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Μ ε προσήλωση και επιμονή στην ποιότητα εδώ και 55 χρόνια, 
η GRECO STROM κατόρθωσε να αποτελέσει τη Νούμερο 1 

εταιρεία παραγωγής 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...

W ith dedication and perseverance in quality for 55 years, 
GRECO STROM has managed to become the number 1 

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 
international 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 expectations .

Αφεθείτε στην εμπιστοσύνη που εμπνέει ένας ηγέτης 
Indulge in the confidence inspired by a leader
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Η κορυφαία ποιότητα GRECO STROM  έχει πιστοποιηθεί
Top quality of  GRECO STROM has been certified

G RECO STROM is particularly proud that all certifications have been received by 
the International Certification Institutions Bureau Veritas, LRQA Business Assur-

ance & Swiss Approval International. These are institutions that check with frequent 
inspections the proper implementation, maintenance and continuous upgrading of 
the quality systems. Specifically, our company has been certified based on:

•  THE ISO 9001 INTERNATIONAL QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 is an internationally recognized standard for quality assurance and 
quality management for businesses. 

•  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. 

•  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.

•  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. 

•    MARINE MATTRESSES APPROVAL BY MIRTEC SA  
(MATERIALS INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGY CENTER)
Upgrading quality products that are required to meet specifications 
and are suitable to equip ships, yachts, hotels and general spaces 
and it is considered necessary to use mattresses with particular fire 
resistance, therefore GRECO STROM designs and produces a new 
series of mattresses that meet the requirements as outlined in EU 
Regulation 2017/306 for MED / 3.21 bedding product group.  
• SOLAS 74 Reg.II-2/3, Reg. II-2/9 & Reg. X / 3 &  
• IMO Res. MSC. 307 (88) - (2010 FTP Code)  
Annex 1, Part 9

•  ALTERNATIVE PACKAGING MANAGEMENT
With absolute respect to the environment, GRECO STROM 
belongs to the innovators of the alternative packaging 
management system in collaboration with the Greek 
Recycling Recovery Company.

3

Η GRECO STROM είναι ιδιαίτερα περήφανη που όλες οι πιστοποιήσεις δόθηκαν 
από τους Διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης Bureau Veritas, LRQA Business Assur-

ance & Swiss Approval International. Πρόκειται για φορείς που ελέγχουν με συχνές 
επιθεωρήσεις την ορθή εφαρμογή, συντήρηση αλλά και τη συνεχή αναβάθμιση των 
συστημάτων ποιότητας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με βάση:

•  ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001
Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διασφάλιση 
ποιότητας και την ποιοτική διαχείριση των επιχειρήσεων. 

•   ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 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.

•  ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 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.

•    TΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &  
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
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.

•    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ MARINE ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.  
(ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΔΟΚΙΜΏΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
Αναβαθμίζοντας την ποιότητα σε προϊόντα που επιβάλλεται να πληρούν 
προδιαγραφές και να είναι κατάλληλα για τον εξοπλισμό πλοίων, σκαφών 
αναψυχής, ξενοδοχείων και γενικότερα χώρων που θεωρείται απαραίτητη η 
χρήση στρωμάτων με ιδιαίτερη αντοχή στη φωτιά, η GRECO STROM σχεδιάζει 
και παράγει μία νέα σειρά στρωμάτων τα οποία πληρούν τις  απαιτήσεις, όπως 
αυτές περιγράφονται στον κανονισμό ΕΕ 2017/ 306 για την ομάδα προϊόντων 
κλινοστρωμνής MED/3.21 • SOLAS 74 Reg.II-2/3, Reg.II-2/9 & Reg. X/3 & 
• IMO Res. MSC. 307(88)-(2010 FTP Code) Annex 1, Part 9

•  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
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.
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Αγορά ιδιόκτητης έκτασης 
5.000 m2 και ανέγερση 
εργοστασιακού κτηρίου 
έκτασης 1.500 m2 στη 
Μάνδρα Αττικής

Purchase of 5,000 m2 
privately owned area and con-
struction of factory building of 
1,500m2 in Mandra, Attica

Η εταιρία ιδρύεται από τον 
κο. Φώτη Γκοτσόπουλο 
και δραστηριοποιείται στην 
κατασκευή χειροποίητων 
στρωμάτων από βαμβάκι. 

