to body 
temperature minimizing pressure points, causing proper 
spinal and limb perfusion. This material creates “non-gravity” 
conditions and it was used by NASA to relieve pressure from 
astronauts during take-off. Its outstanding durability has 
been confirmed through resistance testing processes, which 
combined with its revolutionary features, promote it into one 
of the most sophisticated materials to produce innovative sleep 
products that ensure ultimate comfort and well-being. During 
the production process, no substances harmful to the human 
body are used.

Παρέχει τη σωστή στήριξη και την απόλυτη άνεση που χρειάζεται το μωράκι σας,   
για έναν γαλήνιο ύπνο.

Provides the proper support, for the absolute comfort your baby needs, for a serene sleep.

Ιδανικό για την παροχή στήριξης της πλάτης 
και του αυχένα.

Προσαρμόζεται στο περίγραμμα του σώματος.

Aντιακαρικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες.

 Ideal for the proper spine 
 and back support.

Adaptable to the body contour.

 Anti-mite and αnti-microbial features.

This material creates  
non-gravity  conditions
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viscopur

Tested for harmful substances.

ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES



Κατασκευασμένο από Αφρό Μνήμης VISCOPUR, ελαχιστοποιεί τα σημεία 
πίεσης και δημιουργεί συνθήκες «έλλειψης βαρύτητας», προκαλώντας τη 
σωστή αιμάτωση της σπονδυλικής στήλης του μωρού σας. Ο συνδυασμός 
του αφρού μνήμης με το μεγάλης ελαστικότητας και ανοιχτής κυτταρικής 
δομής αφρώδες υλικό AQUAPUR, καθιστά το στρώμα Θέτις ένα από τα 
πλέον εργονομικά στρώματα για μωρά!

Made of VISCOPUR Memory Foam, minimizes pressure points, and 
creates “lack of gravity” conditions, causing the proper spine blood flow 
of your baby. The combination of memory foam with the high elasticity 
and open cellular structure of AQUAPUR foam makes the Thetis mattress 
one of the most ergonomic mattresses for babies!

ΥΦΑΣΜΑΤΑ/FABRICS

VISCOPUR/AQUAPUR

ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
JACQUARD COTTON

ΎΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH  

ANTIBACTERIAL

έως/up to 65x140cm 66-74x140cm 75-80x140-160cm έως/up to 90x200cm  91-100x200cm  101-110x200cm

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ
BABY MATTRESSES

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
KIDS MATTRESSES

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ/DIMENSION CODES

- - - - - -

VRE.THE.ANT.000 VRE.THE.ANT.001 VRE.THE.ANT.002 - - -

VRE.THE.ORG.000 VRE.THE.ORG.001 VRE.THE.ORG.002 - - -
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ORGANIC COTTON

ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
Είναι υποαλλεργικό, «αναπνέει», συμβάλλει 
στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας, 
είναι μη τοξικό και βραδύκαυστο.

ORGANIC COTTON FABRIC
It is hypoallergenic, breathable and helps 
maintain the ideal temperature, it is non-toxic 
and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Η επεξεργασία ANTIBACTERIAL εμποδίζει 
την ανάπτυξη βακτηρίων και ακάρεων. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο.

STRETCH ANTIBACTERIAL FABRIC
ANTIBACTERIAL treatment prevents the 
growth of bacteria and mites. Environmentally 
friendly, non-toxic and slow-flammable.
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Με υλικά τελευταίας τεχνολογίας και με μοναδικές 

δυνατότητες εργονομικής προσαρμογής, το στρώμα Θέτις 

παρέχει τη σωστή στήριξη και την απόλυτη άνεση που 

χρειάζεται το μωράκι σας για έναν γαλήνιο και υγιή ύπνο.

With materials of the latest technology and unique ergonomic 

fit features, the Thetis mattress provides the proper support 

and ultimate comfort your baby needs for a serene and 

healthy sleep.

Θέτις 
THETIS

Organic Cotton Fabric

Stretch Antibacterial Fabric
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Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

Tested for harmful substances.

ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Ύψος στρώματος / Mattress height: 11cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)



Το Foam Air είναι ένα πρωτοποριακό αφρώδες υλικό με μεγάλη 
ελαστικότητα και ευκαμψία. Χάρη στην ανοιχτή κυτταρική του δομή 
επιτρέπει τη διαπνοή του αέρα ενώ παράλληλα - λόγω της υψηλής 
πυκνότητας - εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση συμπεριφοράς του 
στρώματος παρέχοντας άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα.

Foam Air is a pioneering foam with great flexibility and elasticity. Thanks 
to its open cellular structure, it allows air to flow and, at the same time, 
due to its high density, it ensures maximum performance of the mattress 
providing excellent restoration and resilience.

FOAM AIR
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ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
JACQUARD COTTON

ΎΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH  

ANTIBACTERIAL

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ORGANIC COTTON

έως/up to 65x140cm 66-74x140cm 75-80x140-160cm έως/up to 90x200cm  91-100x200cm  101-110x200cm

- - - - - -

VRE.OMI.ANT.000 VRE.OMI.ANT.001 VRE.OMI.ANT.002 PAI.OMI.ANT.090 PAI.OMI.ANT.100 PAI.OMI.ANT.110

VRE.OMI.ORG.000 VRE.OMI.ORG.001 VRE.OMI.ORG.002 PAI.OMI.ORG.090 PAI.OMI.ORG.100 PAI.OMI.ORG.110

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ
BABY MATTRESSES

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
KIDS MATTRESSES

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ/DIMENSION CODES

ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
Είναι υποαλλεργικό, «αναπνέει», συμβάλλει 
στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας, 
είναι μη τοξικό και βραδύκαυστο.

ORGANIC COTTON FABRIC
It is hypoallergenic, breathable and helps 
maintain the ideal temperature, it is non-toxic 
and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Η επεξεργασία ANTIBACTERIAL εμποδίζει 
την ανάπτυξη βακτηρίων και ακάρεων. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο.

STRETCH ANTIBACTERIAL FABRIC
ANTIBACTERIAL treatment prevents the 
growth of bacteria and mites. Environmentally 
friendly, non-toxic and slow-flammable.

Ελαστικότητα, ευκαμψία αλλά και μεγάλη αντοχή:  

ο τέλειος συνδυασμός για να απολαμβάνει το μωράκι σας 

κάθε στιγμή του πολύτιμου ύπνου του.

Elasticity, flexibility and great resistance: the perfect 

combination for your baby to enjoy every moment of its 

precious sleep.

Όμηρος 
OMIROS

Organic Cotton Fabric

Stretch Antibacterial Fabric
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Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

Tested for harmful substances.

ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Ύψος στρώματος Baby / Baby mattress height: 11cm 
Ύψος στρώματος Kids / Kids mattress height: 16cm
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

ΥΦΑΣΜΑΤΑ/FABRICS



Η σταθερότητα και αντοχή των ελατηρίων τύπου BABY BONNELL SPRING UNIT 200B αποτελούν μια διαχρονική αξία. Συνδυάζουν τα 
πλεονεκτήματα ενός συστήματος BONNELL, δημιουργώντας έναν ισχυρό πυρήνα που επιπλέον προάγει τη διαπερατότητα του αέρα, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα στρώμα υψηλής ποιότητας, σταθερότητας και αντοχής.  

