
Τέρμα οδού Μακρυγιάννη | Μάνδρα Αττικής 19600 Τ 210 5552000 F 210 555 0870 E sales@greco-strom.gr

www.grecostrom.gr





T H E FA MILY LEGACY

Μάριος Γκοτσόπουλος

Χρήστος Γκοτσόπουλος

T H E PR ECIOUS COLLEC T ION

T H E FA MILY LEGACY

Μάριος Γκοτσόπουλος

Χρήστος Γκοτσόπουλος

T H E PR ECIOUS COLLEC T ION

32

GRECO STROM. Η εταιρεία που 50 χρόνια τώρα, επενδύει καθημερινά στην Ποιότητα, την Τεχνογνωσία και την πρωτοποριακή Σχεδίαση, 
ανοίγοντας νέες προοπτικές στην ελληνική αγορά. 

Με οδηγό την εμπνευσμένη και δημιουργική παραγωγή και την 50χρονη εμπειρία μας, προσφέρουμε αξεπέραστες προτάσεις σε προϊόντα ύπνου 
ειδικά σχεδιασμένα με βάση τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα, εξασφαλίζοντας τις συνθήκες ενός πραγματικά ξεκούραστου ύπνου.
Η εμπιστοσύνη των πελατών μας, η συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα των προϊόντων μας και η οικολογική μας ευαισθησία, είχε ως αποτέλεσμα 
τη διεθνή αναγνώριση της εταιρείας μας, με μια σειρά πιστοποιήσεων που την καθιστούν ως μία από τις πλέον αξιόπιστες στην ελληνική αγορά.*

Η Γνώση, η Πείρα, η Καινοτομία, η Ποιότητα, η Λειτουργικότητα και το πρωτότυπο Design αλλά πάνω απ’ όλα το ανθρώπινο προφίλ μας, 
συνεχώς προσανατολισμένο στο σεβασμό και τις ανάγκες του αγοραστικού μας κοινού, συνθέτουν τη φιλοσοφία της εταιρείας μας, κάνοντας 
την GRECO STROM, την  κορυφαία επιλογή των Ελλήνων καταναλωτών.

*Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001. *Πιστοποίηση με βάση το Διεθνές Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΙSO 14001. 
*Πιστοποίηση αντοχής, με βάση το ειδικό test ΕΝ 1957 από το εξειδικευμένο εργαστήριο AIDIMA της Ισπανίας. 
*Πιστοποίηση με βάση το Διεθνές Σύστημα Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ISO 13485. 
*Πιστοποίηση των προϊόντων μας κατά CE &  εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στην κατηγορία Ι από τον ΕΟΦ.
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Για την GRECO STROM, η επιμέλεια, η τελειότητα και η φινέτσα αποτελούν έννοιες συνώνυμες με την παθιασμένη σημασία στη λεπτομέρεια. 
Η εξαιρετική σειρά LITHOS γεννήθηκε για να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές καθημερινής χαλάρωσης. Jubilee, Jonker, Excelsior, Trillion, 
Emerald… Πέντε νέα στρώματα στη διάθεσή σας, σχεδιασμένα ειδικά για να ενεργοποιήσουν κάθε κύτταρο του σώματός σας και να σας 
ταξιδέψουν στη σφαίρα του ονείρου.

Το όραμα της GRECO STROM ήταν ένας πρωτοποριακός σχεδιασμός, βασισμένος στη μοναδικότητα και την καινοτομία που θα παντρεύει 
αρμονικά την παράδοση με τον τεχνολογικό μοντερνισμό. Η νέα αυτή πρότυπη εκδοχή υπερβαίνει τα έως τώρα δεδομένα, οδηγώντας σε μια 
νέα διάσταση ύπνου, όπου τα πλεονεκτήματα μιας χειροποίητης κατασκευής στρώματος συντάσσονται με την υπερβατική τεχνολογική εξέλιξη, 
προσφέροντας τη νέα γενιά στρωμάτων απαράμιλλης ποιότητας και υψηλής αισθητικής.

Μία μοναδική, καινοτόμος προσέγγιση συνοδεύει κάθε ένα από τα υπέροχα αυτά στρώματα και σας μυεί στην ολική ευζωία, με την  αυθεντική 
τελετουργία ενός γαλήνιου και ξεκούραστου ύπνου. Ανακαλύψτε τα και νιώστε την εμπειρία!
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αφάνταστη προσαρμοστικότητα,
ανυπέρβλητη πολυτέλεια

Επιλέγοντας το στρώμα JUBILEE, εισέρχεστε στον υπέροχο κόσμο της luxury ανατομικότητας.
Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό ανεξάρτητων ελατηρίων που διαθέτει, 
η μοναδική ελαστικότητα, η ευκαμψία και η άριστη επαναφορά, μαζί με την απόλυτη προσαρμογή στο περίγραμμα

του σώματος, διασφαλίζουν αίσθημα ευεξίας δημιουργώντας τις ιδανικότερες συνθήκες υγιεινής και ευζωίας. 
Ενεργοποιήστε τις αισθήσεις σας απολαμβάνοντας την πολυτέλεια της άνεσης στον υπέρτατο βαθμό!