The company is founded by  
Mr. Fotis Gotsopoulos and is 
active in the manufacture of 
handmade cotton mattresses.

1964

2019

Αγορά μηχανολογικού 
εξοπλισμού και έναρξη 
παραγωγής στρωμάτων με 
ελατήρια.

Purchase of machinery 
equipment and production of 
mattresses with springs

1976 1980
Πιστοποίηση της εταιρίας με 
βάση το Διεθνές Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας  
ISO 9001

Company Certification based 
on the International Quality 
Management System  
ISO 9001

Πραγματοποιείται επένδυση σε 
υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό 
και η εταιρία προχωρά στον πρωτοποριακό 
σχεδιασμό και παραγωγή στρωμάτων box

Investments are made with upscale and 
modern mechanical equipment and the 
company proceeds to innovative design and 
production of box mats

•  Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας στην Κύπρο
•  Ένταξη της εταιρίας ως μέλος της ISPA (Interna-

tional Sleep Products Association)

• Export activity in Cyprus
•  Incorporation of the company as a member of 

ISPA (International Sleep Products Association)

•  Ανάθεση προμήθειας στρωμάτων Ολυμπιακών Αγώνων. 
•  Πιστοποίηση της εταιρίας με βάση το διεθνές Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001

• Mattress supply assignment for the Olympic Games.
•  Certification of the company based on the International 

Environmental Management System ISO 14001

55 χρόνια δημιουργίας
55 years of creation

•  Τα βρεφικά στρώματα της GRECO STROM  
πιστοποιούνται από τον ελβετικό φορέα πιστοποίησης της 
ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων  
Swiss Approval International, EN 16890:2017

•  Επέκταση των ιδιόκτητων κτηριακών  
εγκαταστάσεων σε 16.000 m2.

•  The baby mattresses of GRECO STROM are tested and 
certified by the Swiss Certification for Safety and Product 
Quality Swiss Approval International and meet the re-
quirements of the European Standard: EN 16890: 2017

 •  Extension of privately-owned  
building facilities to 16,000 m2.

Πραγματοποιείται 
επένδυση σε 
υπερσύγχρονο 
μηχανολογικό εξοπλισμό.

Investing in pioneering 
innovative mechanical 
equipment

•  Αναβαθμίζοντας την ποιότητα σε προϊόντα που επιβάλλεται να πληρούν προδιαγραφές 
και να είναι κατάλληλα για τον εξοπλισμό πλοίων, σκαφών αναψυχής, ξενοδοχείων και 
γενικότερα χώρων που θεωρείται απαραίτητη η χρήση στρωμάτων με ιδιαίτερη αντοχή στη 
φωτιά, η GRECO STROM σχεδιάζει και παράγει μία νέα σειρά στρωμάτων τα οποία πληρούν 
τις  απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στον κανονισμό ΕΕ 2017/ 306 για την ομάδα 
προϊόντων κλινοστρωμνής MED/3.21 • SOLAS 74 Reg.II-2/3, Reg.II-2/9 & Reg. X/3 &• 
IMO Res. MSC. 307(88)-(2010 FTP Code) Annex 1, Part 9

•  Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας στην Τσεχία.

•  Upgrading quality products that are required to meet specifications and are suitable 
to equip ships, yachts, hotels and general spaces and it is considered necessary to use 
mattresses with particular fire resistance, therefore GRECO STROM designs and produces 
a new series of mattresses that meet the requirements as outlined in EU Regulation 
2017/306 for MED / 3.21 bedding product group. • SOLAS 74 Reg.II-2/3, Reg. II-2/9 & 
Reg. X / 3 & • IMO Res. MSC. 307 (88) - (2010 FTP Code) Annex 1, Part 9

•  Export activity in Czech Republic

20002003

2005

20172018

2004



Ο κος Μάριος Γκοτσόπουλος 
γιός του ιδρυτή εισέρχεται 
στην εταιρία ως εταίρος.