The stability and strength of the BABY BONNELL SPRING UNIT 200B springs are time value. They combine the advantages of a BONNELL 
system, creating a powerful core that further promotes air permeability, creating the conditions for a high-quality, durable and stable 
mattress.

Baby Bonnell 
Spring unit 

200B

Powerful core

Η τεχνολογία των ελατηρίων αυτών προσφέρει εξαιρετική αντοχή και σταθερότητα.
The springs technology offers excellent durability and stability.

Tested for harmful substances.

Πρόκειται για μία μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου BABY 
POCKET SPRING UNIT 500s που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε 
υφασμάτινους θύλακες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη 
ανατομική συμπεριφορά του στρώματος. 

Η επιμέρους ελαστικότητα του κάθε ελατηρίου συμβάλλει 
στην εργονομική προσαρμογή του σωματικού βάρους και κατά 
συνέπεια στη σωστή υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης και 
των άκρων.  

It is a unit of individual BABY POCKET SPRING UNIT 500s that 
are hosted separately in cloth pouches to ensure maximum 
anatomical behavior of the mattress. 

The individual elasticity of each spring contributes to the 
ergonomic adjustment of body weight and consequently to 
proper support of the spine and limbs.

Baby Pocket 
Spring unit 

500s

Cloth pouches

Η επιμέρους ελαστικότητα του κάθε ελατηρίου, συμβάλλει στη σωστή στήριξη της σπονδυλικής 
στήλης του μωρού σας.

The elasticity in each spring contributes to the proper baby spine support.

40 41

Tested for harmful substances.

ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES



ΥΦΑΣΜΑΤΑ/FABRICS

BABY POCKET SPRING UNIT 500s/ 
LATEX/FOAM SUPPORT

ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
JACQUARD COTTON

ΎΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH  

ANTIBACTERIAL

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ORGANIC COTTON

έως/up to 65x140cm 66 - 74x140cm 75-80x140-160cm έως/up to 90x200cm  91-100x200cm  101-110x200cm

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ
BABY MATTRESSES

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
KIDS MATTRESSES

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ/DIMENSION CODES

VRE.MIN.COT.000 VRE.MIN.COT.001 VRE.MIN.COT.002 PAI.MIN.COT.090 PAI.MIN.COT.100 PAI.MIN.COT.110

VRE.MIN.ANT.000 VRE.MIN.ANT.001 VRE.MIN.ANT.002 PAI.MIN.ANT.090 PAI.MIN.ANT.100 PAI.MIN.ANT.110

VRE.MIN.ORG.000 VRE.MIN.ORG.001 VRE.MIN.ORG.002 PAI.MIN.ORG.090 PAI.MIN.ORG.100 PAI.MIN.ORG.110

ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
Είναι υποαλλεργικό, «αναπνέει», συμβάλλει 
στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας, 
είναι μη τοξικό και βραδύκαυστο.

ORGANIC COTTON FABRIC
It is hypoallergenic, breathable and helps 
maintain the ideal temperature, it is non-toxic 
and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Η επεξεργασία ANTIBACTERIAL εμποδίζει 
την ανάπτυξη βακτηρίων και ακάρεων. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο.

STRETCH ANTIBACTERIAL FABRIC
ANTIBACTERIAL treatment prevents the 
growth of bacteria and mites. Environmentally 
friendly, non-toxic and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
Άνεση και απαλή αίσθηση χάρη στην 
υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικό βαμβάκι. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο. 

JACQUARD COTTON FABRIC
Comfort and gentle sensation, thanks 
to the high content of natural cotton. 
Environmentally friendly, non-toxic and slow-
flammable.

Quilted  
organic cotton

wad

Quilted  
polyester 

wad

Quilted 
cotton 

& polyester 
wad

Η επιμέρους ελαστικότητα του κάθε ελατηρίου Baby pocket spring unit 500s
συμβάλλει στη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης ενώ το αφρώδες
υλικό Foam support υποστηρίζει περιμετρικά το στρώμα. Οι πολυάριθμες
οπές του υποαλλεργικού Latex επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα
στο εσωτερικό του στρώματος και την απομάκρυνση της υγρασίας με
αποτέλεσμα έναν άνετο και υγιεινό ύπνο για το μωρό σας!

The individual elasticity of each Baby pocket spring unit 500s, helps
to support the spine properly while the Foam material maintainss the
mattress border. The numerous holes of the hypoallergenic Latex, allow
the air to circulate inside the mattress and remove moisture, resulting in a
comfortable and healthy sleep for your baby!
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Η μοναδική ελαστικότητα, η ευκαμψία και η άριστη 

επαναφορά, μαζί με την απόλυτη προσαρμογή στο 

περίγραμμα του σώματος προσφέρουν το απόλυτο 

ανατομικό στρώμα για το μωράκι σας.

The unique elasticity, flexibility and excellent restoration, 

along with an absolute fit to the body contour, offer the 

ultimate anatomic mattress for your baby.

Μίνωας 
MINOAS

Organic Cotton Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

Jacquard Cotton Fabric
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Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

Tested for harmful substances.

ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Ύψος στρώματος Baby / Baby mattress height: 12cm 
Ύψος στρώματος Kids / Kids mattress height: 16cm
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)



Η τεχνολογία των ελατηρίων BABY BONNELL SPRING UNIT 200B 
προσφέρει εξαιρετική αντοχή,  ενώ οι στρώσεις  από κοκκοφοίνικα και 
latex που διαθέτει προσφέρουν μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπουν την 
κυκλοφορία του αέρα, εξασφαλίζοντας έτσι τον άριστο εξαερισμό του 
στρώματος. Επιπλέον, το αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας Foam 
support υποστηρίζει περιμετρικά το στρώμα!

ΥΦΑΣΜΑΤΑ/FABRICS

BABY BONNELL SPRING UNIT 
200B/ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ 
RUBBERIZED COIR/LATEX/FOAM SUPPORT
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ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
JACQUARD COTTON

ΎΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH  

ANTIBACTERIAL

έως/up to 65x140cm 66-74x140cm 75-80x140-160cm έως/up to 90x200cm  91-100x200cm  101-110x200cm

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ
BABY MATTRESSES

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
KIDS MATTRESSES

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ/DIMENSION CODES

VRE.EKA.COT.000 VRE.EKA.COT.001 VRE.EKA.COT.002 PAI.EKA.COT.090 PAI.EKA.COT.100 PAI.EKA.COT.110

VRE.EKA.ANT.000 VRE.EKA.ANT.001 VRE.EKA.ANT.002 PAI.EKA.ANT.090 PAI.EKA.ANT.100 PAI.EKA.ANT.110

VRE.EKA.ORG.000 VRE.EKA.ORG.001 VRE.EKA.ORG.002 PAI.EKA.ORG.090 PAI.EKA.ORG.100 PAI.EKA.ORG.110
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ORGANIC COTTON

The BABY BONNELL SPRING UNIT 200B spring technology offers excellent 
durability while the latex and coir layers that are provided, offer great 
flexibility and allow air circulation to ensure optimum ventilation of the 
mattress. In addition, the foam material of reinforced density Foam 
Support, maintains the mattress border!

ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
Είναι υποαλλεργικό, «αναπνέει», συμβάλλει 
στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας, 
είναι μη τοξικό και βραδύκαυστο.

ORGANIC COTTON FABRIC
It is hypoallergenic, breathable and helps 
maintain the ideal temperature, it is non-toxic 
and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Η επεξεργασία ANTIBACTERIAL εμποδίζει 
την ανάπτυξη βακτηρίων και ακάρεων. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο.

STRETCH ANTIBACTERIAL FABRIC
ANTIBACTERIAL treatment prevents the 
growth of bacteria and mites. Environmentally 
friendly, non-toxic and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
Άνεση και απαλή αίσθηση χάρη στην 
υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικό βαμβάκι. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο. 

JACQUARD COTTON FABRIC
Comfort and gentle sensation, thanks 
to the high content of natural cotton. 
Environmentally friendly, non-toxic and slow-
flammable.

Quilted  
organic cotton

wad

Quilted  
polyester 

wad

Quilted 
cotton 

& polyester 
wad

Το στρώμα Εκάτη παρέχει υψηλή ποιότητα, σταθερότητα και 

αντοχή. Επιπλέον η στρώση latex που διαθέτει, προσφέρει 

στο μωράκι σας ακόμη μεγαλύτερη στήριξη και άνεση.  

The Ekati mattress provides high quality, stability  

and durability. In addition, the latex layer offers your baby 

even more support and comfort.

Εκάτη 
EKATI

Organic Cotton Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

Jacquard Cotton Fabric
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Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

Tested for harmful substances.

ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Ύψος στρώματος Baby / Baby mattress height: 16cm 
Ύψος στρώματος Kids / Kids mattress height: 19cm
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)



Τα ελατήρια BABY BONNELL SPRING UNIT 200B προσφέρουν εξαιρετική 
αντοχή,  ενώ η στρώση από κοκκοφοίνικα προσφέρει ελαστικότητα και 
επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος. 
Επιπλέον, το αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας Foam support 
υποστηρίζει περιμετρικά το στρώμα. Ένας άνετος και υγιεινός ύπνος για το 
μωρό σας!

The BABY BONNELL SPRING UNIT 200B springs offer excellent durability, 
while the coconut layer offers flexibility and allows the air to circulate 
inside the mattress. In addition, the foam material of reinforced density 
Foam Support, maintains the mattress border. A comfortable and healthy 
sleep for your baby!

ΥΦΑΣΜΑΤΑ/FABRICS

BABY BONNELL SPRING UNIT  
200B/ ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ RUBBERIZED 
COIR/ FOAM SUPPORT 

W

A R R A N T

Y

3

ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
JACQUARD COTTON

ΎΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH  

ANTIBACTERIAL

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ORGANIC COTTON

έως/up to 65x140cm 66-74x140cm 75-80x140-160cm  έως/up to 90x200cm  91-100x200cm  101-110x200cm

VRE.ORP.COT.000 VRE.ORP.COT.001 VRE.ORP.COT.002 PAI.ORP.COT.090 PAI.ORP.COT.100 PAI.ORP.COT.110

VRE.ORP.ANT.000 VRE.ORP.ANT.001 VRE.ORP.ANT.002 PAI.ORP.ANT.090 PAI.ORP.ANT.100 PAI.ORP.ANT.110

VRE.ORP.ORG.000 VRE.ORP.ORG.001 VRE.ORP.ORG.002 PAI.ORP.ORG.090 PAI.ORP.ORG.100 PAI.ORP.ORG.110

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ
BABY MATTRESSES

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
KIDS MATTRESSES

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ/DIMENSION CODES

ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
Είναι υποαλλεργικό, «αναπνέει», συμβάλλει 
στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας, 
είναι μη τοξικό και βραδύκαυστο.

ORGANIC COTTON FABRIC
It is hypoallergenic, breathable and helps 
maintain the ideal temperature, it is non-toxic 
and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Η επεξεργασία ANTIBACTERIAL εμποδίζει 
την ανάπτυξη βακτηρίων και ακάρεων. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο.

STRETCH ANTIBACTERIAL FABRIC
ANTIBACTERIAL treatment prevents the 
growth of bacteria and mites. Environmentally 
friendly, non-toxic and slow-flammable.

ΎΦΑΣΜΑ ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
Άνεση και απαλή αίσθηση χάρη στην 
υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικό βαμβάκι. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και 
βραδύκαυστο. 

JACQUARD COTTON FABRIC
Comfort and gentle sensation, thanks 
to the high content of natural cotton. 
Environmentally friendly, non-toxic and slow-
flammable.

Quilted  
organic cotton

wad

Quilted  
polyester 

wad

Quilted 
cotton 

& polyester 
wad

Εάν θέλετε να προσφέρετε στο μωράκι σας ένα 

ορθοπεδικό στρώμα μεγάλης σταθερότητας και 

εξαιρετικής αντοχής, το στρώμα Ορφέας είναι αυτό 

ακριβώς που αναζητάτε...

If you want to offer your baby an orthopedic mattress of great 

stability and exceptional durability, the Orpheas mattress is 

exactly what you are looking for ...

Ορφέας 
ORPHEAS

Organic Cotton Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

Jacquard Cotton Fabric
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Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

Tested for harmful substances.

Ύψος στρώματος Baby / Baby mattress height: 14cm 
Ύψος στρώματος Kids / Kids mattress height: 17cm
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES



ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΚΟΥ
TRAVEL BED MATTRESSES

Θέλετε το μωράκι σας να νιώθει άνετα, σε κάθε στιγμή της ημέρας του! Επιλέξτε το στρωματάκι 
πάρκου που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες και αφήστε το να χαρεί πολύτιμες στιγμές ανέμελου 

παιχνιδιού και ύπνου!

Obviously, you want your baby to feel comfortable every moment of its day! Choose the travel bed 
mattress that suits its needs and let it enjoy precious moments of carefree play and sleep!

ΘΑΛΗΣ
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από Latex. 
Είναι υποαλλεργικό και ξεχωρίζει για τον απόλυτα 
αναπαυτικό ύπνο που χαρίζει στο μωράκι σας. Διατίθεται 
με 2 τύπους αποσπώμενων καλυμμάτων: 3D διαπνέον  
ή αντιβακτηριδιακό ελαστικό.

THALIS 
Entirely produced from Latex. It is hypoallergenic and stands 
out for the absolute comfortable sleep it provides your baby. 
Available in 2 types of detachable covers: 3D breathable or 
antibacterial stretch.

ΕΚΤΩΡ
Κατασκευασμένο απο υποαλλεργικό αφρώδες υλικό 
υψηλής πυκνότητας και αντοχής, με πολυάριθμες ανοιχτές 
κυψέλες, μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία. Διατιθεται 
με αποσπώμενο κάλυμμα αντιβακτηριδιακό ελαστικό. 

EKTOR 
Made of hypoallergenic foam of hight density and strength 
with numerous open hives, great flexibility and elasticity. 
Available in detachable stretch antibacterial cover.

IOΛΗ
Ένα στρώμα από 100% φυσικό ελαστικοποιημένο 
κοκκοφοίνικα εμποτισμένο με υγρό λάτεξ που 
επιτυγχάνει ελαστικότητα και τέλεια επαναφορά. 
Διατίθεται με 2 τύπους αποσπώμενων καλυμμάτων: 
ζακάρ βαμβακερό ή αντιβακτηριδιακό ελαστικό.