76



10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΥΦΑΣΜΑ                                 
Το ανθρώπινο δέρμα είναι ο φυσικός σύνδεσμός μας με το περιβάλλον. Αγαπά να αγγίζει 
φυσικά υλικά τα οποία δημιουργούν θετική επίδραση στο σώμα δημιουργώντας τις ιδανικές 
συνθήκες κλίματος και θερμοκρασίας.
Μέσα στην καρδιά του κορμού των δέντρων βρίσκεται η κυτταρίνη, ένας πολτός του δομικού του 
πολυσακχαρίτη που μετά από ειδική επεξεργασία, μας προσφέρει ίνες μοναδικής στιλπνότητας. 
Από αυτές τις ίνες παράγεται ύφασμα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας που σε συνδυασμό με την  
ανθεκτικότητα και την απαλότητα του προάγεται σε συνώνυμο της πολυτέλειας.
Η βισκόζη είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό ύφασμα που προσφέρει μεγάλη άνεση στις κινήσεις και 
παράλληλα με την αίσθηση του ότι αγκαλιάζει αρμονικά το σώμα, θεωρείται περιζήτητη στην 
παραγωγή υφασμάτων.
Το ύφασμα PURE VISCOSE έχει επίσης εξαιρετικά θερμoρυθμιστικές ιδιότητες. Πράγματι, η δομή 
του «εγκλωβίζει» τον αέρα, προσφέροντας ένα φυσικό μονωτικό περιβάλλον, καθώς μπορεί 
να απορροφήσει έως και το 40% της υγρασίας ενώ ταυτόχρονα μειώνει το στατικό ηλεκτρισμό.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το ευρωπαϊκό OEKO TEX 
STANDARD 100.

FIBER WAVE LANA
Στρώση από οικολογικό μαλλί το οποίο πληροί τα πιο υψηλά standards υγιεινής. Δεν περιέχει 
χημικές ρητίνες και κόλλες, είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και υποαλλεργικό. Ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα και μια αποκλειστικά πατενταρισμένη τεχνολογία του προϊόντος είναι η 
δομή του καθώς οι ίνες είναι διατεταγμένες ημιτονοειδώς σχηματίζοντας έτσι ένα σύνολο κυμάτων 
τα οποία έχουν οριζόντια διάταξη. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μεγάλη ελαστικότητα άριστη 
επαναφορά και ανθεκτικότητα ακόμα και κάτω από συνθήκες μεγάλης συμπίεσης.

DOUBLE HIGH-RESILIENCE FOAM HR
Το ανώτερο επίπεδο αφρώδους υλικού εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή 
κυτταρική του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
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. Χρησιμοποιείται διπλή στρώση του υλικού σε κάθε πλευρά του στρώματος.

QUILTED 5M ARTWORK
Η GRECO STROM καινοτομεί στον σχεδιασμό και στην ποιότητα του καπιτονέ, έχοντας 
συμπεριλάβει στην παραγωγική της διαδικασία και αποκλειστικά για τα στρώματα της σειράς 
LITHOS υπερσύγχρονες μηχανές τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα 
να επεξεργάζονται με μεγάλη ακρίβεια και φροντίδα πολλά υλικά μαζί συνδυάζοντας τα 
πλεονεκτήματα της χειροποίητης κατασκευής στρωμάτων με την τεχνολογική εξέλιξη, έχοντας 
ως αποτέλεσμα εξαιρετικά απαλή αίσθηση μεγάλη αναπαυτικότητα αλλά και ένα αισθητικά 
τέλειο αποτέλεσμα.

LATEX LAYER COMFORT PLUS
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό του τροπικού δέντρου 
καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη νοτιοανατολική Ασία. Επιπρόσθετα 
για την παραγωγή του LATEX LAYER COMFORT PLUS χρησιμοποιείται μια εξειδικευμένη 
διαδικασία που του προσδίδει μοναδική ελαστικότητα, ευκαμψία και άριστη επαναφορά. 
Ακολουθεί και προσαρμόζεται στο περίγραμμα του σώματος διασφαλίζοντας την κατανομή 
της πίεσης που ασκείται στο σώμα 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 και ευεξίας. 
Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται από 
ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη μετατροπή αλλά και κατά τη 
διαδικασία παραγωγής του.