Mr. Marios Gotsopoulos son 
of the founder enters the 
company as a partner

Η GRECO STROM 
μεγαλώνει αφού 
πραγματοποιεί επέκταση 
του εργοστασιακού της 
κτηρίου σε 3.000 m2

GRECO STROM expands 
after it extends its factory 
building to 3,000 m2

Η GRECO STROM 
συνεχίζει μεγαλώνει 
αφού πραγματοποιεί 
επέκταση του 
εργοστασιακού της 
κτηρίου σε 6.000 m2

GRECO STROM 
continues to expand 
after it extends its 
factory building
to 6,000 m2

1986 1991
Η εταιρία μας επεκτείνει τη δραστηριότητά 
της με μελέτη, σχεδιασμό και παραγωγή 
βρεφικών στρωμάτων, βασισμένων στα 
πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα.

Our company extends its activity by 
studying, designing and producing baby 
mattresses, based on the most stringent 
international standards

•  Ανάθεση εξοπλισμού υποβρυχίων και πλοίων του πολεμικού Ναυτικού με 
στρώματα πιστοποιημένα σύμφωνα με προδιαγραφές IMO (International 
Maritime Organization) 

•  Απονομή οικολογικού σήματος ECO LABEL με αριθμό Μητρώου EL/014/06

•  Assignment for submarines and  ships of the Navy with mattresses certified 
according to specifications ΙΜΟ (international Maritime Organization)

•  Award of the ECO LABEL  under the Register number EL / 014/06

•  Η αντοχή των στρωμάτων πιστοποιείται  με βάση  
τη δοκιμή ΕΝ 1957 στο εξειδικευμένο εργαστήριο  
AIDIMA στην Ισπανία. 

•  Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας σε Βαλκανικές χώρες.

•  Our mattress strength is verified by the test EN 1957  
in the AIDIMA specialized laboratory in Spain

• Export activity in Balkan countries

Έναρξη 
εξαγωγικής 
δραστηριότητας 
στη Ρωσία.

Export activity  
in Russia

•  Πιστοποίηση της εταιρίας με βάση το Διεθνές Σύστημα 
Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ISO 13485

•  Μελέτη σχεδιασμός και παραγωγή Νοσοκομειακών 
στρωμάτων με πιστοποίηση των προϊόντων κατά CE και 
εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων κατηγορία Ι από τον ΕΟΦ

•  Certification of the company based on the ISO 13485 
International Medical Product Quality System

•  Study, design and production of hospital beds with CE 
certification and registration in the Register  
Manufacturers of Category I Medical Devices from EOF

Ο κος Χρήστος Γκοτσόπουλος 
γιός του ιδρυτή  

εισέρχεται στην εταιρία  
ως εταίρος

 Mr. Chris Gotsopoulos 
 son of the founder enters 
 the company as a partner

Η GRECO STROM καινοτομεί σχεδιάζοντας και 
παράγοντας στρώματα τα οποία υπερβαίνουν τα έως 
τότε δεδομένα. Τα πλεονεκτήματα μιας χειροποίητης 
κατασκευής στρώματος συντάσσονται με την 
υπερβατική τεχνολογική εξέλιξη, προσφέροντας τη 
νέα γενιά στρωμάτων LITHOS.

GRECO STROM innovates by designing and producing 
mattresses that go beyond expectations. The advan-
tages of a handmade mattress structure are complied 
with transcendental technological development, 
offering  the new generation of LITHOS mattresses.

baby

1998

2006 2007

20122013

1997

2008

2015
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ΥΦΑΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT εφαρμόζεται κατά την 
διαδικασία παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της 
επίδραση διατηρείται καθ  ́όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος. Φιλικό 
προς το περιβάλλον, μη τοξικό και βραδύκαυστο.

FRT WAD
Υποαλλεργική, βραδύκαυστη βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για 
μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

MEMORY FOAM
Yψηλής ποιότητας ελαστική βισκόζη (αφρός μνήμης). 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.

FLEX LAYER PLUS
Aφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής για διατήρηση της ομοιομορφίας 
του στρώματος. 