IOLI 
A mattress of 100% natural elasticated coconut fiber 
impregnated with liquid latex that achieves elasticity and 
perfect restoration. Available in 2 types of detachable 
covers: jacquard cotton or antibacterial stretch.

ΕΡΑΤΩ
Ένα στρώμα με δύο πλευρές! Μία μαλακή πλευρά από latex  
& μία πιο επίπεδη πλευρά από 100% φυσικό 
ελαστικοποιημένο κοκκοφοίνικα για τη σωστή ανάπτυξη 
της σπονδυλοδεσίας του μωρού σας. Διατίθεται με 2 τύπους 
αποσπώμενων καλυμμάτων: ζακάρ βαμβακερό 
ή αντιβακτηριδιακό ελαστικό.

ERATO 
A mattress with two sides! A soft side of latex & a flatter side 
of 100% natural elasticated coconut fiber (coir) for the correct 
development of your baby’s vertebral column. Available in 2 
types of detachable covers: jacquard cotton or antibacterial 
stretch.

Stretch Antibacterial Fabric

Jacquard Cotton Fabric

Jacquard Cotton Fabric
Stretch Antibacterial Fabric

3d Airproof Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

IOΛΗ/IOLIΘΑΛΗΣ/THALIS ΕΚΤΩΡ/EKTOR ΕΡΑΤΩ/ERATO

Stretch Antibacterial Fabric

3D ΔΙΑΠΝΈΟΝ
3D BREATHABLE

ΥΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO ΈΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH ANTIBACTERIAL

ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΈΡΟ
JACQUARD COTTON

 ΘΑΛΗΣ/THALIS ΕΡΑΤΩ/ΕRΑΤΟ ΙΟΛΗ/IOLI ΕΚΤΩΡ/EKTOR

 VPA.THA.AIR.000 - - - 

  

 VPA.ΤΗΑ.ANT.000 VPA.ERA.ANT.000 VPA.IOL.ANT.000 VPA.EKT.ANT.000 

 - VPA.ERA.COT.000 VPA.IOL.COT.000 -

Οι παραπάνω διαστάσεις αφορούν στρώματα πάρκου με φάρδος έως 60 εκ. και μήκος 120 εκ.
The above dimensions apply to travel bed mattresses with width up to 60 cm and length 120 cm.

Quilted  
polyester 

wad

Quilted  
polyester 

wad
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ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Ύψος στρώματος / Mattress height: 5,5cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

Ύψος στρώματος / Mattress height: 5cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

Ύψος στρώματος / Mattress height: 6cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

Ύψος στρώματος / Mattress height: 6cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

Tested for harmful substances.

Quilted 
cotton 

& polyester wad

Quilted 
cotton 

& polyester wad



ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΛΙΚΝΟΥ
Το λίκνο είναι μια μικρογραφία του κρεβατιού! Έχει, λοιπόν, μεγάλη σημασία η επιλογή του 

στρώματός του για να απολαμβάνει το μωράκι σας όλη την άνεση και την ηρεμία που του αξίζει...

The cradle is a miniature of a bed! Therefore, the mattress is an important choice for your baby to 
enjoy the comfort and calmness it deserves...

ΕΡΑΤΩ/ERATO

IOΛΗ/IOLI

ΘΑΛΗΣ/THALIS

ΕΚΤΩΡ/EKTOR

3d Airproof Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

Jacquard Cotton Fabric

Jacquard Cotton Fabric

Κατασκευασμένο από υποαλλεργικό  
αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας 
και αντοχής, με μεγάλη ελαστικότητα 
και ευκαμψία. Διατίθεται με 2 τύπους 
αποσπώμενων καλυμμάτων: 3D διαπνέον  
ή αντιβακτηριδιακό ελαστικό.

Made of hypoallergenic foam material 
of high density and strength, with great 
flexibility and elasticity. Available in 2 
types of detachable covers: Jacquard 
cotton or antibacterial stretch.

Ένα στρώμα με δύο πλευρές! Μία μαλακή 
πλευρά από latex και μία πιο επίπεδη 
από 100% φυσικό ελαστικοποιημένο 
κοκκοφοίνικα για τη σωστή ανάπτυξη της 
σπονδυλοδεσίας του μωρού σας. Διατίθεται 
με 2 τύπους αποσπώμενων καλυμμάτων: 
ζακάρ βαμβακερό ή αντιβακτηριδιακό  
ελαστικό.

A mattress with two sides! A soft side 
of latex and a flatter of 100% natural 
elasticated coconut fiber (coir) for the correct 
development of your baby’s vertebral column. 
Available in 2 types of detachable covers: 
jacquard cotton or antibacterial stretch.

Ένα στρώμα από 100% φυσικό 
ελαστικοποιημένο κοκκοφοίνικα 
εμποτισμένο με υγρό λάτεξ που επιτυγχάνει 
ελαστικότητα και τέλεια επαναφορά. 
Διατίθεται με 2 τύπους αποσπώμενων 
καλυμμάτων: ζακάρ βαμβακερό  
ή αντιβακτηριδιακό ελαστικό.

A mattress of 100% natural elasticated 
coconut fiber impregnated with liquid 
latex that achieves elasticity and perfect 
restoration. Available in 2 types of detachable 
covers: jacquard cotton or antibacterial 
stretch.

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από 
Latex. Είναι υποαλλεργικό και ξεχωρίζει 
για τον απόλυτα αναπαυτικό ύπνο που 
χαρίζει στο μωράκι σας. Διατίθεται με 2 
τύπους αποσπώμενων καλυμμάτων: 3D 
διαπνέον ή αντιβακτηριδιακό ελαστικό.

Entirely produced from Latex. It is 
hypoallergenic and stands out for the 
absolute comfortable sleep it provides 
your baby. Available in 2 types of 
detachable covers: 3D breathable or 
antibacterial stretch.

CRADLE MATTRESSES

3d Airproof Fabric

Stretch Antibacterial Fabric
3D ΔΙΑΠΝΈΟΝ

3D BREATHABLE

ΥΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO ΈΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH ANTIBACTERIAL

ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΈΡΟ
JACQUARD COTTON

 ΘΑΛΗΣ/THALIS ΕΡΑΤΩ/ΕRΑΤΟ ΙΟΛΗ/IOLI ΕΚΤΩΡ/EKTOR

 VLI.ΤΗΑ.AIR.000 - - VLI.EKT.AIR.000

 VLI.ΤΗΑ.ANT.000 VLI.ERA.ANT.000 VLI.IOL.ANT.000 VLI.EKT.ANT.000

 - VLI.ERA.COT.000 VLI.IOL.COT.000 -

Οι παραπάνω διαστάσεις αφορούν στρώματα λίκνου μέχρι 50εκ. φάρδος και 90εκ. μήκος.
The above dimensions apply to cradle mattresses up to 50 cm width and 90 cm length.

Stretch Antibacterial Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

Quilted  
polyester 

wad

Quilted  
polyester 

wad
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ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

Tested for harmful substances.