7 ZONE MICRO POCKET SPRINGS 2000S
H GRECO STROM πρωτοπορεί κάνοντας τη διαφορά με τη νέα μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων 
τύπου 7 ZONE MICRO POCKET SPRINGS 2000S που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους 
θύλακες. Για τον σχηματισμό των 7 διαφορετικών ζωνών στήριξης χρησιμοποιείται σύρμα σε 
διαφορετικά πάχη για την κατασκευή των ελατηρίων επιτρέποντας την επιμέρους ελαστικότητα. 
Επιπλέον η μικρή διάμετρος του κάθε ελατηρίου έχει ως αποτέλεσμα το μέγιστο αριθμό 
ελατηρίων ανα m2 παρέχοντας έτσι τον υψηλότερο  βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η 
κατανομή της πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος 
εξελίσσοντας την ανατομικότητα στον υπέρτατο βαθμό. 
Τηρείται η αναλογία 1000τμχ ανά m2.

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και 
της διάστασης του στρώματος.

LATEX EXTRA BORDER SUPPORT 
Εύκαμπτο υλικό που παράγεται από φυσικό καουτσούκ (Latex) υπερενισχυμένης πυκνότητας για 
την περιμετρική υποστήριξη του στρώματος. Οι πολυάριθμες οπές του επιτρέπουν τον ιδανικό 
εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, μυκητών και ακάρεων 
διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ευεξίας. 
Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται από 
ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη μετατροπή αλλά και κατά τη 
διαδικασία παραγωγής του.

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

VENT & FRESH
Ειδικές οπές εξαερισμού που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα 
προς όλες τις κατευθύνσεις στο εσωτερικό του στρώματος.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος.
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Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
1473

121-130
2185

161-170
2913

91-100
1664

131-140
2361

171-180
3070

101-110
1837

141-150
2561

181-190
3270

111-120
2009

151-160
2756

191-200
3470

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)



ο ορισμός της ανατομικότητας
Αφεθείτε στην απαλότητα και την ασύγκριτη ανατομικότητα του στρώματος JONKER που χάρη στη

μοναδική τεχνολογία και στο συνδυασμό των διαφορετικών τύπων ανεξάρτητων ελατηρίων που διαθέτει, 
σας προσφέρει μέγιστη υποστήριξη του σώματός σας, ενώ ταυτόχρονα, η πολυτελής σχεδίασή του, 

σας προκαλεί να βιώσετε την πραγματική ξεκούραση και ευεξία!

1110
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ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΥΦΑΣΜΑ                                 
Το ανθρώπινο δέρμα είναι ο φυσικός σύνδεσμός μας με το περιβάλλον. Αγαπά να αγγίζει 
φυσικά υλικά τα οποία δημιουργούν θετική επίδραση στο σώμα δημιουργώντας τις ιδανικές 
συνθήκες κλίματος και θερμοκρασίας.
Μέσα στην καρδιά του κορμού των δέντρων βρίσκεται η κυτταρίνη, ένας πολτός του δομικού του 
πολυσακχαρίτη που μετά από ειδική επεξεργασία, μας προσφέρει ίνες μοναδικής στιλπνότητας. 
Από αυτές τις ίνες παράγεται ύφασμα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας που σε συνδυασμό με την  
ανθεκτικότητα και την απαλότητα του προάγεται σε συνώνυμο της πολυτέλειας.
Η βισκόζη είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό ύφασμα που προσφέρει μεγάλη άνεση στις κινήσεις και 
παράλληλα με την αίσθηση του ότι αγκαλιάζει αρμονικά το σώμα, θεωρείται περιζήτητη στην 
παραγωγή υφασμάτων.
Το ύφασμα PURE VISCOSE έχει επίσης εξαιρετικά θερμoρυθμιστικές ιδιότητες. Πράγματι, η δομή 
του «εγκλωβίζει» τον αέρα, προσφέροντας ένα φυσικό μονωτικό περιβάλλον, καθώς μπορεί 
να απορροφήσει έως και το 40% της υγρασίας ενώ ταυτόχρονα μειώνει το στατικό ηλεκτρισμό.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το ευρωπαϊκό OEKO TEX 
STANDARD 100.

FIBER WAVE LANA
Στρώση από οικολογικό μαλλί το οποίο πληροί τα πιο υψηλά standards υγιεινής. Δεν περιέχει 
χημικές ρητίνες και κόλλες, είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και υποαλλεργικό. Ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα και μια αποκλειστικά πατενταρισμένη τεχνολογία του προϊόντος είναι η 
δομή του καθώς οι ίνες είναι διατεταγμένες ημιτονοειδώς σχηματίζοντας έτσι ένα σύνολο κυμάτων 
τα οποία έχουν οριζόντια διάταξη. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μεγάλη ελαστικότητα άριστη 
επαναφορά και ανθεκτικότητα ακόμα και κάτω από συνθήκες μεγάλης συμπίεσης.