ΕΛΑΤΗΡΙΑ POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου POCKET SPRING που φιλοξενούνται 
ξεχωριστά σε υφασμάτινους θύλακες, ρυθμίζοντας την κατανομή της πίεσης 
και διασφαλίζοντας την άριστη ανατομικότητα.
Τηρείται η αναλογία 260τμχ ανά m2.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ FRAME SUPPORT
Διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για περιμετρική υποστήριξη 
του στρώματος. Ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές του 
εξασφαλίζουν τον άριστο εξαερισμό του στρώματος.

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα  
για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.

Module B
MIRTEC SA    
Certificate No

ME-C-0150/B/1/19    
Module D

MIRTEC SA    

Certificate No
ME-C-0150/D/1/19 

OUTER COVER STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
The special ANTIBACTERIAL PROTECT treatment is applied during the 
production process of the fiber fabric. Thus, its protective effect is maintained 
throughout the whole mattress lifetime.Environmentally friendly, non-toxic 
and slow-flammable. 

FRT WAD 
Hypoallergenic, flame retardant pad with antibacterial certification for
great elasticity and internal ventilation of the mattress.

QUILTED HILL
High-tech quilt process for great soft sensation.

MEMORY FOAM
High quality elastic viscose (memory foam). This material creates "non- 
gravity" conditions and it was used by NASA to relieve the pressure 
from astronauts during take-off. Its outstanding durability has been 
confirmed through resistance testing procedures, which combined 
with its revolutionary features, promote it into one of the most so-
phisticated materials in the production of innovative sleep products.

FLEX LAYER PLUS 
Extremely durable foam material for preservation of mattress conformity.

POCKET SPRING UNIT 500S
A unit of individual POCKET SPINGS that are hosted separately in 
cloth pouches. Therefore, it adjusts the pressure distribution for 
excellent anatomy.
The rate of 260pcs per m2 is maintained.

BORDER FRAME SUPPORT
It ensures the stabilization of the springs and the dimensions of 
the mattress.

ΒORDER FOAM SUPPORT 
Enhanced foam material of reinforced density that maintains 
mattress support. Special V-shaped notches on the longitudinal 
sides ensure optimum ventilation of the mattress.

Insert materials are described in the order they are placed  
in the mattress for each two sides.

Πιστοποιημένο από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ/MIRTEC SA - Certified by MIRTEC SA

AVAILABLE IN  
THICKNESS 
16 or 20 cm

Dimensional variation due 
to material nature +/- 5%

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
 ΣΕ ΠΑΧΟΣ 
16 ή 20 cm 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 

ΦΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ +/- 5%

7

16/20
cm
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AVAILABLE IN  
THICKNESS 
15 or 19 cm

Dimensional variation due 
to material nature +/- 5%

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
 ΣΕ ΠΑΧΟΣ 
15 ή 19cm 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 

ΦΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ +/- 5%

ΥΦΑΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT εφαρμόζεται κατά την 
διαδικασία παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της 
επίδραση διατηρείται καθ  ́όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος. Φιλικό 
προς το περιβάλλον, μη τοξικό και βραδύκαυστο.

FRT WAD
Υποαλλεργική, βραδύκαυστη βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για 
μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

INNER MICROFOAM
Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για μεγάλη ελαστικότητα, ευκαμψία 
και ομοιομορφία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση συμπεριφοράς 
του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

FLEX LAYER PREMIUM
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που συμβάλλει στη διατήρηση της 
ομοιομορφίας και στην ανάδειξη της ανατομικής συμπεριφοράς του 
στρώματος.

ΕΛΑΤΗΡΙΑ POCKET SPRING UNIT 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου POCKET SPRING που φιλοξενούνται 
ξεχωριστά σε υφασμάτινους θύλακες, ρυθμίζοντας την κατανομή της πίεσης 
και διασφαλίζοντας την άριστη ανατομικότητα.
Τηρείται η αναλογία 260τμχ ανά m2.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ FRAME SUPPORT
Διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και της διάστασης του 
στρώματος.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για περιμετρική υποστήριξη 
του στρώματος. Ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές του 
εξασφαλίζουν τον άριστο εξαερισμό του στρώματος.

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα  
για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.