Ύψος στρώματος / Mattress height: 4cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

Ύψος στρώματος / Mattress height: 5cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

Ύψος στρώματος / Mattress height: 4cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

Ύψος στρώματος / Mattress height: 4cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

Quilted 
cotton 

& polyester wad

Quilted 
cotton 

& polyester wad



Jacquard Cotton Fabric

Quilted 
cotton 

& polyester 
wad

IOΛΗ/IOLI

ΛΥΔΙΑ/LYDIA      

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΑΘΟΥΝΑΣ
BASKET MATTRESSES

Όπου κι αν μεταφέρετε το μωράκι σας, η υπέροχη αίσθηση άνεσης ενός στρώματος Greco Strom, 
θα το ακολουθεί παντού...

Wherever you carry your baby, the great feeling of comfort of a Greco Strom mattress will follow it 
everywhere ...

Stretch Antibacterial Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

3d Airproof Fabric

Από 100% φυσικό ελαστικοποιημένο 
κοκκοφοίνικα εμποτισμένο με υγρό λάτεξ 
που επιτυγχάνει ελαστικότητα και τέλεια 
επαναφορά. Διατίθεται με 2 τύπους 
αποσπώμενων καλυμμάτων: ζακάρ 
βαμβακερό ή αντιβακτηριδιακό ελαστικό.

100% natural elasticated coconut fiber 
impregnated with liquid latex that achieves 
elasticity and perfect restoration. Available in 2 
types of detachable covers: jacquard cotton or 
antibacterial stretch.

Κατασκευασμένο από υψηλής τεχνολογίας αφρό 
μνήμης (memory foam) με κύριο χαρακτηριστικό την 
πολύ αργή επιστροφή στην αρχική του κατάσταση 
κάθε φορά που δέχεται πίεση. Διατίθεται με  
2 τύπους αποσπώμενων καλυμμάτων: 3D διαπνέον 
ή αντιβακτηριδιακό ελαστικό.

Made of the latest generation high-tech memory 
foam with its main feature, the very slow return to its 
original state whenever it is under pressure. Available 
in 2 types of detachable covers: 3D breathable or 
antibacterial stretch.

3D ΔΙΑΠΝΈΟΝ
3D BREATHABLE

ΥΦΑΣΜΑTA/FABRICS

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚO ΈΛΑΣΤΙΚΟ
STRETCH ANTIBACTERIAL

ΖΑΚΑΡ ΒΑΜΒΑΚΈΡΟ
JACQUARD COTTON

 ΘΑΛΗΣ/THALIS ΕΚΤΩΡ/EKTOR ΙΟΛΗ/IOLI ΛΥΔΙΑ/LYDIA

 VKA.ΤΗΑ.AIR.000 VKA.EKT.AIR.000 - VKA.LYD.AIR.000

 VKA.ΤΗΑ.ANT.000 VKA.EKT.ANT.000 VKA.IOL.ANT.000 VKA.LYD.ANT.000

 - - VKA.IOL.COT.000 -

Quilted  
polyester 

wad

Οι παραπάνω διαστάσεις αφορούν στρώματα καλαθούνας μέχρι 40εκ.φάρδος και 80εκ. μήκος.
The above dimensions apply to basket mattresses up to 40 cm width and 80 cm length.

ΣTΡΩMATA 
MATTRESSES

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017.  
Παιδικά έπιπλα - Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.  
This product complies with the requirements of the European Standard:EN 16890:2017.  
Children’s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods.

Tested for harmful substances.

ΕΚΤΩΡ/EKTOR

3d Airproof Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

Κατασκευασμένο από υποαλλεργικό  
αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας 
και αντοχής, με μεγάλη ελαστικότητα 
και ευκαμψία. Διατίθεται με 2 τύπους 
αποσπώμενων καλυμμάτων: 3D διαπνέον  
ή αντιβακτηριδιακό ελαστικό.

Made of hypoallergenic foam material of high 
density and strength, with great flexibility and 
elasticity. Available in 2 types of detachable 
covers: 3D breathable or antibacterial stretch.

Ύψος στρώματος / Mattress height: 2cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

3d Airproof Fabric

Stretch Antibacterial Fabric

ΘΑΛΗΣ/THALIS Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από Latex.
Είναι υποαλλεργικό και ξεχωρίζει για τον 
απόλυτα αναπαυτικό ύπνο που χαρίζει 
στο μωράκι σας. Διατίθεται με 2 τύπους 
αποσπώμενων καλυμμάτων: 3D διαπνέον  
ή αντιβακτηριδιακό ελαστικό.

Entirely produced from Latex. It is 
hypoallergenic and stands out for the absolute 
comfortable sleep that provides your baby. 
Available in 2 types of detachable covers: 3D 
breathable or antibacterial stretch.

Ύψος στρώματος / Mattress height: 2cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

Ύψος στρώματος / Mattress height: 3cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)

Ύψος στρώματος / Mattress height: 2cm  
(+/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών/due to natural materials.)
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΠΝΟΥ
SLEEP ACCESSORIES

Ιδανικές λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη!
Ανακαλύψτε τις πιο πρακτικές ιδέες που σας προτείνουμε και εξασφαλίστε τον 

άνετο και ξεκούραστο ύπνο για το μωρό και το παιδί σας!  

Ideal solutions that satisfy every need!
Discover the most practical ideas that we offer, and you may ensure 

a comfortable and peaceful sleep for your baby and child!
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ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
PILLOWS

Το μαξιλάρι του μωρού σας έχει την 
ίδια σημασία με το στρωματάκι του! 
Ένα σωστό μαξιλάρι είναι απολύτως 

απαραίτητο για να έχει το μωράκι σας 
έναν πραγματικά ξεκούραστο και άνετο 

ύπνο. 

Your baby’s pillow has the same 
importance as its mattress! A proper pillow 

is necessary for your baby to enjoy an  
absolute relaxed and comfortable sleep.

HEAD SHAPING PILLOW

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ 
ΠΛΑΓΙΟΚΕΦΑΛΙΑΣ
Σχεδιασμένο να παρέχει την ιδανική στήριξη στο 
κεφάλι και τον αυχένα του μωρού σας,  
για τη μείωση της πιθανότητας του «συνδρόμου 
επίπεδου κεφαλιού» (πλαγιοκεφαλία).  
Κατασκευασμένο από αφρό μνήμης (memory 
foam), είναι κατάλληλο για κάθε κούνια, πορτ-
μπεμπέ και παιδικό καροτσάκι.

Designed to provide the perfect support for your 
baby’s head and neck to reduce the possibility of 
“flathead syndrome” (Positional Plagiocephaly).
Made of memory foam and suitable for every crib, 
baby buggy and baby stroller.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:  
VRE.PLA.WHI.000 (ΛΕΥΚΟ / WHITE)
VRE.PLA.GRE.000  (ΓΚΡΙ / GREY) 

MEMORY FOAM BABY
Ο προηγμένος αφρός μνήμης προσφέρει εργονομική 
υποστήριξη στο κεφαλάκι, τον αυχένα και κατά συνέπεια 
τη σπονδυλική στήλη του μωρού και μοναδική άνεση. 
Παράλληλα, χάρη στις ειδικές οπές του, διασφαλίζεται η 
κυκλοφορία του αέρα και οι σωστές συνθήκες υγιεινής. 
Κατάλληλο από 12 μηνών και άνω.