DOUBLE HIGH-RESILIENCE FOAM HR
Το ανώτερο επίπεδο αφρώδους υλικού εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή 
κυτταρική του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
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. Χρησιμοποιείται διπλή στρώση του υλικού σε κάθε πλευρά του στρώματος.

QUILTED 5M ARTWORK
Η GRECO STROM καινοτομεί στον σχεδιασμό και στην ποιότητα του καπιτονέ, έχοντας 
συμπεριλάβει στην παραγωγική της διαδικασία και αποκλειστικά για τα στρώματα της σειράς 
LITHOS υπερσύγχρονες μηχανές τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα 
να επεξεργάζονται με μεγάλη ακρίβεια και φροντίδα πολλά υλικά μαζί συνδυάζοντας τα 
πλεονεκτήματα της χειροποίητης κατασκευής στρωμάτων με την τεχνολογική εξέλιξη, έχοντας 
ως αποτέλεσμα εξαιρετικά απαλή αίσθηση μεγάλη αναπαυτικότητα αλλά και ένα αισθητικά 
τέλειο αποτέλεσμα.

7 MULTI-ZONE LATEX LAYER
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό του τροπικού δέντρου 
καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη νοτιοανατολική Ασία και χαρακτηρίζεται 
από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης 
(7 zones) που διαθέτει διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης που ασκείται στο σώμα 
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 και ευεξίας. Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της 
καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά 
πριν από τη μετατροπή αλλά και κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

TABLET MICRO POCKET SPRINGS 1000S
Η νέα μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου TABLET MICRO POCKET SPRINGS 1000S 
προσφέρει υψηλό επίπεδο υποστήριξης και άνεσης. Κάθε ελατήριο φιλοξενείται ξεχωριστά 
σε υφασμάτινους θύλακες επιτρέποντας σε κάθε μονάδα ελατηρίου να αντιδράσει εντελώς 
ανεξάρτητα. Σε συνδυασμό με τη μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων 7 ZONE MICRO POCKET 
SPRINGS 1000S παρέχεται πρόσθετη αντίσταση όταν ασκείται μεγαλύτερη πίεση, που σημαίνει 
ότι διασφαλίζεται αυξημένη υποστήριξη όταν και όπου χρειάζεται συμβάλλοντας έτσι στη 
μέγιστη απόδοση ανατομικότητας του στρώματος.
Τηρείται η αναλογία 500τμχ/m2.

7 ZONE MICRO POCKET SPRINGS 1000S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τύπου 7 ZONE MICRO POCKET SPRING 1000S που 
φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους θύλακες.
Οι 7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του κάθε 
ελατηρίου και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή της 
πίεσης και εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος εξελίσσοντας την 
ανατομικότητα στον υπέρτατο βαθμό. 
Τηρείται η αναλογία 500τμχ ανά m2.
 
FRAME SUPPORT 
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και 
της διάστασης του στρώματος.

‘’V’’ FOAM EXTRA SUPPORT 
Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του στρώματος. 
Επιπλέον, με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές που διαθέτει καθώς και 
με την ανοιχτή κυτταρική του δομή, εξασφαλίζει τον άριστο εξαερισμό του στρώματος

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

VENT & FRESH
Ειδικές οπές εξαερισμού που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα 
προς όλες τις κατευθύνσεις στο εσωτερικό του στρώματος.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος.

1312

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
995

121-130
1392

161-170
1775

91-100
1092

131-140
1488

171-180
1900

101-110
1195

141-150
1576

181-190
2013

111-120
1295

151-160
1659

191-200
2128

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)



η ενεργοποίηση των αισθήσεων
μέσα από την απόλυτη εργονομία

Μυηθείτε στην αναπαυτικότητα μιας νέας εποχής, με το στρώμα EXCELSIOR.
Εκμεταλλευτείτε τα πρωτοποριακά και εξειδικευμένα υλικά  τελευταίας τεχνολογίας
με τις μοναδικές δυνατότητες εκτόνωσης της πίεσης και εργονομικής προσαρμογής

με το σωματικό βάρος, και νιώστε τη μέγιστη απόδοση της ανατομικότητας EXCELSIOR….
Ζήστε μοναδικές στιγμές, βραδινές και όχι μόνο, για premium χαλαρότητα και υπέροχο design!