Module B
MIRTEC SA    
Certificate No

ME-C-0150/B/1/19    
Module D

MIRTEC SA    

Certificate No
ME-C-0150/D/1/19 

OUTER COVER STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
The special ANTIBACTERIAL PROTECT treatment is applied during the 
production process of the fiber fabric. Thus, its protective effect is main-
tained throughout the whole mattress lifetime. Environmentally friendly, 
non-toxic and slow-flammable. 

FRT WAD 
Hypoallergenic, flame retardant pad with antibacterial certification for
great elasticity and internal ventilation of the mattress.

INNER MICROFOAM
High density foam for great flexibility, elasticity and uniformity, ensuring 
maximum performance of the mattress.

QUILTED HILL
High-tech quilt process for great soft sensation.

FLEX LAYER PREMIUM
Extremely durable foam material for preservation of mattress con-
formity which also promotes the anatomical mattress features.

POCKET SPRING UNIT 500S
A unit of individual POCKET SPINGS that are hosted separately in 
cloth pouches. Therefore, it adjusts the pressure distribution for 
excellent anatomy.
The rate of 260pcs per m2 is maintained.

BORDER FRAME SUPPORT
It ensures the stabilization of the springs and the dimensions 
of the mattress.

ΒORDER FOAM SUPPORT 
Enhanced foam material of reinforced density that maintains 
mattress support.  Special V-shaped notches on the longitudinal 
sides ensure optimum ventilation of the mattress.

Insert materials are described in the order they are placed 
in the mattress for each two sides.

Πιστοποιημένο από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ/MIRTEC SA - Certified by MIRTEC SA
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AVAILABLE IN  
THICKNESS 
18 or 22 cm

Dimensional variation due 
to material nature +/- 5%

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
 ΣΕ ΠΑΧΟΣ 
18  ή 22cm 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 

ΦΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ +/- 5%

ΥΦΑΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT εφαρμόζεται κατά την 
διαδικασία παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της 
επίδραση διατηρείται καθ  ́όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος. Φιλικό 
προς το περιβάλλον, μη τοξικό και βραδύκαυστο.

FRT WAD
Υποαλλεργική, βραδύκαυστη βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για 
μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

FLEX LAYER PLUS
Aφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής για διατήρηση της ομοιομορφίας του 
στρώματος και για ιδανική ορθοπεδική υποστήριξη.

FRT THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο βραδύκαυστο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που 
προσφέρει την ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

ΕΛΑΤΗΡΙΑ BONNELL SPRING 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL κατασκευασμένα από ειδικά διαμορφωμένο 
ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι.
Τηρείται η αναλογία 116 τμχ ανά m2.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για περιμετρική υποστήριξη 
του στρώματος. Οι ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές, 
εξασφαλίζουν τον άριστο εξαερισμό του στρώματος. 

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα  
για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.

OUTER COVER STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
The special ANTIBACTERIAL PROTECT treatment is applied during 
the production process of the fiber fabric. Thus, its protective effect is 
maintained throughout the whole mattress lifetime. Environmentally 
friendly, non-toxic and slow-flammable. 

FRT WAD 
Hypoallergenic, flame retardant pad with antibacterial certification for
great elasticity and internal ventilation of the mattress.

QUILTED HILL
High-tech quilt process for great soft sensation.

FLEX LAYER PLUS 
Extremely durable foam material for preservation of mattress 
conformity.

FRT THERMOBOND
Thermal insulating fire resilient filter made of sterilized cotton 
fibers which offer the ideal insulation above the BONNELL springs.

BONNELL SPING 200B
BONNELL springs made of specially formulated European 
antioxidant steel.
The rate of 116pcs per m2 is maintained.

ΒORDER FOAM SUPPORT 
Enhanced foam material of reinforced density that maintains 
mattress support. Special V-shaped notches on the longitudinal 
sides ensure optimum ventilation of the mattress.

Insert materials are described in the order they are placed 
in the mattress for each two sides.