The advanced memory foam offers ergonomic support to 
the head, neck and therefore the baby’s spine is ensured 
unique comfort. At the same time, thanks to its special cells, 
air circulation and proper hygienic conditions are provided. 
Suitable from 12 months and above.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:  VRE.PIL.MEM.000
ΔΙΆΣΤΆΣΗ/DIMENSION: 25Χ35cm

FIRST 3D BABY
Με εξαιρετικής ποιότητας βάτα από πολυεστερικές ίνες, 
αυτό το μαξιλάρι είναι υποαλλεργικό, αντιβακτηριδιακό, 
άνετο και με πολύ μεγάλη αντοχή. «Αναπνέει» σωστά και 
δεν μεταβάλλει τη φόρμα του με την πάροδο του χρόνου, για 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο από 12 μηνών και άνω.

Premium quality polyester fiber padding, this pillow is 
hypoallergenic, antibacterial, comfortable and very durable. It 
“breathes” well and does not change its shape over time for  
a longer lifespan. Suitable from 12 months and over.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: VRE.PIL.F3D.000
ΔΙΆΣΤΆΣΗ/DIMENSION: 26Χ36cm

LATEX BABY
Από εξαιρετικής ποιότητας latex, διασφαλίζει την απόλυτη 

άνεση αφού παρέχει μεγάλη ελαστικότητα, άριστη 
επαναφορά και ανθεκτικότητα. Παράλληλα, οι πολυάριθμες 

ανοικτές κυψέλες επιτρέπουν στο μαξιλάρι να «αναπνέει», 
ενώ εμποδίζουν την ανάπτυξη ακάρεων και βακτηρίων. 

Κατάλληλο από 12 μηνών και άνω.

Excellent latex quality ensures ultimate comfort, provides 
great elasticity, excellent restoration and very durable. At 

the same time, numerous open hives allow the pillow to 
“breathe” while preventing the growth of mites and bacteria.

Suitable from 12 months and over.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: VRE.PIL.LAT.000

ΔΙΆΣΤΆΣΗ/DIMENSION: 30Χ40cm

12 months

12 months

12 months

0+ months

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ACCESSORIES
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Άνεση και ασφάλεια σε περιορισμένο χώρο.
Comfort and safety in a restricted space.  

Το στρωματάκι-μειωτήρας είναι κατάλληλο για να παρέχει στο μωρό σας άνεση και ασφάλεια σε περιορισμένο χώρο, δημιουργώντας 
μια γωνιά θαλπωρής ακόμη και στο διπλό κρεβάτι μαζί με τους γονείς. Είναι σχεδιασμένο για να του προσφέρει ξεκούραστη θέση όταν το 
βάζετε να ξαπλώσει και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην αλλαγή της βρεφικής πάνας. Ταιριάζει σε κάθε κούνια και παρκοκρέβατο, 

μεταφέρεται εύκολα και μπορείτε να το έχετε μαζί σας στη βόλτα του! Διατίθεται με ύφασμα αντιβακτηριδιακό.

This baby reducer is designed to give your baby a feeling of comfort and security in a restricted space, creating a snug and cozy “nest”  
even in a double bed with parents. It is designed to provide a restful position when you lay your baby down and can even be used when  

changing diapers. It fits any crib or playpen, can be easily carried - and even used in a stroller! Provided with a special antibacterial fabric.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:  VRE.COZ.HUG.000

MΕΙΩΤΗΡΑΣ COZY HUG

A feeling of comfort 
and security

FIRST 3D KIDS
Με εξαιρετικής ποιότητας βάτα από 
πολυεστερικές ίνες, αυτό το μαξιλάρι είναι 
υποαλλεργικό, αντιβακτηριδιακό, άνετο και 
με πολύ μεγάλη αντοχή. «Αναπνέει» σωστά 
και δεν μεταβάλλει τη φόρμα του με την 
πάροδο του χρόνου, για μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής. Κατάλληλο απο 3 ετών και άνω.

With premium quality polyester fiber padding, 
this pillow is hypoallergenic, antibacterial, 
comfortable and very durable. It “breathes” 
well and does not change its shape over time 
for a longer lifespan. Suitable from 3 years of 
age and above.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: PAI.PIL.F3D.000
ΔΙΆΣΤΆΣΗ/DIMENSION: 45X65cmLATEX KIDS

Από εξαιρετικής ποιότητας latex, διασφαλίζει 
την απόλυτη άνεση αφού παρέχει μεγάλη 

ελαστικότητα, άριστη επαναφορά και 
ανθεκτικότητα. Παράλληλα, οι πολυάριθμες 

ανοικτές κυψέλες επιτρέπουν στο μαξιλάρι 
να «αναπνέει», ενώ εμποδίζουν την ανάπτυξη 

ακάρεων και βακτηρίων.  
Κατάλληλο απο 3 ετών και άνω.

Excellent latex quality ensures ultimate comfort, 
provides great elasticity, excellent restoration and 

very durable. At the same time, numerous open 
hives allow the pillow to “breathe” while prevent-

ing the growth of mites and bacteria. Suitable 
from 3 years of age and above.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: PAI.PIL.LAT.000
ΔΙΆΣΤΆΣΗ/DIMENSION: 45X65cm

3 years

3 years

3 years

MEMORY FOAM KIDS
Ο προηγμένος αφρός μνήμης προσφέρει 
εργονομική υποστήριξη στο κεφαλάκι, τον 
αυχένα και κατά συνέπεια τη σπονδυλική στήλη 
του παιδιού και μοναδική άνεση. Παράλληλα, 
χάρη στις ειδικές οπές του, διασφαλίζεται η 
κυκλοφορία του αέρα και οι σωστές συνθήκες 
υγιεινής. Κατάλληλο απο 3 ετών και άνω.

The advanced memory foam offers ergonomic 
support to the head, neck and therefore the baby’s 
spine is ensured unique comfort. At the same time, 
thanks to its special cells, air circulation and  
proper hygienic conditions are provided.  
Suitable from 3 years and above.  
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: PAI.PIL.MEM.000
ΔΙΆΣΤΆΣΗ/DIMENSION: 40X60cm

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ACCESSORIES
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΝΟΥ
SLEEP SAFETY ACCESSORIES

Χαρίστε στο μωράκι σας έναν ασφαλή, άνετο και ήρεμο ύπνο με τα ειδικά μελετημένα, άριστης 
ποιότητας βρεφικά αξεσουάρ ασφάλειας ύπνου της Greco Strom.

Provide your baby a safe, comfortable and restless sleep with Greco Strom specially designed, top quality 
baby safety accessories.

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 
SMALL/MEDIUM
Ειδικά σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει στο επάνω μέρος του σώματος 
του βρέφους να είναι ελαφρώς ανασηκωμένο (γωνία 15○), βοηθώντας στη 
διαδικασία πέψης και στη σωστή αναπνοή (με την προτροπή του παιδιάτρου).  
Διατίθεται σε δύο μεγέθη small & medium με διαπνέον ύφασμα air proof.