1514



10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΥΦΑΣΜΑ                                 
Το ανθρώπινο δέρμα είναι ο φυσικός σύνδεσμός μας με το περιβάλλον. Αγαπά να αγγίζει 
φυσικά υλικά τα οποία δημιουργούν θετική επίδραση στο σώμα δημιουργώντας τις ιδανικές 
συνθήκες κλίματος και θερμοκρασίας.
Μέσα στην καρδιά του κορμού των δέντρων βρίσκεται η κυτταρίνη, ένας πολτός του δομικού του 
πολυσακχαρίτη που μετά από ειδική επεξεργασία, μας προσφέρει ίνες μοναδικής στιλπνότητας. 
Από αυτές τις ίνες παράγεται ύφασμα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας που σε συνδυασμό με την  
ανθεκτικότητα και την απαλότητα του προάγεται σε συνώνυμο της πολυτέλειας.
Η βισκόζη είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό ύφασμα που προσφέρει μεγάλη άνεση στις κινήσεις και 
παράλληλα με την αίσθηση του ότι αγκαλιάζει αρμονικά το σώμα, θεωρείται περιζήτητη στην 
παραγωγή υφασμάτων.
Το ύφασμα PURE VISCOSE έχει επίσης εξαιρετικά θερμoρυθμιστικές ιδιότητες. Πράγματι, η 
δομή του «εγκλωβίζει» τον αέρα, προσφέροντας ένα φυσικό μονωτικό περιβάλλον, καθώς 
μπορεί να απορροφήσει έως και το 40% της υγρασίας ενώ ταυτόχρονα μειώνει το στατικό 
ηλεκτρισμό.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το ευρωπαϊκό OEKO TEX 
STANDARD 100.

FIBER WAVE LANA
Στρώση από οικολογικό μαλλί το οποίο πληροί τα πιο υψηλά standards υγιεινής. 
Δεν περιέχει χημικές ρητίνες και κόλλες, είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και υποαλλεργικό. Ένα 
σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα και μια αποκλειστικά πατενταρισμένη τεχνολογία του 
προϊόντος είναι η δομή του καθώς οι ίνες είναι διατεταγμένες ημιτονοειδώς σχηματίζοντας 
έτσι ένα σύνολο κυμάτων τα οποία έχουν οριζόντια διάταξη. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται 
μεγάλη ελαστικότητα άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα ακόμα και κάτω από συνθήκες 
μεγάλης συμπίεσης.

DOUBLE SPACE VISCO ELASTIC SOFT
Διπλή στρώση εξειδικευμένου υλικού (memory foam-αφρός μνήμης) που χρησιμοποιείται 
στο καπιτονέ. Λειτουργεί ανάλογα με τη θερμοκρασία του σώματος, ενώ παράλληλα συμβάλει 
στη μέγιστη απόδοση της ανατομικότητάς του. Το προϊόν αυτό χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τη 
NASA σε εργαστηριακές μελέτες.                 

QUILTED 5M ARTWORK
Η GRECO STROM καινοτομεί στον σχεδιασμό και στην ποιότητα του καπιτονέ, έχοντας 
συμπεριλάβει στην παραγωγική της διαδικασία και αποκλειστικά για τα στρώματα της σειράς 
LITHOS υπερσύγχρονες μηχανές τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα 
να επεξεργάζονται με μεγάλη ακρίβεια και φροντίδα πολλά υλικά μαζί συνδυάζοντας τα 
πλεονεκτήματα της χειροποίητης κατασκευής στρωμάτων με την τεχνολογική εξέλιξη, έχοντας 
ως αποτέλεσμα εξαιρετικά απαλή αίσθηση μεγάλη αναπαυτικότητα αλλά και ένα αισθητικά 
τέλειο αποτέλεσμα.       
                                               
SPACE VISCO ELASTIC FIRM LAYER
Eλαστική βισκόζη αυξημένης πυκνότητας (memory foam-αφρός μνήμης) που χρησιμοποιείται 
ως ένθετη στρώση και λειτουργεί ανάλογα με τη θερμοκρασία του σώματος, ελαχιστοποιώντας 
τα σημεία πίεσης, 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.

7 ZONE POCKET SPRINGS 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους θύλακες. Οι 
7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του κάθε ελατηρίου 
και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή της πίεσης και 
εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 
Τηρείται η αναλογία 260τμχ ανά m2.
 
FRAME SUPPORT 
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και 
της διάστασης του στρώματος

‘’V’’ FOAM EXTRA SUPPORT 
Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του στρώματος. 
Επιπλέον, με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές που διαθέτει καθώς και 
με την ανοιχτή κυτταρική του δομή, εξασφαλίζει τον άριστο εξαερισμό του στρώματος.

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

VENT & FRESH
Ειδικές οπές εξαερισμού που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα 
προς όλες τις κατευθύνσεις στο εσωτερικό του στρώματος.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος.