Module B
MIRTEC SA    
Certificate No

ME-C-0150/B/1/19    
Module D

MIRTEC SA    

Certificate No
ME-C-0150/D/1/19 

Πιστοποιημένο από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ/MIRTEC SA - Certified by MIRTEC SA
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ΥΦΑΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ JAQUARD COTTON FRT
Άνεση και απαλή αίσθηση χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικό 
βαμβάκι. Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και βραδύκαυστο

FRT WAD
Υποαλλεργική, βραδύκαυστη βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για 
μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

FLEX LAYER BASIC
Αφρώδες υλικό εξαιρετικής αντοχής που συμβάλλει στη διατήρηση της 
ομοιομορφίας και στην ανάδειξη της ανατομικής συμπεριφοράς του 
στρώματος.

FRT THERMOBOND
Μονωτικό φίλτρο βραδύκαυστο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που 
προσφέρει την ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

ΕΛΑΤΗΡΙΑ BONNELL SPRING 200B
Ελατήρια τύπου BONNELL κατασκευασμένα από ειδικά διαμορφωμένο 
ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι. 
Τηρείται η αναλογία 116 τμχ ανά m2.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ FOAM SUPPORT
Αφρώδες υλικό ενισχυμένης πυκνότητας για περιμετρική υποστήριξη 
του στρώματος. Οι ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές, 
εξασφαλίζουν τον άριστο εξαερισμό του στρώματος. 

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα  
για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.

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

FRT WAD 
Hypoallergenic, flame retardant pad with antibacterial certification for
great elasticity and internal ventilation of the mattress.

QUILTED HILL
High-tech quilt process for great soft sensation.

FLEX LAYER BASIC
Extremely durable foam material for preservation of mattress 
conformity which also promotes the anatomical mattress features.

FRT THERMOBOND
Thermal insulating fire resilient filter made of sterilized cotton fibers 
which offer the ideal insulation above the BONNELL springs.

BONNELL SPING 200B
BONNELL springs made of specially formulated European an-
tioxidant steel.
The rate of 116pcs per m2 is maintained.

ΒORDER FOAM SUPPORT 
Enhanced foam material of reinforced density that maintains 
mattress support. Special V-shaped notches on the longitudinal 
sides ensure optimum ventilation of the mattress.

Insert materials are described in the order they are placed 
in the mattress for each two sides.

Module B
MIRTEC SA    
Certificate No

ME-C-0150/B/1/19    
Module D

MIRTEC SA    

Certificate No
ME-C-0150/D/1/19 

AVAILABLE IN  
THICKNESS 
16 or 20 cm

Dimensional variation due 
to material nature +/- 5%

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
 ΣΕ ΠΑΧΟΣ 
16 ή 20cm 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 

ΦΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ +/- 5%

Πιστοποιημένο από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ/MIRTEC SA - Certified by MIRTEC SA
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14 cm

ΥΦΑΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT εφαρμόζεται κατά την 
διαδικασία παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της 
επίδραση διατηρείται καθ  ́όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος. Φιλικό 
προς το περιβάλλον, μη τοξικό και βραδύκαυστο.

FRT WAD
Υποαλλεργική, βραδύκαυστη βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για 
μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

LATEX
Προέρχεται από τον xυμό του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea 
brasiliensis. Η εξειδικευμένη διαδικασία παραγωγής του 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,μυκητών και ακάρεων 
διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής.

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα 
για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.

Module B
MIRTEC SA    
Certificate No

ME-C-0150/B/1/19    
Module D

MIRTEC SA    

Certificate No
ME-C-0150/D/1/19 

OUTER COVER STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
The special ANTIBACTERIAL PROTECT treatment is applied during 
the production process of the fiber fabric. Thus, its protective effect is 
maintained throughout the whole mattress lifetime. Environmentally 
friendly, non-toxic and slow-flammable.

FRT WAD 
Hypoallergenic, flame retardant pad with antibacterial certification for
great elasticity and internal ventilation of the mattress.

QUILTED HILL
High-tech quilt process for great soft sensation.

LATEX
This first material comes from the extracts of the Hevea brasil-
iensis tropical tree. 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 blood circulation to the spine and limbs. Its numerous 
cells allow the optimum ventilation of the mattress, preventing 
the growth of microbes, fungi and mites, thus ensuring the best 
hygiene conditions.

Insert materials are described in the order they are placed 
in the mattress for each two sides.