SLOPED PILLOW SMALL/MEDIUM  
Especially designed, to allow the upper part of the baby’s body
to be slightly lifted (angle 15○), helping the digestion process and proper 
breathing (pediatrician recommendation). Available in two sizes, small and 
medium with breathable air proof fabric.
ΚΩΔΙΚΟI/CODES: VRE.PAL.SMA.000 (SMALL), VRE.PAL.MED.000 (MEDIUM)

0-6 months

0-12 months

ΥΠΝΟΣΦΗΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 
Βοηθά στο να παραμένει το μωρό με άνεση και 
ασφάλεια σε πλάγια θέση όταν κοιμάται, ενώ 
ταυτόχρονα του επιτρέπει να κινεί ελεύθερα τα χεράκια 
και τα ποδαράκια του. Διατίθεται με διαπνέον ύφασμα 
air proof.

SIDE POSITIONER
Helps to keep the baby with comfort and safety in a 
side position while sleeping, at the same time it allows 
the baby to freely move its hands and feet. Lightweight, 
available with breathable air proof fabric.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:  VRE.SFI.000.000

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 
& ΥΠΝΟΣΦΗΝΑΚΙ
Ένα μαξιλάρι που προσφέρει πολλαπλή στήριξη για ασφαλή 
και άνετο ύπνο. Διατηρεί το μωρό σε πλάγια θέση και 
παράλληλα, επιτρέπει στο επάνω μέρος του σώματός του 
να είναι ελαφρώς ανασηκωμένο (γωνία 15ο), βοηθώντας στη 
διαδικασία πέψης και στη σωστή αναπνοή (με την προτροπή 
του παιδιάτρου).

SLOPED & SIDE PILLOW
A cushion that offers multiple support for a safe and 
comfortable sleep. It holds the baby in an oblique position, 
and at the same time allows the upper part of its body to be 
slightly lifted (15° angle), helping the digestion process and 
proper breathing (pediatrician recommendation).
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:  VRE.PAL.SFI.000

0-6 months

0-6 months

Ρυθμιζόμενες μπάρες 
στήριξης.

Adjustable position 
support.

Ρυθμιζόμενη μπάρα 
στήριξης.

Adjustable position 
support.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚA 
ΚΑΛΥΜΜΑTA

PROTECTIVE MATTRESS COVERS
Προστατεύουν το βρεφικό στρώμα, εμποδίζοντας την ανάπτυξη των μικροοργανισμών 

& διασφαλίζοντας τις σωστές συνθήκες υγιεινής.

The covers protect the baby and childhood mattress by preventing the growth of microorganisms 
& ensuring proper hygiene conditions.

Χάρη στην πλήρως αδιαβροχοποιημένη 
μεμβράνη του Double Face Fleece, χαρίζει 
απόλυτη προστασία από τους λεκέδες και 
τις σωματικές εκκρίσεις. Το κάλυμμα φέρει 
περιμετρική φάσα με λάστιχο για τέλεια 
εφαρμογή αλλά και εύκολη χρήση. 

Thanks to the fully waterproof membrane 
of the Double Face Fleece, it gives you 
absolute protection from stains and body 
secretions. The cover provides a border grip 
for easy and perfect adjustment.

Αδιάβροχο, βαμβακερό προστατευτικό 
κάλυμμα που διατηρεί την απαραίτητη 
υγιεινή του στρώματος.
Το κάλυμμα φέρει περιμετρική φάσα με 
λάστιχο για τέλεια εφαρμογή αλλά και 
εύκολη χρήση.

Waterproof cotton protective cover that 
maintains the proper hygienic conditions of 
the mattress. The cover provides a border 
grip for easy and perfect adjustment.

FLEECE

COTTON

H πλήρως αδιαβροχοποιημένη μεμβράνη 
του, εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από 
τους λεκέδες και τις σωματικές εκκρίσεις. 
Το κάλυμμα φέρει περιμετρική φάσα με 
λάστιχο για τέλεια εφαρμογή αλλά και 
εύκολη χρήση.

Its fully waterproof membrane offers absolute 
protection against stains and body secretions. 
The cover provides a border grip for easy and 
perfect adjustment. 

Αδιάβροχο, προστατευτικό κάλυμμα που 
προσφέρει μακροπρόθεσμη προστασία από 
μύκητες, βακτήρια και ακάρεα. Το κάλυμμα 
φέρει περιμετρική φάσα με λάστιχο για 
τέλεια εφαρμογή αλλά και εύκολη χρήση.

Waterproof, protective cover that provides 
long-term protection against fungi, bacteria 
and mites. The cover provides a border grip 
for easy and perfect adjustment

Αδιάβροχο, με ύφασμα ειδικής τεχνολογίας 3D 
AIR MESH που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα 
ανάμεσα στο ύφασμα, αποτρέποντας την υγρασία 
και τον κίνδυνο ασφυξίας κατά τη διάρκεια του 
ύπνου. Το κάλυμμα φέρει περιμετρική φάσα με 
λάστιχο για τέλεια εφαρμογή αλλά και εύκολη 
χρήση.

Waterproof, with a 3D AIR MESH special technology 
fabric, that allows air to circulate between the fabric, 
preventing moisture and risk of suffocation during 
sleep. The cover provides a border grip for easy and 
perfect adjustment. 

SAFETY ANTIBACTERIAL 

AIR PROOF

VELVET

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ COTTON
Η βαμβακερή μαξιλαροθήκη διαθέτει μία αδιαβροχοποιημένη μεμβράνη για να 
εξασφαλίσει την τέλεια προστασία και τις σωστές συνθήκες υγιεινής του μαξιλαριού.

PILLOW COVER
The cotton pillow cover has a waterproof membrane to ensure perfect protection and 
proper hygiene conditions of the pillow.
ΚΩΔΙΚΟI/CODES: VRE.PIL.PRO.026 (26X36cm), VRE.PIL.PRO.030 (30X40cm),  
VRE.PIL.PRO.035 (35X45cm), VRE.PIL.PRO.042 (42X62cm), VRE.PIL.PRO.050 (50X70cm).  

AIR PROOF

VELVET

FLEECE

SAFETY ANTIBACTERIAL

COTTON

ΥΦΑΣΜΑTA/FABRICS 60Χ120cm 64Χ126cm 70Χ140cm 80Χ160cm 81-90cm  91-100cm 101-110cm
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VRE.KAL.AIR.060 VRE.KAL.AIR.064 VRE.KAL.AIR.070 VRE.KAL.AIR.080 PAI.KAL.AIR.090 PAI.KAL.AIR.100 PAI.KAL.AIR.110
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ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 
ΘΗΛΑΣΜΟΥ
BREASTFEEDING 

PILLOWS

Κάθε φορά που θηλάζετε ή ταΐζετε το μωρό σας, τα μαξιλάρια αυτά είναι ιδανικά για να 
προσφέρουν άνεση, στήριξη και ηρεμία τόσο σε εσάς όσο και στο μωράκι σας.

Every time you breastfeed or feed your baby, these pillows are ideal to provide comfort, support 
and calmness to both you and your baby.

Use it during both pregnancy 
& nursing!

This is so flexible!

This pillow 
 provides a feeling 

of comfort!