1716

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
933

121-130
1297

161-170
1661

91-100
1033

131-140
1388

171-180
1749

101-110
1116

141-150
1480

181-190
1845

111-120
1204

151-160
1571

191-200
1933

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)



πρωτόγνωρη εμπειρία χαλάρωσης
Νιώστε την ασυναγώνιστη ελαστικότητα, την άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα, 
ακόμα και σε συνθήκες μεγάλης συμπίεσης με ένα στρώμα που συνδυάζει υλικά πατενταρισμένης 
τεχνολογίας και δομής προσδίδοντας έτσι την ιδιαίτερη ταυτότητα του στρώματος TRILLION. 
Επιτύχετε τη μέγιστη απόλαυση μιας αληθινής ξεκούρασης και αναζωογονηθείτε 
μέσα από μία πρωτόγνωρη εμπειρία χαλάρωσης… 

1918



10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΥΦΑΣΜΑ                                 
Το ανθρώπινο δέρμα είναι ο φυσικός σύνδεσμός μας με το περιβάλλον. Αγαπά να αγγίζει 
φυσικά υλικά τα οποία δημιουργούν θετική επίδραση στο σώμα δημιουργώντας τις ιδανικές 
συνθήκες κλίματος και θερμοκρασίας.
Μέσα στην καρδιά του κορμού των δέντρων βρίσκεται η κυτταρίνη, ένας πολτός του δομικού του 
πολυσακχαρίτη που μετά από ειδική επεξεργασία, μας προσφέρει ίνες μοναδικής στιλπνότητας. 
Από αυτές τις ίνες παράγεται ύφασμα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας που σε συνδυασμό με την  
ανθεκτικότητα και την απαλότητα του προάγεται σε συνώνυμο της πολυτέλειας.
Η βισκόζη είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό ύφασμα που προσφέρει μεγάλη άνεση στις κινήσεις και 
παράλληλα με την αίσθηση του ότι αγκαλιάζει αρμονικά το σώμα, θεωρείται περιζήτητη στην 
παραγωγή υφασμάτων.
Το ύφασμα PURE VISCOSE έχει επίσης εξαιρετικά θερμoρυθμιστικές ιδιότητες. Πράγματι, η δομή 
του «εγκλωβίζει» τον αέρα, προσφέροντας ένα φυσικό μονωτικό περιβάλλον, καθώς μπορεί 
να απορροφήσει έως και το 40% της υγρασίας ενώ ταυτόχρονα μειώνει το στατικό ηλεκτρισμό.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το ευρωπαϊκό OEKO TEX 
STANDARD 100.

FIBER WAVE LANA
Στρώση από οικολογικό μαλλί το οποίο πληροί τα πιο υψηλά standards υγιεινής. Δεν περιέχει 
χημικές ρητίνες και κόλλες, είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και υποαλλεργικό. Ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα και μια αποκλειστικά πατενταρισμένη τεχνολογία του προϊόντος είναι η 
δομή του καθώς οι ίνες είναι διατεταγμένες ημιτονοειδώς σχηματίζοντας έτσι ένα σύνολο κυμάτων 
τα οποία έχουν οριζόντια διάταξη. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μεγάλη ελαστικότητα άριστη 
επαναφορά και ανθεκτικότητα ακόμα και κάτω από συνθήκες μεγάλης συμπίεσης.

DOUBLE High-Resilience Foam HR
Το ανώτερο επίπεδο αφρώδους υλικού εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή 
κυτταρική του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
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. Χρησιμοποιείται διπλή στρώση του υλικού σε κάθε πλευρά του στρώματος

QUILTED 5M ARTWORK
Η GRECO STROM καινοτομεί στον σχεδιασμό και στην ποιότητα του καπιτονέ, έχοντας 
συμπεριλάβει στην παραγωγική της διαδικασία και αποκλειστικά για τα στρώματα της σειράς 
LITHOS υπερσύγχρονες μηχανές τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα 

να επεξεργάζονται με μεγάλη ακρίβεια και φροντίδα πολλά υλικά μαζί συνδυάζοντας τα 
πλεονεκτήματα της χειροποίητης κατασκευής στρωμάτων με την τεχνολογική εξέλιξη, έχοντας 
ως αποτέλεσμα εξαιρετικά απαλή αίσθηση μεγάλη αναπαυτικότητα αλλά και ένα αισθητικά 
τέλειο αποτέλεσμα.

7 MULTI-ZONE LATEX LAYER
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό του τροπικού δέντρου 
καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη νοτιοανατολική Ασία και χαρακτηρίζεται 
από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης 
(7 zones) που διαθέτει διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης που ασκείται στο σώμα 
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 και ευεξίας. 
Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται από 
ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη μετατροπή αλλά και κατά τη 
διαδικασία παραγωγής του.