Πιστοποιημένο από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ/MIRTEC SA - Certified by MIRTEC SA

AVAILABLE IN  
THICKNESS 14cm

Dimensional variation due 
to material nature +/- 5%

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
 ΣΕ ΠΑΧΟΣ 

14 cm 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 
ΦΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ +/- 5%
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14 cm

ΥΦΑΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT εφαρμόζεται κατά την 
διαδικασία παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της 
επίδραση διατηρείται καθ  ́όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος. Φιλικό 
προς το περιβάλλον, μη τοξικό και βραδύκαυστο.

FRT WAD
Υποαλλεργική, βραδύκαυστη βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για 
μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

LATEX
Προέρχεται από τον xυμό του τροπικού δέντρου καουτσούκ Hevea 
brasiliensis. Η εξειδικευμένη διαδικασία παραγωγής του 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. 

VITAFOAM
Πρωτοποριακό αφρώδες υλικό με μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία. 
Χάρη στην ανοιχτή κυτταρική του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα 
ενώ παράλληλα λόγω της υψηλής πυκνότητας εξασφαλίζει τη μέγιστη 
απόδοση συμπεριφοράς του στρώματος παρέχοντας άριστη επαναφορά 
και ανθεκτικότητα.

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα. 
Στρώμα μίας πλευράς.

Module B
MIRTEC SA    
Certificate No

ME-C-0150/B/1/19    
Module D

MIRTEC SA    

Certificate No
ME-C-0150/D/1/19 

OUTER COVER STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
The special ANTIBACTERIAL PROTECT treatment is applied during the 
production process of the fiber fabric. Thus, its protective effect is main-
tained throughout the whole mattress lifetime. Environmentally friendly, 
non-toxic and slow-flammable. 

FRT WAD 
Hypoallergenic, flame retardant pad with antibacterial certification for
great elasticity and internal ventilation of the mattress.

QUILTED HILL
High-tech quilt process for great soft sensation.

LATEX
This first material comes from the extracts of the Hevea brasiliensis 
tropical tree. The specialized production process gives it unique 
flexibility, elasticity and excellent restoration. It follows and per-
fectly adapts to the body contour to ensure the distribution of the 
pressure exerted during sleep. In this way, it promotes proper 
blood circulation to the spine and limbs.

VITA FOAM
Innovative foam with great flexibility and elasticity. Thanks to its 
open cellular structure, it allows air to flow while at the same 
time due to its high density, it ensures maximum performance 
of the mattress providing excellent restoration and resilience.

Insert materials are described in the order they are placed 
in the mattress. One-sided mattress.

Πιστοποιημένο από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ/MIRTEC SA - Certified by MIRTEC SA

AVAILABLE IN  
THICKNESS 14cm

Dimensional variation due 
to material nature +/- 5%

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
 ΣΕ ΠΑΧΟΣ 

14 cm 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 
ΦΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ +/- 5%
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14 cm

ΥΦΑΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT εφαρμόζεται κατά την 
διαδικασία παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της 
επίδραση διατηρείται καθ  ́όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος. Φιλικό 
προς το περιβάλλον, μη τοξικό και βραδύκαυστο.

FRT WAD
Υποαλλεργική, βραδύκαυστη βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για 
μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

MEMORY FOAM
Τελευταίας γενιάς και υψηλής ποιότητας ελαστική βισκόζη (αφρός 
μνήμης). 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.

VITAFOAM
Πρωτοποριακό αφρώδες υλικό με μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία. 
Χάρη στην ανοιχτή κυτταρική του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα 
ενώ παράλληλα λόγω της υψηλής πυκνότητας εξασφαλίζει τη μέγιστη 
απόδοση συμπεριφοράς του στρώματος παρέχοντας άριστη επαναφορά 
και ανθεκτικότητα.

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα. 
Στρώμα μίας πλευράς.

Module B
MIRTEC SA    
Certificate No

ME-C-0150/B/1/19    
Module D

MIRTEC SA    

Certificate No
ME-C-0150/D/1/19 

OUTER COVER STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
The special ANTIBACTERIAL PROTECT treatment is applied during the 
production process of the fiber fabric. Thus, its protective effect is main-
tained throughout the whole mattress lifetime. Environmentally friendly, 
non-toxic and slow-flammable. 