STANDARD

COMFORT 3-IN-1

SMALL

Το μαξιλάρι αυτό, για την περίοδο της εγκυμοσύνης 
και του θηλασμού, χρησιμοποιείται και ως ένα 
άνετο, ασφαλές κάθισμα για το μωρό (relax). 
Είναι μαλακό, ευλύγιστο και εύκαμπτο, χάρη στις 
μικροπέρλες EPS. Διατίθεται σε 4 σχέδια.

Τhis pillow, for use during pregnancy and breastfeed-
ing, can also be used as a comfortable, safe seat for 
the baby (relax). It is soft, flexible and elastic, thanks 
to its EPS micro pearls. Available in 4 textures. 
ΚΩΔΙΚΟI/CODES:  
VRE.THE.3I1.ABL (ΜΠΛΕ / BLUE) 
VRE.THE.3I1.AGR (ΓΚΡΙ / GREY)  
VRE.THE.3I1.BBL (ΜΠΛΕ / BLUE) 
VRE.THE.3I1.BGR (ΓΚΡΙ / GREY) 

Ιδιαίτερα συμπαγές και ελαφρύ, χάρη στο υλικό 3D 
Fiber που διαθέτει. Σε συνδυασμό με το μικρό του 
μέγεθος, σας επιτρέπει να το μεταφέρετε με 
ευκολία ακόμα και αν θέλετε να θηλάσετε ενώ 
βρίσκεστε έξω. Διατίθεται σε 4 σχέδια.

Particularly compact and lightweight, combined with 
its small size, it allows you to carry it with ease  even 
if you want to breastfeed while you are out. 
Available in 4 textures.
ΚΩΔΙΚΟI/CODES:  
VRE.THE.SMA.ABL (ΜΠΛΕ / BLUE)  
VRE.THE.SMA.AGR (ΓΚΡΙ / GREY)
VRE.THE.SMA.BBL (ΜΠΛΕ / BLUE)
VRE.THE.SMA.BGR (ΓΚΡΙ / GREY) 

Ένα πρακτικό μαξιλάρι για την περίοδο της 
εγκυμοσύνης αλλά και του θηλασμού. Με γέμιση 
από μικροπέρλες EPS, είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο, 
ευλύγιστο και μαλακό. Διατίθεται σε 4 σχέδια.

A practical pillow designed for both pregnancy and 
breastfeeding. With a filling of EPS micro pearls, it 
is extremely flexible, elastic and soft.  
Available in 4 textures.  
ΚΩΔΙΚΟI/CODES:  
VRE.THE.STA.ABL (ΜΠΛΕ / BLUE)  
VRE.THE.STA.AGR (ΓΚΡΙ / GREY)
VRE.THE.STA.BBL (ΜΠΛΕ / BLUE)
VRE.THE.STA.BGR (ΓΚΡΙ / GREY)
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ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ 
ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ 
STROLLER 
MATTRESS
Ένα στρωματάκι που εξασφαλίζει 
την άνεση για το μωράκι σας ενώ 
βρίσκεται στο καρότσι, σε relax 
ή σε κάθισμα αυτοκινήτου.

A mattress that provides comfort 
to your baby while in a stroller, 
in a bouncer or in a car seat.

The stroller mattress 3D Fiber is soft, with 
breathable materials to make your baby 
comfortable when sitting in a stroller, in a 
bouncer or in a car seat. At the same time, 
it protects them from stains and the sun.  
It has 3 back positions, 2 in the middle and 
1 in the seat to strap the belts. It is suitable 
from 0+ months and it is washable.

The stroller mattress Memory Foam  
adapts to your baby’s natural body posture, 
providing it with the necessary comfort 
when in a stroller, in a bouncer or in a car 
seat. At the same time, it protects them 
from stains and the sun. It has 3 back 
positions, 2 in the middle and 1 in the seat 
to strap the belts. It is suitable from 0+ 
months and it is washable.

The stroller mattress with 3D Air Mesh 
technology allows air to flow between 
the fabric so that your baby stays cool 
and comfortable when it’s in a stroller, 
in a bouncer or in a car seat. At the same 
time, it protects them from stains and the 
sun. It is suitable from 0+ months and it is 
washable.

3D AIR MESH
Το στρωματάκι καροτσιού με ύφασμα 
ειδικής τεχνολογίας 3D Air Mesh, 
επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα 
ανάμεσα στο ύφασμα ώστε το μωράκι 
σας να παραμένει δροσερό και άνετο 
όταν βρίσκεται στο καρότσι, στο relax ή 
στο κάθισμα αυτοκινήτου. Παράλληλα, 
τα προστατεύει από τους λεκέδες και τον 
ήλιο. Είναι κατάλληλο από 0+ μηνών και 
πλένεται.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:  
VRE.SKA.3DA.WHI (ΛΕΥΚΟ / WHITE)

MEMORY FOAM
Το στρωματάκι καροτσιού Memory Foam 
προσαρμόζεται στη φυσική στάση του 
σώματος του μωρού σας, εξασφαλίζοντάς 
του την απαραίτητη άνεση όταν βρίσκεται 
στο καρότσι του, στο relax ή στο κάθισμα 
αυτοκινήτου. Παράλληλα, τα προστατεύει 
από τους λεκέδες και τον ήλιο. Διαθέτει 3 
θέσεις στην πλάτη, 2 στη μέση και 1 στο 
κάθισμα για να περάσετε τις ζώνες. Είναι 
κατάλληλο από 0+ μηνών και πλένεται. 
ΚΩΔΙΚΟI/CODES:  
VRE.SKA.MEM.ABL (ΜΠΛΕ / BLUE)
VRE.SKA.MEM.AGR  (ΓΚΡΙ / GREY)
VRE.SKA.MEM.BBL (ΜΠΛΕ / BLUE)
VRE.SKA.MEM.BGR  (ΓΚΡΙ / GREY)

3D FIBER
Το στρωματάκι καροτσιού 3D Fiber είναι 
μαλακό, με υλικά που «αναπνέουν» ώστε το 
μωράκι σας να είναι άνετο όταν βρίσκεται 
στο καρότσι του, στο relax ή σε κάθισμα 
αυτοκινήτου. Παράλληλα, τα προστατεύει 
από τους λεκέδες και τον ήλιο. Διαθέτει 3 
θέσεις στην πλάτη, 2 στη μέση και 1 στο 
κάθισμα για να περάσετε τις ζώνες. Είναι 
κατάλληλο από 0+ μηνών και πλένεται. 
ΚΩΔΙΚΟI/CODES:  
VRE.SKA.3DF.ABL (ΜΠΛΕ / BLUE)
VRE.SKA.3DF.AGR (ΓΚΡΙ / GREY)
VRE.SKA.3DF.BBL (ΜΠΛΕ / BLUE)
VRE.SKA.3DF.BGR (ΓΚΡΙ / GREY)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ACCESSORIES
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Tested for harmful substances.



A quality better life is not a luxury. 
It is a deeply philosophical necessity for each of us. 

From our part, all of us at GRECO STROM know how to 
offer you and every member of your family the key 
element for a good life that is no more than a healthy, 
restful, comfortable  and quiet sleep. 

Our philosophy is so simple, but so essential: to create 
the proper conditions to always provide you with the 
best products for your valuable and necessary sleep.

This also makes us ... sleep better at night!

GRECO STROM maintains the right to change the technical specifications and the prices without any notice. 
The company has no responsibility for printing mistakes.
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