7 ZONE POCKET SPRINGS 500S
Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους θύλακες. Οι 
7 διαφορετικές ζώνες στήριξης επιτρέπουν την επιμέρους ελαστικότητα του κάθε ελατηρίου 
και παρέχουν ένα υψηλό βαθμό υποστήριξης. Έτσι ρυθμίζεται η κατανομή της πίεσης και 
εξασφαλίζεται η εργονομική προσαρμογή με το σωματικό βάρος. 

Τηρείται η αναλογία 260τμχ ανά m2.

FRAME SUPPORT
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και 
της διάστασης του στρώματος.

“V’’ FOAM EXTRA SUPPORT 
Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του στρώματος. 
Επιπλέον, με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές που διαθέτει καθώς και 
με την ανοιχτή κυτταρική του δομή, εξασφαλίζει τον άριστο εξαερισμό του στρώματος

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

VENT & FRESH
Ειδικές οπές εξαερισμού που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα 
προς όλες τις κατευθύνσεις στο εσωτερικό του στρώματος.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος.

2120

Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
728

121-130
1000

161-170
1276

91-100
804

131-140
1066

171-180
1342

101-110
869

141-150
1138

181-190
1414

111-120
933

151-160
1209

191-200
1480

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)



μοναδικά αναπαυτική αίσθηση με αντοχές
Ενεργοποιήστε την υπηρεσία της απόλυτης τελετουργίας ύπνου.

Ο ιδιαίτερα ισχυρός πυρήνας με όλα τα πλεονεκτήματα της ειδικής σχεδίασης αυτού του
υπέροχου στρώματος, σας παρέχει υψηλή ποιότητα, σταθερότητα και αντοχή. EMERALD…

Η ανθεκτική ποιότητα και η πολυτελής λειτουργικότητά του σας προκαλούν 
να επαναπροσδιορίσετε τις απόψεις σας περί ύπνου! 
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10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΥΦΑΣΜΑ                                 
Το ανθρώπινο δέρμα είναι ο φυσικός σύνδεσμός μας με το περιβάλλον. Αγαπά να αγγίζει 
φυσικά υλικά τα οποία δημιουργούν θετική επίδραση στο σώμα δημιουργώντας τις ιδανικές 
συνθήκες κλίματος και θερμοκρασίας.
Μέσα στην καρδιά του κορμού των δέντρων βρίσκεται η κυτταρίνη, ένας πολτός του δομικού του 
πολυσακχαρίτη που μετά από ειδική επεξεργασία, μας προσφέρει ίνες μοναδικής στιλπνότητας. 
Από αυτές τις ίνες παράγεται ύφασμα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας που σε συνδυασμό με την  
ανθεκτικότητα και την απαλότητα του προάγεται σε συνώνυμο της πολυτέλειας.
Η βισκόζη είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό ύφασμα που προσφέρει μεγάλη άνεση στις κινήσεις και 
παράλληλα με την αίσθηση του ότι αγκαλιάζει αρμονικά το σώμα, θεωρείται περιζήτητη στην 
παραγωγή υφασμάτων.
Το ύφασμα PURE VISCOSE έχει επίσης εξαιρετικά θερμoρυθμιστικές ιδιότητες. Πράγματι, η δομή 
του «εγκλωβίζει» τον αέρα, προσφέροντας ένα φυσικό μονωτικό περιβάλλον, καθώς μπορεί 
να απορροφήσει έως και το 40% της υγρασίας ενώ ταυτόχρονα μειώνει το στατικό ηλεκτρισμό.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το ευρωπαϊκό OEKO TEX 
STANDARD 100.

FIBER WAVE LANA
Στρώση από οικολογικό μαλλί το οποίο πληροί τα πιο υψηλά standards υγιεινής.
Δεν περιέχει χημικές ρητίνες και κόλλες, είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και υποαλλεργικό. Ένα 
σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα και μια αποκλειστικά πατενταρισμένη τεχνολογία του 
προϊόντος είναι η δομή του καθώς οι ίνες είναι διατεταγμένες ημιτονοειδώς σχηματίζοντας 
έτσι ένα σύνολο κυμάτων τα οποία έχουν οριζόντια διάταξη. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται 
μεγάλη ελαστικότητα άριστη επαναφορά και ανθεκτικότητα ακόμα και κάτω από συνθήκες 
μεγάλης συμπίεσης.

DOUBLE HIGH-RESILIENCE FOAM HR 
Το ανώτερο επίπεδο αφρώδους υλικού εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο με την ανοιχτή 
κυτταρική του δομή επιτρέπει την διαπνοή του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος ενώ 
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. Χρησιμοποιείται διπλή στρώση του υλικού σε κάθε πλευρά του στρώματος.