FRT WAD 
Hypoallergenic, flame retardant pad with antibacterial certification for
great elasticity and internal ventilation of the mattress.

QUILTED HILL
High-tech quilt process for great soft sensation.

MEMORY FOAM
The latest generation and high-quality elastic viscose (memory foam). 
This material creates "non- gravity" conditions and it was used by 
NASA to relieve the pressure from astronauts during take-off. Its 
outstanding durability has been confirmed through resistance 
testing procedures, which combined with its revolutionary fea-
tures, promote it into one of the most sophisticated materials to 
produce innovative sleep products that ensure ultimate comfort 
and well-being.

VITA FOAM
Innovative foam with great flexibility and elasticity. Thanks to its 
open cellular structure, it allows air to flow while at the same 
time due to its high density, it ensures maximum performance 
of the mattress providing excellent restoration and resilience.

Insert materials are described in the order they are placed 
in the mattress. One-sided mattress.

Πιστοποιημένο από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ/MIRTEC SA - Certified by MIRTEC SA

AVAILABLE IN  
THICKNESS 14cm

Dimensional variation due 
to material nature +/- 5%

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
 ΣΕ ΠΑΧΟΣ 

14 cm 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 
ΦΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ +/- 5%
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14 cm

ΥΦΑΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
Η ειδική επεξεργασία ANTIBACTERIAL PROTECT εφαρμόζεται κατά την 
διαδικασία παραγωγής της ίνας του υφάσματος. Έτσι, η προστατευτική της 
επίδραση διατηρείται καθ  ́όλη τη διάρκεια ζωής του στρώματος. Φιλικό 
προς το περιβάλλον, μη τοξικό και βραδύκαυστο.

FRT WAD
Υποαλλεργική, βραδύκαυστη βάτα με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση για 
μεγάλη ελαστικότητα και εσωτερικό αερισμό του στρώματος.

QUILTED HILL
Επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά απαλή αίσθηση.

VITAFOAM
Πρωτοποριακό αφρώδες υλικό με μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία. 
Χάρη στην ανοιχτή κυτταρική του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα 
ενώ παράλληλα λόγω της υψηλής πυκνότητας εξασφαλίζει τη μέγιστη 
απόδοση συμπεριφοράς του στρώματος παρέχοντας άριστη επαναφορά 
και ανθεκτικότητα. 

Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα  
για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.

Module B
MIRTEC SA    
Certificate No

ME-C-0150/B/1/19    
Module D

MIRTEC SA    

Certificate No
ME-C-0150/D/1/19 

OUTER COVER STRETCH ANTIBACTERIAL FRT
The special ANTIBACTERIAL PROTECT treatment is applied during the 
production process of the fiber fabric. Thus, its protective effect is main-
tained throughout the whole mattress lifetime. Environmentally friendly, 
non-toxic and slow-flammable. 

FRT WAD 
Hypoallergenic, flame retardant pad with antibacterial certification for
great elasticity and internal ventilation of the mattress.

QUILTED HILL
High-tech quilt process for great soft sensation.

VITA FOAM
Innovative foam with great flexibility and elasticity. Thanks to its 
open cellular structure, it allows air to flow while at the same time 
due to its high density, it ensures maximum performance of the 
mattress providing excellent restoration and resilience.

Insert materials are described in the order they are placed 
in the mattress for each two sides.

Πιστοποιημένο από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ/MIRTEC SA - Certified by MIRTEC SA

AVAILABLE IN  
THICKNESS 14cm

Dimensional variation due 
to material nature +/- 5%

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
 ΣΕ ΠΑΧΟΣ 

14 cm 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 
ΦΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ +/- 5%
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DIONI
Στρώμα  / Mattress

ALKYON
Στρώμα  / Mattress

AITHERAS
Στρώμα  / Mattress

OKEANOS
Στρώμα  / Mattress
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LATO POSEIDON
Στρώμα  / Mattress Στρώμα  / Mattress

ANEMOS
Στρώμα  / Mattress

DAIDALOS
Στρώμα  / Mattress
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