QUILTED 5M ARTWORK
Η GRECO STROM καινοτομεί στον σχεδιασμό και στην ποιότητα του καπιτονέ, έχοντας 
συμπεριλάβει στην παραγωγική της διαδικασία και αποκλειστικά για τα στρώματα της σειράς 
LITHOS υπερσύγχρονες μηχανές τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα 
να επεξεργάζονται με μεγάλη ακρίβεια και φροντίδα πολλά υλικά μαζί συνδυάζοντας τα 
πλεονεκτήματα της χειροποίητης κατασκευής στρωμάτων με την τεχνολογική εξέλιξη, έχοντας 
ως αποτέλεσμα εξαιρετικά απαλή αίσθηση μεγάλη αναπαυτικότητα αλλά και ένα αισθητικά 
τέλειο αποτέλεσμα.

7 MULTI-ZONE LATEX LAYER
To Latex είναι ένα λευκό γαλακτώδες υγρό, που προέρχεται από τον xυμό του τροπικού δέντρου 
καουτσούκ Hevea brasiliensis που φύεται συχνά στη νοτιοανατολική Ασία και χαρακτηρίζεται 
από τη μοναδική ελαστικότητα και ευκαμψία του. Χάρη στις επτά διαφορετικές ζώνες στήριξης 
(7 zones) που διαθέτει διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης που ασκείται στο σώμα 
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 και ευεξίας. 
Η Greco Strom εγγυάται για τη χρήση της καλύτερης ποιότητας latex που επιλέγεται από 
ελεγχόμενες φυτείες και δοκιμάζεται αυστηρά πριν από τη μετατροπή αλλά και κατά τη 
διαδικασία παραγωγής του.

SC FIBER FILTER
Μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες που προσφέρει την ιδανικότερη 
μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου BONNELL.

MINI BONNELL INNERSPRINGS 
Η σταθερότητα και αντοχή των ελατηρίων τύπου BONNELL αποτελούν μια  διαχρονική αξία για 
την οικογένεια των συστημάτων εσωτερικών ελατηρίων στρωμάτων. Το σύστημα ελατηρίων 
τύπου MINI BONNELL INNERSPIRNGS συνδυάζει τα ευρείας αποδοχής πλεονεκτήματα ενός 
συστήματος BONNELL με την πολυετή εμπειρία της GRECO STROM, την επιλογή ποιοτικά 
ανώτερων συρμάτων, την απόλυτη ακρίβεια στην παραγωγή αφού η μικρή διάμετρος του κάθε 
ελατηρίου επιτυγχάνει τη χρήση του μέγιστου αριθμού ελατηρίων ανα m2 κατασκευάζοντας τον 
πλέον ισχυρό πυρήνα για ένα στρώμα υψηλής ποιότητας σταθερότητας και αντοχής. Επιπλέον 
τα ελατήρια τύπου MINI BONNELL INNERSPRINGS έχουν ιδιαίτερα υψηλή διαπερατότητα του 
αέρα παρέχοντας τις βέλτιστες συνθήκες υγιεινής στο εσωτερικό του στρώματος.
Τηρείται η αναλογία 196τμχ ανά m2.

FRAME SUPPORT 
Ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και 
της διάστασης του στρώματος.

’V’’ FOAM EXTRA SUPPORT 
Αφρώδες υλικό υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του στρώματος. 
Επιπλέον, με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V στις κατά μήκος πλευρές που διαθέτει καθώς και 
με την ανοιχτή κυτταρική του δομή, εξασφαλίζει τον άριστο εξαερισμό του στρώματος.

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

VENT & FRESH
Ειδικές οπές εξαερισμού που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα 
προς όλες τις κατευθύνσεις στο εσωτερικό του στρώματος.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος.
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Διαστάσεις (πλάτος) & κόστος Όλες οι παρακάτω τιμές αφορούν στρώματα που έχουν μήκος 2μ. • Διαστάσεις στρωμάτων άνω των 2 μέτρων επιβαρύνονται με 7€ ανά εκατοστό

διαστάσεις (εκ):
τιμή (€):

έως 90
671

121-130
950

161-170
1204

91-100
747

131-140
1014

171-180
1261

101-110
819

141-150
1081

181-190
1328

111-120
888

151-160
1147

191-200
1385

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(Απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών)



Ποιότητα, τεχνογνωσία και πρωτοποριακός σχεδιασμός
         αξίες που προσδιορίζουν κάθε στρώμα μας, κάθε βήμα μας...

2726



Η GRECO STROM δραστηριοποιείται με επιτυχία στον ξενοδοχειακό καθώς και νοσοκομειακό εξοπλισμό, αλλά και στα βρεφικά προϊόντα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, αναζητήστε τους καταλόγους μας και/ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

www.grecostrom.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ



Τέρμα οδού Μακρυγιάννη | Μάνδρα Αττικής 19600 Τ 210 5552000 F 210 555 0870 E sales@greco-strom.gr

www.grecostrom.gr


